SOJA

Antecipado o Zoneamento
para a semeadura
No Paraná, em muitos municípios, como os das regiões de Maringá e
Londrina, operação foi autorizada a começar a partir de 11 de setembro,
um dia após o fim do Vazio Sanitário, que também foi antecipado

O

Ministério da Agricultura, Pecuária e do
Abastecimento (Mapa), publicou no dia 21
de julho a Portaria 16/2017, em
que altera o ZARC (Zoneamento
Agrícola de Risco Climático)
para a cultura da soja, já para
a Safra 2017/2018.
Além de segmentar os riscos
climáticos em níveis de 20, 30
e 40%, o Mapa antecipou em
cinco dias a data de início da
semeadura em muitos municípios paranaenses, entre os
quais os localizados nas regiões de Maringá e Londrina.
De acordo com aquela portaria,
a semeadura está autorizada a
começar em 11 de setembro,
atendendo estudos que foram
objeto de debate técnico entre
cooperativas, produtores, Mapa e Embrapa, em reuniões
promovidas nos últimos meses
em Curitiba e Londrina. Pelo
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ZARC anterior, a semeadura só raná (Adapar) antecipou a vipoderia iniciar após o dia 15 de gência do Vazio Sanitário da
setembro.
Soja para o período de 10 de
junho a 10 de setembro, defiAo mesmo tempo, por meio da nindo como prazo máximo para
Portaria estadual 202, de 19/07 a semeadura da soja em 31 de
e publicada em 21/7, a Agência dezembro de cada ano agrícola
de Defesa Agropecuária do Pa- e prazo final para a colheita a

data de 15 de maio. Ao fazer isso, a Adapar revogou as portarias anteriores (de números
109, de 17/7/2015; 193, de 6/
10/2015 e 189, de 22/8/2016),
nas quais a vigência do Vazio
Sanitário da Soja era de 15 de
junho a 15 de setembro.

A Adapar antecipou a
vigência do Vazio Sanitário
da Soja para o período de
10 de junho a 10 de
setembro, definindo como
prazo máximo para a
semeadura o dia 31 de
dezembro e data final para
a colheita, o dia 15 de maio

PALAVRA DO PRESIDENTE

O agro é o motor que impulsiona a economia
Na passagem do Dia do Agricultor, o merecido reconhecimento a esse
personagem que, com seu trabalho, nos conduz a um Brasil melhor
Por Divanir Higino,
presidente da Cocamar

D

e um lado, a colheita
da maior safra de
grãos da história, com
uma injeção de ânimos e reflexos altamente positivos na economia do país. De
outro, um cenário inquietante,
marcado por preocupações e
incertezas.
Ao resumir o que foi o primeiro
semestre de 2017 para o agronegócio brasileiro, temos safras volumosas de grãos, com
produtividade que, desta vez, o
clima não atrapalhou. Em praticamente todas as regiões,
observou-se a força e o dinamismo do setor, culminando,
ao final do primeiro trimestre,
com um formidável crescimento de 13,6% no Produto Interno Bruto (PIB) do campo.
Uma contribuição impactante
- ainda que persista o peso negativo da crise política - para
que o país, enfim, retome o
crescimento.

de uma perspectiva mais clara
de que o Brasil conseguirá alcançar tempos mais promissores, ainda que as políticas
econômicas implementadas
pelo atual governo tenham
sido acertadas e já apresentem
resultados. Basta ver a redução inflacionária e, ligado a
isso, a gradativa diminuição da
taxa Selic, fatores preponderantes para que o conjunto de
atividades possa planejar-se e
reagir.

No Paraná, o segmento cooperativista tem oferecido suporte
técnico e operacional aos produtores, para que eles se mantenham competitivos em seus
negócios. Impensável que a
agropecuária estadual, onde
predominam propriedades de
pequeno e médio portes, conseguiria chegar, por si própria,
à realidade que hoje representa as conquistas do engajamento cooperativista. É só
lembrar, por exemplo, que
mais de 60% da soja colhida
no estado - o segundo maior
produtor nacional, depois de
Os temores, por outro lado, de- Mato Grosso – são destinados
correm, mesmo assim, da falta aos armazéns dessas corpora-

ções, onde a maior parte é in- longo do ano, a necessidade do
dustrializada.
aumento constante da produtividade como estratégia de
Espelhando essa grande força, sobrevivência.
a Cocamar recepcionou na
safra 2016/17 o maior volume O agronegócio cumpre com
de soja de todos os tempos e desenvoltura o papel que asestima uma quantidade igual- sumiu como protagonista para
mente recorde de milho no a recuperação econômica e
atual período. Ao todo, serão também para fazer do país um
quase 3 milhões de toneladas. dos mais importantes provedoE, independente da oscilação res de alimentos do planeta.
dos preços, a cooperativa pro- Suprindo as crescentes decura difundir entre os seus mandas de uma população
mais de 13,5 mil produtores global que, em 30 anos, poderá
associados, por meio de inú- passar dos atuais 7 bilhões
meros eventos técnicos ao para 9,3 bilhões. O setor já res-

ponde por praticamente um
quarto da geração de riquezas
nacionais, um terço da força de
trabalho e um quarto das exportações - que já somam respeitáveis 7% dos embarques
totais do agro em todo o
mundo.
Diante de uma realidade e projeções tão promissoras, aproveitamos a passagem do Dia
do Agricultor (28 de julho) para
fazer um merecido reconhecimento a esse personagem que,
com seu trabalho, nos conduz
a um Brasil melhor.

O agricultor desenvolve seus negócios, cada vez mais, com mentalidade empresarial e
preservando, como nenhum outro, os recursos naturais, lembrando que 99% das propriedades
rurais do país são mantidas sob administração familiar. Vale observar ainda que os frutos
do seu trabalho, presentes em todos os momentos do nosso dia a dia, possibilitam a tão
importante segurança alimentar dos brasileiros, fator primordial para a paz social.
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PARQUE INDUSTRIAL

Cocamar projeta industrializar
um milhão de toneladas de soja
Quantidade, a exemplo do montante recebido do grão este ano, é recorde na cooperativa

C

om previsão de totalizar o histórico
recebimento de soja
de 1,360 milhão de
toneladas neste ano, a Cocamar trabalha também
com a estimativa de efetuar
a moagem de um milhão de
toneladas do grão no seu
parque industrial, em Maringá, quantidade igualmente recorde. No ano passado, foram 852,9 mil toneladas.
À PLENA CARGA - O gerente
industrial Valdemar Cremoneis comenta que a indústria de óleos da cooperativa, estruturada para
processar 3,2 mil toneladas/dia, opera a plena capacidade. O crescimento da
produção irá impactar diretamente nos números do
refino e envase de óleos,
respectivamente de 139,9
mil toneladas e de 6,8 milhões de frascos (unidades
de 900 ml cada), em 2016.
O óleo de soja que leva a
marca da cooperativa está
entre os dez mais vendidos
nos pontos de varejo do
país. De acordo com Cremoneis, 76% da matéria
prima são transformados
em farelo e 19% em óleo. O
farelo é o principal item de
exportação da Cocamar.
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COOPERADOS Nas recentes reuniões mantidas pela diretoria e superintendências com os produtores
associados, em seus municípios, para uma prestação de
contas do primeiro semestre,
foi mencionado que, em 2017,
a Cocamar recebeu a maior
quantidade de soja entregue
pelos cooperados: 1,178 mi-

lhão de toneladas. Para atender a demanda industrial, no
entanto, será necessário fazer
uma aquisição adicional, junto a terceiros, até o final do
ano, de 56 mil toneladas. Em
2016, problemas climáticos
afetaram a produtividade das
lavouras e o recebimento total foi de 1.063 milhão de toneladas.

3,2

1,360

mil toneladas
por dia é a
capacidade de
esmagamento
de soja

milhão de
toneladas é
quanto a Cocamar
deve totalizar o
recebimento

76%
da matéria-prima
é transformada
em farelo

6,8
milhões de
frascos de óleo
(de 900 ml cada),
pronto para o
consumo doméstico,
foram produzidos
em 2016

O complexo industrial
da cooperativa se
estende por uma
área de 100 alqueires
a 5 quilômetros do
centro de Maringá
J or n al d e S er viç o Co ca ma r | 5

2017/18

Juros do plano safra
preocupam produtor
Embora tenha caído, taxa tem subsídio menor do Tesouro e
está mais próxima da Selic do que no ano passado

O

governo anunciou em
junho o Plano Agrícola
e Pecuário de 2017/
18, dinheiro a ser destinado ao produtor rural para
custeio, investimento e comercialização. Na avaliação dos
especialistas, não foi, no entanto, o plano dos sonhos para
os produtores, devido aos efeitos da crise econômica.
O volume de dinheiro colocado
à disposição do produtor e do
pecuarista neste ano apenas
corrige a inflação dos últimos
12 meses. A taxa de juros embutida no plano, embora tenha

caído, contém um subsídio TIRANDO O SONO - O produtor
vai pagar um percentual memenor do que o de 2016.
nor, mas haverá um alívio
QUANTO - Os recursos que ainda maior para o Tesouro,
serão destinados aos produto- que vai subsidiar menos a
res entre julho de 2017 e junho próxima safra. E é exatamende 2018 serão de R$ 190,25 bi- te essa taxa de juro do custeio
lhões, 3,5% mais do que o de que mais preocupa os pro2016/17. O volume de crédito dutores. Os 7,5% definidos
específico para custeio e co- pelo governo são inferiores à
mercialização é de R$ 150,25 Selic atual, que está em
bilhões, a uma taxa de 7,5% e 10,25%, mas as projeções do
8,5%. Em 2016, quando anun- próprio Banco Central indiciado o plano, o juro era de cam um cenário diferente
8,5% e 9,5% ao ano, 60% da para 2018. A Selic poderá reSelic na taxa inferior. A taxa de cuar para 8%. Para Frederico
juros neste ano, ao recuar para Azevedo, gerente de Política
7,5%, representa 73% da Selic. Agrícola da Aprosoja, o produ-

tor corre o perigo de pagar
uma taxa de custeio próxima
à da Selic no próximo ano.
“Entendo que foi uma briga
ferrenha do Ministério da
Agricultura com os da Fazenda e do Planejamento, mas
essa taxa traz muita preocupação para o produtor, principalmente devido à elevação
dos custos.” Entre esses custos, Azevedo inclui os penduricalhos no trâmite da liberação dos recursos dos bancos privados e estatais. O patamar da taxa fica maior
quando o produtor enfrenta
burocracia e necessidade de

levar para casa seguros acoplados ao financiamento.
Mesmo dentro das limitações
econômicas, o governo priorizou dois setores importantes,
diminuindo as taxas de juros
com mais ímpeto: armazenagem e inovação tecnológica.
A produção brasileira cresce
ano a ano e já atinge 230 milhões de toneladas. O aumento da capacidade de armazenagem é imprescindível
para que o produtor ajuste
melhor o momento de comercialização.

Em comparação ao volume
do ano anterior, governo
apenas corrigiu a inflação
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ENTREVISTA

A lei deve ser cumprida por todos
Vitor Hugo Burko, ex-presidente do IAP, alerta: se o produtor for impedido por
um funcionário público de praticar um ato descrito na legislação, e isto lhe
causar dano, o órgão ambiental e o Estado devem ser responsabilizados

E

m visita no dia 25 de
julho à Cocamar em
Maringá, o ex-presidente do Instituto Ambiental do Paraná (Iapar), Vitor
Hugo Burko, reiterou o que
havia dito ao Jornal Cocamar,
há alguns meses: “Em 2018,
teremos muitos produtores
arrependidos por não cumprirem a nova legislação ambiental”.

e diretor da empresa Estratégia
Ambiental, adverte, mais uma
vez, que o prazo está terminando.
Mesmo com o prazo terminando no final do ano, os produtores já começam a ser
pressionados pelos órgãos ambientais?

que as pessoas resolvam a situação. Aqui no Paraná, o IAP
já está notificando as pessoas
para que se posicionem: se
elas vão entrar no PRA, se vão
indicar a compensação etc. O
IAP está fazendo isso de acordo
como a coisa realmente funciona. E as pessoas, agora, em
pouco tempo, vão ter que ver
se compensam ou fazem a recuperação na própria área.

Burko - Mesmo o prazo sendo
só no final do ano, os próprios
Nesta nova entrevista, Burko, órgãos ambientais estão se po- Qual é a sua orientação diante
que é especialista no assunto sicionando no sentido de exigir disso?
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Essa lei deve ser
cumprida por todos.
A opinião pessoal não
deve prevalecer sobre
a legislação”

Burko - Minha
orientação é a mesma de três
anos atrás, das diversas vezes
que eu já falei, só que agora
com um tempo ainda mais escasso: produtor rural, não deixe para a última hora. Tome
conhecimento, entenda a legislação e coloque em prática
a sua escolha Se você quer
recuperar a própria área, tudo
bem. Você vai entrar no PRA.
Agora, se você quer manter a
produtividade da sua área,
procure tomar conhecimento
de quem está por trás do processo. Tome cuidado, pois
quadrilhas agem por todo o
país, vendendo terra que não
existe. Enfim, tome conhecimento de todos os mecanismos legais e procure regularizar a sua área, senão a coisa
vai começar a complicar pro
seu lado.

mas na verdade, a lei era descumprida. Tanto de um lado
quanto do outro. O produtor,
porque se comprometia a recuperar e não recuperava e o
funcionário público, do IAP,
colocava a seu próprio critério, a interpretação legal. Antes, isso não tinha consequências econômicas. Então,
se o funcionário do IAP fazia
uma exigência absurda, o produtor acabava se submetendo, pois ele não iria cumprir
mesmo. Ficava o dito pelo não
dito, um verdadeiro faz de
conta documental. Averbava
na matrícula, não tinha consequência, assinava um termo de compromisso que não
era para ser cumprido mesmo
e ficava por isso mesmo.
E a partir de agora, como vai
ser?

Você acha que o produtor, tal- Burko - Hoje, se o produtor
vez, não esteja acreditando não estiver regularizado, ele
muito na lei?
passa a não ter mais acesso a
financiamentos. ConsequenBurko - Nós, no sentido geral, temente, não tem a mais a
estamos muito mal acostu- possibilidade de vender seu
mados com a legislação ante- produto, porque a cooperativa
rior. A Legislação Ambiental não vai mais receber. O frigoera um verdadeiro faz de rífico não vai mais comprar o
conta. O produzir fingia que boi de área que estiver irreguregularizava sua propriedade. lar. Então, a irregularidade
O funcionário público fazia de hoje têm consequências ecoconta que estava tudo certo, nômicas para o produtor.

Você afirma que a nova legislação responsabiliza, também, os órgãos ambientais.
Poderia explicar melhor?
Burko - Sim, haverá consequências econômicas também para os órgãos ambientais. Se o produtor quiser

Se você quer manter a
produtividade da sua área,
procure tomar conhecimento de
quem está por trás do processo.
Tome cuidado, pois quadrilhas
agem por todo o país, vendendo
terra que não existe”

praticar um ato descrito na
legislação e ele for impedido
por algum funcionário público, e isso gerar prejuízo
para ele, o funcionário passa
a responder diretamente. Ele
e o próprio Estado passam a
responder diretamente pelo
prejuízo sofrido pelo produtor. Então, se, por exemplo, o
produtor quiser fazer uma
compensação de acordo com
a legislação e for impedido
pelo órgão ambiental, ele
tem que exigir que quem impediu, explique as razões legais para que o produtor possa preservar os seus direitos.
Resumo final de tudo isso:
essa lei deve ser cumprida
por todos. A opinião pessoal
não deve prevalecer sobre a
legislação.

Burko: “hoje, se o produtor
não estiver regularizado,
ele passa a não ter mais
acesso a financiamentos”
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NOROESTE

ILPF é tema de reunião regional
entre governador e lideranças
Beto Richa e o secretário da Agricultura Norberto Ortigara, entre outras autoridades,
estiveram no dia 27/7 em Cianorte onde, por iniciativa da Cocamar e da própria Seab,
se reuniram com centenas de convidados, entre os quais 60 prefeitos de municípios
da região, para impulsionar a proposta de integração

A

Cocamar e a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), promoveram na manhã de 27 de julho
em Cianorte, no Clube Morada
do Sol, uma reunião com a presença do governador Beto Richa, outras autoridades estaduais e cerca de 60 prefeitos de
municípios da região noroeste.
O objetivo foi divulgar a oportunidade que representa no
momento, para a economia regional, o programa de integração lavoura-pecuária-floresta
(ILPF).

O QUE É - A ILPF é um modelo
inovador e sustentável, que
conta com tecnologias desenvolvidas pelas mais importantes instituições de pesquisa do
país, e que já se espalhou por

mais de 11,5 milhões de hectares em vários estados. Consiste, basicamente, da sucessão lavoura-pecuária, na mesma área, incorporando o cultivo
florestal (eucaliptos) para fornecer conforto térmico aos animais e uma fonte adicional de
renda aos produtores.
GRANDE POTENCIAL - Ao abrir
a cerimônia, o secretário estadual da Agricultura, Norberto
Ortigara, destacou a necessidade de promover um evento
assim para “levantar os ânimos” das lideranças municipais, que se deparam com
muitas dificuldades em seu dia
a dia. “A integração é uma forma de aumentar a produtividade das lavouras, modernizar
a pecuária, fortalecer a economia e, com isso, aumentar de

forma considerável a arrecadação dos municípios”, disse Ortigara. Nos 107 municípios que
fazem parte do arenito caiuá, a
arrecadação é de R$ 15,8 bilhões/ano, “mas o potencial
econômico é muito maior”. Segundo o secretário, a região
conta com bons produtores e
pecuaristas, mas as médias
não são boas. Em 70% das
áreas, o que há são pastagens
com baixa produção de carne,
leite e uma oferta reduzida de
alimentação para os próprios
animais. “Antes os fazendeiros
tinham dinheiro de sobra para
ir passear todos os anos na Europa. Hoje, isso não acontece
mais.” Ortigara citou que é preciso fazer a reposição dos nutrientes do solo, sob pena de
esgotá-lo e a região ingressar
numa rota de empobrecimento,
acentuando o que já é obser-

vado em alguns lugares. “O
uso racional do solo é uma premissa básica”, pontuou o secretário, acrescentando que há
uma longa tradição da Cocamar, Instituto Agronômico do
Paraná e Emater, de construírem modelos alternativos de
produção. Para ele, o melhor
caminho é a integração de atividades, desde que se faça
com um plantio direto de qualidade, uma vez que a decomposição da palha remanescente das culturas de inverno
é acelerada. “O que está sendo
proposto, com a integração lavoura-pecuária-floresta é a
consolidação de uma iniciativa
que pode revolucionar o noroeste”, concluiu.

Para o governador
Beto Richa, oportunidade
não deve ser desperdiçada.
Na outra foto, o
presidente do conselho
de administração da
Cocamar, Luiz Lourenço

INEFICIÊNCIA - Ao fazer sua
palestra, o presidente do
Conselho
de
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Administração da
Cocamar, Luiz Lourenço, enfatizou que a pecuária é a prima
pobre do agronegócio, apresentando números que demonstram a sua ineficiência
quando comparada à mesma
atividade em outros países
produtores, como os Estados
Unidos. Ele disse que, há 20
anos, a Cocamar começou a
testar o cultivo de grãos no
noroeste mas encontrou em
Umuarama, já no início da administração do então prefeito
Fernando Scanavaca (hoje deputado estadual), um modelo
interessante, em que se propunha o arrendamento de pastos degradados para que agricultores fizessem o plantio.

dificuldades iniciais até que as
tecnologias fossem consolidadas”, comentou Lourenço, fazendo referência ao cultivo de
capim braquiária logo após a
colheita de soja, para se ter
pasto no inverno. “A braquiária
foi uma descoberta maravilhosa”, afirmou, salientando
que esse capim viceja intensamente, enraizando com profundidade, reestruturando o
solo e fazendo a reciclagem de
nutrientes. Por um período de
aproximadamente 100 dias, no
inverno, é a braquiária que sustenta o rebanho, dada a fartura
de massa verde, possibilitando
a engorda de animais numa
época em que, nos pastos tradicionais, eles perderiam peso.
O capim é dessecado na primaBRAQUIÁRIA - “Enfrentamos vera e passa a ter outra utili-

O governador com representantes da Cocamar e lideranças.
Embaixo, os cooperados Gerson Bortoli e Albertino Afonso Branco.

dade: proteger o solo no verão,
mantendo-o fresco por mais
tempo após a chuva e coibindo
os efeitos erosivos.
MAIS RIQUEZA - Lourenço
apresentou imagens de propriedades com a evolução do
sistema, e garantiu: “Podemos
praticamente triplicar o montante de arrecadação dos 107
municípios do arenito, de 15,8
bilhões anuais para cerca de 50
bilhões em apenas três anos,
desde é, claro, que se queira
fazer isso”. Para Lourenço, a
ILPF é uma oportunidade que
não pode ser perdida.

taram a realidade de seus negócios. Branco, o Tininho, comentou que ingressou na ILPF
graças à insistência da Cocamar. “Eu era um pecuarista
que não gostava de lavoura.
Hoje, em meus negócios, a lavoura de soja é tão ou mais
importante que a pecuária.”
Já Bórtoli destacou que foi um
dos primeiros a investir em
integração na região, ressaltando a necessidade de o trabalho ser bem conduzido,
para dar certo. “Mesmo no
areião, minhas médias tanto
de soja, quanto de pecuária,
têm sido altas para os padrões da região, o que demonstra a viabilidade do
sistema”, disse.

PRODUTORES - Em seguida,
dois cooperados da Cocamar,
Albertino Afonso Branco, e
Gerson Bórtoli, ambos da re- IMPORTÂNCIA - O governador
gião de Umuarama, apresen- Beto Richa, em seu pronunciamento, disse que após ouvir
atentamente a tudo, estava
convencido da oportunidade
que representa a ILPF para a
região noroeste. “Temos dado
uma atenção muito forte para
o desenvolvimento do agronegócio, por entender a sua importância para o desenvolvimento das regiões”, destacou.
Na visão dele, os modelos integrados, pelo que ficou demonstrado, “são o melhor caminho”, frisando a necessi-

dade de os prefeitos e lideranças levarem o tema para seus
municípios e procurarem implantá-lo. “O governo do estado dará todo o apoio necessário, temos uma secretaria da
Agricultura muito envolvida e
também o comprometimento
de todos os órgãos ligados na
prestação de assistência aos
produtores”, concluiu, não
sem antes elogiar o empenho
da Cocamar e anunciar que a
duplicação da PR-323, prevista
para começar no final deste
ano ou no início de 2018, será
feita com recursos próprios do
estado.
EVOLUIR - Para o deputado estadual Fernando Scanavaca,
“se há alguma pessoa realizada aqui, sou eu”, referindose à iniciativa que teve em sua
administração como prefeito
de Umuarama e o sucesso alcançado ao longo de duas décadas pelo programa de ILPF,
no estado. Contudo, segundo
ele, para fortalecer ainda mais
o sistema, é preciso investir
em estruturas frigoríficas por
empresas sérias,que não deixem os produtores na mão e
sejam exigentes em qualidade.
“Vemos um futuro muito promissor para a ILPF no Paraná”,
completou.
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REGULARIZAÇÃO

Prazo para aderir ao Prosolo
vence dia 29 de agosto
A adesão é voluntária e o produtor terá um ano para fazer o projeto e três para executá-lo

O

proprietário rural que
identificar qualquer
processo erosivo ou
degradação do curso
de água em sua área, e quiser
ajuda especializada para resolvê-lo, terá até o dia 29 de
agosto deste ano para aderir
voluntariamente ao Programa

Integrado de Conservação de ano para elaborar um projeto
Solos e Água do Paraná (Pro- técnico, que deve ser apresensolo).
tado à Emater, e terá três anos
para executar o trabalho. A iniPara isso deve entrar em con- ciativa é da Secretaria da Agritato com a unidade da Emater cultura e do Abastecimento
mais próxima e preencher o (Seab).
termo de adesão. Depois disso, contará com o prazo de um Independente do Prosolo, o
produtor que estiver fazendo
mau uso ou o emprego inadequado do solo, em sua propriedade, poderá ser autuado,
segundo adverte a Agência de
Temos dois milhões de hectares de
Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar).
pastagens degradadas na região

noroeste e vejo isto como um espaço
que pode e deve incorporado ao
processo produtivo, por meio
de práticas conservacionistas”.
Luiz Lourenço, presidente do Conselho
de Administração da Cocamar

da propriedade rural porque
reduz a erosão e preserva a
camada superior e mais fértil
do solo, aumenta a retenção
de água e nutrientes, reduz
custos de produção e valoriza
a propriedade, entre outros
benefícios.

Além das práticas já preconizadas como o plantio direto,
rotação de culturas, plantio e
pulverização em nível, uso de
máquinas de tamanho adequado, adequação das estradas e uso de terraços, outra
prática que tem dado certo e
MAIS RENDA - A conservação vem sendo recomendada é o
do solo não é só uma questão consórcio de milho e capim
ambiental, mas também de braquiária no inverno.
renda para o produtor. O embasamento para o programa é CONSÓRCIO - O presidente do
que cuidar do solo e da água é Conselho de Administração da
a melhor forma de aumentar a Cocamar e diretor da Ocepar,
produtividade e rentabilidade Luiz Lourenço destaca que

mesmo em solos mais vulneráveis e que muitas vezes se
encontram em uma situação “desastrosa”, como no
arenito, o consórcio tem mostrado ser uma excelente solução.
Mesmo em regiões de solos
pobres, há produtores conduzindo suas propriedades de
maneira exemplar, bem orientados e obtendo médias altas
de produtividade de grãos e
produção de carne, conforme
se pode atestar em diversos
municípios atendidos pela
cooperativa. “Temos dois milhões de hectares de pastagens degradadas na região
noroeste e vejo isto como um
espaço que pode e deve incorporado ao processo produtivo,
por meio de práticas conservacionistas”, diz.

J or n al d e S er viç o Co c ama r | 1 5

ESPECIAL

Agricultura convencional alimenta 99% dos brasileiros
Para jornalista, que acaba de lançar o livro “Agradeça aos agrotóxicos por estar vivo”,
se os defensivos fossem banidos, não haveria comida suficiente para alimentar a população

F

alar de alimentos orgânicos está na moda.
A afirmação é sempre
a mesma: que eles são
mais saudáveis, evitam doenças como o câncer e não são
"venenosos" como os alimentos que utilizam defensivos ou agrotóxicos, como são popularmente conhecidos.

O jornalista Nicholas Vital,
de São Paulo, acaba de lançar o livro "Agradeça aos
agrotóxicos por estar vivo".
Em seu trabalho, Vital demonstra que além da narrativa romântica plantada
pela indústria dos orgânicos ter base em teorias
pouco fundamentadas, se
os defensivos deixassem de
E se, agora, tudo o que você existir não haveria comida
ouviu falar sobre os alimen- suficiente para matar a fotos orgânicos fosse desmis- me da população mundial,
tificado?
que em 2050 deve chegar a
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mais de 9 bilhões de pessoas, segundo a Organização das Nações Unidas.
"Os orgânicos não são capazes de abastecer o
mundo, 99% dos brasileiros comem alimentos da
agricultura tradicional",
afirma Vital. Seu livro, embasado em pesquisas, e
não em "achismos", foi publicado e está sendo comercializado pela Editora
Record.

Na vida real, as preocupações são
outras. A maioria esmagadora da
população ainda prioriza o preço no
momento da compra. E quer sempre
produtos com boa aparência, sem
amassados ou buracos causados
por ataques de insetos. A relação
custo-benefício faz com que 99%
dos consumidores no Brasil optem
pelos alimentos convencionais”

Nicholas Vital vai diretamente
aos fatos:

1

. Não há, na história, registro de morte comprovadamente relacionada
ao consumo de alimentos convencionais, por ingestão de resíduos.Também não houve
aumento nos casos de câncer,
apesar do uso intensivo de
agrotóxicos nos últimos cinquenta anos. A incidência dos
principais tipos da doença se
manteve estável entre 1975 e
2009. Por outro lado, os orgânicos foram responsáveis por
ao menos 35 mortes e mais de
3 mil casos de intoxicação alimentar pela bactéria E. coli na
Alemanha, em 2011.

2

das desses produtos tenham de 1% da produção total de marqueses estão comendo
chegado a R$ 2,5 bilhões em alimentos no Brasil. E isso não alimentos convencionais to2016. Pode parecer muito, deve mudar muito nos próxi- dos os dias. E eles não terão
mas em relação ao agronegó- mos anos. Mesmo em países qualquer tipo de problema por
cio brasileiro não é nada. O desenvolvidos, a participação causa disso, nem agora nem
país produz R$ 5 bilhões ape- dos orgânicos nas vendas to- no futuro. Seja no Brasil ou na
nas em batatas convencio- tais de alimentos é baixa. Na Dinamarca, os orgânicos são,
nais. A produção agropecuá- Dinamarca, país que se auto- e continuarão sendo, produtos
ria total ultrapassou os R$ 480 denomina a “nação mais orgâ- de nicho, com alto valor agrebilhões em 2015. Não dá para nica do mundo”,a participação gado e oferta restrita. Algo
brigar contra os números. desses produtos no mercado é como alimentos de grife. De. Pagar um pouco mais
Atualmente, os alimentos or- de 7,6%. O que isso quer sejados, mas totalmente discaro, não. Pagar bem
gânicos representam menos dizer? Que 92,4% dos dina- pensáveis.
mais caro, até 270%.Os
preços mais altos são explicados pela combinação de
dois fatores característicos da
agricultura orgânica: produtividade menor e custos operaDiversas pessoas têm isso como uma filosofia de vida,
cionais elevados. A escassez
quase uma religião. Não se importam em pagar mais caro
de produtos certificados faz
‘em nome da saúde’ nem pensam duas vezes antes de
com que os valores cobrados
pelos orgânicos no varejo
compartilhar informações alarmistas sem qualquer
sejam inacessíveis à maioria
embasamento científico. O cenário de medo e
da população brasileira.

3

4

. O futuro não será orgânico. Em alta no Brasil, a
estimativa é que as ven-

Foto: Claudio Gatti

. Não existe qualquer diferença, seja nutricional
ou de sabor, entre os alimentos orgânicos e os convencionais. Isso é cientificamente comprovado. Especialistas afirmam que é difícil diferenciar esses alimentos
mesmo em laboratório. Portanto, na próxima vez que alguém lhe sugerir que há diferença no sabor da salada orgânica, desconfie.

Aproveitando o embalo,
pontos de venda abrem
espaços para a venda
de uma diversificada
linha de alimentos
orgânicos, bem mais
caro que os convencionais.
Acima, o jornalista
Nicholas Vital

desconhecimento, aliado a um tema delicado, como
a alimentação, foi alguns dos fatores decisivos
para o crescimento dos orgânicos nos últimos anos”
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Sem os alimentos tradicionais, os preços explodiriam
O jornalista Nicholas Vital, autor do livro “Agradeça aos agrotóxicos por estar vivo”, lembra
que, mesmo representando
uma minoria, existem diversos
movimentos favoráveis à extinção dos agroquímicos. “Os discursos inflamados dos líderes
desses movimentos soam como música para os jovens
cheios de ideais, mas que não

possuem qualquer experiência
em produção agrícola e estão
menos cientes ainda das consequências que uma proibição
do tipo poderia acarretar.”
Antes de iniciar qualquer discussão, é preciso lembrar, segundo ele, que a atual produção brasileira de alimentos
orgânicos não seria suficiente

nem para abastecer a cidade
de São Paulo por alguns dias.
Sem os convencionais no mercado, os preços explodiriam.
Frutas, verduras e legumes se
tornariam iguarias restritas
aos mais abastados. Mesmo
assim, em pouco tempo, haveria desabastecimento de vários
produtos. Não é preciso ir além
para entender que a proibição

dos agrotóxicos seria um ato
inconsequente. Por esse motivo, na minha opinião,isso
nunca vai acontecer, especialmente em países que se destacam como grandes produtores e exportadores de alimentos, como o Brasil. E completa: “Já imaginou suspender o uso de defensivos químicos em Mato Grosso, es-

tado que se desenvolveu graças ao agronegócio moderno
e é hoje o principal produtor
de grãos do país? Impossível.
Isso nunca vai acontecer,
mesmo em um cenário pouco
provável de proibição total
dos agroquímicos no Brasil. O
motivo? As pragas, principais
inimigas da agricultura desde
o antigo Egito”.

Agricultura demanda
controle rápido para
impedir pragas e doenças
O autor observa também que
nos grandes centros urbanos,
onde se concentra a maioria
dos críticos aos agrotóxicos,
pouca gente sabe como os alimentos são produzidos e que,
assim como os humanos, as
plantas também ficam doentes e são atacadas por insetos.
A presença de moscas e lagartas na lavoura, quando em
baixo número, é normal e até
saudável para a biodiversidade
local. “O problema surge
quando a população de pragas
cresce devido à falta de predadores e passa a causar impactos econômicos aos produtores. Elas são insaciáveis
e se multiplicam rapidamente.
A falta de um controle rápido
e efetivo pode gerar prejuízos
gigantescos, especialmente
em grandes áreas. Uma fazenda opera exatamente como
uma empresa. Antes de vender qualquer coisa, é preciso
contratar funcionários, fazer
investimentos para a aquisição de sementes, insumos,
máquinas, entre outros custos

operacionais. A colheita é feita
meses após o início do processo. Imagine que, nesse
meio-tempo, a lavoura passe
a sofrer com o ataque de pragas. Cada planta devorada significa uma redução na produção total, o que impacta diretamente no lucro ao final da
safra. É o “salário” do produtor que está em jogo. Agora
me diga: como convencer essa pessoa a deixar de usar
os produtos químicos, sabidamente eficientes, diante
de uma situação como essa?”

Distantes da realidade no campo, os idealistas pregam uma volta às origens.
Eles acreditam que a agricultura orgânica é capaz de alimentar o mundo, assim como
era no tempo de nossos avós, e que por isso os agroquímicos seriam dispensáveis.
Esquecem que a população mundial atual é imensamente maior - passou de 3 bilhões
em 1960 para 7,3 bilhões em 2016 - e seguirá crescendo nas próximas décadas.
Em 2050, de acordo com a Organização das Nações Unidas, seremos mais de 9 bilhões.
Será que dá para alimentar toda essa gente apenas com orgânicos?”
J o rn al d e S er vi ç o C oc am ar | 19

OLEAGINOSA

Apetite chinês por carne muda rota
da plantação de soja pelo mundo
Usada também como matéria-prima para ração animal, oleaginosa lidera expansão global em área

O

RÁPIDO - A Ásia emergente
está comendo mais carne de
frango e de porco, e a soja que
confere músculos às aves e
aos suínos se espalhou pelas
fazendas do planeta em ritmo
mais rápido que o de qualquer
outra safra, cobrindo área
O território, na divisa entre 28% maior do que a ocupada
os EUA e o Canadá, repre- uma década atrás.
senta uma fronteira no suprimento mundial de ali- A soja avançou profundamenA nova paisagem se deve a mentos.
te pelo interior do

s campos em torno
da cidade de Mohall,
em Dakota do Norte,
até recentemente
eram uma colagem de linho
azul, girassóis de um amarelo
intenso e trigo da cor do âmbar. Mas hoje, no pico do crescimento da safra de verão,
muitos deles mostram um
tom verde uniforme.
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agricultores como Eric Moberg, que plantou milhares de
hectares de soja no segundo
trimestre. “Há quatro anos,
não cultivávamos soja. Agora
ela ocupa quase um terço de
nossas terras.”

cerrado brasileiro,
pelos pampas argentinos e
pelo coração rural dos Estados Unidos.
CHINESES - O triunfo da soja
depende da China. As importações do país triplicaram
nos dez últimos anos, para
um total estimado em 93
milhões de toneladas no ano
que vem.
Os embarques aumentaram
mesmo em um período de oscilação na demanda chinesa
por commodities industriais
como o minério de ferro e o
cobre.

121 milhões de toneladas de das de avanço na renda pesPROTEÍNA - Essa imensa po- soja ao ano, dentro de uma soal, o consumo per capita
pularidade da planta se deve década, 30% mais que hoje. de carne ultrapassou os 50
quilos.
ao seu teor de proteína sem
paralelos. Quando moída, Em 2016, o Brasil supriu mais
cerca de 80% da soja se con- de metade da compra de soja O KFC agora opera mais de
verte em farelo, e as galinhas, da China, os EUA, 35%, e a Ar- 5.000 lojas na China e abrirá
centenas de novas unidades
porcos e peixes alimentados gentina, 10%.
no país neste ano.
com ela engordam rápido.
APETITE - Em 1989, quando
A transição na dieta da China a primeira filial do Kentucky Um fator que reforça a tenvem sendo o principal propul- Fried Chicken (KFC) em Xan- dência é o crescimento da posor de crescimento da oleagi- gai foi aberta, o chinês mé- pulação urbana chinesa, da
nosa. O governo dos EUA dio comia 20 quilos de carne ordem de 20 milhões de pesprojeta que a China importará ao ano. Após três déca- soas ao ano, um ritmo supe-

rior ao do crescimento médio
da China, porque os moradores de cidades tendem a
comer mais carne.
“Comemos carne todos os
dias. É quase um exagero”,
diz Ahmat Barat, 41, taxista
em Urunqi, no noroeste da
China. “Quando era menino,
não tínhamos geladeira em
casa e só comíamos carne
uma ou duas vezes por semana. (Transcrito da Folha de
S. Paulo de 23/6/2017)

A soja avançou pelo
interior do cerrado
brasileiro, pelos pampas
argentinos e pelo
coração rural dos
Estados Unidos

Salvando os países produtores
O apetite chinês por soja está
salvando os países produtores. Estados Unidos, Brasil e
Argentina vão produzir 280
milhões de toneladas. Somado o volume de outros países,
a produção mundial deverá
atingir 345 milhões.
Em maio, os chineses importaram o maior volume mensal de
soja da história: 9,6 milhões de
toneladas, superando o recorde de até então, que era de 9,5
milhões de toneladas, registrado em julho de 2015.

Com uma política diferente
das dos Estados Unidos e da
Argentina, que priorizam o esmagamento, o Brasil lidera as
exportações de soja para os
chineses.

Nos cinco primeiros meses,
a China importou o recorde
de 37,1 milhões de toneladas, 20% mais do que em
igual período de 2016. Nesse
mesmo período, o Brasil ex-

76%
do produto
comprado pelos chineses,
nos primeiros cinco meses
deste ano, saíram dos
portos brasileiros

portou 28,3 milhões de toneladas da oleaginosa para o
país asiático. Ou seja, 76%
do produto comprado pelos
chineses saiu dos portos brasileiros.

Neste período do ano, o principal olhar dos chineses é
para o Brasil. Os EUA terminaram a safra no fim do ano
passado, enquanto a Argentina colhe a soja mais tarde
do que o Brasil.
Os chineses impedem uma
queda maior dos preços da
soja. Não fosse o volume de
compra deles, a commodity
seguramente estaria sendo
negociada com valores menores no mercado futuro da
Bolsa de Chicago.
J o rn al d e S er vi ç o C oc am ar | 2 1

OLEAGINOSA

Os chineses cultivam soja
há cinco mil anos e são
os maiores importadores
A soja é conhecida e explorada há cinco mil anos na China,
curiosamente o principal importador do grão. O país asiático
deve comprar mais de 90 milhões de toneladas neste ano. Os
chineses priorizam outras culturas, como arroz, trigo e milho,
e não têm lavouras suficientes para alimentar o total de 1,35
bilhão de habitantes.
“A China escolheu ser autossustentável em milho e importar
soja”, explica o sócio-diretor da AGR Brasil, Pedro Djneka.
Um navio da oleaginosa vale mais que o dobro de um navio
do cereal, diluindo o custo do transporte.
A China colhe 12 milhões de toneladas da oleaginosa em safras normais. “Mudanças na China podem virar de ponta cabeça o mercado global [da soja], devido ao tamanho do país.
Mas não espera-se uma alteração drástica nos próximos
anos”, aponta Djneka.
Para o presidente do grupo AgResource, de Chicago, nos Estados Unidos, Dan Basse, os motivos para a dependência chinesa envolvem fatores financeiros e logísticos. “Os preços
mínimos do governo chinês para o milho estimulam a produção do cereal. Além disso, como a maioria das empresas esmagadoras da oleaginosa estão localizadas no litoral do país,
isso virou um incentivo maior para a importação de soja e produção doméstica de milho e trigo”, pontua o executivo.

12

1,35

milhões de
toneladas é a
produção normal
de soja no país

bilhão de
habitantes é o total da
população chinesa,
cada vez mais urbana

A China prefere
importar soja e
prioriza outras
culturas, como
arroz, milho e trigo

Proteína ganha sabor e forma nos alimentos
Praticamente toda a produção mundial sem restrição
alimentar, consome soja. Seja na carne, no molho da salada, no suco, na barra de
cereal ou no chocolate. Em
função das suas características, o ingrediente se tornou
essencial para a indústria de
alimentos. Centenas de produtos encontrados nos supermercados usam a fonte de
proteína.

processada, como óleo para o
consumo humano. A partir da
década de 1970, as indústria
de alimentos passou a utilizar
a oleaginosa também como
farinha, na forma de proteínas isolada e concentrada, no
óleo de lecitina (fração do
óleo). O grão ganhou espaço
na dieta alimentar, principalmente por ser um alimento
funcional.

“A farinha de soja absorve 2,5
Até 50 anos atrás, a soja era vezes o seu volume em água.
usada basicament5e na ali- Ou seja, no final do processo
mentação animal e, depois de é possível ter um produto,

como um hambúrguer, bastante hidratado”, cita José
Marcos Mandarino, pesquisador da Embrapa Soja. Na prática, a oleaginosa – rica em
vitamina B, ferro e cálcio – é
cada vez mais explorada em
novos alimentos.
Países como os Estados Unidos estimulam com uma lista
cada vez maior de alimentos
à base de soja. Os médicos
acreditam que, no Japão, o
câncer de mama é combatido
pelo maior uso do ingrediente. Novas pesquisas mostram

que até o trigo pode ser substituído pela farinha de soja na
produção do “pão nosso de
cada dia”.
Do ponto de vista nutricional,
a soja se compara ao feijão, à
lentilha e à ervilha, que têm
produção insuficiente para a
indústria, afirma a nutricionista do Sesi Cozinha Brasil
no Paraná, Ana Paula Leitoles
Remer. “Nenhuma proteína
tem tantas características diferentes como a soja. Isso
potencializa o seu uso”, complementa Mandarino.

Nenhuma
proteína tem
tantas
características
diferentes como
a soja. Isso
potencializa o
seu uso”
José Marcos Mandarino,
pesquisador da Embrapa Soja
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DIA DO MOTORISTA

Comemoração em Maringá
reuniu 500 participantes
Homenagem foi realizada, com
parceiros, no Posto Cocamar

C

erca de 500 profissionais participaram durante a terça-feira
(25), em Maringá
(PR), da comemoração do Dia
do Motorista, promovida pelas
empresas Transcocamar, Cocamar TRR, Cocamar Postos e
a Cocamar Cooperativa Agroindustrial.

SERVIÇOS - No local do evento
(pátio do Posto Cocamar e da
Transcocamar, às margens da
PR-317, na saída de Maringá
para Campo Mourão) foram
instalados estandes para a
atendimentos gratuitos, como
corte de cabelo, orientações
sobre higiene bucal, primeiros
socorros, saúde da coluna,
acuidade visual, aferição da
pressão arterial e glicemia,
distribuição de lanches e brindes. Ao longo do dia, 25 voluntários estiveram envolvidos
nas atividades, preenchendo
130 cadastros com informa-

ções dos motoristas e efetuando 70 cortes de cabelo.
RECONHECIMENTO - O condutor Daniel Martelo, que tem 39
anos, dos quais 12 na Transcocamar, foi um dos participantes. Morador em Mandaguaçu, ele conta que viaja rotineiramente levando produtos
industrializados, da linha de
varejo, para destinos do Paraná e outros estados. “Eu
acho muito bacana esse reconhecimento que é prestado
ao profissional”, afirmou Martelo, referindo-se à comemoração. Ele é o mais antigo dos
motoristas da empresa, de
cuja frota comanda um Volvo
graneleiro.
O CAÇULA - Por sua vez, Edivaldo Vieira é o motorista com
menos tempo de casa: foi admitido no dia 21 de junho. “Fiquei surpreso com a festividade e empolgado com o con-

Entre as atividades, orientações sobre primeiros socorros, palestras e corte de cabelo;
abaixo, o coordenador de Logística da Cocamar, Ezequiel Scopel

teúdo da programação”, comentou Vieira, também de 39
anos, residente em Sarandi.
“Fazemos transportes gerais,
carregando de tudo”, resumiu
o condutor.
NÚMEROS - O Gerente de Armazenagem e Transporte da
Cocamar, Ezequiel Scopel, informou que a Transcocamar
opera com 40 carretas pró-

prias, além de 14 caminhões
especialmente preparados
para o transporte de óleo diesel aos cooperados, a serviço
da Cocamar TRR, e centenas
de veículos de terceiros. “A
valorização do motorista é
fundamental, pois além das
cargas, ele conduz o nome da
empresa para todos os lugares. No auge das safras, movimentamos normalmente

mais de mil caminhões por
dia.”, citou, mencionando ainda que a frota é composta,
também, por aproximadamente 300 veículos leves.
SOMANDO FORÇAS -Vários parceiros se somaram à celebração
do Dia do Motorista: Cooperativa de Crédito Sicredi, Policlínica Alvorada, Rivesa/Volvo,
Concessionária de Rodovias
Viapar, Secretaria Municipal de
Saúde, Sindicato das Empresas
de Transportes de Cargas e Logística de Maringá (Setcamar),
Serviço Social do Transporte
(Sest)/Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte
(Senat), Federação das Empresas de Transporte de Cargas do
Estado do Paraná (Fetranspar) e
o Programa Ambiental de Transporte (Despoluir).
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TEMPORADA 2017/18

Rally Cocamar Bayer e
Spraytec começa mais cedo
Terceira edição do circuito vai
acompanhar também os preparativos
para a semeadura, em agosto

O

Rally Cocamar Bayer
e Spraytec de Produtividade, temporada
2017/18, vai iniciar
mais cedo. Em agosto, a equipe percorrerá algumas regiões
para saber como os produtores se organizaram para os
preparativos da semeadura de
soja, o carro-chefe do agronegócio regional e brasileiro.
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Com a proposta de acompanhar todo o andamento da safra 2017/18, o Rally tem o objetivo de conhecer e valorizar
as boas práticas agrícolas. Como já é costume na região de
Maringá e em outras do noroeste paranaense, as primeiras plantadeiras vão a campo
a partir de 15 de setembro,
logo após o Vazio

Eventos como o Fórum Regional de Máxima Produtividade, previsto para setembro em Maringá
e Londrina e já organizado pela primeira vez em 2016, estão no calendário do circuito

Sanitário da Soja. A
operação geralmente se intensifica em outubro e é completada no final de novembro.
TÉCNICO - Contando também
com a parceria da Sancor Seguros, das concessionárias
Ford em Maringá e Londrina e
o apoio do Comitê Estratégico
Soja Brasil (Cesb), o Rally chega à terceira edição com uma
programação ainda mais técnica, sob o acompanhamento
direto da equipe de profissionais técnicos da Cocamar.
POTENCIAL - “O Rally se soma
aos esforços da cooperativa
para elevar a produtividade regional”, comenta o gerente

técnico Renato Watanabe.Segundo ele, ao divulgar práticas
e tecnologias adotadas por
produtores associados, e que
sejam voltadas a esse objetivo,
o circuito é mais uma ferramenta a demonstrar que o potencial produtivo das lavouras
pode ir além das médias gerais
alcançadas nos últimos anos.
A Cocamar trabalha com a meta de chegar ao patamar de
250 sacas de soja por alqueire.
De acordo com Watanabe, o
desenvolvimento tecnológico
tem sido grande nos últimos
anos, o que aponta para a necessidade de o produtor incorporar os conhecimentos que
vão sendo apresentados, com
o intuito de ampliar as suas

médias e se manter competi- MILHO - Uma das novidades da de junho pela Cocamar em sua
edição 2017/18 é a incorpora- Unidade de Difusão de Tecnotivo.
ção, também, do concurso de logias (UDT) em Floresta, o paCOMEÇO E FINAL - A exemplo produtividade de milho da Co- tamar que se pretende para o
do que já aconteceu na edição camar, cultura semeada ime- cereal é de 500 sacas por alanterior, o Rally será lançado diatamente após a colheita de queire. “A exemplo da soja, as
durante o Encontro Regional de soja. Conforme desafio lan- tecnologias evoluíram muito
Máxima Produtividade de Soja çado durante o Dia de Campo para o milho”, frisa o gerente
e estará viajando por todas as de Inverno, realizado no final técnico, Renato Watanabe.
regiões de atuação da cooperativa (noroeste e norte do Paraná, sudoeste do Mato Grosso
do Sul e oeste de São Paulo).
O término acontece em maio
de 2018, com a apresentação
O Rally se soma aos esforços
do relatório final (Revista Boas
da cooperativa para elevar
Práticas e o filme do Rally) no
a produtividade regional”
mesmo evento em que serão
premiados os cooperados
Renato Watanabe, gerente técnico
campeões de produtividade de
soja safra 2017/18.

Ford, a nova parceira,
vai divulgar a Ranger
Um dos destaques do Rally,
na temporada 2017/18, será
a parceria firmada com a
Ford, por meio das concessionárias Ford Center, de
Maringá, e Ford Tropical, de
Londrina, ambas sob a direção de Alex Antonio da Silva.
As empresas cobrem grande
parte dos municípios atendidos pela cooperativa, no
noroeste e no norte do Paraná. A Ford irá disponibilizar duas caminhonetes
Ranger Limited 3.2 diesel,
4x4, zero quilômetro.
“O Rally é uma importante
plataforma para fortalecer o
nosso relacionamento com
os produtores rurais”, comenta Alex

deu à Ranger um painel redesenhado e, de série, traz
sete airbags, câmbio automático de seis marchas,
alerta de colisão, controle
eletrônico de estabilidade e
tração, piloto automático
adaptativo, auxílio de estacionamento com sensores
dianteiros e traseiros e câmera de ré, assistente de
partida em subida, controle
de descida de rampa, farol
alto automático, sensores
de faróis e chuva e até sistema de permanência em
faixa de rolamento.

De acordo com avaliação da
Revista Quatro Rodas, a
Ranger Limited é a mais segura do segmento e uma das
mais confortáveis, com diSobre a picape, ele comenta nâmica bem parecida com a
que a chegada da linha 2017 de um Fusion.

O Rally é uma
importante plataforma
para fortalecer o
nosso relacionamento
com os produtores
rurais”
Alex Antonio da Silva,
diretor das concessionárias
Ford em Maringá e Londrina
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PRODUTORA

De granjeira a empresária
Ao lado do marido, ela faz a sua parte no projeto de diversificação dos negócios

A

coordenadora do Núcleo Feminino de Jaguapitã, Sandra Carrara, vivia na cidade
quando solteira e nunca imaginou se tornar uma empresária rural. Acostumada a
trabalhar e ter seu próprio dinheiro, quando se casou com
Marcelo e foi morar na propriedade, queria fazer algo
para ter uma renda extra. Foi
aí que surgiu a ideia de montar uma criação de frango.
Convenceu o sogro a financiar a construção do barracão
e passou a trabalhar para ele,
cuidando de tudo.

Também, aproveitando a estrutura de uma velha casa,
transformou-a em uma baia
para criação de porcos, comprando algumas matrizes.
Hoje, enquanto o marido dá
conta do plantio, condução e
colheita das plantações, as
criações são sua responsabilidade e ambos se ajudam como podem. “Se precisar tocar um trator, não
tem problema nenhum”,
acrescenta.
PROJETOS - A ideia de montar
a granja de frango e a criação
de porcos era só uma forma
de ter uma renda extra. Mas,
por conta dos prejuízos causados nas últimas safras de
soja e milho no ano passado,
por causa do clima, é a renda
da diversificação que tem
mantido a propriedade. “A
produção de soja na safra
deste ano não foi ruim, mas,
não deu para cobrir todo o
prejuízo passado”, conta
Sandra.

A fazenda era do pai de Marcelo, e ele junto com os dois
irmãos trabalhavam com o pai
no plantio de soja e milho. Há
pouco tempo, foi feita a separação da propriedade e 73 hectares ficaram para Marcelo,
que arrendou outros 60 hectares. Na época, Sandra também
arrendou o barracão e passou
a pagar renda para o sogro.
“Era granjeira e me tornei empresária”, brinca.
O casal está estudando a

ideia de montar uma estufa
de morangos e um tanque de
peixes para diversificar mais
as atividades, pensando
também em ter mais opções
para os filhos permanecerem
na atividade rural. “Quando
criança eu sonhava em ser
veterinária. Não pude fazer a
faculdade, mas, me sinto realizada com as criações”, comenta.

As criações são
responsabilidade
de Sandra,
enquanto o marido
cuida da lavoura
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ALMANAQUE

O café e a história, em Ribeirão Claro
Foi nesse município que a Cocamar descobriu o moderno sistema de cultivo adensado, em 1992

A

187 quilômetros de
Londrina, a centenária
Fazenda Monte Bello
em Ribeirão Claro,
conserva as instalações e os
equipamentos usados na colheita, armazenamento e moagem de café do início do século passado. O passeio pela
propriedade de 120 alqueires,
que já foi uma das maiores lavouras de café da região, proporciona uma viagem incrível
ao passado. Hoje, na terra fértil
são cultivados poucos pés de
café, apenas para consumo
dos moradores, contudo a produção foi diversificada. Ali se
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planta lichia, macadâmia, mi- materno em 1910. Esse texto,
lho, feijão e também há espaço de Daniele Machado, foi retipara criação de bois.
rado da revista Living (edição
18/2016).
É possível ver de perto todos os
maquinários e enormes tulhas HISTÓRIA - O café de Ribeirão
de secagem, além de um Claro faz parte da história da
imenso depósito onde chega- Cocamar. Foi lá, em 1992, que
vam os cafés para torra, depois a Cocamar descobriu as prido processo de separação dos meiras lavouras cultivadas em
grãos. Outra surpresa que a vi- moderno sistema adensado e
sita à fazenda proporciona é superadensado no Paraná, alum agradável bate-papo, rico tamente produtivas. Foi numa
em história e detalhes, com o época em que os cafezais espropritário Victor Suplicy Rai- tavam sendo erradicados rapiner Harbach. O sábio fazen- damente nas principais regiões
deiro de 84 anos conta que a produtoras, do noroeste do esfazenda foi comprada pelo avô tado. Uma visita à Fazenda Ja-

maica, que pertencia a Luiz
Marco Suplicy Haffers, falecido
há alguns anos, levou a cooperativa a incentivar o novo mo-

delo entre os seus cooperados.
Deu certo e a cafeicultura, ao
contrário do que se imaginava,
seria retomada.

INVERNO

Tempo seco acelera
colheita de milho
Previsão da Cocamar é receber 1,2 milhão de toneladas, um recorde

O

tempo seco das últimas semanas tem
contribuído para que
os produtores colham rapidamente a safra de
milho nas regiões noroeste e
norte do Paraná. As máquinas
operam intensamente e a previsão da Cocamar é bater o recorde de recebimento do cereal, ao redor de 1,2 milhão de
toneladas. O maior volume
até então havia sido registrado em 2015: 848 mil toneladas, quantidade que caiu

para 680 mil no ano passado, para a semeadura de soja,
em razão de adversidades cli- temporada 2017/18. “O agrimáticas.
cultor não para, tem que estar
olhando sempre para a frenNo município de Floresta, te”, acrescenta.
perto de Maringá, o produtor
e cooperado Wilson Palaro Na região de Londrina, onde o
concluiu a colheita em 60 al- ciclo é mais tardio, a colheita
queires, com a média de 275 está apenas começando, mas
sacas, considerada boa para a em municípios como Sertaregião. Palaro cita que este neja, na divisa com São Paulo,
ano a lavoura não enfrentou ainda se podia achar milho
tantos problemas quanto em verde no dia 20 de julho.
2016 e, ele, a partir de agora,
vai iniciar os preparativos SUSTENTÁVEL - Em 40 al-

queires, Palaro cultivou o
milho em consórcio com o
capim braquiária. Incentivado pela Cocamar, ele faz
parte de um número cada vez
maior de produtores ligados
à cooperativa que, após a
colheita de soja, semeia o
capim com o milho. Por isso
é que, agora, a colheitadeira
dele vai passando e deixando
para trás um campo verdejante, que até serviria de
pastagem. Mas o objetivo do
produtor, ao fazer o consór-

cio, é outro: utilizar a braquiária para proteger o solo
com a palha durante o verão.
Com isso, evita-se que a superfície receba a incidência direta do sol e fique livre,
também, dos riscos da erosão. Para tanto, em setembro, o capim vai ser dessecado quimicamente. Outra vantagem é que, ao cobrir o solo, a camada de
palha inibe naturalmente o
surgimento de ervas daninhas.
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CULINÁRIA

Festival de Sabores Chefs do Campo
recebe inscrições até 15 de agosto
Segunda edição do concurso vai selecionar receitas de pratos salgados tradicionais

L

ançado dia 8 de junho
durante o Encontro
Anual do Núcleo Feminino promovido pela
Cocamar em Maringá (PR), o
Festival de Sabores Chefs do
Campo 2017 continua com inscrições abertas, mas atenção:
o prazo termina dia 15 de agosto. A participação no concurso
é reservada exclusivamente a
produtoras participantes de
núcleos femininos mantidos
pela cooperativa, podendo ser
cooperadas ou esposas de produtores associados.

que apreciam cozinhar para
seus familiares e amigos. São
pratos, geralmente, sempre
pedidos em casa e que fazem
a delícia dos que se juntam à
mesa, como variados tipos de
massas, diferentes formas de
assados, guisados e outras
gostosuras.

DIVERSIDADE - Essas iguarias
são fruto de conhecimentos
transferidos de uma geração
para outra e retratam a diversidade cultural e a grande mistura de povos das mais diversas origens, comuns no norte
DELÍCIAS - Realizado pelo se- e no noroeste do Paraná.
gundo ano, o Festival de Sabores tem a proposta de iden- CRITÉRIOS - O concurso vai
tificar pratos salgados de pre- selecionar 15 receitas que
paro simples, comuns na cu- mais se enquadrarem nos
linária regional, trazendo o quesitos tradição dos pratos,
toque especial de mulheres criatividade de suas autoras
(a maneira como são preparados, bem como os ingredientes e temperos utilizados) e o
conjunto da obra (apresentação e acompanhamentos).
Desses, 5 serão premiados
por um comitê de
chefs convi-

dados pela equipe organiza- camar, recebendo como prêdora, sem classificação do mios troféus e uma diária,
com direito a acompanhante,
primeiro ao quinto lugares.
no Hotel Fazenda Salto BanPREMIAÇÃO - As cinco produ- deirantes, em Santa Fé, a 60
toras finalistas serão home- quilômetros de Maringá.
nageadas no final de outubro
ou início de novembro com um DIVULGAÇÃO - A exemplo do
almoço pela diretoria da Co- que aconteceu na primeira

edição do Festival, as cinco
receitas serão divulgadas nos
meios de comunicação da
cooperativa e também no programa de televisão RIC Rural,
da RIC TV, apresentado nas
manhãs de domingo em todo
o Paraná por Sérgio Mendes e
Rose Machado.

RECEITA
A receita abaixo foi uma das 25 selecionadas,
em 2016, na primeira edição do Chefs do Campo.

Panqueca de frango
ao molho branco
A produtora Patrícia, que fez seu prato, reside
em Primeiro de Maio, região de Londrina
Ela tem a calma e a docilidade de quem vive no campo,
ao lado do marido Paulo e o
filho Isaac, de três anos.
Criada pelos avós, a produtora rural Patrícia Ribeiro dos
Santos faz parte das estatísticas das crianças que, por
necessidade, tiveram de trocar a escola pelo trabalho na
roça. E, ao falar de sua infância, Patrícia faz questão de
lembrar que cresceu trabalhando, sem tempo para
brincar, mas pretende retomar os estudos e sonha com

uma profissão voltada à agricultura, que é o ambiente onde cresceu e planeja permanecer com a família, moradora no Sítio Nossa Senhora
Aparecida, que fica na Água
da Barra Bonita, em Primeiro
de Maio.

ram. Ela sabia da existência
da mãe e do irmão, com
quem havia mantido contato.
“Minha mãe biológica sempre dizia que queria me ver e,
em janeiro, quando eu menos
esperava, apareceu sem avisar”, relembra, com alegria.

Para a produtora, o ano de
2016 começou com uma
grata surpresa: a visita da
mãe Maria Claudete e do
irmão Charles, os quais não
via desde os cinco anos,
quando seus pais se separa-

Fazer comidas gostosas é
uma das coisas que Patrícia
aprecia, que sabe preparar
panquecas como poucas. É
um prato muito apreciado,
que exige tempo, habilidade
e paciência.
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CULINÁRIA
A MASSA
• 3 ovos
• 12 fatias de mussarela
• 1 xícara (chá) de leite
• 1/2 xícara (chá) de farinha
de trigo
• 1/2 xícara (chá) de amido
de milho
• 1 tablete de caldo galinha
• sal a gosto
PREPARO
Bata no liquidificador todos os
ingredientes, exceto a mussarela. Despeje meia concha de
massa numa frigideira (média) untada e quente, girando
para cobrir o fundo. Quando
soltar a borda, vire para dourar o outro lado. Faça o mesmo com a massa restante.
RECHEIO
• 1 cebola média picadinha
• 2 dentes de alho triturado
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• 4 tomates bem maduros
sem pele e sementes
• 2 espigas de milho verde
• 2 colheres de óleo Cocamar
• 2 peitos de frango
(cozido e desfiado)
• 1 tablete de caldo galinha
• cheiro verde a gosto
• sal e pimenta do reino
a gosto
• 1 pitada de colorau

• 1 dente de alho
• 2 colheres (sopa) de
óleo Cocamar
• 1 tablete de caldo
de galinha
• 2 copos de leite
• 2 colheres (sopa) rasas
de amido de milho
• 1pitada de sal
• 1 pitada de noz moscada
• 1 pitada de pimenta
do reino
PREPARO DO RECHEIO
• 3 colheres (sopa) de
Em uma panela, coloque o requeijão cremoso
óleo, doure a cebola e o alho.
Acrescente o frango, o caldo PREPARO DO MOLHO
de galinha, o colorau, o toma- Em uma panela coloque o
te, o milho, a salsinha e cheiro óleo, doure a cebola, o alho e
verde, a pimenta do reino e o acrescente o caldo de galisal. Deixe cozinhar de 20 a 30 nha. Coloque leite com o amiminutos. Desligue o fogo e do já dissolvido, o sal, a noz
deixe esfriar.
moscada e a pimenta do reino. Mexa sem parar até enMOLHO BRANCO
grossar e cozinhar bem, e
• 1 cebola média picadinha desligue o fogo. Por fim,

acrescente o requeijão cre- cheio, enrole as panquecas e
arrume-as num refratário de
moso e misture bem.
vidro. Leve ao forno médio por
MONTAGEM DAS PANQUECAS dez minutos. Retire e cubra
com molho branco. Sirva as
Com a massa aberta, coloque panquecas com arroz e batata
uma fatia de mussarela, o re- assada.

LAVOURA

Manejo integrado
reduz perdas
Importante aliado no controle de plantas daninhas, e quando bem executado,
evita que o agricultor veja sua produção ser reduzida em até 80%

U

ma das grandes dificuldades dos agricultores no ciclo da
cultura são as plantas daninhas, que contribuem para a redução da pro-

dutividade e rentabilidade da
lavoura. A disseminação das
plantas daninhas acontece
de maneira muito rápida,
através da alta capacidade
de produção de sementes e,

para muitas espécies, também via suas estruturas vegetativas, como, por exemplo, os estolões. Algumas
espécies de plantas daninhas podem produzir cerca

de trezentas mil sementes,
que se propagam pelo vento,
ou através da chuva, máquinas e outros meios.
Segundo o especialista João
Giraldi, uma das opções
para a prevenção desse problema, que tem causado
enorme prejuízo para os
produtores, é o manejo integrado de plantas daninhas,
que, quando bem executado,
evita que o agricultor veja
sua produção ser reduzida
em até 80%.
AÇÕES - Trabalhar com o
manejo integrado de plantas
daninhas significa utilizar
diferentes ações que juntas
possam apresentar um bom
controle, explica. Essas
ações são compostas por
basicamente três pilares: a
utilização de defensivos que
apresentem mais de um mecanismo de ação para o
mesmo alvo biológico (planta daninha) dentro do ciclo
da cultura; o controle e cuidados com a sementeira,
com ferramentas (controles
químicos, físicos ou biológicos) que reduzam a possibilidade de germinação, diminuindo o número de novas
plantas daninhas por metro
quadrado; e o monitoramento da área, para efetivar o

controle das plantas daninhas nas melhores condições de aplicação dos defensivos e nos estádios mais
susceptíveis.
MAPEAR - Giraldi ressalta
ser importante que o agricultor consiga, antes de tudo,
mapear e identificar as plantas daninhas existentes em
sua lavoura e, assim, adotar
os ingredientes ativos com
os mecanismos de ação mais
efetivos. Isto é fundamental,
já que a escolha de diferentes ativos dentro do mesmo
ciclo da cultura pode auxiliar
na prevenção da seleção de
novas plantas daninhas resistentes.
A utilização de produtos para o controle de sementeiras
não apresenta 100% de efetividade, lembra Giraldi. Por
isso, diz, é possível que
ocorra a germinação de certo
volume de sementes, possibilitando uma nova infestação na lavoura. Torna-se então imprescindível que os
agricultores façam o monitoramento destas plantas e
apliquem os produtos indicados nos estágios iniciais do
seu desenvolvimento, o que
aumentaria sensivelmente
as chances de controle do
problema, finaliza.
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NA WARTA - O desempenho de dezenas de novos híbridos de milho, bem como de tecnologias desenvolvidas por empresas parceiras, estão

sendo apresentados nesta época, pela Cocamar, aos produtores, por meio de dias de campo promovidos em diversas regiões atendidas pela cooperativa. É o caso do distrito de Warta, em Londrina, onde a cooperativa mantém desde 2010 uma estrutura para recebimento de grãos. Pelo
segundo ano consecutivo, o Dia de Campo de Milho foi promovido no final de junho no Sítio Nossa Senhora Aparecida, pertencente ao cooperado
Antonio Bonilha, ao lado da unidade operacional. De acordo com informações da engenheira agrônoma da Cocamar, Tatiele Woytichoski, o evento
reuniu mais de 200 participantes, entre produtores e técnicos, que conheceram os experimentos organizados em parceria com 18 empresas, as
quais demonstraram 27 híbridos e informações técnicas sobre adubação e aplicação de defensivos, para o aumento da produtividade. “O Dia de
Campo está se tornando uma referência regional pelo seu conteúdo e a qualidade dos trabalhos apresentados”, destacou a profissional.

Iapar celebra 45
anos de fundação
Entre os principais parceiros da Cocamar, o Instituto
Agronômico do Paraná (Iapar) comemorou 45 anos no dia
29 de junho, data que foi dedicada à realização de diversos eventos técnicos e institucionais. Um deles, o lançamento da cultivar de café IPR 106, pelo pesquisador
Gustavo Hiroshi Sera, e uma discussão sobre qualidade
de bebida, conduzida pela pesquisadora Patrícia Santoro.
A cultivar de café IPR 106 se destaca pela resistência aos
principais nematoides – pequenos vermes que se alojam
nas raízes das plantas – Meloidogyne paranaensis e Meloidogyne incognita, responsáveis por inviabilizar a cafeicultura em diversas regiões produtoras do Brasil. O
novo material vem se somar às mais de 200 cultivares
desenvolvidas nas últimas décadas pelos especialistas
em melhoramento genético vegetal da instituição.

Todo cuidado é pouco
com a ferrugem
Até 15 de setembro, a presença de plantas vivas de soja
em propriedades rurais do Paraná e de outros estados, poderá trazer dores de cabeça ao
produtor. De um lado, ele corre
o risco de ser autuado e, de
outro, de ver sua lavoura, na
temporada 2017/18, ser atacada pela ferrugem asiática, a
pior doença da oleaginosa.
Durante um período de 90 dias,
iniciado em 15 de junho e conhecido como Vazio Sanitário
da Soja, todo esforço dos produtores é importante para
conter o avanço da doença.
Além do Paraná, o Vazio Sanitário é observado também nos
estados de São Paulo, Mato
Grosso do Sul, Mato Grosso e
Roraima. Nas demais regiões
produtoras do país, as épocas
são outras.
Durante o vazio, é proibido não

apenas fazer o cultivo, como
deixar plantas de soja pela
propriedade, seja no campo ou
até mesmo nas margens de
estradas e ferrovias.
RESPEITAR – O coordenador
técnico de culturas anuais
da Cocamar, Emerson Nunes, ressalta ser imprescindível respeitar o Vazio Sanitário, uma vez que a cada
ciclo das ferrugens asiáticas, os fungicidas tendem a
diminuir a sua eficiência.
“Nosso desafio é não deixar
o fungo se instalar e isto

está ao alcance de qualquer
produtor, que precisa apenas
fazer a sua parte, eliminando
eventuais plantas hospedeiras durante esse período”,
afirma.
“Eliminando o hospedeiro, o
fungo da doença se reproduz
menos e no verão a pressão é
menor sobre as lavouras”,
acrescenta Nunes. A doença
gera a desfolha precoce da
planta, o que prejudica a formação e o enchimento dos
grãos, afetando diretamente a
produtividade.

Eliminando o hospedeiro, o fungo
da doença se reproduz menos e no
verão a pressão é menor nas plantas”
Emerson Nunes, coordenador técnico de
culturas anuais da Cocamar
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DIA DE CAMPO

A 24ª Expotécnica
É o maior evento do gênero no Brasil realizado em uma propriedade rural.
Claudio D’Agostine, de Sabaudia, cedeu 7 alqueires para a sua organização
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O

maior evento do gênero no
Brasil realizado dentro de uma
propriedade rural, a 24ª Expotécnica, aconteceu nos dias 6
e 7 de julho em Sabáudia, na fazenda
do cooperado da Cocamar Claudio Vicente D’Agostine. Dos 170 alqueires
que cultiva principalmente com soja,
milho e trigo, o produtor reservou sete
alqueires para a montagem dos estandes e dos campos demonstrativos. A
promoção é do Sistema Estadual de
Agricultura e contou com diversos parceiros, entre eles a Cocamar, que participa do evento há sete anos, desde
que passou a atuar na região.
Nos dois dias, foram mais de 3.600 visitantes de 40 municípios da região e
125 expositores de máquinas, equipamentos e insumos agrícolas, além de
dinâmica de máquinas. A Cocamar participou com um estande apresentando
toda linha de produtos comercializados.
CONSÓRCIO - O dia de campo contou
ainda com 10 estações de difusão de
tecnologia, sendo uma organizada pela
Cocamar, onde o pesquisador do Iapar,
Ivan Bordin, falou sobre as vantagens
do consórcio de milho safrinha com
braquiária. Ele destacou que além do
grande volume de palha e raízes, que
ajudam na descompactação do solo, no
aumento do teor de matéria orgânica,
na manutenção da umidade do solo, e
proteção das altas temperaturas e da
erosão, a braquiária ajuda no controle
de plantas daninhas, especialmente a
buva e o amargoso, que se tornaram
problema na região devido ao difícil
controle.

Bordin destacou também a economia
proporcionada ao produtor pelo consórcio. “A semente da braquiária
custa cerca de 200 reais por alqueire
e o produtor gasta mais 100 reais
para dessecar. Na soma final, a economia é de 500 reais por alqueire
com a dessecação no consórcio”,
afirmou o pesquisador, complementando que o milho mantém a mesma
produtividade.
AJUSTES - Quando o milho é plantado
com 90 cm de entrelinha, é só colocar
uma linha no meio, obtendo resultados
semelhantes aos com o milho solteiro.
“A braquiária não compete”, disse. Já
com milho plantado com 45 cm, tem
que ajustar o plantio. Se a braquiária
ficar muito próximo ao milho, pode
competir. “Uma forma de evitar a competição é passar uma subdose de herbicida com 15% a 20% do recomendado”.

Claudio cultiva 170 alqueires com soja, milho e trigo. Acima, estação
sobre consórcio de milho com braquiária e estande da Cocamar

que a aplicação não pode ser feita
antes de a braquiária ter de 5 a 6 cm,
de 4 a 5 folhas e perfilho. “Se aplicar
antes, pode matar a braquiária”,
alertou. “No tempo certo, dá uma
baqueada e o tempo suficiente para
o milho fechar”. Em outra estação
também foram apresentados equipamentos para plantio de braquiáO pesquisador ressaltou, entretanto, ria.

ESTAÇÕES – Nas demais estações de
difusão de tecnologia, os temas abordados foram o prosolo Paraná, programa de conservação de solo e água,
mecanização agrícola, com foco na
troca de bicos dos pulverizadores e
outras apresentadas por empresas de
produtos químicos e de sementes de
trigo como a Fundação Meridional,
Embrapa, Iapar, Biotrigo e Coodetec.

NÚCLEO FEMININO - As integrantes do Núcleo Feminino de Sabáudia comemoraram os 30 anos de existência,
completados este ano, trabalhando. As 25 mulheres participantes se revezaram na barraca do pastel, montada na
24ª Expotécnica. Esta é uma das ações realizadas todos os anos pelo grupo com o objetivo de arrecadar recursos
para ajudar várias entidades assistenciais no município.
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MERCADO

Clima seco causa
apreensão nos EUA
Cerca de 10% das lavouras de soja e milho estariam em condições
“ruins ou muito ruins”, segundo levantamento de 17/7

C

om queda de um
ponto percentual,
ficou em 61% o índice de lavouras de
soja da safra 2017/2018 em
“boas ou excelentes condições”. Foi o que apontou o
boletim semanal de acompanhamento de safras do
USDA (Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos), divulgado dia 17/7. A
previsão veio dentro do que
era esperado pelo mercado,
que projetava uma piora de
até 2 pontos percentuais. De
acordo com o órgão oficial
norte-americano, havia também 28% de plantações em
situação “regular” e ainda
11% em condições “ruins ou
muito ruins”.
Já ultrapassava a metade o
número das lavouras de soja
que se encontrava na fase de
florescimento, saltando de
34% na semana passada
para 52% no dia 17. Havia
ainda 16% no estágio de formação de vagens, evolução
de nove pontos percentuais
na comparação com as 7%
registradas na semana anterior.

Seifried. Na avaliação dele,
no dia 17 havia definitivamente algumas áreas preocupantes que poderiam ter
um grande impacto com o
estresse". E, nesse momento, as lavouras do cereal estão na fase mais importante
do desenvolvimento, a polinização.

No dia 17 de julho, o DeparPIOR - "O tempo é mais crí- tamento de Agricultura dos
tico para o milho", afirmou o Estados Unidos reduziu o íncorretor do grupo Zaner, Ted dice de lavouras em boas ou

excelentes condições, de
65% para 64%. No mesmo
período do ano anterior, o índice estava em 76%. Cerca
de 25% das plantações apresentam condições medianas
e 11% têm condições ruins
ou muito ruins.
PRECISA CHOVER - As previsões apontavam para a continuidade de temperaturas
acima da média para o cinturão de milho e soja dos EUA,
pelo menos até o final de

julho. "As regiões precisam,
com urgência, de chuvas generalizadas", pontua o especialista de mercado, Angus
Thornton

O tempo é mais
crítico para o
milho, que está
na fase de
polinização

Mas, segundo o NOAA - Serviço Oficial de Meteorologia
do país - , não havia indicativos de curto prazo, no dia
17, de que as temperaturas
cederiam e as chuvas restabeleceriam volumes dentro
da normalidade em grande
parte do Meio-Oeste.
J o rn al d e S er vi ç o C oc am ar | 4 3

CAFÉ

Cenário positivo para o mercado
Os estoques de passagem e a
safra deste ano são pequenos
e o consumo é crescente. Geadas
e estiagens prolongadas podem
ser determinantes para preços

O

mercado de café tem oscilado
bastante nos últimos meses,
com preços variando muito
na Bolsa de Nova Iorque. E
essas alternâncias tendem a aumentar ainda mais conforme avança a colheita. Da mesma forma, o câmbio tem
sido bastante volátil devido à crise política e aos reflexos sobre a economia
do País. Mas, segundo o gerente Comercial de Café da Cocamar, Marcos
Aparecido Soria Bezerra, o cenário é
positivo para o produtor brasileiro de
café.

Importadores têm segurado as compras, à espera da projeção da safra 2018
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Bezerra explica que o estoque de
passagem interno é pequeno - 3,88
milhões de sacas. Isto ajudará na liquidez, uma vez que a demanda
interna é forte. O consumo é crescente, sendo projetado este ano em
20,66 milhões de sacas (USDA) no
País. Também, a safra em andamento será relativamente menor no
Brasil, que responde por 30% a 32%
da produção mundial de café, o que
significa que de cada três sacas
produzidas no mundo, uma é brasileira.

A expectativa de
produção mundial foi reduzida
de 155 milhões de sacas para
150 milhões e a produção brasileira deve ficar entre 45 a 46
milhões de sacas, diz o gerente Comercial da Cocamar
com base nas projeções já feitas por vários órgãos, o que
significa uma redução significativa, de 10% a 11% em relação à produção do ano
passado, que foi de 51,4 milhões.

PERÍODO CRÍTICO - Segundo
Bezerra, o que vai determinar
os preços do café daqui para
frente é a ocorrência ou não de
geadas ou estiagens que possam comprometer a safra brasileira do ano que vem. “Este é
um período crítico, até agosto,
e qualquer problema com a
safra pode fazer pressão sobre
os preços”, diz.

de que a próxima safra tenha
um volume significativo, podendo restabelecer os níveis
dos estoques. Por conta disso,
o mercado de exportação recuou, apesar do dólar alto, diminuindo a demanda. Os importadores têm segurado as
compras, esperando passar o
inverno para verem a projeção
da safra 2018. Já os estoques
mundiais estão mais confortáCaso não haja nenhuma ano- veis - 34 milhões de sacas.
malia climática, a tendência é
O gerente Comercial diz que
também é preciso considerar a
instabilidade econômica e política, que podem afetar os preços do café. No mercado
interno, a maior agressividade
É importante que o produtor
das indústrias brasileiras conatente para a qualidade do
tinua dando sustentação aos
café, tomando todos os
preços tanto do café arábica
como do robusta, em especial
cuidados necessários. ”
no caso do primeiro. E isso devido à escassez do produto,
Marcos Bezerra, gerente Comercial Cocamar
principalmente no Paraná, que
consome mais do que produz.

QUALIDADE - Por conta dessa
maior agressividade da indústria brasileira, Bezerra comenta que, por enquanto, tem
se percebido uma menor diferença de preço para o café de
qualidade, em relação a outros
períodos. Mas se aumentarem
as exportações e houver problemas climáticos (excesso de
chuva), a diferenciação entre
os preços tende a ser significativa.
“É importante que o produtor
atente para a qualidade do
café, tomando todos os cuidados necessários na colheita, secagem e armazenagem da produção. Especialmente se o clima for desfavorável. As múltiplas floradas já trouxeram dificuldades para a colheita. E se o
produtor não cuidar dos fatores controláveis, pode comprometer os resultados”, finaliza.

45
milhões de
sacas de café
é quando o
Brasil deve
colher

150
milhões é a
expectativa de
produção mundial
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FAMÍLIA DO CAMPO

Há 73 anos no Paraná
O cooperado Almir de Araújo Pinto, de Cianorte, comemora,
aos 91 anos, a realização de uma vida dedicada à agricultura e à família
Marly Aires

A

lmir de Araújo Pinto
já era casado e a família estava formada
quando se mudou para Cianorte, em 1960. Mas,
mineiro de Juruaia, município
ao sul de Minas Gerais, ele
mal completara 18 anos
quando chegou ao Paraná, em
1944, se instalando em Mandaguari. “Tenho 73 anos de
Paraná”, diz com orgulho, aos
91 anos. Ele veio com os pais,
Luiz Antonio e Cesarina, sendo
o único homem dentre os seis
filhos do casal.
A família comprou 10 alqueires de mata em Mandaguari.
A princípio, se instalarou em
um rancho de palmito improvisado. Levou dois anos para
abrir a mata e plantar roça:
milho, arroz, feijão, mandioca
e tudo mais. A empreita não
foi nada fácil e Almir, junto
com o pai, tinha que encarar
árvores enormes só contando

com um traçador e o machado. As árvores eram tão
grandes que um dia em que
começou a chover forte enquanto descoivarava a área
(fazia a limpeza após a queima), escondeu-se no oco de
um pau d’alho.
Trabalhando com os pais, Almir juntou dinheiro para comprar oito alqueires de mata em
Umuarama. Chegou a desmatar e plantar café, mas acabou
vendendo anos mais tarde e
comprando cinco alqueires e
meio em Cianorte, onde se estabeleceu. Na época, Cianorte
já estava quase toda desmatada e era uma cidade bastante animada, conta Almir.
Na propriedade, tinha café,
cereais, gado de leite e criações de frangos e suínos. Já
no final da década de 1960, a
família instalou um gerador
de energia com roda de água
e compraram a primeira geladeira. Também instalaram um
moinho de milho para fazer

Educação era prioridade
Almir sempre se preocupou com a educação dos filhos, que
saíram cedo do sítio para estudar. Em 1976 Gilmar foi estudar em Mandaguari ficando na casa de parentes. Mas
como os irmãos já estavam estudando e trabalhando em
Curitiba, foi para lá também em 1977. O pai chegou a comprar um apartamento para os filhos na capital.
Já casado, em 1987 Gilmar voltou para ajudar o pai, que estava com 16 alqueires de café. Além de enfrentar vários
problemas, entre eles o nematoide, Almir já estava casando
de tocar sozinho a propriedade.
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Gilmar e Almir: só o filho permaneceu na agricultura

fubá e farinha de milho.
“Além de produzir, a gente
comprava milho para dar para
os porcos e para fazer fubá e
farinha, trabalhando também
a base de troca do grão pelo
produto moído”, conta Almir.
Anos mais tarde chegou a
energia elétrica no sítio ele
vendeu os equipamentos.

braço direito no sítio. E já tem cultura e, junto com a esposa
oito netos.
Silmara, vêm tentando despertar nas duas filhas o intePara poder estudar, todos os resse pelo negócio da família.
filhos foram para a cidade e Caroline é formada em Coacabaram ficando por lá. Só mércio Exterior e Aline, em
Gilmar permaneceu na agri- Administração.

Casado com Analdina, falecida no ano passado, o produtor teve cinco filhos, todos
nascidos em Mandaguari,
duas mulheres e três homens,
entre eles Gilmar, que é seu

Foto antiga de Caroline e Aline com o avô

Agulha na barriga
Um dos filhos de Almir, Donizete, tinha somente 90 dias
quando uma tia, que era costureira, o visitou. Brincando
com ele, pegou-o no colo e o
abraçou, estranhando que o

menino começou a chorar sem parava de chorar, ficaram
preocupados. Foram ao méparar.
dico, que encontrou a agulha
Mais tarde, mexendo em sua enfiada na barriga, sob a pele.
roupa, deu por falta de uma Com um pequeno corte, retiagulha, e como o menino não rou-a.

Adensamento e
diversificação

Cara a cara com a pintada
Almir era ainda um adolescente quando se viu cara a
cara com uma pintada pela
primeira vez. Ele tinha ido de
carroção de roda de ferro
cortar madeira na beira do
Rio Ivaí, na região de São
Pedro do Ivaí, com alguns parentes, ficando alojado em
um rancho velho. Era mato
para todo lado.

espingardas, Almir se armou
com sua velha cartucheira
de matar passarinho. Andando pelas picadas, cruzavam o córrego quando escutaram um barulho. Rapidamente, eles subiram numa
árvore a tempo de ver algumas queixadas passarem
correndo.

Ainda na árvore, viram uma
Em um dos dias, quando fo- anta atravessar a trilha. Os
ram caçar, enquanto os de- outros rapazes desceram e
mais rapazes estavam com foram atrás, mas uma onça

chegou antes. Ao escutar
tiros, Almir desceu, dando de
cara com outra pintada. Com
apenas a cartucheira na mão,
já se imaginava devorado.
A sorte é que os rapazes,
após matar a primeira, voltavam quando viram a segunda, atirando também nesta, que acabou fugindo. “Isso
não é lugar de gente”, disse.
Tiraram o couro e a carne da
pintada, para fazer uma fritada, e foram embora.

No início da década de 1990,
Almir foi um dos primeiros
produtores da região a adensar o cafezal. Ele vendeu cinco
alqueires para reformar e
adensar o café, utilizando somente mudas enxertadas.
Também plantou mandioca e
começou a criação de gado de
leite. Anos depois, substituiu
pelo gado de corte.

maquinários para o plantio e
manejo da lavoura. Atualmente são plantados oito alqueires com soja no verão,
área que será ocupada com
braquiária no inverno, para integrar lavoura e pecuária. E
três alqueires são de pasto
para engorda do rebanho de
corte, além de mais quatro alqueires arrendados.

A soja e milho só entraram
mais tarde na propriedade,
mas ganharam espaço rápido.
Em 1996, Gilmar plantou um
pouco na reforma da pastagem e acabou tomando gosto.

O produtor compra bezerros e
novilhas com 12 a 18 meses,
recria a pasto por quatro
meses e finaliza no confinamento por dois meses. “Dá
para engordar umas 80 a 100
cabeças. É uma renda a mais
Aos poucos foi comprando os além da soja”, diz Gilmar.

Se meu caminhão falasse...
Para ter uma renda extra,
Almir trabalhava fazendo frete
para outros produtores ou
transportando mudanças com
o caminhão que comprou para
carregar sua produção de café,
o milho que comprava, a palha
de café para estercar as lavouras e tudo mais. “Fiz muito
dinheiro com o caminhão. Era
um Chevrolet 48”, recorda-se.
O filho Gilmar aprendeu a dirigir nele com 10 anos. Enchia o
banco de travesseiros para enxergar o caminho e dirigia nas
estradinhas perto de casa.
Apegado ao pai, um dia quando

percebeu que ele se preparava
para viajar, escondeu-se debaixo do encerado. Quando o
pai o descobriu escondido no
caminhão, já estava longe.

d’água, acabou ficando atolado entre Maringá e Cianorte. Nem mesmo as correntes
que usava nas rodas, para ajudar a passar nos atoleiros,
adiantaram. Tiveram que esEm outra ocasião, Almir foi perar secar para continuar a
contratado para ir até Ouri- viagem.
nhos (SP) buscar uma mudança. Ele não costumava ir tão Ao contrário do pai, Gilmar
longe, mas aceitou a empreita. gostava mesmo era de andar
Chegando lá, não demorou 10 de trem. Como a linha férrea
minutos para colocar toda mu- cruzava cidades e áreas de
dança no caminhão. A família mata, as cinco a seis horas de
não tinha quase nada. O ca- viagem de Cianorte até Manminhão encheu foi de gente. daguari eram só diversão para
ele, que se encantava vendo as
Na volta, debaixo de um pé paisagens.

Luiz Antonio e o neto Luiz no cafezal antigo em Cianorte

Ganhei muito dinheiro
fazendo mudanças
ou fretes para outros
produtores.”
J or n al d e S er viç o Coc a ma r | 4 7

PESCA

O rei dos rios brasileiros
O dourado é conhecido pela bravura e resistência ao ser
fisgado e, por isso, é tido como o maior troféu para os pescadores

D

ourado (Salminus
maxillosus). Este,
com certeza, é o
maior troféu que um
pescador pode levantar. É
lendário pela bravura e resistência ao ser fisgado e pode
ser encontrado em praticamente todo território nacional.
Existem relatos de exemplares próximos aos 20 quilos e
110 centímetros de comprimento, porém são casos raros. Incansável, se mantém
em movimento o tempo todo
à procura de alimento. É extremamente voraz e agressivo

e se alimenta de outros pei- único problema é o maior prescindíveis, pois esta espé- lando em iscas, as que mecie possui dentes afiadíssi- lhores resultados dão são:
risco de enrosco.
xes.
tuira, piau e enguia. Neste
mos.
caso, é importante ficar atenOs melhores horários para AGILIDADE - Neste tipo de
pescá-los são no início da pescaria, chumbadas devem Outro cuidado deve ser obser- to às especificações mínimanhã e fim da tarde. Caso ser evitadas ao máximo, pois vado. Ao colocar a isca viva no mas para não ter problemas.
opte por ir à noite, escolha tiram a agilidade da isca e es- anzol, cuidado para machucá- Isso varia de Estado para Esquando a lua estiver clara e pantam os maiores exempla- la o mínimo possível. E fa- tado.
também nos trechos mais res. Elas podem ser usadas
rasos dos rios. Se for pescar em locais de grande profundidesembarcado dê preferência dade, de forma a fazer com
aos molinetes, uma vez que que a isca chegue aonde os
• BARRANCO – do barranco / probabilidades menores
este peixe não exige tanta pescadores de rodada não
conseguem.
precisão nos arremessos.
• APOITADO – com o barco ancorado em um ponto do
rio / probabilidade média
Ambientes com de pedras tem Equipamento médio é o mais
tudo a ver com os dourados, indicado, compatíveis com
• RODADA – Com o barco em movimento e isca simuportanto não se preocupe se linhas 0.50 a 0.70 e anzóis 6/0
lando um peixe de verdade / maiores probabilidades
sua isca “ralar” no fundo. O e 9/0. Embates de aço são im-

Tipos de pesca
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