Produtividade variável
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colheita

INVERNO

Excesso de chuvas no
mês de julho não chegou a atrapalhar
o milho, mas foi ruim para o trigo,
que sofreu também com a seca e o
forte calor de agosto. Por Cleber França

A

pesar de a produtividade do milho,
este ano, ser 5%
menor que a registrada na safra anterior, a
média é considerada boa, de
218 sacas por alqueire (90
por hectare), ficando dentro
da estimativa inicial.
Em Assaí, na região de Londrina, o produtor Lídio Ko-

guishi destinou metade dos
80 alqueires (193 hectares)
para a cultura. Como o clima
ajudou durante a fase de desenvolvimento, o resultado
foi uma boa produtividade.
“Em um talhão fiz a média
de 300 sacas”, destacou.

Neste ano, de acordo com
a cooperativa, 99% dos produtores optaram por varieda-

des transgênicas, sendo que
70% dos plantios foram efetuados com sementes de
ciclo superprecoce, 25% precoce e apenas 5% tardio. A
colheita teve início na segunda quinzena de junho e
deve se estender até meados
de setembro. Os municípios
de São Jorge do Ivaí, Maringá, Ivatuba, Floresta, Bela
Vista do Paraíso, Alvorada
do Sul, Ibiporã, Sertaneja,
Sertanópolis e Primeiro de
Maio, no Paraná, foram os
que apresentaram mais
áreas destinadas ao milho na
área de ação da Cocamar.

PROBLEMAS - No geral, a
redução na produtividade,
segundo o departamento téc-

nico da cooperativa, se deve
ao atraso no plantio e às adversidades climáticas ocorridas em algumas regiões,
como ventos fortes e granizo. “Nesta safra houve um
bom controle de lagartas
pelas tecnologias BT. A presença de percevejos na fase
inicial da cultura continua
preocupando e necessitando
de maior monitoramento e
controles efetivos. O surgimento de manchas foliares
foi mais agressivo após o
longo período de chuvas no
final de maio e início de
junho, seguido de altas temperaturas”, comentou o coordenador-técnico de culturais
anuais, Emerson
Nunes.

218

sacas por alqueire
(90/hectare) é a
média de
produtividade
do milho

Safra vai até meados
de setembro;
área cultivada, na
região da Cocamar,
diminuiu 7% em
comparação com
o ano passado
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Beleza dos trigais
não correspondeu,
em alguns lugares,
ao peso dos grãos.
Lavoura sofreu com
chuvas em excesso,
doenças, seca e altas
temperaturas
A área cultivada
sofreu redução
de 7% em comparação com
a anterior. A previsão da Cocamar é totalizar um recebimento de 850 mil toneladas,
contra 825 mil registrados
no ano anterior.
TRIGO - Em relação a essa
cultura, a produtividade e a
qualidade do grão retirado
nas primeiras áreas foram
boas, mas a falta de luminosidade no início do ciclo, as
chuvas intensas seguida de
uma longa estiagem e altas
temperaturas, afetaram as
lavouras mais novas.
No município de Jataizinho, o cooperado Rodolfo
Terra Bialta,cultivou 20 dos
35 alqueires da propriedade, com o avô Antônio Terra, A produtividade tem sido
maior que a média geral –
130 sacas por alqueire. “Não

tivemos tantos problemas
com brusone”, relatou o produtor, destacando a boa qualidade do grão.

INVERSÃO - Em Assaí, 65%
das áreas foram cultivadas
com o trigo e os restantes receberam milho. “No ano passado ocorreu o inverso. Isso
se deve aos problemas climá-

ticos na época do plantio e
colheita da soja, uma vez que
choveu muito”, explicou o engenheiro agrônomo Rafael
Peres Moreira, da unidade
local da Cocamar.

Na região de Arapongas,
Odenir Busolin Franco cultivou 48 alqueires com trigo,
destinou 9 para o milho e 4

Quebra e frustração

A região de Maringá plantou a maior área com trigo
nos últimos anos e esperava
colher uma grande safra. Os
primeiros resultados, no entanto, apontaram para outra
direção. Em alguns lugares,
onde a cultura é tradicional
e se esperava colher entre
130 e 150 sacas por alqueire
(de 53 a 61 por hectare), a
produtividade tem ficado en-

tre 80 e 90 sacas (33 a 37
sacas/hectare). O vilão, segundo produtores, foi o excesso de chuva em julho.

Com a predominância de
céu nublado, a cultura não
recebeu a luminosidade necessária para a fase de maturação. Além disso, com a
chuva constante, o agricultor
ficou impedido de entrar na

para aveia. O excesso de
chuvas em julho resultou
em doenças – brusone e giberela – que prejudicaram a
qualidade. “O clima mais
quente em agosto acelerou o
amadurecimento do trigo.
Nossa expectativa é fechar a
safra com média de 135 a
140 sacas por alqueire”, afirmou o produtor.

Nesta safra, os maiores
problemas encontrados nas
lavouras foram relacionados a manchas foliares, ferrugens, bacteriose e brusone”, segundo o departamento técnico da cooperativa. A colheita teve início
na segunda quinzena de
agosto e segue até meados
de outubro.

lavoura, com as máquinas,
para fazer pulverizações de
defensivos, o que favoreceu
o aumento de doenças. De
acordo com produtores, as
lavouras ficaram bonitas,
mas o trigo não tinha peso.

Bolonhez, diz que dificilmente a produção alcançará
a do ano passado, quando
foram plantados 19,8 mil
hectares com trigo na região. O governo do Estado
tinha a expectativa de uma
produção de 3,9 milhões de
toneladas, o que representaria um crescimento de 4%
em relação à safra passada.
(Da Redação)

O economista do Departamento de Economia Rural
(Deral) da Secretaria da
Agricultura, Moisés Barion

A alavanca do câmbio
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mercado

ANÁLISE

Mais uma vez, variação
cambial favorece os produtores. Mas,
para 2016, a perspectiva é de margens
apertadas. Por Marly Aires

O

câmbio tem sido e
deve continuar sendo este ano o principal fundamento a
balizar os preços da soja no
mercado interno. As variações para cima no valor da
moeda norte-americana, em
relação ao real, têm favorecido a comercialização e a
melhor remuneração do
produto internamente, conforme explica o economista
Flávio França Júnior, da
agência Safras, que há 28
anos trabalha com análise
agroeconômica e de mercado de commodities.

FATORES - Externamente,
as taxas de câmbio têm sido
influenciadas pela forte valorização do dólar frente as
demais moedas estrangeiras, consequência das políticas econômicas e da volta do
crescimento do país norte
americano, além das incertezas em relação à economia chinesa. Internamente,
pela equação da entrada e
saída de divisas (dólar) e as
especulações por conta do
ambiente político econômico.
“TUDO ERRADO” - Para
França Júnior, o dólar deve

continuar forte até 2016. Ele
analisa que o mundo todo
está sofrendo com a moeda
norte-americana em alta,
mas o problema é maior no
Brasil “por estar fazendo
tudo errado”. E ressaltou:
essa distorção do câmbio
não é saudável para a economia do País e gera inflação.

NADA GARANTE - “Creio
que não chegamos ainda ao
pico do câmbio. O produtor
tem uma válvula de escape
e deve aproveitar, mas não
há garantia de nada. Tem
que tomar cuidado com a
especulação. O mercado tem
oscilado muito e intervenções do governo podem
mudar tudo”, alertou o economista.
ATENTO - A orientação é

El Niño pode trazer safras cheias

que se o produtor tiver compromissos ainda pendentes,
pode perder muito se precisar vender rápido num momento de queda. Mas quem
já quitou todos os débitos e
comprou os insumos necessários para a próxima safra,
deve ficar atento às oscilações do dólar. “Quem vender
neste momento já terá um
belo preço que vai ajudar a
fazer uma boa média”.

PREVISÃO - Para 2016, a
perspectiva, segundo França Júnior, é de que o produtor irá trabalhar com margens mais apertadas por
conta da influência do dólar alto na compra de insumos, e a tendência de preços internacionais abaixo
de 2015, mas terá renda positiva ainda favorecida pelo
câmbio.

“O preço
internacional
da soja e do
complexo de
grãos só
melhora se
houver uma
quebra na
produção”
FLÁVIO FRANÇA
JÚNIOR

Flávio França Júnior cita que enquanto os prêmios pagos nos portos pela soja foram
negativos em 2013 e 2014, neste ano têm sido positivos. O economista explica que os
prêmios, porém, serão mais conservadores por conta da percepção do mercado de aumento da área de soja no Brasil e na América do Sul como um todo, especialmente por
conta da previsão de El Niño, fenômeno climático associado a chuvas acima da média
no Sul do Brasil, e a previsão de safra cheia nos Estados Unidos.

No mercado internacional o preço da soja tem oscilado em torno de US$ 10 o bushel,
depois de quatro anos de preços altos, tendo no pico chegado a US$ 17,70 o bushel. O
problema é a oferta maior que demanda e da melhora considerável dos estoques mundiais, após três safras de produção recorde na América do Sul. O crescimento da demanda
não foi o suficiente para absorver toda a produção.

“O preço internacional da soja e do complexo de grãos só melhora se houver uma
quebra na produção”, diz. Mas os Estados Unidos aumentaram sua área de plantio por
dois anos seguidos e o Brasil vai para seu nono ano com aumento de safra, exemplo seguido pela América do Sul como um todo.
• A EXPECTATIVA é de uma produção de 97
milhões de toneladas no Brasil na safra
2015/16, aumento de 2% em relação ao período
anterior (95,09 milhões), somando 168,9 milhões na América do Sul, além de 105,7 milhões
dos EUA.

• APESAR dos atuais preços baixos da soja no
mercado internacional, no longo prazo a expectativa é de as cotações se recuperarem, segundo
França Júnior. A China continua comprando e
nos próximos anos espera-se que a Índia ingresse também no mercado comprador, se tornando um grande player.

• NO MUNDO espera-se uma produção de
318,92 milhões de toneladas. A relação de es- • OS ESTOQUES de milho nos EUA e no mundo
toque e consumo tem ficado em torno de 28%, subiram nas safras 2013/14 e 2014/15, mas
enquanto a média dos últimos 10 anos era de devem cair na temporada 2015/16, após dois
21%.
anos seguidos de redução na área plantada nos

O crescimento da demanda de soja não tem sido
suficiente para absorver toda a produção
EUA. Com isso a tendência nos contratos futuros
seria de alta nos preços do milho, mas isso vai
depender de um fato novo em relação ao clima
para subir mais forte.

• O PROBLEMA com o trigo não são os preços
no mercado internacional, mas sua liquidez na
comercialização interna, que é ruim, afirma
França Júnior. Ele cita que normalmente, os
moinhos entram comprando trigo no mercado
externo, ficando as vendas do produto interno
para o período próximo a entressafra.
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Convenção de Varejo

Meta é chegar ao montante de R$ 640
milhões em negócios no final deste ano
A Convenção anual do Varejo da Cocamar, evento que reuniu cerca de 120 participantes – a maior parte formada por
representantes de vários Estados – foi promovida de 2 a 4
de agosto em Maringá (PR), na Associação Cocamar.

PORTFÓLIO - O produto de maior demanda da cooperativa é
o óleo de soja da marca “Cocamar”, uma das cinco preferidas
dos consumidores brasileiros. Em 2014 foram 6,9 milhões
de caixas, quantidade que poderá passar de 8 milhões em
2015. Como cada caixa acondiciona 20 frascos de 900ml,
serão 160 milhões de unidades.
O portfólio inclui, também, óleos de milho, girassol e canola,
linha de cafés e cappuccinos, bebidas a base de soja, néctares
e suco de frutas, maionese, catchup, mostarda e álcool doméstico. Lançado recentemente, o Café “Talento” tem suas
vendas voltadas, por enquanto, ao Paraná, com foco no segmento de distribuição.

Evento promovido
na Associação Cocamar
reuniu cerca de 120
participantes em
programação que se
estendeu por três dias

O gerente comercial de Varejo, Márcio Elvira Munhoz,
conta que foi abordada também a participação do setor no
planejamento estratégico da cooperativa, que prevê dobrar
de tamanho até 2020. Em 2014, a Cocamar faturou R$ 2,850
bilhões e pretende chegar àquele ano ao patamar de R$ 6
bilhões.

Fotos: Rafael Cavalli

EM PAUTA - Uma análise do primeiro semestre, os objetivos
para o segundo, o incentivo a força de vendas e clientes e o
lançamento da campanha de verão para bebidas prontas,
foram alguns dos assuntos em pauta. Em 2014, as vendas
dessa área – que são direcionadas principalmente para a
Região Centro-Sul do País - totalizaram R$ 595 milhões e a
meta é chegar a R$ 640 ao final deste ano
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sustentabilidade

Código Florestal exige
Investimentos de R$ 25 bilhões
por ano de pecuaristas

DESAFIO

Esse é o montante
estimado para que a pecuária bovina
aumente a sua produtividade.
Extraído do Valor Econômico*

U

m ano após firmar
um acordo de cooperação técnica
com o Ministério
Público Federal (MPF) na
área de sustentabilidade
ambiental da cadeia produtiva de carne bovina, a
Abiec, associação que representa os principais frigoríficos do país, a entidade já
tem os primeiros resultados
da iniciativa. A partir de trabalhos realizados por con-

sultorias, a Abiec fez um
diagnóstico dos investimentos necessários para a regularização ambiental dos pecuaristas e o cumprimento
integral do Código Florestal
até 2035.

No horizonte dos próximos
20 anos, a pecuária terá que
dar um salto de produtividade
se quiser atender à crescente
demanda internacional por
carne bovina e ao mesmo

2035

É o prazo integral para o
cumprimento do Código Florestal

tempo cumprir o Código Florestal. Em outras palavras, a
ordem é produzir mais bovinos em uma área de pastagem cada vez menor.

CENÁRIO - Diante desse contexto, a consultoria Agroicone traçou um cenário para
as próximas duas décadas,
prazo legal para cumprir o
código. Para que o país se
adeque totalmente ao Código
Florestal, os pecuaristas teriam de investir cerca de R$
25 bilhões ao ano apenas em
intensificação, fazendo aportes em nutrição animal, genética, confinamento e pastagens, dentre outros.
Conforme o diretor geral

do Agroicone, Rodrigo Lima, se o Brasil cumprir integralmente o Código Florestal, com Áreas de Preservação Permanente (APPs) e
de Reserva Legal, a área de
pastagem será reduzida em
23,4 milhões de hectares, recuando para 159,4 milhões
de hectares. Em 2010, a
área de pastagens somava
182,8 milhões de hectares,
conforme estimativa do
Agroicone.
PERDER ESPAÇO - Lima
lembra que, como a tendência é que a agricultura aumente a área plantada nos
próximos anos, a pecuária
será a maior responsável
por ceder áreas, o que exi-

23,4

No horizonte dos
próximos 20 anos a
pecuária terá que dar
um salto, sob todos os
aspectos, para produzir
mais bovinos em área
de pastagem cada
vez menor

girá aumentos de produtividade. Atualmente, a pecuária brasileira ainda é pouco
produtiva se comparada
com importantes países produtores de carne, como os
EUA e a Austrália.

PRODUTIVIDADE - Pelas
projeções do Agroicone, os
investimentos de R$ 25 bilhões ao ano elevariam a
produtividade média da pecuária brasileira em mais
de 50%, das atuais 4 arrobas por hectare ao ano para
6,4 arrobas. Com isso, o Brasil conseguiria ampliar a
produção anual de carne bovina de cerca de 10 milhões
de toneladas para 15 milhões de toneladas.

milhões de hectares é quanto as pastagens vão diminuir nos
próximos anos, perdendo espaço para agricultura, reserva legal e APP
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Setor vem investindo

Se adequando ao CAR

INEFICIÊNCIA - “Mas o grande desafio é que precisa de
crédito”, afirma Lima, ressaltando que linhas de crédito
como o Programa Agricultura de Baixo Carbono (ABC)
terão de ganhar “envergadura”. O diretor da consultoria
também alerta para a dificuldade dos produtores de
menor porte. Hoje, da área de 182,8 milhões de hectares
de pastagens que existe no Brasil, 80 milhões são de
uma pecuária “ineficiente”, com produtividade de até 3
arrobas por hectare ao ano.

No caso dos dados do Rally, o coordenador da área de
pecuária da consultoria, Maurício Nogueira, ressalva que
o público-alvo da expedição técnica é mais produtivo do
que a média nacional e que, portanto, os números não
podem ser extrapolados para todo o país, ainda que
sejam um indicativo.

Na avaliação de Rodrigo Lima, da Agroicone, a intensificação da pecuária é um processo que já vem ocorrendo, mas o Código Florestal representa um incentivo.
No entanto, ele adverte que investir R$ 25 bilhões por
ano não é algo trivial. Atualmente, afirma, os pecuaristas
já vêm investindo R$ 16,8 bilhões ao ano em intensificação, ou seja, o setor teria de aumentar em mais de R$ 8
bilhões.

POBREZA - A questão é que, nesses níveis de produtividade, os pecuaristas sequer conseguem recursos para
investir em regularização ambiental. “Pelas nossas contas, o pecuarista de baixa produtividade precisa de R$
800/hectare de retorno para regularizar”, afirma Leila
Harfuch, pesquisadora do Agroicone. Mas o que essa pecuária vem conseguindo hoje é R$ 100 por hectare.

• APORTE de R$ 25 bi/ano elevaria

a produtividade média da pecuária
brasileira em 50%, passando de 10 milhões
para 15 milhões de toneladas/ano.

• MÉDIA brasileira de produtividade
é baixíssima, apenas 4 arrobas por
hectare/ano; mas em cerca de 80 milhões
de hectares de pastos, média é ainda
menor: 3 arrobas/hectare/ano.

O grande desafio é que
precisa de crédito. E as
linhas de crédito como as
do Programa Agricultura
de Baixo Carbono (ABC)
terão de ganhar
envergadura”
RODRIGO LIMA, diretor
da consultoria Agroicone

Além do estudo do Agroicone, a Abic também possui
uma pesquisa feita pela Agroconsult para ter um termômetro da adequação dos pecuaristas ao Cadastro Ambiental Rural (CAR). De um total de cerca de 470
produtores entrevistados na expedição técnica “Rally da
Pecuária”, 87% responderam que fizeram o CAR ou estão
se regularizando. Os produtores têm até maio de 2016
para se adequar ao CAR.

(*) Texto do repórter Luiz Henrique Mendes. Publicado
na edição de 6 de agosto de 2015

Sul é a região
mais atrasada

87%

dos produtores
entrevistados
disseram já
ter feito o cadastro
ou estão se
regularizando

Falando a produtores em Maringá, Pedro Loyola, economista da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP), alertou que o Paraná está bastante atrasado, em
relação aos demais Estados, quanto ao CAR (Cadastro Ambiental Rural).
NA LANTERNA - Em junho, 80% das propriedades rurais localizadas no Norte do
País já tinham feito o CAR, contra 53% no Centro-Oeste, 50% no Sudeste e 23% no
Nordeste. A região Sul aparece na lanterna, com menos de 20% das propriedades com
tudo já regularizado.
UM TERÇO - Dos 15 milhões de propriedades rurais que precisam ser cadastradas, somente um terço já o fez no Paraná. Como o Estado é caracterizado basicamente por
pequenas propriedades, em número de produtores que fizeram o seu CAR, o Estado
está bem classificado, em quarto lugar. Mas em relação à área, está muito distante,
ressaltou Loyola.
FAZER BEM FEITO - O economista da FAEP destacou ser fundamental que todas as
informações estejam totalmente corretas no cadastro porque as mesmas serão repassadas para todos os órgãos. “O problema é fazer mal feito. Isso não é algo que se possa
fazer na última hora. É fundamental contar com a orientação de um profissional”, afirmou, ressaltando que a FAEP conta com pessoal especializado para orientar o produtor.
Loyola lembrou que o prazo final para aderir ao CAR é 6 de maio de 2016 e não será
prorrogado novamente. “Depois de 14 anos brigando no Congresso Nacional, não há
ninguém querendo alterar nada. A briga é por não mudar, para não perder benefícios
obtidos”, disse.

CONSEQUÊNCIAS - A partir da data limite, quem não tiver o CAR não poderá mais
ter acesso ao Crédito Rural para custeio de safra ou investimentos, fazer transação comercial em registro de imóveis, obter licenciamento ambiental do IAP e perderá todos
os direitos de revisão de multas e autuações aplicadas antes da promulgação do Novo
Código Florestal. (Marly Aires)
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OESTE PAULISTA

Com integração,

“o solo parece que sorri”

NOVOS TEMPOS

Empresário rural Carlos Viacava exalta os progressos conseguidos em
suas fazendas com o sistema de ILPF apenas dois anos após a sua implantação. Por Rogério Recco

“A

terra parece que agradece, o solo parece
que sorri”, afirma o empresário rural Carlos
Viacava. Dono de três propriedades nos municípios de Caiuá e Presidente Venceslau,
perto de Presidente Prudente, no oeste paulista, ele possui
cerca de três mil hectares. O leitor não imagina o motivo
por tal contentamento.
Aquela região do Pontal do Paranapanema é reconhecida
não só pela predominância da pecuária, mas também por
seus solos arenosos e as altas temperaturas. Por isso,
dizem, a agricultura não vinga ali.

MUDANÇA - Viacava se especializou na produção de gado
nelore mocho de alta qualidade. Em mais de 30 anos no
setor, ele é um pecuarista respeitado. Mas, de dois anos
para cá, o empresário passou a imprimir uma grande mudança nos negócios. E, para estranheza de alguns, começou a apostar na produção de soja em plena região
arenosa. Não bastasse, está enchendo as propriedades
com renques de eucaliptos.
Se em time que está ganhando não se mexe, como se
ouve por aí, o que teria movido Viacava, tradicional pecuarista, a financiar uma frota de maquinários e implementos para tornar-se, também, agricultor?
INOVAÇÃO - A resposta nem sempre é compreendida por
todos, mas o Pontal do Paranapanema começa a ficar
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conhecido pela aplicação de uma tecnologia inovadora que
está revolucionando o agronegócio brasileiro: a integração
lavoura, pecuária e floresta (ILPF).
No oeste de São Paulo, como em outras regiões do Brasil,
incluindo o noroeste do Paraná, pastos degradados estão
sendo reformados com lavoura. A prática recupera a fertilidade do solo e apresenta uma série de outras vantagens. Por isso é que Viacava demonstra entusiasmo
quando lhe perguntam sobre a ILPF. Nas palavras dele, é
como se o solo dissesse, agradecido, que está vivendo
outra vez.
Para implementar o programa de integração, ele conta
com a orientação de especialistas da Embrapa Cerrados,
da Cocamar e da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste). “É um tripé muito bom que vai mudar o agronegócio
regional”, afirma o produtor.

É um tripé muito bom que vai
mudar o agronegócio regional”
CARLOS VIACAVA, ao falar da orientação que
recebe da Embrapa, da Cocamar e da Unoeste
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Fala, Viacava!

OESTE PAULISTA

MELHOROU TUDO - “A boa genética não se expressa sem uma condição am-

biental favorável. No nosso caso, estamos sentindo os reflexos, pois a integração veio
melhorar a fazenda como um todo.

COMIDA DE SOBRA - Os pastos ficaram melhores, temos abundância de for-

rageiras e de silagem, incluindo silagem de grãos úmidos, que fizemos pela primeira
vez. Todo esse custo é pago com a própria soja, reformando os pastos e melhorando
também a produtividade do milho safrinha.“

EM FRENTE - “Como a região é de solos arenosos, muita gente os condenava

para agricultura, mas estamos vendo que é possível produzir nas condições daqui,
inclusive sob as altas temperaturas. Temos a parceria com a Embrapa, a Cocamar e
a Unoeste e estamos satisfeitos”.

CONFIANTES - “Enfrentamos nos dois primeiros anos [safras 2013/14 e 2014/15]

uma situação péssima de clima, com pouca chuva. Mas, mesmo assim, estamos contentes e vamos ampliar a área.”

MAIS GADO - “Vamos aumentar a área com soja para 1.021 hectares [na safra

2015/16, que começa a ser semeada em outubro]. Eu achava que precisaríamos diminuir o rebanho, mas foi o contrário: aumentamos em 500 cabeças, apesar de utilizar
uma área de pasto menor.”

CRESCER - “Assustamos um pouco com os investimentos exigidos para fazer in-

tegração. Mas já estamos vendo a luz no fim do túnel e temos confiança em projetar
uma área maior de soja nos próximos anos.”

“Uma ferramenta maravilhosa”
“A integração é uma ferramenta maravilhosa”, pontua
Ricardo Viacava, filho de
Carlos. “É a solução para
uma propriedade de pecuária”, acrescenta.

os pastos e diluir os custos
com outras atividades que
não só a pecuária. Além
disso, oferecem outros ganhos com a diversificação
dos negócios.

Segundo ele, sistemas integrados permitem reformar

Ele orienta que é preciso
implantar e conduzir um

programa como a ILPF com
profissionalismo e o emprego de modernas tecnologias,
contando com assistência
especializada. E, na sua visão, o pecuarista tradicional
precisa passar por uma mudança cultural. “Ele não está
acostumado a se endividar,
a fazer investimentos.”

Para Viacava, mesmo enfrentando dois anos de
clima adverso, a produção de soja viabilizou a
reforma dos pastos e o objetivo é expandir.
“Achei que, com soja, iríamos diminuir o rebanho,
mas aconteceu o contrário: aumentamos”.

A ILPF é a melhor
forma de recuperar
solos arenosos

De acordo com o pesquisador da Embrapa Cerrados, João
Kluthcouski, o João “K”, se a ILPF é importante para solos
normais, com teor de argila, se torna ainda mais importante para solos arenosos. “A integração possibilita a matéria orgânica que irá conferir vida ao solo”, explica.

Por isso, ele estima que o sistema tenha potencial para
recuperar cerca de 50 milhões de hectares de solos brasileiros, atualmente ocupados por pastagens em diversos estágios de degradação. “A ILPF é a principal e a melhor
forma de recuperar solos arenosos”, reforça, explicando que
além da geração de matéria orgânica, o sistema fornece boa
formação de cobertura de palha que vai proteger a lavoura
e reduzir o impacto de veranicos, possibilitando estabilidade
na produção de soja.

Ricardo Viacava diz ainda
que as propriedades deles
passaram por uma grande
evolução, melhorando, se
valorizando e chegando a
uma lotação acima da média nacional. “Hoje, nossos
pastos mais velhos têm apenas dois anos de idade.”

BRAQUIÁRIA - João “K” comenta ainda que o capim braquiária é a principal forma de produzir matéria orgânica,
tanto na superfície quanto no subsolo, dado o seu enraizamento profundo e agressivo, fixando muito carbono no perfil de solo. “A braquiária faz a diferença”, frisa, salientando
que a agricultura brasileira se desenvolve em regiões tropicais e subtropicais. Sem matéria orgânica, o processo produtivo começa a diminuir e a degradar.

Ricardo Viacava: as
propriedades melhoraram
e se valorizaram

o solo”, acrescenta João “K”, explicando que manter exclusivamente pasto, não permite que se tenha condições adequadas. “Quando se entra com soja, se avança para
pastagens com alta capacidade de produção e
também de qualidade para os bovinos.”

SOJA - “Mas a soja também é fundamental para melhorar
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GUANDU - O pesquisador chama atenção,
ainda, para um consórcio de forragem e leguminosa que está sendo utilizado na Fazenda Campina,
de Carlos Viacava. É o “Santa Brígida”, com capim braquiária e feijão guandu anão. Segundo ele, a braquiária
apresenta baixo teor de proteína, que pode ser inferior a
6% em períodos mais secos, enquanto o guandu apresenta 20%.
Segundo João “K”, o plantio do guandu é justamente
mais indicado para a época de inverno. Os animais se
alimentam de braquiária e só depois recorrem ao
guandu. A principal vantagem, garante, é a possibilidade
de aumentarem ainda mais o ganho de peso.

João “K”: há 50 milhões de hectares de
pastagens no Brasil, mantidas em solos arenosos;
ao lado, detalhe da Fazenda Campina
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Sem orientação especializada
é melhor nem começar
André Longen, gerente da
Cocamar em Presidente
Prudente, explica que a
ILPF vem sendo explorada
em tempo menor que, por
exemplo, o Paraná, mas os
avanços têm sido representativos e a Fazenda Campina, de Carlos Viacava, é
considerada uma das principais vitrines.
Planejar bem o programa,
respeitar as janelas adequa-

das de plantio, bem como
utilizar materiais um pouco
longos e tardios, que permitam uma segurança maior,
estão entre as principais recomendações aos produtores. O gerente afirma que
observar práticas naturais,
como a formação de palhada no solo, são itens fundamentais, tanto quanto
seguir rigorosamente a
orientação especializada.
“Quem não fizer isto, é me-

O professor e engenheiro
agrônomo Edemar Moro, da
Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), conta que a
instituição tem um papel social: o de formar bem o profissional para ele ajude a
mudar a realidade da região.

sistemas, precisamos dar
essa formação diferenciada
para os alunos e a Unoeste
tem essa preocupação”, cita.
A instituição oferece a disciplina de ILPF na graduação, em mestrado, doutorado e mantém um curso de
especialização na área.

“Fomos estimulados pela
Rede de Fomento à ILPF a
colocar este assunto dentro
da universidade”, frisa. De
acordo com Moro, o acadêmico precisa ter uma visão
de sistemas de produção e
não mais apenas de produção individual, como soja e
milho. “Quando falamos em

“Nós estamos atentos ao
oeste paulista e sabemos
que a região precisa passar
por uma transformação,
contar com um novo alicerce econômico e a ILPF
oferece isso”, diz Moro. Segundo ele, além da formação técnica, a preocupação é
fazer os jovens acreditarem

lhor nem começar, pois os
riscos de insucesso serão
grandes.”

Longen destaca ainda que
a Cocamar possui capacidade técnica para entender
e orientar nas mais diversas situações de uma fazenda, o que permite tranquilidade e segurança para
que os produtores conduzam seus projetos da melhor maneira possível.

Formar bem o profissional
para que ele ajude a
mudar a realidade da região

Longen, gerente da Cocamar em Presidente Prudente:
cooperativa possui capacidade técnica para entender e
orientar nas mais diversas situações

ser possível a mudança, ou
seja, transformar pastos degradados em uma fábrica
de alimentos.

Nós estamos
atentos ao
oeste paulista
e sabemos
que a região
precisa passar
por uma
transformação”

Moro: a universidade cumpre um
papel social; é preciso dar aos
alunos uma formação diferenciada
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REUNIÃO TÉCNICA -

Com centenas de
participantes, entre
produtores, técnicos
e acadêmicos, a
Universidade do
Oeste Paulista sediou
no dia 26 de agosto
uma Reunião Técnica
sobre Integração
Lavoura Pecuária
e Floresta (ILPF).

Entre os convidados,
o secretário da
Agricultura e do
Abastecimento do
Estado de São Paulo,
Arnaldo Jardim,
o presidente do Conselho
de Administração
da Cocamar, Luiz
Lourenço, e o
presidente-executivo
da cooperativa,
José Fernandes
Jardim Júnior

O gerente da Cocamar em Presidente Prudente, dialoga com
o agropecuarista Carlos Viacava e o secretário Arnaldo Jardim.
Na foto ao lado, Luiz Lourenço, um dos palestrantes, relatou
a experiência da cooperativa com ILPF em solos arenosos
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A integração é uma dádiva para essa região e
tem o poder de transformá-la economicamente”

ARNALDO JARDIM, secretário da Agricultura e do
Abastecimento do Estado de São Paulo

57

mil hectares já são
cultivados com soja nas regiões
oeste e sudoeste de SP,
segundo dados da Seab
No dia seguinte (27), a família Viacava
recebeu convidados na Fazenda Campina
para um histórico dia de campo. Na foto acima,
palestra do agrônomo Diogo Rojas, da Cocamar.
A chuva não impediu que alguns dos
principais especialistas em ILPF no país
fossem até a propriedade, entre eles:
Paulo Herrmann (presidente da Rede de
Fomento à ILPF e presidente da John
Deere Brasil), Francisco Maturro
(vice-presidente da Abag), Marize Porto
Costa (proprietária da Fazenda Santa
Brígida) e Luiz Lourenço
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opiniões & ideias

Por causa da falta de chuvas, os grãos de café que foram
colhidos nesta safra estavam mais miúdos. Foram necessários
de 600 a 700 litros para encher uma saca de 60 quilos.
Normalmente, seriam necessários 480 quilos

SILAS BRASILEIRO, presidente do Conselho Nacional do Café

“O plano de logística do governo
federal é uma luz no fim do túnel.
Mas espero que não seja um trem
vindo na direção contrária”
JULIAN THOMAS, diretor-superintendente da
Hamburg Sud, sobre a demora no andamento do
plano federal de infraestrutura. Ele acrescentou:
“O progresso no Brasil é frustrantemente lento”

4

arrobas de carne por hectare/ano (60 quilos)
é a produtividade média de pelo menos 50%
da pecuária brasileira, segundo dados
da consultoria Agroicone.
O número é considerado baixíssimo
e, nesse patamar, não consegue
alavancar a atividade

“O mercado está subestimando o
quanto a segunda maior economia
do mundo pode desacelerar. "É pior
do que você imagina. Tudo que você
poderia pensar, é pior"
JIM CHANS, gestor de hedge fund e fundador
da Kynikos Associates, ao programa "Fast Money:
Halftime”, sobre a economia da China

“Fazer integração lavoura,
pecuária e floresta é como
ter três fazendas no mesmo lugar”
MARIZE PORTO COSTA, proprietária
da Fazenda Santa Brígida, que participou
em agosto do Fórum de Agronegócios
CBN em Maringá e Londrina

SITUAÇÃO CRÍTICA –

A PR-323,
entre Maringá e Umuarama, desafia a
segurança dos motoristas que viajam pelo
trecho. Além do desgaste dos veículos,
os buracos – somados à falta de sinalização
e os abusos cometidos por alguns potencializam o risco de acidentes,
principalmente durante a noite.
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TECNOLOGIA INTACTA EM SOJA

Os produtores discutem os custos,
mas os ganhos seriam significativos
quando comparados à RR1
Téc. Agropº Justino
Correia Filho*

A tecnologia Intacta RR2
IPRO teve liberação comercial no Brasil no ano de 2013.
A partir daí, ganhou os campos e vem crescendo em utilização a cada safra, devendo
alcançar entre 60 a 70% da
área cultivada com soja, na
região de abrangência da Cocamar nesta próxima safra
de verão 2015/2016.

A tecnologia Intacta entrega
proteção contra as principais
lagartas, que atacam a cultura. Apresenta controle para
as lagartas da soja e também
a falsa medideira, além de

supressão de controle para
outras espécies de lagartas
que eventualmente possam
aparecer. Recomenda-se o
monitoramento da lavoura
visando a avaliar a necessidade de utilização de defensivos para o controle.

Os produtores discutem
quanto ao custo que consideram alto dessa tecnologia,
mas a empresa detentora argumenta: os ganhos, quando
comparados à tecnologia
RR1, são significativos. Além
do controle das principais lagartas e tolerância ao herbicida glifosato, está embutida
na tecnologia RR2 a modificação genética que permite

às plantas expressarem ao
máximo o seu potencial produtivo.

A biotecnologia aplicada na
agricultura, sem dúvida, tem
contribuído enormemente para o sucesso dos produtores
de alimentos. Mas devemos

ficar atentos quanto a necessidade de preservação das
tecnologias, sendo importante fazer o refúgio em 20%
da área a ser cultivada com
soja. Isto é fundamental para
assegurar a longevidade e
garantir os benefícios do uso
de tais ferramentas.

(*) Crea/PR:3808/TD,
Unicampo – Bela Vista
do Paraíso (PR)
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comunidade

FAMÍLIA CRUBELATI – Antigos

moradores de São Jorge do Ivaí, os Crubelati
receberam a visita do presidente-executivo
da Cocamar, José Fernandes Jardim Júnior,
e de outros dirigentes da cooperativa.
Nesse contato, foi entregue a eles um quadro
com a reportagem publicada sobre a história
da família, no Jornal Cocamar.

FAMÍLIA GASPARELLI - Em Ivatuba,

o presidente-executivo da cooperativa esteve
com integrantes da tradicional família
Gasparelli, cuja trajetória no município está
associada ao período do desbravamento
regional. Eles receberam, também, como
lembrança, um quadro com a reportagem
veiculada sobre a sua saga, no Jornal Cocamar.

FAMÍLIA PALARO – Outra etapa da

visita dos dirigentes da Cocamar foi no
município de Floresta, onde mantiveram
contato com a participativa família Palaro,
há décadas radicada ali, onde, de longa data,
se dedica à produção de grãos. E, a exemplo
das demais, foi contemplada com um quadro
trazendo a reportagem publicada no Jornal
Cocamar, sobre a sua história.
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produtoras

De volta ao campo

ATITUDE

Trabalho realizado pelo núcleo
feminino da Cocamar tem despertado o interesse
das mulheres em retomar a atividade agrícola,
fortalecendo o desenvolvimento econômico
das famílias. Por Cleber França

O

cooperativismo organiza a
produção e tem ajudado a
escorar a economia nas regiões onde está presente.
Mas o papel do setor vai mais

longe: traz segurança, confiança e
contribui para o retorno das pessoas ao campo. Um exemplo vem
de Sabaúdia, município da região
norte do Estado, com pouco mais de

seis mil habitantes. Duas irmãs, integrantes da família D’Agostini optaram por seguir um caminho não
muito comum para pessoas de sua
idade.
Uma delas, Ângela, 26 anos, casada, era proprietária de uma escola
de inglês. A outra, Cláudia, 20, sol-

Ângela, Cláudia
e o pai Cláudio
felizes e unidos
pelo mesmo ideal
teira, cursava o último ano de ciências contábeis, inclusive com proposta para trabalhar em uma
agência bancária. Mas, incentivadas
por familiares e também pelas componentes do núcleo feminino da cooperativa na cidade, ambas decidiram
deixar a vida na cidade e
voltar para o campo.
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AJUDAR EM
TUDO - Segundo Ângela, os pais ficaram
felizes com a atitude delas. “Um curso de piloto de
colheitadeira para mulheres, promovido no ano
passado pela Cocamar,
despertou o nosso interesse em voltar”, conta.
“Nascemos e crescemos
aqui e amamos tudo isso”,
acrescenta. Como são apenas as duas filhas, elas
conversaram com o pai e
ele ficou empolgado. Então, resolveram ajudá-lo a
tocar a propriedade. “Começamos pela parte administrativa, mas aos poucos
estamos indo para o campo, participando em todos
os demais serviços”, cita
Ângela.
MAIS LEVE - Sobre as
eventuais dificuldades em
realizar as tarefas, Cláudia
explica que, há alguns
anos, isso seria improvável. “O serviço era bruto,
os sacos de adubo, sementes e galões de venenos
eram muito pesados. Mas
o campo se modernizou,
as coisas melhoraram e o

serviço ficou menos difícil.
Para colocar os fertilizantes nas plantadeiras, é
usado um guincho, enquanto os sacos de sementes e as embalagens de
venenos ficaram mais leves. Outro fator que também favorece é o conforto
oferecido pelas máquinas,
como a facilidade em dirigir e a climatização das cabines, que faz a diferença.
JUNTOS - Ao todo, Cláudio
D´Agostini, 71 anos,
planta mais de 410 hectares no município – em parte arrendados. Quando perguntado sobre a decisão
das filhas, ele diz que ficou orgulhoso e não esconde a alegria por estar
todos os dias novamente
em companhia delas.
“Sempre deixei que escolhessem o seu caminho.
Agora, quero ensinar a
elas tudo o que aprendi
nesses mais de 35 anos de
agricultura”. diz. E completa: “Estou feliz ao ver
minha família reunida novamente, e a cooperativa
contribuiu para que isso
acontecesse”.

Parceira do marido

Em São Jorge do Ivaí, município de 5,6 mil
habitantes situado na região noroeste do Estado, o núcleo feminino conta com 25 participantes e, entre elas, está a a cooperada
Yara Cavichioli, parceira do marido Euclides
Cavicchiolli. “Plantamos 90 alqueires [218
hectares]. Participo dos negócios, vamos
atrás de financiamentos e fazemos a escolha
das variedades e insumos”, cita Yara.

NÚMEROS - O trabalho com núcleos femininos começou na Cocamar em 2005, na cidade de Floresta. Dez anos depois, são 30
grupos e 600 integrantes. As atividades são
muitas, incluindo eventos e encontros de casais, treinamentos técnicos sobre temas diversos, cursos de gestão rural, desenvolvimento de liderança, oratória, informática, entre outros.

De acordo com ela, o núcleo feminino da
cooperativa sempre procurou orientar as
participantes, atualizando informações sobre a atividade e o mercado, palestras e organizando viagens técnicas, para aprendizado. “É uma forma de valorizar a gente”.

“O principal objetivo é capacitar as mulheres para que somem forças no campo e
vejam o negócio da família como uma empresa”, destaca a responsável pelo núcleo feminino da cooperativa, Érica Batista Cassero.

Yara auxilia o marido Euclides na administração da propriedade
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A DONA DA
SANTA BRÍGIDA -

Marize, uma história de sucesso

Com a participação de aproximadamente 800 produtores
foi promovido nas noites de 20 e 21 de agosto em Maringá
e Londrina, o Fórum de Agronegócios CBN. A palestrante
convidada, a agropecuarista e empresária rural Marize
Porto Costa, dona da Fazenda Santa Brígida em Ipameri
(GO), discorreu sobre o tema “Integração lavoura, pecuária
e floresta, uma revolução no agronegócio”. Organizado pela
Rádio CBN, o Fórum conta com o patrocínio da Cocamar.

VIABILIZAR - Marize relatou o desafio que começou a
enfrentar em 2006 quando, pouco tempo depois de perder
o marido e mesmo sem ter afinidade com a atividade rural,
passou a atuar na tentativa de viabilizar a fazenda de 900
hectares, cujas pastagens estavam totalmente degradadas.

Marize Porto Costa,
ao centro, com o
presidente-executivo
da Cocamar, José
Fernandes Jardim
Júnior , a cooperada
Cecília Falavigna
(campeã de produtividade
de soja da cooperativa),
a presidente da
Sociedade Rural de
Maringá, Maria Iraclézia
de Araújo e o presidente
do Conselho de
Administração da
Cocamar, Luiz Lourenço

de eucalipto para oferecer conforto térmico aos animais e
ter uma fonte de renda com a produção de madeira. Segundo a produtora, a integração é como fazer a sobreposição de três fazendas em uma.

SUSTO - “Um dia, ao conversar com um fornecedor da

região, ele disse que eu estava ficando maluca em plantar
braquiária, pois, no entendimento dele, isso prejudicaria a
produção agrícola”. Ao mesmo tempo, ao falar com um vizinho, o mesmo afirmou que não faria ILPF “de jeito nenhum”, pois “em time que está ganhando não se mexe”.
Quatro anos depois, ela arrendaria essa propriedade do vizinho, que não conseguiu acompanhar os desafios.

FROTA - Marize disse que aprofundou conhecimentos e
FERTILIZANTE - Ela disse que procurou a Embrapa sempre acompanhada pela Embrapa, representada princi-

Cerrados e foi orientada a implementar um programa de
integração lavoura, pecuária e floresta (ILPF), algo que desconhecia mas, confiando no pesquisador Homero Aidar, resolveu apostar. “Tinha um dinheiro que pretendia investir
na compra de um apartamento, mas ele foi todo destinado
para adquirir fertilizante”, recordou.

MUDAR - Mesmo sem ter certeza de que daria certo, a
produtora foi em frente, contratou prestadores de serviços
no primeiro ano e começou a mudar a propriedade. “Correu
uma aposta na cidade: quanto tempo demoraria para eu
quebrar”, recordou Marize.
MANDOU VER - Contrariando as expectativas dos pro-

dutores locais, ela iniciou a ILPF com a produção de soja
no verão, intensificou a pecuária no inverno a partir do
cultivo de capim braquiária e, de quebra, plantou renques

palmente pelo pesquisador João Kluthcouski, o João “K”,
foi evoluindo na integração. No segundo ano ainda precisou de prestadores de serviços, mas no terceiro a propriedade já tinha a sua frota de máquinas e uma
estrutura profissional. “Depois disso, nos sen-

Correu uma aposta na cidade:
quanto tempo demoraria
para eu quebrar”
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timos seguros para aprimorar cada detalhe”,
mencionou a produtora.

UM SALTO - De uma média de ocupação de meia uni-

dade animal por hectare, com a ínfima produção de quatro
arrobas de carne nessa mesma área por ano, houve uma
evolução significativa. No último ano, a quantidade de unidades animais já variava entre quatro e seis por hectare,
enquanto a produção saltou para mais de 30 arrobas/hectare/ano. “Temos sempre pastagem de primeiro ano, o
gado tem comida de sobra e engorda numa época em que,
no Cerrado, os pastos em geral estão completamente esgotados”, comentou.

Temos sempre pastagem de primeiro ano, o
gado tem comida de sobra e engorda numa
época em que, no Cerrado, os pastos em geral
estão completamente esgotados”

SAFRAS - De acordo com Marize, são feitas três colhei-

tas por ano: a primeira com soja, na primavera/verão; a
segunda de milho e sorgo, entre o outono e o inverno e,
por último, uma “safra” de bois no período de inverno/primavera. E, para tornar o gado vendável, nos padrões dos
frigoríficos, os animais são terminados em um rápido
ciclo de confinamento, com abate aos 26 a 30 meses de
idade.

EM DESTAQUE - Nove anos depois, a Fazenda Santa
Brígida é considerada a principal referência em ILPF no
Brasil, sendo conhecida inclusive no exterior. A propriedade é a vitrine da Rede de Fomento à ILPF, formada pela
Embrapa, Cocamar, John Deere, Syngenta e outras empresas, servindo de base para a disseminação do sistema.
(Rogério Recco)

Detalhe do Fórum em Londrina, que reuniu cerca de 400 participantes
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Cooperadas do núcleo de
Maringá arrecadam recursos
e fazem doações a entidades

No dia 20 de agosto, as
participantes do Núcleo
Feminino de Maringá fizeram a doação de recursos que arrecadaram durante a realização de um
almoço italiano, em 28
de junho, para duas entidades assistenciais que
oferecem apoio a pessoas em tratamento de
câncer: a Rede Feminina
de Combate ao Câncer e
a Entidade Ecumênica
de Amor ao Próximo. Foram R$ 4.050 para cada
uma.

“Essa doação nos ajuda
a cumprir nossa missão.
Dependemos de atitudes
generosas como esta. Temos um dispêndio mensal de R$ 60 mil e só
recebemos da Prefeitura
uma subvenção de R$ 2
mil”, afirma Janaína
Mantovani, coordenadora de captação de recursos da Rede Feminina, que conta com 165
voluntários atuantes e
20 funcionários.
“Ficamos felizes em ter
o núcleo feminino da Cocamar em Maringá como
parceiro. O dinheiro vai
ajudar na construção de
uma casa de apoio às
pessoas com câncer da
região, que vêm à cidade. Cada centavo é bem
vindo diante das necessidades e quanto mais empresas e pessoas participarem, melhor”, comenta o professor aposentado Joaquim Antonio de
Oliveira, presidente da
Entidade Ecumênica de
Amor ao Próximo, que
trabalha com 500 voluntários e nenhum funcionário.

Doação ajudará Rede Feminina na compra de remédios, fraldas e atendimento diário de pacientes e acompanhantes

Recursos serão usados pela Entidade Ecumênica na construção de casa de apoio às pessoas com câncer da região

Tradicional, almoço rendeu R$ 12 mil
O núcleo feminino de Maringá conta com 15 integrantes e, de acordo com a
cooperada e coordenadora
do núcleo, Maria Ruffato, o
almoço beneficente resultou em um saldo líquido de
R$ 12.150. Os R$ 4.050 restantes serão capitalizados
para que o grupo tenha
caixa visando a realização

de promoções futuras.

entre amigos. É uma forma
de colocar em prática o que
O almoço, dentre outras aprendemos sobre cooperaações, vem sendo organi- tivismo, gestão, participazado pelo núcleo há quatro ção”, afirma Maria.
anos, com apoio de produtores rurais, empresas forRessaltando a importânnecedoras de insumos, cia de iniciativas como as
além da Cocamar e Sicredi. do núcleo feminino, Nilton
“Acaba virando uma con- Cesar Martins, gerente de
fraternização em família, cooperativismo, lembra

que ações assim estão entre os objetivos dos núcleos
femininos. Ele frisa ainda
que a cooperativa reverte
parte dos resultados dos
cooperados, no final do
ano, em doações para entidades como o Hospital do
Câncer de Maringá, de Londrina e de Umuarama.
(Marly Aires)
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Voluntários preparam alimentos
A Entidade Ecumênica de
Amor ao Próximo começou
o trabalho em 2007 e atua
servindo refeições para pessoas acometidas da doença
e seus acompanhantes, que
se deslocam a Maringá. São
produzidos 390 lanches
(manhã e tarde) e 190 refeições (almoço e jantar) todos
os dias. Os alimentos são
preparados pelos voluntários, na casa de um deles,
com doações de produtores,

feirantes, empresas e outros, cujos gastos são estimados entre R$ 1.300 a R$
1.400 por dia.

A instituição tem projeto
de construir uma casa de
apoio para os pacientes e
acompanhantes poderem se
abrigar enquanto aguardam a volta a seus municípios. Até o final do ano
devem iniciar a construção
da casa em um terreno pró-

ximo ao Hospital do Câncer.

A casa terá 340 metros
quadrados com espaço para
30 leitos, para para descanso, berçário e cozinha
para servir 45 refeições por
vez. A previsão é concluir a
obra até meados do ano que
vem. Devem ser gastos R$
340 mil e para isso a entidade tem organizado eventos, promoções e conquistado doações. (MA)

Rede Feminina mantém
casa de apoio

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Maringá
mantém uma casa de apoio
onde atende, por semana,
com alimentação e abrigo,
uma média de 25 pessoas
que vêm de toda região (paciente e acompanhante) para tratamento, pelo SUS, no
Hospital do Câncer.

A entidade tende também
mais de 210 usuários cadastrados, de Maringá e Sarandi, entre adultos, crianças e jovens que sofrem
com a doença, doando cestas básicas, medicamentos
que o SUS não fornece, fraldas, roupas, sapatos e móveis arrecadados, além de
fazer encaminhamentos jurídicos e manter grupos de
apoio, bem como acompanhamento pedagógico e psicológico.

A entidade é mantida com
doações como a do núcleo
feminino da Cocamar e com
a venda de artesanato feito
pelos voluntários - tendo inclusive um espaço cedido
pelo Shopping Avenida Center -, além de bazares de artigos usados, cofrinhos espalhados pelo comércio, telemarketing – no qual a pessoa doa R$ 17,00 e recebe
um pacote com saco de lixo
- e o que arrecada com eventos. (MA)

210

é o número de
usuários cadastrados,
entre adultos, crianças
e jovens que sofrem
com a doença
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SINAL VERDE PARA UM

UM MUNDO MELHOR

A SERVIÇO DO BEM

Três histórias inspiradoras em
ramos cooperativistas diferentes mostram como foi possível
oferecer uma nova perspectiva econômica a pequenos
produtores que se viam quase sem futuro, resgatar junto a
pacientes a vontade de viver a partir de um atendimento mais
humano e fazer com que estudantes descubram e pratiquem
a cultura da gentileza. Por Rogério Recco e Luíza Recco

O

sistema cooperativista envolve diretamente mais de
um milhão de pessoas no Paraná, entre associados e funcionários de
cooperativas de diversos setores. O número é expres-

sivo para um Estado com
cerca de dez milhões de habitantes, mas os efeitos multiplicadores da cooperação
vão muito além e chegam a
uma quantidade de pessoas
que não é possível dimensionar.

Moradores de pequenas cidades servidas por entrepostos de cooperativas, por
exemplo, podem não perceber, mas essas estruturas,
que funcionam o ano inteiro,
regulam os preços dos produtos agrícolas e insumos e

estão voltadas também a difundir tecnologias para o incremento da produtividade
das lavouras e novas opções
de renda aos produtores.
Com isso, toda a sociedade
ganha à medida que a economia se fortalece.

O mesmo acontece em relação a outros ramos cooperativistas. Por sua natureza,
essas organizações diferem
das empresas essencialmente mercantis por manter laços duradouros e o
compromisso com o desenvolvimento econômico, social e também a melhoria
da qualidade de vida da população.

Nesta reportagem, três
exemplos denotam essa
preocupação do cooperativismo em contribuir para
um mundo melhor. O primeiro, com a Cocamar em
Altônia, município da região
de Umuarama. O segundo,
com a cooperativa de crédito
Sicredi em Jussara, cidade
vizinha a Cianorte e, o terceiro, com a Unimed em Maringá.
As três cooperativas têm um
ponto em comum. Unimed e
Sicredi foram fundadas respectivamente em 1982 e 1985,
depois de incentivadas pela
Cocamar, que surgiu em
1963.
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A “Rainha do Café”
diversifica os negócios.
E o futuro é promissor
Altônia chegou a ter o triplo da população atual, de 20
mil habitantes, nos tempos dourados da cafeicultura,
entre as décadas de 1970 e 1980. Cercada por um mar de
lavouras, a cidade fazia jus ao título de “Rainha do Café”.
Ainda restam cafezais pela região, mas a cultura diminuiu bastante depois da geada “de canela preta” de 1975
e foi minguando até o início dos anos 1990. Hoje, os pastos
tomam conta, embora o município tenha cultivos diversificados.

PEQUENOS - Em 1979, a Cocamar passou a atuar em Altônia e região, recebendo safras de café. Mas a decadência
dessa atividade não afugentou a cooperativa, ao contrário
do que aconteceu com outros compradores do produto.
Para viabilizar as propriedades, a cooperativa incentivou

o plantio de algodão, laranja e bateu forte na tecla da integração lavoura e pecuária. O problema é que, ali, a
maioria são pequenos proprietários rurais e, pelo que se
ouvia, a integração era apenas para fazendeiros.
EM FRENTE - Nascido no município, o técnico em agropecuária Eleandro Varlei Zanole juntou à sua peculiar disposição, que faz dele um profissional determinado, a vontade
de contribuir para mudar a realidade regional. Ao receber
da cooperativa a missão de levar a proposta da integração
para os sitiantes, não se intimidou com a indiferença com
que foi recebido por muitos no começo.

VIVENDO MELHOR - Passados alguns anos, mesmo os pequenos proprietários de terras, que se viam sem perspectivas, agora vivem melhor e vislumbram um futuro
promissor graças à integração. É o caso de Barruíno Gonzaga Siqueira, dono de 50 hectares: ele pensava que não
ficaria mais por muito tempo no campo. Com o solo fraco
e o pasto degradado, Barruíno só fazia a cria do rebanho,
mantendo não mais que uma cabeça por hectare. Como o
pasto não dava para nada, ele se obrigava a suplementar
a alimentação com cana-de-açúcar, resíduos, ração e, ainda,
sal proteinado no inverno. “Era muito trabalho para pouco
resultado”, lembra.
Incentivado, ele começou a visitar propriedades onde
viu de perto sistemas integrados e concluiu que estava
ali a oportunidade. Com a orientação da cooperativa, a primeira coisa que fez foi dessecar

A cidade nasceu em
meio aos tempos áureos
do café e, depois, sofreu
com a decadência dessa
lavoura; embaixo, o técnico
Zanole, da Cocamar, com
o produtor Barruíno
Siqueira: novos tempos
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há lucro. “A integração permite resultados tanto na pecuária quanto na
agricultura, além de preservar o ambiente”, salienta.

“INTEGRAR OU DESINTEGRAR” - Quando veem o técnico Zanole chegando
na propriedade, Zenildo Ferrari e sua esposa, dona Hélia, começam a sorrir.
“Ele é de casa”, explica Zenildo, dono de 181 hectares em Altônia e na vizinha
São Jorge do Patrocínio. O casal tem quatro filhos mas só um deles, Claudir,
ficou para ajudar o pai. Sobre a integração, o produtor diz que não há outra
saída: “é integrar ou desintegrar”. Em 2010, ele começou com 12 hectares,
triplicou a área no ano seguinte e só não continuou ampliando porque vendeu
as terras para comprar outra, de 24,2 hectares, mais perto de onde mora.
“Agora vamos começar tudo de novo”, conta Zenildo, explicando: essas terras
estavam cultivadas com mandioca e precisam ser recuperadas.

Pastagens degradadas criam um círculo vicioso de pobreza que é
preciso romper. Como fez o pecuarista Zenildo e agora também
sojicultor (com a esposa Hélia). Para ele, “é integrar ou se desintegrar”
quimicamente o pasto e plantar soja em parte de suas terras,
para reformar a área destina-da ao gado. Começava uma história
bem-sucedida que serve de referência para outros. Atualmente ele trabalha
com cria, recria e engorda, planeja onde quer chegar, aumentou o rebanho,
melhorou a qualidade dos animais com precocidade na terminação e aprendeu a fazer cruzamento industrial. Com os resultados financeiros, já adquiriu outros 50 hectares de pastos degradados onde está começando a
implantar a integração e não pensa em parar por aí.

“Eu sempre gostei muito de pecuária, mas os pastos estavam degradados
e a gente vivia no sufoco”, comenta o produtor. Hoje, ele se dá ao luxo de
ainda ter 1,8 mil sacas de soja para vender e conta que vai investir R$ 30
mil do próprio bolso para implantar a integração na nova propriedade. “Ainda
tem gente que acha que é uma loucura, mas para mim é a solução”, completa.
Um número crescente de pecuaristas na região, entre pequenos, médios
e grandes, tem aderido a esse sistema para reformar as pastagens e tornar
as propriedades sustentáveis, explica Zanole. O diferencial de Altônia é que,
ao contrário do que se pensava, os pequenos também estão conseguindo e,
a exemplo de Barruíno e Zenildo, felizes da vida.

Graças a essa tecnologia inovadora, o produtor mantém a média de 7,5
cabeças por hectare no inverno, número que sobe para dez no verão.
“Mesmo assim, ainda sobra pasto”, garante o produtor. Com a soja, além
de ter uma pastagem melhor, ele consegue pagar todos os custos e ainda

Na Unimed, a força do sorriso

Se um sorriso nunca é demais, em determinados ambientes ele pode
fazer a diferença. Toda vez que vai à Unimed Maringá, onde se submete
a tratamento no Centro de Oncologia da cooperativa, a paciente Silvanir
Pires Kato diz se encher de ânimo, pois sabe que vai encontrar pessoas

que irão recebê-la como se ela fosse da família. "São muitos sorrisos e
abraços", conta Silvanir que, há três anos, ao ser diagnosticada com leucemia, lembra ter sofrido um baque e admite ter pensado em entregar
os pontos. "Mas quando procurei a Unimed, fui acolhida com tanto carinho que recuperei todas as minhas forças para lutar pela vida", diz.
Hoje, é uma mulher que esbanja alegria e, com tal sentimento, procura
contagiar as outras pessoas.
O Centro de Oncologia está completando seis anos e é um dos poucos mantidos por uma cooperativa do sistema Unimed no Paraná. "Atingimos um
bom nível de satisfação", comemora Cintya Carla Iba, supervisora de ambulatórios do Centro Integrado de Assistência à Saúde Unimed (Ciasu), do
qual a unidade faz parte. Cintya se refere ao acompanhamento
dos níveis de aceitação dos clientes, acima de 90%.

35

Silvanir e colaboradoras da cooperativa: “essa alegria
toda me encheu de ânimo”

mil atendimentos foram
prestados pela unidade de
oncologia desde 2009
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Desde 2009, quando começou a funcionar, já foram prestados
mais de 35 mil atendimentos médicos-ambulatoriais, nutricionais, psicológicos e sessões de quimioterapia. Em 2015, 1.133 pacientes já
foram assistidos pelo serviço.
ACOLHIMENTO - "Procuramos tornar o ambiente mais agradável possível

Um dia a dia de emoções

para quem precisa se utilizar dele", explica a coordenadora de Recursos Próprios da Unimed, Carolina Lastra. Por isso, além do cativante sorriso e do
atendimento atencioso dos profissionais, em determinados espaços as paredes
são decoradas com motivos temáticos, como as tradições juninas. "Não raro,
um paciente pode permanecer nas dependências por até 12 horas e precisa
se sentir acolhido em um ambiente como se estivesse em família", acrescenta.

Ao mesmo tempo em que procura agradar e ser simpática, a assistente administrativa Naira Longo diz que ela própria se fortalece ao perceber que há
um sentimento recíproco por parte dos pacientes. "Quando eles chegam para
retribuir o sorriso com seu abraço, vejo que por mais que eu tenha problemas,
são insignificantes diante dos deles." Com aquelas pessoas, Naira diz ter
aprendido o valor de pequenas atitudes do dia a dia, como um simples cumprimento. "Indiferente do seu diagnóstico, todas elas nos trouxeram coisas
muito positivas", pontua.
COMOVENTE - Algumas se tornaram inesquecíveis pela amizade e o apreço
que cultivam uma pela outra. É o caso de uma criança que, aos três anos, começou a receber tratamento contra a leucemia. Para Naira, era comovente
vê-la brincando e sorrindo, em meio a sua inocência, sem conhecer o motivo
que a levou ali. Felizmente seu problema foi superado e hoje, aos sete anos,
ainda pede para ser levada ao Centro só para reencontrar a amiga. "Sou grata
por trabalhar aqui e por tudo que posso vivenciar como ser humano e profissional.”

SENSIBILIDADE - Com cinco anos de Unimed e quatro no Centro de Oncologia, o enfermeiro Ivan Renato Gaino conta que seu dia a dia na unidade é intenso: "Lidamos com a vida e os problemas de outras pessoas e é preciso ter
muita sensibilidade para isso". Não raramente, familiares de um paciente
acabam também precisando de apoio,
dada a carga emocional. "Trabalhamos
com uma responsabilidade muito grande,
acrescenta, dizendo ter aprendido a importância de fazer hoje o que tem vontade, e
não deixar para o futuro. "Aprendi também o quanto é importante agradecer, dar
um aperto de mão, dizer o que é bom,
expor os sentimentos positivos às outras
pessoas.”
REALIZAÇÃO - Gaino diz emocionar-se
quando um paciente o procura para
dizer, em tom de agradecimento, que
teve uma melhora. E, quando completam o tratamento, muitos deles fazem

Naira: “a gente se fortalece”

Ivan: Centro de Oncologia é um dos poucos mantidos
por uma cooperativa no Parlaná

questão de retornar para trazer um presente ou manifestar seu contentamento em forma de e-mail ou carta. "O simples fato de voltarem para
dar um abraço, é uma realização", finaliza.
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Aprendendo na
escola referências
para toda a vida

No ano passado, a Sicredi União PR/SP levou o programa
“A União Faz a Vida” para 11 novas localidades das regiões
noroeste e norte do Paraná. Em 2015, a meta é ampliar
esse número em mais dez, segundo informa a coordenadora Sandra Michels. Eram 83 estabelecimentos de ensino,
1.147 educadores e 13.514 alunos – o triplo em comparação
à quantidade que havia no final de 2013. Em 2014, foram
realizadas 66 oficinas de formação de educadores, 74 projetos e prestadas 165 assessorias a projetos desenvolvidos
em 26 escolas.
“As crianças aprendem sobre cooperar, a se respeitar. Estamos plantando as sementes para que sejam cidadãos do
bem, preocupados com a humanidade”, observa a secretária de Educação de Jussara – município de 6,5 mil habitantes – Vânia Lúcia Lima.

“HONESTIDADE” - Com o programa “A União Faz a Vida”,
o método de ensino ganhou dinamismo e os resultados são
percebidos em atitude e no maior interesse demonstrado
pelos alunos. A professora Ivone Delantonio dá um exemplo prático: o projeto “Gentileza gera gentileza” ofereceu referências para o comportamento dos alunos e o assunto foi
parar positivamente na imprensa. O aluno Vítor Rafael dos
Santos Silva, de dez anos, de uma família de baixa renda,

caminhava em direção à escola, onde faz o 5º ano, quando
encontrou uma carteira. Havia dinheiro, cheques e documentos do dono. O menino não pensou duas vezes: localizou rapidamente José Formigon para entregar-lhe a
carteira. Formigon disse ter se impressionado com o gesto
do menino: “foi um ato de honestidade”. Vítor conta que estava aprendendo sobre gentileza na escola e sua reação foi
automática: “tinha que entregar”. E valeu a pena: feliz por
ter feito uma boa ação, ele ainda recebeu uma gratificação.
De quebra, virou notícia nos jornais locais, como exemplo
a ser seguido.

Acima, o garoto Vítor
Rafael com professoras;
embaixo, Ivone Delantônio.
Na foto maior, evento
organizado pelo “A União
Faz a Vida”: com o
programa, o método de
ensino ganhou dinamismo,
com muitos resultados

“Aprender sobre gentileza foi algo que mudou a cabeça
de muitas crianças, chamando a atenção delas para coisas
simples do dia a dia, mas que nem sempre são percebidas”,
conclui a professora.

As crianças
aprendem sobre
cooperar, a se
respeitar.
Estamos
plantando as
sementes para
que sejam
cidadãos do bem,
preocupados
com a
humanidade”
VÂNIA LÚCIA LIMA

Cocamar faz doação de tear à UTFPR
FIOS Equipamento, que já não era

usado pela cooperativa, vai reforçar
a estrutura do curso de Engenharia
Têxtil e Tecnologia em Design de Moda
Os acadêmicos de Engenharia Textil e Tecnologia

em Design de Moda da Universidade Tecnológica Fede-

ral do Paraná (UTFPR), campus de Apucarana (PR), vão
poder intensificar suas aulas
práticas, a partir do próximo
ano, utilizando um equipamento que acaba de ser
doado pela Cocamar. Tratase de um tear plano de jato
de ar, fabricado pela empresa japonesa Tsudakoma,
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em desuso na indústria de
fios da cooperativa. A entrega foi formalizada a representantes da instituição,
pelo superintendente administrativo e financeiro, Alair
Aparecido Zago.

EQUIPAR - A UTFPR é sediada em Curitiba (PR) e o
diretor-geral do campus
Apucarana, prof. Aloysio
Gomes de Souza Filho, esteve na cooperativa em companhia do professor Flávio
Avanci de Souza e da professora Valquíria Aparecida
dos Santos Ribeiro. Filho inO superintendente
administrativo e
financeiro, Alair
Aparecido Zago,
com representantes
da instituição

formou que o curso oferece
440 vagas e a primeira turma, com 180 integrantes,
será graduada no final deste
ano. “O tear vem equipar a
nossa estrutura”, comentou.

FIOS - A Cocamar atua desde
1982 na produção de fios
têxteis. A unidade, que originalmente foi concebida para
processar fibras de algodão,
flexibilizou o seu portfólio e,
atualmente, entre vários outros itens, se destaca por oferecer ao mercado fios ecológicos.

Agroalmanaque
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SALADAS

APRECIE SEM
MODERAÇÃO
SAUDÁVEIS Elas apresentam os

mesmos nutrientes das frutas, mas
com duas vantagens: são abundantes
em fibras e podem ser consumidas
livremente

A

s fibras são importantes para a prevenção da
constipação, redução do colesterol e da glicose
sanguínea, melhora a flora intestinal e aumenta a saciedade, auxiliando na perda de gordura corporal e no emagrecimento. As vitaminas e
minerais presentes nas folhas também exercem funções
antioxidantes, anti-inflamatórias e desintoxicantes do
corpo. Segundo a nutricionista Stella Besso, “o pigmento
verde é dado pela clorofilia, que ajuda no processo de
desintoxicação, inibe a absorção de substâncias tóxicas
e impede mutações nas células do cólon, no intestino”.
MAIS LEGUMES – Os benefícios são semelhantes aos
das verduras. Há outros encontrados em legumes específicos, como a quercetina, presente na cebola, que é
um poderoso anti-inflamatório; a beterraba, rica
em nitrato, que se transforma em óxido nítrico no corpo, aumentando a vasodilatação e proporcionando eficiência no
transporte de oxigênio e nutrientes
para as células; a cenoura e a abóbora, fontes de betacaroteno, que
atuam como antioxidante.
CRUA OU COZIDA – Em geral,
a verdura crua é mais rica em
nutrientes. As fibras são em
maiores quantidades, melhores aproveitadas e, ainda, suas
enzimas ajudam a digestão.
Além disso, boa parte da vitamina C e do complexo B é perdida
no cozimento. “A melhor forma de
cozinhar as verduras é no vapor, pois
a perda de nutrientes é menor. Se quiser
cozinhar na água, o melhor é deixar na panela o menor tempo possível”, sugere a nutricionista.

roal manaq ue.com –
Ace sse o nosso blog – www.ag
s de fáci l
e veja vár ias opções de receita
iosi dades
prepar o, além de histórias e cur

É tudo de bom

A alface é uma fonte de vitaminas, principalmente A e
C, e por isso é um alimento antioxidante. Em outras palavras, tem o poder de combater os radicais livres, moléculas que são resultado do metabolismo e que causam
envelhecimento celular. A vitamina A é ótima para os
olhos, pois constitui uma parte dos pigmentos visuais que
reconhece a luz, por exemplo. Além disso, auxilia na boa
manutenção da pele e mucosas, e ajuda na formação dos
ossos, unhas e cabelos. Já a vitamina C contribui para o
fortalecimento do sistema imunológico e auxilia na absorção do ferro, nutriente responsável pelo transporte de oxigênio no organismo.
Além disso, assim como outros vegetais, ela é composta
por celulose, uma fibra que melhora o funcionamento do
intestino e acelera o trânsito fecal. E mais: possui efeito
cicatrizante, anti-inflamatório e digestivo.

NUTRIENTES – Os minerais, como potássio, fósforo, cálcio,
sódio, magnésio e ferro, também marcam presença nas
folhas da alface. “O potássio tem papel importante na formação e transmissão de impulsos nervosos e na atividade
muscular, além de ajudar a eliminar líquidos, evitando
sua retenção e consequentes inchaços. O magnésio evita
câimbras musculares e tremores no organismo, já que é
um relaxante muscular”, explica a nutricionista Luana
Vasconcelos.

RELAX – Os efeitos positivos não terminam por aí. “Essa
verdura é considerada calmante e sedativa, pois seu talo
contém um látex rico em lactucina, substância anestésica
e sonífera”, destaca a nutricionista.

Um santo sabor
Irceu Júnior é um chef especializado em saladas, com seu
estabelecimento, o Santo Sabor, situado na Avenida Brasil,
730, loja 6 – proximidades do terminal rodoviário – em Maringá.

É ali que ele prepara, com peculiar esmero, saladas de
todo tipo e também carnes grelhadas que são fornecidas a
um número cada vez maior de apreciadores. Quem prova,
se deleita. Na Cocamar mesmo, seus pratos saborosos, ricos
em nutrientes e cores, são levados a colaboradores que
não dispensam um alimento saudável. Júnior até criou a
“Salada Coop”, que está entre as preferidas do pessoal da
casa. Mas há muitas outras opções. Converse pessoalmente
com ele pelos telefones 3024-0001 e 9932-4204.

INGREDIENTES
• Alface americana (inteira ou rasgada)
• alface roxa (inteira ou rasgada)
• rúcula (sem talo)
• agrião (sem talo)
• rodelas de pepino (sem miolo)
• tomates cereja maduros
• rodelas de cenoura
• pedaços de manga sem fiapos
• azeitonas pretas
• pedaços pequenos de queijo gorgonzola

PREPARO

Organize a salada na sequência indicada pelas fotos, começando com os
dois tipos de alfaces, para fazer uma
base, que terá também a rúcula e
o agrião. Deposite as rodelas de
pepino sem miolo, enfeitando-as
com tomates cereja. A seguir,
complete a decoração utilizando
rodelas de cenoura, pequenos
pedaços de manga e as azeitonas. E, para finalizar, coloque
pedaços de queijo gorgonzola. Antes de consumir,
aplique o molho francês à
gosto.

FILÉ

Júnior orienta: a salada pode ser
acompanhada de um filé grelhado
de ao menos um centímetro de espessura. Pode ser de frango ou de origem
bovina (maminha, picanha, alcatra, miolo
de alcatra...)

“Sou um cozinheiro que gosta de interagir com o meio”,
afirma Júnior, enfatizando que a gastronomia é uma forte
tradição em família. Desde muito jovem interessado em
tudo o que se relaciona ao preparo de alimentos, ele diz
que aprendeu a fazer qualquer tipo de prato, mas as saladas estão entre suas paixões.

Cuidadoso, ele mantém as folhas durante 15 minutos em
hipoclorito para que sejam higienizadas, seguidas de mais
15 minutos em vinagre. Por fim, um banho de água corrente.
Júnior ensina a preparar a “Salada Coop”, temperada com
um irresistível molho francês, também um produto seu.
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PRÊMIO COMÉRCIO JUSTO
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prestação de contas

Em meados de julho 2015 foi realizado um levantamento do status de cada projeto do Plano
de Desenvolvimento do Comércio Justo (PDCJ). As ações foram compiladas até julho, enquanto
a parte financeira foi atualizada até abril/15. Os recursos oriundos do Comércio Justo (prêmio)
são aplicados em forma de projetos com foco no desenvolvimento das condições econômicas,
ambientais e sociais dos produtores e trabalhadores da cadeia produtiva da laranja.
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As lutas e vitórias
HISTÓRIA

dos Voltarelli

em Alvorada do Sul
FAMÍLIA DO CAMPO Com a

venda de um pequeno sítio no Estado
de São Paulo, eles compraram uma
empreita de café ao chegar em
Londrina. Mas deu errado: a lavoura
foi toda destruída pela geada do
ano seguinte. Por Marly Aires

V

ivendo com seus 15
filhos em apenas cinco alqueires em Presidente Bernardes
(SP), o casal João e Josefina Voltarelli se obrigava a arrendar
terras e a trabalhar também
com porcentagem de café para
complementar a renda. Cansados dessa vida, ambos decidiram tentar a sorte no Paraná.
Corria o ano de 1952.

A história é relatada por Henrique Voltarelli, um dos filhos
de João e Josefina, hoje produtor e associado da Cocamar em
Alvorada do Sul. Tinha 14 anos
naquela época.

ram do pequeno sítio no Estado de São Paulo e com o dinheiro imaginavam comprar
uns 10 alqueires de mata em
Califórnia, no Paraná, onde alguns parentes já haviam se estabelecido. Mas houve um imprevisto: quando chegaram a
Londrina, a caminho de seu
destino original, um homem
abordou a família e ofereceu ao
casal a empreita de um cafezal
que já estava pronto para produzir. Seria um bom negócio.
Compraram.
Dessa forma é que os Voltarelli foram parar em Alvorada
do Sul. Mas deu errado: em
1953, a geada veio intensa e
acabou com a lavoura. Sem

Sempre um
cooperativista

EMPREITA - Eles se desfize-

Só mesmo quando começou
o plantio de soja na região, os
proprietários decidiram desativar a cerealista. Surgia o
cooperativismo, com a fundação da Cooperativa Camas,
sediada naquela cidade. Por
isso, acharam melhor não
concorrer, mas a ela se unir
como cooperados.

Posteriormente, Henrique
trabalhou com a Corol, da

qual chegou a fazer parte do
Conselho Fiscal. Atualmente,
é cooperado da Cocamar, onde participa ativamente.
“Nem procuro o preço da concorrência. O cooperativismo é
o único sistema onde os pequenos têm vez e voz. Aqui
somos mais fortes, temos
poder de negociação e segurança. Deposito a soja na Cocamar e fico tranquilo”, afirma o cooperado.

outra opção, eles tiveram que
abandonar tudo , absorver o
prejuízo e voltar a trabalhar
como colonos.

FICOU - A família conseguiu
colocar-se na Fazenda Itaúna,
no mesmo município, onde
permaneceu por cinco anos até
juntar o suficiente para comprar as sonhadas terras em Califórnia, para onde se mudou. O
filho Henrique, no entanto,
quis permanecer em Alvorada
do Sul e aqui a história ganha
outro rumo.

Ocorre que o administrador
da fazenda, Gilberto Avanço,
havia designado Henrique para ser o responsável pelo armazém, onde as famílias dos
colonos faziam suas compras.
Mas não foi só por isso que ele
ficou: encantara-se por uma
filha de Gilberto, Eunice, com
quem viria a casar-se. Os
Avanço tinham vindo para o
Paraná em 1947, provenientes
de Catanduva (SP). O propósito
deles era abrir a fazenda e
plantar café para o proprietário
Francisco Agudo Romão, a
quem já prestavam serviços.

NA CIDADE - Quando Gilberto
resolveu deixar a fazenda em
1965, para montar uma empresa cerealista na cidade, convidou Henrique para ser seu
parceiro. Assim, durante anos,
eles atuaram na compra de safras de café, algodão, mamona,
amendoim e girassol.

Como o sogro também era
dono de uma propriedade de 17
alqueires, Henrique o ajudou
muito, plantando algodão e outras culturas. Com a morte de
Gilberto em 1992, os demais
herdeiros se desfizeram de sua
parte, oferecendo a Henrique e
Eunice a oportunidade de
serem donos de 8,5 alqueires.
Para isso, o marido teve que
vender trator, gado e tudo o
mais o que podia, para conse-

Abaixo, Henrique e
Eunice com parte
da família e acima,
quando jovens.
Os pais do casal,
vieram do Estado de
São Paulo e os
dois se conheceram
na célebre
Fazenda Itaúna
guir dinheiro. Em seguida, arrendaram o restante das terras, que pertenciam à mãe da
esposa, fazendo a aquisição
das mesmas no futuro.

O casal têm sete filhos, que já
lhes deram 12 netos, mas a família já passou à quarta geração, com a chegada de um
bisneto.

3 9 | J o rn a l d e Se rv i ç o Co c a m a r | Ag o s t o 2 0 1 5

Grandiosa, a Itaúna
empregava 500 famílias

Com mais de mil alqueires, a maior parte formados de
cafezais, a Fazenda Itaúna empregava 500 famílias e, já
naquela época, possuía um secador que dava conta de 1.200
sacas de cada vez, além de contar com todo o maquinário
para processar e beneficiar o produto.
A safra superava 100 mil sacas beneficiadas, havendo pés
da variedade Sumatra que rendiam quase uma saca. “Os
carreadores ficavam lotados de café, sem espaço para mais
nada”, afirma Henrique.

Diárias de adulto,
por merecimento

Adeus
à avó
Amabile

A avó de Henrique,
Amabile Costa Curta, italiana de nascimento, era
uma mulher forte: quando jovem resistiu à viagem de mais de 40 dias
no mar, na vinda da Itália ao Brasil, sobrevivendo depois a inúmeras
outras lutas.

Mas, aos 97 anos, a
mudança da comunidade
Pedregulhos, onde a família se estabeleceu primeiramente em Alvorada do Sul, para a Fazenda Itaúna, foi demais
para seu cansado coração. Já aconchegada em
sua cama, na nova casa,
enquanto os homens voltavam ao antigo sítio para buscar os animais, ela
adormeceu e se foi.

Café pra queimar
e usar como adubo

Henrique conta que já viu café render dinheiro de todas as
formas: com altas produções e também quando, o governo,
como estratégia para diminuir a produção e os estoques,
pagou aos agricultores para erradicar as lavouras, na década de 1960, ou queimar os grãos, nos anos 1950.

Com estoques elevados e preços em queda, o governo
achou por bem pagar para muitos produtores queimarem
os grãos de baixa qualidade, brocados, guardando apenas
os de melhor qualidade. O que não serviu foi usado, também, como adubo, na beira dos carreadores e das lavouras.

Henrique se lembra que na vinda para o Paraná, sua
família enfrentou muitas dificuldades até conseguir chegar. Para atravessar um trecho de apenas 100km ainda
no Estado de São Paulo, antes da balsa, que hoje pode
ser percorrido em uma hora, eles demoraram a noite inteira devido ao precário estado das estradas de terra.

No Paraná, para avançar no solo argiloso, que eram
pura lama, só mesmo cortando palmitos e outros troncos
pequenos para usá-los como um “tapete” para forrar o
chão e permitir ao caminhão seguir em frente, sem afundar no atoleiro. “Eram tempos muito difíceis”, conta.

Meus pais empregaram o único
dinheiro que tinham em uma empreita
de café. Com a geada, tiveram que
adiar o sonho de ter as próprias terras
e voltaram a ser colonos

O primeiro colono da Fazenda Itaúna a receber uma diária
de adulto, apesar da idade de 14 anos, foi justamente Henrique. E isso porque “trabalhava mais do que um homem”.
Havia outros tantos rapazinhos como ele que também enfrentavam o serviço diário, mas sem o mesmo desempenho
e, por isso, com direito apenas a metade da diária.

Costumava-se pagar diárias aos colonos que prestavam
serviços extras. As famílias eram ajustadas para cuidar de
20 mil pés de café, assumindo somente a responsabilidade
pela capina e colheita. Para os demais serviços, como adubação, secagem, abertura de estradas e outros, o patrão assumia o compromisso de pagar valores adicionais.

Um “tapete” de palmitos
para vencer a estrada

HENRIQUE VOLTARELLI

O pai foi “compadre” de Getúlio Vargas

Aficionado por política e admirador de Getúlio Vargas,
João, o pai de Henrique, era
integralista e fazia parte da
Ação Integralista Brasileira,
composta pelos “camisas verdes”, como ficaram conhecidos, devido a cor do uniforme
que usavam. O movimento
defendia uma política tradicionalista que tinha em sua
base a defesa de uma sociedade estruturada a partir da
religião e da família, combatendo o comunismo.
Mesmo sem conhecer pessoalmente o presidente Getú-

e mandando alguém para representá-lo na cerimônia. Por
isso, João dizia, com orgulho, ser “compadre do presidente”.

lio Vargas, João decidiu mandar uma carta para ele, convidando-o a batizar um de
seus filhos, ao qual deu o nome de Getúlio. Para surpresa
geral, o presidente respondeu, aceitando a homenagem

VEREADOR - Herdando o
gosto pela política, Henrique
foi vereador em Alvorada do
Sul por dois mandatos, de
1980 a 1992. Na época, o vereador era eleito por seis
anos. Mais tarde, seu filho
Marcos Antonio, o Pinduca,
manteve a tradição, elegendo-se prefeito do município
por dois mandatos, de 2004
a 2012.

