FORMAÇÃO

Começa a quarta turma
de novos conselheiros
O objetivo é qualificar os cooperados para que estejam
preparados a exercer cargos nos conselhos
quarta turma do
curso oferecido pela
Cocamar e Sistema
Ocepar/Sescoop-PR,
com foco na capacitação de
novos conselheiros cooperativistas, teve início no dia
23/4 no Haddock Buffet em
Maringá (PR), reunindo 44
cooperados de várias regiões
da cooperativa.

A

O objetivo é oferecer uma formação qualificada para que
estejam preparados a exercer
cargos nos conselhos. As aulas são ministradas pelo Sescoop/PR e Instituto Superior
de Administração e Economia
(Isae) da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), que já certificaram uma centena de conselheiros e cooperados na da cooperativa”. Segundo Lourenço, a cooperativismo do
Cocamar.
Paraná “está dando um salto
QUALIDADE - Ao saudar os de qualidade com essa iniciaparticipantes, o presidente do tiva, ao ensejar uma geração
Conselho de Administração da de produtores empresariais”.
Cocamar, Luiz Lourenço, destacou a importância da capa- De acordo com o coordenador
citação “para formar um de Desenvolvimento Humano
grupo cada vez mais bem pre- da Ocepar, Humberto Bridi,
parado, visando à perpetuação mais de mil pessoas já passa-
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ram pelo curso nos últimos
três anos, no Paraná, que tem
aproximadamente 150 horas
de duração, em vários módulos.
CONSELHOS – Depois da reestruturação administrativa
que promoveu em 2014, a
Cocamar passou a contar
com três Conselhos: o de Ad-

ministração, eleito para um
mandato de quatro anos; o
Fiscal, eleito anualmente, e
o Consultivo, formado por
aproximadamente 90 cooperados líderes em suas regiões, que são convidados a
representar as respectivas
unidades junto a cooperativa,
por um período de quatro
anos.

Luiz Lourenço
na abertura
do evento

PALAVRA DO PRESIDENTE

A indispensável
prevenção de riscos
Tão importante quando desenvolver o potencial de uma atividade é conduzi-la
com segurança. O produtor não pode negligenciar em relação ao seguro rural
Divanir Higino,
presidente da Cocamar

tendência a ganhar ainda
mais relevância no setor.

ada vez mais o mundo
volta suas atenções
para o agronegócio do
Brasil, dada a sua importância quando se pensa no
futuro do planeta.

Para isso, diante dessa oportunidade, se faz necessário
que o produtor adote uma
postura mais empresarial, de
modo a investir no desenvolvimento e na segurança do
seu negócio.

C

Graças ao trabalho dos produtores, tem havido uma expansão tão significativa da
oferta de alimentos em geral
que muitas nações passaram
a contar com o excedente do
que se colhe aqui. Ou seja,
além de garantir segurança
alimentar à população do seu
país, a preços relativamente
baixos, os produtores brasileiros passaram a abastecer
inúmeros outros mercados.
Como se pode perceber, o futuro é promissor para a produção de alimentos no Brasil,
que já se posiciona entre os
maiores fornecedores e com

Desenvolver significa empregar os manejos adequados e
as mais avançadas tecnologias para aprimorar a gestão
e explorar todo o potencial
produtivo da lavoura. Segurança, por sua vez, é minimizar os riscos aos quais está
sujeita uma atividade a céu
aberto, possibilitando, assim, argumentos. De forma que,
trabalhar com planejamento. negligenciar em quesito tão
fundamental para o equilíbrio
Nesse contexto, quando se do negócio, pode acabar cuscaminha para uma agricul- tando caro demais.
tura moderna e compromissada em evoluir, o seguro Assim como ocorre em relarural é ferramenta indispen- ção ao mercado, o produtor
sável, contra o qual não há não tem controle sobre as os-

cilações meteorológicas. No
entanto, está totalmente ao
seu alcance a necessária prevenção de riscos, assim como
buscar todas as tecnologias
disponíveis para aumentar
seus níveis de produtividade.

informações e orientações
para que os produtores avancem cada vez mais em seus
negócios com a necessária
segurança e buscando os melhores resultados possíveis.
Para mais detalhes, converse
com o gerente de sua uniA Cocamar oferece todas as dade.

O cooperativismo paranaense tem sido uma
referência para o Brasil e a Cocamar, sem
dúvida, um de seus principais destaques

J orn a l de Ser v iç o C oc am ar | 3

SISTEMAS INTEGRADOS

Lançada em Brasília a
Associação Rede ILPF
Antiga Rede ILPF, que vinha atuando desde 2012, alterou
sua estrutura jurídica para ser uma associação de empresas
presidente do Conselho de Administração da Cocamar, Luiz
Lourenço, participou
no dia 4 de abril, em Brasília,
na sede da Embrapa, do lançamento da Associação Rede
ILPF. A antiga Rede ILPF, que
vinha atuando desde 2012, alterou sua estrutura jurídica
para ser uma associação de
empresas.

O

FOMENTO - A mudança facilita
a entrada de outras instituições e amplia a atuação do
grupo formado desde o início
por Embrapa, Cocamar, John
Deere e Syngenta e que passa
a contar agora, também, com
a Sementes Soesp e o Bradesco. A parceria público-privada
fomenta a adoção de sistemas
de integração lavoura-pecuária-floresta no Brasil.

Detalhe da Reunião Técnica, que contou com a presença, também, de técnicos e cooperados da Cocamar

Vários exemplos de produtores que transformaram seu
sistema produtivo com a ILPF
foram citados, demonstrando
como os resultados do trabalho chegaram até o campo
RESULTADOS - Durante o e o impacto que tiveram.
evento de lançamento da Rede ILPF, os representantes AGENDA 2050 - “Nesse modas empresas participantes mento em que a gente inicia
destacaram os resultados dos esta segunda fase, é imporprimeiros cinco anos, supe- tante que tenhamos um olhar
rando os objetivos traçados na trajetória e nos desafios
no início. Lourenço, que es- que teremos a partir de agora.
tava acompanhado no evento Esse projeto dialoga muito
do gerente técnico da coope- bem com a agenda 2020 e
rativa, Renato Watanabe, des- 2030 e nos prepara para a
tacou o avanço dos sistemas agenda 2050”, afirmou o preintegrados no Brasil, ressal- sidente da Embrapa, Maurício
tando que “esta é uma opor- Lopes, referindo-se aos objetunidade que o país não pode tivos de desenvolvimento
sustentável da ONU.
desperdiçar”.
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Lideranças e dirigentes de empresas participantes da Associação Rede ILPF,
quando da Reunião Técnica em Caldas Novas (GO), no dia 5 de abril

POTENCIAL - Citando os mais
de 11 milhões de hectares
com algum tipo de ILPF no
Brasil, o presidente da John

Deere no Brasil, Paulo Hermann, comentou sobre o potencial que a ILPF tem para
transformar o sistema produ-

tivo brasileiro e o desafio da
ampliação do trabalho da Rede ILPF: “Esta segunda etapa
é desafiadora.

Vamos aperfeiçoar
o trabalho, pois vamos ter
muito mais recursos. Costumo dizer que não falta dinheiro, faltam bons projetos.
Não tenho dúvida que teremos
mais de dez empresas nessa
associação”, afirmou.
AMPLIAR - A expectativa é de
que instituições de diferentes
áreas do setor produtivo possam compor a Rede, ampliando a abrangência do trabalho.
ATIVIDADES - Como associação, a Rede ILPF continuará o
trabalho de transferência de
tecnologia, capacitação de
assistência técnica e de comunicação, buscando aperfeiçoá-lo. Além disso, terá foco
na internacionalização, na
agregação de valor por meio
da certificação e na inovação.
PROGRAMA - Para isso, foi
criado o programa “Rede
ILPF: 1 milhão de hectares
para a agricultura do futuro e
a segurança alimentar no
Brasil”. Trata-se de um projeto com oito eixos de ação
que visa entre outras coisas
criar um Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL)
com base na ILPF, desenvolver um aplicativo de inteligência cognitiva para assistência técnica e produtores,
certificar fazendas que adotem a tecnologia, gerar benefícios financeiros para os produtores e transferir a tecnologia para outros países da
América Latina e África.
OBJETIVOS - De acordo com o
presidente do Conselho Gestor da Rede ILPF e pesquisador da Embrapa, Renato Rodrigues, o objetivo é ter 1 milhão de hectares de ILPF par-

ticipando do programa até
2030 e que essa área promova
a mitigação de, no mínimo, 5
milhões de toneladas de CO²
por ano.
PARCERIAS - A Rede ILPF vem
desde o ano passado articulando parcerias com fundos
internacionais como a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e a Sociedade
Alemã de Cooperação Internacional (GIZ). A expectativa é a
de se formar um Fundo ILPF
com participação de instituições internacionais e empresas parceiras. Esse fundo, Rede ILPF, permitirá a criação produtores rurais participanalém de custear as ações da de uma linha de crédito para tes do Programa.

Luiz Lourenço,
presidente do
Conselho de
Administração
da Cocamar,
discursa em
Brasília, na
sede da Embrapa,
quando da
apresentação
da Associação
Rede ILPF

Tecnologia é brasileira
A ILPF é uma tecnologia brasileira. Ela se caracteriza
como uma estratégia de produção que integra a agricultura, a criação de animais e
o plantio de árvores em uma
mesma área, de modo a haver interação positiva entre
os componentes e gerando
benefícios sociais, ambientais e econômicos.

FORMATOS - De acordo com
pesquisa encomendada pela
Rede ILPF, em 2016 o Brasil
possuía 11,5 milhões de hectares com algum tipo de sistema integrado. 83% dessa
área são formados por sistemas de integração lavourapecuária (ILP), 9% por ILPF,
7% por sistemas de pecuáriafloresta (IPF) e 1% de inte-

gração lavoura-floresta (ILF). lhões de hectares. A projeção
é que até 2020 a área chegue
PROJEÇÕES - Com base na a 19,3 milhões de hectares.
pesquisa de 2016, a Plataforma ABC, grupo multi-ins- COMPROMISSOS - A ILPF é
titucional formado para uma das apostas do governo
acompanhar a redução das brasileiro para cumprir os
emissões de gases de efeito compromissos de redução de
estufa, estima que na safra emissão de gases de efeito
2017/18 a área com sistemas estufa assumidos internaciointegrados chegue a 14,6 mi- nalmente.
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Reunião Técnica e Dia de Campo
encerram programação sobre ILPF
Com a presença de representantes da Cocamar, um Dia de
Campo promovido na manhã
de 6 de abril na Fazenda
Santa Brígida em Ipameri, sul
de Goiás, completou a agenda
sobre Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), iniciada dia 4 em Brasília com o
lançamento da Associação
Rede ILPF, e que prosseguiu
na tarde do dia 5 em Caldas
Novas (GO), onde foi realizada
mais uma edição da Reunião
Técnica sobre o assunto.
COCAMAR - O presidente do
Conselho de Administração
da Cocamar, Luiz Lourenço, e
o gerente técnico, Renato
Watanabe, participaram dos
três eventos, sendo que os de
quinta e sexta-feira tiveram
também a presença de 21 cooperados e técnicos ligados à
cooperativa.
DESAFIOS - Na Reunião Técnica e no Dia de Campo, lideranças discorreram sobre os
avanços dos sistemas integrados nos últimos anos no
país, modelo que caminha
agora para novos desafios, de

olho na agenda 2050 quando,
segundo a FAO (Organização
das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação), a participação do Brasil será fundamental para suprir uma população global estimada em
9,3 bilhões de indivíduos. De
acordo com o presidente da
Embrapa, Maurício Antonio
Lopes, os produtores brasileiros deverão responder por
40% do aumento necessário
que está sendo estimado na
oferta de alimentos e energia.
POTENCIAL - A solução, de
acordo com o pesquisador da
Embrapa, João Kluthcouski, o
João K, é o aproveitamento de
áreas de pastagens degradadas, abundantes pelo país,
em integração com agricultura. Projeta-se que o país
tenha disponíveis, ao menos,
50 milhões de hectares de
pastagens com potencial
para formatos integrados. Só
para efeito de comparação,
as lavouras de soja do Brasil
– segundo maior produtor
mundial – totalizam 35 milhões de hectares.

A delegação da Cocamar no dia de campo sobre ILPF na Fazenda Santa Brigida, em
Ipameri (GO), no alto da página, e dirigentes de empresas da Associação Rede ILPF
com o ex-ministro Alysson Paolinelli e o pesquisador João K no dia de campo.

GERANDO RIQUEZAS - O exministro da Agricultura,
Alysson Paolinelli, que também compareceu aos três
eventos, ressaltou: o Brasil
conseguiu desenvolver uma
tecnologia própria para a exploração dos solos tropicais
e subtropicais. “Com isso,
estamos incorporando solos
pobres dos cerrados, que
eram tidos como imprestáveis, à moderna produção de
alimentos”, disse.

SUSTENTÁVEL - Por sua vez, o
presidente do Conselho de
Administração da Cocamar,
Luiz Lourenço, comentou na
Reunião Técnica que o Brasil
“tem um futuro muito promissor como potência agrícola, por ser detentor de tecnologias, contar com estoque
de terras para expandir suas
fronteiras e com produtores
laboriosos e ousados”. Segundo ele, os inovadores sistemas integrados vão ampliar

cada vez mais, e de forma
sustentável, a produção de
alimentos nas próximas décadas.
VITRINE - O Dia de Campo na
Fazenda Santa Brígida é organizado anualmente desde
2006. Pertencente à empresária rural Marize Porto Costa, a
propriedade é uma unidade
de referência da Embrapa,
sendo considerada a principal
vitrine em ILPF no país.
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Estiagem preocupa produtores de milho
Ainda é muito cedo para estimar qualquer possível
perda, mas se chuvas demorarem a retornar, as
plantas podem sofrer redução de produtividade
e um modo geral, as
lavouras de milho segunda safra na área
de ação da Cocamar,
no Norte e Noroeste do Paraná,
ainda estão em condições favoráveis, apesar da estiagem
de mais de 20 dias, mas começam a sentir a falta de umidade.

D

Segundo o coordenador técnico da cooperativa, Rafael
Furlanetto, se as chuvas demorarem muito a retornarem,
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as plantas podem sofrer possível redução de produtividade.
Ele destaca, entretanto, que
ainda é muito cedo para estimar qualquer perda. “Estamos
no limite”, diz.
De acordo com o último relatório técnico da Cocamar,
cerca de 25% das lavouras de
milho segunda safra estão no
estádio reprodutivo, de emissão do pendão e espigamento,
que é justamente a fase mais
crítica da cultura quando há

uma grande demanda por umidade. “Estas lavouras, que foram as primeiras a serem plantadas, são as que estão mais
expostas neste momento”, de milho segunda safra na região da Cocamar foram plantaavalia.
das dentro do período de zoO restante das lavouras está neamento recomendado, mas
no estádio de desenvolvimento boa parte já no final da “janela
vegetativo, que são menos afe- de plantio”, o que acaba extadas pela estiagem, mas que pondo a um maior risco climátambém precisam de água pa- tico, especialmente de geadas.
ra um bom crescimento.
Isso ocorreu devido ao atraso
Furlanetto diz que as lavouras no desenvolvimento e na co-

lheita da lavoura de soja, por
conta do excesso de chuva e de
dias nublados durante o desenvolvimento da lavoura.
Mesmo assim, animados com
a recuperação dos preços do
grão, os produtores de milho
investiram em boa tecnologia
visando altas produtividades
este ano.

RALLY

Encerramento oficial no dia 23 de maio
Evento vai acontecer na mesma data em que serão conhecidos os
vencedores do Concurso Cocamar de Produtividade de Soja, Safra 2017/18
epois de quase dez
meses de viagens,
rodando uma média
de 12 mil quilômetros e mantendo contato com
centenas de produtores cooperados, chega ao fim a edição 2017/18 do Rally Cocamar
Bayer e Spraytec de Produtividade.

D

Como nos dois anos anteriores, a solenidade, em Maringá
(PR), vai abrir a programação
em que serão conhecidos os
cooperados ganhadores do
Concurso Cocamar de Produtividade de Soja. Serão dois na
categoria Geral (o 1º e o 2º lugares) e um na categoria ILPF.
Eles terão direito a uma viagem aos Estados Unidos, no
mês de agosto, para conhecer
propriedades, empresas e
cooperativas e visitar a Farm
Progress Show, uma das mais
importantes feiras tecnológicas do agronegócio em todo o
mundo. O evento vai reunir
cerca de 300 cooperados es-

No estande da Ford na ExpoLondrina 2018: Luiz Fernando, consultor de vendas da Ford Tropical, de Londrina;
Gustavo Lapi, supervisor regional de vendas da Spraytec, Luis Fernando, consultor de vendas da Ford Center,
de Maringá, e o gestor das duas concessionárias, Alex Antonio da Silva

pecialmente convidados.

ringá e Londrina), Sancor Seguros, Unicampo e Comitê EsCom o patrocínio das empre- tratégico Soja Brasil (Cesb), o
sas Bayer e Spraytec e o apoio Rally acontece pelo terceiro
da Ford (concessionárias Ma- ano consecutivo, visitando

produtores em todas as regiões atendidas pela Cocamar
(Paraná, São Paulo e Mato
Grosso do Sul), mostrando o
que eles estão fazendo para

ampliar a produtividade de
suas lavouras. No dia 23, será
apresentado um vídeo e distribuída a revista com o resumo da edição 2017/18.
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Conjuntura internacional
agita o mercado de grãos
Há vários fatores em jogo: a forte quebra da safra na Argentina, o conflito comercial entre EUA
e Rússia e também, como reflexo disso, a variação do câmbio no Brasil, que vive um ano atípico
quebra da safra de
soja argentina em
cerca de 20 milhões
de toneladas e o acirramento das divergências comerciais entre China e Estados Unidos tiveram reflexo
positivo sobre a cotação da
soja brasileira no mercado internacional. Segundo o presidente da consultoria Agroconsult, André Pessôa, estes
episódios representaram ganho de até US$ 1 por bushel
na cotação da soja e também
refletiram no aumento do
prêmio pago pelo mercado e
que deve fechar o ano em
US$ 1,50 por bushel.

do Fórum Jurídico e de Mercado, promovido pela Ocepar
e Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), entre
representantes de cooperativas agropecuárias do Paraná e
técnicos das duas entidades
do cooperativismo

ACIMA – “Quando a safra foi
plantada não havia expectativa tão positiva em relação
aos preços, como agora. Aliás,
esperava-se margem mais
apertada que da safra passada”, disse Pessôa, ao falar
para cerca de 30 participantes

PATAMAR – O presidente da
Agroconsult disse ainda que,
em função do cenário político nacional, recentemente
o real teve uma desvalorização mais acentuada que o
esperado em relação ao dólar, passando de R$ 3,20

A

O objetivo do evento, que foi
realizado na sede do Sistema
Ocepar, em Curitiba, no dia
11/4, foi discutir assuntos
pertinentes ao relacionamento comercial com clientes e
também às perspectivas de
mercado da soja e do milho
nos mercados doméstico e
internacional.

Temos estoques para atender
a demanda interna de milho,
mas a virada de 2018 para o 2019
será bem menos confortável
que a do período anterior”
André Pessôa, Agroconsult

para R$ 3,40. “Isso compõe
preços em reais bem melhores do que se supunha no início da safra, tanto para a soja
como para o milho”, acrescentou.
Por isso, estimou que atualmente o preço das commodities depende mais da variação da taxa de câmbio do que
a cotação na Bolsa de Chicago. “A nossa expectativa é
de US$ 10,30 o bushel na
atual e de US$ 10,50 o na
safra 2018/19. São bons níveis de preços, que não devem variar muito.”

MILHO – Pessôa apontou que
a questão da produtividade
do milho causa certa preocupação ao mercado, considerando inclusive que houve
redução da produção da
safra de verão no sul do país
e atraso no plantio em algumas regiões, com redução de
áreas como no Paraná e Mato
Grosso do Sul.
“O plantio fora do calendário e com menos tecnologia
vão refletir na produtividade. Isso traz preocupação
quanto à produtividade e
pode contribuir para redu-

ção mais rápida dos estoques domésticos, considerando que temos uma exportação garantida de 30
milhões de toneladas. Temos estoques para atender
a demanda interna, mas a
virada de 2018 para o 2019
será bem menos confortável
que a do período anterior”,
previu, ao acrescentar que a
estimativa do preço do milho no mercado internacional é de US$ 4 o bushel. O
câmbio atual melhora a
competitividade do cereal
brasileiro no mercado internacional.
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MERCADO

Conflito EUA-China e
alta do petróleo preocupam
Segundo José Roberto Mendonça de Barros, agronegócio brasileiro pode passar a exportar
mais grãos para os chineses, mas não vai escapar de uma possível alta de custos
m videoconferência
promovida a cada dois
meses com conselheiros da Cocamar, para
uma atualização sobre as tendências da economia do país e
também do cenário internacional, o economista José Roberto Mendonça de Barros disse
no dia 20/4 haver preocupações em relação ao futuro próximo.

E

Falando inicialmente sobre o
plano externo, Barros, diretor
da MB Associados, de São Paulo, pontuou: as economias dos
principais países vêm passando por um período de crescimento, mas há indicativos de
que isto não será sustentável.
MUDANÇA -Além das recentes
divergências comerciais entre
Estados Unidos e China, que
sacudiram as relações entre os
dois países, com desdobramentos em todo o mundo, os
preços do petróleo vêm subindo seguidamente, como
efeito da retenção promovida
pela Arábia Saudita, com apoio
da Rússia e da Organização dos
Países Produtores de Petróleo
(Opep).

elevação dos gastos do governo podem pressionar a inflação, elevar os juros e valorizar o dólar. Quanto a China, o
país vai bem, ressaltou o economista, explicando que o governo tem defendido o mercado livre e desfechado uma
ampla campanha para combater a poluição. Nos próximos
anos o país, que caminha para
“Acreditamos que em algum uma ditadura completa, deve
momento a economia interna- manter o seu crescimento.
cional vai mudar para pior”,
disse Barros, referindo-se em BRASIL - Como a agricultura
especial aos Estados Unidos, brasileira pode tirar proveito
onde a reforma tributária e a disso? Na opinião de Barros, a

China tende a retaliar os EUA e
comprar mais grãos do Brasil,
embora já se saiba que o país
asiático mantém a velha política de nunca apostar tudo em
um único parceiro.
Quanto a economia brasileira,
ele comentou não haver registros de dois anos seguidos de
inflação ao redor de 3% (índice do ano passado e a perspectiva para 2018). “Pelo
menos algo de bom está
acontecendo”, disse, lembrando que a agricultura contribui para isso face a queda

dos preços dos alimentos. Em
contrapartida, houve uma
ruptura regional, com Estados
cujas economias não se recuperam, caso do Rio de Janeiro, do Nordeste e de uma parte de Minas Gerais.

Agricultura
continua dando
sustentação à
economia
brasileira

Por fim, na América Latina,
citou que os fatos de mais relevância têm sido o crescimento observado em todos os
países do Mercosul e a forte
quebra da safra de soja na Argentina, fato este que deu sustentação aos preços internacionais da commodity.
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Lideranças debatem
o protagonismo do agro
Com representantes dos mais diversos setores, Fórum demonstrou o prestígio da Feira
realizada de 5 a 15 de abril no Parque Internacional de Exposições Governador Ney Braga
ROGÉRIO RECCO
Fórum de Agronegócios realizado este
ano durante a ExpoLondrina 2018, de 5 a
15 de abril, reuniu um grande
número de lideranças e especialistas para debater o protagonismo brasileiro no agro,
entre elas o presidente do
Conselho de Administração da
Cocamar, Luiz Lourenço. A iniciativa foi da Sociedade Rural
do Paraná e a empresa MMarchiori.

O

Afrânio Brandão, afirmou que
o país é destaque no cenário
internacional por seu desenvolvimento agrícola sustentável. O Brasil, ressaltou,
possui 520 milhões de hectares de reservas florestais
nativas, enquanto que apenas 68 milhões de hectares
são destinados à agricultura
e 160 milhões à pecuária.

“Os brasileiros conceberam a maior potência ambiental e agroalimentar do
mundo com inovação e tecnologias”, afirmou, ressalDESTAQUE - Ao abrir o Fó- tando que o potencial de
rum, o presidente da Socie- expansão do setor ainda é
dade Rural do Paraná (SRP), muito grande.

Detalhe geral do Fórum, que contou com a participação de grande número de produtores

O desafio de conquistar o mercado
Entre os painelistas do Fórum em Londrina, a senadora
Ana Amélia Lemos disse que
o Brasil não aprendeu ainda
a barganhar no mercado internacional. O país, segundo
ela, não sabe tirar proveito
de situações que poderiam

ampliar mercado para os
produtos nacionais. “Em matéria de política externa,
somos mais amigos dos outros do que dos nossos próprios produtores”, citou, ao
justificar que num mundo em
que a maioria dos países é

protecionista, o Brasil pre- cional”, disse Luiz Cornaccisa ter uma postura mais chioni, diretor-executivo da
Associação Brasileira do
ativa.
Agronegócio (Abag). Para ele,
INSTITUCIONAL - “Temos que
deixar de ser meros expectadores para ocupar o protagonismo no mercado interna-

US$ 14

US$ 1,3

bilhões seria o
déficit da balança
comercial brasileira
em 2017, sem a
participação dos
produtos do agronegócio

trilhão é a soma
do superávit
gerado pelo
setor à balança
comercial brasileira
em 20 anos

há muito a avançar na questão institucional, o que se traduziria em conquistas no
mercado externo.

Em matéria de política
externa, somos mais amigos
dos outros do que dos
nossos próprios produtores”
Ana Amélia Lemos, senadora (PP-RS)
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Ao pronunciar-se no Fórum
em Londrina, a senadora Ana
Amélia Lemos observou que
os produtores brasileiros proporcionam segurança alimentar ao país, oferecendo comida em abundância e de qualidade. Ela lembrou que há exatos 15 anos, a safra nacional
de grãos não passava de 100
milhões de toneladas, enquanto a que foi colhida no
ano passado quase chegou a
240 milhões.
Mesmo diante de tais conquistas, o setor rural enfrenta, na opinião da senadora,
certo preconceito por parte da
sociedade urbana, que o vê
com os rótulos de sempre:
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“O setor se comunica mal”, afirma a senadora Ana Amélia
mau pagador, atrasado e predador do meio ambiente. “É
preciso ter um protagonismo
também na comunicação e
combater essas inverdades”,
disse Lemos, lembrando a célebre frase de Chacrinha:
“quem não se comunica se
estrumbica”.
PAZ SOCIAL - “A sociedade
brasileira sabe muito bem da
importância da agricultura,
mas o que falta é senso de
pertencimento”, pontuou o exministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Segundo ele, do Sistema Ocepar, José Roa segurança alimentar é tam- berto Ricken, foi taxativo:
“Não fosse o agro, o Brasil esbém um fator de paz social.
taria liquidado economicaCOOPERATIVAS - O presidente mente”. Na visão dele, campo

e cidade precisam caminhar
juntos. E citou o modelo cooperativista paranaense como
exemplo dessa integração:
em 120 dos 399

Rodrigues: a
segurança alimentar
é também um
fator de paz social

Foto: Ascom

municípios do Es- (percentual acima dos 20%
tado, a cooperativa é a maior exigidos por lei) e a sociedade
em geral desconhece o quanto
empresa local.
os produtores rurais são pre“Juntas, as cooperativas vão servacionistas. E deu um
movimentar 100 bilhões de exemplo de informação dereais em 2020, impulsionando sastrosa que arranhou a imao desenvolvimento das cida- gem do setor: o que saiu na
des, o que é bom para todos.” mídia a respeito da Operação
Ricken citou também que o Carne Fraca, deflagrada pela
segmento cooperativista re- Polícia Federal no primeiro secebe 60% de toda a produção mestre de 2017.
agropecuária estadual e já industrializa metade desses vo- “O que deveria ficar restrito a
alguns frigoríficos que aprelumes.
sentavam problemas, foi geneCARNE FRACA - Quanto à co- ralizado de maneira sensamunicação, Ricken lembrou cionalista, penalizando o proque 28% da vegetação nativa duto brasileiro. Ou seja, um
do Estado estão preservados crime de lesa-pátria”, definiu.

Ricken: sociedade em geral desconhece o quanto
os produtores rurais são preservacionistas

Protagonismo mundial
O aumento crescente da população do planeta gera uma
série de preocupações entre
os especialistas de todos os
setores e foi tema do Fórum
na ExpoLondrina. A pergunta
é: como produzir alimentos
para 9,7 bilhões de pessoas,
número estimado de habitantes até 2050 de acordo com
informações das Nações Unidas (ONU)?

Para Cesário Ramalho, presidente do Conselho do Global
Agribusiness Forum (GAF), a
segurança alimentar deve ser
encarada como um dos temas
mais importantes para a humanidade. O Brasil, afirmou
ele, se tornou o segundo principal país fornecedor de alimentos para o mundo, depois
dos Estados Unidos, desenvolvendo um sistema plane-

tário de segurança alimentar.
As safras brasileiras, de acordo com Ramalho, seriam capazes de alimentar três vezes
e meia, por um ano, a população do país.
MAIS COMIDA - Para o ex-ministro da Agricultura, Roberto
Rodrigues, com líderes inconfiáveis como Trump, Putin e
outros de menor calibre, o

Paolinelli: “Se somos o carro-chefe da economia brasileira, vamos exigir que o
presidente a ser eleito este ano não repita os erros cometidos pelos últimos governantes”

mundo não tem atualmente
uma referência global e a própria democracia está em
risco. A população do planeta
pode se privar de tudo, menos
de comida, e aí é que entra o
Brasil.
Rodrigues mencionou um estudo da Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), que
reúne 35 países, segundo o
qual, nos próximos dez anos,
a oferta mundial de alimentos
precisa crescer 20% para
atender a demanda de uma
população em constante processo de urbanização.
“Com esse estudo em mãos,
os países voltam seus olhares
para o Brasil”, destacou o exministro, frisando que os produtores brasileiros não têm
medo do desafio. “Nos últimos 30 anos, ninguém conseguiu fazer tanto na agricultura
quanto nós. O Brasil é, hoje, o
celeiro do planeta.”

De acordo com o representante da FAO no Brasil, Alan
Bojanic, em 2025 o Brasil estará colhendo 300 milhões de
toneladas de grãos e assumirá a dianteira na produção
de soja e milho, superando
os Estados Unidos. “Nenhum
outro país terá capacidade de
crescer tão rápido em produção de alimentos”, atribuindo isso ao empreendedorismo dos agricultores
brasileiros.
AGREGAR VALOR - Para Cleber
Soares, diretor da Embrapa,
não vai adiantar muita coisa
ao país apenas produzir grandes volumes, sem valor agregado. Ele mencionou os sistemas de integração lavourapecuária como uma oportunidade nesse sentido e a premência de avançar na qualidade dos alimentos para
atender a consumidores cada
vez mais exigentes, resumindo “O mundo espera
muito do Brasil”.
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O ex-ministro da Agricultura,
Alysson Paolinelli, concordou
com o dirigente da Embrapa
ao afirmar não ser bom negócio para o Brasil continuar exportando apenas commodities
e deu como exemplo o café.
Embora o país seja o maior
produtor mundial, o faturamento da Alemanha, que só
industrializa o grão, é 4,5
vezes superior ao que o Brasil
obtém com a matéria-prima.
PRÓXIMO GOVERNO - A seu
ver, para que o Brasil seja protagonista do agro mundial é
preciso, primeiro, fazer a lição
de casa. “Se somos o carrochefe da economia brasileira,
vamos exigir que o presidente
a ser eleito este ano não repita os erros cometidos pelos
últimos governantes. Um des-
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ses erros, segundo ele, foi
gastar muito além dos orçamentos, “gerando uma famigerada dívida pública da qual
a população brasileira é avalista”.
“Outubro é a oportunidade de
renovar”, enfatizou o presidente da John Deere Brasil,
Paulo Herrmann, destacando
a necessidade de a população
“eleger representantes que
coloquem o país nos trilhos”.
Sobre o agro, Herrmann salientou que o Brasil tem poucas chances de ser
reconhecido como uma referência industrial ou de serviços, mas em contrapartida,
são muitas, segundo ele, as
possibilidades de o país passar a ser visto como líder
mundial em agronegócios.

Herrmann: chances são grandes de o país passar a
ser visto como líder mundial em agronegócios
Herrmann disse se recordar
que, há algumas décadas, o
Brasil praticamente não
existia no cenário do agro internacional. Nesse passado,

a supremacia era dos EUA,
que representavam 60% da
exportação mundial de
milho, índice que atualmente
caiu à metade, o que se deve

às crescentes safras brasileiras. O mesmo acontecendo agora também em
relação à soja, completou o
dirigente.

Esse número inclui o milho de
segunda safra, ainda em fase
de desenvolvimento. “Com o
país se transformando em uma
potência mundial do agronegócio, a dinâmica atividade desse
setor promove o desenvolvimento nas regiões produtoras
e a geração de empregos.” Mas
deixou claro: há desafios a enfrentar, em especial no que refere a competitividade do setor
- afetada principalmente pela
alta carga tributária -, as deficiências do armazenamento e
as dificuldades de logística,
com estradas e portos obsoletos.

que chamou de “tributação excessiva” do setor, de cerca de
40%, o que faz com que um
mesmo tipo de trator no Paraguai, por exemplo, custe 30%
a menos.
Marcos da Rosa, presidente da
Aprasoja Brasil, também fez
críticas ao volume de impostos
pagos pelo setor produtivo, salientando que no Mato Grosso,
seu Estado, a situação é ainda
pior, por conta da contribuição
de R$ 1,56 para cada saca de
soja produzida. Ele garantiu, ao
palestrar, que a rentabilidade
de 55% dos produtores brasileiros é praticamente zero ou
está próxima disso, o que se
deve à somatória de tributos e
altos custos de produção. “Um
hectare de soja exige um desembolso equivalente a 60 sacas de soja”, garantiu.

FALTAM PROFISSIONAIS - O diretor da Esalq/Usp, Luiz Gustavo Nussio, disse que embora
o Brasil seja um gigante do
agro, oferecendo nesse setor
muitas oportunidades profissionais, os cursos de ciências
agrárias oferecidos pelas universidades, de uma forma geral, são bem menos procurados
É PESADO - O ex-ministro da que os de outras áreas, e indaAgricultura, Alysson Paolinelli, gou: “por que os jovens não se
foi contundente ao criticar o entusiasmam?”.

Por que os jovens não
se entusiasmam?”
Luiz Gustavo Nussio, diretor da Esalq/USP,
lembrando que o agronegócio oferece muitas
oportunidades. No entanto, os cursos de
ciências agrárias oferecidos pelas universidades
são menos procurados que os de outras áreas.

Ele explicou que para dar sustentação ao crescimento do
campo, se faz necessário produzir um grande número de
técnicos especializados. Mas
enquanto países como os EUA
consomem 5% do seu Produto
Interno Bruto (PIB) com pesquisas, o percentual brasileiro é
quase cinco vezes menor: apenas 1,2%. “Não há fórmula
mágica de fazer pesquisa que
não seja por meio do investimento”, pontuou Nussio, deixando claro que para continuar
crescendo, é indispensável formar profissionais.
PERDAS - Pedro Lopes, presidente da Associação Brasileira
de Logística, Transportes e Cargas (ABTC), afirmou que o agronegócio perde quase R$ 4
bilhões em média, por ano, em
razão das péssimas condições
de transporte.
“Há um desperdício grande de
grãos nas estradas e também
por falta de espaço para armazenar”, disse ele, reclamando a
falta de uma política de armazenamento para o país, uma vez
que as estruturas atualmente
disponíveis comportam apenas
50 milhões de toneladas, cerca
de um quinto do que é produ-

Rosa: pesados tributos e altos custos de produção
deixam sem rentabilidade 55% dos produtores brasileiros
Foto: Ascom

Representando no Fórum em
Londrina o ministro da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento (Mapa), Blairo Maggi, o
presidente da Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab), Francisco Marcelo Rodrigues Bezerra, afirmou no
Fórum em Londrina que o montante a ser colhido na atual
safra brasileira 2017/18 de
grãos não deverá ficar muito
abaixo do montante recorde obtido no período anterior (2016/
17), de 238 milhões de toneladas.

Foto: Ascom

“Tributação excessiva asfixia o setor”, diz Paolinelli

Lourenço: “O mercado mundial da soja cresce 5%
ao ano e temos aí uma boa oportunidade a aproveitar”

zido. Para complicar ainda
mais, Lopes salientou não haver integração entre os diversos
modais - rodovia, ferrovia, hidrovia -, o que eleva o custo
Brasil.
NÃO COMPENSA - Também entre os painelistas, o presidente
do Conselho de Administração
da Cocamar, Luiz Lourenço, salientou não haver retorno para
uma empresa que necessita
construir armazéns para acondicionar as safras, visto que
os financiamentos oferecidos
atualmente para esse fim são
excessivamente caros.

“A armazenagem é um gargalo”, frisou, lembrando que o
Brasil busca protagonismo no
mercado mundial, mas, não
possui estruturas para alicerçar-se. “O mercado mundial da
soja cresce 5% ao ano e temos
aí uma boa oportunidade a
aproveitar”, comentou, emendando que os sistemas integrados incorporam áreas de pastos
degradados ao moderno processo produtivo. Só no noroeste
do Paraná, lembrou Lourenço,
existem de 2 milhões de hectares de solos arenosos que apresentam potencial para esse modelo de produção.
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Cocamar participa de eventos sobre solos
Com a participação do coordenador técnico Edner Betioli Júnior, representando a Cocamar, a Embrapa Soja promoveu dia 11 de março, em Londrina, durante a ExpoLondrina
2018, um evento com especialistas e produtores, sobre o
tema “Construção do Perfil do
Solo”.

O coordenador técnico explicou
que o orientar os produtores
quanto ao manejo adequado do
solo é uma das principais premissas da cooperativa, que há
anos realiza um intenso trabalho nesse sentido, em suas
unidades de difusão de tecnologias e também em inúmeros
outros eventos técnicos, em
parceria com diversas instituiDESAFIOS - Em sua apresenta- ções, entre as quais a própria
ção, Edner discorreu sobre os Embrapa.
desafios que estão sendo enfrentados pela cooperativa em MANEJO - Como parte desse
sua região, no sentido de am- manejo, a Cocamar tem incenpliar a produtividade das lavou- tivado, há uma década, o cultivo
ras. Uma das barreiras, segun- de capim braquiária em consórdo ele, é a compactação do so- cio com o milho de inverno, prálo, um problema comum entre tica que contribui para proteger
as propriedades paranaenses, e reestruturar o solo.
que tem merecido especial
atenção por parte da Cocamar. Além disso, foi destacado o

Edner Betioli Júnior falou sobre os desafios enfrentados em
sua região para ampliar a produtividade das lavouras

trabalho de levantamento da
qualidade estrutural dos solos das propriedades de cooperados de toda a área de
atuação da Cooperativa, com
base na metodologia do

DRES – Diagnóstico Rápido
da Estrutura do Solo, uma
ferramenta prática e eficiente em fornecer informações
sobre a qualidade física do
solo para o direcionamento

das ações de manejo. O
DRES foi desenvolvido pela
Embrapa e teve uma importante etapa de validação realizada em parceria com a
Cocamar.

Programa de Desenvolvimento
da Liderança Feminina é lançado
Produtoras participantes de
núcleos feminino mantidos
pela Cocamar na região de
Londrina reuniram-se no estande da cooperativa na ExpoLondrina 2018, para o lançamento do Programa de De-

senvolvimento da Liderança com o objetivo de trabalhar
os aspectos de liderança com
Feminina (PDLF).
as produtoras interessadas
LÍDERES - Apresentado pela em realizar capacitações.
analista de cooperativismo Constando de seis módulos,
Elisangela Pavinati Gilio, o o PDLF começa neste mês de
programa foi desenvolvido abril e prossegue até setem-

As participantes da reunião no estande da Cocamar na ExpoLondrina

tes do núcleo feminino, segundo ele, poderão contar
com um bem estruturado
programa de capacitação.
“As participantes sairão do
curso preparadas para contribuir ainda mais na admiDentre os assuntos aborda- nistração dos negócios",
dos nos encontros estão o conclui.
papel e os desafios da mulher cooperativista na família PRÓXIMOS EVENTOS - No dia
e na cooperativa, bem como 11 de maio, as produtoras
planejamento e gestão finan- participam também do evenceira da propriedade.
to denominado “Mulheres do
Agro”, a ser promovido pela
PREPARADAS - O gerente de segunda vez consecutiva no
Cooperativismo, João Sadao, recinto da Expoingá. E, no dia
explica que "o PDLF marca 14 de junho, das 9 às 15h, do
um novo capítulo no relacio- Encontro Anual do Núcleo Fenamento com as produtoras minino, na Associação Cocana cooperativa”. As integran- mar em Maringá.
bro, com apoio do Serviço
Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo (Sescoop/
PR). Serão duas turmas, uma
em Maringá e outra em Londrina.
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Cooperado fundador recebe homenagem
Edmundo Pereira Canto é
remanescente do grupo de 46
produtores de café que, em 1963,
fundou a Cocamar
orador em Londrina, um dos 46
produtores de café que no ano de
1963 se reuniram na cidade
de Maringá para fundar a Cocamar, visitou na noite de 9 de
abril o estande da cooperativa
na ExpoLondrina 2018.

M

BOM HUMOR - Aos 97 anos
completados no dia 24 de fevereiro, o ex-produtor rural e
advogado Edmundo Pereira
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Canto mostrou disposição e
bom humor ao ser recebido
pelo presidente do Conselho
de Administração, Luiz Lourenço, que entregou a ele uma
placa comemorativa aos 55
anos da Cocamar, celebrados
em março.
1965, compondo a diretoria ao
lado do presidente José CasFOI DIRETOR - Lúcido, sorri- siano Gomes dos Reis Júnior
dente, Canto se recordou de e do vice-presidente Constânhistórias sobre a fundação e cio Pereira Dias.
também do curto período em
que foi diretor-secretário, em ATENTO A TUDO - Viúvo de

dona Arlete, Canto estava
acompanhado da única filha,
Solange, de três netas e um
neto. Segundo Solange, o pai
não é de ficar parado. Atento
a tudo, gosta de ler os jornais,
atende ao telefone em casa e

quase todo dia dá uma volta
pela cidade, dirigindo o próprio carro. Ele não aparenta a
idade. “Fiquei muito contente
ao ser lembrado pela cooperativa”, disse, ao agradecer a
homenagem.

EDIÇÃO 2018

Na Expoingá, o 1º Fórum Brasileiro
Integração Lavoura-Pecuária-Floresta
Evento será promovido pela
Sociedade Rural e a Cocamar
no dia 9, com a presença de
especialistas e produtores
presentar e debater
as principais metodologias, inovações
e soluções tecnológicas da ILPF (Integração Lavoura-Pecuária-Floresta) e
divulgar informações que
contribuam na adoção e adequação de manejo deste sis-

A
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tema de produção vem sendo
uma necessidade à medida
que se ampliam as áreas e o
número de produtores que
apostam nesse modelo inovador e sustentável.
ILPF - É com esta finalidade que acontece o

I Fórum Brasileiro
de ILPF, no dia 9 de maio, durante a 46ª Expoingá. Voltado
a produtores rurais, comunidade acadêmica e científica,
técnicos, extensionistas e
instituições financeiras, o
evento é realizado pela Sociedade Rural de Maringá e a
cooperativa Cocamar.
A integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) é uma estratégia de produção que
integra diferentes sistemas
produtivos, agrícolas, pecuários e florestais dentro
de uma mesma área. Esta
forma de sistema integrado
busca otimizar o uso da
terra, elevando os patamares de produtividade, gerando equilíbrio financeiro,

diversificando a produção e
gerando produtos de qualidade. Com isso reduz a
pressão sobre a abertura de
novas áreas.
PALESTRAS - O Fórum vai
acontecer das 13h30 às
17h30 horas, no Restaurante
Central do parque, e contará
com palestras de especialistas. O primeiro a falar é Paulo Renato Herrmann, presidente da John Deere Brasil,
especialista no tema. Em seguida acontece o painel “Alternativas para a ILPF”,
mediado pelo diretor executivo da Rede de Fomento à Embrapa Cerrados; Sérgio
José Alves, pesquisador do
ILPF, William Marchió.
Iapar; César Augusto Feltrin
Participam dos debates, Lou- Gesualdo, engenheiro agrôrival Vilela, pesquisador da nomo da Cocamar e o produ-

tor rural José Leandro Pires,
trazendo sua experiência em
ILPF desenvolvida na Fazenda
Nova Guaída, em Mato
Grosso.

INSCRIÇÕES - A participação
no fórum é gratuita. As inscrições podem ser feitas pelo
site: http://forumbrasileiroilpf.com.br/

Expoingá, forte e
dinâmica como o agro
Um dos maiores eventos do
segmento agropecuário do
Brasil, com grande importância para o Paraná e a região, a
46ª Expoingá - Exposição Feira Agropecuária, Industrial e
Comercial de Maringá, 23ª
edição internacional, chega
em 2018 com perspectivas
animadoras de movimentação
financeira e público.

Sociedade Rural de Maringá,
realizadora do evento, “o ano
com uma boa safra e recuperação dos preços dos produtos agrícolas tende a capitalizar melhor os produtores rurais e elevar a capacidade de negócios durante a
Feira”.

CRESCER - Os organizadores
acreditam que a movimentaNa avaliação de Maria Iraclé- ção financeira cresça cerca de
zia de Araújo, presidente da 10% em relação ao ano anterior. De acordo com as expectativas, os negócios podem
chegar a R$ 550 milhões
aproximadamente, ante R$
455,4 milhões em 2017.
é a expectativa

10%

de crescimento, em
comparação a 2017,
dos negócios gerados
pela Feira, que podem
chegar a R$ 550 milhões

Segundo Maria Iraclézia, os
resultados do ano passado
foram recordes, mas há a
favor da Feira este ano os ín-

dices de recuperação da economia no país e um otimismo
mais generalizado dos próprios expositores.
UM DIA A MAIS - O público esperado no Parque Internacional de Exposições Francisco
Feio Ribeiro é na média dos
últimos anos, devendo ficar
próximo a 600 mil pessoas,
considerando o fato de que
este ano a Feira tem um dia a
mais do que nas últimas edições. A Expoingá ganhou mais
um dia por conta das comemorações do aniversário da
cidade, no dia 14 de maio (segunda-feira).
A Feira, que começa no dia 3
de maio e vai até o dia 14, terá
doze dias para apresentação
e comercialização de animais

Maria Iraclézia de Araújo, presidente da Sociedade Rural de
Maringá: otimista com a recuperação econômica do país

de alta genética, produtos da
indústria, comércio e serviços, diversão, entretenimento, difusão de novos conheci-

mentos, tecnologias e muitas
novidades. Cerca de 1,3 mil
expositores participam do
evento.
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Cocamar Máquinas recebe
prêmio mundial da John Deere
Concessionária foi uma das cinco empresas brasileiras
homenageadas pela companhia, mas a que recebeu o maior destaque
ntre os mais novos
concessionários da
marca de maquinários
agrícolas John Deere
no Brasil, círculo ao qual passou a integrar em meados de
2016, a Cocamar Máquinas se

E

sobressai com amplo desta- mar, Luiz Lourenço, no mais
que nesse segmento.
importante evento internacional de premiação da comNO MÉXICO - Em março, a panhia, o Leaders Club, reempresa foi representada ferente ao ano de 2017. A sopelo presidente do Conselho lenidade ocorreu em Los Cade Administração da Coca- bos, no México, com a pre-

quinas foi uma das cinco empresas brasileiras homenageadas com o prêmio que expressa o reconhecimento e
a valorização da John Deere
em nível mundial. A conquisA CONQUISTA - A Cocamar Má- ta se deve ao

sença dos mais altos dirigentes da John Deere e dirigentes de unidades concessionárias de todo o mundo.

Luiz Lourenço ao
centro, com o troféu,
ladeado, a partir da
esquerda, por Paulo
Herrmann, vice-presidente
de Vendas e Marketing
para a América Latina
(região 3); John Lagemann:
vice-presidente sênior
de Vendas e Marketing
para a América Latina,
Canadá e USA (região
3 e 4); James Field,
presidente para as
divisões Agrícola e
Turf, e Samuel Allen:
Chairman & CEO
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alinhamento da
concessionária com os objetivos que norteiam a John
Deere: crescimento em market share (expansão no mercado de tratores e colheitadeiras) com média acima da
brasileira, agricultura de precisão - é a única empresa a finalizar a terceira etapa de um
total de quatro, para os objetivos nessa área, sendo que a
meta da Cocamar Máquinas é
completar a quarta fase até o
final deste ano, segundo explica superintendente de Negócios, Grãos e Insumos, Arquimedes Alexandrino, responsável pela concessão.
A empresa é também destaque em pós-vendas, tendo
participado e sendo certificada
em todos os projetos da John
Deere, como o Power Service,
agendamento eletrônico, Simova (apontamento eletrônico), entre outros.

A Cocamar Máquinas

as divisões Agrícola e Turf,
tem lojas em Maringá,
John D. Lagemann, vice-presiParanavaí e São Pedro
dente sênior de vendas e mardo Ivaí
keting da América Latina,
Canadá e USA (região 3 e 4) e
Paulo Herrmann, vice-presidente de vendas e marketing
da América Latina (região 3) e
FORÇA - Ao falar sobre o prê- presidente da John Deere Bra- camar, ingressa como concessionário. Na época, ele afirmio, Luiz Lourenço observa sil.
mou estar confiante na parque ele é resultado “da força
da cooperativa, que canalizou ÚNICA COOPERATIVA - Quando ceria, acrescentando não ter
todo o seu conhecimento e visitou a Cocamar Máquinas dúvidas quanto ao seu suknow-how para este segmento em meados do ano passado, cesso.
de negócios”. O prêmio foi en- Paulo Herrmann lembrou que
tregue a ele pelo Chairman & em mais de 180 anos de exis- As lojas da concessionária CoCEO da John Deere, Samuel R. tência da companhia, é a pri- camar Máquinas estão localiAllen, ladeado por James M. meira vez que uma cooperativa zadas em Maringá, Paranavaí
Field, presidente mundial para de produtores, no caso a Co- e São Pedro do Ivaí.
NA COCAMAR MÁQUINAS O presidente da John Deere
Brasil, Paulo Renato Herrmann,
visitou a Cocamar Máquinas na
manhã de 9 de abril, em sua
rápida passagem por Maringá.
Ele foi recebido pelo presidente
do Conselho de Administração
da Cocamar, Luiz Lourenço, o
presidente-executivo Divanir
Higino, o vice-presidente José
Cícero Aderaldo, o gerente da
Cocamar Máquinas, João Carlos
Ruiz, e equipe da empresa.
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Primeira reunião conjunta
dos Conselhos
Evento no dia 20/4 reuniu os integrantes dos
Conselhos de Administração, Fiscal e Consultivo
oi promovida no dia 20
de abril, em MaringáPR, a primeira reunião
conjunta dos integrantes dos Conselhos de Administração, Fiscal e Consultivo da
Cocamar, para uma extensa
agenda.

F

Os Conselhos de Administração e Fiscal foram eleitos na
Assembleia Geral Ordinária
(AGO) realizada no início de fevereiro. Já o Conselho Consultivo, instituído na reestruturação administrativa em 2014, é
formado por cooperados líde-

res, convidados para represen- meiro trimestre, que atingiu de governança no sistema cotarem os produtores de seus até agora 1,133 milhão de to- operativista brasileiro”, disse.
municípios junto à cooperativa. neladas.
GOVERNADORA - Foi aberto
Após uma saudação do presi- COOPERATIVISMO - Em segui- espaço, durante a reunião,
dente-executivo Divanir Higi- da, técnicos da Ocepar fizeram para uma visita da governano, que destacou o bom de- uma demonstração dos núme- dora do Estado, Cida Borghetti,
sempenho da cooperativa no ros do cooperativismo para- que estava acompanhada de
primeiro trimestre, “em níveis naense em 2017, os quais familiares e vários secretários
semelhantes ao do primeiro cresceram 1,3% frente a 2016, (veja matéria especial).
trimestre de 2017, que foi ex- com previsão de evoluírem o
celente, e com perspectivas de dobro desse percentual neste RICKEN - Na sequência, o preum 2018 muito positivo”, eles ano. A apresentação foi com- sidente do Sistema Ocepar,
assistiram a uma palestra com pletada com uma avaliação José Roberto Ricken, explanou
o vice-presidente de Negócios, detalhada dos números da Co- sobre os recentes embargos
José Cícero Aderaldo, sobre o camar em 2017. “A Cocamar é efetuados pela União Europeia
recebimento de soja no pri- reconhecida como um modelo em relação à carne de frango

exportada pelo Brasil, que incluem algumas cooperativas.
E falou sobre vários outros
desafios que estão sendo enfrentados pelo cooperativismo.
BARROS - Por fim, a programação foi completada com
uma palestra por videoconferência do economista José Roberto Mendonça de Barros,
que analisou as conjunturas
econômicas e políticas, nos
cenários nacional e internacional, bem como as oportunidades para o agronegócio brasileiro.
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Governadora Cida Borghetti
visita a Cocamar
A governadora Cida Borghetti
visitou a Cocamar no dia 20
em Maringá, onde foi recebida
por dirigentes da cooperativa
e conselheiros durante reunião na Associação Cocamar.
Acompanhada do marido, o
deputado federal e ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros,
e de vários secretários, Cida
foi saudada pelo presidenteexecutivo Divanir Higino, que
destacou ser ela a primeira
mulher a governar o Estado.
Ao iniciar seu discurso, a governadora disse que pretende
realizar um governo que seja
integrado ao setor produtivo.
“Temos compromisso com a
infraestrutura e a logística”,
disse, citando como exemplo
as melhorias realizadas nos
últimos anos no Porto de Paranaguá, hoje um dos principais terminais de embarques
de grãos da América Latina.
“Só tomaremos as nossas
decisões depois de escutar o
setor e a sociedade”, enfatizou.
FAMÍLIA - Cida lembrou que
há três décadas tornou-se
maringaense, passando a integrar uma família que foi
pioneira na cidade. E fez especial menção a Odwaldo
Bueno Netto - avô de seu marido e do cunhado Silvio Barros (secretário de Desenvolvimento Urbano de seu governo) - destacando ter sido
ele um dos fundadores da
Cocamar e cooperado de número 1, frisando: “Temos
muito orgulho disso”.

A governadora elogiou a cooperativa por suas realizações,
bem como o sistema cooperativista paranaense, mencionando que recentemente havia se reunido em Campo
Mourão com o ministro da
Agricultura, Blairo Maggi,
cerca de 50 dirigentes de cooperativas e outras lideranças
do setor.
Aproveitando a visita de
Cida Borghetti à Cocamar, o
presidente do Conselho de
Administração da cooperativa, Luiz Lourenço, fez a ela
uma reivindicação: a utilização de crédito tributário, na
forma de devolução de
ICMS, aos produtores.
“Atualmente, há mais de 1
bilhão de reais em conta
gráfica sem que se consiga
acessar”. No mesmo momento, Cida encarregou o
secretário Silvio Barros de
analisar o pedido.

MARCAS - Antes de partir, a
governadora ressaltou ainda
a sua preocupação com a
formação de novas gerações
a partir de cuidados com a
primeira infância e a valorização do trabalho feminino,
preocupações que, segundo
ela, têm sido a marca de seu
trabalho desde quando era
parlamentar – foi deputada
estadual e federal antes de

ser convidada a ser vice-governadora na chapa liderada
pelo ex-governador Beto
Richa.
Entre as pessoas que a
acompanharam estava a comandante geral da Polícia
militar do Paraná, coronel
Audilene Dias Rocha, primeira mulher a assumir
esse cargo no Estado.

A governadora Cida
Borghetti prometeu fazer
uma gestão sintonizada
às expectativas do setor
rural. Na foto, a coronel
Audilene Rosa de Paula
Dias Rocha, primeira
mulher a comandar a
Polícia Militar do Paraná,
o presidente da Cocamar,
Divanir Higino, a
governadora e o
conselheiro da cooperativa,
Afonso Akioshi Shiozaki
J orn a l de Ser v iç o C oc am ar | 31

SOJA

Finalizada armazenagem temporária
em Primeiro de Maio
As 10 mil toneladas ficaram no pátio da unidade, acondicionadas
por meio de um sistema canadense que utiliza uma lona especial
Cocamar realizou a
remoção para o seu
parque industrial em
Maringá, de 10 mil
toneladas de soja que se encontravam armazenadas no
pátio de sua unidade operacional em Primeiro de Maio,
norte do Estado.

A

PARCERIA - A produção, que
ainda é da safra 2016/17,
ficou acondicionada por meio
de um sistema pouco praticado no Brasil, testado em
parceria com a empresa de

origem canadense AGI (Ag
Growth International), detentora da tecnologia. Não foi
necessário realizar nenhuma
obra e a AGI entrou com a estrutura destinada à conservação do grão.
LONA ESPECIAL - Por esse
modelo de armazenamento
temporário, em que os volumes de soja ficaram acumulados a céu aberto durante o
dia na fase de recebimento,
formando montanhas de dez
metros de altura, a cobertura

foi feita utilizando uma lona cooperativa removeu 10 mil
especial, para proteger da toneladas do grão que estavam estocadas em seu armaumidade.
zém, para colocar milho no
FALTOU ESPAÇO - De acordo lugar. Quando as chuvas
com a Cocamar, a armazena- chegaram, os volumes mangem a céu aberto só foi pos- tidos por esse sistema já essível em razão do longo pe- tavam devidamente proteríodo de estiagem durante a gidos sob a lona.
colheita de milho de inverno.
Na época, por falta de es- CURIOSIDADE - O gerente da
paço nos armazéns - os pro- unidade da Cocamar em Pridutores estavam retendo meiro de Maio, Cristiano Bergrandes volumes de soja, gamasco, diz que essa forma
sem comercializar, esperan- de armazenamento gerou
do por preços melhores - a muita curiosidade entre os

produtores do município, ao
verem as montanhas de soja
depositadas no pátio, a céu
aberto.
A cooperativa informou que
avalia repetir a experiência,
mas a expectativa é que os
produtores de soja aproveitem os bons preços da oleaginosa no momento e efetuem a fixação, aliviando as
estruturas armazenadoras e
possibilitando assim o recebimento normal da safra de
milho.
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Koslovski lança livro na AGO da Ocepar
Ex-presidente da entidade é autor de “Cooperativismo Paranaense –
Experiências, Resultados e Propostas”
om cerca de 150 participantes, das três entidades
que compõem o Sistema Ocepar (Ocepar, Fecoopar
e Sescoop/PR), realizaram assembleia geral de prestação de contas de 2017, em Curitiba.
Entre os presentes, havia lideranças
de 49 cooperativas paranaenses e uma delas era o presidente do Conselho de
Administração da
Cocamar, Luiz
Lourenço,
que também exerce
a função de diretor da Ocepar.

C
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As atividades fo- fazem parte do livro. “O que
ram conduzidas pelo presi- estou relatando aqui não é só
dente José Roberto Ricken. aquilo que eu consegui fazer
nesse período, mas o que nós
LIVRO - Logo após o encerra- conseguimos fazer. Então,
mento da Assembleia, o ex- cada um de vocês tem partipresidente do Sistema Oce- cipação ativa nesse propar, João Paulo Koslovski, fez cesso.”
o lançamento do livro de sua
autoria “Cooperativismo Pa- LIDERANÇA - De acordo com
ranaense – Experiências, Re- Luiz Lourenço, “Koskovski
sultados e Propostas”, opor- participou de todo o processo
tunidade em que autografou de estruturação do cooperaexemplares da obra. O pri- tivismo paranaense, que hoje
meiro livro foi entregue ao é um modelo para o país. Fopresidente do Sistema Oce- ram muitos desafios e ele foi
par, José Roberto Ricken, que uma liderança exemplar”.
foi seu superintendente ao
longo de duas décadas; o se- Escrito por João Paulo Kosgundo, à governadora Cida lovski – que já prepara novo
Borghetti, que prestigiou o livro, sobre a organização do
evento.
quadro social das cooperativas -, “Cooperativismo ParaKoslovski, que foi presidente naense – Experiências, Reda Ocepar por 20 anos, ao sultados e Propostas”, com
falar sobre o livro, lembrou a 290 páginas, foi editado por
importância dos ex-presiden- Eloy Olinto Setti e teve a
tes da entidade para a evolu- coordenação de Samuel Zação do cooperativismo no Es- nello Milléo Filho. A obra setado. E agradeceu a todos os rá distribuída para cooperadiretores e funcionários da tivas, bibliotecas e universiOcepar. Segundo ele, todos dades.

Na foto do alto,
o presidente da
Ocepar, José Roberto
Ricken, João Paulo
Koslovski e a
governadora Cida
Borghetti. Ao lado,
João Paulo e
Luiz Lourenço
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COOPERATIVA DE CRÉDITO

Sicredi União movimentou
R$ 172 milhões em consórcio
no ano passado
Em 2017, a instituição somou 22% de aumento nas vendas de cotas no comparativo com 2016
s diversos segmentos de consórcio da
Sicredi União PR/SP
também registram
crescimento. Em 2017, a instituição financeira cooperativa somou 22% de aumento
nas vendas de cotas no comparativo com 2016. No mesmo período, o Brasil contabilizou alta de 21%, segundo
a Associação Brasileira de
Administradoras de Consórcio (Abac).

O

Somente no ano passado a Sicredi União vendeu 4.680
cotas, movimentando cerca de
R$ 172 milhões em consórcio.
Em 2017, a instituição financeira cooperativa também contemplou 1.913 consorciados,
disponibilizando mais de R$ 47
milhões em créditos para a
realização de sonhos.
representa 26% do total de LANCE - Para aqueles que
CONSÓRCIO - Atualmente, a cotas, totalizando R$ 176 mi- não querem contar apenas
com a sorte há os lances.
Administradora de Consórcio lhões em créditos.
Inclusive, o sistema da SiSicredi União atua com os segmentos de automóvel, motoci- A assessora de Consórcio, Ta- credi União permite que o
cleta, pesados (caminhões, tiane da Silva, informa que o consorciado utilize até 25%
tratores), náuticos, sustentá- Consórcio Sicredi é fiscalizado do valor da carta de crédito
veis, imóveis e serviços. Jun- pelo Banco Central, o que ga- de consórcio para pagar o
tas, essas linhas de consórcio rante total segurança. “O as- lance. “Se o associado for
somam mais de 9.200 grupos sociado escolhe o produto e o contemplado, seja por sorem andamento, sendo que valor do crédito, começa a teio ou por lance, basta esimóveis, automóveis e serviços pagar as parcelas mensais e já colher o bem ou o serviço
são os mais procurados. O seg- participa das assembleias e dos seus sonhos e fazer a
mento de pesados, mais pro- dos sorteios realizados uma aquisição, negociando a
compra à vista”.
curado por produtores rurais, vez por mês”, comenta.

Tatiane ainda cita a taxa de administração como outra grande
vantagem do consórcio, em
média dez vezes menor do que
os juros de financiamento.
“Consórcio é uma programação de compra e a maneira
mais econômica de adquirir
bens e serviços. Nossas taxas
variam entre 9% a 16%, dependendo do segmento, mas é
importante destacar que esses
percentuais não são mensais,
mas sim do prazo total do
grupo”.

SIMULADOR - Para auxiliar o
associado na tomada de decisão, a Sicredi União disponibiliza informações e um simulador de valores no site
www.sicredi.com.br. O interessado também pode procurar o
estande na Expoingá ou uma
das agências da Sicredi União
para conversar com um gerente, sanar dúvidas e compreender os motivos que levam o
consórcio a ser a melhor solução de parcelamento para a
compra planejada.
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Embrapa completa 45 anos e investe em
mudanças para enfrentar novos desafios
Com a ajuda da empresa, Brasil se
tornou um dos maiores produtores
mundiais de alimentos e consolidou
uma revolução na agricultura tropical
ma conquista da
ciência brasileira, liderada pela Embrapa, universidades
e iniciativa privada, permitiu
ao país desenvolver um bioinsumo formulado com bactérias que fixam o nitrogênio do
ar e que hoje alcança 33,9
milhões de hectares de soja.
Essa inovação permitiu aos
agricultores e ao país economizarem R$ 42,3 bilhões –
cerca de 14 vezes o orçamento anual da Empresa apenas na última safra, sem
precisar gastar com fertilizante nitrogenado. Este é apenas um exemplo do resultado
da ciência aplicada à agricultura brasileira.

U

de alimentos e consolidaram
uma revolução na agricultura
da faixa tropical do planeta. O
quadro é bem diferente de
quatro décadas atrás, quando
o Brasil era conhecido por produzir açúcar e café, mas importava praticamente todo o
resto, e até alimentos básicos
como arroz, leite ou feijão.

Completando 45 anos no dia
26 de abril, a Embrapa anunciou na oportunidade os resultados do seu novo Balanço
Social, elaborado a partir da
avaliação do impacto de 113
tecnologias e de cerca de 200
cultivares adotadas e disponibilizadas em 2017. O estudo
mostra um lucro social de R$
37,18 bilhões no ano passado
MUDANÇA - Exemplos como e que para cada real aplicado
esse tornaram o país um dos na Empresa foram devolvidos
maiores produtores mundiais R$ 11,06 para a sociedade.
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Ao participar da abertura do Fórum Tecnológico da Soja, no dia 25/4 em Maringá, o superintendente
de Negócios, Grãos e Insumos da Cocamar, Arquimedes Alexandrino, destacou os 45 anos da Embrapa

INOVAÇÃO - "O Balanço Social é uma prova de que o investimento em pesquisa
agropecuária mudou a lógica
do desenvolvimento do campo brasileiro", afirma Lúcia
Gatto, diretora de Gestão
Institucional da Embrapa,
explicando que na década
de 1970 decidiu-se por realizar investimentos sólidos
em inovação para área agropecuária, com base em formação de recursos humanos, pesquisa em rede e foco

nos problemas dos agricultores. O objetivo era fazer
com que o Brasil pudesse alcançar a sua segurança alimentar.
ALIMENTO BARATO - A Embrapa, a rede de universidades, assistência técnica, órgãos estaduais de pesquisa,
muitas e muitas parcerias e
um espírito empreendedor
dos agricultores não apenas
fizeram com que o Brasil alcançasse a segurança ali-

mentar para sua população
como permitiu exportar os
excedentes para quase todos
os mercados no mundo. Ainda: ajudou a diminuir o valor
da cesta básica em 50% e a
cada ano amplia a presença
do Brasil entre os maiores
exportadores de alimentos
do globo, tornando o país líder em inovação agropecuária no mundo tropical - e de
onde se espera que saiam os
alimentos para uma população cada vez maior.

Agropecuária eficiente
e sustentável
A agropecuária brasileira é
hoje uma das mais eficientes
e sustentáveis do planeta. Incorporou aos sistemas produtivos uma larga área de terras
degradadas dos cerrados, região que hoje é responsável
por quase 50% da produção
nacional de grãos. A oferta de
carne bovina e suína foi qua-

druplicada e a de frango, am- cos, como feijão, arroz e
pliada em 22 vezes.
frango, ficaram como lembranças das décadas de 70 e
Nos últimos 46 anos, o Brasil 80. Se no passado o brasileiro
aumentou a produção de só consumia determinadas
grãos em 555,6%, sem am- frutas e hortaliças (como uva
pliar a área plantada em e cenoura) em meses especígrandes
proporções ficos, hoje elas estão presen(163,43%). As crises de abas- tes nas prateleiras o ano
tecimento de produtos bási- inteiro.

Agricultura de
Baixo Carbono
A pesquisa agropecuária não
contribui apenas com novas
sementes, sistemas de produção mais eficientes, controle de pragas, equipamentos, softwares, melhoramento genético ou subsídios para o agricultor tomar
a melhor decisão possível.
Propriedade intelectual,
transgênicos e código florestal são alguns exemplos de temas de amplo alcance e impacto social que
são beneficiados pela contribuição qualificada da pesquisa.
CONTRIBUIÇÃO - Um exemplo pouco percebido de contribuição da pesquisa é o
suporte tecnológico para o
Plano Agricultura de Baixo
Carbono (Plano ABC), voltado para estimular o produtor rural a desenvolver sua
atividade com menos impacto ambiental e, assim,
reduzir emissões de carbono.
É uma medida do Brasil para
atender ao compromisso fir-

mado na Conferência do Clima das Nações Unidas (COP
15), de 2009. As principais
tecnologias relacionadas são
a recuperação de pastagens
degradadas, a ampliação da
área com integração lavourapecuária-floresta (ILPF), com
reflorestamento e com plantio direto de qualidade, e a
expansão das áreas que
fazem uso da fixação biológica de nitrogênio e das iniciativas para aproveitamento
dos resíduos sólidos.
MAPEAMENTO - Outro caso,
pouco lembrado, é o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC), que na prática, fez desaparecer do noticiário as fraudes com seguro agrícola. Trata-se de um
mapeamento das áreas de
produção que indica as melhores datas de plantio de
mais de 40 culturas para
cada município brasileiro, reduzindo o risco de perdas por
fatores climáticos. O zoneamento agrícola é hoje base
para o seguro agrícola brasileiro.

Farias, diretor-geral da Embrapa Soja

Futuro e Visão 2030
Estimativas da FAO indicam que
até 2050 a produção agrícola
precisará crescer globalmente
70%, e quase 100% nos países
em desenvolvimento, para alimentar a crescente população,
excluindo a demanda para biocombustíveis. Assim, os desafios para a Embrapa e seus
parceiros são enormes e exigem
um olhar atento para o futuro.
Além das áreas tradicionais, a
Empresa tem investido fortemente em tecnologias de ponta,
como sequenciamento de genomas de plantas e animais, clonagem, nanotecnologia e agri-

funções gratificadas e alteração
de toda a estrutura e procesADEQUAÇÕES - Ainda assim, a sos", diz Maurício Lopes, presivisão é de que é preciso mudar dente da estatal.
para se adequar às exigências
de um processo permanente de Mudanças também redirecionatransformações. "A Empresa rão o futuro da Embrapa. Na cesegue em movimento, buscan- rimônia dos seus 45 anos, foi
do ajustar-se às mudanças tec- lançado o documento “Visão
nológicas e sociais e aumentar 2030: o futuro da agricultura
sua eficiência, simplificando brasileira”, que consolida sinais
seus processos. Por isso, em fe- e tendências globais e nacionais
vereiro, iniciamos a maior mu- sobre as principais transformadança administrativa de nossa ções na agricultura em queshistória, reduzindo de 15 para tões científicas, tecnológicas,
seis as áreas administrativas da sociais, econômicas e ambiensede, em Brasília, com corte de tais e seus potenciais impactos.
cultura digital.

Aplausos à empresa
Ao participar da abertura do
Fórum Tecnológico da Soja, na
Cocamar, no dia 25/4, o superintendente de Negócios, Grãos
e Insumos da cooperativa, Arquimedes Alexandrino, pediu
uma salva de palmas aos cerca
de 250 participantes, para celebrar os 45 anos da Embrapa.
O Fórum foi uma iniciativa da
Fundação Meridional com o
apoio da Embrapa Soja.

conhecimentos aos produtores
para que adotem as melhores
tecnologias possíveis para o
aumento da produtividade de
suas lavouras. Na oportunidade, pronunciaram-se, também,
o diretor-secretário da Fundação Meridional, Raphael Froes,
e o diretor-geral da Embrapa
Soja, José Renato Bouças Farias. Segundo Farias, a Embrapa Soja tem procurado levar
cada vez mais informações aos
De acordo com Alexandrino, a produtores, visando a apoiá-los
Cocamar trabalha de forma in- em suas demandas. “Hoje, notensa no sentido de transferir vos desafios se descortinam:

temos que trabalhar para que
sustentabilidade e desenvolvimento avancem juntos”.
OUTRAS CIDADES - O Fórum
será promovido em outras três
cidades paranaenses, Palotina, Guarapuava e Pato Branco, Campos Novos (SC), Maracaju e Chapadão do Sul (MS),
Itumbiara (GO), Uberlândia
(MG) e Birigui (SP). A previsão
da Fundação Meridional, nos
10 encontros, é atingir um público total superior a 1.500
pessoas.
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AGO

Faturamento da Unicampo
cresce 30% em 2017
Evento de
prestação
de contas
do último
exercício foi
promovido
no dia 24
de março
em Maringá
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Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Agronomia
Ltda. Unicampo, realizou no dia 24 de março,
em Maringá-PR, a Assembleia Geral Ordinária (AGO)
de prestação de contas de
2017. Com a participação de
101 cooperados, foi apresentado e aprovado o balanço do exercício do ano
passado, distribuição das
sobras aos associados, eleição e posse do conselho de
administração e fiscal, plano de ação para 2018, entre
outros assuntos.

A

cooperados, tomadores e
fornecedores.

APRIMORA - Buscando o
aperfeiçoamento profissional dos cooperados, foi dado
início ao Aprimora, um programa de Acompanhamento
e Desenvolvimento do Cooperado. O objetivo é somar
informações sobre o desempenho técnico e comportamental do mesmo, sua entrega de resultados na execução do projeto e o comprometimento com a segurança e rotinas internas
da cooperativa, visando a
promover orientações sobre
EVOLUÇÃO - No ano em que o seu desenvolvimento pesa cooperativa completou 25 soal e profissional.
anos de história, os números foram expressivos: NOVAS TECNOLOGIAS – A
2.058 cooperados atuantes aplicação de novas tecnoloque proporcionaram um gias tem mostrado sua relecrescimento de 30,3% no vância no mercado agronôfaturamento da cooperativa, mico. Nesse contexto, a Unipassando de 104,13 milhões campo desenvolveu junto a
em 2016 para 135,67 mi- seus cooperados o sistema
Unisolo para contratação de
lhões em 2017.
seguros agrícolas, opinião
A evolução foi de 28% no de valor de imóveis rurais,
patrimônio líquido, o que, agricultura de precisão e
segundo o diretor-presiden- elaboração de projetos de
te Luciano Ferreira Lopes, custeio e investimento. De
demonstra a solidez da Uni- acordo com a cooperativa, a
campo. O trabalho dos coo- ferramenta oferecerá auperados resultou também mento da qualidade técnica
em sobras à disposição da da prestação de serviços,
AGO no montante de R$ 2,63 agregando valor ao trabalho
milhões. E também propor- executado.
cionou a maior distribuição
de juros sobre a conta capi- SEGURANÇA - A saúde e a
tal dos cooperados de 12% segurança dos cooperados
ao ano, passando de R$ 1,20 também são prioridade pamilhão para R$ 1,41 milhão. ra a Unicampo. Atendendo
a sua Política de Saúde e
INFORMAÇÃO – Foram de- Segurança Veicular, as
senvolvidas, em 2017, novas ações se fortaleceram ainda
funcionalidades nos siste- mais em 2017, havendo remas Uniweb e Unimob com dução média de acidentes
melhoria nos procedimentos de 9,67% em 2017 e cumpara maior agilidade e efi- prindo o objetivo de alcanciência no atendimento aos çar praticamente

Foi apresentado e aprovado o balanço do exercício do ano passado, a distribuição
das sobras, eleição e posse dos conselhos e plano de ação para 2018, entre outros
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AGO
100% dos veículos com a utilização da telemetria.
COMEMORAÇÃO - Em março
a cooperativa promoveu excursão técnica para a Argentina, iniciativa que contou com
o apoio do Sescoop (Serviço
Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo) e parceria
com a Sancor Seguros. O
evento proporcionou conhecimento técnico e troca de experiências entre os participantes.

O presidente completa: “O futuro se constrói a cada dia.
Trabalhar para o bem comum,
crescer, desenvolver, somar
forças e rentabilidade para os
nossos cooperados, é o objetivo da cooperativa. Acreditamos que, juntos, cooperado e
cooperativa fortalecem ainda
mais a Unicampo”.

Em novembro, o evento comemorativo, que incluiu uma palestra e recebeu o apoio do
Sescoop, reuniu 430 convidados, entre cooperados, parceiros, tomadores de serviço e CONSELHO DE ADMINISTRAcolaboradores, com o apoio do ÇÃO – Durante a AGO, foi
eleito o conselho de adminisSescoop.
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tração, com mandato para o
período 2018/2021, reconduzindo Luciano Ferreira Lopes,
André Carlos Garcia Vilhegas
e Nivaldo Barbosa de Mattos
para os cargos, respectivamente, de diretor-presidente,
diretor-vice-presidente e diretor-secretário.
Participam ainda, como conselheiros vogais, Fábio Gonçalves Pirajá, Fernando Luiz
Egas de Carvalho, Heri Luiz

Gibim, Leandro Guedes de
Souza, Stenio Adriano Gonçalves e Vilmar Antonini da
Silva.
CONSELHO FISCAL – Foi eleito também o conselho fiscal
2018/19, com Marcelo Silva
Gomes, Silvana da Silva Siqueira e Larissa Sant Anna Nicolau (titulares), Mariucélio
Santos Lima, Felipe Guilherme
Ferreira Fornazza e Charles
Paulino Beleze – Suplente.

O conselho de
administração foi
eleito para o período
2018/2021, e o
fiscal para 2018/19

SEGURANÇA

Cuidados na aplicação
de defensivos agrícolas
Utilizar EPIs é essencial, e em todas as etapas de manuseio dos
produtos, para evitar riscos de intoxicação ou outros problemas
s defensivos agrícolas são importantes
para proteger as
plantas contra o
ataque de pragas, doenças e
plantas daninhas, visando o
aumento da produtividade.
Mas, quando utilizados requerem que os aplicadores
sigam algumas normas de
proteção para evitar riscos
de intoxicação ou outros problemas.

O

O principal cuidado é o uso
de EPI (Equipamento de Proteção Individual), que é a
única forma que o trabalhador do campo tem para se
prevenir contra intoxicações
e acidentes. Sua utilização é
necessária em todas as etapas de manuseio dos defensivos agrícolas, desde o
início do preparo da calda até
a limpeza dos equipamentos
de pulverização, após a aplicação.
EPI - Vestir EPI's durante o
manuseio de produtos fitossanitários é essencial para a
segurança dos trabalhadores. As indústrias fabricantes dos defensivos informam
através dos rótulos, bulas e
das Fichas de Informação de
Segurança de Produto (FISP)
quais são os EPI's que devem
ser utilizados para cada produto. Os responsáveis pela

aplicação sempre devem ler respirador, caso ele seja desestas informações com aten- cartável.
ção.
VISEIRA E JALECO – A viseira
LUVAS - Dentre os principais facial tem como objetivo a
equipamentos de proteção proteção dos olhos e do rosto
individual estão as luvas que contra respingos, seja no
protegem as partes do corpo preparo da calda ou na pulcom maior possibilidade de verização. Deve ser de aceexposição. Existem vários tato, transparente. Já a calça
tipos de luvas no mercado e e a camisa de mangas coma utilização deve ser de pridas protegem o tronco,
acordo com a formulação do membros superiores e infeproduto, pois o material deve riores, devendo ser usados
ser capaz de torná-la imper- em quase todo tipo de aplimeável ao produto químico. cação.
As luvas devem ser usadas
por dentro das mangas do ja- BONÉ - Confeccionado em teleco, quando for executada cido de algodão, o boné
aplicação em alvos baixos, e árabe é tratado com teflon se
por fora das mangas do ja- tornando hidrorrepelente.
leco, em aplicações em alvos Substitui o chapéu de abas
altos. O objetivo é evitar que largas e protege o couro cao produto escorra para den- beludo e o pescoço contra
respingos. Este deve ser
tro.
ajustado sobre a viseira faRESPIRADORES - As másca- cial.
ras ou respiradores têm o objetivo de evitar a absorção BOTAS – As botas devem ser
dos vapores e partículas tó- preferencialmente de cano
xicas através das vias inala- alto e impermeáveis (borratórias (pulmões). Existem cha ou couro impermeabilibasicamente dois tipos: os zado). Sua função é a prodescartáveis, que possuem teção dos pés e deve sempre
uma vida útil relativamente ser utilizada por dentro da
curta, e os que possuem os calça, a fim de impedir a enfiltros especiais para reposi- trada dos produtos por esção, normalmente mais du- corrimento.
ráveis. Quando estiverem saturados, os filtros devem ser AVENTAL - Produzido com masubstituídos, ou o próprio terial impermeável, o avental

deve ser utilizado adaptado na
parte frontal do jaleco durante o preparo da calda e na
parte costal do jaleco durante
as aplicações com equipamento costal. O objetivo é evitar que respingos do produto
concentrado e derramamentos do equipamento aplicador possam atingir o trabalhador.

O uso de EPIs
é a única forma
que o trabalhador
do campo tem
para se prevenir
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O que fazer em caso de acidente
DESCONTAMINAÇÃO DA PELE
- Muitos produtos tóxicos são
prontamente absorvidos pela
pele, quer haja contato com
roupas contaminadas ou eles
sejam diretamente derramados sobre o corpo. Mesmo que
o produto seja pouco tóxico,
recomenda-se que a exposição seja eliminada o quanto
antes, retirando-se imediatamente as roupas contaminadas e removendo o produto
com água corrente.
Também é preciso verificar as
recomendações de primeiros
socorros do produto e, se não
houver contra indicação, lavar
com água e sabão as partes
atingidas, secar com um pano
limpo e vestir roupas limpas.
Se uma grande superfície do
corpo foi contaminada, o
banho completo é o mais indicado. Atenção especial deve
ser dada ao couro cabeludo,
atrás das orelhas, axilas,
unhas e região genital.

DOS OLHOS - Quando a parte
atingida são os olhos, o produto fitossanitário é prontamente absorvido e a irritação
que surge pode ser devido ao
próprio composto químico ou a
outras substâncias presentes
na formulação. É preciso lavar
imediatamente os olhos com
água corrente e limpa, por 10
minutos. A água de lavagem
poderá ser fria ou morna, mas
nunca quente ou contendo ou-

tras substâncias usadas como abertas, derramar um filete de
antídoto ou neutralizantes.
água limpa nos olhos com auxílio de caneca. Não deve ser
O jato de lavagem deve ser usado colírio ou outras subssuave para não provocar maior tâncias. Persistindo dor ou
irritação.
irritação, os olhos devem ser
tapados com pano limpo e o
Não dispondo de jato d'água, paciente encaminhado ao ofa recomendação é deitar a ví- talmologista, levando o rótulo
tima de costas com a cabeça ou bula do produto.
apoiada sobre suas pernas, inclinar a cabeça dela para trás DAS VIAS RESPIRATÓRIAS –
e mantendo as pálpebras Ao socorrer a vítima, antes de

entrar em local fechado com
a possibilidade da presença
de contaminantes no ambiente, é preciso ventilá-lo
para proteção do socorrista.
Só então será possível remover a vítima para local fresco
e ventilado. O próximo passo
é afrouxar as roupas para facilitar a passagem do ar. Não
esqueça de retirar as roupas,
se elas estiverem contaminadas.

Hábitos de higiene são fundamentais
Intoxicações podem ser evitadas com hábitos simples
de higiene. Os produtos químicos normalmente penetram pela boca, através dos
alimentos, bebidas ou do cigarro quando são manuseados com as mãos contaminadas. Também, roupas ou
equipamentos contaminados
deixam a pele do trabalhador

em contato contínuo com o lavar bem as mãos com água
produto tóxico e aumentam e sabão.
a absorção.
Ao final do dia de trabalho, é
Algumas recomendações preciso lavar as roupas usaimportantes para evitar into- das na aplicação, tomar um
xicações são lavar bem as banho com bastante água e
mãos e o rosto antes de sabão, lavando bem o couro
comer, beber ou fumar; lavar cabeludo, axilas, unhas e reas luvas contaminadas antes giões genitais e usar sempre
de retirá-las e em seguida, roupas limpas.

Também é fundamental
limpar outros equipamentos como máscaras, boné
árabe, viseira e outros,
além de lavar, separadas
das demais, as roupas utilizadas na aplicação. Somente EPI's limpos e descontaminados estarão protegendo efetivamente a
saúde do aplicador.
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PECUÁRIA

Cocamar tem novo mestre em sua equipe técnica
Pedro Olszewski Sávio é o responsável técnico e comercial por 12 lojas
da região norte do Estado, incluindo a principal, Londrina, cidade onde reside
médico-veterinário
Pedro Leonardo Olszewski Sávio, da Cocamar, acaba de conquistar o título de mestre em
saúde e nutrição de ruminantes. Ele defendeu sua tese de
mestrado dia 23 de março, na
Universidade Norte do Paraná
(Unopar), em Arapongas. O
tema escolhido foi “Viabilidade
do uso de adsorvente de micotoxina em confinamentos”,
com ênfase em saúde e nutrição de ruminantes.

O

Desde 2014, quando passou a
fazer parte da equipe de profissionais da cooperativa,
Pedro é o responsável técnico
e comercial por 12 lojas da região norte do Estado, incluindo
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a principal, Londrina, cidade de alta qualidade que retorna
onde reside.
às propriedades dos pecuaristas para reforçar a alimentação
RESÍDUOS - “Temos que estar do rebanho.
bem preparados na busca por
elevar a produtividade e a ren- GANHO DE PESO - Em seu mestabilidade da pecuária regional, trado, Pedro avaliou a inclusão
bem como para orientar o pro- desse resíduo misto em sistedutor em situações adversas”, mas de confinamento e tamafirma Pedro. De acordo com bém as tecnologias que podem
ele, é visível o crescimento da ser empregadas para melhorar
produção de grãos na região o ganho de peso, sem perda da
que atende e essa evolução rentabilidade. “Com o curso,
está diretamente ligada à maior me sinto ainda mais preparado
produção de resíduos como para ajudar o pecuarista de
cascas de soja e trigo, quirera corte a aumentar a sua produde milho e outros, que são tividade.”
aproveitadas pela cooperativa.
INCENTIVO - Agradecido, o novo
Após processamento industrial mestre em saúde e nutrição de
em Maringá, tais subprodutos ruminantes ressalta o incentivo
integram uma mistura vegetal que recebeu da Cocamar para

Pedro com a mãe e professores
da banca: bem preparado

realizar o curso, em especial do
ex-gerente de Londrina, João
Carlos de Souza, atualmente
em Nova Andradina (MS), Clóvis Aparecido Domingues, ge-

rente comercial do grupo Peças, João Ivo Lima, gerente comercial de Pecuária e o zootecnista Joel Kehiti Murakami, coordenador técnico de pecuária.

FAMÍLIA DO CAMPO

Izaías Schilive prepara sua sucessão
Produtor modelo de laranja quer garantir que os filhos deem continuidade
a seu trabalho e fixem raízes no campo, como seus pais e avós fizeram
saúde já não era das
melhores e com a idade chegando, Izaías
Schilive, que tem sua
propriedade em Presidente
Castelo Branco e é cooperado
em Nova Esperança, começou
a se preocupar com sua sucessão. Ele e a esposa, Aparecida
Marques Schilive, sempre fizeram questão de garantir uma
boa educação aos filhos, Liliane, Jerusa, que mora na França,
Josiane, Eliata e Gincarlo, mas
não tinham se preocupado em
envolvê-los com o dia a dia da
propriedade rural ou com os
negócios da família. Era Izaías
quem cuidava de tudo.

A

Ao perceber que cada um seguia
seu próprio caminho e ver que
tudo que construiu em uma vida
inteira de trabalho poderia ser
vendido quando morresse ou
não pudesse mais cuidar, Izaías
decidiu reescrever sua história
e, assim como seus pais e avós

fizeram, garantir a sucessão familiar na propriedade, envolvendo os filhos com o seu negócio e com a cooperativa, onde
é cooperado desde 1984.
Há cerca de dois anos, Izaías
começou a delegar funções e
deixar os filhos tomarem conta
da propriedade. O cooperado
ainda controla o todo, supervisiona, troca ideias com os
filhos e a palavra final é dele,
mas são Josiane, Eliata e Gincarlo que cuidam de tudo. O
objetivo é que aprendam a
valorizar a terra, a cuidar do
que é seu e permaneçam no
campo.
redor de 2,8 a 3 caixas por pé.
“A alta produtividade torna a
atividade rentável mesmo em
anos de preço não favorável, e
em anos bons, a renda é
maior”, diz.

Produtor modelo de laranja,
Izaías já foi cinco vezes campeão de produtividade na Cocamar, e sempre está entre os
primeiros colocados. Produz
1.500 caixas por hectare, uma
média de 4,5 caixas por pé, Os bons resultados obtidos ele
enquanto a da região gira ao credita ao capricho com o pomar, a dedicação e a benção de
Deus. Ele segue todas as orien-

Feijão com arroz
A família de Izaías produzia arroz no sítio, mas,
não tinha máquina para
beneficiar. Por isso, guardava tudo na palha, no
paiol. Todo mês, o pai e o
tio enchiam cada um deles um saco de arroz e colocando-os em uma carrocinha de roda dura, puxavam até ao sítio próximo, onde havia uma trilhadeira. Como eles não
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Parte da família: seguindo os passos do pai

tinham burro, enquanto
um puxava a carroça, o
outro empurrava.
O feijão produzido era
guardado com a “moinha”
(folhas trituradas) para
não estragar. Outra técnica para proteger os
grãos era passar banha de
porco nos grãos, para não
carunchar, e guardar num
caixote.

tações dos agrônomos da Cocamar, faz a adubação e controles fitossanitários corretos,
além de usar esterco orgânico.
Segundo Izaías isso não significa necessariamente custos
maiores porque os insumos são
basicamente os mesmos, só
aplicados na hora certa. E com
a produção maior de laranja e
maior rendimento operacional,

a mão de obra fica mais barata.
O produtor é rigoroso e exigente
com toda equipe. Tem pragueiro, mas sempre acompanha de
perto indo de duas a três vezes
por dia ao pomar e incentiva os
filhos a fazerem o mesmo. E árvores em que identifica o greening, arranca e planta novamente.

Escambo
A troca de produtos, o escambo, era uma prática bem
comum quando os pioneiros
estavam abrindo as matas,
assim como a presença dos
mascates, vendedores que
ofereciam de tudo nas propriedades rurais, especialmente fardos de tecidos,
roupas, sapatos e outros objetos. Carmen costumava
comprar uma peça inteira de

tecido e fazer roupa igual para ovos, frangos e tudo mais que
todos.
trocava com os produtores.
Outra delícia que a criançada
Ela sempre fazia pão em casa, sempre aguardava com anseio
mas não sabia como fazer pão eram os refrigerantes, só
francês, pão doce e outras de- comprados no fim do ano.
lícias típicas da padaria. Por Quando a criançada insistia
isso, quando o padeiro pas- muito querendo refrigerante, a
sava, de tempos em tempos, mãe fazia uma limonada e copelas propriedades rurais le- locava bicarbonato. “Ficava
vando um estoque de pães di- bem parecido com a soda liferentes, voltava carregado de mão”, conta Izaías.

Dinheiro foi confiscado
Os avós de Izaías, Frida e Carlos, eram alemães. Vieram
bem jovens com suas famílias
e se conheceram em São Paulo, onde trabalhavam nas lavouras. Carlos veio em 1890,
com 14 anos, de forma clandestina, por isso apesar de ter
estudo e trabalhar como agrimensor, só se naturalizou depois dos 40 anos. “Ele tinha
medo de ser deportado”,

conta Izaías. Já o pai do cooperado, Paulo, nasceu em
1923, quase que na mesma
época que Carlos perdeu tudo
o que tinha. Desde jovem, o
avô vinha economizando e
guardando dinheiro no banco
para comprar suas terras.
Tinha cinco alqueires em São
Paulo, mas queria investir na
nova fronteira que se abria no
Paraná.

Até já tinha visto um lote
de 100 alqueires e estava
praticamente tudo certo,
mas antes de fechar negócio, por conta da Primeira
Guerra Mundial e por ainda ser alemão, teve todo
seu dinheiro confiscado no
banco. “Aí perdeu todo interesse. Não queria nem
mais ouvir falar do Paraná”, comenta.

O valor das coisas
Desde pequenos, Paulo ensinou os filhos a darem valor às
coisas. Além de ajudarem no
café, onde havia espaço livre
no sítio, orientou-os a plantarem mamona para conseguir
um dinheiro extra para as guloseimas e o que mais desejassem. Eles cuidavam, colhiam manualmente, quebravam no terreiro, peneiravam e
José Marques da Silva e Maria Catarina: doação
vendiam os caroços, ficando
com o dinheiro.
Aí, Izaías e Aparecida come- mãos aos poucos. Os avós de
çaram a arrendar terras para Aparecida, Tito Marques da
Izaías casou muito cedo, aos plantar, fizeram tentativas Silva e Ana vieram de Care18 anos, e foi morar com os com soja e algodão, mas foi açu, Minas Gerais, em 1946 e
sogros. Foi com o apoio dos com a laranja que acertaram, se estabeleceram em Mapais de Aparecida que o casal em 1984. Hoje têm também ringá. Em 1950, os pais, José
conseguiu se estabelecer. Ain- eucalipto para refloresta- Marques da Silva e Maria Cada em vida, José Marques da mento e além de mais quatro tarina, se mudaram para CasSilva e Maria Catarina doaram alqueires que herdaram dos telo Branco. Além de produ10 alqueires de café para cada pais de Izaías, compraram as tores, eram negociantes de
filho fazer o seu pé de meia. propriedades dos demais ir- gado.

Cobras e onças
Nos tempos de abertura da
mata, havia muitos animais,
mas a família nunca sequer
ouviu o miado da onça. Agora,
com a recomposição das
matas ciliares, tem visto pegadas e no ano passado, um
funcionário da Copel avisou a
família que, ao medir o reló-

gio de energia, viu uma suçuarana passando perto de
onde estava.
Também tem aumentado
muito a ocorrência de cobras,
especialmente urutu cruzeiro
e jararaca, demandando redobrar a atenção no pomar.

Paulo e Carmen: trabalho conjunto

Vinda ao Paraná
Paulo migrou com a família da
esposa Carmen para o Paraná
em 1950, já trazendo dois dos
sete filhos que tiveram, e se
estabelecendo em Castelo
Branco. Eles contrataram trabalhadores para desmatar e
construir a casa de madeira
coberta com telha, mas foi o
casal, trabalhando lado a lado, que plantou o café e construiu o restante das estruturas
da fazenda, como paiol. Enquanto Paulo montava a base
com tronco de coqueiro, Carmem fazia as tabuinhas para o
telhado e juntos revestiam as
paredes com barro, utilizando
a técnica do pau a pi-que.
No dia a dia, Paulo saía cedo
para a roça enquanto Carmen
preparava o almoço, cuidava
das criações, tirava leite e cuidava da horta. Quando subia
às 10 horas para ajudar na

roça, com a criançada junto,
já levava o almoço. Os mais
velhos ajudavam fazendo pequenas coisas e os mais novos dormiam na cabaninha
que Carmen armava com panos sobre os troncos das arvores, caídos no meio do cafezal.
Às quatro horas da tarde, a
mãe descia para fazer o jantar,
cuidar dos animais e dar
banho nas crianças. Final de
semana era o dia de lavar roupa, cuidar da casa, fazer pão,
torrar café e socar no pilão
para a semana, além de fazer
sabão, matar porco, fazer linguiça e fritada de porco,
doces, compotas e queijos. “A
gente plantava de tudo e aproveitava tudo no sítio”, conta
Izaías, que é o terceiro de sete
irmãos: Maria Angélica, João
Carlos, Eunice, Samuel (falecido), Valdecir e Erenir.

Sangue espanhol
Os avós maternos de Izaías
eram espanhóis, Carmen e
João Barragan Cabrerizo, cuja
família veio para o Brasil em
1918. Os dois se conheceram e
casaram em São Paulo, onde
trabalhavam como empregados numa fazenda até às cinco
da tarde. Para aproveitar o
tempo, João arrendou do pa-

trão uma pequena área da qual res de mata.
cuidava depois que encerrava
o expediente na fazenda.
Na sequência, em 1952, adquiriu outros 60 alqueires, tamDessa foram o casal conseguiu bém de mata, em Presidente
comprar os primeiros cinco al- Castelo Branco, dando 10 alqueires em São João da Boa queires para cada um dos seis
Vista (SP). Em 1950 veio tentar filhos começarem a vida. João,
a vida no Paraná, em Arapon- entretanto, permaneceu em
gas, onde comprou 15 alquei- Arapongas.
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A história do café contada em fotografias
Imagens feitas
pelo engenheiro
agrônomo
Armínio Kaiser,
ligado ao antigo
IBC, estão
expostas na
entrada da
Incubadora
Tecnológica
de Maringá
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Incubadora Tecnológica de Maringá, que
ocupa as instalações
do antigo Instituto
Brasileiro do Café (IBC), na
Avenida Centenário, próximo
a Estação Rodoviária, mantém um rico acervo fotográfico sobre a cultura do café,
em sua entrada, que está
aberta à visitação pública. O
Memorial ganhou o nome do
fotógrafo Armínio Archimedes Pedro Gonçalves Kaiser,
autor do livro “Ao sabor do
café”.

A

FOTOS - Aos apreciadores da
história regional, vale a pena
conferir. São imagens das décadas de 1950 a 1970, que
mostram desde a devastação
causada pela abertura das
propriedades, com a derrubada das florestas, ao plantio
das primeiras lavouras, cenas do cotidiano dos trabalhadores nos cafezais, a
beleza da florada, a colheita
e a abanação dos grãos, a secagem do café no terreiro, o
transporte das sacas para os
grandes armazéns do IBC.

terminava a qualidade da bebida, o desencanto dos produtores com a geada e o
retrato da decadência da cultura, que culminou com a
erradicação das lavouras. Por
último, como reflexo do fim
dos cafezais, o problema social causado pela transferência de milhares de famílias
para os centros urbanos, que
não estavam preparados para
recebê-las.

Também são mostradas a
classificação do produto, o MEMORIAL - O memorial faz
trabalho do provador que de- parte do projeto
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de modernização
e ampliação da Incubadora
Tecnológica de Maringá. São
14 painéis divididos de
acordo com os capítulos do
livro do Kaiser, que morreu
em 2014.

rante as visitas que Armínio
realizou como engenheiro
agrônomo do Instituto Brasileiro do Café aos produtores
da região norte do Paraná mais precisamente entre os
Rios Paranapanema e Iraí, de
Nova Esperança ao Rio PaSão fotografias guardadas raná e o trecho entre Araponpor trinta, quarenta, cin- gas e as barrancas do Paraquenta anos, produzidas du- napanema.

5 2 | J or n al d e S er vi ço Co c am ar

J o rn al d e S er vi ç o C oc am ar | 5 3

RECEITA

A batata está assando
Um prato simples e de fácil preparo
que sempre encanta a família e os
amigos de Terezinha Zito Cabelleira,
de Doutor Camargo
ma mistura portuguesa e italiana
gerou uma família
alegre, participativa,
cuja casa está sempre cheia
de parentes e amigos em
Doutor Camargo, próximo a
Maringá (PR). Casados há 50
anos, dos quais 40 morando
naquela cidade, seu Eduardo
Cabelleira e dona Terezinha
são produtores de grãos e cooperados da Cocamar. Eles
têm duas filhas, vários netos
e muita energia.

U

gria, especialmente quando
a família e os amigos se reúnem para saborear os seus
pratos, sendo que entre os
mais pedidos estão as batatas palitos assadas e recheadas com bacon e demais
ingredientes. Simplesmente
irresistíveis.

Essas batatas estão entre as
Terezinha e Eduardo gostam de receber familiares e amigos
favoritas da produtora e são
tes, unte um pirex com mara sua marca registrada: o tem que ter amor”, finaliza. • 1 copo de leite quente
garina e coloque tudo dentro,
com um tablete
prato é de fácil preparo, que
cobrindo com papel alumínio.
ela aprendeu com amigas e BATATAS PALITOS AO FORNO, desmanchado de caldo
Leve ao forno quente por 30
de carne
foi aprimorando. “Pra cozi- COM ACOMPANHAMENTOS
minutos. Após esse tempo, o
• 1 vidro de requeijão
Para ela, cozinhar é uma ale- nhar, não precisa ter segredo,
INGREDIENTES
prato estará pronto: retire o
• 100 gramas de calabresa
(também cortados pequenos alumínio e aguarde por uns
• 5 batatas médias
minutos, antes de servir.
e refogue também)
(descasque, lave e deixe
• orégano para salpicar
ACOMPANHA: arroz branco,
escorrer)
PREPARO
salada, qualquer tipo de carne
• 200 gramas de bacon
(no dia, dona Terezinha prepa(cortados pequenos e
Misture todos os ingredien- rou carne suína).
refogue não muito)

Para produtora, cozinhar é uma alegria
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