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COOPERATIVA

COCAMAR FAZ A PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE 2015
EXPANSÃO

NÚMEROS HISTÓRICOS EM
RECEBIMENTO DE SOJA E MILHO, PROCESSAMENTO
NA INDÚSTRIA E COMERCIALIZAÇÃO DE INSUMOS
AGROPECUÁRIOS FIZERAM COM QUE O FATURAMENTO
DO GRUPO FOSSE 16% MAIOR QUE DO ANO ANTERIOR

O

Conselho de Administração da Cocamar apresentou aos
associados, em Assembleia Geral Ordinária no
dia 3 de fevereiro, em Maringá, a prestação de contas
referente ao período compreendido entre 1º de janeiro a

31 de dezembro de 2015.

No Relatório de Gestão foi
dito que “Atravessando um
dos períodos mais tumultuados da economia brasileira,
em que o país mergulhou
em uma grave crise, os produtores rurais foram decisi-

vos, mais uma vez, para que
o Brasil não terminasse o
ano de 2015 amargando índices ainda piores”. O campo
foi um dos únicos setores a
continuar crescendo, gerando riquezas e, como todos os
anos, fazendo a diferença na
balança comercial brasileira,

sendo responsável pelo superávit de US$ 19,7 bilhões.

“Admirável o papel desempenhado pelos produtores,
que mesmo penalizados
com a forte alta dos juros
em programas oficiais,
entre eles o financiamento
de máquinas agrícolas, a
restrição ao crédito e a drástica redução de recursos
para o seguro rural, tiveram
mais um ano de safras recordes. Impossível imaginar o que seria do Brasil
sem o arrojo e a determinação dos empresários rurais.
Enquanto, de um lado, a so-

O faturamento do
Grupo Cocamar galgou
novos patamares e
chegou a R$ 3,316
bilhões, um avanço de
16% sobre os R$ 2,865
bilhões de 2014
ciedade brasileira é bombardeada todos os dias por denúncias de corrupção e escândalos, de outro os produtores respondem com sua
firme dedicação ao trabalho”, mencionou o Relatório. A desvalorização da
moeda brasileira frente ao
dólar, de 48,5%, ao menos
possibilitou aos produtores
de commodities, caso específico de soja e milho, se
preservarem da queda das
cotações internacionais. De
US$ 16 o bushel de soja em
2012, o preço no início de janeiro de 2016 estava em
US$ 8,70.
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A cooperativa
em crescimento

Em que pese o cenário adverso da economia, 2015 foi
de crescimento para a Cocamar, refletindo o bom desempenho do sistema cooperativista paranaense, que tem sido
capaz de superar seus desafios.

No Paraná, dando prosseguimento ao seu projeto de expansão, a cooperativa passou a receber grãos no município de Ângulo e no distrito de São Martinho (em
Rolândia), construiu estruturas operacionais em Japurá e
no distrito de Caramuru (em Cambé) e inaugurou uma
unidade mais moderna em Ourizona.

E, entre várias outras melhorias estruturais, construiu
silos para o armazenamento de grãos nas unidades de
Santa Cecília do Pavão, Serrinha, Assaí, Ibiporã, Iporã e
Umuarama, totalizando 96 mil toneladas.

O presidente Divanir Higino da Silva, que assumiu o cargo em setembro
e o presidente do Conselho de Administração, Luiz Lourenço

Em 2015 a Cocamar iniciou sua operação em quatro cidades fora do Paraná. No sudoeste do Mato Grosso do Sul,
onde os investimentos na unidade de Nova Andradina se
mostraram muito promissores, e onde houve inclusive a
construção de novos silos para 36 mil toneladas, foi aberta
uma loja de insumos agropecuários em Ivinhema. E, no
oeste de São Paulo, enquanto Iepê ganhou uma unidade
para receber grãos e fornecer insumos, a cidade de Piraju
foi dotada de uma estrutura voltada a aquisição de café.

310

mil sacas
beneficiadas, o
recebimento de café

mil toneladas,
o total das entregas
de trigo

mil toneladas de
soja processadas
na indústria

milhões, o total
das vendas
de insumos

950

Entre vários outros pontos, a Cocamar passou a
receber grãos em São Martinho, município de Rolândia

102

R$ 834

5,2

milhões de caixas,
o total de
laranja recebida

R$ 530
milhões, o
montante
do varejo
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COOPERATIVA

Assembleia finalizou ciclo
de reuniões com associados

Com a Assembleia Geral Ordinária de prestação de contas, a Cocamar completou um ciclo de 45 reuniões com os
cooperados em seus municípios. A iniciativa reuniu, na Associação Cocamar, dirigentes, cooperados e convidados especiais, entre eles o vice-presidente de Agronegócios do
Banco do Brasil, Osmar Dias, e o superintendente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken.

Ao abrir a Assembleia, o presidente do Conselho de Administração, Luiz Lourenço, disse que o agronegócio “vem
fazendo a diferença na economia brasileira”. Os números
obtidos pela cooperativa em 2015, com recorde de recebimento de soja e milho e faturamento de R$ 3,316 bilhões
(acima da previsão de R$ 3,110 bilhões) demonstram isso,
segundo ele.
Falando pela diretoria executiva, o presidente Divanir Higino da Silva e o vice-presidente José Cícero Aderaldo apresentaram o relatório de gestão e detalharam o plano de
atividades para 2016. “Começamos muito bem o nosso esforço para dobrar de tamanho até 2020”, comentou Silva,
dizendo que a Cocamar planeja investir R$ 1 bilhão em estruturas, até lá, para dar suporte a esse crescimento. “Mas
vamos investir da maneira mais cuidadosa possível”, observou. De acordo com o presidente, a Cocamar vai ajustar
ainda mais o foco, em 2016, na transferência de tecnologias
aos produtores, “para que eles ampliem cada vez mais os
seus níveis de produtividade”.
SOBRAS E FISCAL -Mantendo uma tradição, os cooperados
aprovaram a doação de sobras, no total de R$ 252 mil,
para apoiar hospitais e entidades assistenciais. O Hospital
do Câncer de Umuarama, a ser inaugurado no início de
março, será um dos beneficiados.
Foi eleito o Conselho Fiscal para o período 2016, integrado por José Rogério Volpato (coordenador), residente no
município de Ourizona, Paulo Vinícius Tamborlin (Atalaia),
Alcides Spoladori Filho (Londrina), Takashi Takyama
(Santa Mariana), Valdir Antonio Alves (Maringá) e Sérgio
Luís Viúdes (Cambé).
COOPERATIVISMO - Concluída a pauta, alguns dos convidados se pronunciaram. O superintendente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, afirmou que o cooperativismo do
Paraná passa por um grande momento. “O setor faturou 58
bilhões de reais em 2015, lembrando que há apenas dez
anos, eram 20 bilhões. Nessa década, crescemos 12,5% em
média por ano, sendo que só nos últimos cinco anos, o setor
apresentou uma expansão anual de 16,5%”, mencionou. Segundo Ricken, o segredo do sucesso do sistema cooperativista paranaense está no planejamento. Sessenta por cento
de tudo o que se produz no Paraná passa pelos armazéns
das cooperativas, citou Ricken lembrando ainda que o vicepresidente do BB, Osmar Dias, é o principal interlocutor
dos paranaenses junto aos setores econômicos e financeiros
do governo federal.

DIAS - Fechando a Assembleia, Osmar Dias destacou que
o Banco do Brasil responde atualmente por 60% do crédito
rural no país, destinando mais de R$ 10 bilhões para programas como o Agricultura de Baixo Carbono (ABC). “Já
conseguimos avançar muito com o crédito renovável, que
facilitou grandemente para os produtores, e queremos estimular os investimentos, também, na inovação tecnológica”. Sobre o atual momento do país, Dias disse estar
havendo uma crise de confiança e credibilidade. “Os produtores deixaram de investir e isto pode custar muito caro
lá na frente”. De acordo com ele, houve uma redução de
38% na demanda por investimentos rurais no BB, o que
está em linha com a diminuição de 40% nas vendas de
máquinas agrícolas e de 40% na demanda por caminhões. Por fim, comentou sobre as mudanças na Argentina, enfatizando que o país será, de agora em diante, um
forte concorrente do agronegócio brasileiro.

Dias, considerado
o principal interlocutor
dos paranaenses junto
aos setores econômicos e
financeiros do governo
federal: “Já conseguimos
avançar muito com o
crédito renovável”
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Cocamar inaugura em Lupionópolis
UNIDADES

EXPANSÃO

COOPERATIVA
COMEÇA A OPERAR NO MUNICÍPIO
COM ESTRUTURA PARA
RECEBIMENTO DE GRÃOS E
COMERCIALIZAÇÃO DE INSUMOS

U

ma cerimônia no
Country Club de Lupionópolis, com a
presença de cem
convidados, entre produtores e familiares, autoridades, dirigentes e colaboradores da Cocamar, marcou
na noite de 3 de fevereiro o
início oficial de operação de
uma unidade de cooperativa
no município, no norte do estado.

Situado no distrito de
Mairá, a 5 quilômetros da cidade, o imóvel é equipado
com estrutura para recebimento de grãos e comercialização de insumos agropecuários. A gerência está a
cargo de José Depieri Conti,
que também responde pela
unidade de Jaguapitã. Conti
lidera uma equipe de dez colaboradores. Lupionópolis,
com cerca de seis mil habitantes, é margeado pelo Rio
Paranapanema e fica a
90km de Maringá.
PRODUTORES – À frente de
38 alqueires, onde se dedica
ao cultivo de grãos, o produtor Leonel Aparecido Pansani conta com o apoio dos

filhos Vanderlei e Milton e
diz acreditar que “a presença de uma cooperativa
forte no município trará facilidades e benefícios aos agricultores”. Pansani semeou a
safra com recursos próprios
e está convicto de que irá
conseguir uma das melhores médias dos últimos
anos. “Espero 150 sacas por
alqueire e, em alguns lotes,
perto de 200”, comenta o
produtor que, no ano passado, colheu cerca de 200
sacas/alqueire em uma de
suas áreas.

Colher ao menos 150 sacas por alqueire é a previsão do produtor Aldinir
Volpato, proprietário de 45
alqueires, onde em cinco cultiva soja. “Para nós a cooperativa é um bom negócio”,
resume.

O primeiro a entregar soja
na unidade foi José Carlos
Tibério , o Tico, que também
é uma liderança no município. Animado com a expectativa de produtividade neste
ano, ele já colheu a média de
179 sacas por alqueire numa
primeira área e acredita

que, ao final, sua média ficará entre 160 e 165 sacas
por alqueire. “A Cocamar
traz um novo conceito de cooperativa para a região”, comentou, dizendo estar confiante no sucesso da mesma. “Setenta por cento da
área agrícola do município é
soja e os produtores precisam desse apoio”, acrescentou.

No alto da página, detalhes da unidade, que fica no distrito de Mairá;
acima, os produtores Leonel Pansani e José Carlos Tibério; ao lado,
a igreja matriz, na praça Anis Abbudi. Setenta por cento da área
agrícola do município são ocupados por cultivos de grãos....

CONTRIBUIR - O vice-presidente da Cocamar, José Cícero
Aderaldo, fez uma palestra
em que apresentou os propósitos da cooperativa em Lupionópolis, assinalando que
“o objetivo é somar com a comunidade e participar do seu
desenvolvimento”. Segundo
ele, a Cocamar está iniciando
um trabalho e a participação
dos produtores é que vai de-

terminar os investimentos futuros. O superintendente de
Negócios, Arquimedes Alexandrino, fez um exposição
detalhando os diferenciais da
cooperativa. Entre outros, participaram do evento, também,
o superintendente administrativo e financeiro, Alair Zago,
e os gerentes João Carlos
Ruiz, Aparecido Carlos Fadoni e Nilton César Martins.
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CAFÉ

Produtores em expectativa
COLHEITA

CLIMA AJUDOU NO PEGAMENTO DAS FLORADAS
E A PROJEÇÃO É DE UMA SAFRA GENEROSA. POR CLEBER FRANÇA

A

expectativa dos cafeicultores associados da Cocamar em
relação à próxima
safra é a melhor possível. O
clima ajudou e eles fizeram
a sua parte, apostando em
uma boa produtividade.

Em São Jorge do Patrocínio, na região de Umuarama, a colheita começa em
março. Entre os produtores,
Aparecido Marega, 62 anos,
é um dos mais empolgados:
ele cultiva oito hectares com
as variedades Obatã, IPR107, Tupi e Mundo Novo.
“Estamos esperando umas
30 sacas por hectare, os pés
estão carregados e parece
que vai dar tudo certo”, comenta Marega. Ele destaca

6

mil hectares é a área
cultivada com café em
Carlópolis, principal
produtor do Paraná,
onde a Cocamar
atua desde 2010

que o cafezal não enfrentou
problemas com pragas e doenças. “Apenas o sol forte requeimou um pouco as folhas
e os grãos na segunda quinzena de janeiro”, observa,
brincando: “também, fez um
sol de rachar”. Ele só lamenta que não vai colher
mais porque, no ano passado, fez o esqueletamento
(poda drástica) em 50% da
lavoura.

A cerca de 544 quilômetros dali, em Carlópolis, do
outro lado do mapa, a nordeste do estado, houve três
boas floradas e choveu bem,
principalmente na época que
mais precisava. Os galhos
repletos de grãos refletem a
satisfação dos cafeicultores.

Um deles, o cooperado Jorge
Ricardo Keder, 48 anos, possui 12 hectares em sociedade com o irmão Eduardo,
cultivados com a variedade
Mundo Novo do broto roxo.
“Tem tudo para produzir
bem”, diz Keder, informando
que no ano passado foram
colhidas 178 sacas em 2,5
hectares. Animado, ele já
pensa em expandir a cultura. “Temos 21 alqueires
arrendados para soja, e como está vencendo o contrato,
nossa ideia é plantar mais
café”, afirma o produtor, que
se diz contente com o apoio
recebido da Cocamar. Com a
vinda da cooperativa [que
atua no município desde
2010], ele é servido de toda
a assistência técnica.

Carlópolis é o principal
produtor de café do Paraná,
com área estimada em 6 mil
hectares, parte dos quais
mantidos pelos 130 cooperados locais. O técnico agrícola
da Cocamar, Romualdo
Maurílio Frota, explica que
os produtores não estão medindo esforços para adotar
novas tecnologias e, com
isso, aumentar a produtividade. “Praticamente todos
eles fazem aplicação de nutrientes via foliar, ácido bórico, boa adubação, além de
corrigir o solo com calcário,
que é disponibilizado pela
prefeitura gratuitamente [os

Fez um sol
de rachar”

No município
de Carlópolis, 13
colhedoras devem
ser empregadas
na safra que
começa a ser
colhida em maio
produtores custeiam apenas
o frete]”, explica.

No município, praticamente 100% das colheitas são feitas mecanicamente, seja
com colhedoras motorizadas
manuais ou utilizando colhedoras – atualmente 13 delas
realizam o serviço na região.
“Acreditamos que aqui a colheita seja iniciada no mês
de maio. A expectativa de
produtividade beira 40 sacas
por hectare, cinco a mais
que na safra de 2015”, projeta Frota, que destaca a boa
qualidade do produto.

APARECIDO MAREGA, produtor de São Jorge do
Patrocínio, sobre o clima na segunda quinzena
de janeiro, que requeimou folhas e grãos
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CAFÉ

São quase
300 anos

O café adentrou as fronteiras no país em 1727, pelo
atual estado do Pará. Logo a
planta se adaptou ao clima e
ao solo brasileiro, tanto que
em 1830 já era o principal
produto de exportação do
país. Hoje, são 15 as regiões
produtoras. Segundo especialistas, o café arábica é um
produto mais fino e de melhor qualidade, sendo geralmente cultivado em altitudes
acima dos 800 metros. Já o
conilon, também conhecido
como robusta, tem a produção voltada para a indústria
de solúveis, uma vez que
apresenta sabor único, menor acidez e cafeína.

310

mil sacas beneficiadas, de
60kg, foi o recebimento da
Cocamar em 2015. Volume
é projetado em 380 mil sacas este ano.

Lucro

Colheita pode ser a maior da história
De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) o Brasil poderá colher a maior safra da
história, ao redor de 52 milhões de sacas de 60 kg. Se a
produção se confirmar, isso significará um aumento superior a 20% comparando com o volume registrado no último ano, quando foram colhidas 43,2 milhões de sacas
de 60 kg. Do total, a produção de café arábica (Coffea arábica L.) representou 32,05 milhões de sacas e, de conilon

(Coffea canephora), 11,19 milhões de sacas. Foram cultivados 2,25 milhões de hectares para uma produtividade de
22,49 sacas por hectare, conforme dados da Conab. No
ano passado, o café representou 7% das exportações do
agronegócio brasileiro, ocupando a 5ª posição no ranking
geral e gerando uma receita superior a US$ 6 bilhões.
Dentre os principais destinos, estão Estados Unidos, Alemanha, Japão, Itália e Bélgica.

Os especialistas lembram:
“a cafeicultura está mais nas
mãos do próprio cafeicultor
que do governo”, ou seja,
quem faz o resultado da lavoura é o produtor. Mas, não
raro, ele perde dinheiro com
coisas que poderiam ser evitadas. Por exemplo: o costume de guardar a safra e só
tirá-la da tulha quando precisa de dinheiro, tem que ser
repensada. Isto porque nem
sempre se conta com um
preço bom na hora de vender.
“O cafeicultor tem a mania de
só enxergar o preço, mas até
o produtor incompetente
tem”, lembra o consultor de
café da Cocamar, Adenir Fernandes Volpato, o “Gabarito”.
Segundo ele, é preciso trabalhar produtividade, qualidade
e redução de custos.
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Agricultura precisa de
“uma estratégia bem definida”
Participando do Show Rural em Cascavel,
o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, fez uma palestra em que afirmou: “a
agricultura precisa de uma estratégia mais
definida”. Segundo ele, é necessário uma
visão do futuro e não somente de momento:
“com uma estratégia mais clara, o complexo
do agronegócio cresce”. Conforme disse,
todos os elos que compõe o setor “precisam
ter renda, para se manter e gerar divisas e
nisso o Paraná dá exemplo para o Brasil”,
frisou.

As cooperativas do
Paraná são fantásticas,
competem com o
mercado globalizado”

ROBERTO RODRIGUES

Ao comentar sobre o bom desempenho do
agronegócio no estado, Rodrigues deu como
exemplo as cooperativas, “são um modelo
de gestão, está dando muito certo, são esses
exemplos que precisamos incorporar ao
país. As cooperativas do Paraná são fantásticas, competem com o mercado globalizado
e buscam suas soluções e a continuidade
para seu negócio”, ressaltou.

Sobre o Show Rural, Rodrigues disse que
“podemos ver aqui que a grande diferença
é a inovação, é uma vitrine tecnológica, de

gestão e de eficiência. A feira mostra o moderno, o inovador.

Segundo ele o Brasil precisa crescer 40%
na produção de grãos até 2020 para atender as necessidades de consumo do mundo. “Por isso nosso desafio continua em
aumentar a produção de grãos no Brasil
nos últimos anos com praticamente a
mesma quantidade de área plantada. Pra
isso é preciso buscar novas tecnologias,
novos métodos de plantio, novas sementes,
novos defensivos, equipamentos mais
ágeis e modernos”.

40%

é quanto o Brasil
precisa aumentar a
produção de grãos
até 2020 para atender
a demanda global
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Dia de Campo reuniu mais
de 200 convidados em Iporã

ILPF

ARENITO

CONSERVAÇÃO DO
SOLO FOI O PRINCIPAL TEMA DO
EVENTO, QUE ABORDOU, AINDA,
ENTRE OUTROS ASSUNTOS, A
PRODUÇÃO DE NOVILHO PRECOCE
E UM MODELO DE ARRENDAMENTO

P

romovido na manhã
de 4 de fevereiro em
Iporã, região de
Umuarama, na Unidade de Difusão de Tecnologia (UDT) da Cocamar, o Dia
de Campo 2016 sobre Integração Lavoura, Pecuária e
Floresta (ILPF) contou com
mais de 200 participantes,

entre produtores e técnicos.

De acordo com o coordenador de ILPF na Cocamar, Renato Watanabe, a proposta
desta edição foi chamar a
atenção dos produtores, principalmente, para o tema conservação do solos. Nesse contexto, além da reforma de

pastagem em plantio direto
com soja, o pesquisador Sérgio Alves, do Instituto Agronômico do Paraná (Iapar),
apresentou uma estação demonstrando ser possível - e
rentável - efetuar o cultivo de
pasto sobre pasto em sistema
de plantio direto.
Por sua vez, em outra estação, o engenheiro agrônomo
Joaquim Nereu Girardi, do
Instituto Emater, comentou
sobre práticas de manejo conservacionista de solos e
água. Girardi ressaltou a importância dos sistemas de terraceamento e construção correta de estrada para evitar
erosões e voçorocas.

CARNE - Uma estação que

despertou muito a atenção
dos participantes foi a que
tratou da qualidade de carne.
Nela, William Marchio, diretor-executivo da Rede de Fomento à ILPF, mostrou sistemas de produção que privilegiam a produção de novilhos precoces de alta qualidade. No local, foi promovida uma degustação utilizando acém de angus, considerado um produto de segunda, para demonstrar que
a maciez, a suculência e o sabor da carne estão diretamente ligados à raça e, claro,
ao sistema de produção. No
mesmo local, o gourmet Marcelo Serafim, de Maringá,
falou sobre marmoreio e o
mercado de carnes de qualidade.

Sérgio Alves,
pesquisador do Iapar,
abordou o cultivo
de pasto sobre pasto
em plantio direto
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Por fim, Renato
Watanabe, da Cocamar, conduziu uma apresentação em que abordou a
importância e o impacto da
reforma de pasto dentro das
propriedades de pecuária no
arenito. Em seguida, convidou dois pecuaristas e dois
arrendatários para comentarem sobre o modelo de arrendamento para produção de
soja que vem praticado na região de Altônia e Iporã, em
que os dois lados ficam satisfeitos. O pecuarista cede sua
área a custo zero para que o
arrendatário produza soja e,
dessa forma, promova a re-

forma das pastagens. Nesse
modelo, o arrendatário, por
não ter o custo do arrendamento, consegue viabilizar
sua atividade com boa margem, fazendo com que a propriedade avance como um
todo, livrando o proprietário
do investimento com a reforma dos pastos.
A cultura do café foi o tema
da quinta estação do Dia de
Campo, em que os produtores participaram de uma
apresentação do engenheiro
agrônomo Adenir Fernandes
Volpato, consultor de café da
cooperativa.

Tempo instável
não atrapalhou a
programação, que
teve cinco estações:
oportunidade para
a transferência de
conhecimentos
e tecnologias
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ILPF – DIA DE CAMPO EM IPORÃ

Acima, o presidente
do Conselho de
Administração da
Cocamar, Luiz Lourenço,
em pronunciamento
no início da
programação;
ao lado, o chef
Marcelo Serafim
fala sobre a qualidade
da carne – que depende
da raça e do sistema
de criação
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Sicredi União PR/SP cresce
quase 20% em recursos totais
EXERCÍCIO 2015

COOPERATIVA MANTÉM
RENTABILIDADE E APRESENTA
METAS PARA OS PRÓXIMOS ANOS

O

ano de 2015 encerrou com resultados
positivos na Sicredi
União e destacou a
instituição em recursos totais, que são a soma dos fundos e previdência, capital
social e depósitos, com o
montante de R$ 1.563.222,
um aumento de 19,61% com
relação a 2014.
Relacionando os números
de 2014 com os resultados de
2015, o patrimônio líquido da
instituição chegou a R$
226,6 milhões, evoluindo
quase 15%. Quanto ao número de associados, atualmente com mais de 110 mil,
a cooperativa cresceu 11,74%.
As operações de crédito
(crédito rural, comercial e

longo prazo) também geraram resultados positivos a
cooperativa. A carteira chegou ao montante de R$
1.149.282. De acordo com o
presidente da Sicredi União
PR/SP, Wellington Ferreira,
o resultado é fruto do aumento na captação da poupança e, também, dos valores disponibilizados através
do BNDES.
ECONOMIA – O benefício do
Imposto em Operações Financeiras (IOF) originou uma
economia de R$ 14.912.443
para os associados no ano de
2015. De acordo com o diretor executivo da Sicredi, Rogerio Machado, estar atento
aos benefícios de ser um associado é uma ótima oportunidade para economizar.

“Uma pessoa que faz uma
movimentação de 20 mil
reais parcelado em 12 vezes,
com operação de crédito pessoa física, na cooperativa, é
isento da taxa de 3% de IOF
ao ano. No final das contas,
são R$ 600,00 de economia”,
explica Machado. A cooperativa proporcionou, também,
economia em cartões, seguros, consórcios, diferença em
taxa de crédito e isenção na
cesta de serviços. O total de
benefícios cooperativos chegou a 62.831 milhões de
reais.

METAS – Entre os números
almejados para este ano, a
cooperativa busca atingir um
crescimento de 12,99% em
ativos totais, atualmente com
R$ 2.228.778, 14,97% em patrimônio líquido e 14,68% em
operações de crédito. Entre
os números propostos está a
captação de mais 21.497 associados até o final de 2016,
totalizando 131.887. Para
2020, almeja-se a participa-

ASSEMBLEIA - No dia 4 de
março ocorre a Assembleia
Geral Ordinária (AGO). O

evento fecha o ciclo de apresentação dos resultados alcançados em 2015, além de
eleger o novo conselho de administração e discutir as
perspectivas de negócios para 2016. Neste ano, a AGO será em Maringá (PR), na Associação Cultural e Esportiva
de Maringá (ACEMA) às 19h.

15%

11,7%

ção de 300.000 associados.
Nos próximos cinco anos, a
cooperativa busca conquistar
cinco bilhões em ativos totais, 500 milhões em patrimônio líquido e 110 agências.

foi a evolução
do patrimônio
líquido

a expansão do
quadro de
associados

12,9%

é a previsão
de crescimento
dos ativos totais
em 2016

Colaboração: Mobi Comunicação

CRÉDITO

Números estão
sendo apresentados
em reuniões com
associados. Cooperativa
atua nas regiões
norte e noroeste
do Paraná e
centro-leste
de São Paulo
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Como ser um campeão de produtividade
LARANJA

DESTAQUE

O PRODUTOR ISAÍAS SCHILIVE,
DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO, JÁ SUBIU
SETE VEZES AO PÓDIO DO CONCURSO PROMOVIDO
PELA COCAMAR. POR MARLY AIRES

N

o Concurso de Produtividade
de Laranja promovido
anualmente pela Cocamar,
ele já foi quatro vezes campeão, duas vezes segundo colocado e
uma vez o terceiro. Morador em Presidente Castelo Branco, município da
região de Nova Esperança, no portal
do noroeste do estado, Isaías Schilive
é uma referência pelos volumes que
produz e também pela qualidade fitossanitária do pomar.
Em média, são de três a quatro caixas (40,8 kg cada) de laranja por pé.
Mesmo na última safra, quando parte
dos citricultores teve perdas por abortamento de frutos, devido à estiagem e
às altas temperaturas ocorridas no final de 2014 e início de 2015, a sanidade

e o investimento em nutrição das plantas garantiram bons resultados.

O produtor fechou a safra 2015/16
com a produção de 46 mil caixas em 17
mil pés de laranja que ocupam 36 hectares. A safra só diminuiu um pouco
este ano porque 4 mil pés foram podados e há 5,5 mil pés com três anos, ou
seja, praticamente sem frutos. A idade
do pomar de Schilive varia de sete a
doze anos, mas ele possui 3 mil plantas
com 25 anos, as primeiras a serem
plantadas em Presidente Castelo
Branco, ainda altamente produtivas,
com três caixas por pé. “Devo tirar mais
duas ou três safras e. em seguida, renovar o pomar”, diz o produtor. Mesmo
quando o preço não é dos melhores,
Schilive ganha em produtividade. Na

safra 2015/16, a caixa de laranja foi
vendida a R$ 11, mas no final
das contas, segundo ele,
deu mais do que a soja e
o milho ou do que qualquer outra cultura.. “Já
plantei de tudo, mas
nada deu resultado
como a laranja”, diz.
Média de
4 caixas por
pé: cultura
rentável
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LARANJA

Não há segredo,
é só seguir a
orientação técnica

De acordo com Isaías
Schilive, não há segredo:
basta fazer tudo que é recomendado pela assistência
técnica da Cocamar. Todo
dia ele está no pomar supervisionando as atividades e vistoriando tudo. Há
um pragueiro que avalia
todas as plantas uma vez
por mês, a inspeção do greening é feita quatro vezes
ao ano e sempre que é
identificado um sintoma, a
remoção da planta ocorre
de imediato. “Fico sempre
de olho, não dou chance ao
azar”.

tra níveis de infestação de
greening de 8%, com alguns chegando a 12% ou
até 15%, no seu pomar o
percentual não passa de
2%. “Quero permanecer na
citricultura e por isso cuido
mesmo, com todo o rigor”,
afirma.

Schilive tem sua própria
equipe de colheita, sendo
todos os trabalhadores registrados e servidos de
transporte. Ele é um dos integrantes do sistema Fairtrade, o mercado solidário
internacional, Por causa
disso, sua propriedade é
Enquanto a média dos mantida sob fiscalização,
produtores da região regis- garantindo-se assim que a

laranja ali produzida não
resulta de exploração de
mão de obra e agressão ao
meio ambiente.

tos químicos para o controle do mato nas entrelinhas, o citricultor faz uso
da roçadeira ecológica no
verão e trabalha com nabo
Em vez de utilizar produ- forrageiro no inverno.

Schilive tem baixo
índice de infestação
de greening em seu
pomar: “cuido mesmo,
com todo o rigor”

Um jovem que acreditou na laranja

Em 2004, quando tinha 22
anos e nenhuma experiência
em gestão de uma propriedade rural, Raphael Urbano
Santos assumiu um sítio que
havia sido adquirido anos
antes pelo pai, o conhecido
Pedro Radade, no município
de Nova Esperança. Proprietário da Radade, empresa do
ramo de confecção que atua
no segmento country, Pedro
havia adquirido as terras
para investimento. A seu
favor, Raphael tinha apenas
a formação em Administração, a paixão pelo campo, a
garra e a vontade de empreender.

Os 33 alqueires da propriedade eram mantidos com
pasto, café e mandioca. Mas,
ao assumir, Raphael recebeu
autonomia para decidir e
não deixou por menos: resolveu ser citricultor, introduzindo a cultura da laranja
em 10 alqueires. A princípio,
conta, enfrentou uma certa

ele, é o avanço do greening,
doença que o tem preocupado. Atualmente, o produtor
divide o seu tempo entre a
confecção da família e o sítio,
fazendo deste um negócio altamente rentável.

O produtor está à frente de um pomar de 21 alqueires
resistência do pai, preocupado com o investimento
alto e o retorno demorado, só
a partir do quarto ano.
Entretanto, quando o pomar começou a produzir,
ninguém mais teve dúvidas

do sucesso do empreendimento. Tanto que, anos depois, foram plantados mais
11 alqueires, somando 21.
Animado, Raphael afirma
ter projeto de plantar mais
10 mil pés em oito alqueires,
mas o problema, segundo

O pomar é formado por 21
mil pés de laranja das variedades pera, valência, folha
murcha e iapar, que na última safra produziram duas
caixas de 40,8 quilos por pé.
Para a safra deste ano, a expectativa é colher de três a
quatro caixas por pé, uma
vez que a safra está sendo
beneficiada pelas chuvas.
“Administro a propriedade como uma empresa. Mas
como a agricultura depende de vários fatores, o planejamento tem que ser
maior e os cuidados redobrados”, afirma Raphael,
que segue todas as recomendações da equipe técnica da Cocamar.

Administro a
propriedade
como uma
empresa.
O planejamento
tem que ser
maior e os
cuidados
redobrados”
RAPHAEL SANTOS

Agroalmanaque
A onda agora é o café verde
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almanaque.com –
Ace sse o nosso blog – www.agro
s de fáci l
e veja vár ias opções de rece ita
osid ades
pre paro, além de histórias e curi

SAÚDE

CONSUMO DO GRÃO
ANTES DE SER TORRADO É
SENSAÇÃO EM VÁRIOS PAÍSES POR
SUAS POSSÍVEIS PROPRIEDADES
ANTIOXIDANTES

O

café entrou de vez no
rol dos produtos saudáveis. Depois do café
comum que, segundo especialistas, seu consumo moderado faz bem ao coração,
chegou a hora do café verde,
o antioxidante da vez. Suas
propriedades foram descobertas recentemente e logo
passou a ser comercializado
com sucesso em países da
Europa. Também pudera: seu
maior tributo é emagrecer.
Quem não quer? Entre as
vantagens em relação ao café
comum, o verde possui duas
a três vezes mais polifenóis

livres que ajudam na luta
contra os radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento das células, sendo melhor absorvido pelo corpo.

Conforme ficou decidido
em Assembleia Geral Ordinária realizada pela Cocamar no início deste mês,
alguns hospitais especializados em tratamento do câncer e casas de apoio a
familiares, situados em municípios da região da cooperativa, serão beneficiados
com recursos financeiros
doados pelos produtores associados. Essa doação, que
representa uma parte do
montante por eles recebido
no final de 2015, a título do
complemento de preços, já é
feita há vários anos.

o Instituto Constâncio Pereira Dias de Responsabilidade Social, da própria
Cocamar. Os cheques começam a ser entregues nos
próximos dias por uma comissão formada por associados e dirigentes da
cooperativa.

Afinal, o que é o café verde? Simplesmente é o grão
de café que ainda não foi torrado. Seu diferencial é ser
rico em cafestol e kahweol,
substâncias que atuam no fígado e ajudam a induzir a
ação da enzima GST encarregada da desintoxicação do organismo.
Outra vantagem é sua gran-

O café entra de vez na lista dos produtos saudáveis
de concentração de cafeína
que faz aumentar sensivelmente os gastos energéticos,
contribuindo para a perda de
peso. Sua cor é marrom, como
a dos outros cafés e não verde,
como se pode pensar. E é proposto mixado com café torrado

ou outras substâncias. O resultado é um sabor levemente
frutado e doce, um pouco
amargo no início.

NA BELEZA - O café verde
também já chegou aos produtos de beleza. Algumas mar-

cas estão lançando cremes e
complementos alimentares
que prometem fazer um verdadeiro lifting na silhueta:
drenar, afinar e firmar o
corpo, deixando a barriga
reta, através da redução do
estoque de gordura.

sil, e também de países vizinhos. De acordo com o presidente, foi percebendo a
alta demanda de pessoas
diagnosticadas com a doença, que a instituição sentiu a necessidade de abrir

uma filial em Umuarama. Já
há alguns anos, a UOPECCAN mantém um Ambulatório na cidade para
realização de consultas e encaminhamentos dos pacientes para Cascavel.

Hospitais e casas de apoio receberão
recursos doados por associados

O valor total, de R$ 252
mil, será repartido entre os
beneficiários escolhidos
pelos produtores, e também

UMUARAMA - Um dos que
receberão os recursos é o
Hospital do Câncer de
Umuarama (foto), a ser
inaugurado no início de
março. “Estamos na reta
final para a conclusão da
nova unidade. Sabemos das
dificuldades que os pacientes de Umuarama e região
enfrentam”, afirma o presidente da entidade, Ciro
Kreuz. Ele está à frente da

UOPECCAN, que conta com
outro hospital especializado
em Cascavel.

A UOPECCAN atende pacientes de todo o Paraná,
entre outras regiões do Bra-
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ABACATE

Você sabia que a fruta contém
nutrientes importantes para a
saúde, sendo que um de seus
ingredientes é a gordura monoinsaturada, que é apropriada
e saudável para o coração?

Os efeitos no controle do diabetes, colesterol e prevenção do
reumatismo podem ser verificados depois de dois a três meses
de consumo diário. Mas, um
alerta: como o abacate é muito
calórico, não se deve comer
mais que três colheres por dia.

Entre muitos outros benefícios, o abacate reduz a taxa de
colesterol e a pressão sanguínea, age contra prisão de ventre
e perturbações digestivas, possui ação antiinflamatória, auxilia na desintoxicação do fígado,
evita fadiga mental e ajuda na
formação de ossos e dentes.

RECEITA

Pudim caipira: pra
manter a tradição

Moradora em Douradina, na região de Umuarama, dona Tereza
Furlan guarda a receita de um
pudim caipira que é apreciado há gerações e nunca deixa de ser requisitado por seus familiares. Servido
gelado, o doce fica consistente e, preparado sempre com o maior capricho, é difícil não repetir. Dona Tereza
costuma repassar a receita e, dessa
forma, contribui para preservar uma
iguaria que, com o tempo e a mudança de hábitos da população, po-

deria se perder. O pudim é tão saboroso que, mal ficou pronto, nem deu
para fazer uma foto com ele inteiro...
Embaixo, parte da família reunida.
INGREDIENTES
• 2 xícaras de açúcar
• 1 xícara de farinha de trigo
• 5 ovos caipiras
• 1 xícara de queijo ralado
• 2 xícaras de leite
PREPARO
Misture tudo e leve para assar.
Rende 15 porções
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SAFRA 2015/16

Colheitas de soja
surpreendem no areião
PRODUTIVIDADE

EM ALGUMAS REGIÕES, COMO A DE PARANACITY,
MÉDIAS FICARAM ACIMA DAS OBTIDAS EM SOLOS DE ALTA FERTILIDADE,
E NÃO SÓ POR CAUSA DAS CHUVAS. POR ROGÉRIO RECCO

C

olheitas generosas de soja estão dando o que falar
no noroeste do Paraná. Na microrregião de Paranavaí, que inclui municípios banhados pelo Paranapanema, na divisa com São Paulo, as quantidades
colhidas nesta safra 2015/16 têm sido surpreendentes.

Os solos arenosos com baixo teor de argila, as altas temperaturas e o regime de chuvas marcado por volumes historicamente inferiores às médias de outras regiões, não
impedem a expansão da oleaginosa. A lavoura está entrando
no lugar de pastos degradados e avançando sobre a canade-açúcar.

Atendidos pela unidade da Cocamar em Paranacity, produtores têm conseguido colher até mais, este ano, que mui-

Primeira área colhida,
um lote de 12 alqueires,
rendeu média de 192
sacas. Para produtor,
soja precisa chegar
“pronta” em janeiro,
para não sofrer com
estiagem e calor

tos de seus colegas da terra roxa. As chuvas intensas trazidas pelo El Niño ajudaram, mas a explicação está no cuidado
com o solo, no emprego de tecnologia e na mentalidade empresarial.

POTENCIAL - A Fazenda Flor Roxa, em Jardim Olinda, é a
principal vitrine desses novos tempos do noroeste. Seus resultados mostram como é grande o potencial para o desenvolvimento de uma agricultura moderna e produtiva na
região. Num lote inicial de 12 alqueires, a média alcançada
foi de 192 sacas, quantidade que ficou em 175 sacas em
outra área.

De acordo com o proprietário, o engenheiro agrônomo
César Vellini, de 47 anos, as primeiras experiências com
soja começaram em 1996, evoluindo depois para um bem
conduzido programa de integração lavoura, pecuária e floresta (ILPF). “A colheita de 192 sacas por alqueire foi o nosso
recorde”, diz Vellini, lembrando que, até então, a maior
média havia sido obtida em 2003: 165 sacas. Ao longo de
20 anos, demonstrando a viabilidade da soja na região, a
média na Flor Roxa, considerando um ano pelo outro, é de
125 sacas, conforme Vellini.

LIÇÕES - Ao falar sobre produtividade, algumas
lições foram aprendidas, segundo ele. Uma

A gente
precisa estar
sempre
preparado
para uma
seca”

CÉSAR VELLINI
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delas, o fornecimento de boa
quantidade de matéria orgânica
ao solo, adubado com dez toneladas por alqueire de uma mistura de esterco de galinha
e de gado, e gesso.

Outro detalhe importante: o plantio da
safra deve ser feito, no mais tardar, no comecinho de outubro. “Precisamos chegar em
janeiro, mês muito sofrido para nós, com a
soja pronta”, observa o proprietário. O problema de janeiro não se resume a eventuais
veranicos: “com a alta temperatura, a terra
molhada é capaz de cozinhar a lavoura”.

A terceira lição é que, sem cobertura para
proteger o solo, nada feito. Vellini conta que
é preciso saber “armazenar” água no solo.
Ele explica que após colher a soja, faz o plantio de milho consorciado com capim braquiária. Como o milho vai crescer mais rápido, a
braquiária fica por baixo, sem atrapalhar. E
será um pasto de qualidade, no inverno,
quando o cereal for colhido. Dessa forma, o
produtor vai ter comida em quantidade para

fornecer ao rebanho por um período de 90
dias, até às vésperas do plantio da safra seguinte, quanto a pastagem é dessecada para
fazer a proteção do solo no verão. A palhada
vai reter umidade por mais tempo após a
chuva. “A gente precisa estar sempre preparado para uma seca”.

QUALIDADE - Sobre o consórcio milho e braquiária, faz quatro anos que o mesmo foi
adotado e os resultados têm sido “os melhores possíveis”, conforme Vellini, que acrescenta: “é um sistema fácil” e o capim tem a
vantagem, ainda, de inibir o desenvolvimento de ervas como a buva e o amargoso.

O engenheiro agrônomo César Gesualdo, da
unidade da Cocamar em Paranacity, destaca
a qualidade do trabalho desenvolvido por Vellini. “Tudo o que a Cocamar orienta, ele procura seguir à risca”. Da mesma forma, o
produtor está sempre de olho em novidades.
Agradecimentos ao gerente Odailton Pacheco e ao engenheiro agrônomo César Gesualdo, da Cocamar em Paranacity.

Propriedade de 600 alqueires desenvolve projeto
com sistemas integrados desde 1996, quando foi
precursora no cultivo de soja em sua região.
Espaço de ILPF vai aumentar, a partir deste ano,
com retomada de área em final de arrendamento
para cana
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Para produtor,
ILPF “é segurança”

Com sua experiência em
ILPF, César Vellini afirma
que o sistema de integração
possibilitou a ele encontrar o
“caminho da segurança”. Se
antes a propriedade se resumia à pecuária extensiva,
com pastos degradados e
baixa ocupação, hoje a realidade é outra. No verão, a
soja alcança níveis de produtividade respeitáveis, semelhantes ou superiores (como
se viu nesta safra) aos das
terras mais férteis. No inverno, o milho não fica atrás: de
três anos para cá, com o advento de tecnologias mais
modernas, a Fazenda Flor
Roxa vem colhendo entre
300 a 340 sacas por alqueire. E, em 100 alqueires de

pasto, são mantidas 800 cabeças de gado nelore, quatro
vezes mais que a média regional. Conforme Vellini, a
atividade foi planejada para
que ao menos 350 cabeças
sejam abatidas por ano: os
bezerros entram com um
ano de vida e saem depois de
um ano e meio, pesando
entre 18 e 19 arrobas. O gado
é vendido para frigoríficos
de Maringá e Colorado, com
média de 53% de rendimento de carcaça. Para baratear
os custos com alimentação,
cerca de 10% das colheitas
de soja e milho são direcionadas para produção própria
de ração, agregando valor
com a transformação de
grãos em carne.

Entre 2005 e 2006, quando
enfrentou dificuldades, Vellini
conta que decidiu arrendar
400 alqueires da fazenda
para uma usina de Colorado.
Como o contrato vence agora
em 2016, o proprietário já informou à empresa que o mesmo não será renovado. “Com
os 400 alqueires de volta,
pretendo ampliar a integração”, cita.
César Vellini é daqueles
produtores que moram na
propriedade e acompanham
cada setor, atentos aos menores detalhes. Ele já conta com
o apoio do filho Vítor, de 19
anos, estudante de agronomia, que gosta especialmente
de lidar com as máquinas.

OS DEMASCENO SE ENCANTARAM COM A SOJA -

Seu Waldemar, de 82 anos, ainda se recorda do ano de 1952, quando
chegou ao Paraná, vindo de Osvaldo Cruz (SP). “Isso aqui era tudo mato
fechado”, diz. Com 18 anos na época, ele trabalhou com outros familiares
na empreita de café, até juntar dinheiro para comprar um lote de dez
alqueires. Casado com dona Luzia, tem quatro filhos: Celso, de 52 anos,
Célia, de 49, Célio, 45, e Cláudio, 42. A família possui 30 alqueires
próprios e toca outros 70 arrendados. Desde o ano 2000, os Damasceno
não querem saber de outra lavoura que não seja a soja. Depois de muito

César e o filho Vítor, de 19 anos, que cursa
agronomia e vê seu futuro na fazenda

800

cabeças de gado
nelore são mantidas
em 100 alqueires

350

animais são
abatidos, em média,
por ano

pelejar e sofrer com os altos e baixos do café e do algodão, que acabaram
desaparecendo da paisagem regional, eles encontraram na oleaginosa o
seu porto seguro. De um ano para outro, a média deles tem ficado em
130 sacas por alqueire, mas há três anos conseguiram o recorde de 160
sacas por alqueire. Para a safra atual, a expectativa é de 140 sacas. E,
tudo isso, em solo arenoso, com baixo teor de matéria orgânica. “O uso
da tecnologia é importante e o resultado depende do investimento”,
afirma Célio. Ele e os dois irmãos é que conduzem as atividades,
mas o pai está sempre por perto, acompanhando tudo.
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Produtividade varia na região

SAFRA 2015/16

Com o tempo ajudando, a
colheita de soja da safra
2015/16 vai avançando na
região da Cocamar. De
acordo com o Departamento
Técnico da cooperativa, nas
regiões tradicionais – polarizadas por Maringá, Paranavaí, Cianorte e Umuarama a média de 3.100 quilos por
hectare tem ficado abaixo da
expectativa inicial de 3.250
quilos/hectare. No norte do
estado, centralizado por Londrina, onde a Cocamar atua
mais recentemente, a média
de 3.300 quilos por hectare
atende as estimativas.

O gerente técnico Leandro
Cezar Teixeira explica que
as médias de produtividade
nos municípios variam bastante. Observa-se, segundo
dele, desde quantidades
muito baixas, como 1.240
quilos por hectare – que sequer cobre os custos de produção – a volumes significativos, por volta de 6 mil
quilos/hectare, que asseguram alta rentabilidade.
FALTA MANEJO - Na visão
de Teixeira, independentemente dos problemas climáticos que tenham incidido ao

Nem sempre o problema
é a chuva ou a estiagem.
A agricultura regional
padece da falta de um
manejo adequado de solo”

Não se perde pouco
As estatísticas mostram
que uma lavoura de soja ou

de milho pode ter sua produtividade reduzida ou am-

longo do ciclo da soja, como
chuvas em excesso e uma
estiagem durante a fase crítica de enchimento de grãos
em janeiro, a agricultura regional padece da falta de
um manejo adequado de
solo. “Ainda se vê, em muitos lugares, falta de cobertura no solo, o que vai
totalmente contra as práticas
recomendadas”, cita. O gerente deixa claro que a falta
de cobertura, assim como a
compactação, podem prejudicar a produtividade até
mais que eventuais intempéries. A prova disso é que,
em propriedades de solos
bem cuidados e protegidos,
como as que adotaram o
consórcio milho x braquiária no inverno, as médias
têm sido expressivas. Isto se
deve, segundo ele, a fatores
como o armazenamento de
água desde a superfície até
as camadas mais profundas
do solo – que minimiza o
impacto de estiagens - e ao
maior acúmulo de matéria
orgânica, que melhora a fertilidade e a estrutura física.
A braquiária, por sua vez,

pliada significativamente
conforme o nível de compactação do solo, conforme explica o engenheiro agrônomo Yoshio Kumassaka Júnior, da Cocamar. O assunto
foi tema de um protocolo durante a Safratec, mostra tecnológica promovida pela
Cocamar em janeiro.

Considerando uma área de
soja sem compactação, com
produtividade média de 161
sacas por alqueire (9.660
quilos), a mesma teria o potencial reduzido para 154
sacas (420 quilos a menos)

Compactação é um
dos problemas mais
recorrentes na região

inibe o desenvolvimento da
buva e outras ervas, sem
contar que seu enraizamento agressivo oxigena o solo
e elimina a compactação. Ao
final, será dessecada para
cobrir a superfície com
grande quantidade de palhada.

PLANEJAR - O gerente explica que a falta de manejo
de solo potencializou os problemas causados pela estiagem, pois, com as chuvas
intensas dos últimos meses,
as raízes da soja não se
aprofundaram, o que deixou
as plantas vulneráveis às variações do clima. Segundo
ele, é necessário realizar um
planejamento de médio e
longo prazo para melhorar
as condições do solo, possibilitando menor compactação, maior aeração e melhoria geral. “Temos produtores atingindo 6 mil quilos/hectare e o grande
responsável por isso foi o investimento realizado na
melhoria do solo”.
Para o coordenador téc-

diante de uma leve compactação, e para 142 em caso de
uma compactação mais intensa. As 19 sacas a menos
por alqueire representam
uma perda de R$ 1.301,00
por alqueire (considerando a
saca a R$ 68,50).

Ou seja: há produtores que
colhem 140 sacas em média
e acreditam que estejam obtendo o melhor resultado
possível, quando seus números poderiam ser melhores.

No milho de segunda safra,
a produtividade podem ser
reduzidas de 262 sacas para
189 sacas por alqueire, uma
quebra de 73 sacas, causando uma perda de R$
2.372,50 por alqueire (R$
32,50 a saca).

Teixeira explica: a falta
de cobertura, assim
como a compactação,
podem prejudicar a
produtividade até
mais que eventuais
intempéries
nico de culturas anuais da
Cocamar, Emerson Nunes, a
temporada 2015/16 será, de
qualquer maneira, “uma
boa safra”, o que pode ser
atestado pelos números obtidos até o momento com o
desenrolar da colheita. “Mas
não será, com certeza, uma
supersafra”, finalizou.

Ao falar sobre manejo do
solo para altas produtividades, Júnior destacou que a
principal causa da compactação é entrar com maquinário na lavoura com o solo
ainda úmido. E que para reverter a situação, ao contrário do que muitos praticam,
o melhor não é adotar a escarificação, mas plantar a
braquiária ruzizienses antes
da soja, em sistema de rotação de culturas.

“Seu sistema radicular é
muito agressivo e descompacta todo o solo, melhorando
significativamente os resultados com a cultura plantada
na sequência”, afirmou o
agrônomo, recomendando
plantar 20% da área, todo ano,
com braquiária.
(Marly Aires)
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Paraná e o país têm safra recorde
A previsão é que nesta safra 2015/16 o Paraná colha
18,1 milhões de toneladas de soja, volume 7% superior
ao recolhido no mesmo período do ano passado, quando
foram retiradas das lavouras paranaenses 16,96 milhões
de toneladas da oleaginosa. O rendimento esperado para
este período é de 3.436 quilos por hectare, contra 3.321
quilos/hectare colhidos no mesmo período da safra anterior.

Se o Paraná não tem dúvidas quanto a manter a previsão
de colheita, o mesmo não se pode dizer da safra nacional.
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) reduziu
em fevereiro sua estimativa para a safra brasileira de soja
2015/16 para 100,9 milhões de toneladas, ante 102,1 milhões
de toneladas na previsão de janeiro, devido principalmente
a uma queda nas produtividades em Mato Grosso, Goiás e
no Nordeste que foi apenas parcialmente compensada por
aumento no plantio no Rio Grande do Sul. A redução mais
significativa ocorreu na previsão para Mato Grosso, principal Estado produtor de grãos do país, onde a Conab cortou
a safra em mais de 800 mil toneladas. Mesmo assim, o vo-

18,1

milhões de toneladas é a
expectativa para o Paraná

lume nacional é um novo recorde – foram 94,6 milhões de
toneladas no período 2014/15.
A Conab também reduziu em cerca de 700 mil toneladas
a previsão de exportação da soja colhida em 2015/16, para
56,75 milhões de toneladas.

PARANÁ - O economista Marcelo Garrido, do Departamento
de Economia Rural (Deral) da Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento (Seab), informa que alguns agricultores registraram perdas em razão do excesso de chuvas.
“Mas só vamos conseguir contabilizar realmente as perdas
quando a colheita acabar”, salienta. Apesar de tudo, Garrido
acredita que esta será uma boa safra. Ele completa que este
ciclo não deverá ser espetacular”, pois sempre se registra
um problema ou outro”, durante a safra.
O especialista explica que quando há um índice de chuvas
fora do normal, principalmente no momento inicial da
planta, a raiz da oleaginosa pode não ter um bom desenvolvimento.

100,9

milhões de toneladas é quanto
o Brasil deve colher

Contrato
deu lucro

No início da safra, muitos produtores aproveitaram para negociar a
produção. Porém, o que
ninguém sabia é que a
saca de soja fosse bater a
casa dos R$ 70 e depois caísse um pouco. Robson Mafiloetti, assessor técnico e
econômico da Organização
das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar),
explica que muitos contratos foram negociados entre
R$ 60 e R$ 65 a saca, “o
que não deixa de ser um
bom negócio”, destaca.

56,7

milhões de toneladas
é a previsão de
exportação do País
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A foto ao lado e
as duas de baixo
foram cedidas por
Flávio B. Conceição,
de Londrina.
A foto menor foi
tirada por José
Gonçalves Silva,
da Cooperativa
Bom Jesus

Coodetec relata
soja com vagem
de quatro e até
seis grãos

Para quem está acostumado com vagem de soja de
três grãos, que não estranhe: a soja com vagem de quatro grãos já não pode ser considerada uma novidade,
pois vem sendo registrada há anos, em algumas lavouras. Raro, mesmo, é vagem de seis grãos, que a Coodetec já divulgou em 2011. Em Contenda, no Paraná,
a lavoura de soja CD 250RR-STS de Josimar José
Bubniak já surpreendia visualmente. Segundo informações dos técnicos que atuaram na área do produtor, a
plantação trazia boas expectativas de colheita devido
ao “ótimo stand de plantas”. Boa parte das vagens trazia
quatro grãos, porém, uma das vagens se destacou. Nela
foram encontrados seis grãos. O fato chamou atenção e
o gerente da unidade da Cooperativa Bom Jesus de Contenda, Gerson José Gonçalves Silva, tirou a foto. As informações são da assessoria da Coodetec.
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Cocamar prepara
inauguração de sua
unidade em Palmital (SP)
Cianorte faz ensaio
competitivo de soja

No último dia 8, a unidade da Cocamar em Cianorte organizou um Dia
de Campo na propriedade do cooperado Edgar Brazolotto, com a participação de mais de 70 produtores.

Dos 58 hectares que possui, um é reservado pelo produtor para que a
cooperativa realize um ensaio competitivo de variedades de soja. “Uma
coisa é ver o desempenho delas em Floresta ou em Cascavel, e outra é ver
aqui, nas nossas condições de solo e clima”, afirma.

Foram semeadas 32 variedades de várias empresas, entre novos materiais em comparação com as mais cultivadas na região. O cooperado conta
que dos materiais testados no ano passado, vários foram incorporados por
ele e produtores vizinhos, em razão da boa produtividade obtida, que se
confirmou no ciclo 2015/16. “Eu plantei 17 hectares com Semper 3663 e
colhi 76 sacas por hectare (184 sacas/alqueire). E, em 36 hectares com a
variedade Don Mário, tirei uma média de 66 sacas por hectare (160
sacas/alqueire)”.

A Cocamar Cooperativa Agroindustrial avança na conclusão das obras de sua
mais nova unidade no estado de São Paulo, na cidade de Palmital, região oeste.
A inauguração ainda não tem uma data definida, vai depender da finalização
dos trabalhos, mas a expectativa é que isto aconteça até o final do próximo mês.

De acordo com a Cocamar, a estrutura estará apta para comercialização de
insumos agropecuários. Palmital é a quarta cidade paulista a receber investimentos da cooperativa: a primeira foi Presidente Prudente, que ganhou uma
loja agropecuária em 2013. No ano passado, foram iniciadas operações de recebimento de grãos, comercialização de insumos e prestação de assistência
aos produtores em Iepê e aberta uma unidade para aquisição de café em Piraju. “A presença da Cocamar é requisitada por muitos produtores, principalmente por aqueles que vieram do Paraná”, afirma o vice-presidente José
Cícero Aderaldo.
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Cuidados na frustração de safra
ORIENTAÇÃO JURÍDICA

N

os momentos em que
a frustração de safra
tende a ser significativo, o drama do produtor
rural não é pequeno e nem
pode ser ignorado. A incapacidade de pagamento gerada
pela perda de receita acaba
por levar o produtor a uma
de duas atitudes, mas ambas
igualmente prejudiciais à preservação do seu patrimônio.

A primeira delas é colocar
à venda parte do patrimônio
para ter condições de honrar
os contratos no prazo certo.
Por querer vender depressa
o negócio, em virtude da
pressão da dívida, outros
dois problemas acabam
ocorrendo, quais sejam, a
venda sendo feita em condições de pagamento alongado
e/ou em valor muito abaixo
dos preços de mercado. Ora,
vender por menos do que
vale e ainda receber em pra-

zo longo é, como se diz na
gíria, “cobrir um santo e descobrir o outro”, o que parece
solução, mas que no final das
contas não o é.

A segunda atitude comum
nestes momentos é fazer composição ou negociação da dívida de qualquer forma, sujeitando-se a assinar documentos que juridicamente serão
piores dos que os anteriores,
e onde novas garantias serão
adicionadas ao contrato a ser
composto. Hipoteca e aval são
as mais comuns nestes casos,
e as duas são péssimas para
o devedor.

Colocar mais garantia (hipoteca) compromete o patrimônio que anteriormente não
estava garantindo nenhuma
dívida, o que vai prejudicar a
tomada de novos recursos,
pois quem não tem patrimônio desonerado ou livre não

consegue crédito fácil no mercado.

Trazer um avalista para
dentro da composição é coisa
ainda pior, pois quanto mais
gente for responsabilizada por
pagar a dívida, maiores são as
complicações no futuro.

Portanto, em momentos de
frustração e safra, ou seja, em
momentos de crise, a melhor
solução vem da boa cautela e
da melhor orientação.

O que o produtor rural deve
saber para não piorar a situação que já está ruim, é que por
desempenhar uma atividade
de interesse social, como é o
caso da produção de alimentos, ele tem uma proteção
maior da Lei, que uma vez
bem aplicada evita a venda de
patrimônio ou sua oneração
exagerada, o que é sempre
bom para a atividade.

A Lei do crédito rural diz
que quando ocorre a incapacidade de pagamento, seja por
frustração de safra seja por
problemas de mercado, o produtor rural tem direito a prorrogar a dívida por tantas safras quantas sejam necessárias para realizar o seu pagamento no futuro, sem onerar
ou vender patrimônio.

Evitar frustração de safra,
principalmente aquela que decorre de problemas que vêm
da natureza (chuva excessiva,
falta de chuva, vento, frio, etc)
não está ao alcance do produtor rural, mas ao alcance de
todos está a possibilidade de
buscar informar-se sobre como exercer seu direito, e isto
para bem de toda a sociedade,
pois quanto mais protegido for
o campo, mais benefícios a cidade obterá.
Por final, ainda vale lem-

brar que nos momentos de
perda de safra os produtores
ainda poderão, se for o caso,
se utilizarem do seguro agrícola ou do Proagro para se
protegerem. Se assim for é
preciso ficar alerta quanto
aos cuidados que deverão ter
como, por exemplo, guardar
todos os documentos que
dizem respeito ao financiamento, bem assim não iniciar
os procedimentos de colheita
sem antes comunicarem a seguradora ou o agente do Proagro.
Lutero de Paiva Pereira
Advogado - Agronegócio
e Contratos Bancários
Maringá - Paraná
www.pbadv.com.br /
www.agroacademia.com.br
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VIA RURAL

A “Estrada do Guerra”
pede socorro

AO DEUS DARÁ EM PLENA

tenso se foi, mas os problemas ficaram. Ao todo, são quase
30 quilômetros repletos de buracos, trechos sem cascalho,
grandes pedras que danificam os pneus e a suspensão dos
veículos. Do jeito que ficou, é impossível trafegar acima de
20 km/h. “Isso é uma vergonha. Em plena safra e a gente
com uma estrada nessas condições. É caminhão estourando
pneu e carro sendo danificado”, reclama Chavenco.

“E

Fora a má-conservação da estrada, os agricultores se queixam do desleixo de algumas pessoas, que têm despejado
lixo às margens. São móveis velhos, restos de construção,
pneus, entre muitos outros itens, que acumulam água e servem de ambiente para a proliferação de mosquitos.

SAFRA, UMA DAS MAIS
IMPORTANTES VIAS PARA O
ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO, EM
MARINGÁ, FICA INTRANSITÁVEL.
POR CLEBER FRANÇA

m 20 anos esta estrada nunca esteve tão
ruim”, afirma o agricultor Leonardo Chavenco,
sobre a atual condição da Estrada Santo Inácio,
mais conhecida como “Estrada do Guerra”. O
segmento rural, um dos mais importantes do município, liga
a BR-376, em Maringá, à PR-218, em Ângulo. No meio do
caminho o trecho atravessa o município de Iguaraçu.
O problema surgiu porque, durante aproximadamente 20
dias, a estrada que é mais utilizada por moradores locais e
donos de propriedades, serviu como rota em substituição à
PR-317 (que liga Maringá a Astorga). Ocorre que na madrugada dia 12 de janeiro, a cabeceira da ponte sobre o Rio Pirapó foi destruída por uma enchente e o trecho somente foi
liberado no dia 1º de fevereiro.
PROBLEMAS - Com a reabertura da rodovia, o tráfego in-

RESPOSTA – De acordo com o secretário de Serviços Públicos de Maringá, Dorvalino Lopes de Macedo, os 270 quilômetros de estradas rurais do município vão receber
melhorias emergenciais, pois muitas delas foram prejudicadas pelas chuvas intensas dos últimos meses. “’A Estrada do Guerra’ vai ser uma das primeiras em nosso
cronograma, com o começo das obras na segunda quinzena de fevereiro. Sobre o lixo, ele também se comprometeu a recolher.
Com relação ao trecho pertencente a Iguaraçu, o prefeito
Sebastião Aurélio se comprometeu a realizar as adequações
necessárias. “Antes da chuvarada, já tínhamos arrumado
toda a estrada”, lamenta. No que compete ao município de
Ângulo, o prefeito Pedro Vicentim informou que as adequações serão feitas “o quanto antes”.

São quase
30 quilômetros
repletos de
problemas

Isso é uma
vergonha.
Em plena
safra e a
gente com
uma estrada
nessas
condições”
LEONARDO

CHAVENCO, produtor
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Agronegócio impulsiona
o mercado imobiliário
SEGMENTO

IMOBILIÁRIAS, CONSTRUTORAS E
INCORPORADORAS AVALIAM TENDÊNCIA E REVELAM
OTIMISMO COM 2016. POR MARLY AIRES

V

árias características
distinguem Maringá
de outras cidades do
mesmo porte, fato
que tem fortalecido a economia e feito com que o mercado imobiliário se mantenha
estável. “É uma cidade atípica.
Todos os setores são bem estruturados, o que dá sustentação ao nosso segmento”,
explica o imobiliarista Claudiomar Sandri
“Mesmo sofrendo com os
reflexos da situação atual do
País, a economia do municí-

pio é impulsionada pela força
do agronegócio na região.
Também é um polo de educação e serviços, tem uma boa
infraestrutura e uma sociedade organizada, e isso faz diferença”, afirma José Armando Quirino dos Santos, diretor da Catamarã Engenharia.

José Armando lembra que
as pessoas, de uma forma
geral, estão inseguras em
função da situação criada
com a crise moral e política
no país. “Quando isso se resol-

É uma cidade atípica. Todos os
setores são bem estruturados,
o que dá sustentação ao
nosso segmento”

CLAUDIOMAR SANDRI, imobiliarista

ver, a economia voltará a caminhar normalmente. O mercado só não está melhor pelo
receio do que possa vir”.

DESTAQUE - O diretor da
Construtora Design, Wilson
Tomio Yabiku, afirma que
Maringá se destaca por seus
dados socioeconômicos e que
ao contrário de outros centros
onde sobram imóveis, como
Curitiba e Londrina, a cidade
não sofreu tanto com o assédio de grandes construtoras
de fora, responsáveis por uma
avalanche de lançamentos.

“Por suas características,
Maringá é um polo que atrai
investimentos de pessoas de
toda região, que vivem e trabalham em cidades vizinhas,
mas que investem aqui por
causa da valorização dos imóveis”, acrescenta Ewerthon
Vargas de Almeida, da Opção
Imóveis, que aposta na demanda principalmente por
unidades de alto padrão, tanto
que sua empresa tem planos
de lançar em meados do ano,
mais um empreendimento
deste nível.

Cidade não sofreu
com o assédio de
grandes construtoras de
fora, responsáveis
por uma avalanche de
lançamentos; não há
sobra de imóveis

Imóveis têm preços
ajustados e negócios
em recuperação

Diferente de outras regiões onde a crise econômica e as
restrições ao crédito para financiamento imobiliário têm dificultado as negociações e feito com que a oferta seja maior
do que a demanda, em Maringá, de acordo com fontes do
setor, a situação é de relativa estabilidade. Construtoras, incorporadoras e imobiliárias demonstram um certo otimismo com o mercado imobiliário em 2016. Alguns
dirigentes até apostam numa virada, enxergando sinais de
recuperação.

“Quem precisa vender ou locar, está conseguindo fazer,
mesmo que com um preço um pouco mais abaixo”, afirma
Eurico Shimizu, diretor da Shimizu Imóveis. “O ajuste de
preços já ocorreu em 2015 e, resolvidas as questões políticas ainda pendentes, as coisas devem voltar a caminhar
normalmente”, avalia.

Nos anos anteriores, devido à grande procura e o aquecimento do mercado com o crédito fácil, houve uma valorização muito grande do metro quadrado em Maringá, acima
até mesmo da média nacional, cita Shimizu.“Agora, veio o
ajuste destes valores e o momento cria oportunidade para
quem deseja comprar. Maringá é uma cidade planejada,
com qualidade de vida e um patamar socioeconômico mais
elevado e boas faculdades. Isso atrai muita gente de fora
para investir no município”.

NEGÓCIOS - Shimizu destaca que imóveis próximos às
universidades são sempre muito procurados. Sua empresa
está comercializando um edifício próximo à UEM,
o Verdes Campos, projetado para atender essa
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demanda. “Apesar da situação econômica, negócios estão sendo feitos”, menciona.

Para Claudiomar Sandri, da Sandri Imóveis, o mercado
entrou mais animado em 2016, gerando oportunidades para
quem quer comprar ou vender. E a tendência, garante, é
de aquecimento gradativo. “Há procura por todos os tipos
de imóveis. É o momento certo para comprar, investindo
um preço justo e não fora da realidade como antes”.

Sandri acrescenta que só está havendo dificuldade para
vender os imóveis com preço acima do de mercado. E cita
lançamentos que têm tido uma boa aceitação, como o loteamento do Jardim Braga, em Presidente Castelo Branco, e o
do Mirante do Rio Paraná, em Porto Rico, ambos já com
80% dos terrenos vendidos.

ALTO PADRÃO - Com alguns empreendimentos sendo negociados, Wilson Tomio Yabiku, da Construtora Design, diz
que a procura por imóveis de alto padrão continua, fortalecida principalmente pelo agronegócio. Ele dá exemplos: o
“Icon Residences” oferece apartamentos de alto padrão,
prontos para morar; já o “Terraços de Santorini” será entregue em maio e há o “Concept”, com compactos de alto
padrão, uma nova aposta da construtora, com entrega em
três anos, além de outros lançamentos em estudo.

Também especializado em imóveis de alto padrão, José
Armando, da Catamarã Engenharia, diz que na cidade há
uma concentração importante de pessoas com rentabilidade
alta que não querem simplesmente morar, mas viver com
qualidade. “Há mercado grande para imóveis diferenciados,
que ofereçam o que as pessoas precisam, que valorizem o
cliente, como o Cenarium Residence II, com entrega programada para setembro deste ano. Haverá possui um resort
dentro do empreendimento, com tudo que as pessoas precisam para viver bem”, afirma.

Moeda forte

“Sempre dizemos que imóvel é uma moeda forte e
segura, de valorização garantida no longo prazo,
acima de outros tipos de investimentos”. A afirmação
de Eurico Shimizu reflete o pensamento de muita
gente.

Mesmo em um cenário de incertezas no País, há muitos edifícios sendo construídos

Sem espaço para especulação
“O momento é de equilíbrio, sem espaço
para especulações, o que é muito bom”, avalia Wilson Tomio Yabiku, da Construtora Design. “Os negócios estão sendo feitos por
quem morar ou alugar e não para especular.
Esta fase passou. Houve um amadurecimento do mercado e um saneamento desses
‘investidores’ que acabam criando uma falsa
demanda”, diz. Ele explica que muitos compravam o imóvel na planta para especular,
dando 15% a 20% na entrada, e o vendiam
antes da finalização da obra.

Para Yabiku, o momento também exige
um trabalho mais cauteloso antes do lançamento de qualquer empreendimento. Os
agentes financeiros estão mais exigentes e
seletivos, demandando que as incorporado-

ras sejam cuidadosas, que façam pesquisas
de mercado e um melhor planejamento, o
que tem garantido um produto de melhor
qualidade e maior segurança. “É bom porque
evita aquele ‘oba-oba’ nos lançamentos. As
boas empresas vão sair fortalecidas”, afirma.

“Quando o mercado está superaquecido,
tudo vende e todo mundo vira construtor ou
corretor. Com a acomodação do mercado, vai
permanecer só quem realmente for profissional”, pontua Ewerthon Vargas de Almeida, da Opção Imóveis. Ele diz que o
mercado continua crescendo, mas de forma
organizada, demandando avaliações minuciosas dos empreendimentos e uma leitura
correta das tendências e demandas. “Não é
permitido errar”.

“É muito melhor do que deixar aplicado no banco.
Não tem erro. E a tendência é valorizar sempre”, diz
Claudiomar Sandri. No que concorda José Armando
Quirino dos Santos, “principalmente numa cidade
como Maringá, que não para de crescer”. “No longo
prazo, não perde”, acrescenta Wilson Tomio Yabiku.

O imóvel
continua sendo
um ótimo
investimento.
No longo prazo,
não perde”

Diante da perspectiva de uma redução momentânea
no número de novos lançamentos e levando-se em
conta o tempo normal necessário para conclusão de
uma obra, Ewerthon Vargas de Almeida orienta que
nos próximos dois ou três anos a tendência é de que
haja uma forte valorização dos imóveis. “Agora é a
hora de comprar”.

Todos ressaltam, entretanto, a importância de se
buscar um profissional credenciado, que conheça o
mercado, que possa assessorar na avaliação de um
bom negócio, quanto à parte legal e a documentação.

A tendência nos próximos dois ou três anos é de
valorização dos imóveis. “Agora é hora de comprar”,
diz Ewerthon de Almeida, da Opção Imóveis

WILSON TOMIO
YABIKU, construtor
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“Todos precisam morar”,
lembra Sinduscon
O diretor do Sinduscon/NorPR, Luis Renato de Oliveira
Muçouçah, da construtora Nova Um, diz que o mercado
imobiliário de Maringá é diferenciado, já que a cidade é
um polo regional, especialmente nos setores do comércio,
prestação de serviços, indústria, tecnologia da informação, saúde e educação. “Temos grande diversidade de possibilidades e de demandas”, reforça.

Do ponto de vista das construtoras, Muçouçah diz
que os empresários do setor devem tomar certos cuidados antes de lançar novos produtos. “É preciso alinhar os produtos com o que está em falta no mercado,
não contar somente com financiamento público e acreditar que existem outras formas de viabilizar seus empreendimentos”.

Fazendo um paralelo com a agricultura, Muçouçah lembra o conceito de que “todo mundo precisa comer” e
afirma que o mesmo se aplica no setor imobiliário, já que
todos precisam morar em algum lugar. Além disso, o empresário frisa que, mesmo em épocas de crise, “imóvel
bom não dá prejuízo. Muito pelo contrário”.

Sob essa ótica, ele lembra que o Sinduscon tem uma
ótima ferramenta de apoio aos associados na tomada de
decisões do empresário, que é a Pesquisa Trimestral do
Mercado Imobiliário. “A pesquisa revela dados que permitem melhor compreensão do mercado e meios para
identificar as melhores oportunidades”, ressalta.

Imóvel
bom não
dá prejuízo.
Muito pelo
contrário”.
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Quem não fizer o CAR “cairá nas
garras dos órgãos ambientais”

AMBIENTE

COMO FICA? PRAZO TERMINA

NO DIA 6 DE MAIO E, ATÉ AGORA,
POR INCRÍVEL QUE PAREÇA, SÓ
50% DOS PROPRIETÁRIOS RURAIS
DO PARANÁ PROVIDENCIARAM
O CADASTRAMENTO. PARA
ESPECIALISTA, ELES ESTÃO
‘BRINCANDO COM FOGO’

O

Paraná é o estado onde os proprietários
rurais estão mais
atrasados na elaboração do Cadastro Ambiental
Rural (CAR). Enquanto a média no País varia de 70% a
75%, entre os paranaenses
apenas 50% fizeram o cadastro até agora, o que preocupa,
segundo o diretor da empresa especializada Estratégia
Ambiental, Vítor Hugo Bur-

ko, que já foi presidente do
Instituto Ambiental do Paraná (IAP). O problema é que o
prazo termina no dia 6 de
maio próximo e, segundo
Burko, não há menor possibilidade de haver uma nova
prorrogação.

O proprietário rural que
perder o prazo do CAR vai
perder também o direito a
todos os benefícios para a
consolidação das áreas de
sua propriedade. Não mais
poderá, por exemplo, obter licenciamento ambiental. E, a
partir de 2017, perderá acesso
ao crédito rural e as linhas de
financiamento.
“O CAR pegou, está funcionando e até virou um case internacional”, afirma Burko. O
cadastro, explica, é um regis-

tro que vai mostrar como está
a situação ambiental no País.

O ex-presidente do IAP adverte: se o proprietário não
fizer o cadastro do seu imóvel
rural, “vai travar tudo”. Ou
seja, ele não conseguirá negociar seus produtos e nem
mesmo comercializar animais, tampouco contrair financiamentos e promover
alterações na documentação
da propriedade. “Temos ainda um prazo, embora já apertado, para resolver isto”,
acrescenta Burko, deixando
claro que se produtor não se
adequar à nova legislação,
“cairá nas garras dos órgãos
ambientais que vão resolver

o assunto à sua maneira”. Segundo ele, há dois modos de
se adequar ao novo Código
Florestal: o “fácil”, em que ele
mesmo, o proprietário, toma
a iniciativa, e o “difícil”, em
que o processo se desenvolverá por meio do IAP. “Quem
não for atrás, será jogado no
colo dos órgãos ambientais”,
reitera. “Tem muita gente
brincando com fogo”.

“Essa lentidão dos produtores em fazer o CAR deixa o
Paraná numa situação difícil,
grave, pois corre o risco de
perder áreas produtivas para
a Reserva Legal”, salienta
Burko, acrescentando que há
a percepção de que o produ-

Diante da lentidão
dos proprietários rurais,
o estado corre o risco
de perder áreas
produtivas para a
Reserva Legal; na outra
foto, Vítor Hugo Burko
tor do Paraná está mal informado. E diante da exiguidade
do tempo, poderá faltar profissionais para prestar assessoria aos proprietários, alerta.

Burko orienta aos que fizerem o CAR dentro do prazo,
que terãqo até 6 de maio de
2017 para a regularização
ambiental.
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FLORESTA PLANTADA

Demanda por eucalipto
é grande no Paraná

BIOMASSA LENHA É

CONSUMIDA, NO ESTADO, POR
VÁRIOS SETORES INDUSTRIAIS.
POR MARLY AIRES

G

rande produtor de floresta plantada, o Brasil possui 5,1 milhões de hectares ocupados com eucalipto e o Paraná, 197,8 mil hectares. Os dados são
da engenheira florestal e ex-professora da Universidade Estadual de Maringá (UEM), Sueli Sato Martins,
que dirige o Viveiro Mina D’Água, parceiro da Cocamar.
Segundo ela, só para atender a demanda de lenha para
secagem de grãos no Paraná, são necessárias 1,07 milhão
de toneladas de lenha apenas para o milho e 883,4 mil toneladas para a soja, considerando o consumo médio de matéria prima na operação e os volumes atuais de produção
no estado.
Além disso, há importantes pólos de produção de móveis e
confecções (lavanderias) e criação e abate de frangos, dentre
outras atividades econômicas que demandam grande consumo de energia. O Paraná é atualmente o maior produtor
de frangos, e das 27 avícolas associadas da Sindiavipar, 18
se encontram nas regiões norte e noroeste. Em 2015 foram
abatidas 1,54 bilhões de aves no Paraná. Como são consumi-

Paraná tem cerca de 200
mil hectares plantados.
Só para fazer a secagem
de grãos de milho, no
estado, empresas
precisam de mais de
1 milhão de toneladas
de lenha

das 2,82 toneladas de lenha a cada mil aves, significou o consumo de 4,34 milhões de toneladas em média. Isso tudo sem
contar a demanda dos frigoríficos e das fábricas de ração. Em
uma empresa que abate 5,5 milhões aves por mês, o consumo médio de lenha chega a mil toneladas nesse período,
citou Sueli.

Cuidados na implantação

• Como qualquer cultura, a implantação de uma floresta de eucalipto demanda

cuidados básicos no plantio, na condução e na colheita.

• A seleção das mudas é o primeiro passo para o sucesso na implantação da
floresta. Desta forma, o plantio de mudas clonadas tem apresentado um alto
potencial produtivo.

• A muda de eucalipto deve ser enterrada até o nível do substrato; acima disso,
pode causar problemas futuros de queima de coleto, resultando em queda das
árvores
• A planta precisa de umidade na fase inicial, problema que pode ser resolvido
usando um gel no plantio e irrigação.
• Formiga é sempre problema, especialmente no primeiro e no segundo ano.
• Controle das plantas daninhas antes e após o plantio é essencial para

uma rápida formação da floresta.
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• O espaçamento pode variar de 3x2m a 3x3m.

• Topografia, textura do solo ou mesmo fertilidade, desde que corrigida, não é

problema. Solos rasos são inadequados.

• Na colheita, o produtor pode optar por fazer o corte raso, seis a sete anos

após o plantio, retirando todas as árvores para a produção de energia.

• O novo plantio é feito na entrelinha ou pode-se conduzir a rebrota, com os

cuidados recomendados.

• Se o objetivo for destinar parte para serraria, o manejo deve ser diferenciado,

com poda de galhos no primeiro e segundo ano de plantio e os desbastes, conforme orientação técnica.

Cogeração, uma decisão
estratégica para a Cocamar
Divanir Higino da Silva *

Pioneira em diversas realizações que contribuíram para
fortalecer a economia de regiões onde atua, a Cocamar
Cooperativa Agroindustrial,
sediada em Maringá (PR), é
reconhecida também por
uma importante iniciativa: a
cogeração de energia elétrica.

Em 2008, diante das preocupações com o quadro de sobrecarga do sistema elétrico
nacional e na iminência de
apagões, a cooperativa decidiu investir em uma unidade
própria de cogeração para suprir seu parque industrial.

O empreendimento se justificaria porque, dessa forma,
a organização estaria protegida de eventuais interrupções no fornecimento, que
representariam enormes prejuízos às suas atividades industriais.

Esse modelo de cogeração,
comum em usinas sucroenergéticas, ainda não tinha paralelo na indústria paranaense,
o que colocou a Cocamar,
mais uma vez, em posição de

Usina de cogeração
da cooperativa utiliza
eucalipto como
combustível

vanguarda. Os investimentos,
orçados em R$ 35 milhões,
foram financiados em parte
por instituições oficiais.

A unidade, projetada para
operar com capacidade de
até13 Megawatts - suficiente
para atender todo o parque industrial e setores de
apoio -, foi concluída no ano
seguinte, quando se deu início à sua operação.

A partir de então, a Cocamar desenvolveu suas atividades industriais com maior
tranquilidade e segurança,
lembrando que ao longo desse período, a cooperativa não
deixou de adquirir energia,
aproveitando oportunidades
oferecidas pelo mercado, mas
sem perder de vista a importância estratégica de sua estrutura.

Por fim, em 2014 e 2015, a
cooperativa conseguiu beneficiar-se amplamente de sua
unidade de cogeração, ao reduzir de maneira significativa os custos com energia. E,
de alguns anos para cá, em
vez apenas de bagaço de
cana, a demanda passou a
ser, também, pelo consumo
de um outro tipo de combustível, o eucalipto, fomentandose o cultivo entre os produtores associados que, dessa forma, passaram a ter
uma nova fonte de renda.
Importante destacar que
ao priorizar desde o início o
consumo de biomassa, a
cooperativa fez sua opção
por uma energia limpa e renovável que, além de atender suas expectativas, preserva a qualidade do meio
ambiente.

• Hoje no Brasil um hectare de floresta plantada é
igual a 10 hectares de mata nativa preservados.
• Florestas plantadas com eucalipto somam mais

de 6,95 milhões de hectares no País (IBGE, 2014),
totalizando 9,36 mi ha de florestas plantadas com
pinus, eucaliptos e outras espécies.

• Em 2012, o setor gerou mais de 4,4 milhões de
empregos diretos e indiretos, exportou US$ 7 bilhões, arrecadou mais de R$ 7,6 bilhões em tributos
e gerou R$ 56 bilhões em produção.

• Dos 5.564 municípios brasileiros, 1.100 plantam

florestas renováveis.
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Soja e braquiária elevam
produtividade da mandioca

NOVOS TEMPOS

NOROESTE

PRODUTOR DE NOVA ESPERANÇA SE
ESPELHA NO MODELO DE INTEGRAÇÃO PARA RECUPERAR
O SOLO E IMPULSIONAR A ATIVIDADE. POR MARLY AIRES

T

radicional produtor
de mandioca em
Nova Esperança
(PR), José Anísio
Pasquini encontrou na soja
e na pastagem de braquiária ruzizienses uma forma
de diversificar os negócios,
recuperar o solo e, com isso,
elevar a produtividade da
raiz, que é o seu carro-chefe.
Pasquini cultiva 500 alqueires, sendo a maior parte arrendados e, na atual
safra 2015/16, plantou 135
com soja, área que antes estava ocupada com capim

braquiária. Sua expectativa
é colher entre 130 e 150
sacas por alqueire e dar continuidade a um sistema de
rodízio que tem se mostrado
vantajoso, segundo o produtor. Ele mantém 155 alqueires com mandioca de dois
anos, já pronta para o arranquio, e outros 210 de mandioca nova, para colher em
2017.
O produtor conta que decidiu introduzir a cultura de
soja e a braquiária em 2013,
tendo como referência o funcionamento da integração

lavoura e pecuária. Seu objetivo era recuperar a fertilidade do solo depois de ver
a produtividade da mandioca despencar de 80 toneladas por alqueire para metade desse volume ou até
menos. A queda tem sido
causada por problemas como a doença podridão-damandioca e a infestação de
ervas daninhas de difícil
controle.
Orientado pela Cocamar,
Pasquini vai cultivar soja
por três anos, intercalando
com braquiária solteira, pa-

ra só então voltar com mandioca na mesma área. “É
preciso repor os nutrientes
do solo e reestruturá-lo. Corrigir e limpar. Só assim
vamos voltar às 80 toneladas de mandioca”, afirma.
Ele aproveita para fazer a
recria de gado em 85 alqueires e, como é dono de fecularia, faz semiconfinamento
utiizando resíduos da fabricação. “Em 10 alqueires de
braquiária no ano passado,
coloquei 300 cabeças”,
acrescenta. Para ele, “a soja
e a braquiária vão salvar a
mandiocultura”.

Superação

Buscar
alternativas
para viabilizar a mandiocultura não é novidade
para Pasquini. Para enfrentar os altos e baixos
do mercado, em 1990, ele
decidiu construiu uma farinheira. Numa época em
que se plantava áreas reduzidas com a raiz, ele
plantou 15 e ficou sem ter
para quem vender. A farinheira foi a solução para
armazenar a produção, a
espera de preços melhores. Oito meses depois, a
saca triplicou de valor e
com a produção de apenas
dois alqueires, conseguiu
comprar um caminhão. A
fecularia veio em 2005,
fortalecendo ainda mais a
presença da família na atividade.

Para Pasquini, que também é industrial do setor, soja e braquiária é que “vão saltar a mandiocultura”

5 4 | J o rn a l d e Se rv i ç o Co c a m a r | Fe v e re i ro 2 0 1 6

Colheitas maiores na América do Sul
MERCADO

PERSPECTIVAS

DEPARTAMENTO
DE AGRICULTURA DOS ESTADOS UNIDOS
(USDA) ELEVOU PROJEÇÕES PARA AS
SAFRAS BRASILEIRA E ARGENTINA

O

das, de acordo com o Usda.
Em janeiro, a projeção era
de 25,5 milhões de toneladas. Analistas dizem que o
dólar forte afasta os compradores do produto americano
e os empurra para países de
moeda mais fraca, como
Brasil, Argentina e os do
Leste Europeu. Para a Argentina, a nova estimativa
de produção é de 17 milhões
de toneladas, 1 milhão de to- Argentina, cujas áreas proneladas superior a de ja- dutoras passaram a receber
Diante de um clima favorá- neiro.
mais chuvas nas últimas sevel na América do Sul e um
manas. A projeção agora é
Coerente nos dados, o de 58,5 milhões de tonelaambiente que estimula as
exportações pelos países da Usda reduziu sua projeção das, 1,5 milhão de toneladas
região, o Usda elevou suas para as vendas externas mais que nas projeções de jaestimativas para a oferta do americanas, que passaram neiro. Esse aumento causou
grão do Brasil e da Argen- de 43,18 milhões de tonela- uma elevação na perspectiva
tina. Para a safra brasileira, das, para 41,91 milhões de de produção global para
a projeção passou de 81,5 toneladas. Como o consumo 350,51 milhões de toneladas.
milhões para 84 milhões de no país não deve ter grandes
toneladas e, para a colheita alterações, a estimativa para
Os estoques finais munargentina, subiu de 25,6 mi- o estoque final de milho nos diais também foram elevalhões de toneladas para 27 EUA subiu quase 2%, para dos em 1,4%, para 80,4 mi46,67 milhões de toneladas. lhões de toneladas. O órgão
milhões de toneladas.
realizou ajustes nas projeEXPORTAR - O Brasil, que SOJA – No cenário da oleagi- ções para o consumo domésestá no período de plantio da nosa, a mudança mais ex- tico dos países e manteve as
safra de inverno – deve ex- pressiva veio no aumento estimativas de exportação,
portar 28 milhões de tonela- esperado para a colheita na confirmando o Brasil como
Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos (Usda)
fez poucas mudanças em seu relatório mensal
de oferta e demanda de
grãos na safra 2015/16, divulgado no dia 10. As alterações mais importantes ficaram por conta do milho, cujas projeções mais folgadas
de oferta pressionaram os
preços em Chicago.

Números

84

milhões de toneladas
é a projeção brasileira
para a safra de milho

O Brasil se firma como o
maior exportador global
de soja, devendo embarcar
57 milhões de toneladas

maior exportador de soja do
mundo. Dessa forma, a estimativa do Usda para os embarques americanos continuou em 45,99 milhões de
toneladas, enquanto a projeção para as exportações brasileiras prosseguiu em 57
milhões de toneladas.

Tempo favorável
impulsiona a
produtividade
das lavouras

As previsões para a safra
brasileira da oleaginosa se
mantiveram estáveis em 100
milhões de toneladas. O
mesmo ocorreu para os Estados Unidos, que deve colher 106,9 milhões de toneladas. Houve elevação de 3%
nas projeções para a Argentina, chegando a 58,5 milhões de toneladas.

100

milhões de toneladas
é quanto o Brasil
deve colher de soja

58,5

milhões de toneladas
de soja é a
previsão de colheita
na Argentina

Estoques de suco diminuem no Brasil

Uma forte queda por conta de
uma produção também menor e exportações relativamente estáveis, os
estoques de suco de laranja brasileiro nas mãos das grandes indústrias exportadoras deverão descer,
até junho, ao menor patamar dos últimos quatro anos e oferecer alguma sustentação ás cotações do
produto no mercado internacional
mesmo com a demanda mundial
também em retração. A análise,
feita pelo Valor Econômico, foi publicada no dia 16/2.

Conforme informações divulgadas pela Associação Nacional dos
Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR), os estoques de suas associadas ficaram em 728,9 mil
toneladas equivalentes ao suco de
laranja concentrado e congelado em
31 de dezembro, 27,3% abaixo do
nível observado um ano antes.

No ritmo atual das vendas, o volume, segundo a entidade, tende a
encolher para 292,4 mil toneladas
em 30 de junho, quando termina a
safra atual (2015/16) – uma redução
de 42,7% na comparação com o total
computado no fim da temporada
2014/15 e abaixo de um ponto de
equilíbrio calculado em 300 mil caixas. Se confirmada, será a menor
quantidade armazenada pelas três
companhias em 30 de junho desde
2011.

“É o fim do acúmulo de estoques”,
disse Ibiapaba Neto, diretor-executivo da CitrusBR. Ao Valor ele lembrou que a forte retração espelha
duas temporadas seguidas de produção restrita de suco de laranja,
por conta de duas safras menores
da fruta no cinturão produtivo que
se espalha por São Paulo e Minas
Gerais.

TENDÊNCIA - “Mas essas novas
quedas esperadas nos estoques
mostram que, por enquanto, a oferta de suco está caindo ainda mais
rapidamente que a demanda, em
boa parte devido ao baixo rendimento da safra brasileira. Isso deve
manter a estabilidade nos preços
em dólar nos próximos meses ou até
trazer um aumento para as cotações
do suco brasileiro”, afirma André
Padilla, analista do Rabobank do
Brasil.

Há algum tempo a oferta e demanda de suco
vêm caindo juntos, o que mantém os preços
internacionais relativamente estáveis, ao
redor de US$ 1,8 mil a tonelada
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Agência paranaense do BRDE
bate recorde histórico:
R$ 1,5 bilhão em contratações
FINANCIAMENTOS

DESEMPENHO

META DE

CHEGAR A R$ 1 BI EM 2015 FOI

PRATICAMENTE CUMPRIDA AINDA

A

NO PRIMEIRO SEMESTRE

Agência Paraná do
BRDE superou a
meta de contratações para 2015 e
bateu o recorde histórico de
R$ 1,53 bilhão em financiamentos, um aumento de 60%
em relação a 2014, apesar da
crise que paralisou a economia do país e retraiu a liberação de crédito. O desempenho do banco no Paraná
em 2015 contribuiu com os
avanços dos indicadores econômicos do Estado, considerado o segundo estado mais
competitivo do Brasil, de
acordo com ranking publicado pela revista Veja. O levantamento mede o ambiente de negócios e competitividade por investimentos
no país.
A meta para 2015 era contratar R$ 1 bilhão, o que foi
praticamente cumprido no primeiro semestre, quando foram contratados R$ 958 mi-

lhões. As operações envolvem
financiamentos ao agronegócio, indústrias e empresas de
todos os tamanhos. Foram assinados perto de 1.900 contratos, entre os quais um com a
Cocamar no montante de R$
60 milhões para a realização
de melhorias em unidades
operacionais. Os recursos
foram liberados por meio das
linhas do BNDES, FINEP,
FGTS e Fundo Constitucional
de Financiamento do CentroOeste (FCO).

PRODUTORES E EMPRESAS - Do total contratado
pela Agência Paraná no ano
passado, 30% são financiamentos a produtores rurais,
operações que somaram R$
455,1 milhões. Micro e pequenas empresas ficaram
com R$ 135,4 milhões. Médias empresas, com R$
115,5 milhões e grandes empresas – incluin-do cooperativas – com R$ 824,1 milhões.

Para a gerente de Operafazer ainda mais em 2016,
sempre apoiando quem ções, Juliana Dallastra, o
ajuda nosso estado a cres- ganho com a contratação recorde é de todos, banco, emcer”.
preendedores e o Estado Pa“O resultado espetacular raná. “O BRDE, cumprindo
de 2015 mostra que o seu papel de banco de desBRDE, mesmo num cenário envolvimento, atuou pró-atieconômico e político desfa- vamente em um ano de
vorável, não mediu esforços inúmeros desafios para os
para manter o compromisso empreendedores. A demancom o desenvolvimento da da que se apresentou foi
nossa região, contribuindo atendida com linhas de ficom a geração de emprego, nanciamento adequadas às
renda e riquezas”, disse o necessidades de cada cliente”, afirmou Juliana.
“Os valores disponibiliza- diretor Orlando Pessuti.
dos comprovam que o
BRDE no Paraná está de
acordo com a política de interiorização do governo do
estado”, destacou o diretor
de Operações, Wilson Quinteiro. “Isso nos motiva a

NÚMEROS DE 2015
Total de Operações

• Produtor rural – R$ 455.181.885
• Micro e pequenas empresas – R$ 135.476.975
• Médias empresas – R$ 115.547.153
• Grandes empresas – R$ 824.111.070
Total – R$ 1.530.317.084

Negócios podem
surpreender
em 2016

De acordo com o diretor de Operações Wilson Quinteiro, se em 2015 o banco tinha uma previsão de realizar R$ 1 bilhão em negócios, a estimativa para 2016
é de R$ 1,3 bi-lhão, “podendo novamente surpreender”. No ano passado, segundo ele, o governador Beto
Richa injetou R$ 200 mi-lhões na instituição, criando
uma alavancagem sete vezes maior, viabilizando financiamentos no estado. “Grande parte desse valor
irá, com certeza, para o segmento do agronegócio, em
especial para o cooperativismo, que possui muitos
projetos em andamento”, completa.

A partir da esquerda,
o diretor de Operações,
Wilson Quinteiro,
e o diretor
Orlando Pessuti

30%

dos recursos foram
destinados a apoiar
produtores rurais
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ARTIGO

Sucessão com inovação no campo
Amélio Dall”Agnol*

É por demais conhecido o ditado: “pai rico, filho nobre, neto
pobre”. Muitos de nós, apesar
da sábia afirmação desta mensagem, ainda não paramos
para refletir sobre o seu real
significado. O pai rico foi aquele
que deu duro e construiu a fortuna da família: o filho nobre
se limitou a usufruir da fortuna
que o pai ganhou e não deixou
nada para o seu filho, que voltou à condição de pobre.

Quando fortunas familiares
evaporam, muito provavelmente a tendência natural da
sociedade seja culpar apenas o
“filho nobre”, quem sumiu com
o dinheiro que o pai ganhou,
gastando irresponsável e perdulariamente. Mas o pai rico
não tem nenhuma responsabilidade pelo acontecido? Não

seria o filho perdulário resultado de um pai empreendedor,
mas prepotente, incapaz de ensinar ao filho o que ele sabia?
Talvez, até menosprezou as
eventuais “ideias malucas do
moleque” que, como consequência, elegeu a vida fácil das
festas, ao desprezo do pai ausente.

O sucesso, é bom frisar, não
é um bem permanente. O que
pode ser permanente é o fracasso. Mesmo um pai rico pode
fracassar após o êxito inicial de
uma iniciativa bem sucedida,
caso não busque adaptar-se às
mudanças que acontecem continuamente no mundo que o
cerca. “Não é o mais forte

quem sobrevive e nem é o
mais inteligente, mas aquele
que melhor se adaptou às mudanças”, escreveu Charles Darwin, em seu tratado sobre a
evolução das espécies.

Os jovens são mais receptivos às mudanças do que os
adultos e se adaptam mais facilmente aos novos cenários.
São menos avessos ao risco e
aceitam com mais naturalidade uma eventual frustração
de uma iniciativa mal sucedida. Nessa eventualidade, eles
têm toda uma vida pela frente
para recompor-se. “O futuro não
é o que a gente teme, é o que a
gente ousa”, dizia Carlos Lacerda, ex-governador do Rio.

Neste espaço, vamos aternos apenas a comentar os
desafios da sucessão familiar
no campo, onde está cada vez
mais difícil reter os jovens
que, em sua grande maioria,
preferem migrar para áreas
urbanas, onde há mais lazer,
além de mais prestígio. Mas
há jovens que gostariam,
apesar do sacrifício, de continuar a saga familiar no campo, desde que apoiados pela
família na implementação de
novas iniciativas. Apesar dessa disposição, nem sempre
eles conseguem romper a resistência dos membros mais
velhos da família, os quais
temem um eventual fracasso
das inovações propostas pelo

F ORTUNAS FAMILIARES SE PERDEM PORQUE
MUITOS NÃ O A CEITAM REALIZAR AS MUDANÇAS

jovem, preferindo continuar
na segurança do status quo,
ao provável êxito de uma mudança arriscada.
É frustrante constatar que
fortunas familiares construídas durante décadas de renúncias e sacrifícios dos seus
protagonistas se perdem por
causa da visão de adultos
conservadores, que não aceitam realizar as mudanças
que se fazem necessárias
para manter as con- quistas
do passado. O campo precisa
de inovação, força que não
brota da cabeça de idosos refratários a mudanças, mas de
jovens empreendedores e refratários.

(*) Pesquisador da Embrapa
Soja. Publicado originalmente
na Folha de Londrina, edição
de 6 de fevereiro.
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Toro, a nova picape da Fiat

VEÍCULOS

NOVIDADE SEGUNDO A

MONTADORA, UTILITÁRIO É O
“PRODUTO MAIS SOFISTICADO”
QUE JÁ PRODUZIU

F

iat Toro, a nova picape da marca, foi
apresentada oficialmente dia 15/2, depois de meses de campanha
de antecipação.

Ainda em dezembro passado, a montadora prometeu
que a Toro é o produto “mais
sofisticado que a Fiat já produziu no mundo inteiro”, nas
palavras de Marco Antônio
Lage, diretor de comunicação
.
É o segundo fruto da Fiat
Chrysler (FCA) no Brasil – o
primeiro foi o Jeep Renegade.

outras versões a diesel mais
em conta, incluindo uma
com caixa manual de seis
marchas e tração 4X4. Na
top, o câmbio é automático
de nove velocidades e a tra-

ção é integral.

Segundo especialistas que
testaram o veículo, ela é uma
picape com diribilidade de
SUV, superior à das rivais.

Isso porque, o novo modelo
da Fiat tem por baixo do visual de veículo de carga, uma
estrutura de utilitário esportivo, mais especificamente a
do Jeep Renegade.

A Toro será oferecida em quatro versões, além de uma
série especial de lançamento,
chamada de Opening Edition.

URBANO E OFFROAD- A picape Fiat Toro quer ser um
veículo essencialmente urbano, mas promete também
não fazer feio em trechos offroad. A opção que tem mais
atributos para ir bem nesses
dois cenários é a topo de
linha Volcano. Tabelada em
R$ 116.500, ela conta com
motor 2.0 turbodiesel de 170
cv a 3.750 rpm e 35,7 kgfm
a 1.750 rpm. Mas a Toro tem

Veículo apresentado dia 15/2 chega ao mercado em quatro versões e uma série especial

Mabu Hotéis & Resorts
oferece modelo inovador
de propriedade compartilhada
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TURISMO

CONHEÇA

TRATA-SE DE UM
NOVO E INTERESSANTE CONCEITO
DE FÉRIAS EM FAMÍLIA

A

Mabu Hotéis & Resorts, uma das mais
tradicionais redes
do mercado hoteleiro do país, com 42 anos no
mercado, apresenta seu mais
novo conceito de férias programadas, o My Mabu.

Investindo no modelo de
propriedade compartilhada, a
marca está comercializando
frações que permitem aos
proprietários e suas famílias
desfrutar, anualmente, de
quatro semanas no My Mabu, ou em qualquer resort associado à RCI (Resorts Condominium International) líder mundial no segmento de
férias compartilhadas, com
4.500 hotéis em mais de 100
países. “Esse formato permite
que o proprietário utilize o

apartamento escolhido de
acordo com um calendário rotativo. Estamos iniciando nosso cronograma de lançamentos. O sistema fracionado
é uma excelente alternativa
para aquelas pessoas que não
abrem mão das suas férias”,
destaca o CEO da rede Mabu
Hotéis & Resorts, Wellington
Estruquel.
No caso do My Mabu, o direito de utilização da fração
chega a 50 anos, um dos
maiores entre as redes que já
adotaram o sistema. “Quando
comparamos à compra de um
imóvel utilizado pela família
somente para passar as férias,
ou até mesmo às diárias de
um hotel pelo mesmo período,
o My Mabu representa um
custo bastante inferior em

longo prazo, podendo chegar
a 2/3 do valor da fração da
propriedade compartilhada
em comparação com o custo
de aquisição de uma segunda
propriedade”, acrescenta Estruquel.

Para divulgar o novo modelo, a rede Mabu trabalha a
campanha “My Mabu: Happy
Holiday Homes”, além de um

hotsite e um telefone 0800
para tirar todas as dúvidas
dos interessados e agendamento das diárias. A previsão
inicial da marca é comercializar 200 apartamentos com capacidade para até 6 pessoas,
outros 200 para até 4 pessoas,
além de 20 suítes para até 8
pessoas, no prédio construído
dentro do complexo do Mabu
Thermas Grand Resort.

Fractional Mabu
vem para atender
a uma demanda de
turistas que buscam
os serviços de
excelência dos hotéis,
com o mesmo conforto
de casa

O maior e mais moderno parque aquático da região Sul

Em paralelo ao projeto My Mabu, a rede também anuncia
a inauguração do parque aquático do Blue Park no mesmo
complexo, com previsão de abertura para dezembro de 2017.
O empreendimento, pioneiro no Paraná, busca atrair hóspedes, moradores de cidades num raio de 250 km e também
visitantes de Foz do Iguaçu. “Será um marco importante e
um novo atrativo para a região, que deve gerar um movimento constante e aquecer ainda mais o turismo e a economia em Foz e em todo o estado”, afirma Wellington Estruquel.
O projeto será construído e inaugurado antes mesmo da entrega dos apartamentos My Mabu, e contará com muitas atrações. Com a construção da praia de ondas termais, somada a
extensão da praia termal que já existe hoje no complexo do
Mabu Thermas Grand Resort, o grupo passa a oferecer aos
hóspedes a terceira maior praia termal do mundo

SERVIÇO - As últimas novidades da rede de hotéis podem
ser acessadas pelo site (www.hoteismabu.com.br), pelo Twitter (twitter.com/hoteismabu) e pelo Facebook (www.facebook.com/hoteismabu
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O balanço do
Plano de
Desenvolvimento
do Comércio Justo
2015

O cooperado Luiz Antonio Genoves, de Floraí, ilustrou campanha promocional do Comércio Justo na Holanda, feita recentemente pela Plus Supermarkets, companhia varejista que adquire o suco produzido com as
laranjas dos produtores ligados à Cocamar.
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Entre a roça e o comércio
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HISTÓRIA

FAMÍLIA DO CAMPO

EM ÂNGULO, PERTO DE MARINGÁ,
OS MARÓSTICA GANHARAM NOTORIEDADE COM UMA BEM
SERVIDA VENDA, MAS O FUTURO DELES ESTARIA MESMO
NA AGRICULTURA. POR MARLY AIRES

A

os 76 anos, Ângelo
de Adélio Maróstica, morador em
Ângulo, região de
Maringá, ainda se mantém
na ativa: toma conta de sua
propriedade e das áreas
arrendadas, cultivando um
total de 235 alqueires. Isso
faz dele o maior produtor de
soja e milho do município.
Mas nem sempre foi assim:
Ângelo Adélio e a esposa
Neide começaram praticamente do nada.

A família de Ângelo Adélio
era de Pederneiras (SP) onde
trabalhava em uma fazenda
de café. Seus pais, Marcos
Antonio Maróstica e Lúcia,
se mudaram para o Paraná
em 1948, depois de comprar
uma empreita de café em
Arapongas. O filho, então
com nove anos, era o mais
velho. O casal teve outros
oito filhos.

Os Maróstica não chegaram a faturar com o café,
pois a região estava exposta
às geadas. Assim, quando
venceu a empreita, em 1951,
eles assumiram outra propriedade no mesmo município, mas para plantar batatas. “Não tinha que usar veneno ou adubo. A gente plantava, Deus mandava chuva
e pronto”, lembra o produtor.

1948

foi quando eles
chegaram a
Arapongas, vindos
de Pederneiras (SP)

NO DESTINO - A mudança
para Ângulo ocorreu em
1954, contratados para formar cafezal. Ainda havia
bastante mato, mas o sítio
estava aberto, com mudas
plantadas de Bourbon. No
entanto, geou forte em 1955
e, para consolar a família, o
dono da propriedade prometeu: tudo o que os Maróstica colhessem nos próximos
três anos, seria deles. Em
dois anos houve uma colheita pequena, mas no terceiro, os pés estavam carregados e prometiam uma
gran-de safra. A família comemorava, planejando comprar as próprias terras.

em Ângulo, beirando o Rio
Pirapó. Também por causa
da geada, não deu café. O
que por uns tempos sustentou a família foi o cultivo de

mamona, destinada à produção de óleo combustível. Não
faltava comprador na época.

Ângelo Adélio e Neide
têm dois filhos: Antonio,
que seguiu a carreira de
professor, e Maria Inês, especial. Dos três netos, Raoni
acompanha o avô desde pequeno e agora cursa Agronomia; Renisa é médica e
Ângelo está seguindo o
mesmo caminho.

“Mas o dono não cumpriu
a promessa e ficou com metade da colheita”, reclama
Ângelo Adélio. Só dois anos
mais tarde é que eles conseguiram juntar o suficiente
para comprar um lote de
cinco alqueires ali mesmo

Um acaso os levou ao
comércio. E deu certo

Pouco antes de se casar, em 1962, Ângelo Adélio assumiu uma empreita para tocar
4 mil pés de café. Para começar a vida, ele e a esposa Neide moraram em uma tapera
que havia no meio do pasto. A casa era pequena e, ainda assim, um dos cômodos era
usado para guardar café. Permaneceram dois anos na empreita, até o dono vender. Aí,
assumiram um cafezal que estava praguejado de mato. Os dois trabalharam muito,
deixando tudo limpo e, dois anos depois, colheram uma boa safra. Com o resultado, e
mais um pouco que o pai de Ângelo Adélio emprestou, conseguiram os seus primeiros
cinco alqueires.
O problema é que, seis meses depois, o pai necessitou do dinheiro e foi preciso vender
o sítio para pagá-lo. Com o que restou, o casal investiu na compra de um estabelecimento comercial, o Bar, Sorveteria e Padaria Imperial, uma das primeiras vendas da
cidade. “Eu não entendia nada de comércio e só tinha frequentado escola um ano. Meu
pai é quem me ensinou o pouco que sei, à luz da lamparina”, conta.

O comércio foi a alavanca para crescer. E a esposa Neide, o grande esteio, trabalhando
lado a lado.

O casal Ângelo
Adélio e Neide
com os filhos
Antonio e Maria

Não tinha que
usar veneno ou
abudo. A gente
plantava, Deus
mandava chuva
e pronto”
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Era muita freguesia
Em 1975, formando estoque, os Maróstica transformaram o negócio em um
empório, onde se podia
achar desde ferramentas,
alimentos, até enxoval, roupas e calçados. Quando faltava alguma coisa, Ângelo
Adélio dava um jeito de
buscar em Maringá ou onde fosse preciso, com uma
velha Kombi.

Vinha gente de toda a região para comprar. Quando chegavam os caminhões trazendo as mercadorias, a família comemorava, apesar de saber
que isso representaria uma
grande trabalheira. No balcão, filas se formavam
para comprar e os fregueses traziam listas de pedidos.

De volta à terra

O primeiro sítio, com 10 alqueires, foi comprado em
1969. Como havia só pastagem, Ângelo Adélio colocou algumas vacas leiteiras e ajustou um empregado para ordenhar o leite. Sempre que podia, deixava a esposa
cuidando do comércio, com os empregados, e ia para o
sítio, acompanhar as atividades.
A partir de então, todo dinheiro que sobrava era investido em terras e na ampliação do comércio. Em 1973, o
produtor passou também a arrendar propriedades para
plantar algodão. Mais tarde, dedicou-se ao cultivo de grãos
– soja, em especial. Em 1986, a família deixou de vez o
comércio para trabalhar integralmente na agricultura.

“Apanhar”
para aprender
Algumas lições Ângelo
Adélio teve que aprender
a duras penas, como a de
nunca mais ser fiador. Ele
lamenta: da última vez que
deu seu aval para uma dívida, perdeu uma fazenda
de 500 alqueires no Mato
Grosso.

E, na época do presidente João Figueiredo,
ainda no regime militar,
decidiu investir no cultivo

de feijão, acreditando em
uma campanha governamental, que dizia: “Plante
que o João garante”. Mas,
segundo o produtor, uma
seca acabou com a lavoura
e a tal garantia ficou só na
conversa.

“Já levei muito na cabeça, mas nunca me deixei
abater. Apego-me a Deus e
sigo em frente”, afirma Ângelo Adélio.

A chegada da TV

Numa época em que era raro quem possuía um aparelho de televisão em casa, a
venda foi a segunda do município a ter
uma TV, ainda em preto e branco, adquirida pouco antes da Copa do Mundo de
1970. Em dias de jogos, era casa cheia, com
gente sentando no chão, nas mesas de sinuca, se acomodando em pé pelos cantos e
disputando espaço na porta.
Além do futebol, havia também as novelas, que chegavam para
mudar os hábitos do povo da cidade e dos sítios, que não queriam perder os capítulos
e se encantavam também pelos filmes e desenhos. Depois do surgimento da TV, a
vida no campo nunca mais seria a mesma.

Uma liderança municipal

Ângelo Adélio foi o primeiro prefeito de Ângulo
(entre 1993 e 1996) e vereador por 12 anos. Quando
houve a emancipação do
município, que pertencia a
Iguaraçu, a população teve
que começar do zero, organizando posto de saúde, escola, creche e tudo o mais.
Até o prédio da prefeitura
foi construído com doações
de produtores e moradores

do município.

Em sua gestão, Ângelo
Adélio priorizou a construção de todas as estradas rurais e, em parceria com a
Emater, executou o projeto
de microbacias hidrográficas. “Nesta época, já tinha
propriedades com curvas de
nível, mas era tudo desorganizado, cada lote de um
jeito. A atuação do secretário

de agricultura, Osmar Dias,
foi fundamental”, afirma.
O produtor conta que na
década de 1970, antes da implantação das curvas de
nível e das microbacias, cometia-se loucuras. “A gente
tombava a terra pegando da
cabeceira e descia com o trator ‘de bico’, sem curva de
nível, sem nada. Quando
chovia, a água levava tudo”.

