GESTÃO

Projeto de Segurança Cocamar
A próxima fase do projeto, a partir do diagnóstico, será a construção de um plano de transformação,
para alcançar uma sólida cultura de excelência operacional e gestão de risco
om o objetivo de melhorar ainda mais
seus processos de segurança, a cooperativa iniciou o Projeto de Segurança Cocamar, o trabalho é
feito sob a orientação de uma
conceituada organização internacional, referência mundial em segurança no trabalho
e que foi contratada para diagnosticar a atual situação da
segurança na cooperativa.

C

A partir do diagnóstico, será
construído um plano de transformação em conjunto com a
empresa contratada, para alcançar uma cultura de excelência operacional rumo ao
planejamento estratégico de
2020.

A gerência do projeto acontece entre a Gestão Ocupacional, Diretoria Cocamar e
consultoria. O trabalho teve
início em agosto e os resultados do diagnóstico deverão

A intenção é que a segurança seja
mais que uma prioridade, mas
sim um valor da Cocamar, pois
prioridades mudam de acordo com
as circunstâncias e valores não”.
Fernando Castro Vieira Filho
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ser apresentados até o final sultoria contratada, com o
intuito de aumentar a perdeste ano.
cepção de risco. Na última
DIAGNÓSTICO - O diagnóstico reunião do Conselho de Adconsiste em duas etapas, ministração foi apresentado
sendo a primeira, a aplicação o projeto aos conselheiros e
de uma pesquisa de percep- realizado o contato de segução de risco que envolve to- rança, que envolve batedos os colaboradores da Co- papo sobre segurança para
camar, desde a alta adminis- identificar a percepção de
tração até os operacionais. A cada um dos envolvidos sosegunda etapa se dá por meio bre os riscos da atividade e
de visitas e avaliações em captar sugestões de melhocampo, nas unidades e com- rias. Na próxima edição do
plexos industriais.
Jornal Cocamar será apresentada a metodologia de
Um benefício que o projeto já trabalho.
trouxe, são os contatos de
segurança, que é uma meto- RESULTADOS - “Os resultadologia utilizada pela con- dos têm atendido às nossas

expectativas e a superintendência tem nos apoiado bastante”, afirma Fernando Castro Vieira Filho, gerente de
Gestão de Pessoas.
A próxima fase do projeto, a
partir do diagnóstico, será a
construção de um plano de
transformação, para alcançar uma sólida cultura de excelência operacional e gestão de risco. “A intenção é
que a segurança seja mais
que uma prioridade, mas sim
um valor da Cocamar, pois
prioridades mudam de acordo com as circunstâncias e
valores não”, acrescenta
Fernando.

PALAVRA DO PRESIDENTE

As tecnologias e conhecimentos
possibilitam a adaptação
aos novos tempos
Só vai permanecer rentável quem conseguir entender que é
fundamental aprimorar a gestão e adequar-se a novos padrões de produtividade
Divanir Higino,
presidente da Cocamar
“correria” tornou-se
uma realidade comum no cotidiano
das pessoas. Temos
a impressão que as horas, os
meses, os anos, estão passando mais rápido do que
antes. Surpreende perceber
que já é fim de ano. Quase
metade da última safra de
soja ainda está nos armazéns
da cooperativa enquanto a do
novo ciclo, terminando de ser
plantada, já se desenvolve na
lavoura. É o recomeço de um
novo período de expectativas
e desafios.

A

Felizmente, a evolução tecnológica tem sido ágil nos
últimos anos. Graças a ela, e
com um bom planejamento e
orientações técnicas, o produtor consegue inovar e modernizar-se, garantindo uma

nova realidade de sucesso
em suas atividades no campo. Com fortes parcerias entre Cocamar e instituições de
pesquisa, levamos aos nossos cooperados informações
que os fazem estar sempre a
frente. Afinal, o produtor
que, com o apoio da cooperativa, põe em prática as novidades tecnológicas, evolui
e aprimora o potencial produtivo de sua lavoura.
Repetimos sempre: uma das
funções mais importantes da
cooperativa é exatamente
transferir conhecimentos e
apresentar novas tecnologias para que os cooperados
obtenham os melhores resultados em seus negócios.
Aliadas a uma boa gestão, as
modernas tecnologias estão
aí para que os produtores se
tornem, também, mais empresariais e menos vulneráveis e dependentes às

variações climáticas.
E por falar em informações e
conhecimento, iniciamos,
nesta edição do Jornal de
Serviço Cocamar, uma série
de matérias sobre Segurança
no Campo. A Cocamar está
trabalhando, em conjunto

com uma empresa referência
mundial em segurança no trabalho, para melhorar ainda
mais os processos de segurança da Cocamar e, assim,
assegurar a vida de cooperados e colaboradores.

como os que estamos vivendo, o caminho nos parece
bem definido: a sobrevivência
requer adaptar-se à nova realidade e, sem dúvidas, pode
ser primordial na busca por
melhores e maiores produtividades e, principalmente,
Em tempos muito acelerados, qualidade de vida.

Aliadas a uma boa gestão, as modernas tecnologias estão aí
para que os produtores se tornem, também, mais empresariais
e menos vulneráveis e dependentes às variações climáticas.
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Sementes bem distribuídas
Em Umuarama (PR), agropecuarista que faz integração lavoura-pecuária há quase 15 anos
diz que todo cuidado é pouco, em cada detalhe, para quem deseja alcançar alta produtividade
Rogério Recco
s produtores da região
da Cocamar estão finalizando o plantio da soja,
safra 2017/18. A estimativa do gerente técnico Renato
Watanabe é que 80% da superfície prevista pela cooperativa, já
foram completados. Os trabalhos
devem estar praticamente concluídos até o final do mês.

O

A adequada distribuição de sementes, na fase de plantio, é
quesito fundamental para começar a safra apostando em
alta produtividade. Essa é uma

das principais preocupações do
agropecuarista Gérson Bórtoli,
de Umuarama (PR), para quem
todo cuidado é pouco: “Se começar errado, não tem como
consertar lá na frente”, veja gráfico abaixo.
Na manhã de 24 de outubro,
ainda fazendo o plantio da safra
de soja 2017/18, Bórtoli recebeu
a equipe do Rally Cocamar Bayer
e Spraytec de Produtividade,
quando mostrou que a distribuição de sementes no solo atendia
às suas expectativas. Ao reme- tou: as sementes estavam “ali- O Rally conta com o patrocíxer um dos sulcos deixados pela nhadas e uniformemente bem nio, também, da Ford, Sanpassagem da plantadeira, apon- distribuídas”.
cor Seguros e Unicampo,
com apoio do Comitê Estratégico Soja Brasil (Cesb).
QUEBRA DE PARADIGMA Não se trata apenas de um
capricho. Na “terra do boi”,
em pleno arenito caiuá, Bórtoli cultiva 410 hectares com
soja adotando o sistema de
integração lavoura-pecuária
(ILP). O produtor representa
uma quebra de paradigma na
realidade regional que, embora tenha passado por mudanças nos últimos 20 anos,
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ainda é caracterizada, em sua
maior parte, por pastos degradados.
As mudanças vieram com a
integração, que trouxe a
soja como alternativa viável
para a reforma de pastagens
exauridas por décadas de
exploração e sem que houvesse a necessária reposição de nutrientes no solo.
Mesmo sem nunca ter lidado
com soja, Bórtoli começou
em 2003/04 a reformar os
pastos cultivando a oleaginosa no verão, e não parou
mais.

Foi aprimorando com o tempo
“Comecei aos poucos, com
40 hectares”, relembrou Bórtoli, dizendo que recebeu
orientação técnica da Cocamar e foi se aprimorando com
o passar do tempo. Após quase 15 anos, garante: nunca
teve prejuízo com a adoção
dessa prática e tampouco
houve alguma frustração de
safra, mesmo em anos menos chuvosos.
O bom desempenho do agropecuarista é avaliado tecnicamente por profissionais
especializados da cooperativa. Por várias vezes, nas últimas safras, ele ficou entre
os primeiros colocados no
Prêmio Cocamar de Produtividade de Soja, competindo
com produtores da terra roxa.
No ciclo 2016/17, por exemplo, sua média geral foi de
66,1 sacas/hectare (160 sacas/alqueire) e de 88,8 sacas/hectare (215 sacas/alqueire) na área do concurso.

buscar sempre a melhoria da
produtividade”, afirmou Bórtoli, acrescentando ser indispensável, também, gerenciar
os custos “sem prejuízo das
tecnologias recomendadas”.
FAZER BEM FEITO - “É preciso E resumiu: “integração só dá

certo se for bem conduzida”. independente das preocupações que cercam o mercado
É com essa visão que ele disse da oleaginosa, “o produtor
vislumbrar o desafiador hori- precisa fazer a sua parte”.
zonte da safra 2017/18, de cotações deprimidas pela oferta Bórtoli acredita estar fazendo
abundante, enfatizando que, a sua. Desde que começou a
lidar com soja, conseguiu dobrar a produtividade média
da lavoura, que foi de 33 sacas/hectare (80 sacas/alqueire) em 2003/04. Mas não

se dá por satisfeito. Com a
ajuda do filho Hugo, que é
formado em agronomia, e dos
profissionais da cooperativa
que lhe prestam assistência
técnica, ele faz planos de
galgar logo o próximo degrau: o patamar de 82,6 sacas/hectare (200 sacas/alqueire). E concluiu, confiante: “Estamos trabalhando para isso”.

Sinergismo

Gérson Bórtoli: quebra de paradigma na realidade regional
meta de alcançar 82,6 sacas por hectare

Para o engenheiro agrônomo
Luiz Augusto Magnossão, que
atualmente faz o acompanhamento à propriedade do produtor, "hoje a integração lavoura pecuária floresta (ILPF),
é uma realidade em nossa região. O sinergismo entre as
culturas de soja, capim braquiária e criação bovina, só
traz benefícios, tanto no âmbito econômico como ambien-

tal, tornando-se um sistema
sustentável e seguro”. Magnossão acrescenta que, com a
diversificação das atividades,
é preciso que o agropecuarista
tenha uma visão de gestão
empresarial da propriedade,
saber identificar os pontos
fortes e os a serem melhorados, seguir a orientação técnica e sempre atualizar seus
conhecimentos".
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Alvadi Antonio Balbinot Júnior* das por espécies de braquiária,
desde que estas sejam manejaÉ de franco conhecimento que das com intensidade adequada
as culturas de grãos, especial- de pastejo - manutenção da
mente a soja, beneficiam as pastagem com 20 a 35cm de alpastagens cultivadas na se- tura. Em experimentos, a produquência, em sistema de integra- tividade da soja após pastagem
ção lavoura-pecuária. No entan- de braquiária ruziziensis ou BRS
to, pesquisa da Embrapa tem in- Piatã foi cerca de 10% superior
dicado que a soja também é be- à cultivada após essas braquiáneficiada por pastagens forma- rias sem pastejo, ou mesmo

após o milho segunda safra.
Isso ocorre porque as braquiárias pastejadas apresentam
crescimento de raízes muito vigoroso, contribuindo na estruturação do solo, o que se reflete
em maior infiltração e retenção
da água no solo, além de aumentar a disponibilidade de matéria orgânica e fornecer adequada cobertura do solo com
palha. Isto provoca menor erosão e infestação de ervas daninhas. Ou seja, existe benefício
mútuo entre as pastagens bem
manejadas e a cultura da soja.

(*) Pesquisador de Manejo de
Solo e da Cultura, da Embrapa
Soja
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Foto cortesia Julio Salton - Embrapa

Pastagem bem manejada aumenta a
produtividade da soja em sucessão

As braquiárias pastejadas apresentam
crescimento de raízes muito vigoroso

Braquiária, o elo da integração
O sistema de integração, seja
lavoura-pecuária-floresta
(ILPF) ou lavoura-pecuária
(ILP), conta com um indispensável elo da integração: a braquiária, um capim de múltiplas
finalidades.
COMIDA - Semeada após a colheita da soja, de forma solteira
ou em consórcio com o milho
de segunda safra, a braquiária
se desenvolve no outono e estará em seu auge no inverno,
quando os pastos, de um modo
geral, são castigados pelo frio,
o menor fotoperíodo (redução
da luminosidade) e a restrição
hídrica, levando o rebanho a
perder peso por falta de alimento. Por pelo menos 100
dias, entre os meses de junho,
julho e agosto, essa massa
verde com um metro de altura
servirá de pastejo para o gado,
conferindo ganho de peso aos
animais.
SUBSOLO - Ao mesmo tempo,
com seu intenso enraizamento,

a braquiária estará agindo no
subsolo, reestruturando e reciclando nutrientes, além de
romper a camada de compactação, o que facilita a absorção
de água da chuva.
PALHADA - Na primavera, o
capim é dessecado quimicamente para possibilitar, com a
camada de palha, o plantio direto do novo ciclo da soja. A
palhada vai elevar os níveis de
matéria orgânica do solo e,
também, protegê-lo da chuva
forte – evitando as danosas enxurradas – e também da insolação, mantendo a superfície
úmida por mais tempo após a
chuva. Nesse ambiente protegido, a palha contribui para o
melhor desenvolvimento da
lavoura e também para amenizar o impacto de eventuais déficits hídricos, além de fazer o
controle de plantas daninhas,
principalmente as resistentes
ao glifosato (buva e capim elevação da temperatura do lamento do sulco, problema
amargoso). Tudo isso sem fa- solo, protegendo as plantas da que pode ser causado pela
lar que a palhada impede a escaldadura, e evitando o se- chuva.

IMPORTÂNCIA COBERTURA DO SOLO X TEMPERATURA
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A soja financia a pecuária
No modelo de integração,
como o adotado pelo produtor Gérson Bórtoli, de Umuarama, a soja financia a pecuária ao fazer a reforma
periódica dos pastos que,
assim, passam a ter condições de alimentar mais cabeças sem a necessidade de
aumentar a área.

dos é de apenas meia carcaça de animal por hectare/ano, segundo dados da
Secretaria da Agricultura e
do Abastecimento (Seab),
em uma propriedade com integração o número de cabeças é bem maior. Segundo
Bórtoli, a abundância de
massa verde de braquiária
possibilita alimentar de 3 a
Enquanto pela realidade da 4 cabeças por hectare no inregião noroeste do Paraná a verno, ganhando até 1kg/camédia dos pastos degrada- beça/dia.

A abundância de massa verde de
braquiária possibilita alimentar de
3 a 4 cabeças por hectare no inverno
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Corre-corre
No plantio, a correria é grande. O produtor Édio Favoretto,
de Maringá, contou à equipe
do Rally que sai de casa entre
às 5h e 5:30h da manhã para
iniciar os preparativos: abastecer o tanque com óleo diesel para as máquinas, bem
como ajeitar as sementes e o
adubo, entre outros detalhes.
“Depois de ir para a roça, a
gente só volta pra casa por
volta das 11h da noite ou até
mais tarde”, cita.

tada. Em 15 ou 20 dias, é
preciso fazer todo o plantio.
“Com as tecnologias que
hoje estão disponíveis, a
gente consegue plantar mais,
o serviço rende mais”. A
bordo do trator, equipado
com recursos de última geração, como GPS e sensores, o
produtor acompanha, por
exemplo, pelo monitor de
plantio, linha a linha, a quantidade de sementes que está
sendo depositada por metro.
E, se houver alguma falha, o
Favoretto lembra que a janela piloto é avisado imediatade plantio ficou muito aper- mente.

Édio Favoretto: janela de plantio ficou muito apertada

Arenito requer cuidados especiais
Com o retorno das chuvas,
principalmente no arenito, as
consequências para quem não
tem adequada cobertura de
solo, podem ser catastróficas.
Na região de Iporã, município
localizado a 50 quilômetros de
Umuarama, onde o teor de argila varia de 10% a 25%, há
exemplos assim. Nas fotos, observa-se uma área em semeadura de soja, com preparo convencional do solo, em comparação com outra semeada sobre braquiária ruziziensis no
sistema de integração lavoura
pecuária.

Outros benefícios, acrescenta o
agrônomo, são o aumento da
matéria orgânica, a ciclagem
de nutrientes, a diminuição da
erosão e, enfim, a preservação
do patrimônio do produtor.

VOÇOROCA - “Não podemos
deixar de citar também, principalmente nessa safra, a menor
incidência de plantas daninhas
de difícil controle, como a buva
e o capim amargoso”, explica
Ceccato, que, em uma das fotos, mostra o tamanho da voçoroca e os demais danos
ocasionados no dia 9 de outuAs consequências para quem não tem adequada cobertura de solo, podem ser catastróficas
bro, em área onde a semeadura
“Ter palha no sistema melhora da soja foi realizada com o re- áreas de integração lavouraas características físicas, quí- volvimento do solo.
pecuária, nas quais são feitas
micas e biológicas do solo”,
intervenções ‘cirúrgicas’, revolafirma o engenheiro agrônomo “Sabemos que há situações e vendo o mínimo possível de
Fernando Ceccato, da unidade situações”, comenta o agrô- solo e somente onde há a neda Cocamar em Iporã. Segundo nomo, citando que em determi- cessidade, explica.
ele, a palha promove melhoria nados casos haverá a necesda penetração das raízes (o que sidade de se revolver o solo. NÃO SAI MAIS - A área de bradiminui a compactação), mais Porém, segundo ele, há formas quiária ruziziensis em sistema
retenção e maior capacidade de de se fazer um manejo conser- de integração lavoura-pecuária
infiltração de água, com dimi- vador para se evitar esse tipo é de propriedade do agropecuaCeccato, mostra o tamanho da voçoroca
nuição da temperatura do solo. de problema. O exemplo são as rista Ednei Luiz
e os demais danos ocasionados
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Victor, em segundo
ano de cultivo. Victor relata: a
necessidade de melhorar a atividade pecuária o levou a implantar o cultivo de soja. “A
soja, além de melhorar os
meus índices da pecuária,
ainda paga a reforma da pastagem e garante retorno financeiro. É algo que, sem dúvida,
não sairá mais da minha propriedade”.

Ceccato completa que ações
como essa, de preservação do
solo, “atendem a compromissos da sociedade e da Cocamar, lembrando que o governo
do estado mantém o Programa
Integrado de Manejo de Solo e
Água do Paraná, o Prosolo”.
O Prosolo é um programa da
Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento

Baixe o aplicativo gratuíto QR Code para
ver vídeos, fotos e mais informações sobre
esta reportagem, posicionando o celular
sobre o código acima. Ou acesse o site
www.jornalcocamar.com.br
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(Seab), em parceria com 22
entidades da iniciativa privada
e órgãos públicos. Um dos objetivos é recuperar áreas com
erosão, problema que voltou a
aparecer com força nas pro-

priedades nos últimos anos.
Segundo dados da Seab,, 30%
das propriedades paranaenses
sofrem com o processo de
erosão nos mais diversos níveis.

Propriedade do
agropecuarista
Ednei Luiz Victor:
sem medo
de erosão

SOLO

Infiltração de água é
maior onde tem braquiária
Medições feitas com um infiltrômetro na UDT mostram a importância de fazer a rotação de culturas
esquisador da Embrapa e a equipe técnica da Cocamar fizeram medições da
taxa de infiltração de água no
solo, no início de outubro, na
área da Unidade de Difusão de
Tecnologia (UDT), de Floresta.
O local de teste foi o experimento de manejo de solo com
diferentes opções de cobertura
e diversificação de culturas,
conduzido em parceria Cocamar/Embrapa. Os resultados
serão apresentados e discutidos na Safratec 2018.

P

Com o uso de um infiltrômetro,
fazendo medidas periódicas, é
possível avaliar a capacidade
de infiltração da água da chuva
nas diferentes condições de
solo, e qual o manejo usado na
rotação de culturas proporciona melhores resultados.
Essas informações permitem
ao profissional deduzir sobre a
qualidade do solo e sobre o
nível de compactação, segundo o engenheiro agrônomo
Edner Betioli Junior, coordenador Técnico de Difusão Tecnológica.

A Cocamar e a Embrapa desenvolvem vários trabalhos, em parceria, sobre qualidade do solo

MUITO MAIS - O mesmo teste
realizado em outros locais
apontou que onde já se usa o
consórcio de milho com braquiária há seis anos, o solo
mostrou ter uma capacidade
de infiltração de água cinco
vezes maior do que onde era
plantado milho solteiro no inverno, afirma Oscar Conte,
pesquisador da Embrapa que
participou do trabalho junta-

Água é um recurso fundamental
para as plantas. Solo bem
estruturado infiltra e estoca
água para a lavoura”.
Edner Betioli Junior

mente com Esmael Lopes dos do penetrômetro, para testar a
Santos, técnico agrícola da resistência do solo à penetraEmbrapa.
ção das raízes, e o DRES (Diagnóstico Rápido da Estrutura do
Com esses dados em mãos, Solo), metodologia visual que
além de comprovar a validade atribui notas com base nas cada rotação de culturas, que racterísticas da estrutura do
melhora os indicadores do solo solo como tamanho e forma
resultando em maior produti- dos agregados.
vidade e segurança, é possível
calcular o terraceamento da A avaliação da qualidade do
lavoura. “A capacidade de in- solo através infiltração da água
filtrar água no solo é um com- no solo é uma novidade em
ponente básico para esse cál- teste e que deve ter desdobraculo”, ressalta Conte.
mentos importantes. Com a
baixa infiltração, diz Edner,
PARCERIA - A Cocamar e a Em- ocorre o escorrimento da água,
brapa, além de outras institui- provocando erosão, perda de
ções de pesquisa, desenvol- água e do solo. “Água é um revem vários trabalhos, em par- curso fundamental para as
ceria, sobre qualidade do solo. plantas. Solo bem estruturado
Diversas metodologias vêm infiltra e estoca água para a lasendo empregadas como o uso voura”, ressalta o agrônomo.

MONOCULTIVO - Edner lembra
que o monocultivo de soja e
milho é o manejo que mais
contribui para a compactação
do solo e para a menor infiltração de água, o que aumenta
muito os riscos num cenário
em os produtores ainda estão
tirando os terraços, visando facilitar as operações de plantio
e colheita. “Se houver uma
chuva em maior volume, a lavoura fica mais exposta à erosão e aos danos causados pela
estiagem”, alerta.
Participaram ainda do trabalho os engenheiros agrônomos e coordenadores do Departamento Técnico Culturas
Anuais da Cocamar, Rafael
Herrig Furlanetto e Emerson
Nunes.
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Safra 2017/18 terá chuvas normais
Para o agrometeorologista Marco dos Santos o resfriamento das águas do
Pacífico precisaria ser bem mais intenso para caracterizar um ano de La Niña
MARLY AIRES
s chuvas chegaram
mais tarde este ano em
parte da região Sul, no
Sudeste, Centro-Oeste
do Brasil além dos estados que
compõem a nova fronteira agrícola - Bahia, Maranhão, Tocantins e Piauí -, atrasando o início
do plantio, especialmente para

A

mento das águas do Oceano
Pacífico precisaria ser bem
mais intenso para se configurar
o fenômeno”, afirma Marco. Ele
explica que o que ocorreu foi a
formação de um “bolsão de
água mais fria”, desde junho,
que alterou temporariamente
BOLSÃO - “Ao contrário do que as correntes de ar e a distribuise tem divulgado, este não é ção de calor e umidade em váum ano de La Niña. O resfria- rias partes do globo terrestre,
os que gostam de plantar mais
cedo. Mas, segundo o agrometeorologista da Rural Clima,
Marco Antonio dos Santos, a
tendência, daqui para frente, é
de normalizar a ocorrência de
chuvas.

As chuvas retornaram e devem ser mais
frequentes de novembro em diante.
O que teremos é um ano de neutralidade.”
Marco Antonio dos Santos

causando estiagens prolonga- afirma. Esta é a condição necessária para se estabelecer o
das, no caso do Paraná.
La Niña.
“Só porque a temperatura da
água está um pouco mais fria, “As chuvas retornaram e
a atmosfera entende que há devem ser mais frequentes de
uma alteração, mas é uma si- novembro em diante. O que tetuação que não vai perdurar”, remos é um ano de neutralidiz. Para Marco, tudo indica dade, porém com um viés neque o Paraná terá um clima gativo” comenta o agrometeoparecido com o da safra rologista. Ele avalia que ainda
é cedo para previsões, mas há
2016/17.
possibilidade que a tendência
CHUVAS -“Não tem tanta água caminhe para uma La Niña na
fria no Oceano Pacífico, em vo- safra 2018/19.
lume suficiente para que esta
permaneça por quatro meses “Neste ano teremos chuvas
consecutivos, na região Equa- dentro da normalidade”, retorial, com temperaturas bai- força. “Não será uma super saxas. Isso não ocorreu e nem há fra, mas também não será um
tendência para este ano”, desastre”, finaliza.
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Sicredi libera crédito para milho safrinha
Produtores que têm histórico de financiamento com a
cooperativa já dispõe de limite pré-aprovado
Sicredi União abre, a
partir de novembro,
as contratações de financiamento para o
custeio da safra 2018 de milho
safrinha, que começa a ser
plantada no Paraná a partir de
janeiro do próximo ano. A cooperativa vai disponibilizar
cerca de R$ 200 milhões para
custos com preparação do
solo, plantio, tratos culturais
e colheita.

A

Os produtores rurais poderão
contratar as linhas de crédito
do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e do Programa
Nacional de Apoio ao Médio
Produtor Rural (Pronamp),
além de outros com taxas de Para contratar as linhas de
juros controladas.
crédito da Sicredi os associados precisam apresentar proNo Pronaf o limite de crédito é jeto técnico, orçamento dos
até R$ 250 mil por produtor e insumos a ser adquiridos,
por safra, com juros de 5,5% análise química de solo com
ao ano. No Pronamp, o limite validade de dois anos na data
vai a R$ 1,5 milhão por produ- da contratação, análise física
tor e por safra, com juros de do solo com validade de dez
7,5% ao ano. Os demais pro- anos e matrícula do lote benedutores podem ter acesso até ficiado.
o limite de R$ 3 milhões por
produtor e por safra, com juros O assessor de negócios de
de 8,5% ao ano.
crédito rural, Gilberto Rauber,

lembra que a Sicredi União
possui limite pré-aprovado de
custeio para aqueles que têm
um histórico de financiamento
junto à cooperativa. O histórico, destaca ele, agiliza a
etapa da aprovação do crédito
e a liberação dos recursos
para compra dos insumos
agrícolas.

“Os associados interessados
em crédito rural, que já se definiram pelo plantio do milho
safrinha, podem procurar uma
de nossas agências e buscar
mais informações com o gerente de Negócios Agro, e
assim começar a providenciar
a documentação para a contratação do seu custeio”, finaliza o assessor.

Para o custeio da
safra 2018 de
milho safrinha,
serão disponibilizados
cerca de R$ 200
milhões para custos
com preparação
do solo, plantio,
tratos culturais
e colheita

Os associados interessados em crédito rural,
que já se definiram, podem procurar uma de
nossas agências e buscar mais informações
com o gerente de Negócios Agro.”
Gilberto Rauber
J or na l d e Se rv iç o C oc a mar | 15

OPINIÃO

Os drones chegam ao campo
Fincar os pés e as sementes no chão é fundamental, mas
não podemos deixar de olhar para a tecnologia
MARCOS SAWAYA JANK*

calços, usando enxadas pri- que podem transformar radimitivas, pulverizadores cos- calmente o processo na peovas tecnologias e tais ou guiando búfalos que quena propriedade.
processos podem puxam sulcadores primitivos.
modificar radicalEssa tecnologia permite momente a paisagem Agrônomos brasileiros dirão nitorar de perto a condição
rural no mundo.
que esse modelo primitivo de das lavouras e as operações
produção jamais terá a in- agrícolas. Começam a cheA fotografia mais comum na fluência da nossa agricultura gar ao mercado máquinas
Ásia rural, por exemplo, são intensiva em capital, alta- voadoras que literalmente
os lindos campos de arroz que mente mecanizada e baseada substituem o trabalho de lase espalham em plataformas em propriedades agrícolas vradores, animais e máquinas montanhas ou em áreas com alta produtividade e es- nas.
inundadas nas planícies. Ali cala de produção.
vemos pequenos lavradores
Em vez de pulverizador costal,
curvados rente ao solo, des- Mas estão surgindo drones surgem drones

N
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Começam a chegar
ao mercado máquinas
voadoras que
literalmente substituem
o trabalho de lavradores,
animais e máquinas.

capazes de pulverizar três hectares por hora,
com ultrabaixo volume de
água (8-12 litros/hectare),
precisão de aplicação localizada, melhores formulações e
mínimo desperdício de insumos. Eles voam com base em
coordenadas de GPS e são
operados em sistemas de “digital farming”.

tima-se que haja mais de
5 mil drones em operação.
Estimativas apontam que
esse número possa chegar a
100 mil equipamentos até
2020. Isso significa que, em
apenas três anos, cerca de
30% da área cultivada na
China será manejada com
drones. Presenciamos eventos na China em que aplicações são feitas com múltiplos
Além disso, o manejo de dro- drones ao mesmo tempo, em
nes melhora as condições de paralelo, controlados em contrabalho, viabiliza a perma- junto.
nência de agricultores de
idade mais avançada, reduz a O governo Chinês oferece fiexposição a defensivos e mi- nanciamento subsidiado para
nimiza os riscos de intoxica- a aquisição de drones. Granção e de incidentes fatais com des fundos de investimento
serpentes e outros animais do país apostam nesse mopeçonhentos, muito frequen- delo de negócios, que pode
tes na Ásia, por exemplo.
levar a pequena agricultura
asiática diretamente do séNo Japão, o uso de helicópte- culo 19 para o século 21.
ros de controle remoto já é
prática comum nos últimos Ainda há dois empecilhos que
dez anos, inclusive na seme- dificultam a expansão dos
adura de arroz. Na China, es- drones na agricultura: o custo

relativamente alto dos equipamentos e a falta de regulamentações específicas – formulação adequada, carga máxima, normas e habilitação de
voo. Mas isso irá mudar rapidamente.
Em 2016, a China tirou do Brasil a posição de 3º maior exportador agrícola do planeta,
graças a um modelo baseado
na exportação de legumes,
verduras, frutas e pescados,
destinados basicamente aos
seus vizinhos asiáticos. Hoje
a China possui mais de 3 milhões de hectares de cultivo
protegido, o que representa
90% das casas de vegetação plásticas utilizadas no
mundo.
O que vai ocorrer se uma revolução nas tecnologias e nos
processos agropecuários permitir que mais de 500 milhões
de pequenos produtores da
Ásia aumentem a sua produ-

tividade em 20% ou 30% em
poucos anos? Qual o impacto
que isso terá na exportação
futura de países como o Brasil?
Em tempos turbulentos, fincar os pés e as sementes no
chão é fundamental, mas não
podemos deixar de olhar o
que está acontecendo no
mundo tecnológico digital,

nos céus e nos nossos vizinhos de além-mar.

*Especialista em questões
globais do agronegócio. Esta
matéria foi escrita em coautoria com André Kraide Monteiro, diretor de Marketing
para a região Ásia-Pacífico da
Bayer CropScience e publicada na Folha de S. Paulo de
5 de agosto de 2017

O que vai ocorrer se uma
revolução nas tecnologias
e nos processos agropecuários
permitir que mais de
500 milhões de pequenos
produtores da Ásia aumentem
sua produtividade em 20%
ou 30% em poucos anos?
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NORTE PIONEIRO

Café e grãos, lado a lado,
na Fazenda Palmeira
ROGÉRIO RECCO
ocalizada em Santa
Mariana, norte pioneiro do Paraná, a Fazenda Palmeira faz
parte da Rota do Café, um caminho turístico que liga Rolândia a Ribeirão Claro, no
qual, ao percorrê-lo, o visitante mantém contato com
propriedades ligadas à história da cafeicultura nessas regiões. Ele pode hospedar-se
em algumas delas, conhecer
suas particularidades em
meio a paisagens deslumbrantes e saber como o café é
produzido.

L

As terras foram adquiridas em
1922 pela família da atual
proprietária, Cornélia Gamerschlag, de origem suíça.
A configuração atual da Palmeira, que totaliza 1.233 hectares, data de 1970, quando
foi desmembrada da Fazenda
Figueira, outra importante referência histórica regional.

FIRME NO CAFÉ - Da área
total, 635 hectares são destinados à produção de soja,
milho e trigo, mas a fazenda,
diferente do que se observa
na região de Santa Mariana,
não abandonou o café, que
ocupa 192 hectares conduzidos de forma mecanizada. “O
café é mais rentável que os
grãos”, afirma Cornélia, casada com o alemão Norbert e
mãe de três filhos. Ela e o marido residem no local e cuidam pessoalmente das atividades, cabendo à produtora
os cuidados com a cafeicultura. “Sou apaixonada por café, que sempre fez parte dos
negócios da família”, afirma.
Segundo Cornélia, são produzidas, em média, 40 sacas beneficiadas por hectare e a
fazenda detém certificações
reconhecidas em todo o
mundo. Uma delas é a Fairtrade, do mercado justo, a
qual garante ao consumidor
que a produção não explora

Cem por cento da nossa lavoura é
certificada, atendendo a um mercado
exigente em cafés de procedência
confiável e que sejam especiais”
Cornélia Gamerschlag

Fotos: Rep or tagem Programa Ric Rural

Embora ocupando a maior parte dos 1,2 mil hectares da propriedade em Santa Mariana, a produção de soja,
milho e trigo jamais ofuscou a cafeicultura, onde a tradição da família se aliou às técnicas modernas

Cornélia e Norbert, proprietários da Fazenda Palmeira

mão de obra infantil, assegura os direitos legais aos
trabalhadores e não agride o
meio ambiente. Outra, a UTZ,
voltada aos processos de rastreabilidade e gestão, atesta,
por exemplo, que as equipes
a serviço utilizam equipamentos de proteção individual.
“Cem por cento da nossa lavoura é certificada, atendendo
a um mercado exigente em
cafés de procedência confiável
e que sejam especiais”, afirma
a produtora. Ela explica que as
certificações ainda agregam
pouco em termos de receita
adicional ao produto, mas a
cada viagem que faz à Europa,
onde visita com certa frequência sua filha, vai aos supermercados para conferir as gôn-

dolas e constata que pelo menos 80% dos cafés já são certificados. “A tendência do mercado internacional é se restringir aos produtos possuidores
de certificação”, diz.
DOIS SEGMENTOS - A fazenda
exporta de 70% a 80% da sua
produção, com foco em dois
segmentos: um lado, o que
apenas exige as certificações;
e, outro, o que, além dos certificados, requer também café
de alta qualidade, o que identifica o produto como especial. Ligada à Associação de
Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Acenpp) a
Palmeira participa do Concurso Qualidade Café Paraná
e, neste ano, ficou em 2º lugar em sua região.

Entre os grupos de visitantes
que a propriedade recepciona periodicamente, estão
diversos europeus. De acordo
com a produtora, eles quase
sempre questionam se há
seriedade nas certificações
e nas auditorias. “Ao conhecerem o nosso trabalho e o
nível de exigências a que estamos submetidos, ficam satisfeitos”, completa.
Praticamente toda a colheita nos 192 hectares de
café da fazenda é realizada
com duas máquinas próprias. Apenas as duas primeiras, em lavouras de cafés novos, são colhidas manualmente, por ainda não
se adequarem à operação
mecanizada.
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Cafezal em expansão
”O café oferece segurança
em um programa de diversificação”, assinala Norbert, marido de Cornélia.
“Por hectare, a rentabilidade do café é bem maior
que a de grãos”. Segundo
ele, 200 hectares de café
correspondem ao mesmo
faturamento de 700 hecta-

res cultivados com soja,
milho e trigo. A média de
produtividade de soja é de
130 a 140 sacas por alqueire (53,7 a 57,8 sacas/
hectare) e a de milho, 240
sacas/alqueire (99,1 sacas/
hectare).
A família possui viveiro próCornélia, Tiago (Cocamar Congoinhas) e Adenir Fernandes
Volpato, consultor de café da cooperativa

Do ponto de vista econômico, para quem
pensa em diversificar, é viável trabalhar
com café, mas, ainda assim, só produzir
é pouco: tem que agregar valor”.
Norbert Gamerschlag
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prio e planeja, em três
anos, investir na expansão
da cafeicultura e chegar a
300 hectares. Com isso, o
objetivo é sair de uma produção de 5,5 mil sacas beneficiadas para 8 mil, em
média, a cada safra.

“Do ponto de vista econômico, para quem pensa em
diversificar, é viável trabalhar com café”, observa Norbert, completando: “mas,
ainda assim, só produzir é
pouco: tem que agregar valor”.

Mais vídeos, fotos
e mais informações
sobre esta
reportagem com
o QR Code acima

PECUÁRIA

Pecuarista deve aproveitar bom
momento para investir na atividade
Segunda etapa da vacinação do rebanho contra aftosa coincide com o início de um novo ciclo
om a segunda etapa
da campanha estadual de vacinação
contra a aftosa, de 1º
a 30 de novembro, o pecuarista deve aproveitar a oportunidade para investir no seu negócio, que atravessa um bom
momento, depois dos problemas ocorridos no primeiro semestre.

C

O gerente comercial de pecuária da Cocamar, médico-veterinário João Ivo Lima, explica que
a chegada dos meses quentes
e das chuvas promove a rebrota
dos pastos e dá início a um
novo ciclo para a atividade. “A
pecuária precisa ser conduzida
com mentalidade empresarial,

de maneira a oferecer o maior
retorno possível.” Isso, segundo ele, depende do uso das melhores práticas, produtos e tecnologias, para atingir padrões e
índices satisfatórios.

RECOMENDAÇÃO - A recomendação de Lima é que o produtor verifique, por exemplo, o
estado das cercas e, se for o
caso, realize melhorias. Em
relação ao rebanho, ofereça

nutrição adequada. E, já que
vai vacinar o gado contra a aftosa, que faça também a prevenção de outra doença que
igualmente exige cuidados: o
carbúnculo. “Com o bom mo-

João Ivo: pecuária precisa ser conduzida com mentalidade empresarial

mento vivido pelo setor, volta
o interesse do pecuarista em
investir na atividade”, comenta.
Quanto à vacinação contra a
aftosa, Lima ressalta que
nesta segunda etapa estadual
devem ser imunizados todos
os animais, entre bovinos e
bubalinos. Na primeira etapa,
em maio, são vacinados animais com até 24 meses de
idade. “A responsabilidade do
produtor é muito grande. Ao
vacinar o rebanho, ele está fazendo a sua parte no sentido
de evitar que a enfermidade se
instale no Estado, o que seria
desastroso para a nossa pecuária”, afirma.
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Na Cocamar, sensor ajuda a preservar a vacina
As doses de vacina contra
aftosa perdem totalmente a
eficácia se armazenadas a
uma temperatura inferior ou
que exceda a faixa entre 2ºC
e 6ºC. Segundo especialistas, é preciso tomar cuidado
não apenas com o manuseio

na propriedade, mantendoas em condições adequadas
de refrigeração, como também adquirir o produto de
empresas confiáveis.

durante o armazenamento da
vacina. Estoques inteiros se
tornam inócuos se a energia
for interrompida por algumas horas e o produto esquentar. Para evitar que isto
A oscilação de energia elé- aconteça, a Cocamar conta
trica pode ser um problema com sensores em seus equi-

pamentos de refrigeração.
Assim, se houver falha no
fornecimento de energia,
uma comunicação será enviada automaticamente ao
profissional responsável pela sua guarda, que tomará
providências.

Geraldo Ganaza:
marcas mais
reconhecidas e
condições especiais
de negociação

Setor em
evolução contínua
A comercialização de insumos
agropecuários deve responder
pelo faturamento de R$ 1,2
bilhão este ano, na Cocamar,
contra R$ 1,050 bilhão no ano
passado. A estimativa da gerência comercial de Insumos é
que os itens pecuários totalizem por volta de R$ 110 milhões em negócios em 2017,
frente aos R$ 103 milhões de
2016. São 55 lojas agropecuárias e os produtores têm, à sua
disposição, uma equipe for-

mada por oito médicos-veterinários e três zootecnistas.
O gerente comercial de Insumos, Geraldo Amarildo Ganaza, destaca “a variedade e a
qualidade dos produtos oferecidos, o fato da cooperativa
trabalhar com as marcas mais
reconhecidas do mercado e
também as condições especiais de negociação”, para
destacar o crescimento contínuo das vendas nessa área.
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RANKING

Cocamar entre as organizações
mais inovadoras do Sul
Para o presidente Divanir Higino isso
confirma esforços desenvolvidos
para manter competitividade e
continuar crescendo
Cocamar está entre
as empresas mais
inovadoras do Paraná
e do Sul do Brasil,
conforme levantamento feito
pela revista Amanhã em parceria com o instituto britânico
IXL-Center, divulgado recentemente em Joinville (SC). A
cooperativa foi representada,

A

TOP OF MIND - A Cocamar é a marca mais lembrada em Maringá, segundo pesquisa realizada
pela Adecon. No evento de premiação, a Cocamar foi representada por Sabrina Morello Engel,
coordenadora de comunicação e eventos, e Denise Rosa da Silva, coordenadora geral de
marketing, na foto ao lado do vice-prefeito de Maringá, Edson Scabora
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na oportunidade, pelo supervisor regional de Trade Marketing, Silvio Bernardino.
De acordo com a publicação,
participaram cerca de 200
empresas do Sul que compõem o ranking das maiores
empresas da região (levantamento também

feito pela revista
Amanhã) e aquelas companhias que optaram por se inscrever no processo.
RANKING - Além de cooperativas e de empresas ligadas ao
agronegócio, estão na lista
companhias de telecomunicações, tecnologia, papel e celulose, saúde, varejo e logística
que investem em pesquisa e
desenvolvimento para gerar
inovações tanto em processos
quanto em produtos.
Para o presidente da Cocamar,

Higino, a Cocamar tem se destacado, ao longo das décadas,
por seu pioneirismo em inovação. Dentre as iniciativas, foi a
primeira cooperativa do Paraná
a instalar uma indústria para
processamento de soja, ainda
na década de 1970, após construir armazéns graneleiros –
também inéditos no estado; a
primeira a contar com uma fiação de algodão e uma fiação de
seda, a incentivar a citricultura
como opção de renda para a
região noroeste e também a integração lavoura-pecuária-floPIONEIRISMO - De acordo com resta (ILPF).

Divanir Higino, a presença da
cooperativa no ranking das organizações mais inovadoras,
confirma os esforços que vem
sendo desenvolvidos nesse
sentido, para que a corporação
se mantenha competitiva nos
segmentos onde atua e continue crescendo. “Ficamos muito honrados com o reconhecimento e, a partir de agora, com
uma responsabilidade ainda
maior de continuar brilhando
entre as mais inovadoras”,
destacou.

Ficamos muito honrados
com o reconhecimento e,
a partir de agora, com uma
responsabilidade ainda maior
de continuar brilhando
entre as mais inovadoras”.
Divanir Higino

E, também, de maior prestígio no país
A Revista Época Negócios, da
Editora Globo, acaba de publicar um ranking em que avalia
as marcas corporativas de
maior prestígio no Brasil. No

segmento agronegócios, a Cocamar se posiciona entre as
três corporações que, segundo a publicação, mais se
destacaram em 2017.

“Prestígio, admiração e confiança” são os fatores que,
de acordo com Época Negócios, influenciaram na escolha das marcas, avaliadas

em 33 setores e que, por
isso, terão direto ao Prêmio
MarCo. O levantamento é assinado pela revista e a TroianoBranding.

SERVIÇO - Para saber quais
são as marcas mais bem avaliadas no país, em seus respectivos segmentos, consulte
www.epocanegocios.globo.com
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Dia de Negócios supera expectativas em Cambé
Sucesso de público e comercialização, o Dia de Negócios de
Cambé fechou R$ 1,951 milhão
em vendas nos dois dias do
evento, no final de agosto, sem
contar os contatos feitos, que
devem render novos contratos
nos próximos meses.
Várias empresas fornecedoras
aderiram ao evento fazendo demonstrações de produtos e oferecendo oportunidades de bons
negócios, em condições e preços especiais. Foram maquinários, equipamentos, lubrificantes, pneus, itens da linha veterinária e peças em geral.
SUCESSO - Participaram cerca
de 180 produtores de toda região: além de Cambé, Londrina,
Ibiporã, Rolândia, Arapongas,
Warta, Serrinha, Jaguapitã,
Apucarana, Bela Vista do Paraíso, Sertanópolis, Pitangueiras
e Primeiro de Maio.
“Foi um sucesso e uma excelente oportunidade de negócios
para o produtor que teve a sua
disposição uma diversidade de
estoques e de empresas oferecendo seus produtos com condições comerciais diferenciadas”, afirma Adilson Esteves
Jardim Nocchi, gerente de produção de Cambé.
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ARTIGO

Nem percebemos que
estamos fazendo história
Quais os países do mundo que podem realizar o que o Brasil vem realizando
nas últimas quatro décadas? Isso é História com agá maiúsculo. Estamos dentro
de um surto histórico raro onde cidades brotam do chão, onde aprendemos com
rapidez vertiginosa a produzir o necessário para nós mesmos e o suficiente
para abastecer quem não tem a ventura territorial e climática que temos
Humberto Pereira*
eu trabalho, de
quase quarenta
anos, dentro da
Rede Globo, exercitando o jornalismo que cobre
os eventos do campo, não é
um trabalho solitário. Televisão por essência é trabalho de
equipe. E a equipe, da qual
participo, é da mais alta qualidade. Sendo que meu papel
de editor-chefe é tão somente
o de deixar as colegas e os colegas trabalharem. Com a outra equipe, a que produz a
Campanha “Agro a IndústriaRiqueza do Brasil” dá-se a
mesma coisa. Trata-se de um
grupo que rapidamente se
apaixonou pelos temas do
sociedade. Para o bem ou para
agro.
o mal. As instituições, como
Entendemos, sem arrogância, nós também, são o que são,
que nosso trabalho, ao mos- são o que acham que são e são
trar persistentemente o cam- o que os outros acham que
po brasileiro, tem tido, sim, o elas são.
papel de ajudar a consolidar a
imagem do nosso agronegócio TODOS - Ora, temos tratado de
em todas as suas dimensões. todos os produtos agropecuáEstamos colocando nossos ti- rios, visitamos todas as rejolos nesta edificação. Nos giões do país, não discriminadias de hoje, não há como mos nem as grandes nem as
qualquer instituição escapar pequenas propriedades; ouvide seus significados para a mos os agricultores, mas,

M

também os pesquisadores, os
técnicos, os funcionários públicos envolvidos em todos os
processos relacionados ao
setor.

mundo do agro uma ideia a
mais próxima possível da realidade. Temos assim plena
consciência da importância do
que fazemos.

Ouvimos enfim todos os elos
das cadeias produtivas. Prezamos a cultura e as tradições
herdadas de eras passadas
que sobrevivem pelo Brasil a
fora. Esse tem sido e continuará sendo nosso papel: permitir que a sociedade tenha do

SUSTENTÁVEL - Em relação a
este vasto universo do agro,
entendemos também que não
é mais possível pensar em exploração agropecuária que não
seja sustentável. Pela íntima
relação das plantas e dos animais com a natureza, com o

solo, com a água, com o sol,
achamos até que todas as
bandeiras da sustentabilidade
deveriam estar, primeiramente, nas mãos dos próprios
agricultores.
A natureza não pode ser inimiga da agricultura, nem viceversa. Neste quesito, entendemos que hoje é preciso distinguir com nitidez agricultor
de grileiro, de desmatador,
de predador, de
J o rn al d e S er vi ç o C oc am ar | 29

ARTIGO
bandido. Para o
Brasil e para o mundo isso
será cada vez mais vital. Aqui
também o interesse maior da
distinção tem de ser dos agricultores autênticos.
O campo é o útero que gera a
cidade. Para nós que aqui estamos isso é evidente. Talvez
ainda não seja para todos os
urbanos. Contudo para eles e
para nós é preciso, neste momento do Brasil, tomar consciência da gigantesca dimensão daquilo que estamos fazendo no nosso chão. Tudo
bem que dependemos de tecnologias internacionais, que
importamos insumos e defensivos. Mas, quais os países do
mundo que podem realizar o
que o Brasil vem realizando
nas últimas quatro décadas?
HISTÓRIA - Isso é História com
agá maiúsculo. Estamos dentro de um surto histórico raro
onde cidades brotam do chão,
onde aprendemos com rapidez
vertiginosa a produzir o necessário para nós mesmos e o suficiente para abastecer quem
não tem a ventura territorial e
climática que temos. Estamos

tão dentro deste processo que ológicas ela, a agricultura, entalvez nem percebamos que tra como fator decisivo na medida em que garante, ou não, o
estamos fazendo história.
suprimento do farnel do solIndo mais adiante, temos de dado. Que não haja guerras!
tomar consciência de que a Mas, se por sinistra hipótese,
agricultura não só forja cida- o desatino de alguns malucos
des, ela é também o útero das as desencadeassem, nosso
civilizações. Somos civilizados país, sem armas relevantes,
porque o campo nos fornece estaria na frente dada sua catodos os elementos para ser- pacidade de produzir alimenmos. As civilizações clássicas tos.
da antiguidade se formaram
em volta dos grãos, da fertili- VANTAGEM - Muito bem. Onde
dade dos vales, dos rebanhos formos buscar, na história ou
na geografia, ou naquilo que se
tutorados.
chama geopolítica global, onA agricultura é íntima também de formos buscar significados
dos ritos religiosos aos quais para a agricultura esbarrareela empresta seus símbolos. mos inevitavelmente numa
Os primeiros deuses, seja no conclusão espantosa. Esbarravelho mundo ou no novo, são remos na evidência de que o
em geral aqueles deuses que Brasil tem, hoje, agora, uma
garantem as boas safras. vantagem planetária extraorEntre nós, observem, ainda dinária.
nos dias de hoje, as festas de
colheita estão surgindo por Já fomos reconhecidos destacadamente pelo pau-brasil,
todo lado.
pelo açúcar dos tempos coloGUERRAS - Infelizmente, a niais, pela borracha, pelo café,
agricultura tem sido também, pela bossa nova, pelo futeno decorrer da história, íntima bol... tudo isso é história que
das guerras, de disputa pela nos orgulha. Entretanto, não
comida. Em conflitos de moti- seria despropositado afirmar
vações expansionistas ou ide- que o que está acontecendo no

O Brasil tem, hoje, agora,
uma vantagem planetária
extraordinária. Já fomos
reconhecidos destacadamente
pelo pau-brasil, pelo açúcar
dos tempos coloniais,
pela borracha, pelo café,
pela bossa nova, pelo futebol...
tudo isso é história que
nos orgulha. Entretanto,
não seria despropositado
afirmar que o que está
acontecendo no campo
supera tudo isso junto.
nosso campo supera tudo isso soberania, tudo que o agro
junto.
está fazendo para o seu povo e
para o mundo.
Estamos testemunhando, em
nosso ofício de jornalistas, o (*) Editor-chefe do programa
trabalho espetacular de vocês. Globo Rural e coordenador do
Tomara que o Brasil entenda projeto Agro – a Indústria Ricom orgulho, com postura de queza do Brasil
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Cocamar Máquinas realiza entrega técnica coletiva
Evento contou com
a participação de
cerca de 30 produtores
e operadores

A Cocamar Máquinas vendeu
vários novos tratores e plantadeiras na região, próximo ao
início do plantio. Para economizar o tempo dos produtores
e ser mais eficiente no repasse
de informações técnicas sobre
o funcionamento dos equipamentos, o departamento de

vendas e o de serviços da Cocamar Máquinas se juntaram
para realizar uma entrega técnica coletiva, no final de setembro. O objetivo foi possibilitar que os clientes pudessem conhecer e otimizar o uso
de todos os recursos que as
novas máquinas oferecem.

“A demonstração aconteceu na
propriedade do produtor Ryiuti
Roberto Wake, de Itambé, que é
um dos clientes que já adquiriu
os equipamentos e contou com
a participação de mais 30 produtores e operadores. Todos puderam tirar suas dúvidas e ouvir as dúvidas de outros clientes, bem como ver na prática os
benefícios de se usar corretamente o produto” afirma o Consultor Estratégico de Negócios
da Cocamar Máquinas, Alexandre da Costa.
AÇÃO - Outro ponto que impactou
para o sucesso da ação foi a proximidade com a janela de plantio.
“Todos os produtores estavam
ansiosos para iniciar a próxima
safra, colocando seus novos
equipamentos a campo. Com
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essa ação, conseguimos alcançar um maior número de produtores e mostrar com mais tranquilidade todas as vantagens de
um produto John Deere”, complementa o supervisor de serviços da loja de Maringá da Concessionária, Anderson Gavioli.
Aproveitando a oportunidade, o
departamento de peças preparou uma ação para a campanha
“Melhor Compra de Peças para
Plantadeiras”, que ofereceu
condição especial para os participantes do evento. “Essa ação
conjunta foi mais um benefício
aos produtores, demonstrando
ainda mais o valor dos produtos
John Deere”, reitera o supervisor de peças da loja de Maringá
da Cocamar Máquinas, José
Marcos Menotti.

LEGISLAÇÃO

Agora pode terceirizar
A reforma trabalhista trouxe
mudanças importantes para
o trabalho no campo, mas é
preciso atentar às especificações
nova legislação trabalhista, Lei 13.467/
2017, que entra em
vigor dia 11 de novembro, trouxe mudanças importantes para o trabalho no campo e deve colocar fim a injustificável dicotomia: “atividade
meio” e “atividade fim”, situação que excluía da terceirização centenas ou milhares de
segmentos econômicos, ávidos por ganho de produtivi-

A
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dade, dentre eles o agronegócio.
Segundo Joseane Fernandes,
advogada da Employer, por
falta de previsão legal, por
muitos anos a terceirização urbana seguiu os comandos da
Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que permitia a terceirização apenas para
as atividades meio da empresa tomadora de

Terceiro terá direito às mesmas condições oferecidas aos empregados efetivos

serviços. Não era
aceita pela Justiça do Trabalho
a contratação de empregados terceirizados para trabalharem na atividade fim. A publicação recente da Lei 13.429
iniciou a regulamentação da
terceirização.
CAMPO - No meio rural, entretanto, a terceirização na atividade fim era permitida legalmente desde 1973, através da
Lei 5.889 – Lei do Trabalho Rural, que deixava inclusive firmar contrato por prazo determinado, o chamado “contrato
de safra”, mas, o Judiciário Tra-

balhista impunha os mesmos
limites da terceirização urbana.
“Agora, com a reforma trabalhista, a terceirização na atividade fim passará a ser permitida legalmente para quaisquer atividades da empresa tomadora, e tanto para o meio
urbano como para o rural, acabando, por fim, com as discussões judiciais sobre o tema”,
afirma Joseane, ressaltando
que o objetivo do legislador foi
a modernização das relações
de trabalho, a promoção de
novas oportunidades de emprego e a manutenção de traObjetivo das mudanças foi a modernização das relações de trabalho

Se a empresa prestadora
não pagar corretamente
obrigações trabalhistas
e previdenciárias do
trabalhador terceirizado,
quem contratou irá pagar.”
Joseane Fernandes

balhadores no mercado de tra- lores mínimos de capital social
para ela de acordo com o seu
balho.
número de empregados.
CAPACIDADE - Mas há outras
mudanças importantes trazidas “Apesar da boa intenção do lepelas Leis 13.429/2017 e gislador, os valores mínimos
13.467/2017 com reflexos na estipulados poderão ser consiterceirização como a necessi- derados como um risco, pois
dade de avaliar a capacidade em determinadas situações o
econômica da empresa presta- capital social da prestadora podora de serviços para desenvol- derá ser inferior ao custo de
ver os serviços contratados. A uma ação trabalhista ou de
Lei 13.429/2017 estipulou va- uma demanda previdenciária”,

Garantias ao
empregado terceiro
A advogada da Employer, Joseane Fernandes, diz que o empregado terceiro terá direito às
mesmas condições oferecidas
aos empregados efetivos da
empresa. Isso com relação à
alimentação, quando oferecida
em refeitórios; à utilização dos
serviços de transporte e atendimento médico e ambulatorial
existentes no local.

balho, aplicando medidas de
proteção à saúde e segurança
no trabalho e, se a atividade
exigir, os empregados deverão
passar pelos treinamentos necessários. Uma inovação da reforma trabalhista é a possibilidade de a empresa prestadora de serviços e a contratante estipularem, aos empregados terceiros, salários ou outros benefícios equivalentes ao
Também terá que garantir con- dos efetivos.
dições sanitárias adequadas ao
desenvolvimento de seu tra- QUARENTENA - Ao possibilitar

comenta a advogada, destacando a importância de se buscar uma empresa com credibilidade, boa reputação e atuação no mercado, “pois o produtor será responsável subsidiário pelo pagamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias do trabalhador terceirizado. Se a empresa prestadora não pagar corretamente
todos os valores, quem contratou irá pagar”.

Horas in
itinere
a terceirização de quaisquer
atividades da empresa contratante, ficou estipulado um período mínimo de 18 meses para
a contratação dos empregados
efetivos da tomadora como terceiros, a chamada quarentena.
DESVIOS - A Lei 13.429/2017
trouxe expressamente a proibição quanto à utilização dos trabalhadores terceiros para atividades distintas das que foram
contratadas com a empresa
prestadora de serviços.

Um dos pontos mais comentados e mais impactantes no
setor agro é com relação às horas in itinere, que foram extintas, afirma Joseane Fernandes, advogada da Employer.
Com a reforma trabalhista, o tempo de deslocamento do
empregado ao trabalho e para o seu retorno, mesmo por
transporte oferecido pelo empregador, não será considerado como tempo à disposição do empregador, não ensejando o pagamento das horas (extras) in itinere.
“Estas foram as principais mudanças da legislação no que
diz respeito à terceirização, um passo importante para a
economia brasileira”, finaliza a advogada.
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EVENTO

A Cocamar no Congresso
de Mulheres do Agro, em SP
A cooperada Cecília Falavigna, de Floraí, e o gerente técnico Renato Watanabe estavam entre os palestrantes
om destaque para a
participação de dois
palestrantes representando a Cocamar, foi
promovido em São Paulo, dias
17 e 18/10, a segunda edição do
Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. A iniciativa, que aconteceu no Transamérica Expo Center, reuniu centenas de produtoras rurais de
várias regiões do Brasil, que
debateram sobre suas experiências e expectativas na atividade.

C

Os palestrantes da Cocamar
foram a cooperada Cecília Falavigna, com propriedade em
Floraí, e o gerente técnico Renato Watanabe. Falavigna falou

sobre a sua trajetória vitoriosa
como produtora e Watanabe
abordou técnicas para a implantação de projetos de integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF). Além deles, a cooperativa foi representada por
duas cooperadas: Estael Andriato, de Iporã, e Giane Deganutti, de São Jorge do Ivaí.
DESTAQUE -A Cocamar se destaca no cooperativismo brasileiro pela intensa participação
feminina. Atualmente, cerca de
15% do quadro social é formado de cooperadas e a cooperativa incentiva a presença das
esposas de produtores associados nos eventos técnicos, bem
como a sua atuação, ao lado

dos maridos, na gestão dos ne- balho permanente com núcleos
gócios.
femininos. E, na equipe técnica que presta assistência a
Além disso, mais de 600 produ- campo, há várias profissionais
toras participam de um tra- agrônomas.

Produtora falou
sobre a sua
trajetória vitoriosa

Revista O Sulco destaca cooperada
Em sua edição da primavera
2017, a revista O Sulco, publicada pela John Deere Brasil, que começa a ser distribuída, traz como reportagem principal “Mulheres no
Comando”, em que ressalta
como a gestão feminina tem
beneficiado o agronegócio.
Uma das personagens entrevistadas, e que está na
capa da publicação, é a
cooperada da Cocamar, Cecilia Mello de Barros Falavigna, produtora de soja,
milho e laranja em Floraí
(PR). À frente da propriedade há pouco mais de 20
anos, quando perdeu o ma-

rido e tinha três filhos pequenos, Cecília relata que
buscou conhecimento técnico na cooperativa e contou
sempre, como seu braço direito, com o administrador
Valdemar Orlandini.
REFERÊNCIA - Ao longo dos
anos, o desafio de fazer a
gestão do negócio foi sendo
superado e Cecília começou
a se destacar como uma
produtora de referência,
pela produtividade dos pomares de laranja e, também,
da lavoura de soja. Ele chegou a ser bicampeã de produtividade de soja no concurso organizado anual-

mente pela Cocamar, alcançando a mesma façanha em
certame promovido pela
Syngenta na região Sul do
Brasil.
A revista entrevistou produtoras de várias outras regiões do país que, a exemplo
de Cecília, despertam admiração pelo seu sucesso e,
também, por preferirem maquinários e equipamentos
John Deere. A produtora,
que já foi integrante dos
conselhos fiscal e de administração da Cocamar, é
cliente da Cocamar Máquinas, concessionário John
Deere em Maringá.
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VOLUNTARISMO

Em Iporã, produtoras se unem
para a produção de fraldas
Com apoio da comunidade, elas produzem 400 unidades por semana, que são doadas a pessoas necessitadas
um mundo tão carente de boas notícias, o trabalho voluntário realizado há
quase uma década por dezenas de produtoras rurais em
Iporã, a 50 quilômetros de
Umuarama, no noroeste paranaense, chama atenção. Toda
quarta-feira à tarde, faça
chuva ou sol, elas se encontram na cidade, num esforço
para ajudar ao próximo: passam horas produzindo fraldas, que são doadas para
quem precisa. Cada mobilização, que enche de voluntárias
uma sala, resulta em pelo
menos 400 unidades, doadas
a 42 pessoas, entre deficientes, idosos e crianças de famílias necessitadas.

N

gas Voluntárias de Iporã, com
a adesão de mais colaboradoras.

APOIO - A presidente da entidade, Eliete Nespolo, conta
que tudo foi dando certo no
início e faz questão de mencionar a ajuda do então gerente da unidade da cooperativa, Alberto Cabral, do vereador Sérgio Borges e da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que emprestou a sala. A igreja e alguns estabelecimentos fizeram doações de materiais e,
por meio de rifas, a comunidade toda acabou abraçando o projeto, o que possibilitou a aquisição de uma
pequena máquina. O equipamento agilizou, mas a maior
A ação voluntária começou parte do trabalho executado
em 2009, por iniciativa das pelas produtoras ainda é maparticipantes do núcleo femi- nual.
nino mantido pela unidade
local da Cocamar, com 21 Elas utilizam gabaritos para
produtoras. Em pouco tempo, fazer cortes com tesouras e
nascia a Associação das Ami- vão juntando partes com ade-

A quarta-feira é o dia em que
elas se encontram para se
dedicar ao trabalho na associação
e também para conversar e
fortalecer as amizades”.
Estael Andriato

Associação é considerada um exemplo de sucesso e envolvimento
comunitário, apartidário e ecumênico

sivos até deixar as fraldas
prontas. Depois, é só ir guardando em sacos e as entregas são feitas no dia seguinte. Como a Associação já possui o título de utilidade pública, concedido pelo município, a prefeitura doa R$ 3
mil por ano. O prefeito Roberto da Silva também é voluntário e faz doações em
nome de sua empresa.
“Quando a gente se vê em
apuros, o prefeito sempre nos
socorre, ele tem sido fundamental”, diz Eliete.
FRALDAS - Toda a ajuda é importante. Quatrocentas fraldas em média, por semana,
correspondem a uma produção que supera as 20 mil unidades/ano. Como as despesas não são poucas com a

compra dos materiais, continuar buscando o apoio da comunidade é indispensável.
Para fazer mil fraldas, segundo Eliete, são gastos R$
870 com a compra dos itens
básicos.
Com tanto entusiasmo, a Associação segue firme. A
vice-presidente do núcleo
feminino da Cocamar, Estael
Andriato, conta que o voluntarismo, ao se tornar uma
prática corriqueira entre as
produtoras, contribuiu para
que as participantes se sentissem mais felizes. “A quarta-feira é o dia em que elas
se encontram para se dedicar ao trabalho na associação e também para conversar e fortalecer as amizades”.

DESAFIO - O desafio agora é
substituir a máquina por uma
mais moderna e com capacidade para ampliar a produção. De acordo com Eliete, o
investimento é estimado em
R$ 15 mil: “Ainda não sabemos como e quando adquirila, mas vamos desenvolver
todos os esforços junto à comunidade para atingir esse
objetivo”, promete.
Com a dedicação de suas integrantes, a Associação das
Amigas Voluntárias de Iporã
é considerada um exemplo de
sucesso e envolvimento comunitário, apartidário e ecumênico, admirado por vários
outros municípios cujas lideranças a visitam com o objetivo de implantar projeto semelhante.
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VOLUNTARISMO

Pastel solidário
Há quase três anos, o Núcleo
Feminino de São Jorge do Ivaí,
que conta com 25 mulheres,
vem desenvolvendo trabalho
voluntário com a barraca do
pastel para arrecadar fundos
para o Lar de Idosos do município. A cada 15 dias, as integrantes do núcleo se encontram para produzir e comercializar mais de 250 pasteis
por vez, além de conversar
muito, trocar experiências,
fazer novos amigos e ajudar o
próximo.
Coordenadas pelas produtoras Yara Barbosa Cavicchiolli
e Giani Érica Gabriel Deganutti, o Núcleo Feminino se
alterna a frente da barraca do
pastel com um grupo de mu-
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lheres da sociedade que já
desenvolve esse trabalho há
mais de 20 anos e que cedeu
o espaço para o núcleo. Tudo
que é arrecadado por este
grupo é destinado a Liga do
Câncer.

“Conseguimos arrecadar uns
R$ 800 livre para o Lar dos
Idosos, descontados os gastos com aluguel, energia e
com os produtos para fazer os
pasteis”, afirma a coordenadora do núcleo. Além desse

trabalho, as integrantes do
Núcleo de São Jorge do Ivaí
desenvolvem diversas ações e
participam de festas beneficentes, como a da Apae, onde
estão a frente da barraca de
doces.

Integrantes do Núcleo
Feminino de São Jorge
do Ivaí: renda para
o Lar dos Idosos

GASTRONOMIA

Vencedoras do Chefs do
Campo são homenageadas

As produtoras
finalistas com
seus maridos,
dirigentes e
conselheiros da
Cocamar, quando
foram premiadas
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Cinco finalistas do concurso
participaram de almoço com
dirigentes e conselheiros da
cooperativa e de uma
confraternização em hotel
fazenda na região de Maringá
urante almoço no
dia 19/10 em Maringá, com a presença da diretoria,
integrantes dos Conselhos de
Administração e Fiscal, superintendência e vários gerentes, foram premiadas as produtoras rurais vencedoras do
Festival de Sabores Chefs do
Campo Cocamar 2017.

D

As cinco ganhadoras haviam
sido selecionadas por um
comitê de chefs convidados
entre 15 semifinalistas e a
edição deste ano do concurso contou com 130 receitas de pratos salgados tradicionais que representaram 26 municípios paranaenses.
ALMOÇO - No almoço, no
Haddock Buffet, o chef
Eduardo Pinheiro, que integrou o grupo de jurados, preparou os cinco pratos. São
eles: cupim ao vinho e laranja, de Neuza Tófoli Ferreira, de Santa Cecília do
Pavão; tortelli de abóbora cabotiá, de Odete Panchoni Brazão, de Cambé; nhoque de
mandioca acompanhado de
frango, de Maria José Reis
Luca, de Maringá; peixe recheado, de Rosana Norata da
Silva, de Paraíso do Norte; e
macarrão caseiro com frango
caipira, de Geni Bock de Faria,
de Altônia.

As produtoras receberam troféus - uma miniatura de fogão
a lenha, elaborado pelo artesão Cardoso, de Maringá - e
um kit de produtos industrializados pela cooperativa,
além de uma hospedagem no
hotel Fazenda Salto Bandeirantes, em Santa Fé.
INTEGRAÇÃO - Ao fazer sua
saudação às produtoras, que
estavam acompanhadas dos
maridos e das facilitadoras de
núcleos femininos dos quais
participam em suas cidades, o
presidente do Conselho de Administração, Luiz Lourenço,
disse que realizações como o
Chefs do Campo “estão voltadas à integração das famílias,
que é uma das funções do cooperativismo”. E parabenizou a
organização do concurso, citando que “as produtoras estão assumindo um papel cada
vez mais participativo na gestão dos negócios, mas não deixam de cozinhar, colocando
em prática o talento pessoal e
o conhecimento herdado de
seus antepassados”.
A proposta do Festival de Sabores é resgatar pratos tradicionais de famílias e, também, valorizar o alimento produzido pelos agricultores. O
chef Eduardo Pinheiro destacou o alto nível das receitas,
“ricas em detalhes e muito
saborosas”.

O chef Eduardo Pinheiro, do Haddock Buffett, foi quem preparou os pratos
de Maria José Reis Luca, Rosana Norata da Silva, Geni Bock de Faria,
Odete Panchoni Brazão e Neuza Tófoli Ferreira

Degustação dos pratos rendeu muitos elogios às autoras das receitas

Baixe o aplicativo gratuíto QR Code para
ver vídeos, fotos e mais informações sobre
esta reportagem, posicionando o celular
sobre o código acima. Ou acesse o site
www.jornalcocamar.com.br
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Produtoras se sentiram valorizadas
Depois da homenagem, as cinco produtoras finalistas se dirigiram, com seus maridos, ao
Hotel Fazenda Salto Bandeirantes, onde foram recebidas
pelo proprietário João Berleze
e equipe. O grupo visitou as dependências da fazenda e conheceu o parque aquático, a

cachoeira no Rio Bandeirantes,
o alambique, a área onde são
produzidos alimentos servidos
aos hóspedes e a usina hidrelétrica. Os visitantes ainda participaram de atividades de
lazer e provaram pratos especialmente preparados para a
ocasião.

DEPOIMENTOS - A produtora
Rosana Norata da Silva, de Paraíso do Norte, acompanhada
do marido Nélson Tormena,
afirmou ter se sentido valorizada: “Fiquei muito feliz por ter
sido selecionada”. “Valorização” também foi a palavra utilizada por Odete Panchoni

Grupo foi recebido no Hotel Fazenda Salto Bandeirantes para uma confraternização
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Brazão, de Cambé. “Foi um reconhecimento também ao meu
filho Elsio, que ajudou na preparação do prato”. Formado
em gastronomia, Elsio acompanhou a mãe.

dioca servido com frango. “Em
casa, o nhoque é uma unanimidade”, frisou. Unanimidade,
também, é o cupim ao vinho e
laranja, de Neuza Tóffoli Ferreira, de Santa Cecília do
Pavão. Ao lado do marido Jair,
Para Geni Bock de Faria, de Alela disse que o prato não pode
tônia, que estava com o marido
faltar em ocasiões especiais.
Luiz Carlos, “o festival é importante para resgatar a tradição
ELOGIOS - Todas as produtoras
culinária regional”. Seu macarelogiaram a preparação de
rão caseiro, segundo ela, é elaseus pratos pelo chef Eduardo
borado da mesma maneira que
Pinheiro, do Haddock Buffet,
sua mãe e a avó faziam.
no almoço de premiação. SeMaria José Reis Luca, de Ma- gundo Pinheiro, não houve a
ringá, que estava com o marido pretensão de fazer algo idênValter, disse que se sentiu “en- tico à receita de cada produgrandecida” pela homenagem, tora: “independente do que
lembrando que várias pessoas está escrito, cada qual dá o seu
de sua família se uniram para toque especial, o que diferenpreparar o nhoque de man- cia o produto final”, explicou.
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Vaca atolada
à Mineira

Com essa receita deliciosa encerramos a edição 2016 do
Festival de Sabores Chefs do Campo. A partir do próximo
mês, traremos novas receitas selecionadas este ano.

Receita bastante apreciada,
para alimentar grandes grupos
A produtora rural Maria Luiz
Gomes Palma teve uma infância “das antigas”. Ela nasceu
em Jaguapitã e cresceu numa
família de cinco irmãos, ajudando os pais na lavoura de
café e na lida com o gado.

tomate cereja, vendidos em
supermercados e feiras livres.
Antonio, que era acometido de
paralisia infantil, faleceu há
pouco tempo, aos 18 anos,
deixando saudades e uma nova opção de vida para a mãe e
o pai, que planejam expandir a
produção orgânica. “Aqui em
casa, a gente procura plantar
tudo de forma natural para o
nosso consumo”.

“Desde que me entendo por
gente eu já trabalhava na roça.
Com cinco anos de idade, já
ajudava minha mãe a lavar
roupa na mina. Trabalhei muito, até mesmo na enxada. Na- Quero investir cada vez mais
quele tempo, não tinha tempo na produção de alimentos
ruim”, lembra Maria.
mais saudáveis.” O outro filho
do casal, Marcelo, cursa o úlVem daí o amor e o talento timo ano de agronomia, e já
pelo trabalho no campo e a deu aos pais o neto Rafael, de
disposição e a coragem dos um ano e meio.
que sabem se reinventar. Com
o problema de rejeição do fi- E a receita de Vaca Atolada à
lho Antonio a uma série de Mineira, onde entra nessa hisalimentos, ela decidiu utili- tória?
zar parte da Fazenda Santo
Antônio, na Água da Oncinha, O cheiro verde e os tomates
para investir no plantio de or- cereja já foram incorporados
gânicos.
ao prato apetitoso que a dona
Margarida, sua mãe, sempre
Começou com cheiro verde e fazia para ela, o pai, os irmãos,
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Maria Palma, de Jaguapitã: aprendeu com a mãe

tios e quem mais chegasse. A
vaca atolada mistura a carne
de boi rica em proteína e a
mandioca, que é um carboidrato complexo rico em fibras.

• 3 dentes de alho
• Óleo Cocamar
• Pimenta do reino
• 1 cebola média
• 1 bandeja de tomates cereja
• Pimenta do reino
• Colorau (opcional)
• 1 colher e meia de vinagre
• Sal a gosto
• Cheiro verde a gosto

Até hoje é uma receita bastante apreciada, para alimentar grandes grupos. “Cada um
trazia um pedaço de costela de
vaca, acrescentava a manPREPARO
dioca e era um prato fácil de
fazer. Todo mundo gostava”,
recorda Ma-ria, ao comentar Corte a carne em pedaços mécomo era o movimento no dia dios, tempere com sal, alho,
vinagre e um fio de óleo Code servir o prato.
camar. De preferência, deixe a
INGREDIENTES
carne por uma noite neste
tempero ou pelo menos duas
• 1 ½ kg de mandioca
horas. Na hora do preparo,
• 1kg de carne (músculo
corte a mandioca (descascada
ou costela)
e lavada) em cubos e reserve.

Refogue a carne temperada
por cerca de cinco minutos.
Em seguida acrescente um
litro e meio de água e deixe
cozinhar sob pressão por aproximadamente 20 minutos.
Após esse tempo, verifique se
a carne está bem cozida,
acrescente a mandioca e deixe cozinhar novamente sob
pressão por mais 20 minutos.
Por fim, acrescente a pimenta do reino, os tomates e
deixe cozinhar por mais cinco
minutos. Desligue e acrescente o cheiro verde. Está
pronta a vaca atolada. Na família da Maria, a receita
acompanhava arroz, feijão e
salada de couve. É um prato
perfeito para o inverno.

FAMÍLIA DO CAMPO

Unidade e respeito é a força dos Lucas
Antonio e o irmão Geraldo vieram
crianças para o Paraná, com os
pais, Emílio Lucca e Domênica
e hoje vivem em Maringá
Marly Aires

SUCESSÃO -Os irmãos Geraldo
e Antonio já se aposentaram e
só dão assistência para os mais
novos quando há muito trabalho. E como Geraldo só teve
uma filha, são os três filhos de
Antonio (dos seis que teve três são mulheres), que conduzem as plantações: Valter, Valdir e Valdecir, junto com dois
netos, Jorge e Marcelo, que seguem os passos dos pais.

vida não foi fácil para a
família Lucas, de Maringá, mas em todo
tempo, conta Antonio
Marcos Lucas e a esposa Evanilda, Deus cuidou de todos e
hoje agradecem pela parceria e
o amor que os une. Todos trabalham em sociedade. Cada
um tem a sua responsabilidade. Após a colheita, tudo é dividido entre as seis famílias Para garantir a sucessão, Anque sobrevivem da terra e cada tonio sempre envolveu os filhos
uma comercializa a sua parte. em todas as atividades do sítio,
ensinou e mostrou o lado posiTodas as decisões são tomadas tivo e o negativo do negócio,
em conjunto - sentam e conver- mas sempre deixou claro o
sam e entram num consenso, e amor que tinha pela terra.
um respeita o outro. Para Antonio, isso e a unidade que há na INÍCIO - Os pais, Emílio Lucca e
família é o segredo para ainda Domênica, já falecidos, vieram
permanecerem juntos plan- da região de Presidente Prutando soja e milho em Sarandi, dente (SP), onde venderam quaMaringá, Paiçandu e Itambé, tro alqueires, se estabelecendo
sendo parte da área arrendada. em 1942 em Marialva, em 13 al-

A

queires de mata onde hoje é Sarandi, comprados da Companhia
Melhoramentos Norte do Paraná. Junto com os pais veio o
avô, Augustinho, que já era de
idade, e os três irmãos, Geraldo,
com nove anos, Antonio, com
sete e a caçula, Ana Maria, já falecida (foto ao lado).
“Era tudo mato. A estrada aberta ia até a beirada da nossa propriedade. O pai teve que baldear a mudança nas costas, por
uma picada por 800 metros.
Poucas pessoas moravam na
região. Só tínhamos como vizinhos borrachudos e pernilongos”, brinca Antonio, que ainda
ajudou a derrubar a mata, co-

Sustos com os bichos
Sempre ouvia falar das pintadas que rondavam a região,
mas nunca viu uma. Só deu de
cara uma vez com um filhote
de onça parda. Mas enquanto
ele correu para um lado, Antonio e os amigos foram para o
outro. “Vai que a mãe estivesse ali por perto”. Eles sempre
andavam fazendo o maior “tropé”, para espantar os bichos.
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“Diziam que as onças se as- COBRA -Tinha todo tipo de anisustavam com o barulho”.
mal silvestre, mas o mais
comum sempre foram as coOutra vez, nas caminhadas na bras. O primeiro encontro de
mata, passou perto de um ta- Antonio com uma foi logo no
manduá bandeira que, pendu- início quando ajudava na limrado na árvore, muito brabo, peza da cova. Enfiou as mãos
se balançava tentando acer- no buraco e encontrou uma
tá-lo com a pata. “Pareceu enorme. Depois, passou a tirar
mais assustador do que era”, a cobertura com um galho e
cutucar antes de limpar.
diz.

vear e plantar o café. O barraco
de palmito coberto de tabuinha
e chão batido foi construído
perto do rio.
MARINGÁ - Quando Antonio e
Emílio vieram para Maringá,
em 1960, Geraldo ficou em
Sarandi, mas os três mantiveram sociedade, se revezando

no trabalho. Só contratavam
mão de obra na colheita. Emílio é italiano e veio para o Brasil, com os pais, com 12 anos,
em 1920, após a Primeira
Guerra Mundial, para trabalhar nas lavouras de café.
Além dos três filhos, teve sete
netos, 13 bisnetos e dois tataranetos.

Armazenagem rústica
Os cereais produzidos eram armazenados em “gaiolas” feitas de galhos finos, que eram
trançados e recobertos de
palha de arroz.
Os produtores também faziam
pilhas com os cachos de arroz,
cobrindo-os com palha. Os
montes ficavam espalhadas
por toda a propriedade. A es-

tratégia conservava o arroz até
que sobrasse tempo para baterem na mesa e ensacar.
O café, no início, era seco, ensacado e guardado dentro de
casa, em um quarto reservado
para isso. Quando juntava um
bom volume, vendia. Anos
mais tarde é que se construiu
o paiol coberto com tabuinha.

Pequeno paraíso

Casal mora onde era o sítio da família

A casa onde Antonio mora fica
onde era o carreador de café. E
ainda é o local onde toda a família “bate ponto”, reunindo
quase quarenta pessoas.
Do sítio, só preservaram uma
chácara de dois hectares, no
meio da cidade, onde Antonio
planta de tudo para subsistência da família, sem agrotóxicos,
além de criar animais. Aos 80
anos não conseguiu ficar longe
do campo e do trabalho.
Depois da geada de 1975, as fazendas de café próximas a sua,
na zona norte de Maringá, foram aos poucos sendo loteadas. “Era só barulho de mar-

telo”, conta Antonio. O sítio dos
Lucas ficava entre a Fazenda
Maringá, de Alfredo Nyffeler e
a Fazenda Santa Alice, do engenheiro Alexandre Rasgulaeff.
LOTEADO - Quando tudo foi
sendo loteado e teve até mesmo parte de seu lote desapropriado e a casa demolida para
a passagem da avenida, Antonio viu que não tinha mais
como continuar ali. “Estávamos cercados pela cidade e não
podíamos aplicar agrotóxicos.
As pessoas cortavam caminho
pela lavoura pisando nas plantas, roubavam milho. Estava difícil. Fui obrigado a lotear”.

Sem saída
Logo que se mudou para Maringá, a família morava no final
da estrada, que era a única
saída, mas esta passava no
meio do sítio do vizinho. Ao
redor era tudo cafezal plantado. Do nada, o vizinho decidiu fechar e impedir o trânsito
e foi bem no dia em que ia nascer o segundo filho, Valter.

teira, Antonio recorreu à
velha bicicleta, percorrendo
oito quilômetros por entre o
cafezal. Quando chegou, com
a parteira na garupa e esbaforido, o bebe estava nascendo.

O problema teve fim quando
Antonio recorreu ao então promotor João Paulino Vieira Filho
Sem ter como sair com o ca- e a estrada, que era pública, foi
minhão para buscar a par- liberada pela justiça.

Acidentes e milagres
A energia elétrica chegou ao
sítio trazendo alegria, mas
também desespero. Junto
com a energia, Antonio pediu
ao eletricista que instalasse
a serra elétrica. Quando ele
foi testar o equipamento, a
estrutura se rompeu e a serra
voou, acertando a perna de
Antonio e em cheio no rosto
do filho Valdir, que tinha
cinco anos na época e brincava ali perto.

SEGUNDO - O segundo milagre
na família aconteceu seis
meses depois. Evanilda e Antonio estavam batendo soja e
deixaram os filhos mais velhos
cuidando dos mais novos. No
meio do dia, um deles veio correndo até onde estavam e
disse: “A Selma (que era a caçula) morreu na caixa d’água”.

O eletricista desmaiou, Antonio estava esvaindo em sangue e Evanilda é quem pegou
o filho no colo e correu para
o hospital. Os médicos desenganaram o menino. Valdir
ficou 11 dias em coma. “Viver
foi um milagre de Deus. E
quando abriu os olhos, a pri-

Eles se descuidaram e a irmã
foi brincar na água. Quando
viram, ela já estava roxa. Tiraram da água e correram chamar os pais. Um vendedor de
frango que passava por ali
ouviu os gritos desesperados
e socorreu a menina fazendo
respiração boca a boca. O alí-

meira coisa que pediu foi sor- viofoi geral quando Selma deu
vete”, conta Evanilda.
uma golfada de água e tossiu.
SEM MÉDICO - Em outra ocasião, estavam jogando bola
quando um dos filhos veio falando: “Acho que quebrei o
braço”. O osso estava deslocado, saltado para fora. Recorreram ao vizinho japonês, que
era massagista. Enquanto
conversava com o menino,
para distraí-lo, num tranco colocou no lugar e pôs uma tala.
Ir ao médico, na época, era
para poucos. “Quando o Valdir sofreu o acidente, vendi
toda colheita de café para
pagar o hospital. Sobrevivemos com as culturas de subsistência. Foi um período
muito difícil”.

Supersafra nos anos de 1980
Na década de 1980, Antonio
chegou a colher, em 12 hectares, 66 sacas/ha de média da
variedade BR 16 da Embrapa,
o que foi uma supersafra. “Foi
um ano em que tudo deu
certo”.
O início da mudança do café
para soja, porém, foi muito difícil. Por causa da geada, a família tinha perdido a produção
de café e estava sem nada
para vender. “Lembro quando
o Antonio terminou de arrancar o café e plantar soja, tirou
o chapéu e disse. Agora só teremos dinheiro daqui a seis
meses”, conta Evanilda.
HIPOTECA - Sem recursos para
comprar o trator, a grade, a
plantadeira e o arado, Emílio
hipotecou os 63 hectares que

possuíam em 1972 para financiar. Mas também, mal colheu,
correu para pagar tudo. Após
o sufoco, veio um período de
bonança e fartura. “Colhemos
bem tanto a soja quanto o
café”, diz Antonio. O trator ele
guarda como relíquia até hoje.
Anos mais tarde, quando começou a expandir, o apoio da
Cocamar foi fundamental, diz
Antonio. Ao lado dos 36 hec-

tares que possuía em Paiçandu, teve a oportunidade de
comprar outros 20 hectares,
entre o final da década de
1980 e início de 1990. Mas
isso só foi possível porque
vendeu parte da soja antecipadamente. “Se tivesse vendido mais, dava para comprar
mais 17 hectares, mas tive
medo de arriscar”. No final,
colheu 63 sacas por hectare.

Geraldo e Antonio: parceria antiga
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Os gigantes do terreiro
Cooperado de Bela Vista do Paraíso, José Cavicchioli Pereira Sobrinho, cria
o Galo Índio Gigante, que tem mais de um metro de altura e 4,5 quilos
ão adianta outro
cantar de galo que
quem manda no terreiro é ele. Com um
porte imponente e avantajado
do alto do seu, no mínimo, um
metro de altura, o Galo Índio
Gigante é uma raça desenvolvida no Brasil que tem ganhando espaço entre criadores. Dentre os do mesmo gênero, é o de maior tamanho e
está entre os de maior peso
que existem no mundo, com
no mínimo 4,5 quilos.

N

Não é à toa que o produtor
José Cavicchioli Pereira Sobrinho, de Bela Vista do Paraíso, e que faz parte do
Conselho Consultivo da Coca-
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mar, se encantou com a raça e
iniciou sua criação há dois
anos. O Galo Índio Gigante
nasceu do cruzamento e seleção entre os galos de rinha e
as galinhas caipiras. Além de
padrão definido, tem até associação de criadores para melhor organizar a criação da raça e podem ser comercializados por valores consideráveis,
como outros animais de raça.
COMERCIALIZAÇÃO - José já
conseguiu formar um plantel
de 100 matrizes e uns 30 reprodutores, que cria em pouco
mais de 5 mil metros quadrados. A meta é ampliar mais o
plantel e, em breve, iniciar a
seleção e comercialização,

tanto de reprodutores e matrizes para outros criadores
como para consumo. O produtor conta que tudo começou
quando decidiu melhorar a
qualidade das galinhas caipiras que criava, como forma de
gerar outra fonte de renda, e
acabou se apaixonando pela
raça. “É uma ave grande e caipira, o que é um diferencial,
obtendo um valor de mercado
maior”, diz.
Com sete hectares, além de
arrendar mais 13 hectares para o plantio de soja e milho,
José tem também criações de
porco, carneiro, cabrito, além
de manter sua horta particular e pomar.

PESCARIA

Não se engane com as traíras
Populares entre os fãs da pesca esportiva, elas são boas
de briga, mas há alguns erros que devem ser evitados
oas de briga, as traíras, que podem atingir quatro quilos e 60
centímetros, são conhecidas por sua voracidade e
uma violência fora do normal
nas brigas com pescadores.
Daí sua popularidade entre os
fãs da pesca esportiva. Elas
podem ser encontradas em
todas as regiões do território
nacional, gostam de ficar em
áreas sombreadas, desembocadura de córregos e ribeirões,
especialmente onde a água
tem velocidade. Mas alguns
erros são bem comuns:

B

- Material inapropriado: é
comum o pescador utilizar
o material incorreto ou o conjunto desequilibrado: vara
muito mole para fisgar, ou
muito dura para o tamanho da
isca. Para as iscas soft (minhocas, salamandras etc) é
bom usar um empate de aço
flexível de 10 lb e aproximadamente 12 cm de comprimento para que a linha não
arrebente. É possível capturálas sem arame também, mas
há o risco de arrebentar a
linha. Usar anzóis maiores,
como 4/0 e 5/0, facilita na

1

hora de pegar as traíras de
grande porte.
- Errar o tempo da fisgada
ou trabalhar a isca rápido
demais: quando se pesca com
iscas de borracha ou soft,
muitos se afobam na hora da
fisgada, não dando o tempo
necessário para acomodar
melhor a isca na boca. Também, por ser mais lenta por
natureza, a traíra muitas vezes
erra da isca, ou mesmo não a
ataca se não for de forma extremamente lenta. Altere a velocidade de recolhimento.

2

- Não insistir no ponto:
trocar de ponto a toda hora
é um erro comum. É preciso
paciência, insistir no ponto é
fundamental para obter melhor resultado.

traíras são mais comum do
que se pensa devido à falta de
cuidado ao manuseá-las. Arredias, ferozes e com dentes
afiados, elas estão sempre
prontas para lhe devolver uma
garateia, ou ainda lhe desferir
- Falta de cuidado ao ma- uma mordida ardida. Use alinusear: Acidentes com cate de contenção e um de
bico para extrair o anzol e
fique atento as reações do
peixe. Evite ficar descalço.
Uma traíra aparentemente
calma poderá surpreendê-lo
com doloridas mordidas.

3
4

- Escolha o local: evite
pescar em baías sem ligações com águas correntes ou
aquelas com água parada e
quente se o objetivo for comer
o peixe. A probabilidade de
existirem vermes na carne da
traíra é quase certa. Se o
barco não tiver viveiro, cubra
seus pescados com alguns
ramos do próprio aguapé, com
raiz e tudo. A umidade das raízes irá conservar o peixe
fresco e suas folhas o protegerão dos raios solares.

5

Sem pressa para
não errar o tempo
da fisgada
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