SEGURANÇA

Conheça as 8 Regras de Ouro
Pensadas por especialistas, visam garantir
o bem estar dos colaboradores e evitar acidentes
Cocamar trabalha a
cada dia para garantir a máxima segurança a todos os
colaboradores efetivos, cooperados e terceirizados. Garantindo a excelência na
prática da segurança, como
um valor do qual não abre
mão, a cooperativa apresenta as 8 Regras de Ouro,
pensadas detalhadamente
para garantir a efetiva segurança. Para isso, é imprescindível que todos os
colaboradores sejam treina-

A

dos, em equipes, e conheçam detalhadamente quais
são as regras.
"Nós investimos em segurança, pois sabemos que o
maior capital que temos dentro de nossa cooperativa é o
ser humano. Além disso, tornar os procedimentos transparentes é buscar a
excelência, diminuindo riscos e garantindo a segurança", disse Divanir Higino,
presidente da Cocamar.

REGRA 1 - Ao dirigir veículo a serviço da cooperativa, o

substituída por um procedimento escrito, o qual deve ser secondutor deve usar cinto de segurança, obedecer aos limites guido na íntegra.
de velocidade, não estar sob efeito de bebida alcoólica e não
REGRA 5 - As pessoas não devem se manter posicionadas
fazer uso do telefone celular.
atrás dos veículos elevados nos tombadores, durante a opeREGRA 2 - Trabalhos a quente (exemplo: serviços de ração de descarga.
solda) só podem ser realizados de posse da permissão de
entrada e trabalho (PET) aprovada e atendendo a todas as REGRA 6 - Não deve ser feita intervenção em máquinas
recomendações da mesma. Toda PET tem que ser realizada ou equipamentos em movimento, mas, se eventualmente
houver a necessidade, esta deve ser feita somente por pesno local onde vai ser executada a atividade.
soa capacitada, com emissão APR (Análise Preliminar do
REGRA 3 - Manutenção em espaço confinado só pode ser Risco) ou seguindo o procedimento operacional estabelecido
realizado de posse da PET aprovada e atendendo a todas as por escrito.
recomendações da mesma.
REGRA 7 - Todos os acidentes de trabalho com lesão e
REGRA 4 - Trabalho em altura só pode ser feito de posse danos materiais devem ser comunicados.
da PET aprovada e atendendo a todas as recomendações da
mesma. No caso de trabalhos em altura rotineiros (várias REGRA 8 - Ninguém deve orientar ou permitir a violação
vezes por dia no mesmo local e atividade) a PET pode ser de qualquer uma das Regras de Ouro.
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Treinamentos
constantes de
toda equipe são
imprescindíveis

PALAVRA DO PRESIDENTE

Ao agricultor,
o justo reconhecimento
Impressiona saber que a população brasileira é uma das poucas a contar
com segurança alimentar - fator preponderante para a paz social
Divanir Higino,
presidente da Cocamar
ão há exagero
quando se afirma
que uma parcela
da sociedade brasileira conhece pouco sobre
o setor que é essencial na
vida de cada um e decisivo
para a economia nacional.
Estamos falando, é claro,
da atividade rural, que produz os alimentos para o
nosso dia a dia e também as
matérias primas que abastecem indústrias dos mais
diversos segmentos.

N

Procurar conhecer a realidade desse profissional é
mergulhar em um mundo
cada vez mais tecnológico e
sustentável, repleto de desafios que impulsionam a
busca por soluções inovadoras e, por isso, em constante rejuvenescimento.

CONQUISTAS - Conhecer
mais sobre ele é a certeza
de encantar-se com as realizações e conquistas que
possibilitou ao país, e foram
muito grandes ao longo das
últimas décadas – cujos
efeitos beneficiaram direta
ou indiretamente todos os
demais setores da sociedade -, fazendo do Brasil
uma potência mundial em
produção de alimentos.
Impressiona saber que a
população brasileira é uma
das poucas a contar com
segurança alimentar – fator
preponderante para a paz
social – e que a grande
maioria dos responsáveis
por isso é formada de pequenos proprietários rurais.
Um retrato e uma peculiaridade, por exemplo, do que
se vê no Paraná, onde os
produtores - 80% dos quais
inseridos no perfil de agri-

agricultor, a sociedade em
geral passa a ter, com certeza, ainda mais consciência e discernimento para
reconhecer, valorizar e
VALORIZAR - Ao entender a apoiar o seu trabalho, até
rotina, os embates, as de- porque, em grande medida,
mandas e aspirações do depende de seus resultados

cultura familiar - se integram, se fortalecem e crescem ao participar de suas
cooperativas.

– e dos reflexos positivos
em cadeia - a expectativa
de dias melhores para o
país.
Ao agricultor, a nossa homenagem pela passagem
do seu dia (28 de julho).

Procurar conhecer a realidade desse profissional é mergulhar em
um mundo cada vez mais tecnológico e sustentável, repleto de
desafios que impulsionam a busca por soluções inovadoras
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INTEGRAÇÃO

Áreas de ILP se destacam
no inverno seco
Pecuaristas da região de Altônia têm lucrado com a soja e com a pecuária,
transformando as propriedades e tornando-as lucrativas e sustentáveis
Pastagens no sistema ILP
contrastam com o pasto
tradicional após longa estiagem
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MARLY AIRES
s duas fortes estiagens este ano que somaram mais de 80
dias sem chuvas, intercaladas com pancadas localizadas e em volume aquém
do necessário, tirou o sono de
muitos pecuaristas e deixou
sua marca no campo. O gado
magro sobre pastos secos e
degradados pode ser visto por
todo lado. Contrastando com
este cenário, o verde das
abundantes pastagens dos pecuaristas que têm investido na
Integração Lavoura e Pecuária
(ILP) se destaca ao longe.

A

Na região de Altônia, segundo
Eleandro Valei Zanolli, técnico
agrícola da Cocamar que
acompanha os 18 produtores e
pecuaristas que adotaram a
Integração Lavoura Pecuária, o
trabalho começou em 2010 e
vem apresentado resultados
crescentes. E além do verde
das pastagens e da tranquilidade dos pecuaristas mesmo
em meio ao inverno seco, um
ponto em comum para a maioria é a constatação: devia ter
implantado o sistema antes.
TRANQUILO - Com o pasto
ainda abundante e verde, o pecuarista de Altônia, Aristides
Torao Futata que reformou 10
alqueires com soja na safra
passada, dos 48 alqueires que
possui, pela primeira vez está
tranquilo. “Se fosse outra época, estaria com dificuldade de
manter os animais. Já teria
vendido o gado e bem barato,
para não passarem fome ou
evitar aumentar muito os custos de produção com alimento
suplementar”, afirma, ressaltando que antes, por não ter
alimento suficiente para o rebanho, especialmente no in-

verno, só trabalhava com cria
e recria de gado de corte.
“Agora já dá para pensar em
também engordar os bezerros
e até mesmo aumentar o plantel”, planeja.
O pasto degradado mantinha
uma média de uma a duas cabeças de gado por alqueire.
Nos 10 alqueires reformados
com braquiária, atualmente
está com 53 animais, mas tem
pasto sobrando. Daria para colocar 75 cabeças. O gado tem
engordado uma média de 600
gramas/dia por animal ganhando peso a pasto no inverno. Segundo Zanolli, se o
pecuarista mantivesse os 75
animais nos 10 alqueires daria
para produzir cerca de 45 kg de
carne por alqueire que vendida
a 130,00 a arroba, daria uma
rentabilidade de R$ 2.730,00
por alqueire.
LUCRO - Além do lucro extra
com a pecuária, Futata diz que
não gastou nada com a reforma e ainda ganhou com a
soja. Contabilizando insumos
e mão de obra o custo da lavoura de soja ficou em R$
6.302,00 por alqueire. Como
colheu uma média de 143 sacas por alqueire teve receita
bruta de R$ 10.725,00 por alqueire (vendendo a R$ 75,00 a
saca) tirou lucro líquido de R$
4.423,00.
“O resultado superou as expectativas. Não tem volta. Só
me arrependo de não ter começado antes”, afirma Futata.
Receoso, o pecuarista protelou
por quatro anos amadurecendo a ideia. Agora já pensa
em reformar aos poucos todo
o sítio, incorporando a tecnologia à prática contínua da sultados com a soja e começar
propriedade, investir em ma- a trabalhar também com enquinário para melhorar os re- gorda do rebanho.

Na sequência de fotos, a transformação
que normalmente ocorre com a
implantaçãodo sistema
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Resultados além do esperado
Quando há nove anos iniciou
a Integração Lavoura e Pecuária, o pecuarista Claudir
Ferrari, cuja família tem 70
alqueires de pasto em São
Jorge do Patrocínio e Altônia, estava decidido a mudar
a história da propriedade. E
o que conquistou foi além do
que imaginava. Atualmente,
as pastagens e os animais
não lembram em nada o cenário que conhecia e a realidade que ainda vê ao seu
redor.

nossas propriedades. Mesmo o pasto que está com
três anos e que vou dessecar
esse ano para reformar com
16 alqueires de soja, está
verde e bonito. Dá dó mexer,
mas é essa integração que
torna a atividade rentável e
mantém a qualidade do solo
e das pastagens”, afirma.

OUTRA REALIDADE - Claudir
conta que antigamente,
quando chegava o inverno,
tinha que vender os animais
por falta de pasto e acabava
“Olhando de longe a gente fazendo péssimos negócios
vê claramente a divisa de por causa da necessidade ou
via o efeito sanfona dos bois
acabar com seu lucro. Agora,
consegue manter uma média
de oito animais por alqueire e
já reduziu em um terço o tempo de engorda dos bois, levando o rebanho para abate
com dois anos depois da desmama, enquanto antes levava
no mínimo três anos.

Isso, afora a renda com a
soja, que na última safra
produziu uma média de 138
sacas por alqueire, faturando bruto R$ 10.725,00,
que descontado o custo médio de R$ 6.302,00 por alqueire, ainda rendeu a receita líquida de R$ 4.423,00
por alqueire.

Família Ferrari, de Altônia,
Na foto, a partir da direita:
Claudir, o pai Zenildo Ferrari,
Zanolli e Diogo, filho de Claudir

Sistema foi a solução
Se fosse reformar as velhas
pastagens pelo método tradicional, Rubens Bellanda, de
Altônia, estima que deveria
gastar este ano cerca de R$ 2
mil por alqueire e o efeito da
reforma não duraria muito
tempo. Com a Integração Lavoura Pecuária, iniciada há
um ano em nove alqueires da

propriedade, ele não só economizou os recursos como
ganhou mais uma média de
quase três mil reais por alqueire com a soja e ainda
ficou com alimento abundante e de qualidade para os
animais.

para os pastos degradados,
quando Bellanda conheceu o
programa de ILP, não teve dúvida e diante dos resultados,
tem recomendado para todos
os amigos. Dos 50 alqueires
de pastagem que possui, destinou nove alqueires para o
plantio de soja colhendo uma
Em busca de uma solução média de 116 sacos por al-

tado no local é a única área
verde da propriedade e da
região próxima. Como trabalha com cria e recria de
gado de corte, vem mantendo a maior parte dos 120
animais que possui, entre
vacas e bezerros, nos nove
alqueires por mais de 30
PROJETOS - O pasto plan- dias. “O melhor é

queire, que lhe rendeu R$
8.700,00 brutos (comercializada a R$ 75,00 a saca). Considerando insumos, plantio,
colheita e frete teve um custo
total de R$ 5.737,00, o que resultou em receita líquida de
R$ 2.963,00 por alqueire.
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que em vez de
gastar mais com comida suplementar e só manter os
animais, estamos com todo o
rebanho gordo e bonito se
alimentando do pasto. E eu
ainda vendi um alqueire de
cana-de-açúcar que tinha
plantado como reserva, faturando R$ 5 mil”, conta o pecuarista, ressaltando que o

sistema ILP foi incorporado
como uma prática contínua
na propriedade.
A ideia é reformar aos poucos
todos os 50 alqueires e manter a integração com soja,
todos os anos, em uma parcela da propriedade. Entusiasmado com a qualidade e
abundância de alimento, que

Rubens Bellanda
e Zanolli: “agora
dá para investir
em genética”
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sempre foi problema e limitava seus projetos de investimentos, Bellanda já planeja
melhorar a genética dos animais e trabalhar com a engorda do gado, buscando pro-

duzir o bezerro precoce.
“Antes não dava nem para
pensar nisso, porque não tínhamos o principal, que era
alimento”, finaliza o pecuarista.

INTEGRAÇÃO

“Preciso da agricultura para
ter resultado com a pecuária”
Família Neves Baptista, de Presidente Bernardes, São Paulo, descobriu
na ILP a solução para ter lucratividade e sustentabilidade no negócio
família Neves Baptista,
da Fazenda Santa Rita
de Cássia localizada
em Presidente Bernardes, São Paulo, sempre foi essencialmente pecuarista. E
apesar de investir na reforma
dos 2.129,6 hectares de pastagem, nos últimos anos não vinha obtendo bons resultados.
“Estávamos dando ‘vitamina’
para planta velha. Adubávamos, mas o pasto sempre ficava seco no inverno e tínhamos que fazer uma alimentação complementar do gado ou
confinar. Não estava mais dando resultado e ficava cada vez
mais difícil fazer a reforma da
pastagem”, afirma Rômulo Neves Baptista, que junto com seu
irmão Mário comanda a propriedade da família.

A

SOLUÇÃO - A solução encontrada foi a Integração Lavoura
Pecuária (ILP), apesar de
nunca ter se imaginado produzindo grãos. Começou com
uma pequena área de soja,
46,5 hectares na safra 2016/
17 e foi ampliando aos poucos.
“Pensávamos que se com a
agricultura só conseguíssemos cobrir os custos da reforma do pasto, já estaria
bom. Mas com a integração
melhorou muito a rentabilidade da pecuária”, diz Rômulo
ressaltando que hoje precisa
da agricultura para ter resultado com a pecuária.

Os irmãos Neves Baptista (à direita), com o agrônomo Diogo Rojas e um funcionário da fazenda

“Agora tenho pasto verde e abundante, mesmo no inverno, os animais têm um ganho de peso
espetacular, sem dar qualquer
complemento alimentar, melhorando muito os resultados com a
pecuária”, destaca o pecuarista
acrescentando que está trabalhando para diminuir também o
ciclo de produção dos animais finalizando-os para abate, a pasto,
com dois anos em vez de três,
como ocorre hoje.
ESCOLA - Segundo o engenheiro agrônomo Diogo Cardoso
Rojas, da unidade da Cocamar
de Presidente Prudente (SP),
que é especialista em ILPF e
atende aos irmãos pecuaristas,
o primeiro ano foi uma espécie
de escola, com muitos erros,
por causa da falta de experiên-

cia, da equipe da fazenda, com causa da estiagem. Também, o
a cultura, mas já com os pri- custo com dessecação e manejo
meiros resultados aparecendo. de plantas daninhas foi alto e
houve um aumento no custo
Na área foi feito primeiro o pre- com adubação, em 50% da área,
paro e implantação de pastagem por erro na regulagem da mápara posterior plantio da soja, quina, resultando em um custo
que acabou sendo tardio por médio total de R$126.805,50/ha.

A lavoura ainda passou por 22
dias sem chuvas e com altas
temperaturas, chegando a 42ºC,
na fase de enchimento de grão.
E como a colheita é terceirizada,
houve 10 dias de atraso com perda estimada na colheita de 7 a
10 sc/ha.
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RESULTADO - O resultado foi uma produtividade
média de 38 sc/ha de soja ou
92 sc/alq, que comercializada
pelo valor médio de R$74,70,
fechou com uma média de R$ 688,40/ha. Com o pasto
recuperado, manteve uma lotação média de 4,36 UA/ha
(10,3 cabeças) durante 47
dias no inverno o que deu ao
pecuarista
13,7@/ha
(R$140,00 – valor de comercialização) ou R$1.918,00/ha.
Descontando o custo médio
de RS 55,00 cab/mês e o resultado com a soja ainda fechou o ano com um saldo de
R$379,85/ha e o pasto totalmente reformado. “Era o único pasto verde na fazenda.

Isso foi decisivo”, comenta o
pecuarista.
Já na safra 2017/18 plantou
84,7 hectares de soja e 169,4 de
milho verão e inverno, produzindo uma média de 72 sc/ha de
soja e 59 sc/ha de média de
milho, que sofreu com estiagem. Isso rendeu R$ 776.860,00
de receita bruta nas duas culturas em área total (considerada o valor da saca, respectivamente, R$ 70,00 e R$
35,00), que descontado as despesas totais, R$ 530.000,00,
ainda deu uma renda líquida de
R$246.860,00 ou R$971,50/ha. Por isso, a decisão foi produzir
silagem e transformar em coSILAGEM - No inverno, a estia- mida para o gado, convertendo
gem também castigou o milho. em carne. “Esse foi nosso

grande ‘pulo do gato’. Em outros produtores, o milho morreu e eles ficaram no prejuízo”,
diz Rômulo.

Em dez anos, a área
com ILPF no Brasil
aumentou em quase
10 milhões de hectares

Sistema que deu certo
Em dez anos, a área ocupada
com ILPF no Brasil aumentou
em quase 10 milhões de hectares, saltando de 1,87 milhão
de hectares em 2005 para
11,47 milhões de hectares em
2015 mostrando a expansão do
sistema produtivo. Na Cocamar são mais de 200 cooperados que adotam o sistema em
100 mil hectares dos 325 mil
hectares com grãos.

Brasil, produzindo de três a
cinco arrobas por hectare ao
ano, com pastos degradas,
repletos de plantas daninhas
e formigas. Neste cenário, a
Integração Lavoura e Pecuária não só vem dar lucratividade, mas também sustentabilidade para a pecuária
brasileira, melhorando a
qualidade do solo, a capacidade de reter água, a fertilidade e, consequentemente,
Pecuária com baixa produti- os resultados com a soja e
vidade é o padrão em todo o com o rebanho.

CAPACITAÇÃO - Segundo Diogo
Cardoso Rojas, a Cocamar tem
papel fundamental na difusão
do sistema, no preparo da
equipe técnica para difundir a
tecnologia com segurança, por
isso mantém capacitação constante de seus profissionais.
Para iniciar o sistema com sucesso, diz, tem que ter orientação técnica, seguir as recomendações e o produtor estar convencido e fazer da for-

ma como foi orientado. Já o
profissional tem que conhecer
as limitações e potencial da
fazenda, solo e clima e a aptidão da área. “Com tecnologia
correta tem excelentes resultados”, afirma, citando que o
ideal é evitar mexer no solo, só
o fazendo se tiver compactação elevada, muitas irregularidades no solo e alto teor de
alumínio. E tem que planejar,
fazer com critério para não faltar comida, recomenda Rojas.

PROFISSIONALIZAR - “Se a
opção for por uma parceria,
para dar certo, o negócio tem
que ser bom para o pecuarista e para o agricultor. Mas
se o pecuarista decidir ele
mesmo plantar a soja, tem
que se profissionalizar em
ambas as atividades, com
capacitação contínua de mão
de obra, fazendo rotação de
culturas e acompanhando os
avanços tecnológicos”, finalizou.
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Tempo seco favorece colheita de laranja
Mas também provoca redução da produtividade
no ciclo 2017/18, que deve ser pelo menos
20% menor que no período anterior
ma quinta parte da
safra de laranja já está colhida nos pomares comerciais da região atendida pela Cocamar
Cooperativa Agroindustrial, no
noroeste e norte do Estado,
onde os mais de 300 produtores ligados à organização devem totalizar 5,5 milhões de
caixas de 40,8 quilos.

mês de janeiro do próximo
ano, está sendo favorecida pelo tempo sem chuvas das últimas semanas. No entanto, se
as condições climáticas vêm
ajudando atualmente no avanço dos trabalhos, é atribuída a
elas, pelo mesmo motivo, a redução da produtividade no
ciclo deste ano (2017/18), que
deve ser pelo menos 20%
abaixo em comparação as 7
REDUÇÃO - A colheita, que co- milhões de caixas colhidas no
meçou em maio e deve ir até o período anterior.

U
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No ano passado, a média de
produtividade dos pomares na
região da Cocamar ficou ao
redor de 930 caixas por hectare, uma das mais altas do
país, que não deve repetir-se
no atual ciclo.
FRUTOS MENORES - O coordenador técnico da cooperativa, engenheiro agrônomo
Robson Ferreira, explica que
no segundo semestre de
2017 a estiagem coincidiu

com a incidência de altas
temperaturas, o que prejudicou em parte a florada dos
pomares. Segundo ele, está
sendo observada, também,

diminuição no tamanho dos
frutos, um reflexo direto da
falta de chuvas na fase de
desenvolvimento, nos últimos meses.

IMPASSE

Cocamar participa de
reuniões sobre o frete
Setor pleiteia que a tabela seja uma
referência e não uma imposição
Cocamar tem participado de reuniões
envolvendo vários
setores ligados ao
transporte, como as que
aconteceram em Brasília, no
dia 19/7, na sede da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), e no dia 20/7,
em Curitiba, na Organização
das Cooperativas do Estado
do Paraná (Ocepar), voltadas
a encontrar uma solução
para a tabela do frete rodo-

A

viário. O superintendente de
Operações, Osmar Liberato,
representou a Cocamar nas
reuniões, ao lado de dirigentes de outras cooperativas
do Estado.
O impasse, que vem desde a
greve dos caminhoneiros, no
final de maio, reside no fato
de o setor produtivo e a indústria defenderem que a tabela de frete proposta pelo
governo seja uma referência

A tabela está fora da
realidade de mercado. Com
ela, o produtor vai pagar
inicialmente e, depois,
todos os consumidores."
Flávio Turra

para o setor de transporte e
não uma imposição.
PROBLEMAS - De acordo
com a Ocepar, as expectativas de aumento expressivo
da área de plantio de soja na
nova safra, que começa a
ser semeada em setembro
no país, estão em risco. A
razão é que o tabelamento
dos fretes vem atrasando as
entregas de fertilizantes, insumo fundamental para o
plantio.
Com a tabela, que já foi aprovada na Câmara e no Senado,
o frete entre porto e indústria
e entre as empresas e as propriedades produtoras, disparou. Além disso, a indefinição
fez com que a matéria-prima
importada, que é transformada em adubo, ficasse paralisada nos portos - situação
que já começa a se normalizar.

FORA DA REALIDADE - Para o
gerente técnico e econômico
da Ocepar (Organização das
Cooperativas do Paraná),
Flávio Turra, a situação é
preocupante. " A tabela está
fora da realidade de mercado", critica. "Com ela, o produtor vai pagar inicialmente
e, depois, todos os consumidores", explica.

Osmar Liberato,
representou a
Cocamar nas reuniões,
ao lado de dirigentes
de outras cooperativas
do Estado

Vendas antecipadas da nova safra diminuem
A dificuldade em precificar
a soja no mercado futuro
está reduzindo o ritmo das
vendas antecipadas da próxima safra brasileira (2018/
19), que começou mais acelerado. Segundo analistas,
incertezas em relação aos
fretes de transporte e o des-

casamento entre os preços
internacionais e domésticos
têm feito as tradings segurarem as compras do grão
que começará a ser semeado em meados de setembro no país.

tações estão em queda em
decorrência do bom desenvolvimento das lavouras
americanas e da perspectiva de recuo nas exportações americanas à China
por causa da guerra comercial entre Washington e PeNa bolsa de Chicago, as co- quim, e essa mesma disputa

mantém valorizados os prê- ciações futuras estão sendo
mios pagos pela soja brasi- impactadas”, afirmou Guilherme Bellotti, analista do
leira nos portos.
Itaú BBA. Ele lembra que
IMPACTO - “A guerra comer- nesta época as tradings fecial fez com que a correla- cham negócios antecipados
ção entre os preços locais e com os produtores brasileios preços internacionais se ros, mas, fazem hedge na
perdesse. Assim, as nego- bolsa de Chicago
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IMPASSE
descasamento de preços
prejudicar a comercialização antecipada, para Enilson Nogueira, analista da
consultoria Céleres, a nova tabela de fretes mínimos rodoviários para o
transporte de cargas no
ENTRAVE - Apesar de o Brasil continua a ser o

para evitar perdas com grandes oscilações
de preços. “Quando você
perde a referência, incorpora
um elemento de risco muito
grande nesse hedge”, afirmou.

principal entrave para os 230,7 milhões de toneladas
negócios.
neste ano e que poderia
subir para 257 milhões de
Do ponto de vista macroeco- toneladas por causa do cenômico, o quadro também é nário favorável no mercado
“preocupante”, alerta Fabio externo e da desvalorização
Silveira, sócio da consulto- do real, deve ficar entre 237
ria Macrosector. Nas suas a 238 milhões de toneladas.
contas, a safra de grãos, de A receita, deste ano de R$

242,7 bilhões e que poderia
subir para até R$ 270 bilhões em 2019, agora foi revisada para R$ 242,7
bilhões. A analista da MB
Agro, Ana Laura Menegatti,
concorda: “Se esse quadro
persistir, a produção e a receita serão menores”.

Frete mais caro puxa para
cima preços dos alimentos
O tabelamento do frete, principal medida negociada pelo
governo para encerrar a paralisação dos caminhoneiros,
pode aumentar a pressão sobre a inflação ao consumidor
este ano. O impacto será especialmente sentido no setor
alimentício. A avaliação é do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que divulgou nesta quarta-feira
(18/07), uma nova edição da
Carta de Conjuntura.
IPCA - Em junho, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
subiu 1,26%, a maior taxa
para o mês desde 1995. Os
preços do grupo Alimentação e bebidas aumentaram
2,03%, o que resultou numa
contribuição de 0,50 ponto
porcentual para a inflação do
mês.
O Ipea espera que os alimentos encerrem o ano 3,93%
mais caros, o equivalente a
uma contribuição de 0,62
ponto porcentual para o IPCA
do ano de 2018, estimado pelo
instituto em 4,20%.
É possível que essa previsão

seja revista para cima, dependendo do impacto que o tabelamento do frete terá sobre os
custos dos produtores. O encarecimento do transporte
pode causar uma pressão
maior sobre os preços dos alimentos e, consequentemente, sobre a inflação do ano,
avaliou José Ronaldo de Castro Souza Júnior, diretor de
Estudos e Políticas Macroeconômicas do Ipea. "Mas ainda
não é possível prever a dimensão desse efeito", disse
Souza Júnior.

VALORES - A medida provisória que permite o estabelecimento de preços mínimos
para os fretes rodoviários foi
aprovada por deputados e senadores no dia 11/07. Os valores serão divulgados com
base em regulamentação da
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), levando em consideração custos com o óleo diesel e pedágios. Depois de editada, a medida provisória foi questionada na Justiça, principalmente pelo agronegócio e

pela indústria, que criticaram O início da nova safra agrío aumento dos custos do des- cola, com a consequente nelocamento.
cessidade de insumos, adubos e fertilizantes nas reSegundo o Ipea, o repique in- giões produtoras, tende a inflacionário de junho teve in- tensificar esse repasse de
fluência de três efeitos da preços no curto e médio
greve de caminhoneiros sobre prazo, à medida que a atual
os preços dos alimentos no safra seja escoada pagando
País: o entrave logístico du- fretes mais altos; e no longo
rante a paralisação; a falta de prazo, via menor oferta de
estoques do varejo e de maté- alimentos, caso a safra
rias-primas na indústria; e o 2018/2019 continue com seu
aumento nos custos do trans- plantio comprometido", resporte derivado do tabela- saltou o estudo do Ipea. (O
mento dos fretes.
Estado de S.Paulo)
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EVENTO

Dia de Campo de Inverno teve 2 mil participantes
O foco foi a cultura do milho, mas viram também novidades em matéria de trigo
e café, além de exposição de máquinas agrícolas e outros produtos
om a participação de 2
mil produtores, a Cocamar promoveu no último dia 13/7 em sua
Unidade de Difusão de Tecnologias (UDT) em Floresta, região
de Maringá, o Dia de Campo de
Inverno.

C

Os visitantes passaram o dia
percorrendo dezenas de estandes de empresas fornecedoras
de tecnologias e conhecendo
experimentos em diversas
áreas, como: o controle do capim-amargoso: associação de
manejo químico e mecânico,
consórcio milho com braquiária, manejo de manchas foliares na cultura do trigo e sintomas de deficiências nutricional
induzidas em plantas de soja.
O foco do Dia de Campo foi a
cultura do milho, mas o público
visitante viu também novidades em matéria de trigo e café,
além de exposição de máquinas agrícolas e outros produtos.

a Cocamar foi representada em
um evento técnico na área de
sementes. No final de 2017, a
cooperativa adquiriu uma Unidade Básica de Sementes
(UBS) em São Sebastião da
Amoreira, região de Londrina,
onde passou a produzir sementes de soja e trigo.
BUSCAR INFORMAÇÕES - Produtor de grãos em Cruzália (SP),
o cooperado Nei Rodrigues da
Silva viajou especialmente para
visitar o Dia de Campo, onde
examinou equipamentos agrícolas e buscou informações “para
melhorar a produtividade da lavoura”. O mesmo fez Moacir Fala, de São Jorge do Ivaí, para
quem participar de realizações
técnicas promovidas pela cooperativa “é fundamental para se
manter atualizado”.

informações de qualidade aos
participantes”.
PLANEJAR - Na abertura, ao
fazer sua saudação aos cooperados, o presidente da cooperativa, Divanir Higino, destacou a
importância de os produtores
planejarem a sua atividade, para
antecipar situações, estudar soluções e tomar atitudes para o
aumento da produtividade. Higino explicou que a Cocamar
desenvolve um trabalho permanente, em parceria com renomadas instituições de pesquisa
e ensino, bem como empresas,

“para valorizar os produtores e
ajudá-los a alcançar os seus objetivos, que é ganhar mais dinheiro com os seus negócios”.

Pela primeira vez,
a Cocamar foi
representada em um
evento técnico na área
de sementes

ATENDEU - O coordenador da
UDT, engenheiro agrônomo Edner Betioli Júnior, avaliou que
o Dia de Campo de Inverno
atendeu às expectativas: “tudo
SEMENTES - Pela primeira vez, fluiu bem e foram oferecidas
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SEMENTES ILEGAIS

O barato que sai caro
Plantar sementes piratas em lugar de certificadas
é um risco que o produtor deve calcular bem, pois
seu negócio pode acabar numa encruzilhada
s alertas sobre os
riscos causados pelo
uso de sementes piratas, especialmente
nas grandes culturas, como a
soja e milho, são recorrentes.
Segundo dados da Associação
Brasileira dos Produtores de
Sementes de Soja (Abrass),
estima-se que 30% de toda a
semente de soja plantada no
país não esteja em conformidade legal. Em relação ao

O
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milho, o problema seria da empresas precisam receber
royalties para manter o invesordem de 10%.
timento que fazem em pesComo o produtor depende da quisas e, dessa forma, gapesquisa para desenvolver a rantir materiais mais produsua atividade, a recomenda- tivos no futuro. E quando se
ção é que opte por sementes fala em qualidade, a referênde qualidade e de procedência cia é com a germinação, o
conhecida: ele deve tratar a vigor e sementes livres de
semente como o seu principal patógenos, possibilitando
estande adequado. Como beinvestimento.
nefícios indiretos, há menor
QUALIDADE - A lógica é que as quantidade de se-

mentes (quilos
por hectare) para atingir o
mesmo estande, com mais
rendimento operacional e redução de falhas.

Os avanços genéticos - resultados de anos de pesquisas e
testes - são levados ao campo
diretamente pela semente certificada.

PERIGOS - Segundo especialistas, a pirataria traz para o
centro do debate a importância de se valorizar a semente
escolhida para a lavoura. A
Associação Científica de Profissionais em Ciência e Tecnologia de Sementes (Abrates)
alerta para as perdas tecnológicas que o uso de sementes
ilegais representa para a agricultura nacional.

ALERTA - “Um grão pirata não
assegura que todos os parâmetros de qualidade estejam presentes. Portanto, o grande risco
é do agricultor, que o adquire e
sobre ele coloca todo seu investimento econômico para a
produção da sua lavoura”,
alerta o pesquisador da Embrapa.

“Semente não é apenas um
grão que germina. A semente
tem características genéticas,
físicas, fisiológicas e sanitárias”, explica o pesquisador da
Embrapa Soja, Francisco Krzyzanowski.

Assim, a pirataria, geralmente
resultado de má-fé, compromete negativamente a agricultura nacional - é o agricultor jogando contra o próprio
patrimônio -, uma vez que abre
caminhos para problemas que
vão além da questão financeira.

Segundo a Abrates, a prática
traz riscos concretos para
toda a cadeia produtiva da
agricultura em termos de potencial de produtividade da
lavoura, disseminação de doenças transmitidas via semente, dispersão de sementes de plantas daninhas

Pirataria prejudica a pesquisa
Quando indagado sobre o principal gargalo na produção de
sementes, o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja
(Abrass). Marco Alexandre
Sousa, é taxativo: “nosso
grande problema é o pirateiro”.
Segundo ele, o combate à pirataria de sementes é uma
luta constante. Por não remunerar as empresas detentoras
de tecnologia, o mercado informal prejudica as pesquisas
em biotecnologia e germoplasma que garantem o lançamento de novas cultivares. O
setor também teme que o uso
indiscriminado de sementes
salvas sem respeitar a legislação e de sementes piratas
avance ainda mais.

Sementes ilegais prejudicam
o avanço tecnológico, que foram grandes nos últimos anos.
As empresas comprometidas com a produção de sementes legais investem milhões de dólares continuamente em pesquisas e novas
cultivares.

reta”, diz o especialista Alecio Schiavon.

A compra de sementes ilegais
pelo agricultor geralmente
acontece por falta de conhecimento ou redução nos custos
de produção. Mas, como essas
sementes piratas não atendem os critérios necessários
O QUE SÃO SEMENTES PIRA- para garantir uma boa produTAS - São aquelas vendidas tividade, a escolha acaba reno mercado informal, sem sultando em prejuízos.
certificado de origem e validade. Normalmente, são co- “Os riscos fitossanitários são
mercializadas entre os pró- altos. Sem conhecer a proceprios produtores ou por for- dência, o produtor pode acanecedores descredenciados e bar plantando uma cultivar
falsificadores. “É um grande diferente da que lhe foi venrisco para o agricultor optar dida”, diz o secretário execupor uma semente sem a cer- tivo da Associação Brasileira
teza de que passou por testes dos Produtores de Sementes
de qualidade fisiológica ou foi de Soja (Abrass), Leonardo
produzida de maneira cor- Machado.

para áreas indenes etc. Outro
ponto a ser observado é a
qualidade de produto final,
que pode não atender ao padrão esperado de determinada cultivar devido a mistura varietal presente em
lotes de sementes de origem
desconhecida.

O imediatismo dos produtores
pode trazer prejuízos também
no longo prazo: é só avaliar
quanto custa introduzir uma
doença de difícil controle, como
o mofo branco, na lavoura.
Como castigo, o produtor terá
que conviver com a enfermidade para sempre.

Será que vale a pena?
1 – As sementes piratas representam riscos para a
lavoura. Embora possa parecer que comprar sementes no mercado informal seja uma forma de poupar
dinheiro, os perigos que esses produtos representam
para a agricultura não compensam. Quando o produtor faz essa escolha, ele está abrindo portas para
problemas produtivos, genéticos, fisiológicos e sanitários.
2 – Na cultura do milho, se houver frustração de
safra e for preciso acionar o Proagro, o produtor que
usa sementes salvas não poderá fazê-lo.
3 – Não há expectativa de boa produtividade.
4 – Semente legal tem garantias. Ao adquirir sementes certificadas, o produtor tem a garantia de um produto de qualidade, sem incidência de doenças e de
elevada produtividade. As empresas de sementes
prestam assistência técnica, levam informações
sobre as mais diversas cultivares disponíveis no mercado, novos produtos e tecnologias.
J o rn al d e S er vi ç o C oc am ar | 1 9

ARNALDO JABOR

“Estamos precisando de
um choque de liberalismo”
Em Maringá no dia 24/7, o controvertido comunicador exaltou a pujança do agronegócio paranaense
e disse que o Brasil precisa superar o atraso histórico para inserir-se no mundo contemporâneo
o palestrar na noite de
24/7 como convidado
especial na abertura
do 9º Encontro Técnico
Avícola em Maringá, o cineasta
e jornalista Arnaldo Jabor começou dizendo que o Sul do
Brasil é diferenciado em relação às demais regiões do país:
“aqui a gente vê coisas que não
se encontra em todo lugar, como a pujança da agropecuária”. Segundo Jabor, estados
como o Paraná não têm a mesma projeção de outros, “mas
aqui a gente sente que as pessoas realmente fazem acontecer”.

A

tas, as montanhas, cidades e
praias. “O Brasil é a gente, as
pessoas, um conceito, uma região terna que existe em nossas cabeças”.

MUTAÇÃO - A respeito do atual
momento, tudo, segundo ele,
parece estar explodindo ao
mesmo tempo: “estamos em
um período de mutação, não
sabemos ainda no que vai dar,
mas há uma certeza de mudança histórica”. Dizendo-se
otimista, Jabor afirma acreditar que “talvez estejamos entrando em um período bom em
meio a tantas dificuldades”,
lembrando não haver parto
INCÓGNITA - Sobre o atual ce- sem dor.
nário político e econômico brasileiro, tema de sua palestra, ATRASO - Para que o país
Jabor lembrou que “tudo se avance é preciso, na sua opitornou uma grande interroga- nião, superar o atraso. A gloção”. E ele alçou Fernando balização está obrigando o
Henrique Cardoso ao patamar Brasil a repensar o seu mode “melhor presidente da his- delo: “já está atrasado ficar fatória”.
lando em atraso”. Jabor faz
referência a um estado entuCONCEITO - O palestrante en- pido, encrencado e cheio de vífatizou que o Brasil não se re- cios. “A população brasileira
sume ao território, as flores- se sente meio que fora do trem

Estamos em um período de
mutação, não sabemos ainda
no que vai dar, mas há uma
certeza de mudança histórica.”

da história, porque não tem
participação na vida nacional”,
bradou ele, citando que os vícios vêm desde a época da colonização.
Entre esses vícios, o patrimonialismo - em que poderosas
oligarquias se sentem donas
do país -, o excesso de burocracia, a naturalidade da corrupção, o desprezo pelo trabalho e a educação, e o salvacionismo (parte dos brasileiros
espera por um salvador da pátria, o que abre um perigoso
caminho para o surgimento de
ditadores).
DIGITAL - Arnaldo Jabor comentou que nos últimos 30
anos o mundo vem passando
pela maior revolução de todos

os tempos, a digital: “trata-se
de algo maravilhoso e ao mesmo tempo apavorante, que mudou a estrutura do pensamento”. Tudo isso muda também,
segundo ele, o conceito de
tempo, pois o futuro é agora.
“Temos um enorme momento
presente que vai se estendendo e ninguém pode ficar com a
mentalidade administrativa e
política de décadas passadas”,
sustentou.

recebeu anestesia geral:
“quem sabe agora aconteça a
cirurgia”.

FOME - Na área política, ele
observou que após o período
da ditadura militar (19641985), o país teve fome de democracia e, concluído o desastroso governo Collor, os
brasileiros tiveram fome de república. No entanto, os rumos
tomados pelo Brasil, sobretudo
nos últimos dois governos, fiMODERNIZAR - De acordo com zeram com que parte da popuele, o mundo contemporâneo lação sentisse fome de autonão comporta mais situações ritarismo.
de atraso como ainda se vê no
Brasil: “a modernização é o de- “De minha parte, estamos presejo de participar do mundo cisando, mesmo, é de um chocontemporâneo”. Jabor lem- que de liberalismo, capaz de
brou que o país já foi compa- promover as tão necessárias
rado a um paciente que reformas”, completou.
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EXEMPLO

Cuidado com solo rende
maior produtividade
Apesar da estiagem, Família Rossi, de Floraí, que faz adubação verde e segue
recomendações técnicas, está colhendo 275 sacas/alq de milho
em diz a crença de que
há males que vêm
para bem. Quando um
incêndio deixou a terra sem vida em um lote da família Rossi, em Floraí, há cerca
de cinco anos, os irmãos Caetano, Oscar, Paulo Cezar e José
Roberto viram que teriam que
fazer alguma coisa ou não produziriam nada na área. Em vez
de milho, no inverno plantaram
adubo verde e mesmo no primeiro ano já colheram resultados na soja.

B

RECOMENDAÇÕES - “Antes fazíamos o básico e nem tudo
que o agrônomo recomendava,
era feito. Agora, seguimos todas as recomendações porque
sabemos que dá resultado”,
afirmou José Rossi. A família
planta 36 alqueires próprios e
10 alqueires arrendados, produzindo soja no verão e milho
no inverno, além de intercalar

pelo menos 50% da área com
algum adubo verde – aveia, nabo forrageiro e crotalária, fazer
calagem e gesso com base nas
análises de solo feitas periodicamente, usar esterco de aviário e fazer adubação diferenciada de acordo com a demanda do solo em cada lote,
seguindo as orientações do
agrônomo da Cocamar, João
Rodrigo Magnani.
RESULTADOS - Segundo José,
os resultados só foram se somando e aumentando. Além de
maior produtividade, reduziram os problemas com plantas
daninhas e com pragas e doenças, o solo ficou coberto,
descompactado, diminuiu o
risco de erosão e passou a
reter umidade por mais tempo.
E o resultado disso pode ser
visto nas produtividades crescentes, que neste ano foi de
160 sacas de soja por alquei-

re. “Teve um lote de nove al- sacas ou no máximo 150 sa- gias e capacita seus técnicos
para nos orientar”, diz.
queires em que colhemos 178 cas”, acrescenta José.
sacas por alqueire”, conta
BEM FEITO - Para o cooperado, Os quatro irmãos é que dão
José.
uma frase tem se tornado o conta de todo o serviço na proO melhor resultado deste tra- lema da família: “nunca espere priedade e já contam com a
balho com o solo, entretanto, resultado diferente fazendo a ajuda de João e Pedro, filhos de
a família tem colhido nesta mesma coisa”. Por isso, os José Roberto, e Paulo, filho de
safra de inverno. O milho plan- Rossi decidiram acatar as re- Paulo Cezar. Apesar de estatado no dia 12 de fevereiro, comendações técnicas da rem finalizando o curso de
apesar de ficar 46 dias sem equipe da Cocamar e fazer um agronomia e estagiando em
chuva durante o período vege- trabalho bem feito. “A coope- empresas multinacionais, os
tativo, de penduamento e for- rativa sempre busca o que há três, sempre que podem, auximação de espiga, a família disponível em novas tecnolo- liam os pais.
está colhendo em média 255 a
260 sacas por alqueire. “É uma
das melhores produtividades
da região. As médias têm ficado em torno de 140 sacas”,
afirma Magnani. “Se fosse
Baixe o aplicativo gratuíto QR Code
cinco anos atrás, nesta mespara ver um vídeo sobre esta reportagem,
ma condição climática, o reposicionando o celular sobre o código acima.
sultado seria bem diferente.
Ou acesse o site www.jornalcocamar.com.br
Estaríamos produzindo 100

Antes fazíamos o básico e
nem tudo que o agrônomo
recomendava, era feito.
Agora, seguimos todas as
recomendações porque
sabemos que dá resultado”.
José Rossi
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José Rossi (à esquerda) com o agrônomo João Magnani

INVESTIMENTO

Cocamar realiza Oportunidades de Negócios
As sete mais conhecidas e tradicionais incorporadoras de Maringá vão oferecer
o que há de melhor entre lançamentos e apartamentos prontos para morar
Cocamar, em parceria
com as sete mais conhecidas e tradicionais incorporadoras da
região de Maringá, realiza dois
dias de “Oportunidades de Negócios”, 27 e 28 de agosto, na
unidade da cooperativa em Maringá. O evento, destinado exclusivamente aos cooperados,
reunirá em um único local o
que há de melhor em empreendimentos dessas construtoras
entre lançamentos e apartamentos prontos para morar,
com condições especiais de pagamento.

A

“Os cooperados poderão visitar os estandes, conhecer e
negociar diretamente com as
construtoras. É uma grande
oportunidade de negócio para
o produtor”, afirma o gerente
de cooperativismo, João Sadao. As incorporadoras participantes do “Oportunidades de
Negócios” são: Design Empreendimentos Ltda, Grupo Expansão, Catamarã Engenharia,
Ciplart Construtora, WEGG -
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CCii Empreendimentos Imobiliários, Tradição Imóveis e Engeblock Planejamento e Construção Ltda.
O pagamento do imóvel poderá
ser feito com soja e para o produtor que fechar negócio dando 50% ou mais de entrada, o
grupo valorizará a soja em 10%
acima da tabela de preços pagos pela Cocamar, podendo pagar o restante em sacas de soja, na colheita do próximo ano
ou de forma parcelada. “Nossa
moeda será em sacas de soja
que é uma medida que o produtor conhece bem. É uma negociação sem surpresas”, diz
Wilson Tomio Yabiku, proprietário da Design Empreendimentos, ressaltando que o
produtor, se quiser, poderá
ainda optar pelo financiamento
com um agente financeiro.

política pela qual passa o Brasil, as tabelas de preços dos
imóveis praticadas pelo mercado estão congeladas há mais
de um ano, sem qualquer reajuste no período. “É certeza de
um bom negócio. O produtor
vai comprar seu imóvel em
um momento de preços menores, quando a possibilidade de
valorização é muito mais rápida”, diz.

Conhecida pela qualidade de
vida, Maringá é tido como um
dos melhores lugares para se
morar e viver em todo o Brasil.
Por conta disso, se destaca
também como uma excelente
cidade para se investir em imóveis, com valorização crescente. “O produtor precisa
pensar em investir em qualidade de vida, em um local onde
possa viver bem, com conforto
e tranquilidade”, destaca YaSegundo Yabiku, este é o mo- biku.
mento mais propício para comprar um imóvel novo. Como o Para mais informações, o coomercado imobiliário tem so- perado deve consultar o gefrido com a crise econômica e rente de sua unidade.

Presidente da Cocamar recebe
lideranças de Centenário do Sul
O presidente da Cocamar, Divanir Higino, recebeu em Maringá, dia 23/7, a visita de
autoridades do município de
Centenário do Sul, norte do Estado, onde a cooperativa acaba

de instalar uma unidade operacional para o recebimento de
produtos agrícolas e comercialização de insumos.

rativa, acompanhados da gerente Tatiele Woytichoski –
responsável pelas estruturas
de Centenário do Sul e Lupionópolis – o prefeito Luiz NiEstiveram na sede da coope- cácio, o vice-prefeito Djalma
Edgar Soares, e o presidente
da Câmara, Pedro da Tabapuã.
AGRADECER - De acordo com
a gerente Tatiele, a visita foi
para agradecer a Cocamar
por sua decisão de instalarse no município. “Era uma
reivindicação do prefeito e
das demais lideranças, que
expressavam a vontade dos
produtores”, disse a gerente,
assinalando que a presença

da cooperativa vai fortalecer
a atividade agropecuária da
região.
ADQUIRIU - A chegada a Centenário do Sul se deu porque
a Cocamar adquiriu recentemente seis estruturas da
cooperativa Cofercatu, sediada em Porecatu. A cidade
passa a contar com uma unidade de recebimento e uma
loja para a venda de insumos
agropecuários, a exemplo de
Prado Ferreira e Lupionópolis
(onde já recebia grãos desde
2016). Já Miraselva e Porecatu possuem lojas e Florestópolis possui uma unidade
para recebimento.

Festa junina em Cianorte
A Cocamar de Cianorte realizou dia 29/6 a sua
já tradicional Festa Junina em homenagem
aos santos Antonio, Pedro e João, em parceria com a Sicredi União PR/SP e a Unicampo,
contando com a participação de colaboradores e cooperados das três cooperativas.
A festa foi feita por adesão onde cada participante, além de contribuir com os gastos do
evento, ainda doou um pacote de fraldas para
o Lar dos Velhinhos, somando 2.200 unida-

des. Tudo foi organizado por uma comissão
de cooperados da unidade, com direito a
missa, levantamento de mastro, rezas, cantos, fogos, quentão e pratos típicos.
“É um momento de integração das nossas famílias que no traz a sensação de pertencer.
Quando no unimos, podemos fazer grandes
coisas e nos fortalecermos na cooperação”,
afirma Luiz Henrique Pedrone, presidente da
comissão organizadora.
Cooperados que
participaram da
comissão organizadora
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Dia do Motorista movimenta mil profissionais
Saúde na Estrada, da Ipiranga, bate o recorde nacional de atendimento e o projeto Ver Bem, que começa
a ser realizado em departamentos e unidades da cooperativa, foi uma das novidades da programação
om a participação de
cerca de mil profissionais, que passaram
pelo local, a Cocamar
promoveu dia 25/7, em Maringá, o Dia do Motorista. Para
isso, barracas foram montadas no pátio do Posto Cocamar
e da empresa Transcocamar,
na saída para Campo Mourão.
Nelas, a Ipiranga realizou o
programa Saúde na Estrada e,
ao mesmo tempo, foi implementado projeto Ver Bem, que
começa a ser realizado em departamentos e unidades da

C

2 8 | J o rn al d e S er vi ç o C oc am ar

cooperativa. Os participantes
que participaram do Dia do
Motorista, tiveram a oportunidade de conferir os níveis de
glicemia e pressão arterial,
verificar a acuidade visual, assistir palestras sobre doenças
sexualmente transmissíveis,
cortar o cabelo, entre outras
atividades.
Ao fazer sua saudação na
abertura, o gerente de armazenagem e transportes da Cocamar, Ezequiel Scopel, agradeceu as empresas e institui-

ções parceiras, ressaltando a
importância de iniciativas assim, em especial, para a prevenção da saúde dos motoristas.
Segundo Scopel, “o evento é
uma forma de reconhecer a
importância dos profissionais
do volante para a cooperativa.
Muitas vezes, eles ficam vários dias longo de casa para
levar alimento à mesa dos
brasileiros”. Personagens como Alcides Pazzini, de 73
anos, morador em

Maringá, que dirige caminhão desde 1971,
sempre prestando serviços
para a Cocamar. Ele foi um
dos primeiros a chegar, participando dos exames. “Está
tudo bem comigo, graças a
Deus. Mas a gente precisa
estar sempre acompanhando”, comentou.

A iniciativa da homenagem,
que ocorre todos os anos, é da
Cocamar, por meio da Transcocamar, Postos Cocamar e
Cocamar TRR. Entre os parceiros, Ipiranga, Sest/Senat,
Setcamar, Fetranspar, Polícia
Rodoviária Estadual e as empresas Viapar e Rivesa, com
apoio do Sicredi.

Um recorde nacional
é batido em Maringá
Durante a comemoração do
Dia do Motorista no pátio do
Posto Cocamar e da Transcocamar, foi batido o recorde
nacional de atendimento à
saúde dos profissionais do volante em uma ação promovida
em parceria com a Ipiranga, o
Saúde na Estrada. Foram registrados 355 atendimentos

em um único dia, número bem
acima do recorde até então,
que era de 328, pertencente a
um outro posto. Já os atendidos prestados pela Transcocamar somaram 124 e, o Ver
Bem, 130.
tetiza a dedicação, o profissio- gerente comercial de combus“Ficamos muito honrados em nalismo e o comprometimento tíveis da Cocamar, Cleverton
alcançar este recorde, que sin- de toda uma equipe”, afirma o Ruffo.

Projeto Ver Bem começa a ser implementado
Participando do projeto Ver
Bem no evento comemorativo
ao Dia do Motorista, os motoristas Airton Barelli Avanci, de
Itambé, e Jeremias Teodoro,
de Maringá, disseram que
quase nunca encontram tempo para cuidar da visão e da
saúde.

pecialista e, já ao sair, puderam adquirir óculos com a
graduação prescrita, a preços
quase simbólicos.

Pedro Sousa, coordenador do
Ver Bem, explica que a iniciativa existe desde 2014,
tendo já percorrido várias regiões do Brasil. “Ficamos o
O Ver Bem começou a ser im- tempo todo na estrada”,
plementado no dia 24/7 na conta Sousa, informando que
Cocamar, pela Unidade Maringá, e deve passar por departamentos e unidades da
cooperativa. Segundo a analista de gestão de pessoas,
Vera Tozzo, o interesse de colaboradores e cooperados tem
ficado acima das expectativas.

Ao longo do dia, centenas de
profissionais do volante passaram pelo projeto, em que
um ônibus juntou-se à estrutura de barracas onde várias
atividades foram realizadas
no pátio do Posto Cocamar e
Empresa Transcocamar, na É a primeira vez que o projeto
saída de Maringá para Campo vem a Maringá e chegou à CoMourão.
camar por uma solicitação do
presidente Divanir Higino, que
No ônibus, os motoristas fo- o conheceu em uma apresenram consultados por uma es- tação.

já foram fornecidos mais de
25 mil óculos - que atendem,
basicamente, as camadas
menos favorecidas da população.

das consultas apontam problemas de visão, o que permite avaliar a dimensão do
problema, lembrando ainda
que 85% dos municípios brasileiros não contam com ofO coordenador disse que 90% talmologistas.

Óculos puderam ser adquiridos no local por preços simbólicos
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Sicredi supera meta de
captação da poupança
No primeiro semestre foram R$ 659,5 milhões em saldo na
carteira, atingindo 104% da meta estipulada para o período
Sicredi União PR/SP
superou, em junho, a
marca de R$ 659,5
milhões em saldo na
carteira de poupança, atingindo 104% da meta estipulada para o primeiro semestre
do ano. Já o Sistema Sicredi,
até abril, atingiu a marca de
R$ 10 bilhões de poupança
em todo o país, sendo que
apenas no primeiro trimestre
de 2018 os depósitos representaram incremento de R$
576 milhões, ou seja, 566%
de crescimento em relação ao
mesmo período do ano passado.

A

O poupador, além de ganhar
rendimento com a aplicação,
ajuda a movimentar a economia local. É que os valores
aplicados em poupança retornam à comunidade por meio
da concessão de crédito rural.
Outro motivador é a facilidade
de acesso à aplicação, por
meio da crescente expansão
da rede de atendimento. Somente a Sicredi União conta
com 79 agências, e vai inaugurar outras 12 até o final do
ano e mais 20 em 2019.
PREMIADA - A Sicredi faz incentivo constante ao hábito
de poupar, por meio de campanhas e ações. Em maio, o
valor acumulado em pou-

pança nas cooperativas Sicredi nos estados do Paraná,
São Paulo e Rio de Janeiro
atingiu a marca R$ 3,31 bilhões, sendo que, deste montante, R$ 275,5 milhões
foram depositados durante a
campanha Poupança Premiada, que sorteará R$ 1,5
milhão em prêmios até o
final deste ano. O resultado
alcançado pela campanha
até o momento representa
aumento de 126% em relação ao mesmo período do
ano passado.

Isso demonstra que as pessoas confiam na poupança
como um bom investimento.
Que o diga a associada da
agência Maringá Cocamar,
Aparecida Gotardo Gravena.
Filha de agricultores e proprietária de um sítio, ela se
associou à Sicredi União em
2001, abriu poupança e, em
maio deste ano, foi surpreendida com o prêmio de R$ 2
mil. “Tinha o hábito de poupar dinheiro, mas não esperava ser sorteada. Fiquei
muito feliz e comprei um jogo

de cadeiras para a sala de
jantar”, comemora.
COMO PARTICIPAR - A cada
R$ 100 aplicados na poupança Sicredi é gerado automaticamente um número da
sorte para concorrer aos sorteios que acontecem pela Loteria Federal.

Associada da
agência Maringá
Cocamar, Aparecida
Gotardo Gravena,
ganha R$ 2 mil
na Poupança
Premiada da
Sicredi

Para verificar os números, as
datas dos sorteios e os vencedores, basta acessar o site
www.sicredi.com.br/eupouposim.
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MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Conheça os diferenciais
das colheitadeiras John Deere
Para mais detalhes, converse com
um vendedor em uma das três lojas
da Cocamar Máquinas em Maringá,
Paranavaí e São Pedro do Ivaí
ma boa colheitadeira
é capaz de aumentar
a rentabilidade do
produtor através de
menores custos operacionais,
maior eficiência e maior disponibilidade, e estes são os
grandes diferenciais das colheitadeiras Série S (S430,
S440 e S550) da John Deere.

O ATA, sigla em inglês para
Ajuste Automático ao Terreno,
faz os ajustes automáticos da
abertura das peneiras e velocidade do ventilador. A sua excelente performance em manobras, devido ao menor raio
de giro da categoria, proporciona um aumento de até 25%
de produtividade, ocasionado
por conta da diminuição do
De acordo com o gerente de
tempo de manobras de cabevendas da Cocamar Máquinas,
ras série S os produtores poceira.
Helton Kutsunugi, as colheitadem contar com diversas tecdeiras John Deere são pensa- MENOR CUSTO-BENEFÍCIO - nologias, para melhorar a efidas para todas as proprieda- “Possuir uma máquina John ciência da máquina, como o
des. “Com a chegada da famí- Deere com todas as tecnolo- Monitor GreenStarTM, Antena
lia S400, que possuem o corpo gias e inovações disponíveis StarFire 6000TM e o Piloto Auestreito e por isso são mais em Agricultura de Precisão é tomático AutoTracTM. O moniágeis e versáteis, a John ganhar ainda mais em produ- tor gera mapas de produtiviDeere passa a atender todos tividade e rentabilidade, ou dade e outras informações em
seja, o produtor terá o menor tempo real da colheita, a Staros produtores”, afirma.
custo-benefício”, argumenta
DETALHES - Os grandes difeo gerente geral de negócios da
renciais das colheitadeiras
Cocamar Máquinas, João CarS430 e S440, são a tecnologia
los Ruiz.
rotor, o sistema de ajuste inPara o responsável pela
terativo da colheita, ajuste au- Já para as colheitadeiras da
concessão, Arquimedes
tomático ao terreno (ATA), o série S500 existem diversos
Alexandrino, a Cocamar
sistema de limpeza DF4 e a diferenciais, valendo destacar
Máquinas está ao lado do
sua agilidade em manobras. A o sistema de limpeza DF3 e o
produtor para aumentar
tecnologia rotor TriStreamTM controlador isócrono, que
sua produtividade, com
otimiza a potência do equipa- mantém constante a rotação
máquinas e equipamentos
mento, pois necessita de 20% do motor, proporcionando
novos e soluções inovadomenos força para movimentar maior eficiência de trilha e
ras que auxiliem a reduzir
o material e melhora a quali- melhor desempenho, com baicustos operacionais e audade de grãos, devido as ra- xo índice de perdas.
mentar o tempo disponível
nhuras presentes nos eledo equipamento.
SÉRIE S - Para as colheitadeimentos de trilha.

U

o Operations Center que auxilia na prevenção de quebras,
planejamento e controle do
seu maquinário”, comenta o
supervisor de agricultura de
precisão, Fábio de Andrade. “É
mais tecnologia a serviço do
MAIS TECNOLOGIA - “Ainda produtor, que combina facilitemos o JD Link que envia in- dade com aumento de desemformações em tempo real para penho da máquina”, conclui.
Fire 6000TM e o Piloto Automático AutoTracTM garantem
mais lucratividade, redução de
custo operacional e utilização
do potencial máximo do seu
equipamento John Deere.

Focar o aumento da produtividade
“A Cocamar é completa e
leva soluções para o produtor e os melhores produtos, do preparo de solo
até a colheita da safra”,
destaca. A recomendação
é conversar com um dos
vendedores ou visitar uma
das três lojas da Cocamar
Máquinas, em Maringá,
Paranavaí e São Pedro do
Ivaí.

Para o mês de agosto, as
colheitadeiras e as tecnologias em agricultura de
precisão podem ser encontradas com condições
especiais, onde o cliente
tem a entrada facilitada
para maio de 2019, supervalorização do usado na
negociação e financiamento com o seu agente
de preferência.
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ARTIGO

Cocamar é considerada
uma organização inovadora
É pioneira em diversas ações que vão desde a área industrial, modelo de gestão corporativa,
até a transferência de tecnologias aos cooperados, como o ILPF e Dias de Campo.
MATEUS GIROTTO*
prêmio entregue para
cooperativa no final do
ano passado, confirmou o que já era sabido: a Cocamar é uma organização que investe em inovação. O levantamento feito pela
revista Amanhã, em parceria
com o instituto britânico IXLCenter, divulgado em outubro
de 2017, classifica a cooperativa como uma das mais inovadoras do Paraná e do Sul do
Brasil.

O

Esse é um dos reconhecimentos que a Cocamar recebeu por
investir em inovação. Afinal, a
cooperativa é pioneira em diversas ações inovadoras, que
vão desde a área industrial,
modelo de gestão corporativa,
até a transferência de tecnologias aos cooperados, como o
ILPF e Dias de Campo.
PROJETOS - Quando falamos
em inovação, em algum momento pode parecer distante ou
fora do contexto que estamos
inseridos nas atividades diárias. Mas é aí que nos enganamos, já que os programas de
melhoria contínua, desenvolvidos nas fábricas, unidades operacionais e administração central, inspiram cotidianamente
os colaboradores a inovarem
em suas áreas de trabalho.
Exemplo disso são os projetos

que estão em execução na
cooperativa, como Sensos,
Kaizen, Lean Six Sigma, Processo de Qualidade Cocamar,
Super Produtividade e OKR
(Objectives and Key Results).
MILHARES DE AÇÕES - O SafraTec 2018, realizado neste
ano, ilustrou perfeitamente a
inovação dentro da cooperativa. Um espaço exclusivo demonstrou as tecnologias que
já estão em nosso favor. O presidente da Cocamar, Divanir
Higino, em sua fala de abertura no evento, afirmou com
convicção que “aqui a gente
respira inovação”. Isso porque
são quase dez programas em
execução na cooperativa, que
juntos somam milhares de
ações inovadoras.

VANGUARDA - O reconhecimento não está só no sul do
país. Em seu discurso no aniversário de 55 anos da cooperativa, Higino afirma que “a
inovação confere à Cocamar

uma posição de vanguarda no
cooperativismo brasileiro”. E
por estarmos em um tempo de
“compartilhar”, Ele ainda completa que “juntos, podemos ir
mais longe e tornar nossas

ações cada vez mais inovadoras, consagrando a Cocamar
como uma cooperativa 4.0”.

*Analista de Comunicação
Organizacional da Cocamar
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ESPAÇO JURÍDICO

Setor do Agronegócio Ganha
Selo Agro + Integridade
Em breve, a adequação das atividades aos seus requisitos pode ser obrigatória para
empresas do agronegócio que trabalham com o comércio exterior
DR. JOÃO PAULO FAGUNDES*
rente às repercussões negativas geradas ao setor do
agronegócio no ano passado pelo escândalo da JBS e
pela Operação Carne Fraca, o
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA),
em 12 de dezembro de 2017, publicou a portaria n° 2.462/2017
instituindo o “Selo Agro + Integridade”, destinado a premiar
empresas do agronegócio que,
reconhecidamente, desenvolvam Boas Práticas de gestão de
integridade, ética e sustentabilidade.

F

SELO - Como um meio de adequação dos atores do agronegócio às políticas anticorrupção,
de sustentabilidade ambiental e
de responsabilização social, o
“Selo Agro + Integridade” é uma
premiação que veio para valorizar e exaltar a linha de fomento
do agronegócio no mercado interno e, principalmente, das atividades do setor que exportam,
que, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia
Aplicada (CEPEA), representou
44% das exportações totais do
país em 2017.
Para ter direito à utilização do
selo em seus produtos, com as
alterações trazidas pela portaria
n° 810/2018 do MAPA, as empresas terão de apresentar uma
série de documentos sob o enfoque de quatro pilares: anticorrupção, trabalhista, sustenta-

bilidade e exigências setoriais.
No que tange ao enfoque à anticorrupção, tais documentos basicamente se prestam a comprovar a adoção de programas
de compliance, de um código de
ética e a abertura de canais de
denúncia.
COMPROVANTES - Já no enfoque trabalhista, é necessário
que a empresa comprove, por
meio de declarações e certidões
que não consta na “Lista Suja do
Trabalho Escravo ou Análogo ao
Escravo” e que não apresenta
infrações trabalhistas relacionadas ao trabalho infantil.
Quanto à sustentabilidade é necessária a apresentação de Certidão Negativa de Crimes Ambientais na esfera federal e estadual, além de outras declarações.
Por derradeiro, quanto ao enfoque das exigências setoriais, a
portaria n° 2.462/2017 do
MAPA, exige a apresentação de
relatório de sustentabilidade
com certificação ABR/BCI, para
as empresas que atuam no setor

do algodão. Além da apresentação destes documentos, a portaria dispõe, ainda, sobre
requisitos de habilitação e critérios de avaliação, para a concessão do uso do selo pela
empresa pleiteante.
BENEFÍCIOS - Imperioso destacar a importância da conquista
do “Selo Agro + Integridade”
para o setor do agronegócio, vez
que todos os setores da indústria e comércio brasileiros têm
caminhado no sentido de implementar políticas anticorrupção,
de sustentabilidade ambiental e
responsabilização social. Como
atividade que representou
23,5% PIB do país em 2017, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil,
nada mais lógico que o agronegócio seguir rumo à modernização das relações internas e
comerciais com a implementação de programas de compliance.

conhecida como legítima praticante de integridade e ética,
dando sustentabilidade e solidez para mesma frente ao meio
concorrencial interno. A empresa ainda poderá ampliar suas
oportunidades de negócios,
frente à obtenção de licenças e
certificações que valorizem sua
atividade, posto que as relações
comerciais têm caminhado no
sentido de conformação de suas
relações segundo padrões éticos e de integridade.

EXIGÊNCIAS - Não bastassem
referidos benefícios, ressaltando a importância das atividades
de exportação dentro do setor
do agronegócio brasileiro, importante destacar que a Câmara
de Comércio Exterior (CAMEX),
através da Resolução n° 88 de
2017, condicionou o apoio oficial
brasileiro à exportação à assinatura da Declaração de Compromisso do Exportador, em
atendimento aos compromissos
assumidos pelo Brasil como
Inúmeros são os benefícios que parte da Convenção sobre o
o selo pode trazer para as em- Combate da Corrupção de Funpresas do ramo, como ser re- cionários Públicos Estrangeiros
em Transações Comerciais Internacionais.

Todos os setores da indústria e
comércio têm caminhado no sentido de
implementar políticas anticorrupção,
de sustentabilidade ambiental e
responsabilização social

ADESÃO - Por fim, diante de
toda relevância que representa
a conquista do “Selo Agro + Integridade” para o setor do agronegócio brasileiro, necessário
aclarar que o prazo concedido
pela portaria n° 2.462/2017 para
inscrição ao programa, encerrou-se dia 29 de junho de 2018,
sendo o resultado homologado até o final de setembro e a
premiação realizada no Dia da
Agricultura, 17 de outubro de
2018.

Portanto, as empresas que
ainda não aderiram ao programa e o pretendem fazer no
próximo ano de 2019, devem
iniciar as adequações para o
enquadramento nos requisitos
exigidos e ficarem atentas ao
prazo para inscrição, já que,
conforme destacado, a obtenção do “Selo Agro + Integridade” representará importante
papel nas relações comerciais
futuras, estando as empresas
Tal resolução se apresenta que possuem esta premiação,
como relevante indicativo de um passo à frente de suas conque, em um futuro próximo, a correntes.
adequação de suas atividades
aos requisitos do “Selo Agro + * Dr. João Paulo Fagundes,
Integridade”, pode vir a ser obri- Associado à banca Alexandre
gatória para as empresas do Raposo Advogados Associados.
agronegócio que trabalham com a.raposo@alexandreraposo.
o comércio exterior.
adv.br

ALMANAQUE

Comunidade japonesa celebra 110 anos
Cultura japonesa também é forte no agronegócio,
com seus representantes atuando em diversas áreas
brasileiro já tem intimidade com várias expressões da cultura
japonesa. Das histórias em quadrinhos conhecidas
como "mangás" aos arranjos
de flores que usam a arte do
ikebana, passando pela habilidade em fazer de pedaços de
papel figuras tridimensionais
com as técnicas do origami.

O

A cultura japonesa também é
forte no agronegócio brasileiro.
Na Cocamar, que mantém unidades de atendimento nas regiões noroeste e norte do
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Paraná, oeste de São Paulo e
leste do Mato Grosso do Sul, os
cooperados com procedência
nipônica se destacam na produção de soja, milho, trigo,
café e laranja.

No conselho de administração
da Cocamar, os cooperados
descendentes de famílias
oriundas do Japão são representados por Afonso Shiozaki,
que preside a Associação Cultural, Esportiva e Recreativa de
COOPERADOS - A presença de Maringá, que realiza todos os
descendentes japoneses no anos o Festival Nipo Brasileiro,
quadro de cooperados sempre um dos maiores do país.
foi grande e aumentou mais
em 2010, quando a cooperativa HISTÓRIA - Tudo começou em
instalou 25 unidades no norte 18 de junho de 1908, quando o
paranaense, como a do muni- navio Kasato-Maru atracou no
cípio de Assaí, onde é expres- porto de Santos, marcando o
sivo o número de produtores da início da imigração japonesa comunidade japonesa.
que, em 2018, completa 110

anos. Dele desembarcaram as
primeiras 165 famílias de japoneses para trabalhar nas fazendas de café do interior de
São Paulo. De lá para cá, além
da agricultura, a parceria entre
os dois países é forte em setores como siderurgia e construção naval.

maciça em estados como São
Paulo, Paraná e Mato Grosso
do Sul. Desde o final dos anos
1980 começou o movimento
inverso: brasileiros descendentes de japoneses foram trabalhar no Japão. Eles são
chamados de dekasseguis e já
são a terceira maior comunidade de estrangeiros naquele
Atualmente, há 2 milhões de país, totalizando quase duzennipo-brasileiros, com presença tas mil pessoas.

GASTRONOMIA

Com participação recorde,
Chefs do Campo seleciona pratos
Nos meses de agosto e setembro, a organização vai visitar
as semifinalistas em seus municípios e degustar as receitas
m sua terceira edição,
o Festival de Sabores
Chefes do Campo Cocamar está selecionando as 15 receitas semifinalistas entre a quantidade
recorde de 147 inscrições
efetuadas durante o Encontro
Anual do Núcleo Feminino, no
mês de junho em Maringá
(PR). A divulgação das selecionadas será feita na próxima edição do Jornal Cocamar.

E

CATEGORIAS - O comitê de
chefs convidados pela organização do concurso reuniuse para conhecer as receitas
de pratos salgados tradicionais, cujo número superou as
128 da primeira edição do A novidade desta vez é que as cipantes de núcleos femini- tiva em sua região - puderam Nos meses de agosto e setemconcurso promovido em 2016. produtoras - todas elas parti- nos mantidos pela coopera- optar entre as categorias car- bro, a organização vai visitar as
nes e massas.
semifinalistas em seus municípios, oportunidade em que
VALORIZAR – Patrocinado pe- degustará os pratos. As cinco
las empresas Ford e Estraté- finalistas vão ser escolhidas
gia Ambiental, o Festival tem no final de setembro, pelo cono objetivo de resgatar e valo- junto da obra: sabor, criativirizar pratos de família, pre- dade, apresentação e acompaservando as tradições culi- nhamento. A premiação aconnárias regionais. E, com isso, tece em outubro, durante alcelebrar o alimento, o resul- moço com integrantes dos
tado final do trabalho dos conselhos de administração e
produtores rurais.
fiscal da Cocamar.
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RECEITA

Só se faz com amor
O carneiro ao molho é
saboreado em ocasiões
especiais, para celebrar a
vida e as boas lembranças
receita do carneiro
ao molho é de dona
Cesaltina, uma senhora de origem
portuguesa que, em 1964,
deixou seu país em direção
ao Brasil, após trocar correspondência com o futuro
marido, José, também português, que tinha visto uma
única vez e já vivia em terras
brasileiras. Ele foi esperá-la
em Santos, casaram-se, tiveram filhos, a vida seguiu
seu curso e ela nunca deixou de lado o prazer por cozinhar para a família e pre-

A
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parar aqueles pratos que tão
bem sabia fazer e também
apreciar.
O filho Albertino, médicoveterinário e produtor rural, se casou com a farmacêutica Neila Adriana
Polo, em Iporã, região de
Umuarama (PR). Neila passou a conviver com dona
Cesaltina e a saber quanto
era rica - e saborosa - a
gastronomia portuguesa.
Via a sogra preparar doces,
pães e embutidos que nem
conhecia.

Soube ainda que o
carneiro, elaborado de muitas maneiras, é por demais
apreciado entre os lusitanos,
que também não dispensam
as batatas, o bacalhau, a
sardinha, os cozidos e as
sopas de legumes. O carneiro
ao molho é uma iguaria simples, mas que requer dedicação e, principalmente, segundo Neila, amor em seu
preparo.
INGREDIENTES
• 2 quilos de carne de
carneiro (corte do tipo
bisteca)
• 10 tomates maduros
sem pele e sementes,
picadinhos
• 1 cebola grande
• sal e pimenta do
picadinha
reino à gosto
• 1 dente de alho amassado • 2 folhas de louro
• 1 pitada de colorau
• um amarrado feito
• 100 ml de vinho
com salsa, cebolinha
branco seco
e uns três galhos
• 1 fio de óleo
de hortelã

PREPARO

o tomate, as folhas de louro
e o amarrado de temperos
verdes, tampe a panela e
deixe cozinhar por alguns
minutos, para derreter bem
os tomates.

Retire toda a gordura da
carne, coloque em uma tigela
e escalde essa carne (com
água fervente) até sair limpa
a última (aproximadamente
umas cinco escaldadas). Fei- Prove o sal e, se necessário,
to isso, tempere com sal, pi- coloque um pouquinho de
menta, o vinho e o colorau. água e cozinhe até a carne
ficar macia. Retire as folhas
Em uma panela aqueça o de louro, o amarrado de temóleo, frite o alho e a cebola, peros e sirva acompanhado
coloque a carne, mexa bem e de arroz branco ou pão e uma
deixe começar a fritar. Jogue salada.

Neila Adriana Polo
Branco, de Iporã,
com o esposo
Albertino Afonso
Branco e outros
familiares e o
pessoal da
Cocamar
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TECNOLOGIA

Aplicativo Cocamar
chega para auxiliar o cooperado
Além de permitir o acesso a informações sobre clima e cotações,
notícias e preços do dia, ainda facilita o acesso ao Portal Cocamar
esde o início do ano o
cooperado da Cocamar conta com mais
uma importante ferramenta para auxilia-lo na
gestão dos negócios e na tomada de decisão: o Aplicativo
Cocamar, lançado durante a
Safratec 2018, mostra tecnológica realizada todos os

D

anos, na Unidade de Difusão fosse uma extensão de uma
de Tecnologias (UDT) em Flo- unidade da Cocamar”, afirma.
resta, região de Maringá.
NOTÍCIAS - Além de notícias
Através do aplicativo, os coo- sobre a cooperativa e o agroperados têm acesso a infor- negócio, mantendo o coopemações fundamentais para o rado sempre atualizado sobre
sucesso de suas lavouras, se- os últimos acontecimentos, o
gundo Paula Rebelo, gerente produtor tem acesso às previde TI e Gestão. “É como se sões climáticas, cotações da

Bolsa de Chicago e de Nova
Iorque e aos preços do dia dos
principais produtos comercializados pela Cocamar.
O Aplicativo também é uma
ferramenta de acesso mais
rápido ao Portal Cocamar,
onde o cooperado consulta
seu saldo da conta corrente e
débitos, suas transações e
pode ainda solicitar a fixação
de produtos. “Ele veio facilitar
a vida do nosso produtor”, comenta a gerente de TI e Gestão.
ADESÃO - Com ampla divulgação em todos os eventos da
cooperativa, o Aplicativo já é
bem conhecido de boa parte
dos cooperados, mas o número de adesão ainda é pequeno, cerca de 20%.
Paula orienta que para baixar
o Aplicativo no celular é bastante simples: o cooperado
tem que acessar a loja de
aplicativos de seu celular
(PlayStore ou AppleStore) e
realizar o download, que é
gratuito. Em caso de dúvidas,
o cooperado pode buscar mais
informações e ajuda em sua
unidade.
Para aprimorar ainda mais o
Aplicativo, estão sendo desenvolvidas outras ferramentas que serão disponibilizadas
em breve para o produtor.
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FAMÍLIA DO CAMPO

União é a marca dos Palaro
Antonio foi o primeiro da família a se mudar para Cianorte. Depois vieram
os demais e a maior parte até hoje mora próxima
MARLY AIRES
primeiro dos Palaro a
chegar a Cianorte,
Antonio (falecido em
1997), se mudou para
o município em 1957, com a
esposa Ilda (falecida em 1981)
e o filho, Antonio Carlos, com
apenas um ano de idade. Foram três dias de viagem de
Cambará até Cianorte. A estrada estava aberta, mas o mato
tomava conta da paisagem. O
município foi fundado em 1953
e na época era apenas um
amontoado de casas e duas
vendas na estrada Palmeirinha. “Tinha só três ou quatro
propriedades abertas no campo”, afirma Antonio Carlos.

O

O pai é que abriu a mata no machado para plantar café, no início, contando depois com a
ajuda do irmão, Ângelo. O restante da família só se mudou
anos mais tarde. Antonio conta

que foi um período difícil, com
poucos recursos e muito trabalho. “Ter uma vaca na época
não era para qualquer um”, diz,
citando que foi criado com leite
de cabra, além da tradicional
polenta com frango, prato típico das famílias italianas.
FILHOS - Além de Antonio
Carlos, Antonio e Ilda tiveram
mais quatro filhos: Otair Roberto, Luiz Amarildo, Marilda
Sueli e Roberto Carlos, dos
quais Antonio, Otair e Roberto
continuam unidos e trabalhando em sociedade. “Mas
toda família Palaro está sempre junta e todos se ajudam,
mesmo que cada um tenha o
seu negócio”, diz Otair, ressaltando que na hora que
aperta o trabalho, trocam serviço. Também sempre jogam e
festejam juntos, brigam como
todo bom italiano, mas logo
estão de bem novamente, ajudando um ao outro.

Família está sempre junta, na hora de trabaslhar e na hora de festejar

INÍCIO - Os pais de Antonio, Luiz
e Maria se mudaram para o Paraná em 1932, com os oito filhos: além de Antonio, Ângelo,
Vitalino, Agustinho, Nilton, Richieto, Horácio e Adelino. Eles
trabalharam alguns anos como
colonos em uma fazenda de
café em Cambará, no Norte do

Nilton foram os primeiros a saírem da sociedade, que foi desfeita totalmente em 1979. A
partir do patriarca Luiz Palaro,
entre filhos, netos, bisnetos,
tataranetos, e agregados são
A família chegou a ter 135 al- quase 150 pessoas, considequeires em sociedade. No início rando também os que já se
da década de 1970, Antonio e foram.

lhavam em 16 homens, os pais
e os filhos mais velhos. Já as
crianças e as mulheres se encarregavam do café e das criações somando cerca de 30
pessoas trabalhando. Mas logo
que a família comprou a colheitadeira, Antonio e Nilton separaram a sociedade dos demais
e voltaram a plantar e colher
soja na mão, oito alqueires, e
até prepararam a terra com
ajuda de um animal, no início.
Depois terceirizaram o serviço

até em 1981 comprarem o tra- dispõem de todo maquinário
tor e em 1986, a colheitadeira. necessário.

Estado, compraram suas terras
e aos poucos foram expandindo
para outras regiões, sendo pioneiros também em Cianorte e
depois em Floresta.

Expansão e sucessão
Quando a família começou a
expandir suas terras, um dos
cafezais adquiridos, com sete
alqueires, estava abandonado
e tão cheio de mato que foram
necessárias 12 carpas seguidas para limpar.

que demandava muita mão de
obra, amendoim, e ainda em
1968, soja. Chegou a plantar 25
a 30 alqueires da oleaginosa
com matraca e colher cerca de
2 mil sacas cortando no facão
e debulhando na trilhadeira por
três anos. Aí pagou um ano paA família trabalhou só com ca- ra um pessoal de Jussara cofé até 1966, quando comprou o lher e só em 1972 comprou sua
primeiro trator Massey Fergun- primeira colheitadeira.
son 50X, iniciando a mecanização da propriedade. Plantou SEPARAÇÃO - Na colheita da
algodão, mas logo parou por- soja e do algodão eles traba4 4 | J or n al d e Se r viç o Coc a ma r

Em passos lentos, mas contínuos, foram crescendo aos
poucos. Passaram por apertos
como de 1997 a 2004 quando
as três famílias dispunham de
apenas um carro velho, um
gol, para se locomoverem.
Atualmente os irmãos cultivam em sociedade 170 alqueires entre área própria e arrendada e bem estruturados,

PREOCUPAÇÃO - A preocupação da família agora é com a
sucessão. Os três irmãos têm
dois filhos cada um, mas dos
seis, só um é homem. Formado
em Agronomia, tem buscado
primeiro ganhar experiência de
vida fora da propriedade, trabalhando para grandes empresas, para depois voltar para
casa.

Casa no campo
A família mora praticamente
junta, no campo. Um irmão
foi construindo a casa ao
lado da do outro e montaram
uma estrutura de lazer em
comum de forma a garantir a
segurança de todos e permanecerem unidos. Todos da família Palaro construíram
suas casas de forma semelhante formando ao todo cinco sedes com várias casas, e
todas as sedes são relativamente próximas.

deira, construída em 1981
quando Antonio Carlos se
casou. Todos os irmãos,
quando se casaram, também passaram pela casa
antes de construir a sua
própria.

MULTIRÃO - Utilizando a madeira de uma antiga casa que
havia no primeiro sítio da família, ela foi construída em
mutirão. “Toda a família veio
ajudar. Desmanchou a antiga
e montou de novo a estrutura
Mas em meio aos belos imó- de madeira em dois dias e em
veis de alvenaria, chama a uma semana estava pronta
atenção a velha casa de ma- para morar”, conta Otair.

Antonio em registro antigo da família

Buraco de tatu

Otair, Antonio e Roberto: trabalho em sociedade para obter melhores resultados

As aventuras nos arrendamentos
Quando começaram a arrendar
terras para plantar soja, os Palaro passaram poucas e boas.
Como em 1997, quando arrendaram uma área da Companhia
Melhoramentos em São Manuel do Paraná. Como ficava
longe, quando iam para lá
plantar, manejar ou colher,
passavam a semana toda
“acampados”.
“Cansei de queimar lata”,
brinca Otair, que era o encarregado de pescar, lavar roupa e
cozinhar. Para dar conta do
serviço e ainda ajudar no serviço no campo, Otair armava as
varas com as iscas e amarrava
bem para os peixes não arrastarem. Depois de levar o almoço, já passava recolhendo a
pescaria, garantindo a mistura.

Os formigueiros e os buracos de tatu são o terror dos produtores. Os Palaro já deixaram de colher soja em reboleiras
onde sabiam que havia buraco.

UMUARAMA - Em outro arrendamento, de 80 alqueires em

Outra vez, tinha passado no dia anterior com o trator fazendo
o rastro e não tinha encontrado nada. À noite, entretanto, o
tatu fez um buraco no caminho e na hora passou com o pulverizador, este caiu dentro.

Luz elétrica

Na operação de resgate, com um caminhão, puxaram o
trator meio de lado, tombaram-no, destombaram, destruíram a soja ao redor, mas não conseguiram mover o pulverizador. A solução foi esvaziar o equipamento e aí
conseguiram puxar.

O sonho da mãe, Ilda, sempre
foi ter energia elétrica na casa
do sítio: poder assistir TV, ter
água gelada e todas as comodidades oferecidas. Ele amava
ouvir as novelas narradas no
rádio e ansiava pelo dia em
que veria tudo ao vivo na tela.

Umuarama, em 2000, nas semanas que acampavam por lá
se alojavam em camas improvisadas de paus e vira e mexe
acordavam no susto com os
animais que entravam na casa
onde dormiam, por causa dos
buracos na parede.

selho Consultivo da Cocamar.

Ele conta que a propriedade era
bem cuidada e o proprietário
fazia rotação de culturas com
aveia, antes de falir por má
gestão dos negócios. E o colonião que revestia, além dos
carrapichos, depois de desseTambém sofreram com uma cado formou uma boa coberdas colheitadeiras que leva- tura do solo.
ram: além de pequena, quebrava a todo momento. Leva- CHURRASCO - Por fim, depois
ram 12 dias para finalizar o de tanto quebra-quebra, Otair
serviço, mas o resultado no conta que finalizou a colheita
areião compensou: deu uma sozinho, no último dia. E comédia de 134 sacas por al- mo a única máquina que soqueire e teve um trecho que fe- brara começou a pipocar na
chou com 180 sacas. “Era uma última hora, demorou bem
semente que nem conhecía- mais do que o previsto. E enmos direito. Mas como faltava quanto ao longe via todos os
um pedaço e a semente tinha demais churraqueando para
acabado, plantamos o que en- comemorar o final do trabacontramos e produziu mais do lho, ele foi até às quatro da
que qualquer outra”, afirma tarde, sem almoço, brigando
Roberto, que faz parte do Con- com a colheitadeira.

A rede de energia já estava
sendo instalada ali perto,
quando ela adoeceu, mas só
chegou à casa pouco depois
de seu falecimento.

irmãos, assim que terminavam o serviço, tomavam um
banho rápido, pegavam a bicicleta e “voavam” até o
posto de gasolina ali perto,
onde havia um aparelho.
Quando surgiram as primei- “Amávamos assistir luta liras televisões na região, os vre, o telecatch”.
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PESCARIA

Previna-se contra acidentes
Ao partir para sua pesca,
principalmente se for para locais
mais afastados, leve sempre
um kit de primeiros socorros
objetivo de todo pescador é conseguir fazer uma pescaria perfeita, em um local
agradável, com ótimos peixes,
boas brigas, parceiros de pesca agradáveis e clima favorável. Para isso acontecer, o
próprio pescador deve tomar
as devidas precauções para
não se arrepender de nada e
não cometer erros desastrosos. Imprevistos sempre acontecem, por isso é fundamental
andar prevenido. Ao partir para
sua pescaria, principalmente
se for para locais mais afastados, leve consigo um kit de primeiros socorros.

O

e analgésicos que já estejam
acostumados a tomar quando
há a demanda. Dores de cabeça são comuns e alguém
sempre pode ficar com gripe
ou febre, o que colocaria fim ao
passeio.

Para o pescador que possui
outros tipos de alergias como
picadas de abelhas, formigas,
pernilongos ou outros insetos,
antes de encarar uma viagem
em locais de grande vegetação é preciso consultar um
médico para saber como será
o seu kit de primeiros socorros. Outros remédios básicos
aconselháveis de se ter no kit
são os relaxantes musculares
USUAL - Além dos remédios de em spray, remédios para diauso pessoal e controlados, co- rreia e colírio.
mo medicamentos para hipertensão, depressão ou proble- FERIDAS - Gazes, esparadramas cardiovasculares, que não pos, curativos, álcool, algodão
podem ser esquecidos de for- e antissépticos em geral semma alguma nem negligencia- pre são muito úteis para protedos quanto aos horários corre- ger, limpar, tratar e desinfectos de tomar, é importante cionar cortes e feridas do conlevar antitérmicos, antigripais tato com o ambiente externo,

PELE - A exposição demasiada
ao sol durante a pescaria pode
trazer efeitos nocivos a pele.
Leve protetor ou bloqueador
solar para se proteger além de
óculos de sol com proteção UV,
boné impermeável, camisas de
A carteirinha de vacinação manga e botas.
deve ser atualizada, caso o
pescador faça viagens para Use também cremes hidratancertas localidades do País, tes, principalmente se tem
como a região Amazônica ou pele sensível demais e ficará
o Pantanal. O recomendado é exposto à salinidade, à umilevar junto a si as carteirinhas dade, ao ressecamento, ao
de vacinação para que, caso contato com a vegetação e
ocorra algum acidente, o hos- com a poeira. Pomadas espepital saberá como está o es- ciais para a pele, cremes contado de saúde e qual vacina tra as queimaduras e repedeverá ser aplicada no pesca- lentes contra insetos, que costumam ser muito ativos em
dor.

evitando infecções e acelerando o processo de cicatrização. O sabão neutro também é
indicado para lavar feridas e
cortes e deve estar presente no
seu kit.

determinadas regiões, também
devem fazer parte do kit de primeiros socorros.
SEM RISCOS - Leve ainda tesoura pequena para cortar os
curativos, pinça, termômetro,
alfinetes de fralda, bolsa para
água quente (serve para luxações e dores), vaselina esterilizada e vidro de vinagre. Embora pareça muita coisa, é
sempre melhor prevenir-se.
Avalie o local em que vai pescar e reúna os itens mais necessários. Certamente, o kit de
primeiros socorros ideal proporcionará uma pescaria mais
tranquila e sem riscos para sua
saúde.
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