Rally Cocamar Bayer e Spraytec de Produtividade
Circuito participa da Safratec e visita lavouras na região de Maringá
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Cocamar supera 2016 difícil
e tem faturamento histórico

EXERCÍCIO 2016

O

Montante de R$ 3,609 bilhões apresentou crescimento sobre os R$ 3,316 bilhões
do ano anterior e ficou acima do que previa o Planejamento Estratégico

Grupo Cocamar, formado pela Cocamar
Cooperativa
Agroindustrial,
Transcocamar e a Cocamar
Máquinas, faturou R$ 3,609
bilhões em 2016, registrando crescimento sobre os R$
3.316 bilhões de 2015.

Mesmo com as adversidades enfrentadas durante o
ano, como quebras de produtividade decorrentes de

problemas climáticos e a
grave crise econômica que
assola o País, o montante
ficou acima, inclusive, do
valor estimado pelo Planejamento Estratégico 20152020 para 2016, que era de
R$ 3,565 bilhões. A Cocamar projeta faturar R$ 6 bilhões em 2020.
Essa e muitas outras informações foram levadas aos
cooperados, no final de janei-

Recebimento de soja totalizou 1,063 milhão de toneladas

ro e início de fevereiro, durante as reuniões pré-Assembleia promovidas nas unidades, como forma de prestar
contas do desempenho da
cooperativa no exercício
2016. Esses eventos, organizados semestralmente, são
uma maneira também de a
diretoria e as superintendências manterem um contato
direto com os produtores em
suas comunidades, sanar
eventuais dúvidas, ouvir

seus comentários e discorrer
sobre as possibilidades de
mercado para as culturas da
soja, milho, trigo, café e laranja, as mais praticadas
pelos cooperados.

tidades de soja somaram
1,063 milhão de toneladas,
enquanto as de milho, 681
mil. O fator clima influenciou, também, a produtividade do trigo – o recebimento foi de 57 mil toneladas –
e a dos pomares de laranja,
cujos volumes recebidos
chegaram a 4,889 milhões
de caixas. Já as operações
com café alcançaram 333
mil sacas beneficiadas, acima do ano anterior.

BONS RESULTADOS - “O
agro continua bem, estamos
fazendo a nossa parte e muito bem feito”, declarou o presidente Divanir Higino no
dia 25 de janeiro na primeira reunião, em Maringá
(PR), que contou com a presença dos integrantes dos
conselhos de Administração, Fiscal e Consultivo, demais
diretores
e
superintendentes. “O fechamento de 2016 foi excelente
na cooperativa, retornando
resultados aos produtores,
apesar do ano ter sido tão difícil”, acrescentou.

Ainda em relação a ganho
de mercado, a comercialização de insumos agropecuários se manteve em crescimento, chegando ao final do
ano no patamar de R$ 1,027
bilhão. “A Cocamar tem sido
muito competitiva e suas
campanhas são imbatíveis”,
ressaltou o presidente.

Em razão das dificuldades
ocasionadas pelo clima, a
Cocamar não recebeu os volumes de soja e milho que
estavam projetados para o
exercício, mas os volumes
demonstraram que houve
ganho de mercado. As quan-

Por sua vez, o varejo - embora sendo o setor da cooperativa mais afetado pela
crise econômica - não apresentou queda, conseguindo
manter números comparáveis aos do ano anterior, somando R$ 539 milhões.
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Expansão regional e
investimentos para
ampliar estruturas
Em 2016, a Cocamar
abriu quatro novas unidades: duas no Paraná, nos
municípios de Lupionópolis
e Santa Cruz do Monte Castelo, respectivamente nas regiões norte e noroeste; e
duas no oeste do Estado de
São Paulo, em Palmital e
Cruzália.

Os investimentos de R$
120 milhões no ano passado
incluíram ampliações e melhorias nas unidades de
Cambé, Serrinha, Santa Cecília do Pavão, Alvorada do
Sul e Primeiro de Maio, que
receberam novos silos, secadores e tombadores, entre
outros itens. Em Bela Vista
do Paraíso, entrou em funcionamento uma unidade
de transbordo de grãos no
município. Sabáudia e o distrito de Warta, em Londrina,
também receberam investi-

mentos, o mesmo ocorrendo
onde a Cocamar atua há
muito mais tempo, no noroeste do Estado. Foi o caso de
Jussara, Doutor Camargo,
Atalaia, Floraí, Paraíso do
Norte e o terminal de calcário de Cianorte. No Mato
Grosso do Sul, a unidade de
Nova Andradina teve aumentada a capacidade para
o armazenamento de grãos.
Para completar, a Cocamar e a Cooperativa Nova
Produtiva, de Astorga, celebraram em novembro um
convênio de intercooperação
inédito no cooperativismo
paranaense, que prevê otimizar uma estrutura operacional para ambas construída no município de Pitangueiras. O investimento,
de R$ 8 milhões, será rateado entre as duas cooperativas.

Novos negócios
A Cocamar assumiu oficialmente em outubro a
concessão de produtos e
serviços John Deere na região de Maringá, com matriz nesta cidade e filiais
em Paranavaí e São Pedro
do Ivaí. E, firmando-se no
segmento de combustí-

veis, a cooperativa anunciou também no mês de
outubro o arrendamento
de um dos maiores e mais
tradicionais postos de
abastecimento de Maringá, o Matsuda, situado na
PR-317, saída para Campo
Mourão.

R$ 539

milhões foi o lucro do
varejo. Apesar de a crise
econômica ter levado a uma
retração do consumo, por parte
da população, não houve
queda nos números da
cooperativa, comparando com 2015

PALAVRA DO PRESIDENTE

Que tenhamos
um excelente 2017

Porto seguro dos seus cooperados, a Cocamar
está preparada para os desafios de mais um ano

E

Divanir Higino,
presidente da Cocamar

stamos iniciando
2017 com a perspectiva de uma
grande colheita
de soja. Mesmo diante das
dificuldades iniciais, com
a ocorrência da estiagem
em outubro, que prejudicou especialmente as lavouras semeadas logo
após o Vazio Sanitário, em
setembro, o indicativo é de
safra cheia.

Caso a boa produtividade esperada se confirme, será a merecida compensação ao que se verificou no ciclo passado
(2015/16), quando as chuvas promoveram danos
significativos justamente
na fase de colheita. Foi um
ano difícil para todos, que
exigiu muito jogo de cintura, mas, mesmo em
meio a tantas adversidades no campo e na economia do país, a Cocamar
conseguiu se superar, fechando 2016 com um desempenho muito positivo,
inclusive sob o ponto de
vista dos resultados retornados aos produtores.

Quem participou das recentes reuniões pré-assembleia com a diretoria e as
superintendências nas
unidades, teve a oportunidade de conhecer com
mais detalhes, e de forma
transparente, a prestação
de contas do exercício
2016, apresentada na
AGO. Como dissemos, houve percalços que demandaram grandes esforços,
mas também importantes
conquistas, com expansão
regional, aumento de participação no mercado e ingresso em novos negócios.

A todos cabe acreditar
em um bom ano e, em relação aos produtores, acercarem-se das melhores
tecnologias possíveis no
próximo cultivo e, para tra-

balhar com mais segurança, é recomendável
nunca deixarem de fazer
o seguro de suas lavouras.

A respeito das tecnologias, quem foi à Safratec
2017 teve a oportunidade
de ver as mais recentes
novidades e, no contato direto com especialistas e
outros produtores, aprimorar os seus conhecimentos. O Safratec é pensada
para que o cooperado da
Cocamar encontre ali as
soluções mais apropriadas
para os desafios do seu negócio e consiga avançar
em produtividade. Há um
enorme potencial ainda a
ser desenvolvido, o que
precisa ser feito com profissionalismo e mentalidade empresarial.

Uma boa colheita e que o ano
seja de importantes realizações
para a cooperativa e os
seus associados.
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Café é rentável com
produtividade e mecanização

TECNOLOGIA

C

Com a adoção de técnicas modernas, é uma cultura de alto valor agregado e que
oferece oportunidades para manter a propriedade lucrativa. Por Marly Aires

om a geada que dizimou os cafezais
em 1975 e a substituição por lavouras
de soja e milho, citros e até
pecuária, a cafeicultura paranaense entrou em declínio e quase desapareceu em
algumas regiões onde seu
cultivo era tradicional. Neste cenário, uma nova cafeicultura passou a ser preconizada, com o uso intensivo de insumos, erradicação dos cafezais improdutivos, variedades mais produtivas e mecanização.

“O grande objetivo hoje é
a produtividade. Na média
de dois anos, para lavouras
de sequeiro, esta deve ser
de 35 sacas beneficiadas por
hectare, e para as irrigadas,
50 sacas/ha. Já em lavouras
com alta densidade de
pés/ha, essa média pode ser
mais alta”, afirma Roberto
Thomaziello, especialista
em manejo da lavoura e
pós-colheita, pesquisador do
IAC – Instituto Agronômico
de Campinas, e consultor da
Cocamar.
Apesar do grande avanço
ocorrido na cafeicultura brasileira e paranaense a partir
dos anos de 1980, muitos
produtores persistiram com
o uso de técnicas ultrapassadas, com baixa produtividade, colheita manual e custo alto, o que não era mais
suficiente para manter a lucratividade e muito menos
o produtor na atividade.

Com a falta de mão de obra,
interferências climáticas e
baixos preços, a situação
piorou e chegou-se a dizer
que o café “já era” no Estado.
PEQUENOS PRODUTORES
- Para José Antonio Quaggio, pesquisador do IAC, especialista em Nutrição e
Tecnologias de Produção e
consultor da Cocamar, entretanto, a cafeicultura moderna - com novos cultivares e técnicas de preparo do
solo, irrigação, fertirrigação,
além de colheita com alto
grau de mecanização, produtividade mais elevada e
cuidados com a pós-colheita -, oferece oportunidades
para manter a propriedade
lucrativa, especialmente para os pequenos produtores.
“Os cenários nacional e
internacional, apontam
que o consumo de café

deve se manter crescente,
com um bom equilíbrio
entre oferta e demanda
nos próximos anos e manutenção de preços atrativos”, cita Quaggio.

O pesquisador ressalta
que o café é uma cultura de
alto valor agregado e com
alta tecnologia desde o plantio até a pós-colheita “certamente trará bons resultados

mesmo para os pequenos
produtores”. “Ainda há espaço para o café com modernas tecnologias e qualidade”, enfatiza
Thomaziello.

As terras férteis do Norte
do Paraná atraíram pessoas
de todo lado para plantar
café no início do século XX,
e fazer a vida. Mas o crescimento foi lento até 1945, devido às guerras mundiais e
à quebra da bolsa de Nova Iorque (1929). A forte crise econômica mundial, os
grandes estoques e baixos
preços levaram à queima
de milhões de sacas de café.

diais reduzidos, os preços
internacionais subiram, incentivando o plantio, e o Paraná atingiu seu apogeu.

queda de preços e erradicação dos cafezais. Mas a geada de 1975 é que foi determinante para a troca do
café por outras culturas.

Os primeiros anos

A maior expansão no Estado foi entre 1951 e 1962. A
área plantada saltou de 300
mil hectares para 1,6 milhão. Com os estoques mun-

Por anos, o café foi o principal gerador de riquezas e
desenvolvimento no Estado,
fixando o trabalhador no
meio rural. E o modelo de
colonização, com pequenas
propriedades, só se tornou
economicamente viável e teve êxito por causa do café.

ERRADICAÇÃO - Mas três
grandes safras entre 1959 a
1962, levaram ao aumento
dos estoques mundiais, à

Uma nova crise, na década de 1990, complicou a situação dos cafeicultores.
Além das geadas em 1994
e dos custos elevados de
produção, o Acordo Internacional do Café, que regulava
a oferta e preços, foi "quebrado" em 1989. Os preços
despencaram, e em agosto
de 1992 registrou-se o menor preço histórico, seguindo-se anos difíceis.
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Produção em 2017
será menor

Segundo dados da Conab
(Companhia Nacional de
Abastecimento), de setembro do ano passado, em
2016 a safra brasileira de
café foi de 49,64 milhões de
sacas de 60 kg beneficiadas, 14,8% a mais do que o
produzido em 2015. Em média, o Brasil responde por
30% da produção mundial.
A área plantada de café
no país, 2,220 milhões de
hectares, teve uma redução
de 1,1% em relação ao ano
anterior. O ganho de produtividade foi de 17,1% - 26,33
sacas por hectare. Para
2017, a safra brasileira deve ser menor, ficando entre
43,65 milhões e 47,51 milhões de sacas, dados do
primeiro levantamento da
Conab, redução entre 15% e
7,5%.
No Paraná, a área em
produção aumentou 4,9%
em 2016 em relação a 2015,
passando de 44,5 mil hectares para 46,66 mil. A área
total plantada, entretanto,
foi estimada em 50,02 hectares, distribuídos em quase 200 municípios, sendo

os principais Carlópolis
(12% da produção), Pinhalão (11%), Ibaiti (9%) e Ribeirão Claro (6%), além de
Apucarana e Grandes Rios
(4%), Japira e Jesuita (3%),
Londrina e Mandaguari
(2%).
Já a produção, devido a
condições climáticas adversas, foi 18,6% menor, passando de 1,29 milhão de
sacas para 1,05 milhão, segundo dados da Conab. Estado responde hoje por
2,4% da área de café e por
2,11% da produção, sendo o
sexto estado em volume
produzido.
MAIOR PRODUTOR - Entretanto, por anos o Paraná foi
o maior produtor de café
dentre os estados brasileiros, respondendo, por vezes, a praticamente metade
de tudo que era produzido
no País. Na safra 1961/62,
o Paraná atingiu o seu apogeu, quando colheu 21,3
milhões de sacas de 60 kg
ou 1,278 milhão de toneladas de café, 28% da safra
mundial, a qual foi de 76
milhões de sacas.

Estado já foi o maior
produtor do Brasil,
respondendo em
1961/62 por 28%
da safra mundial

Com a grande geada de
1975, o Paraná saiu de
uma produção de 613 mil
toneladas, que lhe garantiu o 1º lugar, respondendo
por 48,18% da produção
brasileira, para a 13ª posição, em 1976, com 0,06%
da produção, 231 toneladas, segundo dados do Departamento de Economia
Rural da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado (DERAL/
SEAB).

As geadas sucessivas,
principalmente a de 1975, fizeram com que a cafeicultura se deslocasse para outras áreas, com o Paraná e
São Paulo reduzindo suas
participações. A partir da década de 1970, o Estado de
Minas Gerais destacou-se na
produção de café, sendo hoje
o principal produtor com
58,3% do total. Também, Espírito Santo, Bahia e Rondônia começaram a ter a produção incrementada.

Devido à ocorrência de
chuvas no período de colheita do café no Norte do
Paraná, que favorecem a
fermentação do grão e
perda de qualidade da bebida, criou-se o estigma de
que não se produz café de
qualidade no Estado. Segundo o pesquisador do
IAC José Antonio Quaggio,
entretanto, é possível produzir cafés de qualidade,
mas é necessário introdu-

zir técnicas modernas de priedade, capaz de garanprodução e de pós-colheita. tir o investimento nesses
equipamentos.
“Por essa razão, a colheita mecanizada, o des“Outro ponto fundamental
cascamento do grão de é a participação da Cocacafé cereja e o uso de seca- mar, desde a implantação
dores são fundamentais das lavouras, com assistênpara assegurar uma boa cia técnica especializada,
qualidade de bebida”. fornecimento de insumos e
Quaggio orienta, entre- até a comercialização da
tanto, que será necessário safra para o produtor”, resformatar um "módulo mí- salta o pesquisanimo" de produção da pro- dor.

Cuidados garantem qualidade de bebida no Paraná
Participação
da Cocamar é
fundamental”
José Antonio
Quaggio,
pesquisador
do IAC
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TECNOLOGIA

Receita para altas produtividades

A produtividade dos cafezais começa com bom preparo de solo - correção da
acidez, adubação de plantio
reforçada e posterior manejo nutricional moderno,
com equilíbrio entre os nutrientes, destaca o pesquisador do IAC, José Antonio
Quaggio.
Nas condições climáticas
do Paraná, acrescenta, especialmente nas regiões mais
baixas e com solos arenosos, a irrigação é fundamental para a cafeicultura
moderna e lucrativa. “É
uma área em que ocorreu
um grande avanço, especialmente a irrigação localizada por gotejamento, que
reduz os riscos de perdas
por seca, com grande eficiência de uso de água”, diz.
Segundo Quaggio, a prática da fertirrigação é a técnica mais moderna empregada na cafeicultura brasileira e que tem proporcionado um novo ambiente de

produção, com produtividades muito superiores as da
cafeicultura tradicional, por
permitir a introdução do sistema de poda ‘Safra Zero’.

O pesquisador explica que
quando o cafezal atinge a
maturidade, há perda da capacidade produtiva devido
ao envelhecimento dos ramos produtivos. “A poda
após os anos de safra alta,
reduz o tamanho da copa e
rejuvenesce os ramos, além
de reduzir os custos com o
manejo em geral da lavoura e o custo com a colheita,
que deixa de ser feita nos
anos que seriam de safra
baixa, normalmente bastante onerosa para o produtor”, afirma.

Com falta de trabalhadores e alto custo da operação,
as máquinas é que viabilizaram a atividade

Outra dica dada por Quaggio é o uso da braquiária na
entrelinha do café. No passado, esta era vista como
inimiga no cafezal, mas na
cafeicultura moderna é considerada fundamental para
o bom manejo. Protege o

com maior altitude, evitar
solos degradados, locais de
risco de geada ou áreas de
recente erradicação de cafezais, devido ao risco de nematoides, além de tomar
PLANEJAMENTO - Na opi- cuidado com faces de terrenião do pesquisador do IAC, no muito expostas a ventos.
Roberto Thomaziello, em
um projeto moderno, os cuiTambém é preciso escodados já começam no plane- lher cultivares adaptadas à
jamento. Devem ser escolhi- região e nunca plantar área
das glebas homogêneas e maior que a capacidade de

mita, todas as operações
agrícolas podem ser mecanizadas, desde o plantio,
tratamentos fitossanitários,
adubações, controle do mato e pulverizações nutricionais, até a colheita, comen-

ta. Mesmo em regiões montanhosas ou onde não há
colheitadeira, dependendo
da área a ser colhida, podem ser usadas derriçadeiras portáteis que têm um
rendimento bem acima da

solo contra a erosão, produz
matéria orgânica dentro dos
talhões e permite ampliar as
espécies de organismos do
solo benéficos para o café.

Sem mecanização não dá

O grande avanço da cafeicultura nos últimos
anos, que viabilizou a atividade, frente a crescente
falta de mão de obra e ao
alto custo desta, foi a mecanização, diz o pesquisador do IAC, José Antonio
Quaggio. “A colheita é um
dos itens que mais impacta
o custo de produção. Gastase com mão de obra em
torno de 35% a 40% do
custo total. Quando a colheita é mecanizada, o valor cai para 10%”, acrescenta o pesquisador do
IAC, Roberto Thomaziello.
Desde que o terreno per-

derriça manual, orienta.

recursos próprios para investimento. “Tem que ser
feita uma análise de riscos
a médio e longo prazo. O
café é uma cultura perene e
o custo de implantação é
alto, de R$ 18 mil a R$ 20
mil por hectare, até a primeira produção, aos 2,5
anos, no caso de lavouras
de sequeiro. Se for irrigada,
o valor gira ao redor de R$
25 mil/ha”, calcula.

mão de obra, em especial
na pós-colheita. “Mas, em
Thomaziello afirma ainda média, um homem pode
que nas lavouras semime- cuidar de dois a três hectacanizadas, e até nas total- res de café”, cita.
mente mecanizadas, é necessário contratar alguma
Outro ponto importante
com a mecanização é o uso
de secador, diz o pesquisador. “Para propriedades
médias e grandes, este é
sempre necessário, pois somente o terreiro não é suGasta-se com mão de obra de
ficiente para a secagem. E
35% a 40% do custo total.
mesmo para pequenas proQuando a colheita é mecanizada,
priedades, existem no mercado secadores de 2 mil a
valor cai para 10%”.
3 mil litros que atendem
muito bem a demanda”,
Roberto Thomaziello, pesquisador do IAC.
complementa.
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Safratec recebeu 5 mil visitantes

TECNOLOGIAS

E

Evento tecnológico, que teve pela primeira vez uma dinâmica de maquinários
agrícolas, é considerado um dos principais para o agronegócio regional

m sua 25ª edição,
o Safratec 2017,
promovido nos
dias 18, 19 e 20
de janeiro pela Cocamar
em sua Unidade de Difusão de Tecnologias (UDT)
no município de Floresta,
região de Maringá (PR),
recebeu cerca de 5 mil visitantes, entre produtores,
técnicos, autoridades, lideranças e expositores paranaenses e de outros Estados.

ATRATIVOS - O evento,
que marcou a
abertura oficial

O tempo firme nos dois dias colaborou para o sucesso do evento
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da Colheita de
Soja 2016/17 na
região, teve pela primeira
vez a presença de maquinários em exposição. A
UDT, com área de aproximadamente 500 mil metros quadrados, apresentou trabalhos técnicos em
diferentes áreas, como
manejo de solo, desempenho de cultivares de
soja e híbridos de milho,
espaço da pecuária com
programas inovadores,
entre os quais a integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), cerca de 80
estandes de empresas e
instituições parceiras da
cooperativa, divulgando
produtos e serviços, cultura do café e até mesmo
uma pista de test-drive
para carros e utilitários,
além de outros atrativos.

rência de conhecimentos é
a atividade mais nobre
desempenhada pela cooperativa”, salientando que ao
aprimorar-se, o produtor
mantém a competitividade
dos seus negócios. Higino
disse ainda que, para a
Cocamar, o Safratec se reveste de especial importância por oferecer soluções aos desafios regionais.

CONHECIMENTOS - A iniciativa é uma “universidade a céu aberto”, onde
produtores têm acesso a
novos conhecimentos e
tecnologias e a oportunidade de tirarem suas dúvidas dialogando diretamente com especialistas.
A proposta central do Safratec é contribuir para o
aumento da produtividade
das lavouras. Em relação
a soja, carro-chefe do
agronegócio brasileiro e
regional, a meta é atingir,
nos próximos anos, um
patamar de produtividade de 100 sacas por hectare.

RECONHECIMENTO
Ainda no dia 19, o secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento,
Norberto Anacleto Ortigara, afirmou que com
realizações como esta, a
Cocamar e outras cooperativas paranaenses impulsionam o agronegócio estadual. Ortigara, a propósito, recebeu um reconhecimento da diretoria da
cooperativa, por apoiar
gestões como a conquista
do zoneamento agroclimático para o milho de inverno, que incluirá todos
os municípios paranaenses a partir da safra de
2017. “A Cocamar faz um
grande esforço para melhorar a vida dos cooperados”, afirmou o secretário,
frisando que o agronegócio estadual totalizou 15
bilhões de dólares em exportações no ano passado
e que a safra de soja no
Estado, em início de colheita, deve ser recorde,
ao redor de 18,3 milhões
de toneladas.

APRIMORAR - No dia 18,
a programação foi reservada exclusivamente à
equipe de técnicos da cooperativa e convidados. Ao
pronunciar-se na solenidade oficial de abertura,
no dia 19, o presidente da
Cocamar, Divanir Higino,
assinalou que “a transfe-

COLHEITA - Em segui- da,
ao lado de dirigentes da
cooperativa, e do presidente do Instituto Emater, Rubens Ernesto Niederheitmann, Ortigara inaugurou
a Colheita de Soja em uma
lavoura cultivada no próprio recinto do
Safratec.

Pavilhão central lotado, na solenidade de abertura

No dia 19, no recinto do Safratec, o início oficial da colheita de soja na região

Estandes montados por empresas parceiras apresentaram
tecnologias para o incremento da produtividade

TECNOLOGIAS

CONTINUAR EVOLUINDO - No dia 20, a abertura da programação foi
prestigiada pelo presidente do Sistema Federação da Agricultura do
Estado do Paraná (Faep),
Ágide Meneguette que,
em seu discurso, destacou a necessidade de os
produtores continuarem
evoluindo. “O Paraná é
um Estado diversificado
e muitas das conquistas
do setor se devem à sensibilidade e aos esforços
do governo do Estado
para com a atividade rural”, observou Meneguette. Ele ressaltou, no
entanto, que ainda é preciso “fazer mais”, referindo-se ao manejo do
solo. “As chuvas intensas
do ano passado trouxeram prejuízos para todos,
mas será que estamos fazendo corretamente a
nossa parte?”, inquiriu.
NEGÓCIOS - Demonstrando o otimismo dos produtores em relação a safra
de soja 2016/17, o Safratec foi, também, uma plataforma para a realização
de negócios com maquinários. Ali, no estande da
Cocamar Máquinas, novo
concessionário de produtos e serviços John Deere
para a região de Maringá,
o cooperado Nelson Trivilin Júnior, de São Carlos
do Ivaí, se animou a adquirir um trator. “A gente
precisa de equipamentos
mais modernos e entendo
que a oportunidade é essa”, comentou. Além dele, Arthur Baptistela,
Élcio Edier Ferreira Júnior, Nilson Cremm, Luiz
Carlos Teixeira, Giovanni
Roberto Sirotti, Valdir Virgílio e outros, fecharam
negócios com colheitadeiras.
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48,4
hectares
é a área
do evento

80

o número
de empresas
parceiras,
que instalaram
estandes

O gerente Técnico, Leandro Cezar Teixeira, demonstra experimento

100

sacas por
hectare é o
patamar de
produtividade
almejado pela
Cocamar para
os seus cooperados
O Safratec apresentou
uma programação com
pesquisadores de importantes instituições. Da
Embrapa: Dr. Osmar
Conte e Dr. Alvadi Antônio Balbinot Júnior (que
trataram de Manejo do
Solo) e Dra. Divania de
Lima (Cultivares de Soja
BRS); do Iapar: Dr. Rodolfo Bianco (Manejo do
Percevejo Barriga Verde
em Milho); da UEM: Prof.
Dr. Rubem Silvério de
Oliveira Júnior (Manejo
de Herbicidas Pré-Emergentes); e da Unesp/Jaboticabal: Dr. Pedro Luiz
Martins Soares (Nematóides).

Produtores recebem explicações sobre cultivares de soja

Autoridades estaduais com dirigentes da Cocamar
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TECNOLOGIAS

O presidente da Cocamar, Divanir Higino, e o secretário
estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto
Ortigara, na colheitadeira; nas outras fotos, o estande
da Cocamar Máquinas e, o cooperado Nelson Trivilin
Júnior, que adquiriu um trator
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O espaço do café, que utiliza modernas tecnologias, também chamou a atenção dos produtores que planejam investir na cultura

Luis Aparecido Tessaro, de Apucarana, conta que
aproveitou o Safratec para saber mais sobre os detalhes
das colheitadeiras da linha S. “Já conheço as máquinas
da John Deere, que possuem tecnologia muito avançada.
É uma oportunidade para sanar as dúvidas e fazer
uma boa escolha na próxima aquisição”.
Eduardo Ferre, de Arapongas, cultiva café,
soja e milho. “Vim em busca de conhecimento
principalmente sobre essas culturas.
O Safratec é um dos melhores na atualidade,
uma iniciativa que apresenta o que há de
mais moderno para a produção. Ajuda quem
está na roça a ter uma melhor produtividade
e consequentemente maior rendimento.
É a segunda vez que participo e quero
voltar no ano que vem”.
O cooperado Paulo Roberto de
Souza e a esposa Maria, de São
Sebastião da Amoreira, viajaram
150 quilômetros para participar.
Na feira eles viram os tratores
e colheitadeiras apresentados
pela Cocamar Máquinas.
“O Safratec é muito importante
para a gente se atualizar, aprender,
ver as novidades”, disse ele.

A produtora Josilene Custódio Zampar,
o filho João Lucas e o pai João Zampar
[de Londrina] deram uma passadinha
pelo evento. “É a primeira vez que venho
à Safratec e estou achando bem bacana,
uma feira bem completa”, afirmou.
Engenheira agrônoma, filha de
cooperado e agora sucessora nos
negócios da família, Simone Cristina
Brambilla, de Maringá foi uma das
visitantes do Safratec. “Todos os anos
faço questão de participar, o evento
reúne as melhores empresas do
segmento agrícola, além de apresentar
o que existe de mais moderno com
relação a técnicas de plantio. Um show
de tecnologia muito próximo da gente,
bem organizado e que oferece todo
o conforto para quem vem
prestigiar”, avaliou.
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Rally é destaque no Safratec

PRODUTIVIDADE

O Rally Cocamar Bayer e Spraytec de Produtividade desenvolveu uma ação forte no Safratec 2017. A caminhonete
S-10, cedida pela Zacarias Chevrolet para ser utilizada nas viagens, ficou exposta ao lado do movimentado Pavilhão
Central, onde a equipe entrevistou 106 produtores associados sobre o andamento da safra 2016/17.
No dia 19, após a solenidade de abertura, o presidente da Cocamar, Divanir Higino, e o superintendente de
Negócios, Grãos e Insumos, Arquimedes Alexandrino, utilizaram a caminhonete para deslocamento no recinto
da feira, em companhia do secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara,
e do presidente do Instituto Emater, Rubens Ernesto Neiderhattman.
Durante os dois dias, o veículo trafegou pelo evento, visitando as diversas áreas
e também os estandes das empresas patrocinadoras.
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Visita às lavouras de soja
na região de Maringá

PRODUTIVIDADE

Médias estimadas, em três locais
visitados dia 24/01, variam de 160
a 190 sacas por alqueire

Q

uem viaja pelas
imediações de
Maringá
para
avaliar lavouras
de soja, percebe diferenças
significativas no desenvolvimento das plantas de
uma microrregião para
outra. É um efeito típico do
La Niña, fenômeno climático caracterizado por extremos como a variação
brusca de temperatura e a
distribuição irregular de
chuvas.

Quem semeou mais cedo,
em setembro, não teve a
mesma sorte de quem o fez
em meados de outubro,
quando as precipitações
ocorreram com mais frequência. Mas, de uma forma geral, as expectativas
para a colheita da safra
2016/17 são animadoras.
No dia 24/1, o Rally Cocamar Bayer e Spraytec de
Produtividade
esteve nos mu-
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nicípios de Jaguapitã, Atalaia
e Floraí, no norte e noroeste
paranaenses, distantes, respectivamente, 90, 52 e 56
quilômetros de Maringá.
Foi a primeira viagem após
a realização do Safratec
2017, promovido pela Cocamar entre os dias 18 e 20
deste mês em Floresta (PR),
quando a equipe conversou
com 106 produtores sobre o
andamento da safra e as
tecnologias que utilizam.
A rodada marcou o início
de uma nova etapa do Rally,
em que as visitas são precedidas por uma equipe de
preparação, que instala tendas e estrutura para que os
participantes possam se reidratar.
ALTA PRODUÇÃO - Em Jaguapitã, na propriedade arrendada pelo produtor Dorival Baveloni, de Maringá,
que cultiva áreas em vários
outros municípios da região,
o potencial de produtividade
no local da visita foi avaliado em 190 sacas por al-

queire (78,5 sacas por hectare).
O agricultor investiu em
um pacote tecnológico para
explorar toda a capacidade
produtiva da cultura, que foi
semeada em meados de outubro e apresenta desenvolvimento satisfatório, conforme observaram os visitantes, com grande número de
vagens por planta. O gerente
local da Cocamar, José Depieri Conti, que acompanhou o evento, comentou
que o indicativo é uma safra
cheia no município.
Quadro semelhante se viu
em Atalaia, na propriedade
de Giovane Sirotti que, no
lote visitado, projetava uma
produtividade ao redor de
180 sacas por alqueire (74,3
sacas/hectare). De acordo
com o produtor, “é preciso
estar atento às novidades”,
referindo-se, por exemplo,
ao surgimento de cultivares
mais produtivas.
RESPOSTA - “A soja dá uma
resposta muito boa quando

se trabalha com as melhores tecnologias e o produtor
tem que fazer a sua parte se
quiser ser competitivo”,
disse. Profissionais da equipe técnica da cooperativa em
Atalaia e Ângulo participaram da visita, em companhia do gerente Roberto Vedoveto, que coordena as
duas unidades.
Por fim, em Floraí, o Rally
esteve em uma das áreas do
agricultor Luiz Antônio Cremoneze Gimenez, o “Pico”,
onde a previsão é colher
acima de 160 sacas por alqueire (66 sacas/hectare),
conforme avaliou o engenheiro agrônomo da unidade local da Cocamar, Valdecir Gasparetto.

Ele explicou que mesmo
tendo havido um período de
estiagem de mais de 30
dias, sob altas temperaturas,
a lavoura recuperou-se bem
após a regularização das
chuvas, a partir de novembro.
Gasparetto enfatizou que
essa boa situação se deve ao
investimento em tecnologias
adequadas e também, em
grande parte, à prática do
consórcio milho e braquiária, realizada durante o inverno, que deixou o solo coberto de palha.
Com essa proteção, o solo não ficou exposto ao sol
intenso na fase inicial e
permanece úmido por

É visível a diferença nas propriedades
onde se adotou o consórcio e naquelas
que ainda não fazem”.

Valdecir Gasparetto, engenheiro agrônomo da Cocamar

mais tempo após a chuva.
“É visível a diferença nas
propriedades onde se adotou o consórcio e naquelas
que ainda não fazem”, destacou.
SEGUNDA EDIÇÃO - Em
sua segunda edição, o Rally
de Produtividade é uma iniciativa da Cocamar que
acompanha o ciclo da soja
2016/17 e tem o patrocínio
das empresas Bayer, Spraytec, Sancor Seguros, Banco
Regional de Desenvolvimento do Extremo-Sul (BRDE) e
Zacarias Chevrolet, com
apoio do Comitê Estratégico
Soja Brasil (Cesb).
A proposta do Rally é a
divulgação de boas práticas e as melhores tecnologias adotadas entre os cooperados da Cocamar, para
o aumento da produtividade. A meta da cooperativa é desenvolver todos os
esforços possíveis no sentido de que, nos próximos
anos, seja alcançado o patamar de 250 sacas por alqueire (100 por hectare).

Mulheres fazem bonito
na Copa Cocamar

COOPERADOS

“T
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Pela primeira vez, em 32 anos de Copa Cocamar, as mulheres participaram como
competidoras e não só como convidadas. Foram duplas de Truco, Bocha e Vôlei de Areia.

em
muita
mulher que
gosta de jogar. Alguém
tinha que começar. O próximo desafio é formar um
time de futebol de campo”,
brinca Maria Aparecida Rufato, que junto com Leoni
Caetano formou a dupla
campeã de Truco, representando Maringá. O segundo
lugar ficou com Paraíso do
Norte: Cristina Kami e Geisimara Brumati.
No campeonato de Bocha,
Ivatuba foi a grande campeã
com as duplas Rosimeire
Celestino Nazari e Ivone Servilheiro Gava, em primeiro
lugar e Sonia Mori Bortot e
Maria Cunha, em segundo.
“Sempre participava, mas ficava só olhando. Foi bem
mais divertido ter o filho e o

marido também torcendo
por mim. Para ficar melhor,
só falta uma participação
maior das mulheres”, afirma Sonia Bortot.
No Vôlei feminino de
areia a dupla campeã foi
Maria Helena Santos (Tapira) e Fernanda Rafael
(Terra Boa). O vice-campeonato ficou com Sileze Fagan e Editania Lugli, ambas de Floraí.

“Valorizou muito mais a
participação feminina. Como cada vez mais as mulheres têm se envolvido
com a cooperativa e com o
trabalho do marido no
campo, nada mais justo de
ter atividades físicas e recreativas para nós também na
Copa Cocamar”, finaliza Sileze Fagan.

Dupla de Cambé
venceu a trucada

Diferente do que saiu publicado na edição de dezembro
do Jornal Cocamar, a dupla vencedora da Trucada
promovida todos os anos durante a Copa Cocamar de
Cooperados, foi a formada por Antonio Celso Delfini e
José Aparecido Rodrigues, da cidade de Cambé. Na final
da competição, eles derrotaram os representantes de
Altônia, os irmãos Antônio e Moacir Quintim Borges.
Na matéria, portanto, os nomes saíram trocados.
Pedimos desculpas pela falha.

Participantes das três modalidades com dirigentes da Cocamar
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Seguro de Vida e Seguro Agrícola

ORIENTAÇÃO JURÍDICA

É

Se houve frustração de safra ou falecimento do devedor, é preciso pesquisar
os documentos do financiamento, mesmo não se tendo em mãos a apólice

muito comum o
produtor rural contratar seguro de
vida ou seguro
agrícola ao fazer um financiamento bancário, sem tomar conhecimento efetivo
de que isto aconteceu.
Quando a “papelada” é apresentada pelo financiador,
sem se preocupar em examinar, sem tempo de fazêlo ou deixando a verificação
para outro dia, o produtor
não se dá conta daquilo que
efetivamente contratou em
termos de seguro. Ignorância esta que poderá prejudicá-lo mais tarde.

O fato é que ao firmar um
contrato de seguro diretamente com a seguradora ou
por intermédio do seu agente, o segurado tem o direito
de receber a apólice de seguro onde estão previstas
todas as cláusulas que estabelecem seus direitos e
deveres, assim como os da
seguradora, coisa que nem
sempre acontece.
Se a seguradora ou o seu
agente não entregou ao segurado o referido documento, mesmo assim é possível,
através de outras provas,
demonstrar que o seguro
foi efetivamente contratado
para que o segurado, no
caso de seguro agrícola, ou
seu beneficiário, no caso de
seguro de vida, pleiteie a indenização de direito.
PROVA - Nos financiamentos rurais, o financiado pode comprovar que contratou o seguro agrícola ou o
seguro de vida ao verificar

na conta vinculada à operação, comumente chamada
de slip, débitos realizados
sob o histórico acessórios
seguro. Outras vezes, o histórico “acessórios diversos”
pode também se referir a
débito do prêmio de seguro.
Uma vez que o segurado
pagou o prêmio de seguro à
seguradora, isto é prova
mais que suficiente para indicar que existe uma apólice de seguro.

Por outro lado, a prova do
pagamento do prêmio de
seguro também poderá ser
feita através do extrato da
conta corrente do produtor,
onde em histórico próprio
se identifica que o lançamento com esta finalidade
foi realizado pelo banco. Outras fontes de prova ainda
podem ser utilizadas para
esta mesma finalidade.
INDENIZAÇÃO - No caso
de seguro agrícola, o direito
à indenização surge quando há frustração da safra
ou, se o caso, da garantia
que foi dada ao financiamento. Como o seguro cobre o valor do bem posto
sob sua proteção indenizatória, isto quer dizer que
muitas vezes a amortização
de boa parte do saldo devedor do financiamento, ou
até mesmo a sua liquidação, pode ser feita com re-

cursos do seguro e não com
recursos do devedor.

Já no caso de seguro de
vida é preciso lembrar que,
em regra, no contrato há indicação de eventual beneficiário em caso de morte do
estipulante. Se isto tiver
ocorrido, a lei deixa claro
que mesmo tendo dívida
junto ao banco que contratou o seguro, o valor do seguro não pode ser retido
pelo credor para pagamento de dívida do segurado, já
que o direito de receber é
do beneficiário indicado na
apólice.
Neste caso, a seguradora
deve pagar o seguro diretamente ao beneficiário e a
ninguém mais. E quando se
abrir o inventário do estipulante do seguro de vida, o
valor da apólice também
não poderá ser repartido
entre os herdeiros, pois é direito somente do beneficiário ali indicado receber a
quantia assegurada. Fica a
ressalva, porém, de que os
herdeiros terão direito ao
valor do seguro de vida do
autor da herança quando da
apólice não constar o nome
de nenhum beneficiário.
ATENÇÃO - Para mostrar
quão importante é ficar
atento à questão de seguro
agrícola ou de seguro de

vida, bastam dois exemplos
em ações que estiveram
sob os cuidados de nosso
escritório. Numa delas, cuja
discussão da dívida se arrastou por longos anos, a
solução favorável aos herdeiros foi possível a partir
do momento em que, ao
examinar os slips trazidos
pelo banco no processo,
veio a pista necessária para descobrir que o emitente
da cédula havia contratado
um bom seguro de vida,
coisa que possivelmente
nem ele mesmo sabia. Através de ordem judicial, a seguradora foi obrigada a
apresentar a apólice e, posteriormente, pagar a indenização.

Noutro caso a liquidação
da dívida no fórum ocorreu
a partir do momento em
que os documentos examinados deram conta de que
o devedor havia contratado
seguro agrícola. Como a safra havia frustrado o valor
que a seguradora foi obrigada a indenizar ao segurado se mostrou suficiente
para liquidar a execução,
sem que o produtor rural tivesse que utilizar-se de
seus próprios recursos para
cumprir a obrigação.
Muitas vezes o produtor
rural ou seus herdeiros têm
complicado seu patrimônio

VOCÊ SABIA? É muito comum o produtor rural

contratar seguro de vida ou agrícola ao financiar a safra,
sem tomar conhecimento efetivo de que isto aconteceu.

Lutero de Paiva Pereira
Advogado – Agronegócio
e contratos bancários
Maringá – Paraná
www.pbadv.com.br/
www.agroacademia.com.br

simplesmente por ignorar
direitos, notadamente na
área securitária.
PESQUISAR - Se na hora
de contratar um financiamento o produtor rural não
ler todos os documentos
que são assinados, no momento de pagar a dívida
não é bom que seja assim.
Se houve frustração de
safra, a primeira coisa a
fazer é pesquisar com cuidado sobre questões ligadas ao seguro agrícola ou
até ao mesmo ao PROAGRO. Se houve falecimento
do devedor, é preciso ficar
atento quanto a possível
contrato de seguro de vida,
mesmo não se tendo em
mãos a apólice.

Embora os exemplos
apresentados digam respeito a financiamento rural,
não é menos verdadeiro
que isto pode acontecer em
todos e em quaisquer contratos bancários ou até
mesmo fora deles.

Se até o seguro morreu
de velho, como diz o ditado,
cuide para que seu direito
não faleça pela mesma
causa.

Almanaque
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Aos 82 anos, seu Ideo
cultiva a arte do origami

A

O agricultor, que é
antigo cooperado,
e a esposa Alícia

Produtor de São Jorge do Ivaí participou do Safratec 2017 de uma forma diferente

companhado de
sua esposa, dona
Alícia, o cooperado Ideo Tookuni,
de São Jorge do Ivaí, participou da Safratec 2017 de
uma forma diferente. Ele
fez uma exposição de origames, a tradicional arte japonesa de dobrar papel, em
que cria figuras, como frutas, flores, peixes e outros
animais. Aos 82 anos, ele se
mantém em plena atividade,
apesar da dificuldade que
tem para se locomover, pro-

duzindo também brinquedos e até mesmo quebra-cabeças.

Alegre, receptivo, o produtor, hoje aposentado, conta
que reside naquele município desde 1951, quando sua
família para lá se deslocou
com o objetivo de plantar
café. Hoje, os filhos é que
cuidam da propriedade, onde são cultivados soja e milho. “Fui um dos primeiros
cooperados da Cocamar, de
número 268”, comenta.

Os origamis ele aprendeu
a fazer ainda muito jovem,
demorando em média dois
dias para finalizar uma peça, que é utilizada para decoração. A arte é complexa,
exige paciência. Quem vê,
não imagina a quantidade
de papel utilizado, que precisa ser dobrado cuidadosamente. O resultado causa
admiração.
O aposentado, apesar da
idade, tem visão boa para
atentar aos mínimos deta-

lhes, dispensando o uso de
óculos. Segundo ele, o costume de alimentar-se com
nabo, por exemplo, ajuda a
enxergar melhor. Seu Ideo
diz que a solução para muitos problemas de saúde está em uma alimentação saudável, incluindo o uso de
ervas medicinais como a
bardana.
“É preciso manter a cabeça ocupada e para mim este
é um passatempo muito gostoso”, completa o produtor.

Fui um dos
primeiros
cooperados da
Cocamar, de
número 258”.
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Usinas do PR optam por produtos John Deere

FROTA

A Cocamar Máquinas tem firmado parcerias com
empresas do setor sucroenergético, se destacando
também pelo pós-venda. Por Marly Aires

D

entro do objetivo
de fazer da Cocamar Máquinas a
melhor concessionária John Deere do Brasil,
com um trabalho de excelência em pós-vendas, a concessionária vem fortalecendo parcerias, desde outubro
de 2016, com usinas e destilarias paranaenses, que na
renovação de sua frota de
máquinas têm dado preferência pela marca.

São três revendas localizadas em Maringá, Paranavaí
e São Pedro do Ivaí, que oferecem soluções integradas e
comercializam os principais
produtos da marca - tratores,
colheitadeiras, plantadeiras,
pulverizadoras e equipamen-

tos diversos, além do fornecimento de peças e prestação
de assistência técnica.

Como resultado deste trabalho, no final de 2016, a
Usina Santa Terezinha adquiriu cinco tratores John
Deere modelo 7225J, com
potência de 225 CV. “Já temos 88 unidades desse modelo operando com bom desempenho em nossas unidades”, diz Paulo Meneguet-ti,
diretor da usina.
A empresa, que é um dos
maiores grupos sucroenergéticos do Brasil, possui onzes unidades produtivas em
Iguatemi, Paranacity, Tapejara, Ivaté, Terra Rica, São
Tomé, Cidade Gaúcha, Ron-

Esperamos que de agora em diante, com
a Cocamar Máquinas, tenhamos nossa
parceria fortalecida”.

Paulo Meneguetti, diretor da Usina Santa Terezinha

don, Umuarama e Moreira
Sales - no Paraná, e Usina
Rio Paraná - no Mato Grosso
do Sul, além do corporativo
e do terminal logístico, em
Maringá, e do terminal rodoferroviário em Paranaguá.

“Tanto a Cocamar Máquinas quanto a fábrica da John
Deere têm nos dado uma
atenção especial, atendendo
as demandas na parte comercial e na assistência técnica”,
afirma Paulo, ressaltando
que a cooperativa atende as
unidades de Iguatemi, Paranacity e Terra Rica.
A preferência da Santa Terezinha pela marca já vem
de longa data. Inclusive os
engenheiros da John Deere
trabalharam em conjunto
com a equipe técnica da usina no aperfeiçoamento das
máquinas, acolhendo sugestões de mudanças nas estruturas dessas.
Do total de colhedoras de
cana-de-açúcar em operação

São três revendas localizadas em Maringá,
Paranavaí e São Pedro do Ivaí

na safra atual, 184 unidades
são John Deere, atingindo
82% do canavial colhido mecanicamente. “Esperamos
que de agora em diante, com
a Cocamar Máquinas, tenhamos nossa parceria fortalecida”, ressalta Meneguetti.

que adquiriu recentemente uma colhedora de canade-açúcar CH670, linha
dupla, da John Deere, ampliando sua frota.

A Companhia Melhoramentos Norte do Paraná,
que tem duas unidades no
Estado, em Jussara e em
Nova Londrina, foi outra
indústria sucroenergética

O mesmo foi feito pela
Alto Alegre, que investiu de
forma expressiva na renovação de sua frota em 2016,
mantendo a marca John
Deere. A usina tem unidades em Colorado, Santo Inácio e Florestópolis, no Paraná e uma em São Paulo.

antiga concessionária John
Deere, já amplamente capacitados pela empresa e conhecedores de toda a linha
de produtos. Mesmo assim,

todos os profissionais da Cocamar Máquinas também
passaram recentemente por
um amplo programa de treinamento.

Qualidade e agilidade nas negociações

“Não é uma compra qualquer. O investimento é alto.
Tem que ser muito bem pensado. Por isso a nossa escolha pela marca John
Deere, que é uma das melhores fabricantes de colhedoras de cana-de-açúcar do
Brasil, e da Cocamar Máquinas, devido à facilidade de
fazer negócios e a agilidade
nas negociações e na tomada de decisão, com preço e
condições ajustadas”, afirma

Rogério Baggio, diretor secretário da Coopcana – Cooperativa Agrícola Regional
de Produtores de Cana Ltda,
com sede no município de
São Carlos do Ivaí. A usina
adquiriu quatro colhedoras
de cana-de-açúcar modelo
CH570.
Baggio destaca que contar
com um atendimento pósvenda, com assistências técnica especializada é funda-

mental para o setor sucroenergético. “Isso também pesou na nossa escolha. Sabemos que podemos contar
com um acompanhamento
de profissionais capacitados
porque são empresas que
têm nome”, comenta.
O diretor da Coopcana destaca ainda a estratégia da
Cocamar Máquinas de ter
priorizado a contratação da
equipe de profissionais da

Não é uma compra qualquer.
O investimento é alto. Tem que ser muito
bem pensado. Por isso a nossa escolha”.

Rogério Baggio, diretor secretário da Coopcana
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Tradição aliada à tecnologia

SUCESSÃO

Cooperado e filhos agrônomos
trabalham em parceria, ensinando,
aprendendo e multiplicando os
resultados no campo
Por Marly Aires

D

e uma família tradicional de produtores rurais de origem italiana e que
soma quase 120 anos de
agricultura no Brasil, o cooperado Wilson Antonio Palaro, 58 anos, de Floresta,
acumula a experiência de
quem trabalhou a vida toda
no campo, mas aberto às
novas tecnologias, mantém
os olhos no futuro. Ele diz
que em meio a tantas incertezas e riscos que corre, o
agricultor costuma ser cauteloso e algumas vezes, até
mesmo avesso a mudanças

e novidades. “Se ele não vê
resultados, não se interessa”, diz.
Mas apesar da cautela,
Wilson soube depositar a
confiança nos filhos – Tiago Henrique, 32 anos, e
Victor Wilson, 29 anos, ambos formados em Agronomia e ligados em novidades tecnológicas. Além de
trabalharem na Cocamar,
dividem o tempo na condução dos 14,5 hectares (seis
alqueires) que possuem em
sociedade e em ajudar o pai
no plantio de 150 hectares

A braquiária só vem agregar, reduzindo
os gastos com herbicidas na dessecação
e na soja, além de dar mais segurança,
em caso de estiagem”.

Wilson Palaro, produtor rural

(62 alqueires) da família.
“Eles se revezam no plantio e na colheita, com o funcionário, e eu fico na boleia
do caminhão”, afirma.
Desde pequenos, os filhos sempre o acompanhavam ao sítio e aos 10 anos
já começaram a aprender.
“Enquanto ia fazendo, ia
ensinando eles a olharem
se tinha lagarta, a plantarem, cuidarem, colherem. Prestavam atenção,
ajudavam em algumas
coisas, mas o olho brilhava mesmo quando chegavam perto das máquinas”,
brinca.

Braquiária ganhou espaço

Convencido de vez, Wilson vai plantar braquiária com milho em 60% da propriedade na próxima safra de inverno. “Pode ser que reduza um pouco a produtividade
do milho, mas só o que se ganha com a soja, já compensa. Sem contar o manejo
mais fácil e o controle de plantas daninhas como a buva e o amargoso, que é um
problema sério na região. A braquiária só vem agregar, reduzindo os gastos com
herbicidas na dessecação e na soja, além de dar mais segurança, em caso de estiagem”, diz.
Assíduo no Safratec e nos eventos técnicos da Cocamar, diz que tem visto na prática que quando a equipe técnica da cooperativa recomenda algo, é porque a tecnologia já foi respaldada e tem dado resultado.

Victor, Wilson e Tiago, no Safratec

Hoje, a situação mudou e
os filhos também têm ensinado as novas tecnologias a
Wilson, que até resiste um
pouco, mas quando é convencido pelos resultados
que vê, aplica em sua propriedade. “Eles utilizam alta
tecnologia na propriedade.
Quando se tem uma área
menor, é mais fácil. E por
isso acabam colhendo em
média de 5% a 7% a mais,
comparado com o que produzo”, confessa Wilson, admitindo que já se arrependeu de não ter acreditado e adotado novas tecnologias há mais tempo,
como no caso do consórcio

da braquiária com o milho
safrinha.

O cooperado conta que há
anos os filhos vêm falando
da braquiária e plantando
nos 14,5 hectares. “No ano
passado, que foi mais seco,
isso fez a diferença. Era visível a condição da soja,
mais verde, onde tinha sido
plantado a braquiária. Onde
só havia milho antes, a soja
sentiu bem mais”, afirma.
No ano passado, enquanto
os filhos colheram 156 sacas de soja e 316 sacas de
milho de média por alqueire, ele colheu 147 e 280 sacas, respectivamente.
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Risoto de Shiitake: fica muito bom!

GASTRONOMIA

D

Nesta e na página seguinte, mais dois pratos saborosos, selecionados no concurso Chefs do Campo, em 2016

entre as 25 receitas selecionadas no Festival
de Sabores Chefs do Campo, promovido pela
Cocamar em 2016, e que o Jornal Cocamar
vem apresentando a cada edição, uma delas
chamou muito a atenção: a do risoto de shiitake,
criado pela produtora Terezinha Fávaro Martins, de
Londrina.

Terezinha criou o prato a pedido dos filhos, que apreciam a culinária vegana, apostando no alto valor nutritivo dos cogumelos. Filha de imigrantes italianos,
a produtora, que possui um sítio no distrito de Warta,
conta que criou os filhos segundo a cultura do campo.
Mas a mudança para a cidade impôs novos hábitos
alimentares e Terezinha revela que passou por aprendizados até tomar gosto pelo shiitake, que prepara por
ser prático e saboroso.
INGREDIENTES
• 50 gramas de cogumelo shiitake seco
• 1 xícara (de café) de óleo Cocamar
• 2 copos de arroz arbóreo
• 3 copos e meio de água para cozinhar
• 1 xícara de chá de cebola picada
• 1 dente de alho bem amassado
• sal a gosto
PREPARO

Mergulhe os cogumelos em água por meia hora para
hidratá-los. Em seguida, escorra e corte-os em tirinhas.
Se preferir, pode secá-los com guardanapo de papel.
Em seguida, aqueça o óleo e coloque o cogumelo,
mexa algumas vezes e acrescente a cebola e o alho e
continue mexendo e refogando até que fiquem dourados. Em seguida, coloque o arroz. O arroz arbóreo não
precisa lavar. Refogue um pouco mais. Acrescente a
água, tampe a panela e cozinhe em fogo médio e acompanhe o cozimento até a água secar. Se o arroz está

enxuto é hora de desligar o fogo e manter a panela
tampada durante cinco a oito minutos para descansar.
O risoto de shiitake está pronto para servir. Uma salada de acelga vai bem com esse prato. Porém, sozinho
ele já é completo. Bom apetite!

Terezinha: ela gosta
de preparar por ser
prático e todos em
casa apreciarem

Dona Orvanda é um show

GASTRONOMIA

A cativante produtora de
Cambé elaborou uma torta salgada de lamber os dedos
Aos 72 anos, dona Orvanda
Barusso sempre gostou da vida
no sítio. “Eu fecho os olhos e
me vejo correndo descalça por
aí. Hoje em dia, as pessoas não
sabem o que é isso”, afirma.
Ela brincava com espigas de
milho e guarda muitas saudades da mãe, que viveu por 103
anos.
Todos gostam dessa produtora e ela sabe como conquistar
quem visita a sua casa. Além
de muito simpática, prepara
uma torta salgada que faz o
maior sucesso. Uma refeição rápida. A torta leva ingredientes
bem conhecidos, mas o principal é o amor com que elabora
a receita.
INGREDIENTES
• 3 xícaras de trigo
• 2 xícaras de leite
• 1 xícara de óleo Cocamar
• 2 colheres de fermento
de padaria
• 1 colher (de café) de açúcar
• 3 colheres de queijo ralado
• 2 ovos
• 1 caldo de carne
• 1 pitada de sal
• para o recheio: mussarela,
queijo tipo parmesão e
creme de leite
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PREPARO

Bata todos os ingredientes no
liquidificador, inclusive o fermento, e deixa para acrescentar a farinha no finalo. Continue batendo. Quando a mistura
estiver bem homogênea, desligue o liquidificador, aguarde
alguns minuitos até que a
massa suba até a tampa. Em seguida, unte uma assadeira com
margarina e despeje metade da
massa. Sobre ela, faça uma camada de queijo (tipo mussarela), espalhe o creme de leite
e, em seguida, uma camada de
presunto. Despeje o restante da
massa sobre esse recheio. Por
último, salpique queijo parmesão ralado.
Coloque para assar em forno
pré-aquecido em temperatura
média de 200ºC até que esteja
bem douradinha em cima, por
volta de 40 minutos. O parmesão ralado é o detalhe que vai
deixar a aparência da torta
mais bonita e apetitosa.

Orvanda Barusso,
de Cambé, ensina
a preparar um
lanche irresistível
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La Niña vai embora e
milho pode enfrentar
falta de chuva

COOPERATIVA

Segundo especialista do Instituto Nacional de
Meteorologia (Inmet), há possibilidade de veranico
durante o outono e de geada no inverno

O

começo de 2017
vai marcar o término do fenômeno La Niña, predominante desde meados
de 2016, que desta vez foi
de fraca intensidade. A
tendência é que, em abril,
comece um período de
neutralidade climática,
com reflexos para a agricultura da região.
A informação foi dada
pelo meteorologista Luiz
Renato Lazinski, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), durante palestra na tarde de 16 de janeiro em Maringá. A iniciativa foi do Sindicato
Rural.
O La Niña, segundo Lazinski, geralmente é associado a má-distribuição de

chuvas, veranico, extremos de temperatura e
ocorrência de grandes volumes de chuvas em breves períodos. Tudo o que
tem acontecido na safra de
verão 2016/17. De uma
forma geral, faltou chuva na fase inicial de desenvolvimento da soja, em
outubro e também em
parte do mês de novembro, prejudicando as lavouras semeadas logo
após o fim do Vazio Sanitário, no dia 15 de setembro. A região do Estado
que em janeiro ainda
vinha sofrendo mais com
a falta de umidade era o
norte pioneiro.
Lazinski lembrou que
2016 foi um ano especialmente gelado: o frio chegou no final de abril e só

foi terminar em dezembro,
após o registro de geadas
em várias regiões do Estado.
A propósito, houve frio
intenso em outras regiões
ao redor do globo, como
nos Estados Unidos , Europa e Rússia. Neste último país, os termômetros
apontaram as médias
mais baixas dos últimos
123 anos.
Para 2017, a tendência é
que as chuvas diminuam
a partir do final de janeiro
e que o mês de fevereiro
seja favorável à realização
da colheita da soja. Essa
possível estiagem, no entanto, poderá atrapalhar a
semeadura do milho de inverno. Além disso, segundo o especialista, há chan-

Lazinski: sem El Niño em 2017/18

ce de veranico durante a
safra. O mês de março, de
acordo com Lazinski, tende a apresentar temperatura mais alta que em fevereiro, só caindo mesmo
a partir de maio. “Como estaremos numa zona de
transição climática, sem a
incidência do El Niño, a

possibilidade de uma geada em junho ou julho é
grande”, advertiu.

Ele também disse que
não há chance de o El
Niño – que geralmente
traz muita chuva no verão
do Sul do Brasil – voltar
no ciclo de soja 2017/18.
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Bons de trabalho e comemoração
FAMÍLIA DO CAMPO

C

Os Bertasso, de Apucarana, não negam as origens italianas. Trabalham duro,
mas gostam de reunir a família e amigos para comemorar Por Marly Aires

omo bons descendentes de italianos,
Antonio e Luiz Bertasso, de Apucarana, gostam de reunir
amigos e familiares para
fazer festa e conversar. E
como não podia deixar de
ser, a entrevista acabou se
tornando um motivo para
estar junto, comer carne assada e peixe frito, tudo produzido na propriedade.

navio de carga e trabalhou
em fazendas no Rio Grande
do Sul, onde conheceu a
avó, Corina. De lá passaram
por outras regiões em São
Paulo até fixar em Pirapozinho, de onde migraram
para o Paraná em 1949.

Francisco vendeu o que
tinha lá e comprou 100 alqueires de mata em Apucarana, trazendo com ele alguns dos 13 filhos. A parte
O avô, Francisco Bertasso, da propriedade que estava
Eleandro, Luiz e Antonio tocam 60 alqueires com soja, milho e trigo
veio da Itália depois da Pri- aberta ficava onde atualmeira Guerra Mundial, fu- mente é centro da cidade.
Quando chegou ao Para- tivam 30 alqueires próprios
gindo da miséria. Viajou Ali permaneceram juntas lhos de Francisco iam, cada
ná, Antonio, com sete anos, e 30 arrendados, com soja,
como clandestino em um as famílias, enquanto os fi- um, abrir o seu lote.
chegou a ajudar os pais a milho e trigo.
JACOMO E ANA - Para os abrir a mata. Na cidade hapais de Antonio e Luiz, Ja- via somente uma venda, a
Casado com Nilza (falecomo e Ana (já falecidos), igreja e algumas casas. Na cida), Antonio teve três fiforam doados 10 alqueires, área rural, dava para contar lhos e cinco netos. Luiz,
Como todo mundo só andava de carroça ou a caonde ainda vive a família. O na mão os moradores.
casado com Regina, teve
valo na região, a praça central ao lado da antiga
rancho de sapê improvisado
quatro filhos e três netos.
igreja de madeira era rodeada de tocos onde os profoi substituído por uma casa
Dos nove filhos de Ja- Dos filhos de Francisco e Codutores rurais amarravam seus cavalos e carroças.
de madeira dois anos mais como, só Antonio e Luiz fi- rina, já perderam a conta
“Por isso quando apareceu a primeira charanga,
tarde, com chão batido e co- caram na agricultura, com- dos descendentes, mas acreum Ford pé de bode de dois lugares e roda de aro,
berta de tabuinha. Só aí é prando a parte dos demais ditam que somam entre 150
fez o maior sucesso. O povo cercava o automóvel
que o casal e os filhos se irmãos. Os dois trabalham a 200 pessoas. Poucos conpara ver. Mas ele andava quase igual uma carroça,
mudaram de vez para o juntos, com a ajuda de tinuam na agride tão lento”, conta Antonio.
sítio.
Eleandro, filho de Luiz. Cul- cultura.

Pé de bode

Os primeiros anos morando na nova terra foram
difíceis. Jacomo pegou tifo
e sem tratamento na região, na época, foi morar
com Francisco e Corina,
para morrer ou se curar.
“Diziam que se aguentasse
os primeiros 40 dias, tinha
chance de sobreviver. Meu
pai ficou quatro anos na
luta até se recuperar”,
conta Antonio, que tinha
10 anos na época.

Anos difíceis na nova terra

Junto com a mãe e os irmãos, assumiu todo o trabalho, sendo ajudado pelos
tios. Continuaram abrindo a
mata, cuidando do café e
das culturas de subsistência. “Como tínhamos muito
medo de cobras e nem tudo
conseguíamos fazer, trocávamos serviço com nosso
tio e vizinhos”, recorda-se
Antonio. Nesta época, dos
10 alqueires que possuíam,
separaram três para toca-

rem com café e arrendaram
o restante para quatro famílias de porcenteiros.

um bicho-de-pé, aos nove
anos. Ele começou a passar

Os Bertasso compraram o
primeiro jeep em 1960, para
levar a mãe, que estava doente, ao hospital em Londrina. Acabou virando a
ambulância da vizinhança.
A mãe faleceu pouco depois.
Em 1968, os dois perderam um irmão por causa de

Jacomo morreu aos 99 anos

mal com febre e dor na nuca. Levaram-no ao médico
na cidade, que achou uma
infecção no pé, de onde retirara um bicho-de-pé. Depois
de quatro dias internado,
morreu de tétano.
Por não haver opção e
por estar acostumado a
aplicar vacina nos animais, Luiz se tornou o “enfermeiro” da comunidade,
dando injeção até na veia.

3 1 | J o rn a l d e Se rv i ç o Co c a m a r

FAMÍLIA DO CAMPO

As cobras assustavam

Enquanto muitos pioneiros paranaenses foram assombrados por onças e outros animais selvagens, Antonio conta que “bicho brabo” não tinha na região. O
que mais “botava” medo
eram as cobras. “Teve vez
de acharmos de 10 a 12 num
dia. Então chamamos um
benzedor que era conhecido
na região por conversar com
as cobras”, afirma Antonio.
O homem veio, mandou-as
embora e por mais de 40
anos não se viu mais nenhuma por aqueles lados. “O
povo contava que quando

ele mandava embora, elas
seguiam em fileira. Recentemente é que voltaram a aparecer, especialmente jararacas e cascavéis”, diz.

Outro dia, enquanto trabalhava no campo, Antonio
quase foi picado por uma
urutu cruzeiro. Ela deu o
bote, mas acertou a manga
da camisa. “Sorte minha.
Porque esta é daquelas que
pica e sai de baixo para o
outro não cair em cima”, comenta.

Junto com as cobras também voltaram pacas, capivaras, cotias, tatus e outros.
Mas o que tem tirado o sono
dos produtores são os porcos do mato, que estragam
a soja, reclama Antonio. Ele
conta que anos atrás tinha
um criador de porcos que
teve sua criação cruzada
com javalis que invadiram
sua pocilga. Como se mudou
tempos depois, soltou os animais no mato e virou praga.

Almoço de domingo

“Sempre íamos à missa no
domingo, de carroça. Levávamos duas horas para ir e
duas para voltar”, recorda-se
Antonio. Então todos ficavam para almoçar na casa
dos avós. Cada um levava alguma coisa e a “nona” cozinhava para todo mundo.

e dali cada um seguia para
a sua casa.

“Uma vez, na época da quaresma, vim na frente para
pregar uma peça no pessoal.
Usando uma capa do pai, me
fingi de fantasma. Todo mundo sumiu em disparada. Teve
um tio que desceu com tudo
largando a bicicleta no caminho e entrando correndo
em casa. Quando descobriram que era eu, quase apanhei”, conta Antonio.

Contar histórias de assombração era a diversão das fa-

“Produzíamos de tudo
em casa, mas andávamos
sempre descalços. A roupa

de todo mundo era igual
porque comprávamos a
peça inteira de tecido. Banho era de bacia. Quando
chegou o chuveiro de balde
foi um luxo só, mesmo tendo de tirar a água do poço,
depois de um dia inteiro no
cabo da enxada. Não tenho
saudade”, diz Antonio, excluindo da lista apenas as
festas na igreja, os bailes
no terreirão e o futebol no
domingo. “Isso sim era
bom”.

Juntavam mais de 60 pessoas da família e o prato que
não podia faltar era a macarronada, polenta e frango caipira. A “festa”, normalmente, ia até bem tarde e todos
voltavam juntos, até no terreirão de café, na cabeceira,

A primeira vez que foi
para a escola aprender a ler
e escrever, em meados da década de 1950, Antonio tinha
13 anos. A professora era
uma senhora de outra fazenda, que ficava há cinco
quilômetros, no meio da
mata, e que ensinava às
crianças da região o pouco
que sabia.

Jacomo ajudou a construir
a primeira escola e a igreja
da Água Juruba, na década
de 1960, localidade que hoje
é mais conhecida como Comunidade ou Estrada Bertasso. A maior parte das terras foi comprada por Francisco e dada aos filhos. Aos
poucos, entretanto, foram
vendendo e indo para a ci-

A família viveu do café até
o início da década de 1980,
quando Jacomo dividiu os
21 alqueires entre os nove
filhos. Como os outros moravam na cidade, Antonio e

Luiz, que trabalhavam com
o pai na época, compraram
tudo dos outros e ampliaram, mantendo a sociedade
até hoje. Quando assumiram, mesmo sob protesto do

pai, arrancaram o café, mecanizando aos poucos. No
início pagavam para outro
plantar e colher a soja. Aos
poucos foram comprando o
trator velho, os equipamen-

tos e em 1985 fechou com a
aquisição da colheitadeira.
Quan-do morreu aos 99
anos, em 2006, o pai já
tinha se conformado que o
caminho era a soja.

Sem saudades

Nos primeiros anos, tinha fartura de alimentos,
mas não havia muito dinheiro circulando na região.
O café nunca foi muito rentável porque geava muito. E
Antonio comenta que dá
para contar nos dedos os
anos de boa safra, ressaltando que com a soja é que
deu para crescer um pouco.

mílias quando se juntavam.
Todo mundo conhecia uma.
“Os porcenteiros de meu pai
sempre viam vultos que diziam ser de um lobisomem”,
afirma. Este aparecia nas
sextas-feiras, especialmente
na época da quaresma, batia
nos cachorros e sumia com
galinhas.

E tinha o pinheirão da Juruba, que todos diziam que
era mal-assombrado. “Ninguém passava ali à noite. Até
hoje tem gente que fica cismado quando passa perto”,
comenta.

Alfabetizado aos 13 anos

Do café à soja

dade. Só sobraram os dois irmãos.

Na época, havia umas 70
crianças estudando. Anos depois, já na década de 1970,
uma professora do município
veio lecionar. Todos estudavam juntos, do 1º ao 4º anos,
dividindo o espaço, a professora e o quadro negro.

Fazenda Santa Nice encara
o desafio da produtividade
NO AREIÃO
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A soja entra em sistema de integração para fazer a reforma dos pastos. Por Rogério Recco

esmo com
uma estimativa ao redor
de 65 sacas
de soja por hectare, quantidade que faria brilhar os
olhos de qualquer produtor de Maringá ou Londrina, essa cultura é mera
coadjuvante nos negócios
da Fazenda Santa Nice,
que se estende pelo solo
arenoso de Amaporã, no
noroeste paranaense.
A soja não é mais uma
novidade, embora a região
onde se encontra a propriedade, próxima a Paranavaí,
ainda tenha a sua imagem
fortemente associada ao
boi. Mas foi justamente para explorar o potencial da
pecuária de corte que a fazenda de 7,5 mil hectares
passou a direcionar inves-

Seleção de nelore é feita na propriedade desde 1944

timentos, nos últimos anos,
também à agricultura. Para
isso, desenvolve ali um
bem conduzido programa
de integração lavoura-pecuária (ILP).

rios da Santa Nice, têm
sabido aliar tradição à
modernidade. A seleção
de nelore é feita na propriedade desde 1944 e a
avaliação genética, a partir de 1998. Contudo, ao
Os irmãos Antonio e assumirem o comando
Marcelo Grisi, proprietá- em 2003, após a morte do

pai, ambos procuraram
acercar-se de avançadas
tecnologias e de assessoramento especializado
para conquistar níveis
desejáveis de produtividade.

janeiro, que a Cocamar
reuniu dezenas de pecuaristas da região para um
dia de campo sobre Integração Lavoura-Pecuária
(ILP). A iniciativa contou
com o apoio do Instituto
Agronômico do Paraná
Foi ali, na tarde de 13 de (Iapar).

Repensar o modelo de produção
e triplicar a ocupação dos pastos

De acordo com Antonio e
Marcelo Grisi, que são gêmeos idênticos, eles se
viram diante do desafio de
repensar o modelo de produção da Santa Nice que,
em 2003, apresentava
uma lotação de 1,8 UA
(unidade animal) por hectare/ano. O objetivo era triplicar essa média.

Os proprietários, irmãos Antonio e Marcelo Grisi

O primeiro passo foi a
implantação de forrageiras
de melhor desempenho,
seguido da divisão dos
pastos. Atualmente são 70

módulos rotacionados para ganho de peso com piquetes de 8 hectares cada.
Investir na adubação dos
pastos foi outra medida tomada, com a aplicação de
150 a 200 quilos/ano de
nitrogênio (N) por hectare.
Em seguida, intensificouse o melhoramento genético dos animais e todos,
atualmente, são chipados.
“A pecuária é uma atividade com margens apertadas e, por isso,
precisamos que
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O dia de campo reuniu produtores, representantes da Cocamar e do IAPAR

os controles da
atividade sejam
administrados com cuidado e muito profissionalismo”, explicou Antonio.
De acordo com ele, trata-se
de um trabalho contínuo:
“Coletamos e são processados, por ano, mais de 40

mil dados sobre a pecuária”. É feita, por exemplo,
uma avaliação minuciosa
dos pastos e da performance dos animais.
UM NOVO OLHAR - A ILP
complementa essa mudança. “A integração da pe-

A integração da pecuária
com a lavoura é um dos
pilares da reestruturação
da propriedade”
Marcelo Grisi, proprietário da
Fazenda Santa Nice

cuária com a lavoura é um
dos pilares da reestruturação da propriedade”, comentou Marcelo. Segundo
os irmãos, a ILP – com soja no verão e pastagem no
inverno – trouxe mais
renda para o sistema, assegurando pastos de qualidade com a produção de
comida mais barata. “Trouxe, principalmente, uma
mudança de olhar para a
pecuária”, assinalou Marcelo, dizendo que ambos
assimilaram o conceito de
que “o pasto é a lavoura do
pecuarista”.
Com isso, a ocupação saltou de 1,8 UAs/hectare ao
ano para 4 UAs/hectare no
período das águas e para
1,2 UAs no inverno, atin-

gindo a média de 2,86. Em
número de cabeças, a fazenda mantém atualmente
3,45 unidades por hectare/ano, enquanto a produtividade varia de 27 a 31
arrobas de carne por hectare/ano, segundo os proprietários.
A ILP possibilitou que a
atividade ficasse menos
arriscada, de acordo com
os irmãos. “Trouxe a segurança de que a comida
paga o gado iria ser produzida”, assinalou Marcelo.
PIVÔS - Em 2015, a integração teve início com a
implantação de pivôs centrais em duas áreas: a primeira de 101 hectares de
soja e a outra de 76 hecta-

res de milho. Na safra
2015/16, na primeira colheita de soja, a média obtida foi de 71 sacas por
hectare.
A irrigação é uma medida estratégica. De acordo
com os irmãos Grisi, o sistema reduz os riscos de
uma frustração causada
por eventual déficit hídrico, assegurando a produtividade. Ao mesmo
tempo, permite o controle
da época mais recomendada para o plantio e também a realização de projetos do tipo “agricultura
sem parar”, viabilizando
culturas de ciclo rápido
que possam ser encaixadas no calendário, como a
do feijão.
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Por uma pecuária mais
sustentável e lucrativa

O coordenador técnico de
Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) na Cocamar, engenheiro agrônomo Renato Watanabe, observou durante o dia de
campo na Santa Nice que
a propriedade está investindo em uma forma mais
sustentável de conduzir a
pecuária. E que, com suas
iniciativas, a fazenda “já é
uma exceção de produtividade em um mar de ineficiência”. Watanabe referiu-se ao obsoletismo da
pecuária extrativista, comum no noroeste, que
apresenta baixo retorno.

Na região de solos arenosos do Paraná, há cerca
de 2 milhões de hectares
de pastagens, em grande
parte degradados. Nesse
cenário pouco animador,
os sinais de uma reviravolta vem sendo emitidos
justamente pela soja, que
entra como principal instrumento na reforma dos
pastos. Segundo Watanabe, já são cultivados 187
mil hectares com a oleaginosa no areião, quase 10%

daquele total. E a tendência é de crescimento. “Muitos pecuaristas estão entendendo que se potencializar a pecuária, é uma
forma segura de ganhar
dinheiro”, frisou, apontando a integração como o
melhor caminho.
PASSIVO - O pesquisador
do Iapar, engenheiro agrônomo Sérgio José Alves,
advertiu que a reforma de
pastagem, sobretudo nessa região de solos mais

vulneráveis, precisa, rigorosamente, obedecer a critérios técnicos. “A reforma
de pastagem com plantio
convencional é um dos
maiores passivos do arenito”, sublinhou.

Soja cultivada pelo segundo
ano para a reforma do pasto

tando mexer no solo. E,
após a colheita, é semeado
o capim braquiária, que
vai produzir forragem em
quantidade e de qualidade
no inverno, além de promover a reciclagem de nutrientes no solo. Entre outros benefícios, a braquiária inibe o aparecimento
de ervas invasoras e, com
seu intenso enraizamento,
dificulta o processo erosivo.

Na Santa Nice, a exemplo do que a Cocamar preconiza nos municípios onde mantém atendimento, a
reforma é feita, no primeiro ano, com a dessecação das pastagens para o
plantio direto da soja, evi- AGILIZAR - Sobre como
tornar mais rentável a pecuária, o especialista do
Iapar asseverou que é preciso, também, encurtar o
tempo de engorda. Se um
exemplar contrair um
ganho de peso diário de

Expectativa é de alta produtividade, segundo avalia o gerente
Técnico da Cocamar, Leandro Cezar Teixeira

250 gramas, demorará
cerca de 1.200 dias para
atingir o estágio de boi
gordo. Se incorporar 500
gramas/dia ao seu peso, a
demora será de 600 dias,
aproximadamente. Com a
engorda de 700 gramas/
dia, o período para o animal chegar a boi gordo
será de 400 dias, pelo
menos. Mas se o ganho de
peso for de 1,1 quilo por
dia, em média, que é o recomendável, o pecuarista
conseguirá reduzir o tempo de terminação para
pouco mais de 270 dias,
impulsionando a sua atividade, oferecendo ao mercado animais precoces e
com carne de melhor qualidade.

Já é uma exceção de
produtividade em um
mar de ineficiência”.

Renato Watanabe, da Cocamar
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Maringá sediará eventos
importantes sobre ciências do solo

A previsão é que sejam reunidos
cerca de 1,5 mil participantes, entre
profissionais e especialistas de
instituições de pesquisa e universidades

M

aringá (PR) estará sediando
de 23 a 25 de
maio deste
ano, no Centro de Eventos
Excellence, a 5ª Reunião Paranaense de Ciência do Solo
e o 2º Simpósio Brasileiro
de Solos Arenosos, promovidos pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo,
Núcleo Estadual do Paraná.

A realização tem como parceiras a Cocamar Cooperativa Agroindustrial e a
Universidade Estadual de
Maringá (UEM).
Durante os três dias, segundo os organizadores, a
previsão é que sejam reunidos cerca de 1,5 mil participantes, entre especialistas
das principais instituições

NEGÓCIOS, VARIEDADES, OPORTUNIDADES

de pesquisa e das mais importantes universidades
brasileiras, além de profissionais ligados a empresas,
cooperativas, setores públicos e produtores. A programação, com a grade dos
temas a serem abordados e
os palestrantes convidados,
pode ser conferida no site
do evento.
A comissão organizadora
é presidida por Renato Watanabe, coordenador técnico
de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) da Cocamar, e Marcelo Augusto
Batista, professor doutor do

Departamento de Agronomia da UEM.

Mais informações:
www.sbcs-nepar.org.br
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Segurança do trabalho e
Comércio Justo promovem
conscientização no Safratec

ESPAÇO SAÚDE

N

os dias 19 e 20
de janeiro de
2017, o departamento Gestão
Ocupacional (SESMT) em
parceria com o ICPD (Instituto Constâncio Pereira
Dias) Comércio Justo, participou pela primeira vez
da SAFRATEC, com o objetivo de orientar os Produtores Rurais sobre a importância da utilização de
EPI’s (Equipamentos de
Proteção Individual) durante a aplicação de agrotóxicos nas lavouras.

A dinâmica utilizada
com produtores foi à nebulização de água com alvejante, simulando um contato com defensivos no
corpo. Após este, as pessoas passavam por um
container com luz negra
onde identificavam a contaminação.
“Quando o visitante entra

no container, se expõe à luz
negra e vê a pele toda manchada e contaminada, leva
um susto”, conta Elmano
Ayer, colaborador do departamento de segurança do
trabalho da Cocamar.

“Aqui a simulação é feita
com água e alvejante, por
dois segundos. No campo,
o produtor está exposto a
agrotóxicos fortes, por até
oito horas por dia. Isso reflete no tempo de vida e na
saúde dele”, finaliza.
ATIVIDADES - Tanto dentro do contêiner quanto
fora, as atividades eram
acompanhadas por técnicos de segurança, onde explicavam toda dinâmica e
a importância da segurança no trabalho também
no campo.
Os produtores rurais
também concorriam a
brindes através de uma

brincadeira na roleta.
Cerca de duas mil pessoas passaram por lá, ao
longo dos dois dias de Safratec.
Para o coordenador de
segurança do trabalho,
Elvis Pavan Gomes, pensar na qualidade dos produtos utilizados na lavou-

ra é tão importante quanto
pensar na segurança. “A
partir de agora, quem passou por aqui, vai pensar
duas vezes sobre a correta
utilização dos equipamentos de proteção individual”,
acredita.

Container com luz
negra (abaixo)
mostra
contaminhação
em dinâmica

Na prática
“As pessoas abusam
do perigo e não tem noção do que pode causar.
Eu uso o equipamento de
segurança, mas preciso
usar mais”, reconhece o
cooperado da Cocamar,
de Apucarana, Marcos
Teodoro Dias.

minação que pode causar.”

Para Laudecir Pagliari
(52), cooperado da Cocamar há 16 anos, a experiência vai refletir no
trabalho daqui pra frente.
“De agora em diante vou
me cuidar mais, a gente
não tem noção da conta-

“A gente tem que estar
bem, se você não se cuida não consegue cuidar
de mais nada. De que
adianta pensar somente
na produção e esquecer a
própria saúde”, finaliza
Dias.

Passar pelo estande e
ver a contaminação tão
clara resultaram em promessas de mais atenção
com a segurança do trabalho no campo.
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Curso de conselheiros já no sexto módulo
A terceira turma do Programa de Certificação de
Conselheiros de Cooperativas retomou suas atividades este ano com mais um
módulo, o sexto, dia 16 e
17 de janeiro, tendo como
tema “Negociação e Gestão
de Conflitos”. O próximo
será dias 27 e 28 de março, na Cocamar, em Maringá, abordando “Comunicação e Liderança”. Ao

Ações do Cooperativismo no Safratec

O departamento de Cooperativismo da
Cocamar promoveu duas ações durante
o Safratec. A primeira foi a distribuição
de protetor solar nos dois dias de evento
em uma barraca montada especificamente para isso.

fratec, dentro do projeto “Voz do Cooperado”. O objetivo foi avaliar e aprimorar
a qualidade de atendimento da assistência técnica, das unidades de produção e
dos demais serviços oferecidos pela Cocamar, além de obter uma avaliação
sobre o evento em si e a opinião do proTambém foi feita uma pesquisa com dutor sobre sucessão familiar e outros
cerca de 500 produtores presentes na Sa- temas.

58 anos de casados

No último dia 24 de janeiro, o cooperado Wilson Pulzatto e sua
esposa, Antonia Sala Pulzatto, completaram 58 anos de casados.
Os dois têm três filhos e três netos. Pecuarista de renome nacional
e participante ativo, Wilson é cooperado desde 1968.

todo são nove módulos
com foco em cooperativismo, estratégias para crescimento e liderança, mostrando qual o papel do cooperado.

O curso, que conta com
24 cooperados, participantes ou não dos conselhos
Consultivo, Fiscal e de Administração, teve início
em agosto do ano passado

e vai até maio de 2017. É
ministrado pelo ISAE (Instituto Superior de Administração e Economia), de
Curitiba e viabilizado pela
Cocamar em parceria com
o Sescoop/Ocepar. Nas
duas edições anteriores já
se formaram 75 cooperados e já está sendo montada a próxima turma, que
deve começar em agosto
próximo.
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Pescarias rendem
boas histórias

O primeiro relato de pescador vem de
Maringá. É do cooperado [A.F], que preferiu não se identificar. Um fato aparentemente verdadeiro que e que pode
acontecer. “Joguei a linha na água e coloquei a vara na espera. Como estava bem
ruim resolvi esperar deitado. Esse foi o
erro. Quando bobeei o peixe puxou a vara
com tudo para o dentro do rio. Como estava sem barco, peguei outra carretilha
e arremessei para enroscar a outra vara.
Depois de umas três tentativas consegui.
O melhor de tudo era que o peixe ainda
estava lá. Um pacu de 14 quilos. Só para
tirar ele da água demorei mais de 30 minutos”, contou.

Quem também gosta de pescar é o cooperado Osvaldo Tiossi, de Londrina. Na
última ida ao rio Paranapanema [na
época de pesca aberta] ele nos contou que

fisgou um Tambaqui com mais de 6 quilos, o qual conseguiu escapar de dentro
do passaguá. “Quando os pescadores
dizem o maior sempre ninguém acredita.
Isso aconteceu comigo”, brincou. “Porém
o inacreditável estava por vir; no fim da
tarde joguei o anzol na água, quando
senti que pesou. Ao tirar o bicho da água
a surpresa: era uma lata de 20 litros, a
qual foi fisgada pelo furinho. Dentro dela
tinha uma piapara de uns 5 quilos
(risos)”.
O cooperado Tiossi aproveitou a oportunidade para fazer um apelo aos pescadores. “Não levem exemplares fora de
medida, não pesquem de forma predatória. A natureza tem sofrido demais com
o ser humano nos últimos anos e uma
hora essa dívida será cobrada”, alertou.
(Cleber França)

O peixe africano “que anda”
povoa rios brasileiros

Bastante conhecido nos
pesque e pagues o bagre-africano passou a habitar os rios
e lagos do Brasil por conta
das enchentes que estouraram muitos reservatórios
Brasil afora nos últimos
anos. Também conhecido
como peixe-gato ou catfish
vermelho é originários da
África, sendo introduzido inicialmente em pesqueiros das
regiões Centro-Sul do país na

década de 80 sob o argumento de serem rústicos,
precoces e de boa carne
(63%).

Além disso, aguentam
altos índices de poluentes e
baixos níveis de oxigênio. Se
não bastasse tem a capacidade de respirar fora da
água e andar. Isso mesmo.
São capazes de trocar de córrego ou lago quando quise-

rem. O
bagreafricano é
um dos peixes
que pode ser
pescado durante o período de piracema por ser
uma espécie
exótica. Ele é facilmente encontrado em poços fundos e
próximos à beira de lagos.

Pertencentes
à
mesma família dos silurus (maior peixe
europeu de água doce).
Eles podem ser fisgados
em qualquer época do ano.
Dentre as iscas mais apreciadas destaque para: salsicha, massas de queijo ra-

lado, miúdos de
frango e boi, frutas, mortadela, minhoca e peixes
menores.

Já o equipamento indicado para a captura do bagre africano é do tipo médio/pesado montado para
manter a isca no fundo. As
linhas mais apropriadas são
de 17, 20 e 25 libras e anzóis
número 4/0 a 8/0.
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