SEGURANÇA

Transporte de trabalhadores
rurais em rodovias
Veículo deve ser adequado à capacidade de lotação,
seguido às regras estabelecidas na legislação
legislação brasileira
trabalhista e de trânsito estabelecem uma
série de regras para o
transporte de trabalhadores
rurais, especialmente em rodovias. Para garantir a segurança do pessoal e evitar
problemas, os produtores precisam buscar informações e
seguir as orientações dos especialistas. O pessoal de Segurança da Cocamar apresenta
aqui algumas orientações básicas.

A

O transporte de trabalhador
rural deve ser feito em veículo
adequado e dentro da capacidade de lotação. O veículo
deve possuir autorização emitida pela autoridade de trânsito competente, transportar
todos os passageiros sentados, possuir compartimento
resistente e fixo, separado
dos passageiros, para a
guarda e transporte das ferramentas e materiais diversos e
ser conduzido por motorista
devidamente identificado e
habilitado com curso de
transporte coletivo de passa-
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geiros, além de o veículo ter
seguro para passageiros.
VEÍCULOS - O Código de Trânsito Brasileiro ressalta que
onde não houver linha regular
de ônibus, a autoridade com
circunscrição sobre a via poderá autorizar o transporte de
passageiros em veículo de
carga ou misto, desde que obedecido às condições de segurança. São condições mínimas
para concessão de autorização
que os veículos estejam adaptados com: bancos com encosto, fixados na estrutura da
carroceria; que a carroceria
tenha guardas altas em todo o
seu perímetro, em material de
boa qualidade e resistência estrutural, além de ter cobertura
com estrutura em material de
resistência adequada e barras
de apoio para as mãos.
O veículo de transporte de pessoas deve passar por inspeção
eletromecânica para garantir
boas condições do veículo e a
segurança dos passageiros, ter
sistema de ventilação e ter garantida a comunicação entre o

motorista e os passageiros.
CARROÇAS – O uso de carroças e charretes, veículos de
tração animal para transporte
de cargas ou de pessoas, também precisa seguir algumas
regras para andar na rodovia.
Ambos devem ser bem sinalizados e conduzidos à direita da
pista, junto ao meio-fio ou
acostamento, sempre que não
houver faixa especial desti- normas de circulação previstas
nada para eles. Os seus con- no Código de Trânsito Brasidutores devem obedecer às leiro.

Garantir a segurança
evita problemas
aos produtores

PALAVRA DO PRESIDENTE

Motivação, garra e cooperação
para construir o futuro
O produtor nunca foi tão exigido como agora e, para se manter competitivo,
ele sabe ser preciso compreender os novos tempos e absorver as mudanças
Divanir Higino,
presidente da Cocamar

em forma de códigos e palavras que para muita gente
ainda são ilustres desconheciá sempre uma grande dos, utilizando ferramentas e
expectativa em rela- mecanismos que exigem uma
ção às tecnologias constante atualização.
que estão chegando
ao campo e também as que O produtor nunca foi tão exivêm sendo anunciadas, para os gido como agora e, para se
próximos anos, na esteira da manter competitivo, ele sabe
Agricultura 4.0. Incrível que, ser preciso compreender esses
em meio a uma evolução tão novos tempos e absorver as
ampla e rápida pela qual o mudanças. Não se trata de algo
setor vem passando nos últi- meramente opcional: incorpomos tempos, parece estar ha- rar os conhecimentos e tecnovendo uma total reconfigu- logias se resume em aprimorar
ração da atividade, com novos a gestão, ampliar a produtiviconceitos, valores e quebras de dade e potencializar o negócio,
paradigmas.
o que é decisivo para a sobrevivência.
O que era moderno até ontem,
já pode ter ficado obsoleto, e o NOVIDADES - Essas novidades
que julgamos ser o mais avan- todas, no entanto, são vistas
çado nos dias atuais, certa- geralmente de duas maneiras
mente vai ficar para trás em em uma família rural. De um
breve espaço de tempo.
lado, elas causam um justificado temor e insegurança aos
ATUALIZAÇÃO - Quando fala- mais experientes, que podem
mos em avanço tecnológico no sentir dificuldades em assimiritmo que se observa, nos re- lar tanta informação. E, de ouferimos também a uma nova tro, motivam os mais novos,
linguagem que se apresenta que com sua energia gostam

H

de ser desafiados e têm plena
sintonia com a tal linguagem e
também os sofisticados recursos que neles exercem especial fascínio.
Nesta edição, temos uma interessante reportagem sobre a
criatividade dos jovens de uma
escola técnica de Assaí, onde
eles, desenvolvem inovadores
projetos de Tecnologia de Informação (TI), mostrando que
podem ser participantes ativos
na busca de soluções para o
setor.
liar, do que correndo atrás de
empregos nas cidades.
Acreditamos estar aí o caminho definitivo para a ne- DESPERTAMENTO - Nesse
cessária parceria entre pais contexto, importante saliene filhos na gestão da proprie- tar que a Cocamar vem desdade familiar. O agronegócio envolvendo um notório trade hoje, com seu dinamismo balho no sentido de despere as múltiplas oportunidades tar o público mais jovem,
que oferece, tornou-se um também, para a participação
campo bastante atraente cooperativista.
para os jovens que, ao completarem a universidade, Mais do que assimilar as noconsideram, com certeza, vidades, o papel dos jovens é
que têm muito mais chances fundamental na construção
de sucesso na atividade ru- do moderno agronegócio braral, apoiando o negócio fami- sileiro e também do coopera-

tivismo, um sistema no qual
todos conseguem crescer.
Inovar, portanto, é lançar um
olhar de futuro para a cooperativa e, a propósito disso, a Pesquisa aos Cooperados, a ser
realizada em novembro, tem
importância fundamental para
que possamos entender as necessidades e demandas dos
mesmos, no sentido de apoiar
a gestão a redefinir os caminhos da Cocamar e a atingir
seus objetivos de crescimento,
a partir da orientação a satisfação dos seus cooperados.

É imprescindível incorporar as novas práticas e tecnologias, mas,
ao mesmo tempo, não há como imaginar um futuro àqueles que, em
um mundo tão concorrido e seletivo, persistem no individualismo.
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SOLOS

Técnico faz
coleta de diferentes
tipos de solo
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Embrapa se soma ao Rally
Cocamar de Produtividade
Sinergia entre a cooperativa e a instituição viabiliza trabalho inédito que vai
avaliar a qualidade física, química e biológica do solo em propriedades rurais
Cocamar e a Embrapa Soja deram início
no dia 22 de outubro
a um projeto inédito
no Brasil para avaliar a qualidade física, química e biológica do solo, em propriedades
rurais de diferentes regiões
atendidas pela cooperativa,
no Paraná.

A

INSERIDO - Idealizado pela
Embrapa, o trabalho foi inserido no calendário da quarta
edição do Rally Cocamar de
Produtividade, Safra 2018/19,
realizado pela cooperativa.
FORD - Formada por técnicos
da cooperativa e da Embrapa,
com a participação de uma
aluna de doutorado Universidade Estadual de Londrina
(UEL), a equipe utiliza uma
das unidades do
Equipe do Rally
no município de
São Jorge do Ivaí

Equipe da Cocamar
e da Embrapa,
pronta para ir a
campo, em Iporã
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SOLOS
Rally: a picape
Ford Ranger Limited, cedida
pela concessionária Ford
Center que, ao lado das empresas Spraytec e Basf, é patrocinadora máster do Rally.
SINERGIA - De acordo com o
pesquisador Henrique Debiasi, da Embrapa Soja, o trabalho pioneiro é resultado da
sinergia que há entre aquela
empresa e a Cocamar. “A
ideia nasceu com o pesquisador Júlio Franchini e foi abraçada pela cooperativa, que se
dispôs a custear as despesas
da realização e também a indicar produtores em sua região, os quais abriram as portas de suas propriedades para que possamos fazer as
análises”, afirma.
AVALIAÇÃO - Debiasi explica
que as análises vão possibilitar uma avaliação detalhada
dos níveis de infiltração em
vários tipos de solos, inclusive naqueles onde são con-

duzidos programas de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) e consórcio milho
e braquiária. “Trata-se de um
trabalho de grande magnitude e importância. No país, se
conhece muito pouco, ainda,
sobre a capacidade de infiltração de água no solo e esse
trabalho, com certeza, será
uma referência”, acrescenta
o pesquisador, observando,
também, que a avaliação vai
permitir diferenciar os manejos de solo que são conduzidos com qualidade. Os trabalhos incluem a realização do
Diagnóstico Rápido de Estrutura do Solo (Dres), além de
Semeadura em São Jorge do Ivaí começou no dia 13 de setembro, na propriedade
coleta de solo para análida família Deganutti: vai ter colheita já em janeiro
ses química, física e biológica e medição do volume de que se sobressaem ao longo esse manejo influencia na ca- ETAPAS – Em sua fase inicial,
do ano por suas médias ele- pacidade de produção. Esta- o trabalho terá quatro semapalha.
vadas, apresentam um ponto mos visitando diferentes am- nas de duração. Foram visiPONTO EM COMUM - O ge- em comum: o manejo ade- bientes de produção e anali- tados, por enquanto, os murente técnico da Cocamar, quado do solo, visando eleva- sando diferentes formas de nicípio de Iporã, Florai, MaRenato Watanabe, destaca dos patamares e estabilidade manejo, para saber como o ringá e São Jorge do Ivaí. Os
que tanto os campeões de de produção. “O trabalho re- solo consegue absorver mais trabalhos estão sendo proprodutividade da cooperativa alizado em parceria com a água e ter melhor estrutura gramados, também, nas regiões de Cianorte,
quanto aqueles produtores Embrapa quer mostrar como física”.
Engenheiro agrônomo
da Cocamar em
Ivatuba, Victor
Palaro, avalia a
boa germinação e
o desenvolvimento
das Sementes
Cocamar

Cooperado
José Rogério
Volpato, em
Ourizona, com
o agrônomo
José Luiz
Sossai e o
técnico Claudemir
Marinocci:
bom início
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SOLOS
Primeiro de Maio,
Sertanópolis, São Sebastião
da Amoreira e Santa Cecília
do Pavão. Numa segunda
etapa, as informações vão ser
levadas aos produtores por
meio de dias de campo.

de Produtividade conta, também, com o patrocínio das
empresas Texaco Lubrificantes, Sancor Seguros, Estratégia Ambiental, Agrosafra,
Sicredi e Cocamar TRR, com
o apoio da Unicampo, Comitê
Estratégico Soja Brasil (Cesb)
MARCAS - O Rally Cocamar e Aprosoja-PR.
Veja mais fotos, vídeos e depoimentos
das visitas do Rally, posicionando a
camera do celular sobre o QR Code.
Ou acesse ww.jornalcocamar.com.br

Em Alvorada do Sul, cooperado Murilo Junqueira Franco fala à equipe da RIT TV, que
acompanhou o Rally: germinação uniforme e redução do número de sementes por metro linear

Visita à Fazenda Jaú, da família Kaphan, em Rolândia,
considerada um exemplo em plantio direto com
palhada de braquiária. No detalhe, a equipe da
RIC TV, que acompanha o Rally

Sementes Cocamar em Alvorada do Sul:
primeiro ano e começando muito bem

Primeiro de Maio: na propriedade dos irmãos Cleber e Paulo Tonin, que investiram
na correção do solo e estão na expectativa de continuar aumentando a produtividade

Ainda na Fazenda Jaú, em Rolândia, que tem história (foi aberta em 1936), diversificar
os negócios e emprega alta tecnologia para ampliar seus níveis de produtividade
J o rn al d e S er vi ç o C oc am ar | 7

TECNOLOGIA

Em janeiro tem Safratec
O evento está agendado para
o período de 22 a 24, na
Unidade de Difusão de
Tecnologias (UDT) em Floresta
6 mil produtores altamente
qualificados para conhecer
as mais avançadas tecnologias destinadas ao aumento da produtividade das lavouras, a Safratec vai reunir
dezenas de empresas das
principais marcas fornecedoras de insumos agropecuários, maquinários John Deere,
veículos, caminhões e diversos outros produtos e serviCom a expectativa de receber ços.

epleta de novidades, a
edição 2019 da Safratec Cocamar, uma das
mais importantes feiras do agronegócio paranaense, promovida pela cooperativa, já tem data marcada: de
22 a 24 de janeiro na Unidade
de Difusão de Tecnologias
(UDT) em Floresta, município
da região de Maringá.

R
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AGRICULTURA 4.0

Sangue novo e muita vontade de fazer acontecer
Estudantes de uma escola técnica em Assaí, entre os quais filhos de
produtores ligados à Cocamar, se destacam ao desenvolver soluções
inovadoras para demandas do dia a dia e da atividade rural
Rogério Recco
studantes de 14 a 18
anos, em grande parte filhos de produtores rurais associados
à Cocamar, estão empenhados no desenvolvimento de
soluções inovadoras que melhoram o dia das pessoas e
do setor rural. Eles são alunos de uma escola técnica de
Assaí, a 70 km de Londrina
(PR), onde criam aplicativos
para uso na agricultura, testam sofisticados sistemas
que facilitam o ambiente doméstico e, entre vários outros projetos que chamam a
atenção, apresentam uma
cadeira de rodas, um elevador e uma rede de iluminação caseira. Detalhe: tudo

E

isso é acionado por controle os pais na gestão da propriedade, como os motivam a
de voz.
empreender.
A unidade, o Centro Estadual
de Educação Profissional Ma- O coordenador e professor do
ria Lydia Cescato Bomtempo curso de Agronegócio, Fábio
(Ceep), inaugurado em 2015, Hiroshi Tiago Ikeda, lembra
faz parte de um conjunto de que todos os cursos ofereci11 centros similares entregues desde 2011, que oferecem cursos gratuitos focados
nas aptidões de cada região.
EMPREENDER - No caso de
Assaí, cuja economia é basicamente agrícola, os cursos,
mantidos nas áreas de Agronegócio, Eletroeletrônica,
Edificação e Mecânica, estão
fazendo com que os filhos de
produtores não apenas tenham acesso a conhecimentos e tecnologias para ajudar

dos têm, de alguma forma, ligação com o meio rural. “Com
a crise por que passa o país,
o único setor que oferece
boas perspectivas é o agronegócio. O que os alunos pretendem é adquirir conhecimentos
para extrair mais renda das

propriedades das famílias e
não terem que sair de lá.”
CRIATIVIDADE - Nas aulas, um
dos objetivos é incentivar a
criatividade dos alunos, a
busca por soluções e a criação de novos produtos. Os estudantes possuem projetos
em parceria com agricultores
para melhorar operações do
campo. “Trabalhamos bastante com o pessoal da eletroeletrônica na parte de automação e irrigação”, conta.

No curso de Agronegócio, as
aulas são ministradas em vários módulos, com temas que
vão desde gestão de pessoas
e gestão rural, a gestão emAluno examina cadeira de rodas movida por controle preendedora, incluindo sude voz, que ele ajudou a desenvolver cessão familiar.
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AGRICULTURA 4.0

Para secretário, “escola é um orgulho”
Os “hackathons”, eventos já
comuns em exposições
agropecuárias importantes,
são uma vitrine para os alunos do Ceep de Assaí. Tratase de uma maratona de programação na qual desafiantes competem para explorar
dados abertos, desvendar
códigos e sistemas lógicos,
discutir novas ideias e desenvolver projetos de software ou mesmo de hardware.
“É um orgulho ver isso”,
afirma o secretário de Estado
da Agricultura e do Abastecimento (Seab), George Hiaiwa, que é natural de Assaí.
Em seu período de menos de
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um ano à frente da pasta, Hiraiwa tem procurado incentivar a inovadora agricultura
digital, também chamada de
4.0, e aponta a instituição
como uma referência no Paraná, “onde os estudantes
gostam de ser desafiados”.
Segundo o secretário, os cursos oferecidos permitem
criar uma sinergia em torno
da agricultura 4.0 e os alunos conseguem apresentar
soluções para demandas do
segmento rural.
Outra vitrine é a Expotec, uma
exposição técnica e científica anual, que foi promovida apresentar à comunidade os
nos dias 14 e 15 de setembro trabalhos e projetos dos esno pátio da instituição, para tudantes.

O secretário George Hiraiwa, na foto com
o presidente da Cocamar, Divanir Higino
“instituição é uma referência no Paraná”

Estrutura atende a 500 estudantes
O Ceep oferece cursos técnicos
em nível médio para estudantes do ensino médio e para a
população que já concluiu os
estudos. São cerca de sete mil
metros quadrados de área
construída, onde há laboratórios, salas de aula e pedagógicas, biblioteca com acervo bibliográfico técnico, refeitório,
espaços para lazer, quadra poliesportiva coberta e anfiteatro.
Os recursos repassados pelo
governo do Estado são reduzidos, mas não impedem que os
alunos e instrutores prossigam
em seus trabalhos. Quando

precisam, eles sabem que podem contar com a doação de
materiais por parte da comunidade e também de produtores, interessados em incentivá-los.
São cerca de 500 alunos atualmente. Eles cursam à noite o
ensino técnico, de forma integrada ao ensino médio. Na parte da tarde, 25 estudantes participam do Jovem Aprendiz
Agricultor, um projeto cujas
aulas, em contraturno, são ministradas por instrutores do
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Detalhe do Ceep, onde são oferecidos quatro cursos
técnicos que envolvem 500 estudantes

“Você lança os desafios e eles buscam as soluções”
A instrutora do Senar, Jeane
Pazinato, comenta que os alunos, além de já terem um envolvimento familiar no agronegócio, incorporam a isso o conhecimento em eletroeletrônica, o que permite avançar
para uma agricultura 4.0.
“Você lança os desafios e eles
buscam as soluções”, diz a
instrutora, exemplificando que
um dos vários desafios que
eles têm pela frente é a construção de um drone sofisticado
para uso na agricultura. “Aqui
nós temos uma equipe docente
com excelência nessas áreas,
que não se vê em outros colégios”, menciona.

escola buscar informações que
serão muito úteis”, comenta.
O aluno Paulo Vareschin diz
que “é preciso aprimorar a
gestão da propriedade e explorar todo o potencial, o que vai
trazer mais lucros”.
Para Cecília Pereira da Silva, a
escola oferece conhecimentos
para que os filhos dos produtores não queiram se mudar
para as cidades, onde o emprego está difícil: “Se os jovens não se interessarem, a
vida no campo não tem futuro”.
Na visão dela, atualmente há
mais oportunidades no campo
do que na cidade. “Hoje se vê
muitas jovens ajudando os pais
na atividade rural, apostando
que esta será sua profissão
num futuro próximo”, comenta
Raquel Baldo, que pretende
cursar medicina-veterinária.

APOIAR A FAMÍLIA - A estudante Alexandra Flamia, que
mora com os pais em uma propriedade rural, conta que decidiu fazer o curso técnico de
Agronegócio para apoiar a fa- Pablo Siqueira explica que comília a se desenvolver mais na mo o pai dele trabalha numa
atividade. “Estou vindo para a propriedade rural, incentiva os

Parte da equipe de professores com o gerente da unidade
da Cocamar em Assaí, Gustavo Ferreira

filhos a seguirem nesse ramo.
“Eu pensava antes em investir
em outra área, mas optei pelo
agronegócio e gostei. Temos
que pensar na sucessão familiar, buscar evoluir e gerar mais
resultados na propriedade.”
NOVA LINGUAGEM - Os estudantes sabem, também, de sua importância em ajudar os pais a
entenderem a linguagem da tec-

nologia. Em resumo, com a facilidade oferecida pelas máquinas, hoje se utiliza muito mais a
informação e o conhecimento do
que a força. É o que diz o estudante de Eletroeletrônica João
Guilherme Duarte Francisco, que
está trabalhando com os colegas em uma estufa automática,
programada por aplicativo de
celular em parceria com os colegas de Agronegócio.

Segundo ele, também há projetos com foco em turismo rural e produção de amoreiras.
Para João, criar essas soluções práticas e aplicáveis ao
mercado durante o curso é
muito importante. “Além de
proporcionar que a gente desenvolva novos projetos, podemos aprender coisas novas,
que vão além da nossa área de
conhecimento.”
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Sebrae vê potencial empreendedor
Atento ao potencial do colégio,
o Sebrae/PR ofereceu uma capacitação aos professores para
aplicar a metodologia “Crescendo e Empreendendo” e incentivar a inserção de ideias e
projetos criados pelos estudantes no mercado. A ação integra

as atividades do programa Edu- tec. “Enxergamos o potencial
de inovação e de novos procação Empreendedora.
jetos e começamos a oferecer
A consultora do Sebrae/PR, suporte. Entendemos que era
Gabriela Maria Lima, explica necessário potencializar as
que acompanha o colégio des- ações de empreendedorismo
de o ano passado e conheceu e capacitá-los para levar eso trabalho por meio da Expo- sas ideias para o mercado”,
afirma.

Enxergamos o potencial de inovação
e de novos projetos e começamos a
oferecer suporte. Entendemos que será
necessário potencializar as ações de
empreendedorismo e capacitá-los para
levar essas ideias para o mercado”
Gabriela Maria Lima, consultora do Sebrae

INOVAÇÃO - Para o coordenador
do curso de Eletroeletrônica do
Ceep, Paulo Ítalo Stachuk, a
capacitação foi uma oportunidade para os professores da
base levarem aos alunos as lições sobre empreendedorismo
e inovação. “A maioria dos docentes da área técnica já tem o
Visita de profissionais da Cocamar no dia 30
hábito de trabalhar as características empreendedoras em que surgiram após a capacita- senvolver um produto e comersala”, conta.
ção oferecida pelo Sebrae/PR cializar na escola e na comunifoi realizar o Dia do Empreen- dade como atividade extracurSegundo ele, uma das ideias dedorismo. “Cada turma vai de- ricular”, aponta Stachuk.

Expotec rende prêmio
A realização da Expotec, mostra
científica que aconteceu em
2018 pelo terceiro ano seguido,
já rendeu ao Ceep de Assaí o
primeiro lugar no Prêmio Educação Empreendedora, promovido pelo Sebrae/PR.
"Esse prêmio é resultado do
envolvimento dos alunos, professores e da comunidade porque é um projeto feito em conjunto, ao longo do ano. Os alu-

Veja mais fotos e vídeos do
Colégio Técnico de Assaí,
posicionando a camera
do celular sobre o
QR Code. Ou acesse
ww.jornalcocamar.com.br

nos criam e desenvolvem as
pesquisas e apresentam à comunidade”, explica Eunice Manoel Vieira, diretora da instituição.
EVENTO - A exposição deste ano
recebeu mais de 4 mil pessoas,
entre estudantes de outras escolas da região, pais, empresários e membros da comunidade
escolar, que têm a oportunidade
de conhecer as atividades desenvolvidas na escola técnica. Os
alunos são responsáveis pelo
desenvolvimento e apresentação de projetos inovadores e o
evento se propõe ainda a aproximar a instituição das empresas da região.

criatividade e o empreendedorismo dos estudantes e o envolvimento da comunidade no
cotidiano da escola", destaca o
coordenador do curso técnico
"A premiação é fundamental em Eletroeletrônica, Paulo Italo
para continuar incentivando a Stachuk.

O Ceep é destaque na imprensa, por suas conquistas

INSPIRAÇÃO - A coordenadora
Estadual de Educação Empreendedora do Sebrae/PR, Rosângela Angonese, afirma que
com esse prêmio, a instituição
pretende reconhecer as melhores iniciativas e também inspi-

rar os educadores sobre a importância do empreendedorismo nas escolas, com crianças
e jovens, de modo a estimular atitudes de protagonismo e
o "empreendedorismo para
vida".
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COOPERATIVA

Restituição do capital social
é como uma aposentadoria
Benefício é concedido a
cooperados a partir de 65 anos
e com pelo menos 10 anos de
movimentação na cooperativa
esde outubro de 2000,
em atendimento ao
estabelecido no artigo
23 do Estatuto Social
da Cocamar e em conformidade com o estabelecido pelo
Conselho de Administração, a
cooperativa passou a efetuar a
restituição de parte do valor do
capital social dos associados
com idade acima dos 65 anos
(pessoa física), desde que estejam movimentando com a
mesma há mais de 10 anos.
Em meados deste ano, o Conselho de Administração, entendendo a importância do
assunto ao produtor, aprovou a
correção dos valores das par-

D

celas das restituições, passando a restituir o dobro do
valor.
São oferecidas, assim, as seguintes condições de restituição:
• 50% do capital do cooperado
que tiver acima de 65 anos, em
parcelas mensais e consecutivas no valor correspondente a
R$ 2.000,00. Importante destacar que o tempo máximo
para recebimento do capital a
ser restituído é de 5 (cinco)
anos. Ou seja, o cooperado vai
receber o capital em no máximo 60 parcelas, sendo que a

São incorporados à conta-capital, todos os anos, 10%
do resultado do exercício da cooperativa

última poderá ser do valor res- a restituição especial: 75% do
tante do saldo a receber.
capital integralizado em parcelas de R$ 3.000,00.
• Os cooperados com 70 anos
de idade e que estejam movi- • Acima de 75 anos de idade,
mentando com a cooperativa desde que estejam movimenhá mais de 15 anos, têm direito tando com a cooperativa há

mais de 20 anos, os cooperados também têm direito a receber todo o seu capital integralizado na conta (deixando o
capital mínimo de R$ 500,00),
em 12 parcelas iguais, não inferiores a R$ 3.000,00.

“Uma grata surpresa”
Ao completar 66 anos de
idade, o produtor rural Ivo Palaro, morador em Cianorte
(PR) e com décadas de participação como cooperado na
Cocamar, exerceu um direito
que lhe é assegurado pela cooperativa: o resgate dos valores acumulados em sua conta-capital.

ele, e como foi o seu caso,
nem sempre o cooperado está
atento a esse direito. Ao verificar o valor, Palaro conta que
teve uma grata surpresa:
“Você não percebe que está
acumulando aquele dinheiro.
Alguns até se assustam
quando chega o momento de
retirar, você nem acredita que
tem aquele valor todo, é uma
SURPRESA - Palaro poderia bela surpresa”.
ter feito isso já aos 65 anos,
que é a faixa etária mínima COTA-PARTE -Para que o leitor
para começar a reaver o mon- não habituado ao cooperatitante depositado. Segundo vismo possa entender, a

conta-capital é a cota-parte
do associado na sociedade
com a cooperativa. O valor a
ser investido é determinado
pelo Estatuto Social. Durante
o tempo em que for cooperado, 1% das suas vendas de
produtos agrícolas serão creditados na conta-capital.
POUPANÇA - O cooperado João
Agulhon, de Maringá (PR), que
está entre os mais antigos integrantes do quadro associativo, afirma ver a conta-capital
como uma espécie de pou-

pança. A filha dele, a também
produtora e cooperada Olga
Agulhon, diz que a restituição
desse recurso “é muito importante, especialmente nessa
faixa de idade, em que as pessoas precisam mais”. Além
disso, lembra Olga, “é muito
bem vindo esse dinheiro, é um
direito da pessoa usufruir”.
AJUDA BEM - “A conta capital
funciona como um complemento da aposentadoria. Depois que a pessoa fez 65 anos,
vai ter aquele dinheiro ali, e

sempre ajuda bem”, observa o
cooperado Moacir Fala, de São
Jorge do Ivaí (PR). Segundo
ele, o produtor vai contribuindo aos poucos e nem percebe; depois, tem uma quantia
razoável.
Fala acrescenta que essa é
uma particularidade do cooperativismo: “só uma cooperativa faz isso, uma empresa
particular não”, e Ivo Palaro
completa: “Se fosse com outra empresa, ela ficaria com
esse dinheiro”.
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COOPERATIVA

Um valor “muito útil no futuro”
O gerente de cooperativismo
da Cocamar, João Sadao, explica que, conforme determina
o estatuto, são incorporados à
conta-capital, todos os anos,
10% do resultado do exercício
da cooperativa, distribuídos
conforme a movimentação dos
cooperados. “Com o passar
dos anos, o cooperado passa a
acumular um valor expressivo
e que será muito útil no futuro”, diz.
Na região de Londrina, onde a
Cocamar está presente desde
2010, faltam menos de dois
anos para que os cooperados
com idade para restituir, comecem a ter acesso ao benefício. O cooperado Luis Antonio
dos Reis, de Bela Vista do Pa-

raíso, é integrante do Conselho de Administração. Segundo Reis, “trata-se de um
benefício muito importante
para os produtores, mas ao
mesmo tempo pouco conhecido por eles, especialmente
aqui na nossa região, e que
precisa ser divulgado como
um diferencial do cooperativismo”.
Todos os meses, lembra o conselheiro, a Cocamar faz a restituição de grandes somas de
conta-capital aos cooperados
e, muito em breve, isto também vai começar a acontecer
na região de Londrina. A sugestão dele é que a Cocamar
comece a divulgar de maneira
mais intensa os montantes

restituídos, se possível a cada
mês, nos veículos de comunicação acessados pelos cooperados.

Na região de Londrina faltam menos de dois
anos para que os cooperados com idade para
restituir, comecem a ter acesso ao benefício

R$ 1,905
milhão, foi o montante
restituído pela Cocamar
nos primeiros 9 meses
deste ano. Em 2017,
o total chegou a
R$ 1,594 milhão

Para que serve a conta-capital
• A conta-capital permite a realização de investimentos para garantir o
adequado funcionamento e desenvolvimento da cooperativa;
• Compõe o total de recursos que contribui para manter a liquidez da cooperativa;
• Compõe o patrimônio líquido, que determinará a capacidade da cooperativa de
captar e emprestar recursos;
• Constitui, para os associados, investimento de longo prazo como reserva para
um futuro mais tranquilo;

Nem sempre o cooperado está atento a esse direito

• Permite a participação do associados nas assembleias e assim, o registro de
suas opiniões nas decisões estratégicas.
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Cocamar Máquinas estrutura
seu Plano Anual de Negócios (PAN)
A Cocamar Máquinas promoveu no dia 19 de outubro na
sede da empresa em Maringá (PR), uma reunião em
que foi estruturado o seu
Plano Anual de Negócios
(PAN). Participaram dirigentes da Cocamar Máquinas e
representantes da John
Deere da Divisional 1 (Regio-

nal Sul). Na oportunidade,
procedeu-se a análise e a
validação das projeções para
2019, bem como definidas
as principais estratégias
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para que os objetivos sejam
alcançados. No documento,
foram detalhados os números e ações de marketing e
vendas, lembrando que o

planejamento anual é realizado em outubro porque a
John Deere segue o ano fiscal norte-americano, que
começa neste mês.

COOPERATIVISMO

Cocamar sedia Encontro de
Núcleos Cooperativos da Ocepar
Evento foi dia 16 de outubro e participaram cerca de 70 dirigentes de
cooperativas das regiões norte e noroeste, representando cinco ramos
erca de 70 dirigentes
de cooperativas, representando cinco ramos, participaram no
dia 16 de outubro, em Maringá
(PR), no salão social da Associação Cocamar, do primeiro
dia do Encontro de Núcleos
Cooperativos da Ocepar, que
aconteceu também em outras
três cidades do Estado.

peito do Programa de Educação
Política, Robson Mafioletti
lembrou que a meta era trabalhar para a eleição de 10 parlamentares comprometidos
com o setor, no Paraná, “mas
o resultado superou as expectativas”, disse. Foram eleitos
dez deputados federais e um
senador (Professor Oriovisto),
sendo que o também senador
eleito Flávio Arns procurou deREGIONAL - Tendo a Cocamar pois a Ocepar para formalizar
como anfitriã, representada seu interesse em fazer parte da
pelos integrantes do seu con- Frente.
selho de administração e diretoria executiva, o evento reuniu IMPORTANTE - O superintendirigentes de cooperativas das dente da Ocepar ressaltou a
regiões norte e noroeste, além importância da atuação efetiva
de convidados, entre os quais de uma Frente Parlamentar do
o deputado federal reeleito Luiz Cooperativismo. Segundo ele,
Nishimori (PR), integrante da há 979 proposições em tramiFrente Parlamentar do Coope- tação no Congresso Nacional
com impacto no desenvolvirativismo (Frencoop).
mento da atividade cooperatiMESA - Abrindo o Encontro de vista no país. Em 89 oportuNúcleos, compuseram a mesa nidades, a equipe impediu a vodos trabalhos o presidente do tação de propostas que impacConselho de Administração da tariam negativamente no setor.
Cocamar, Luiz Lourenço, que é Por outro lado, foram pautados
coordenador dos núcleos da 402 itens de interesse do cooregião noroeste, o presidente perativismo, realizando-se 140
da Integrada e coordenador da audiências públicas em que se
região norte, Jorge Hashimoto, debateram temas de interesse
o diretor-presidente do Sicoob, das cooperativas.
Marino Delgado, o vice-presidente da Coamo, Ricardo Cal- MODERNIZAR - Ao discursar, o
derari, e o superintendente do deputado Luiz Nishimori desSistema Ocepar, Robson Mafio- tacou que sua preocupação
com a nova e, segundo ele,
letti.
“polêmica” Lei dos Pesticidas
EDUCAÇÃO POLÍTICA - A res- é a modernização. Segundo o

C

parlamentar, a lei é de 1989 e,
em quase 30 anos, houve pouquíssimas atualizações. “É
preciso modernizar a legislação para que continue garantindo o alimento seguro na
mesa da população brasileira”, disse.
DEMORA - O deputado comentou que há 26 produtos proibidos lá fora e que ainda são
utilizados no Brasil por causa
da legislação. “Não podemos
admitir que um registro demore cerca de oito anos”, reclamou, fazendo um comparativo com um automóvel. “A
tecnologia de um veículo, hoje,
será obsoleta daqui a oito
anos”, salientou. Segundo ele,
há chances de que a lei seja votada em breve.
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SEGURANÇA ALIMENTAR

Cocamar é representada em
congresso mundial na Alemanha
As cooperativas debateram sobre o que já foi realizado e que desafios
enfrentam em relação aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
coordenador técnico
da Cocamar, Emerson
Nunes, participou na
semana de 15 a 19 de
outubro, na Universidade de
Hohenheim, Alemanha, de um
congresso mundial que teve
como tema World Food Day. A
turma participante foi composta exclusivamente por colaboradores de cooperativas, dentre
os quais, além da Cocamar, estiveram representadas Copacol, Codepa, Castrolanda, além
do Sicredi, Sicoob, Unimed e integrantes do Sescoop-PR.

O

RAIFFEISEN - A Universidade
foi fundada em 1818 e a ideia
cooperativa é celebrada por
ocasião do aniversário de 200
anos de seu fundador, Friedrich
Wilhelm Raiffeisen. O foco temático versou sobre as cooperativas e a sua contribuição
para a segurança alimentar
global.

para o surgimento de novas organizações cooperativistas e
grupos de autoajuda em vários
países e regiões. O Colóquio do
Dia Mundial da Alimentação
2018, em 16 de outubro, discutiu os papéis específicos das
cooperativas neste processo e
suas diferentes contribuições
para a segurança alimentar
DESAFIO - No congresso, as global.
cooperativas debateram sobre
o que já foi realizado e que tipo VISITAS – No dia 17, o grupo vide desafio elas enfrentam em sitou uma cooperativa especiarelação aos Objetivos do Desen- lizada na produção de carnes e,
volvimento Sustentável (ODS). dia 18, conheceu uma cooperativa de crédito. No dia 19, os
COLÓQUIO - Emerson relatou participantes do congresso esque o propósito de capacitar e tiveram na DGRV, uma organifortalecer a luta das pessoas zação com formato semelhante
para melhorar sua segurança à Organização das Cooperativas
alimentar, foi um dos pontos Brasileiras (OCB), e também a
de ação iniciais das cooperati- BVR, um fundo garantidor de
vas, e também um estímulo cooperativas de crédito.

Emerson Nunes,
coordenador técnico
da Cocamar, foi um
dos participantes
paranaenses

J orn a l de Ser v iç o C oc am ar | 23

Cooperadas participam do
Mulheres do Agro, em SP
“2030 – O Futuro agora, na
Prática”. Esse é o tema que
reuniu 1.500 produtoras rurais
e empresas representantes do
setor agropecuário brasileiro
na terceira edição do Congresso Nacional das Mulheres
do Agronegócio, realizado dias
23 e 24 de outubro em São
Paulo.
Na manhã do primeiro dia de
evento, o debate principal girou
em torno do papel da pesquisa
para fundamentar o futuro. “A
agricultura do presente e do futuro está baseada em dígitos”,
afirmou Cleber Oliveira Soares,
diretor-executivo de Inovação e
Tecnologia da Embrapa.
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Promovido pela Transamérica
Expo Center, o Congresso
contou com a participação de
três produtoras associadas

da Cocamar (Marilza Vendramini e Elaine Mari Shiozaki,
com propriedades em Paranavaí, e Lucila Gimenes, de

Floraí), que foram acompanhadas pela gerente de auditoria da cooperativa, Elizabeth Tessaro.

CAPACITAÇÃO

Lideranças femininas recebem
certificados ao término de programa
Desenvolvida em Maringá e em Londrina, iniciativa contou com cerca de 60 participantes
e abril a setembro
deste ano, a Cocamar
disponibilizou às cooperadas, esposas e filhas de produtores associados,
o Programa de Desenvolvimento de Liderança Feminina,
trabalho de capacitação que
tem como objetivo envolver
ainda mais as produtoras rurais no dia a dia da cooperativa
e com os negócios da família.

D

Sob a coordenação da Gerência
de Cooperativismo, foram seis
módulos, abordando liderança,
finanças, administração da
propriedade rural, cooperativismo e outros assuntos. O
programa foi desenvolvido em
Maringá e em Londrina, com
cerca de 60 participantes.
AGENDA – No dia 5 de outubro,
os trabalhos começaram pela
manhã com uma palestra do
vice-presidente-executivo da
Cocamar, José Cícero Aderaldo, e apresentações feitas
por executivos de diversas
áreas, demonstrando como
funciona a cooperativa.
ATUALIZAÇÃO - O vice-presidente ressaltou a necessidade
de as pessoas, em todas as
áreas, continuarem buscando o
conhecimento, uma vez que as
mudanças e transformações
têm sido muito rápidas. “Na
agricultura, onde estamos inseridos, a atualização deve ser
constante”, frisou Aderaldo, citando como exemplo a sofisti-

cação por que vem passando as
máquinas agrícolas, que hoje
dispensam o esforço físico.
PARTICIPAÇÃO - Segundo o dirigente, os produtores e suas
famílias precisam estar atentos à gestão do negócio, ressaltando a importância do
papel da mulher, por sua disciplina e os cuidados em relação
aos detalhes. Aderaldo comentou, ainda, sobre a necessidade
de a família fidelizar sua participação na cooperativa, por ser
uma corporação que lhe pertence, estar ao seu lado o ano
inteiro, gerando muitos benefícios, e que deve ser fortalecida. “Nosso objetivo é fazer
com que as famílias cooperadas ganhem mais dinheiro em
seus negócios e, por meio de
programas como esse, continuem crescendo também como pessoas e lideranças”, finalizou.

Objetivo foi envolver ainda mais as produtoras rurais no
dia a dia da cooperativa e com os negócios da família

PRESIDENTE -À tarde, aconteceu a entrega dos certificados,
com a presença do presidente
Divanir Higino. Ele parabenizou
as participantes e lembrou que
até mesmo o calendário agrícola passou por alterações ao
longo das últimas décadas.
Antes, a semeadura da soja,
por exemplo, iniciava por volta

fiou as produtoras “a terem
uma participação mais efetiva
na Cocamar: em vez de inscritas apenas como ‘esposas de
cooperados’, deveriam se tornar, igualmente, cooperadas,
adquirindo assim o direito a
voto nas decisões da cooperativa e exercerem, nela, funções
COOPERADAS - Higino desa- de liderança”.

de 15 de novembro e, neste
ano, se deu logo após o fim do
Vazio Sanitário, em 10 de setembro. A antecipação possibilitou encaixar uma segunda
cultura no ano agrícola: o
milho de inverno, hoje consolidada.
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AFTOSA

Em novembro, a segunda etapa de vacinação
A orientação é para que o pecuarista vá além de aplicar a vacina
contra a aftosa e invista na sanidade do rebanho como um todo
á mais de 40 anos o
Paraná busca o fim da
vacinação contra a
febre aftosa. O motivo
é simples. Com o reconhecimento de Zona Livre de Febre
Aftosa Sem Vacinação, a carne
paranaense, independentemente da cadeia, poderá acessar mercados que pagam mais
e hoje estão fechados devido à
vacinação. No mês de novembro acontece a segunda etapa
de vacinação dos rebanhos bovino e bubalino, no Paraná,
contra a aftosa.

H

2 6 | J o rn al d e S er vi ç o C oc am ar

ESTRATÉGICO - Para o diretor
presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná
(Adapar), Inácio Kroetz, o pleito
do Paraná irá permitir que o Estado obtenha o reconhecimento junto à Organização Mundial
de Saúde Animal (OIE) em
2021. Algo estratégico, segundo ele, para todos os elos
da cadeia produtiva.
ALTERAÇÃO - Na vacinação a
ser aplicada em novembro, a
dose foi alterada, conforme explica o gerente comercial de

Pecuária da Cocamar, médicoveterinário João Ivo Lima. Com
a retirada do adjuvante saponina e a liberação da nova fórmula, a indústria passou a
produzir vacina com 2 ml, em
substituição a de 5 ml.
SANIDADE - Lima orienta o pecuarista a ir além da vacinação
contra a aftosa e investir na sanidade do rebanho como um
todo, lembrando que a chegada
dos meses quentes está associada à maior ocorrência de
pragas como bernes, carrapa-

cuárias da Cocamar, distribuídas pelas regiões noroeste e
norte do Paraná, leste do Mato
Grosso do Sul e oeste de São
Paulo, oferecem um portfólio
completo, segundo o gerente,
“com as marcas mais confiáveis do mercado e as melhores
COCAMAR - As lojas agrope- condições de negociação”.

tos, e várias doenças. “Recomendamos que o produtor,
uma vez que já vai manejar o
rebanho para a vacinação,
aproveite para imunizá-lo contra outros problemas, que são
comuns”.

CAMPANHA

Associado da Sicredi de
Mandaguaçu ganha R$ 50 mil
Poupança Premiada oferece R$ 1,5 milhão em prêmios; além de
incentivar hábito de poupar, iniciativa ajuda na meta de captação
funcionário público
Domingos Aparecido
Andrian vai terminar o
ano com R$ 50 mil a
mais na poupança. É que ele foi
um dos 41 associados da Sicredi União contemplados na
campanha Poupança Premiada
e vai aplicar o prêmio, de R$ 50
mil, na própria poupança.

O

Foi a primeira vez que o associado de Mandaguaçu/PR ganhou um prêmio expressivo
num sorteio. Quando o gerente
da agência da Sicredi foi ao trabalho de Andrian dar pessoalmente a notícia, ele nem
acreditou. O servidor público
adquiriu o hábito de poupar
ainda criança, com os pais e

avós, e sempre procura ter di- manais de R$ 2 mil e o sornheiro na poupança para uma teio do maior prêmio, de R$
500 mil, totalizando R$ 1,5 mieventual emergência.
lhão.
PREMIADOS - Além de Andrian,
outros 40 associados foram INCENTIVO - A campanha Poucontemplados na campanha, pança Premiada incentiva as
mas com R$ 2 mil cada. Toda pessoas a poupar e contribui
semana os associados de coo- com a captação de poupança
perativas da Sicredi no Paraná, da Sicredi União. Nos nove priSão Paulo e Rio de Janeiro têm meiros meses do ano, por
várias chances de ganhar di- exemplo, houve incremento
(depósitos menos resgates) de
nheiro.
R$ 193 milhões, ou seja, cresDesde abril acontece a cam- cimento de 34%. Quem aplica
panha Poupança Premiada, na poupança também ajuda a
com dez sorteios semanais de economia local. É que boa parR$ 2 mil e um sorteio mensal te dos recursos da poupança é
de R$ 50 mil. Em dezembro, as usada para a concessão de créchances de ganhar são ainda dito rural aos produtores da remaiores, com 20 sorteios se- gião de atuação da Sicredi.

POUPANÇA - A cada R$ 100
aplicados na poupança Sicredi
é gerado automaticamente um
número da sorte para concorrer
aos sorteios, que acontecem
pela Loteria Federal. Com a
poupança programada, o poupador recebe números em dobro.
Podem participar pessoas físicas e jurídicas nos estados do
Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, associados ou não. Os
sorteios são realizados todas
as segundas-feiras. Para informações sobre datas de sorteios, números da sorte e
vencedores acesse o site:
www.sicredi.com.br/eupouposim.

O associado
Domingos Aparecido
Andrian recebe o
prêmio da equipe
da agência
de Mandaguaçu
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MODELO

Cafeicultor colhe 90 sacas
beneficiadas por hectare
Antonio Fachina, de São Jorge do Patrocínio, obteve o feito em
um talhão da variedade IPR 100, de 2,6 hectares, com cinco anos

Marly Aires
rodutor modelo de
café, o cooperado Antonio Fachina, 63 anos,
de São Jorge do Patrocínio, mostrou esse ano por
que é reconhecido dessa
forma. Além de ter sido selecionado na região Noroeste do
Paraná para participar de um
concurso de cafés de qualidade
em nível nacional, as altas produtividades obtidas em café de
sequeiro mostra que o trabalho
que vem desenvolvendo nos
últimos anos, orientado pela
equipe técnica da Cocamar,
tem dado resultado.

P

res com café com várias idades, além de mais dois hectares e meio de pastagem, onde
mantêm algumas cabeças de
gado, mais para consumo. Em
2,6 hectares, da variedade IPR
100, que está com cinco anos,
Antonio colheu 90 sacas beneficiadas por hectare. Tem
ainda mais um talhão com
dois anos, onde colheu 30
sacas beneficiadas por hectare, e outro de um ano e meio
que ainda não entrou em produção das variedades IPR 99
e IPR107. “Este foi um ano
bom para o café: produziu
bastante e o clima ajudou na
colheita”, diz.

já são adaptadas à mecanização e o cooperado já comprou
trator cafeeiro, trincha, adubador, pulverizador e vem se preparando para fazer a colheita
mecânica. “Se não tivesse mecanizado, já tinha ido para a cidade, não conseguiria tomar
conta de tudo”, afirma o produtor que nos serviços de manejo e manutenção da lavoura
conta apenas com a ajuda de
sua esposa, Maria, de 61 anos.
“Só contratamos mão de obra
extra na colheita”, diz, mas a
ideia é reduzir ao mínimo.

Como a propriedade que possui
é pequena, Antonio diz que só
com café mecanizado e bem
Ao todo ele possui 6,36 hecta- MECANIZAÇÃO -Todas as áreas feito para viabilizar a atividade.

Produtor segue as orientações técnicas

“Há uns 10 anos vi que se continuasse a trabalhar no método
antigo, não sobreviveria, não
tinha futuro. O café poderia ser
rentável, mas tinha que mudar
o jeito de trabalhar ou sair da
atividade rural”, conta o cafeicultor.
RECOMENDAÇÕES - Antonio
segue todas as recomendações
dos profissionais da Cocamar,
onde também compra todos os
insumos e entrega a produção.
O talhão onde produziu as 90
sacas beneficiadas por hectare, já foi esqueleteado de
forma a sempre ter uma produ-

ção cheia a cada dois anos. “É
o jeito de baratear a mão de
obra e reduzir os custos de produção e condução do café”, comenta.
Todo o cafezal é adubado todos
os anos com calcário, adubos
químicos e esterco, conforme
análise de solo e na época correta, fazendo também todos os
controles fitossanitários. A
colheita é feita no pano, para
melhorar a qualidade dos
grãos, que passam por uma
pré-secagem no terreiro e depois vão para o secador coletivo montado no município.
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Broca do café volta a preocupar
A colheita mal feita é o maior problema.
Controle pode ser feito de novembro a
fevereiro com inseticida e uso de
armadilha para acompanhamento
os últimos anos vem
crescendo a ocorrência da broca do café
nas lavouras das principais regiões produtoras. Este
pequeno besouro, “Hypothenemus Hampei", exclusivo do cafezal, perfura o grão pela parte
de cima, a chamada coroa, colocando seus ovos e se alimentando da parte interna do grão.
Isso faz com que os grãos “brocados” não só percam peso,
mas, também qualidade, porque o fruto atacado é considerado com defeito e a perfuração
facilita a entrada de microorganismos, reduzindo o preço pago
pelo produto.

N

mais frequente, especialmente
nos talhões mais sombreados,
úmidas e nas baixadas, onde o
problema costuma ser mais intenso”, orienta o consultor.

Nestes meses, época de “trânsito" do inseto, é quando o produtor deve também fazer o controle do inseto com aplicações
de inseticidas. A broca sai do
abrigo, dos grãos remanescentes da safra anterior, e procura
novos frutos para colocar seus
ovos. Mas como os frutos ainda
se apresentam muito aquosos,
não sendo ainda um alimento
ideal para as larvas, a broca
não penetra no grão, ficando
exposta. “Depois que o inseto
“Uma infestação maior da entrou no fruto, não tem mais
praga dificulta até mesmo a co- como controlar”, afirma Gabamercialização da produção. rito.
Grandes empresas não aceitam
cafés com mais do que 5% de ISCAS - O uso de iscas no mogrãos ‘brocados’”, afirma o nitoramento vai facilitar o traconsultor especializado em balho dos pequenos produtocafé da Cocamar, Adenir Vol- res, que poderão fazer o conpato, o Gabarito. Ele conta que trole nos talhões em que a aplino ano passado, houve produ- cação for necessária. Somente
tores da região que tiveram o monitoramento constante
perdas significativas por causa das áreas vai indicar a necessidade de uso de produto para
da broca.
o controle do inseto.
MONITORAR - O ataque mais
intenso ocorre entre o final de A armadilha, desenvolvida pelo
novembro a meados de feve- Instituto Agronômico do Paraná
reiro, dependendo da época em (Iapar), é feita de uma garrafa
que se deu a florada do café. “É pet de dois litros, com abertura
nesse período que o produtor lateral, usada de cabeça para
precisa ficar mais atento e mo- baixo, com a tampa fechada.
nitorar as lavouras de forma Na parte inferior é colocada

O grão “brocado” perde peso e qualidade. As armadilhas, fáceis de fazer, são afixadas no pé de café

barito, entretanto, a melhor
forma de controlar a broca do
café é fazer uma colheita bem
feita. “O maior problema é o
fruto que fica no pé de uma
safra para outra e que serve de
abrigo para o inseto e não tanto o grão que cai no chão”,
afirma. Ele explica que com a
mecanização da colheita, não é
feito mais o repasse das lavouras e sempre acaba ficando um
resto de grãos, das últimas floCOLHEITA MAL FEITA - Para Ga- radas.

uma mistura de água com detergente. Dentro da garrafa é
afixado um vidro de 20 ou 30
mililitros com um atrativo alimentar. A engenhoca é então
colocada no pé de café, na altura de um metro e meio. O inseto é atraído pelo cheiro da
mistura e como há pouco espaço para voar dentro da garrafa, acaba caindo na água com
detergente e morrendo.

Da mesma forma, com a crescente falta de mão de obra, fica
caro fazer o repasse e nem sempre esta é capacitada. Também,
com a prática do esqueleteamento do cafezal, deixando um
ano sem colher, sempre sobram
ramos com rosetas e frutos que
acabam não sendo colhidos. “É
importante que o produtor busque orientação de um técnico
para maiores informações quanto a que produtos usar e que
quantidade”, finaliza o consultor.
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APOSENTADORIA RURAL

Cocamar orienta cooperados
sobre Benefícios no INSS
Às vezes, por pequenos detalhes,
erros cometidos ou documentos não
arquivados devidamente, pode-se ter
dificuldades de comprovar o direito
uitas vezes, o produtor rural trabalha
a vida toda e quando pensa em se
aposentar ou obter um benefício relacionado a incapacidade
temporária ou permanente, enfrenta dificuldades de comprovar que tem direito ao benefício
pretendido. E isso por causa de
detalhes na interpretação das
regras imposta pelo INSS, erros cometidos ou documentos
que não foram devidamente arquivados.

M

proceder em cada caso, a Cocamar vem realizando reuniões
nas unidades operacionais e
nos núcleos femininos.

O trabalho, que teve início em
Ivatuba, no dia 12 de setembro,
por solicitação dos cooperados
da unidade, é desenvolvido em
parceria pelo Departamento de
Cooperativismo e pelo advogado
Previdenciarista Antonio Marcos
Rodrigues, que atua na Cocamar
por mais de 28 anos, sendo 20
anos como empregado nas
áreas de Recursos Humanos,
Há várias categorias em que o Segurança no Trabalho e Conprodutor pode se enquadrar sultor Previdenciário.
para obter o benefício pelo
INSS, sendo necessário ver ASSUNTOS - “Os eventos são
qual se ajusta as suas ativida- dirigidos a pessoas de todas as
des e buscar informações so- faixas etárias, mas principalbre os requisitos de cada be- mente a partir de 40 anos de
nefício previdenciário disponí- idade”, afirma o advogado. Ele
vel ao meio rural: Aposentado- destaca que nos encontros são
ria por Idade para o produtor discutidas as aposentadorias
enquadrado como economia por idade para o considerado
familiar; Aposentadoria por pequeno produtor ou de “ecoIdade e Tempo de Contribuição nomia familiar” e para o produpara o produtor enquadrado tor rural que possui empregacomo Empregador Rural; Auxí- dos ou outras fontes de renda.
lios Doenças/Invalidez/MaterPela legislação atual o emprenidade.
gador rural homem se aposenORIENTAÇÃO - Buscando es- ta por idade com 65 anos, ou
clarecer dúvidas e orientar os com 35 anos de contribuição e
cooperados e familiares sobre a mulher com 60 anos e 30
os requisitos e particularidades anos respectivamente, ende cada benefício e sobre como quanto o produtor rural homem

Cocamar tem realizado reuniões nas unidades operacionais e nos núcleos femininos

em regime de economia familiar se aposenta com 60 anos e
a mulher com 55 anos, explica
o advogado. O tempo de contribuição permanece igual, no
mínimo 15 anos ou 180 meses
para Aposentadoria por Idade.
DOCUMENTOS - “Para se aposentar não basta apenas produzir e emitir notas, é necessário, entre outras coisas, que
o produtor/empregador esteja
inscrito na Previdência Social
e contribua mensalmente através de carnê próprio, sendo que
a contribuição do marido não
serve para esposa e filhos”,
afirma o advogado, destacando
que para os considerado como
"economia familiar" as notas
e demais provas são aproveitados para todos da família.
Para comprovação de tempo de
trabalho rural para o pequeno
produtor, orienta, é necessário
ter matrícula atualizada e escritura do imóvel, contrato de
compra e venda, inventários,
entre outros documentos, além

uma problema, e às vezes, por
detalhes mínimos, acaba perdendo ou retardando a aposentadoria. Antes, era só ter nota
de entrega da safra no nome
que o produtor conseguia aposentar. Agora tem que ter nota
de compra e venda e uma série
de outros detalhes. O produtor
tem que buscar informações
INFORMAÇÃO - Ao participar da porque cada caso é um caso. E
roda de conversa com o advo- não deixar para a última hora”,
gado em Maringá, a cooperada enfatiza.
Maria José de Luca, coordenadora do Núcleo Feminino de Os produtores interessados em
Maringá, diz que o bate papo foi participar devem se informar
bastante esclarecedor. “Cada em sua unidade sobre as datas
produtor tem uma situação, das reuniões.
de guardar a ficha de inscrição
escolar do grupo familiar, certidões, declarações da época,
ou atual, de ex-empregadores
rurais, contrato de arrendamento, de porcentagem, meeiro e notas fiscais. É preciso
ainda ter três testemunhas que
presenciaram o trabalho rural.
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ESPAÇO JURÍDICO

Vantagens de constituir
uma Holding Familiar
Este é um mecanismo jurídico que permite estabelecer a sucessão patrimonial sem a
dilapidação de patrimônio, um planejamento sucessório
Dr. Alexandre Raposo
planejamento sucessório é um mecanismo jurídico que permite estabelecer a sucessão
patrimonial sem a dilapidação
de patrimônio. O mecanismo
utilizado para esse procedimento é a constituição de uma
empresa ou várias empresas,
dependendo do cenário familiar,
a qual é denominada Holding.

O

O Planejamento sucessório é
uma forma mais econômica,
mais prática e menos conflituosa de dispor seu patrimônio
em vida, independentemente do
tamanho do patrimônio constituído.
DIAGNÓSTICO - Assim sendo, a
primeira etapa de um planejamento sucessório bem executado é a realização criteriosa de
um diagnóstico da situação familiar, patrimonial, legal e tributária dos envolvidos. Deve ser
levado em conta, por exemplo,
a quantidade de imóveis; a existência de ativos financeiros; o
regime de bens do casamento;
os negócios da família, e, também qual a participação dos filhos nos negócios.

Primeiramente, vamos esclarece o real conceito da palavra
“holding” - que significa segurar, manter, controlar, guardar.
A holding familiar tem por finalidade transformar cada membro da família em investidor,
para usufruir dos benefícios a
que tem direito, como quiser,
sem ter que se envolver com a Após a realização do diagnóstico, será possível, fazer a doagestão.
ção dos bens em vida, seja diSÓCIA - Assim, holding é, ba- retamente, seja na forma de
sicamente, uma empresa que cotas de uma estrutura que os
é criada para ser sócia ou acio- abrigue, ou então se valer de
nista de outras empresas, pas- uma série de produtos e estrusando a controla-las por pos- turas que permitirão a transmissuir a maioria das ações ou ca- são dos bens com maior facipitais sociais, mantendo a ti- lidade, na hora da partilha: testularidade de bens móveis, tamento, constituição de emimóveis, patrimônios intangí- presas, doações, alteração de
veis (marcas, patentes, etc.) regime de bens, entre outros, diou ainda participações socie- minuindo os custos e, em algutárias em outras pessoas jurí- mas situações, dispensando a
dicas. Os herdeiros, ora sócios necessidade da abertura de prodonatários, ficarão cada qual cesso de inventário.
com seu quinhão estabelecido,
e de acordo com a vontade, OBJETIVOS - Os objetivos do
que será estabelecida em con- Planejamento Sucessório detrato social.
vem ser sopesados, estando a

melhor solução sujeita a customização em razão do caso concreto, haja vista a multiplicidade
de possibilidades e de objetivos,
considerando-se diversas variáveis, como: a) realidade patrimonial; b) desejo dos entes
familiares; c) Destinação racional e preservação de bens; d)
Preservação da atividade empresarial familiar; e) Liberação
rápida de recursos e ativo e f)
Prevenção de discussões sucessórias e disputa pela herança entre outros fatores.

ser descritos como, crescimento do grupo, planejamento e
controle, administração de todos os investimentos e gerenciamento de interesses societários internos.

Para que uma empresa se torne
uma holding, esta deverá receber bens ou direitos para formar
o seu capital, podendo a integralização ocorrer de duas formas, ou seja, sócio pessoa física
e/ou sócio pessoa jurídica. Tal
solução - holding - pode ser interessante, principalmente, para o aspecto fiscal e/ou societário, sendo esses os principais
objetivos na criação de empresas desse tipo. Já sob o aspecto
societário, os objetivos podem

Em última análise, deve-se levar
em conta pelo menos cinco motivos para a criação de uma Holding Familiar Patrimonial: 1)
Aversão à demora de ações judiciais de inventário; 2) “Caos”
nas decisões judiciais no âmbito
do Direito Sucessório brasileiro
- há entendimentos que colidem
entre si a respeito de “quem”
herda e “quanto” herda; 3) Altas custas judiciais a serem evitadas; que costumam variar
entre 3 a 10% do valor do patri-

SOLUÇÃO - A holding objetiva
solucionar problemas referentes à herança, substituindo em
parte declarações testamentárias, podendo indicar especificamente os sucessores da sociedade, sem atrito ou litígios
judiciais.

mônio inventariado; 4) Conflitos
entre os herdeiros e rupturas familiares a serem evitados; 5)
Desejo de economia fiscal e de
estruturação do mecanismo de
blindagem patrimonial.
ORIENTAÇÃO -É claro que a formação de uma holding familiar
deve ser uma operação bem calculada e orientada por escritório
de advocacia devidamente capacitado nas áreas de direito societário, direito tributário e direito de família e sucessões, a
fim de bem planejar e elaborar
os instrumentos necessários.
Mais do que evitar litígios sucessórios, a holding pode servir
à garantia da continuidade e
desenvolvimento empresarial,
especialmente no contexto de
uma sucessão.
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HISTÓRIA

A legendária Fazenda Bimini
Carta escrita pelo seu desbravador, no ano de 1936 em Rolândia, permite conhecer um pouco
sobre como era viver em meio ao mato, enfrentando inúmeros desafios; ele e a esposa
médica se sentiam felizes por essa experiência grandiosa e ao mesmo tempo inquietante
m 26 de junho de 1936,
o imigrante alemão
Hans Kirchheim escreveu uma carta que foi
encaminhada a parentes na Alemanha, relatando como era a
vida na floresta brasileira. A
exemplo de tantas outras famílias, ele e a esposa Hildegard
Annemarie haviam imigrado para tomar posse de seu lote de
terras na Gleba Roland, que no
futuro viria a ser o município paranaense de Rolândia.

E

A carta, redigida em alemão, foi
traduzida para o português pela
filha deles, Ruth Bárbara Steidle, em 2001. Antes de virem
para o Brasil, Hans era comerciante de tecidos e, a esposa,
médica. Atualmente, Ruth e o
filho Daniel preservam esse importante legado, que é a legendária Fazenda Bimini. Por iniciativa deles, a sede da propriedade se tornou um museu, onde
casas, barracões, ferramentas
e inúmeros objetos, ajudam a
contar essa história. Chama
atenção, em particular, a grande
coletânea de fotografias de rostos dos trabalhadores do café,

algo que possivelmente não se
encontra em nenhum outro
lugar.

NO MATO - “Pois é, agora estamos em nossa casa que ficou
maravilhosa e nos parece paradisíaca depois de semanas
acampados no rancho. Nós moramos cerca de 10 quilômetros
do local da cidade, ou melhor, aí
começa nossa terra. Dali ainda
andamos cerca um quilometro,
em caminho próprio, pelo mato.
Esse caminho não é aconselhável para pessoas com tornozelos fracos, principalmente na
escuridão. Se tivermos tempo
ele deverá ser planado. O caminho termina numa pequena
clareira na beira da qual se encontra o rancho.”

Ruth Stadler, filha dos desbravadores, e o seu filho Daniel (de chapéu), dedicam-se a um
trabalho pedagógico na Fazenda: receber estudantes, visitantes e transmitir a eles informações
sobre preservação ambiental, a vida no campo e a história da propriedade, que se confunde
com a da região. Na foto com o agrônomo da Cocamar, Cirineu Cordeiro Vieira. Abaixo,
foto de Hans Kirchhein, que abriu a propriedade em companhia da esposa Hildegard, em 1936

CASA DE PALMITO – “Nosso teto é, como são os usos da gente
do mato, coberto com tabuinhas, encima de vigamento de
palmito - isso são palmeiras
que crescem como ervas daninhas em grande quantidade no
mato, e que são um artigo de cessitados. Seus troncos são de
importância diária para os ne- fibras relativamente moles e de
fácil decomposição, mas geralmente crescidos retos como velas, por isso podem ser usados
com grande facilidade e ganho
Temos uma incomensurável alegria
de tempo nas construções. Eles
por aquilo que fazemos e pelo
se deixam rachar com faciliambiente em que vivemos”
dade, tirando-se o miolo, podem
ser usados como calhas para
(frase extraída da carta escrita
conduzir a água. Deitados uns
por Hans Kirchheim)
ao lado do outro servem de

soalho (quando molhados são do mato, sentimos por cada árvore bonita que tem que cair.
escorregadios como gelo).”
Assim, a nossa paisagem em
frente da casa cresce, mas onde
A DERRUBADA – “Acima do ran- a mata foi derrubada, resta uma
cho que se encontra numa en- triste devastação. As árvores
costa, se inicia o mato, abaixo, tombam umas sobre as outras.”
acompanhando nosso riacho
está sendo feita a derrubada. AMBIENTE HOSTIL – “Folhas e
Devagarzinho a mata se afasta galhos pequenos secam e dede nós e, apesar do terror que as pois de quatro a oito semanas é
pessoas têm de morar no meio colocado fogo. Fica
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um emaranhado
carbonizado de troncos e galhos
grossos que lentamente, em
dois a seis anos se decompõe.
Dependendo do capital de giro
pode-se, no interesse de um
melhor aproveitamento do solo,
conseguir que grande parte seja
retirada. Nossa vida está preenchida com planejamento e trabalho. As duas coisas em solo
bem incerto, pois experiência e
habilidade nos faltam. Mas temos uma incomensurável alegria por aquilo que fazemos e
pelo ambiente em que vivemos.”

mento terrível que atinge uns
mais, outros menos, só poucos
felizes são poupados. Devido à
mudança sanguínea causada
pelo clima (que aparentemente
pode durar anos) e, supomos,
pela alimentação inadequada e
pela sujeira inevitável do nosso
serviço, surgem na pele grandes feridas purulentas que penetram na carne e judiam o
paciente por tempo indeterminado. Não existe remédio outro
que repouso absoluto e boa alimentação - isso para quem
pode se dar esse luxo, os outros
têm que viver com a esperança
OS BICHOS –“Sobre os animais que o sofrimento algum dia vai
do mato pouco tenho a contar, terminar.”
eu os vejo, mas, ainda não os
conheço – fora dois: os papa- SARDINHA –“Deus sabe de ongaios, uma bicharada terrível de de ela [a esposa, cujo apelido
diversas tonalidades, cujo com- era Sardinha] tira a constante
portamento faria jus a um cru- alegria com que domina suas
zamento de pardal e galo. Estão tarefas causadas por sempre
em todos lugares, fazem baru- novas situações imprevisíveis.
lho e são inconvenientes. Onde Da manhã até a noite ela está
eles aparecem, os outros bichos de pé. A água tem que ser busvão embora. Os outros animais, cada na mina, a cinquenta mesobre os quais posso relatar, tros por um caminho espinhento
são as onças. Segundo as pes- - A terrível comida de nós posoas daqui, os animais selva- bres, arroz com feijão tem que
gens dos quais a gente tem que ser incrementada - como o
ter medo – tigres e cachorros do fogão acabou de desabar, tem
mato - em alemão, grandes ga- que ser cozinhado no chão, na
tos e uma espécie de lobo. Os frente da porta. Lavar louça,
dois causam boatos assustado- roupa, limpar a casa, fazer pão
res – os dois são vistos por to- e muitas vezes ela tem que me
dos que se aventuram no mato ajudar. Tem que ser discutido o
a noite e têm um pouquinho de que devemos fazer, como fazer
e se podemos fazer. E aí vem alfantasia.”
guém correndo por ter seu caPARASITAS E FERIDAS – “Co- marada cortado o dedo fora – e
mentando coisas desagradáveis lá vai Sardinha, cinco quilômeda nossa vida também preciso tros a cavalo, com agulha e
relatar do bicho de pé que pe- linha para acudir. Na volta, ela
netra nas solas dos pés e lá põe traz um grande pedaço de pão
seus ovos que se desenvolvem que ganhou em troca do auxílio
até que a gente resolve extraí- prestado e novas ideias doidas
los com uma faca - dos carrapa- que quer realizar imediatatos que, se a gente esteve no mente - isso dá muito trabalho.”
mato, é aconselhável verificar
se o corpo está livre deles – e A TERRA – “A terra roxa, a terra
as “feridas do clima” um sofri- vermelha do Norte do Paraná,

No museu, um painel com centenas de fotografias dos antigos trabalhadores:
perpetuando, para a posteridade, rostos que se perderiam no anonimato

tem sem dúvida uma grande e
variada fertilidade. Temos que
saber que aquele que inicia o
trabalho na mata em maio só
poderá ter uma colheita entre
fevereiro e maio do ano seguinte. Que só então terá um pasto
para a criação de alguns porcos
ou outros animais. E que seu
primeiro ganho cresce em campos onde troncos e galhos no
chão oferecem resistência à
aquilo que se planta. Assim
como temos que aprender a conhecer nossa terra, que nunca
é qualitativa por igual, a terra
tem que aprender a carregar
frutos. Para isso, precisamos de

muito amor, muita paciência e
muita serenidade. Quando, por
exemplo, constatamos que
precisamos de meio dia de trabalho pesado para limpar 15
metros quadrados. Temos que
conhecer esse solo a fundo. Se
a gente quer revolver o solo ele

se desmancha em poeira. Se a
gente o deixa como está, ele
não só carrega da melhor maneira frutos, como é possível
cavar nele poços de 30 metros
de profundidade, sem qualquer apoio ou medida de segurança.”

Para ler a carta na íntegra, com mais
fotos e vídeos sobre a Fazenda Bimini,
baixe o aplicativo gratuíto QR Code,
posicionando o celular sobre o código acima.
Ou acesse o site www.jornalcocamar.com.br
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FAMÍLIA DO CAMPO

O pequeno paraíso dos Santos
Manuel chegou a Arapongas em 1938, com os pais e se instalou no
sítio de onde nunca mais quis sair, construindo sua vida e sua família
á 80 anos, o cooperado Manuel Clementino dos Santos, 89
anos, se mudou para
Arapongas no Paraná, em 1938,
se instalando no sítio onde
mora até hoje e de onde nunca
quis sair. Ali, cresceu, casou,
criou os filhos e, ao longo dos
anos, construiu o seu paraíso
particular: um lugar tranquilo,
que era afastado, mas que aos
poucos foi abraçado pela cidade. “Hoje aqui é considerada
área urbana”, afirma o produtor, que compra e entrega tudo
na Cocamar.

H

E se na época que chegou com
os pais, Mariana e Brazílio Marcolino dos Santos, e mais oito
irmãos, colocaram no chão toda a mata que havia, nos últimos anos Manuel vem replantando araucárias, perobas, ipês
e uma infinidade de espécies
nativas, reflorestando as margens do rio Água do Campinho,
que corre no fundo da propriedade, além de mais um hectare
de mata na cabeceira, pela qual
se passa para chegar à propriedade.
ORIGEM - Brazílio trabalhava
em uma fazenda em Dois Córregos, São Paulo, onde tinha
nascido e feito de tudo até se
tornar o administrador. Em uma
visita aos irmãos, que se mudaram para o Paraná em 1936,
gostou muito do que viu e decidiu investir o dinheiro que conseguira juntar na vida em quase
25 hectares de mata, compra-

dos direto da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná.
A família ficou três dias na estrada numa viagem que hoje
leva umas cinco horas. Foram
de caminhão até Ourinhos (SP),
de lá pegaram um trem até Caviuna (hoje Rolândia), no Paraná, e novamente, embarcaram num caminhão até Arapongas. Na cidade só havia “um par
de casas”, conta Manuel e na
estrada Mantiqueira, havia um
sitio aberto e o picadão que ia
até a propriedade. Era tudo
mata virgem.
INÍCIO - Ficaram quatro meses
morando em Arapongas e Brazílio trabalhou em uma serraria
por dois meses até o pessoal
empreitado abrir dois hectares
e meio de terra. Foi o pai que
construiu a casa de madeira
cerrada, mas coberta de tabuinha e com chão batido. Só em
1943 é que fez uma casa assoalhada e com telhas.

ATUAL - Hoje Manuel tem 14
hectares e meio. Ele tinha outros seis hectares que vendeu
há anos para loteamento. Manuel e a esposa Lourdes (falecida) tiveram cinco filhos:
Elizabeth, Elza, Odair (falecido),
Paulo e Márcia, além de oito
netos e seis bisnetos. A família,
que soma mais de 60 pessoas,
Os primeiros pés de café foram está sempre no sítio para coplantados em 1939, chegando a memorar algo ou só para estar
10 mil pés na década de 1940. junto.
Em 1948 Brazílio comprou mais
116 hectares de mata em Ângulo e três filhos foram morar e
trabalhar lá. Manuel até chegou
Muito tempo antes de a energia
a ajudar os irmãos, mas não
elétrica chegar à área rural de
quis sair de Arapongas. Vendo a
Arapongas, a família de Manuel
necessidade de sair da depenjá tinha luz no sítio. Em 1952 o
dência dos atravessadores na
hora de comercializar a produ- pai, Brazílio montou uma turção, em 1951 Brazílio também bina a água no rio. O gerador
comprou um caminhão para elétrico acionava a bomba do
vender sua produção de café e poço, abastecia as três casas e
permitia que trabalhassem a
de cereais.

A família, que soma mais de 60 pessoas, está sempre no sítio
para comemorar algo ou só para estar junto

Gerador elétrico
chuva, terra e a sujeira desaguava no rio, demandando limpezas constantes no açude
feito para mover a turbina, isso
até 1967, quando o açude rompeu após uma chuva forte. Aí
Conforme a cidade foi cres- ficaram sem energia até 1979,
cendo, começaram a ter pro- ano em que puxaram um ramal
blema porque toda a água da até o sítio.

noite toda no pico de serviço.
Mas a baixa potência não era
suficiente para manter uma
geladeira, o chuveiro elétrico
ou o ferro de passar roupa.
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Ainda na lida

Foto antiga de Manuel com a esposa Lourdes e os filhos

Saúde de ferro
ACIDENTE - O acidente foi às
quatro horas da tarde, mas Manuel só conseguiu chegar num
médico às oito da noite. Pegaram carona num caminhão até
Astorga e de lá pegaram um
taxi para Arapongas. “Estava
chovendo muito e as estradas
de terra estavam horríveis.
Perdi muito sangue e acabei
desmaiando perto de Sabaudia.
O médico disse que se demorasse mais um pouco, não teria
sobrado sangue. Acabei ficando 60 dias sem colocar o pé no
Quando o acidente ocorreu, o chão”, recorda-se.
produtor e os irmãos estavam
plantando café na propriedade Outro acidente que marcou a
comprada pelo pai em Ângulo. vida de Manuel foi o de carro
Manuel estava cortando os pe- que sofreu em 1998 e onde
daços de madeira para “ema- perdeu a esposa Lourdes, uma
deirar” a cova da muda, quan- irmã e o filho, Odair. Eles tido acertou o pé. “Foi até no os- nham ido visitar uns parentes
so. Teve que emendar nervos, em Cianorte e estavam quase
carne e até tendão. Foi feio. Es- chegando a Arapongas quando
pirrava sangue longe”, afirma. ocorreu o acidente.

Manuel sempre teve uma saúde de ferro. Quando quase decepou o pé com um machado,
em 1950, foi a primeira vez que
foi a um hospital. “Nunca tinha
tomado sequer uma injeção,
nem fiz cirurgia até hoje e só
comecei a tomar remédio aos
62 anos”, orgulha-se o produtor que desde criança nunca
parou de trabalhar e ainda ajuda no manejo da lavoura e dirige, tendo renovado a carteira
de motorista recentemente.

A família sempre trabalhou
duro. Manuel se lembra do pai
derrubando a mata com traçador e machado com a ajuda dos
dois irmãos mais velhos e ele
atrás derrubando as árvores
menores. “Quando meu pai estava cortando as últimas perto
do rio, na década de 1940, tinha
tanto borrachudo e mutuca que
tive que ficar atrás dele tocando estes para ele poder trabalhar”, conta o produtor.
Ele ainda se lembra bem da
trabalheira que era quebrar o
milho na mão, ensacar, levar
para o paiol, passar a noite
descascando as espigas com a
ajuda de uma tabuinha com
prego e debulhar tudo no outro
dia com o debulhador manual
Morumbi. “Era um caixote com
engrenagem. Um rodava a manivela, dois colocavam milho
dentro e dois repassavam tirando os caroços que sobravam, aproveitando o sabugo

para queimar no fogão a lenha.
Dava para fazer 48 sacas num
dia. Uma vez que colhemos 513
sacos de milho, levamos quase
11 dias para dar conta de debulhar tudo, serviço que hoje é
feito num tapa”, comenta Manuel.
CAMBÃO - Já o arroz e o feijão
eram colhidos na mão e batidos
no cambão e depois peneirados
quando fosse ser usado. Principalmente o feijão era deixado
na moinha para não carunchar
ou escurecer. “O duro era quando a produção era grande e a
gente ainda não achava para
quem vender o excesso. Acabava perdendo e tinha que enterrar”. Como todo mundo produzia, quem tinha moinho de
fubá ou máquina de beneficiar arroz negociava a prestação do serviço na base da troca.
“A gente levava 60 sacas de
arroz e trazia 40, por exemplo”,
diz.

Os pais Brazílio e Mariana

A família continua trabalhando
com café, cultivos de subsistência, além das criações de
porco, galinhas, gado, do pomar e da horta. E apesar de ainda terem muito trabalho manual, têm introduzido máquinas
como as derriçadeiras que ajudam na colheita do café. São
três mil pés que produziram
130 sacas beneficias na última
safra. Com a ajuda dos filhos
Paulo e Márcia, Manuel trabalha até hoje produzindo no
sítio grande parte do que precisam para sobreviver. “Nossos
gastos são mínimos”, diz.

A arte de benzer
No início da década de 1940,
Osvaldo, um dos irmãos de
Manuel, foi picado por uma cobra jararaca enquanto arrancava feijão descalço. Levaram
em um vizinho, que era benzedor, e esse disse que não era

necessário ir atrás da vacina
antiofídica. Que durante a noite
ele sangraria por arranhões e
picadas de mosquito todo o veneno da cobra e assim foi. A
arte de benzer era passada de
geração em geração pelos pro-

Carpinteiro de mão cheia
Manuel se orgulha de ter aprendido com o pai a arte da carpintaria e da marcenaria. A casa
em que mora e muitos móveis
foram feitos por ele. O produtor
ajudou ainda a trazer e a construir a escola Olavo Bilac na
área rural, em 1958, já que a
mais próxima ficava na cidade.
A esposa, filhas e netas em 1978 em frente a casa feita por Manuel Aproveitando a madeira de ou-

tra escola da cidade que foi
destruída quando uma fábrica
de pólvora explodiu na proximidade, Manuel esquadrejou a
nova escola e ajudou o carpinteiro da prefeitura a colocar a
estrutura em pé. Esta chegou a
ter mais de 100 alunos em três
turnos, mas acabou sendo desmanchada na década de 1980.

dutores rurais. Um dos tios de
Manuel, que era benzedor, passou o benzimento para Osvaldo
e esse, há muitos anos, passou
para Paulo, filho de Manuel.
Depois disso, a mãe, dona Mariana, fez promessa a São Bento que Osvaldo não trabalharia
nunca mais no dia do santo protetor, para que o protegesse
das cobras. Muitos anos depois, nas duas ocasiões em que
se esqueceu do dia do santo e
foi trabalhar, Osvaldo “deu de
topa com uma cobra”, conta
Manuel. Na primeira tinha ido
esparramar arroz, recém-colhido, para secar e na segunda,
estava roçando o pasto.
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ALMANAQUE

Arte rural
Até recentemente, Alan Gabriel trabalhava em uma
propriedade agrícola. Quando ficou sem emprego,
lançou mão de seu talento de escultor para sobreviver
e origem simples,
Alan Gabriel, de
Copacabana do
Norte, distrito de
São Jorge do Ivaí, cresceu
no campo e até recentemente trabalhava em propriedades rurais. Em paralelo, entretanto, nas horas
vagas, desenvolvia uma atividade que sempre o encantou desde a época escolar:
o desenho e a escultura.
Mas era mais como hobby,
vendendo ocasionalmente um ou outro trabalho.
Quando há um ano perdeu o
emprego, viu na escultura a

D

forma de sobreviver, ativi- sauro de 2 mil kg de concreto
dade que vem se consoli- e ferragens que virou atração
turística. “Até estudantes do
dando.
colégio do município vieram
DOM NATURAL - Alan nunca conhecer o dinossauro. Todo
fez cursos específicos para mundo queria tirar foto com
aperfeiçoar sua arte, mas o ele”, conta.
dom natural foi aprimorado
pela prática. Por toda sua A escultura foi encomencasa, pode se ver várias es- dada por um produtor rural,
culturas em madeira ou ci- José Hernandes da Silva,
mento e ferro, um verdadeiro que o colocou em sua cházoológico: crocodilo, tarta- cara, na entrada do municíruga, leão, falcão, arara, pio de São Jorge do Ivaí,
pavão e tudo que a imagina- juntamente com outros tração permite, mas a obra que balhos do escultor. Alan diz
chamou a atenção de muita que gastou cerca de 30 dias
gente foi o enorme dinos- no trabalho entre o desenho
no papel, a montagem das
ferragens, o revestimento
com cimento e a pintura. O
escultor já tem recebido outras encomendas.

Alan nunca fez cursos
específicos para
aperfeiçoar sua arte,
mas o dom natural foi
aprimorado pela prática
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GASTRONOMIA

Festival de sabores premia as vencedoras
Evento promovido no dia 16 de outubro, em Maringá,
finalizou o concurso que teve recorde de participações
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m um almoço que antecedeu o Encontro de
Núcleos Cooperativos
da Ocepar, a Cocamar
promoveu no dia 16 de outubro,
no salão social da Associação
Cocamar, a premiação das produtoras finalistas do Festival
de Sabores Chefs do Campo
2018.

Costela Recheada ao Forno;
Akiko Kumassaka, de São
Jorge do Ivaí, autora de Costelinhas Suínas com Gengibre e
Abacaxi; Creuza Fontoura, de
Sabáudia, com Polenta de
Milho Verde, Frango Caipira,
Quiabo e Queijo Ralado; Marlene Batista, de Tuneiras do
Oeste, com Pernil Suíno Dourado; e Elaine Mancini, de
DIRIGENTES - O evento foi Cambé, que elaborou Bacalhau
acompanhado por 70 coopera- ao Forno.
tivistas, entre os quais dirigentes de cooperativas de vários CONSOLIDADA - Ao fazer sua
ramos, das regiões noroeste e saudação às produtoras, o prenorte do Paraná, integrantes do sidente da Cocamar, Divanir HiConselho de Administração e gino, disse que a realização, já
diretoria executiva da Cocamar, no terceiro ano consecutivo,
representantes do Sistema está consolidada, por sua proOcepar e Sescoop/PR, inclu- posta, entre as produtoras.
indo convidados como o depu- “Com esse concurso podemos
tado federal reeleito, Luiz conhecer um pouco, na coopeNishimori (PR), que integra a rativa, de aspectos relacionaFrente Parlamentar do Coope- dos ao convívio entre as famílias de cooperados, como o
rativismo (Frencoop).
preparo de pratos que fazem
AS VENCEDORAS - Chamadas à parte de sua tradição”, comenfrente, as produtoras finalistas tou.
foram agraciadas com um troféu artesanal (a réplica de um VARIEDADE - Segundo Higino,
fogão a lenha, feito pelo artista a culinária é uma página da
Cardoso, de Maringá) e uma história regional e os pratos
cesta de produtos Cocamar. participantes do Festival refleSão elas: Cleuza Fidélis, de tem uma variedade étnica que
Doutor Camargo, que preparou pode ser percebida, também,

E

na mistura de temperos e sabores.
RECORDE - O concurso contou
com 148 receitas inscritas
neste ano, um recorde, das
quais 15 foram classificadas
como semifinalistas, nas categorias carnes e massas. Dessas, 5 foram escolhidas por um
comitê de chefs convidados,
por critérios como o tipo do
prato, o seu histórico na família
e o conjunto da obra (acompanhamentos). Os 5 pratos foram Acima o presidente Divanir Higino em sua saudação às
finalistas que, na foto ao lado, estão na mesa com o gerente
de cooperativismo, João Sadao, Rose Machado (RIC TV),
Elisabetti e Luíza Recco (Flamma, empresa organizadorfa),
Dado Lourenço (Estratégia Ambiental, patrocinadora) e
o chef Eduardo Pinheiro, do Haddock Buffet

preparados pelo chef Eduardo MARCAS - O Festival contou
Pinheiro, do Haddock Buffet, e com o patrocínio da empresa
Estratégia Ambiental e o apoio
servidos pela sua equipe.
da Sancor Seguros. As receiMOINHO - No período da ma- tas vão ser publicadas nas
nhã, as produtoras foram rece- edições mensais do Jornal de
bidas no Moinho de Trigo da Serviço Cocamar (versões
Cocamar, em Marialva, onde impressa e eletrônica), Repuderam conhecer o processo vista Chefs do Campo e as 5 fide moagem. Após o almoço, nalistas serão mostradas
elas visitaram o Acervo Coca- também no programa RIC
mar.
Rural, da RIC TV.
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RECEITAS

Fazer tudo no capricho
é com ela mesma
Produtora de Doutor Camargo,
que ficou entre as 5 finalistas,
elabora uma costela recheada
bem ao seu modo e a receita
inclui acompanhamentos tão
deliciosos quanto o prato principal
leuza Ribeiro Fidélis,
de Doutor Camargo,
município da região
de Maringá (PR),
sabe fazer uma costela reche-

C
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ada com tudo do bom e do
melhor, bem ao jeito dessa
produtora que põe muito capricho em tudo o que faz. Detalhe é que ela se

esmera tanto na
cozinha que os acompanhamentos acabam ficando tão
esperados quanto o prato
principal.
Nascida e criada no sítio,
Cleuza é casada com o produtor Carlos Altair Fidélis e mora na propriedade onde eles
produzem soja e milho. Numa
casa ao lado residem os sogros dela, Valente e Marlene,
casados há 51 anos e que há
47 vivem no mesmo local.
O CASAMENTO - Vizinhos desde a infância, Marlene e Carlos conviveram sempre muito
próximos e estudaram juntos.
Estão casados há 28 anos e
têm um filho que os ajuda nos
trabalhos na roça. O casal se
recorda que o casamento deles reuniu 200 convidados e,
para acomodar bem a todos,
ergueram uma barraca com
eucaliptos e bambu. Em um
buraco no chão, foi colocada
a lenha e assaram o churrasco em espetos de bambu.
Uma festa e tanto, animada
por sanfoneiro e com muita
fartura.
DO CAFÉ PARA OS GRÃOS -

Carlos relembra que os pais
mantiveram, por muitos anos,
a tradição cafeeira na propriedade e diz se recordar da geada de 1975, que foi quando
sua família decidiu erradicar
grande parte dos pés e intensificar a mecanização. Até então, a soja era mais cultivada
no meio das ruas do café.
Nessa época, compraram uma
colheitadeira e começaram,
também, a prestar serviços. O
pai é cooperado desde 1976,
ano em que a Cocamar construiu o graneleiro em Doutor
Camargo. Carlos associou-se
à cooperativa em 1989 e, há
alguns anos, buscando expandir, o produtor adquiriu terras
em Mirante do Paranapanema,
no vizinho Estado de São Paulo, onde também se dedica à
produção de grãos.

PRIVILÉGIO - No sítio deles há
muitas culturas ao redor das
casas, que servem de alimento: feijão, milho, ervilha,
verduras, palmito pupunha,
abóboras, mamões, cocos e
frutas diversas. São coisas
que, segundo a família, tornam a vida no campo um privilégio.

A produtora tem facilidade
para elaborar doces – incluindo cocada, paçoca e
amendoim caramelizado - e,
entre muitas outras delícias
que prepara para seus familiares, estão a farofa mineira
(a base de bacon, calabresa,
milho, ervilha, azeitonas,
cebolinha, cebola, salsa e
tirinhas de mandioca), o
nhoque com cenoura no molho, salgados apetitosos como coxinhas, pastéis de
massa cozida, torta de pizCOMEÇOU CEDO - Cleuza con- za, pães e roscas, polenta que começou a cozinhar tas e, claro, a costela reainda menina, com a orienta- cheada.
ção da mãe Luíza. “Sou de
uma família de 11 filhos, sete “Eu gosto mais das receitas
dos quais mulheres”, diz. que eu possa aprimorar, dei“Minha mãe fazia um tor- xando do meu jeito”, comresmo maravilhoso e um bolo pleta Cleuza. O jeito dela, que
de fermento de padaria sem é sinônimo de capricho e
igual”, suspira.
muito mais sabor.

Cleuza Fidélis com seu prato e, na foto abaixo, ao lado do
marido Carlos Altair, familiares e visitantes da Cocamar

COSTELA RECHEADA
AO FORNO
INGREDIENTES
• 5 quilos de costela ripa
desossada
• sal e alho a gosto
• 300 gramas de cenoura
• 400 gramas de bacon
• 400 gramas de calabresa
• 200 gramas de presunto
• 300 gramas de mussarela
• 1 lata de ervilha
• 1 lata de milho
• 1 pimentão (cortado
em tiras)
• 1 cebola (cortada em
rodelas)

Enrole como rocambole, amarre com barbante e, por fim,
enrole com duas folhas de
papel celofane. Deixe assar
em forno baixo por 6 horas.
Acompanha arroz branco, feijão cozido na banha, farofa,
maioneses, e saladas de pupunha e de ervilha com tomate. E, de sobremesa, na
visita feita pelo pessoal do
Festival de Sabores Chefs do
Campo, ela serviu doces de
abóbora e mamão, sorvete de
abacaxi, cocada e mosaico de
gelatina.

MODO DE FAZER
Abra a peça de carne e tempere com sal e alho. Coloque
bem espalhados por inteiro o
bacon, a calabresa, a cenoura
cortada, milho, ervilha, cebola, pimentão, presunto e,
por último, o queijo mussarela.

Para ver mais fotos e
vídeos, baixe o aplicativo
gratuíto QR Code,
posicionando o celular
sobre o código acima.
Ou acesse o site
www.jornalcocamar.com.br
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