O maior El Niño da história
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CLIMA

CONFIRMADO FENÔMENO QUE AQUECE AS ÁGUAS DO

D

PACÍFICO SUL DEVE TRAZER MUITA CHUVA PARA A REGIÃO SUL. DA REDAÇÃO

urante o período
do El Niño, as
águas do oceano
Pacífico central e
oriental se tornam mais
quentes que o normal, produzindo variações climáticas de larga escala na região dos trópicos, com efeitos em praticamente todo o
planeta.

Nestas duas imagens, tomadas em 1997 e 2015, vemos dois impressionantes
registros da altura do oceano pacífico em sua faixa
equatorial. Essa anomalia é
uma indicação clara do aumento da temperatura, uma
vez que a água expande-se
ligeiramente à medida que
se aquece e contrai-se
quando resfria.
Segundo os dados coletados, a elevação na altura do
nível do Pacífico indica
uma anomalia térmica de
2,7 graus Celsius na temperatura da zona oriental.

No gráfico, as áreas brancas e vermelhas indicam
uma elevação entre 120 e
180 milímetros acima do
nível médio na região do Pacífico central, enquanto no
oeste do Pacífico equatorial
a anomalia se inverte, com

Áreas em branco e vermelho quase dobram quando comparadas as de 1997, ano em que a atividade do fenômeno foi intensa
os tons roxos e azuis revelando áreas com depressões
entre 60 e 150 milímetros.

Uma rápida observação
mostra que as áreas em
branco e vermelho regis-

tradas em 2015 quase dobram quando comparadas
a 1997/1998, anos de forte

El Nino e marcados por atividades climáticas intensas.

Chuvas no Sul e Centro-Oeste Primeiro semestre quente

Normalmente, nos anos de El Niño há um forte aumento
da concentração de chuvas na região Sul (que já vem ocorrendo há semanas), ao contrário da Amazônia oriental e no
Nordeste, onde a seca severa se amplia devido ao enfraquecimento dos ventos alísios que distribuem a umidade. Assim,
os riscos de incêndios florestais aumentam em partes da
Amazônia, enquanto as enchentes dominam o cenário no sul
do país.

A Região sudeste também apresenta comportamento típico,
com o aumento da temperatura média. No entanto, não há
um padrão característico no regime de chuvas, embora haja
previsão de precipitações acima da média em estado do Sul
e do Centro-Oeste.

O primeiro semestre de 2015 foi o mais quente da história
para o período desde que os dados sobre a temperatura global
começaram a ser coletados, em 1880. As temperaturas medidas nos meses de março, maio e junho deste ano bateram
recorde como as mais quentes, se comparadas aos anos anteriores. Entre os meses de janeiro e junho, a média das temperaturas continental e oceânica estava em 0.85° Celsius
acima da média do século 20 para essa época do ano. As informações foram divulgadas pela Administração Nacional de
Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos (NOAA) e confirmadas pela Agência Espacial Americana (Nasa) e a Agência
Meteorológica do Japão (JMA). A previsão dos órgãos de meteorologia da Austrália, Japão e Estados Unidos é que o ano
de 2015 será o ano mais quente da série histórica.

Divanir Higino da Silva assume
a PRESIDÊNCIA-EXECUTIVA
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COCAMAR

GESTÃO DIDI SUBSTITUI A

JOSÉ FERNANDES JARDIM
JÚNIOR QUE, APÓS 26 ANOS
DE COOPERATIVA, DECIDIU
SAIR PARA DEDICAR-SE AOS
NEGÓCIOS DA FAMÍLIA

O

administrador de
empresas e contabilista Divanir Higino
da Silva, de 52 anos,
assumiu no dia 21 de outubro
a presidência-executiva da
Cocamar. Ele substituiu o engenheiro agrônomo José Fernandes Jardim Júnior, que
oficializou sua saída durante
reunião do Conselho de Administração, na mesma data.
Fernandes, o Zezé, de 63
anos, disse que pretende dedicar-se aos negócios da família, ao lado dos filhos. Ele
passou os últimos 26 anos
exercendo funções em áreas
de gestão na Cocamar, dos
quais 16 como vice-presidente. No início de 2014, convidado pelo Conselho de Administração, assumiu a presidência-executiva. "Como o
exercício 2015 está chegando
ao fim, considero que seria

este o melhor momento e resolvi liberar o Conselho para
convidar outro profissional",
afirmou o ex-presidente. Ele
ressaltou que a cooperativa,
conforme o planejamento estratégico, tem o desafio de dobrar de tamanho até 2020, o
que dificultaria seu objetivo
pessoal de estar mais perto
dos filhos na empresa familiar.
"Com sua dedicação, profissionalismo e bom relacionamento com todos os setores,
o Zezé contribuiu de forma
muito significativa para o
processo de consolidação da
Cocamar", pontuou o presidente do Conselho de Administração, Luiz Lourenço.

O NOVO PRESIDENTE –
Nascido em Maringá, Divanir
Higino da Silva, o Didi, graduou-se em Administração

de Empresas e Contabilidade
pela Universidade Estadual
de Maringá e possui MBA
Executivo em Gestão Empresarial, pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV). Ele construiu
toda a sua carreira profissional dentro da Cocamar, onde
ingressou em 1978 na função
de office-boy, aos 14 anos.
Com o passar dos anos, escalou vários cargos até chegar
à diretoria, na última década.
Em 2006, foi convidado a assumir o cargo de diretor-secretário, função que exerceu
até 2013. No ano passado, assumiu a vice-presidência de

Gestão e Operações. Didi é
também integrante do Conselho de Administração da
Sicredi União PR/SP.

“A Cocamar é o meu único
emprego em toda a minha
vida. Quando comecei a trabalhar aqui, ainda muito jovem, jamais imaginei que
pudesse ter a honra de dirigila”, afirma.
Contando com um modelo
de governança consolidado, a
Cocamar tem a sua diretoriaexecutiva formada por profissionais contratados.

Desde 1978 na
cooperativa, Didi tem
o reconhecimento do
mercado e dos
associados; depois
de assumir o cargo,
ele deu início a uma
série de reuniões
com os cooperados,
nas unidades
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safra

Como impulsionar

A PRODUTIVIDADE

DESEMPENHO HÁ MUITOS FATORES EM JOGO, MAS VAI

DEPENDER MUITO DA MANEIRA COMO O PRODUTOR CONDUZ
A SUA LAVOURA. POR MARLY AIRES

N

ão existe uma receita pronta, mas é possível produzir mais de 140 sacas de soja por hectare – o
equivalente a 340 sacas por alqueire. Duvida?
Pois foi esse o maior resultado do Desafio Nacional de Máxima Produtividade do Comitê Estratégico Soja
Brasil – Cesb – na safra 2014/2015.

A façanha, que impressionaria até os mais tecnificados
produtores norte-americanos, foi conseguida aqui
mesmo no Paraná, no município de Ponta Grossa, pelo
agricultor Alisson Alceu Hilgenberg e o seu consultor
Vilson Hilgenberg. A marca foi a maior de toda a história
do concurso: 141,79 sacas por hectare ou 343,14 sacas
por alqueire, volume superior até mesmo que o do campeão de produtividade dos Estados Unidos, de 110 sacas
por hectare.

De acordo com Luiz Antonio da Silva, diretor executivo do
Cesb, o resultado dos Hilgenberg surpreendeu até mesmo os
organizadores do desafio. Na safra anterior, o campeão havia
atingido 117 sacas por hectare e a meta era superar as 120
sacas na safra 2014/2015. Pois não apenas o campeão superou a meta em mais de 20 sacas, como os cinco primeiros
colocados romperam a barreira das 120 sacas. Só para comparar, a média do Brasil é de 48 sacas por hectare.
Se for levado em conta um custo de produção de 70 sacas
por alqueire (o equivalente a 28,9 sacas por hectare), ao preço
de R$ 70 a saca, o produtor campeão da safra 2014/15 teria
um desembolso de R$ 4.900 (R$ 2.024 por hectare). Com a
média de produtividade de 343,14 sacas por alqueire, ele teria
um faturamento bruto de R$ 24.019; isso daria
R$ 9.870 por hectare.

Hilbenberg,
de Ponta Grossa:
sua média na safra
2014/15 mostra
que produtores
brasileiros ainda
têm muito a avançar

6 | J o rn a l d e Se rv i ç o Co c a m a r | O u t u b ro 2 0 1 5

O aumento da produtividade
não acontece por acaso
SAFRA

“É preciso aplicar o conhecimento e a experiência adquiridos ao longo dos anos, de agricultores, consultores, pesquisadores, entidades de pesquisa, cooperativas e das empresas
privadas envolvidas com a cultura da soja, para serem criados novos modelos de produção que permitam atingir uma
produtividade de pelo menos 90 sacas por hectare em nível
comercial”, afirma o engenheiro agrônomo Orlando Martins,
ex-presidente e atual membro do Cesb.

Para Martins, o mais importante nos resultados do campeão de produtividade nacional não foram as quase 142
sc/ha obtidas na área do desafio, mas as 103 sc/ha colhidas
nos 220 hectares da propriedade e as mais de 90 sacas por
hectare nos mais de 600 hectares que a família cultiva.

PAROU - Martins lembra que de 1970 a 2000, ocorreu um
incremento linear da produtividade da soja, mas houve uma
estabilizada a partir de então. “Se o incremento tivesse continuado no mesmo ritmo, poderíamos estar agora com a
média de 68 sc/ha ou mais, bem além das atuais 50 sc/ha”,
diz. “A sustentabilidade de uma cultura só se mantém se
houver aumento de produtividade”, acrescenta.
Na opinião do ex-presidente do Cesb, as altas produtividades não acontecem por acaso ou de uma hora para outra:
são construídas conforme vai aumentando o domínio da tecnologia. “O produtor precisa identificar os fatores que estão
limitando o aumento de produtividade”, afirma. Esses fatores
seriam de ordem climática, nutricionais e não nutricionais.

120

sacas/hectare
(290,4/alqueire) foram
superadas pelos cinco
primeiros colocados
no concurso do Cesb
safra 2014/2015

INTERAÇÃO - Martins acredita que “a solução virá do interesse do próprio produtor rural e nem tanto da pesquisa oficial, pois cada propriedade tem as suas limitações”. “Para
conseguir alta produtividade, é necessário criar novos modelos de produção para cada situação, organizando os diversos fatores de forma que a interação deles resulte em maior
resultado.

Ele ressalta que a família Hilgenberg não utilizou nenhuma
nova tecnologia, apenas agrupou as que já são conhecidas.
“O segredo está em aprender a manejar essas
interações e trazer isso para a área comercial”.

A solução virá do interesse do próprio produtor
rural e nem tanto da pesquisa oficial, pois cada
propriedade tem as suas limitações”

De acordo com
o Cesb, o uso da
braquiária assegura
bons resultados em
anos secos ou muito
secos. Além da
cobertura deixada
no solo e o fato
de preservar a
umidade as raízes
da braquiária criam
canais que facilitam
o desenvolvimento
das raízes de soja

ORLANDO MARTINS, ex-presidente do Cesb

48

sacas/hectare
(116/alqueire) é a
média brasileira

53

sacas/hectare
(128/alqueire)
é a média na
região da Cocamar

Com 343,14 sacas
por alqueire, ele teria
um faturamento bruto
de R$ 24.019;
isso daria

R$ 9.870
por hectare (*).
(a R$ 70,00 a saca)
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Qual o segredo dos
campeões de produtividade?
SAFRA

A análise de um trabalho realizado entre os campeões nacionais de produtividade revela que há pontos em comum
entre eles. Os solos são naturalmente férteis ou houve a
construção e a manutenção da fertilidade do perfil do solo
em profundidade, com a saturação de base sempre superior
a 30%, pH entre 5 e 5,8 abaixo dos 20 cm de profundidade,
baixo teor de alumínio, maior absorção e fixação de nitrogênio pela planta, oferta de potássio, fósforo, matéria orgânica e outros nutrientes e micronutrientes.
“Provavelmente será necessário mudar os níveis críticos
de nutrientes no solo e na folha para atender ao patamar
de produtividade que se busca. As adubações feitas são
bem superiores às utilizadas pela média dos produtores”,
afirma Orlando Martins, do Cesb.

DEPENDE - Variedades boas e adaptadas ou o arranjo e
a distribuição de plantas também têm peso importante no
aumento de produtividade, mas isso vai depender de fatores como plantio de qualidade, semente com alto vigor,
manejo fitossanitário na hora certa, entre outros itens.

Bom enraizamento
é fundamental

Um estudo norte americano aponta que a extração de água pela planta – quase 80% - ocorre
principalmente a partir dos 30 cm de profundidade, e que 37,5% da extração se dá entre 120 e
150 cm. Por isso, o maior enraizamento e a sua
profundidade são diferenciais no comparativo
entre a área do concurso e a área comercial dos
produtores participantes, dando uma diferença
de mais de 20 sacas por hectare. Ao mesmo
tempo, todos trabalharam com produtos melhoradores de desempenho fisiológico como hormônios, enraizadores e micronutrientes.

Martins lembra que no passado o foco de qualidade
da semente estava na germinação. Hoje, o vigor é fundamental para um forte enraizamento e crescimento na
fase inicial. Há estudos que mostram que a partir de um
vigor de 70%, para cada 1% de aumento, isto vai significar uma incremento de 0,4 sacas a mais na produtividade. O ideal, segundo ele, é trabalhar com vigor
superior a 90%.

Mesmo diante de fatores de produção não controláveis,
como a ocorrência e a distribuição de chuvas, os produtores podem amenizar o problema. Para isso, devem usar
irrigação ou variedades mais resistentes, trabalhar com
data de semeadura, cobertura morta ou eficiência no uso
da água, mantendo a planta com nutrição equilibrada,
além de aumentar a capacidade de armazenagem de água
no solo com matéria orgânica e descompactação. O ideal
são densidades menores que 1MP (Mega Pascal – unidade
padrão de pressão), sendo 2 MP um valor crítico de compactação a partir do qual não há crescimento de raiz ou
atividade metabólica.

Produtor de Ivatuba colheu
média de 9.496 quilos
de milho por hectare

Um produtor de Ivatuba, município a 40 quilômetros de Maringá, foi o recordista regional em produtividade de milho na safra de inverno deste ano. O agricultor, que pediu
para não ter seu nome revelado, colheu 9.496 quilos por hectare, o equivalente a 158,26
sacas. Em alqueire, isto significa nada menos que 383 sacas.

Para o engenheiro agrônomo Emerson Nunes, coordenador técnico de culturas anuais
da Cocamar, o resultado desse produtor demonstra que existe um potencial elevado de
produtividade de milho para ser explorado na região. Para se ter ideia, a média dos associados da cooperativa, na mesma safra, foi de 5.378 quilos por hectare.o que corresponde a 89,6 sacas por hectare e a 216,9 por alqueire. A diferença é grande.

Os municípios que apresentaram maior produtividade na colheita do cereal foram São
Jorge do Ivaí, Maringá, Floresta, Doutor Camargo e Japurá, pela região noroeste, Sertaneja,
Primeiro de Maio, Alvorada do Sul, Bela Vista do Paraíso e Ibiporã, pela região norte.

5.378

quilos/hectare foi
a média geral na
região da Cocamar
na safra 2015

840

mil toneladas foi o
volume recebido de
milho pela Cocamar,
na mesma safra
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Cocamar patrocina XIII Seminário
Nacional de Milho Safrinha
Evento será de 24 a 26 de novembro em Maringá

O cultivo
de milho
safrinha
iniciou-se
na região de
Maringá, mais
precisamente
no município
de Floresta

Com o patrocínio da Cocamar, Maringá vai sediar entre os
dias 24 e 26 de novembro, no Centro de Eventos Excellence, o
XIII Seminário Nacional de Milho Safrinha, uma iniciativa da
Associação Nacional de Milho e Sorgo. A organização é do Departamento de Agronomia da Universidade Estadual de Maringá (UEM), com apoio do Instituto Agronômico do Paraná
(Iapar) e Instituto Emater.
De acordo com os organizadores, serão discutidos temas
relacionados ao desenvolvimento tecnológico da cultura,
visando o incremento da produtividade de forma sustentável e com viabilidade econômica. O evento é destinado
a produtores, pesquisadores, professores, consultores,
extensionistas, administradores, técnicos de cooperativas e empresas, estudantes e demais agentes associados à cadeia produtiva. As inscrições podem ser
efetuadas pelo site www.seminariomilhosafrinha2015.
com.br e, para mais informações, contatos devem ser mantidos com a CR Eventos, telefones (44) 3031-2057 e (44) 99481190 ou e-mail: creventos@creventos.com.br.

INÍCIO - O cultivo de milho safrinha iniciou-se na região de Maringá, mais precisamente no município de Floresta. Nos primeiros anos de 1980 os produtores encontravam-se
descapitalizados, ainda se ressentindo das perdas decorrentes
da grande geada de 1975. Suas lavouras eram conduzidas com
baixo nível tecnológico e, consequentemente, resultavam em
baixa produtividade. Entretanto, passadas mais de três décadas, o que se observa é um importante avanço no nível tecno-

Zico faz palestras no Fórum
Nacional de Agronegócios

O vice-presidente de Negócios da Cocamar, José Cícero
Aderaldo, o Zico, será o palestrante em novembro na
quarta e última etapa de 2015 do Fórum Nacional de Agronegócios organizado pela Rádio CBN.

Ele vai abordar a tendência dos preços das principais
commodities agrícolas e os eventos estão programados
para os dias 17 em Maringá e 18 em Londrina, ambos a
partir das 19:30h, nos parques de exposições das cidades.
O Fórum, já em seu quarto ano, conta com o apoio da Cocamar, sendo que o público é formado basicamente por
produtores convidados pela cooperativa.

Neste ano, os palestrantes foram o ex-presidente do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), Vitor Hugo Burko, que
falou sobre o CAR e as exigências ambientais; o economista Alexandre Mendonça de Barros, que fez uma análise de mercado; e a empresária rural Marize Costa Porto,
proprietária da Fazenda Santa Brígida, situada em Ipameri
(GO), considerada a principal vitrine em Integração Lavoura, Pecuária e Floresta (iLPF) no Brasil.

lógico empregado pelos agricultores, o que tem resultado em
incremento na produtividade, quantidade, e principalmente, na
qualidade do produto obtido.

PARANÁ - Conforme dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a área cultivada com milho safrinha no Paraná, no ano de 2015, foi de 1,91 milhão de hectares (ha),
produtividade média de 5,84 toneladas por hectare e produção total de 11,18 milhões de toneladas, tornando-se uma
cultura de grande importância para as regiões norte,
noroeste e oeste do estado.

REGIÃO - De acordo com a Cocamar, as propriedades
de seus associados apresentam dimensões de até 10
ha (15%), de 10 a 50 ha (41%), de 51 a 100 ha (17%) e
superior a 100 ha (27%). Na Safra 2015, a área cultivada com milho safrinha correspondeu a 80% do total
da superfície utilizada no verão com a soja, ou seja,
190.590 ha. A produtividade média alcançada foi de 5,1
ton/ha, resultando em uma produção total de 972 mil toneladas de grãos.

RECEITA - Considerando o custo variável médio de produção
de R$ 1.557,56 por ha e o preço de saca de milho (60kg) no
valor de R$ 25,00, a receita líquida média obtida pelos produtores da região de Maringá foi de R$ 567,44 por ha. Com isso,
o valor total médio da produção atingiu cifra superior a R$
400 milhões, o que evidencia a importância econômica e social
da cultura em termos regionais.

Cafeicultor precisa estar
atento ao ácaro da leprose

Há muito tempo que o ácaro
da leprose (Brevipalpus phoenicis) frequenta os cafezais
brasileiros, mas sempre foi
considerado uma praga/doença secundária. De um modo
geral, sua ação preocupava
mais nos pomares de citros
do que nos cafezais. Nos últimos três anos, entretanto, têm
ganhado importância e seu
ataque às lavouras de café se
intensificaram.

Atualmente, o ácaro é observado em praticamente todas
as lavouras e nota-se que em
torno de 60% das áreas, tem
havido danos econômicos de
níveis variados, devendo o
produtor estar atento a sua
presença, fazendo o controle,
segundo recomenda o enge-

nheiro agrônomo César Maia,
da Cocamar.

Quando infectada pelo vírus
da leprose, através do ácaro,
a planta perde folha, comprometendo a safra futura, além
de lesionar os frutos, o que
prejudica a qualidade e a produtividade da safra. Os frutos
ficam manchados, depreciando o valor e o seu rendimento.
Dependendo do nível de infestação, é necessário fazer podas drásticas nas lavouras para sua recuperação.

O produtor pode identificar
os sintomas: lesões nas nervuras das folhas internas da
planta, que ocasionam a desfolha, além de lesões nos frutos. Mas quando estes apa-

Quando os
sintomas são
observados,
a infecção e
os prejuízos
já estão
caracterizados

recem, a infecção e o prejuízo
já estão caracterizados.

“O ideal é identificar a presença do ácaro em folhas e
ramos na parte interna da
planta, usando lupas de aumento e assim realizar o controle com acaricidas específicos em pulverizadores de
alta pressão para melhor atingir o alvo”, orienta Maia.

DIVERSIFICAÇÃO
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PEQUENOS

a velha e boa fórmula

DE TUDO UM POUCO A MÁXIMA DE QUE NÃO SE DEVE

COLOCAR TODOS OS OVOS NA MESMA CESTA É LEVADA AO
PÉ DA LETRA POR FAMÍLIAS QUE SABEM APROVEITAR
BEM SUAS PROPRIEDADES. POR MARLY AIRES

C

om uma vida simples e tranquila, José
Ramiro Filho e a esposa Fátima, donos
de quatro alqueires em Altônia, município da região de
Umuarama, sobrevivem da
atividade agrícola graças à
diversificação. Eles têm um
pouco de tudo e a maior parte
do que consomem, cerca de
90%, é produzida no sítio.
A atividade principal é o café.
São 10 mil pés em um alqueire e meio, com várias idades
e espaçamentos. Como Ramiro poda o cafezal por etapa,
todo ano há uma área produzindo. Na última safra foram
colhidas 170 sacas em coco –
o equivalente a 60 sacas beneficiadas, abaixo do esperado. “A estiagem prejudicou
a qualidade e o volume de
produção”, justifica o produtor.

BANANA - Atualmente, a
maior renda na propriedade
advém da banana nanica,
cujo mercado tem oferecido
preços remuneradores. Com
cerca de 500 pés em meio alqueire, são produzidos de
700 a 800 quilos por mês e
a colheita ocorre praticamente durante todo o ano. “Dá
para tirar uns mil reais por
mês só com a fruta”, calcula
Ramiro.

Eles possuem um rebanho
com sete vacas girolanda,
das quais são tirados, em
média, 30 litros de leite por
dia. Por enquanto, toda a produção é transformada em
queijo, que o casal comercializa na cidade. Mas, quando
o vizinho iniciar também sua
produção, a ideia é entregar
em conjunto. “Como o volume é pequeno e a distância

O casal mantêm vários negócios:
“Tem que achar meios de fazer
render por todos os lados”

é longa, fica inviável para o
laticínio buscar tão pouco
leite com o caminhão tanque”, explica o produtor.

COMPRADORES - As criações de porcos e frangos caipiras são mais para consumo, mas sempre há gente
querendo comprar. “O pessoal da cidade sabe que a
gente tem e vem buscar
aqui”. Isso sem contar os
ovos, frutas, mandioca, abóboras, verduras, feijão e
tudo mais que precisam.
“Sempre está entrando algum dinheiro e o nosso
gasto na cidade é mínimo.
Por isso dá para levar a vida
tranquilo”, afirma.

O filho André ajuda os pais
no sítio e a filha, Viviane, formada em Pedagogia, trabalha na cidade, onde atualmente faz pós-graduação.
“Quando a propriedade é pequena, tem que achar meios
de fazer render por todos os
lados”, diz o produtor.

Eles têm estudado também
outras opções de cultivo de
frutas para diversificar a propriedade ainda mais. Dentre
os critérios básicos para a definição de o que plantar está
a renda gerada, o espaço ocupado e que seja possível conciliar as atividades quanto a
demanda por mão
de obra.
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A arte de fazer o máximo do mínimo

A compra dos 10 alqueires de
terra em Apucarana, há 16
anos, foi uma grande conquista da família Lavaria. Por
isso, tornar cada metro quadrado de terra produtivo não é
só uma necessidade para manter os gastos diários, mas uma
forma de fazer valer todo o esforço de uma vida.

O casal Pedro Lavaria e Maria
Tereza e os filhos passaram
grande parte de suas vidas
prestando serviços como diaristas em sítios e fazendas da
região. “A gente trabalhava
numa semana para comer na
outra e quando ficava sem serviço, como em dias de chuva,
era a certeza de tempos ainda
mais difíceis”, conta Alex, um
dos filhos.

Mesa farta: produzem de
tudo utilizando mão de
obra familiar

Por isso, quando tiveram a
oportunidade de trabalhar como porcenteiros em lavouras
de café, deram o melhor de si
e pouparam tudo que puderam. Com o que foram juntando, compravam terrenos, cons-

truíam imóveis na cidade, conseguiram outras fontes de renda e, com o capital, compraram, enfim, os 10 alqueires.

Planejar, organizar e estruturar a propriedade para gerar

renda foi outra luta. Mas hoje,
grande parte das atividades é
mecanizada, o que facilita o
serviço e possibilita que, mesmo com a diversificação, só a
família dê conta
de tudo.
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PEQUENOS

LUCRO - A maior
parte da propriedade, cinco alqueires, é ocupada com soja no verão e milho e aveia para silagem no
inverno. Graças ao capricho
na adubação (com esterco de
gado e cama de frango) e por
seguir todas as recomendações técnicas da Cocamar,
obter ao redor de 185 sacas
de soja por alqueire tem sido
rotina para o produtor que já
chegou a produzir 201 sacas
por alqueire em 2013. “Neste
ano cheguei a vender a saca
por R$ 67,50, sobrando livre
uma média de R$ 7 mil por
alqueire livre”, conta Alex.

Há mais dois alqueires e
meio ocupados com milho
para silagem no verão, área
que, eventualmente, quando
há bastante alimento para o
rebanho leiteiro e o preço do
milho compensa, é destinada à produção de grãos,
chegando a obter mais de

400 sacas por alqueire.

EQUIPAMENTOS - Os oito
mil pés de café - Iapar 103,
Catuaí e Tupi 88 - ocupam
um alqueire, produzindo em
média 200 sacas em coco.
Como o terreno é muito inclinado e a área pequena, o uso
de colheitadeira não é possível, mas a família mecanizou
o que deu, comprando derriçadeira, soprador e demais
equipamentos que facilitam o
trato, condução e a colheita
do café.

No contraponto, como a família aproveita cada pedaço de
terra, até hoje ainda usa matraca para semear milho e feijão no meio do café, além de
ter horta, pomar, vários cultivos de subsistência e criações.
O pouco de terreno que sobra
foi ocupado com pés de laranja, para produção de fruta
in natura, comercializada para
vendedores de rua.

Em 2013, a média da soja,
cultivada em 5 alqueires,
foi de 201 sacas

Leite paga as despesas diárias

Como a família produz silagem de milho e
aveia, 42 cabeças de gado de leite girolanda
são mantidas em apenas meio alqueire de
pasto, com a alimentação sendo feita no
cocho. Do total, a maior parte é de novilhas,
havendo hoje apenas 15 vacas. Em média
são mantidas 10 em lactação, produzindo de
20 a 25 litros por animal ao dia, somando
de 200 a 250 litros.

A produção é entregue numa fábrica de
bolo, no laticínio e ainda sobre para fazer
queijo que é vendido na cidade. Tudo é es-

Arrendar, diversificar e caprichar
Arrendar, diversificar e caprichar foi a fórmula encontrada pelo cooperado Geraldo
Aparecido Martins Braga,
pequeno produtor de Warta,
distrito de Londrina, para sobreviver da atividade, além
de utilizar, basicamente, mão
de obra familiar. A esposa
Sueli e os filhos Danilo, Douglas e Guilherme o ajudam
como podem.

Dos 37 alqueires, só dois
pertence à família. Os demais 35 são arrendados. “A
terra é muito cara na região”, diz Geraldo, por isso
tem optado por arrendar,
como fez a vida toda também
o seu pai.

SEGURANÇA - Justamente
por não contar com um volume significativo de recursos é que ainda investe na
diversificação, aproveitando
bem a mão de obra familiar
e o espaço que dispõe. “O
mercado dos produtos agrícolas muda muito. Uma cultura que hoje dá resultado,
no próximo ano pode não dar
ou o clima não ajudar. Diversificando você tem outras opções que auxiliam a pagar as
contas”, afirma Geraldo.
Do total, 30 são ocupados
com o plantio de soja, produzindo em média 130 sacas por
alqueire no verão, e mi-lho, no
inverno, com produtividade

truturado de forma a facilitar o serviço, com
ordenha mecânica, tanque de refrigeração e
tudo mais.
“A renda de uma atividade complementa a
de outra. Só o que ganhamos com o leite já
cobre os gastos da casa e do dia a dia na propriedade, permitindo tirar a renda do café e
da soja praticamente livres para os investimentos e as despesas maiores”, afirma Alex,
destacando que pequenos produtores como
eles não podem correr o risco de apostar
tudo numa única atividade.

Eles só têm
2 alqueires próprios,
mas cultivam 37

é mecanizada, inclusive a
colheita.

de 240 sacas por alqueire.
Outra opção é o plantio de
amendoim, dois alqueires, feito já há 15 anos e com clientela certa. Nesta mesma área,
no último inverno, plantou batata e gostou da experiência,
devendo repetir.

Danilo, o filho mais velho,
já vem também formando
seu pé de meia. Depois de
CAFÉ - Há ainda cinco al- tempos trabalhando na presqueires com café, das varie- tação de serviço com colheidades Obatan, Catuaí e IPR tadeira e tratores da família,
98, com idades de sete a 10 juntou o suficiente para comanos e produtividade de 70 prar suas próprias máquia 100 sacas beneficiadas nas e passar a prestar serpor alqueire em média. viços para outros produtores
Grande parte das operações na região.
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especial
Maravilhoso

Grão

SOJA A INDÚSTRIA DEMORA

MAIS DE DEZ ANOS PARA CHEGAR
A UMA NOVA SEMENTE, MAS OS
AVANÇOS TECNOLÓGICOS - DIANTE
DO ENORME POTENCIAL - AINDA
ESTÃO LONGE DO SEU ÁPICE

P

arte da história centenária da soja no
Brasil pode ser contada pela evolução
das sementes. O grão lançado no campo no noroeste
do Rio Grande do Sul em
1914 rendia menos da metade do volume oferecido
pelas novas variedades, que
carregam um histórico de
décadas de pesquisa e investimentos milionários.

Passo a passo

E as novas tecnologias se
alastram cada vez mais rapidamente. Prova disso é a soja geneticamente modificada
(GM), que foi lançada pela
norte-americana Monsanto e,
na última década, passou de
40% para mais de 90% das
lavouras do Brasil. Nos últimos anos, a preferência por
lavouras de ciclo mais curto
e com menos folhas fez tecnologias argentinas se alas-

trarem por 40% das plantações, ou 12 milhões de hectares.

As novas variedades avançam em diversas frentes, da
adaptação a condições ambientais severas como a seca até a resistência a inse-

O caminho para se chegar a uma nova semente passa por várias etapas.

1º

tos. Para desenvolver as cultivares de soja, a indústria
percorre um longo processo,
que mobiliza profissionais
de diversas áreas, como biologia, química e engenharia.

(*) Transcrito da Gazeta do
Povo

3º

- a busca de eventos de interesse tufas na procura por perfis genéticos
- caso o investimento seja consipara a pesquisa. Segundo o setor, ideais;
derado viável, a pesquisa segue
um mesmo projeto chega a realiadiante;
zar mais de 100 mil experimentos,
- se o resultado é positivo nesta
que envolvem a seleção de semenetapa, passa-se para um ciclo de
- as últimas etapas são o lançates já existentes e simulações em es- pré-desenvolvimento;
mento e a comercialização.

2º

4º

Esse processo custa em média US$ 136 milhões (ou R$ 544 milhões) e leva 13 anos, aponta a multinacional Dow
AgroSciences, que tem sede em Indianápolis (Estados Unidos). “É cada vez mais caro desenvolver uma molécula ou
novo evento genético e há muitas barreiras, como a burocracia. Isso tem levado o mercado a reduzir o número de lançamentos”, resume Ramiro de La Cruz, diretor de Negócios em Proteção de Cultivos da empresa.

Avanço tecnológico
é rápido e surgem
novidades todos os
anos que ampliam a
proteção das lavouras
e elevam os índices
de produção
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O que esperar do futuro?

Os pesquisadores avaliam que os avanços da soja estão longe de um ápice.
Além das empresas que pesquisam sementes, multinacionais como Bayer e
Basf desenvolvem sistemas de proteção das lavouras que elevam os índices
de produção.
Problemas no campo abrem espaço a tecnologias específicas. A soja Intacta
RR2 PRO, da Monsanto, ganha mercado com promessa de incremento na
produtividade e principalmente por ser resistente a lagartas numa época de
aumento da pressão dos insetos. Foram mais de 10 anos de pesquisa e investimentos que passam de US$ 150 milhões (ou perto R$ 600 milhões), conforme o diretor do projeto e do setor de soja da Monsanto para a América do
Sul, Ernst Sanders.

Eficiência exige
compromisso coletivo

O desempenho das sementes depende de rigor no manejo e as pesquisas requerem segurança institucional, conforme a indústria. Além da promessa de
maior rendimento, a disciplina no campo prolonga a vida útil das novas tecnologias, evitando o aparecimento de plantas daninhas resistentes a determinados
herbicidas, por exemplo.

O pesquisador da Embrapa Soja e membro do Conselho de Informações sobre
Biotecnologia (CIB) Décio Luiz Gazzoni defende que é preciso mais integração
entre governo, empresas e setor produtivo. “Sem isso, coloca-se em risco tecnologias muito boas para os produtores”, indica. Medidas como a obrigatoriedade de plantio de refúgio vêm sendo discutidas. Nessas áreas, insetos não
resistentes a uma tecnologia específica se reproduzem com insetos resistentes,
gerando descendentes suscetíveis ao controle.

US$ 150

milhões foi quanto custaram as
pesquisas para o desenvolvimento
da soja Intacta RR2 PRO

1 8 | J o rn a l d e Se rv i ç o Co c a m a r | O u t u b ro 2 0 1 5

ESPECIAL

Famílias cresceram com a soja

A maioria começou na cafeicultura, mas foi lidando com soja que muitas famílias prosperaram.

O COOPERADO Leonardo Chavenco, 71 anos,
de Maringá, cresceu ajudando o pai nas lavouras de
café em Santa Fé de Marialva, em 1945. Depois de
alguns anos enfrentando dificuldades, a família
vendeu as terras e se mudou para Maringá.
Leonardo foi bombeiro, caminhoneiro e voltou a
ser agricultor quando a esposa herdou um sítio.
“Os familiares queriam que eu plantasse mais terra
deles, arrendada. Pensei, pensei até que resolvi encarar”.
De 12 alqueires foi para 22, 54 e, atualmente, cultiva
72 alqueires na região da Placa Hiller e Guerra.
“Devo praticamente tudo o que temos à soja.
Graças a essa cultura, meu filho está seguindo
meus passos e será meu sucessor na produção
desta importante lavoura que melhorou a vida
de muitas pessoas”.

EM SABÁUDIA, muitos produtores superaram

momentos difíceis e conseguiram se firmar com
a soja. O cooperado Amauri Nicolino, 52 anos,
é um deles. Atualmente planta 200 alqueires,
a maior parte arrendada, em parceria com o
irmão Osvaldo. “Iniciamos com essa atividade
em 1976 e de lá pra cá não paramos mais, muito
pelo contrário, a área que era pequena foi
aumentando com o passar dos anos. “A soja
é nossa fonte de sobrevivência, faz parte
de nossa vida” .

OS PETECK estão entre os pioneiros no cultivo
da oleaginosa em Jussara. A cultura passou a fazer
parte da rotina deles em 1975, quando David deixou
de trabalhar em um banco e passou a cultivar o
grão em 20 alqueires. Ele e os filhos Hamilton,
Marcos e Valter passaram a se dedicar integralmente
à nova atividade. “As primeiras variedades cultivadas
foram Braga, Paraná, S5 e, um pouco mais adiante,
BR-4, Embrapa-48 e FT-10”, lembra Hamilton (foto).
“Hoje a tecnologia tem nos ajudado bastante”, finaliza.

Agroalmanaque
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Ele canta e encanta
SUCESSO COM UM SHOW DE SIMPATIA,

CANTOR DANIEL ENCERROU EM ALTO ESTILO
A PROGRAMAÇÃO QUE COMEMOROU OS
30 ANOS DA SICREDI UNIÃO PR/SP

E

m setembro, ao finalizar a celebração de
seus 30 anos, a Sicredi União PR/SP
reuniu convidados para um
jantar nas cidades de Piracicaba, Londrina e Maringá,
cuja programação incluiu a
presença do cantor Daniel, um
dos nomes consagrados da
música brasileira, na estrada

há mais de 30 anos.

Além de interpretar grandes
sucessos de seu repertório e
da música sertaneja, Daniel,
de 47 anos, encantou o público
com sua simpatia, o que valorizou ainda mais os eventos.
Nas três oportunidades ele
cantou durante alguns mo-

mentos em companhia do pai,
seu Camilo, com quem começou a tocar violão aos cinco
anos.
Em entrevista, ele falou sobre sua vida, o irmão, a família, João Paulo e a vida de
artista.
ORIGENS – “Com o passar dos

Daniel fez elogios e
prestou homenagem no
palco, em Maringá, ao
presidente da
cooperativa de crédito,
Wellington Ferreira, a
quem presenteou com
a imagem de Nossa
Senhora Aparecida
anos, fui mudando alguns hábitos. Costumava usar pulseira, corrente, relógio, e deixei
isso de lado também. Nunca
vou negar minhas origens
sertanejas, fui criado ouvindo
esse tipo de música. Mas sou
um cantor romântico, popular,
e tenho a liberdade de enveredar pelo pop, experimentar
novos caminhos. Para mim, o
brega está muito longe do estilo que eu faço. É algo bem
mais popular, muito mais
povão”.
O IRMÃO – “Eu sempre me
admiro com a sensibilidade do
meu irmão (Gilmar, que sofre
de paralisia cerebral) Minha
família e eu nunca sofremos
preconceitos com a doença
dele. Não entendo como tem
gente que ainda esconde que
tem em casa pessoas com necessidades especiais”.

FAMÍLIA – “Demorei a formar
minha família (é casado com
Aline, com quem tem duas filhas). Mas ela é e será tudo
para mim. Trata-se da maior
conquista da minha vida. Eu
sinto muita saudade das mi-

nhas filhas (Lara e Luíza)
quando tenho que sair para os
shows. E é impressionante
que um dia apenas já faz muita diferença. As brincadeiras
mudam, tudo muda”.

JOÃO PAULO – “Comecei a
cantar com o João Paulo aos 11
anos de idade, ele sempre foi
da família. Pra mim, tinha
tudo acabado” (após o acidente
que matou o parceiro).

O ARTISTA – “Você tem que
estar ligado no que está acontecendo no mercado, logicamente. Existe uma questão
comercial envolvida. Mas também existe a sua vontade, a
sua essência. A emoção para
criar as músicas e cantar vem
de dentro mesmo. Acima de
qualquer coisa, é algo natural.
O amor pela música também
colabora para que isso transpareça”.

FUTEBOL – Torcedor
do São Paulo, Daniel possui
desde 2000 a equipe Daniel
Futebol Clube, que cruza o
Brasil realizando partidas
amistosas sendo a renda
revertida para entidades assistenciais do município
que realiza o evento. A
equipe é formada pelo cantor e seus amigos.
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receita

Que tal preparar uma lasanha de tilápia?
SUGESTÃO VEM
DE PRIMEIRO
DE MAIO, REGIÃO
DE LONDRINA

Conhecidos por gostarem de
receber amigos e por serem
bons na cozinha, Mariza Abarca Carmezini e o esposo, o cooperado Ângelo Carmezini
Netto, o “Bila”, moram no município de Primeiro de Maio.
Eles dividem as atividades no
campo, onde cultivam grãos e
criam tilápias em tanque, e
também na cozinha. A receita
abaixo foi preparada por Mariza, mas os dois gostam de
fazer tudo a quatro mãos.

INGREDIENTES

• 2 kg de filés de tilápia
• 300 g de mussarela fatiada

• Molho vermelho temperado
a gosto

COMO PREPARAR

Tempere os filés com limão
e sal, empane e frite, no ponto. Disponha numa forma,

com os demais ingredientes,
alternando as camadas de
molho vermelho, filé e mussarela, finalizando com esta
última. Leve ao forno para
derreter a mussarela e sirva
com arroz e salada. Dá para
cinco pessoas.

Mariza e o prato:
fácil de fazer e
irresistível

Cebola sem choro

A cebola possui propriedades curativas: purifica os
intestinos, afasta bactérias
e fungos, depura o sangue
e o fígado de substâncias
prejudiciais e aumenta a
diurese. Ela conta com
substâncias antibióticas,
aumenta as defesas imunológicas, é antibacteriana
e antiviral.

Sabe por que as pessoas
choram ao cortar a cebola?
Porque ela libera uma
série de compostos químicos no ambiente, um deles
formado por enxofre que,
ao entrar em contato com
os olhos, se converte numa
espécie de ácido, irritandoos. Para evitar essa desagradável sensação, use a
cebola bem gelada e cortea em água corrente. Cortála próximo a uma janela,
onde haja boa ventilação,
também ajuda.
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AFTOSA

Pecuarista deve vacinar
todo o rebanho em novembro

Precisam ser
imunizados
animais de todas
as idades e
comprovação deve
ser feita até
o dia 30

PARANÁ SÃO 9,143 MILHÕES DE BOVINOS E BÚFALOS, DISTRIBUÍDOS

E

EM MAIS DE 192 MIL PROPRIEDADES. POR MARLY AIRES

m novembro ocorre
a segunda etapa do
ano da vacinação
contra a febre aftosa, obrigatória para todos
os bovinos e búfalos, incluindo os bezerros com poucos
dias de vida. A comprovação
deve ser feita até o dia 30 do
mês nas unidades de sanidade agropecuária da Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) ou pela
internet - www.adapar.pr.
gov.br.
Segundo dados do Ministé-

•

rio de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (MAPA) de
2014, o rebanho paranaense
é de cerca de 9,143 milhões
de bovinos e búfalos, distribuídos em mais de 192 mil
propriedades rurais. O Paraná representa menos de
10% do rebanho nacional, estimado em mais de 200 milhões de animais.

RECONHECIMENTO - Recentemente, o governo do Paraná fez o pedido formal ao
MAPA para iniciar o processo de reconhecimento do

PARA o governo do estado, o reconhecimento irá valorizar a produção pecuária e
permitirá que os produtores busquem mercados
mais atrativos para exportar a produção de carne
bovina e suína. “Estamos há três anos sem a circulação do vírus na América e já faz mais de dez
anos que não há foco de aftosa no Paraná. Por
isso, achamos que chegou o momento de buscar
este novo status de sanidade animal”, declarou à

estado pela Organização
Mundial da Saúde Animal
(OIE) como área livre da
doença sem a vacina. Dependendo de como o processo
avançar, é possível que a última campanha seja realizada em maio de 2016.
Para controlar a entrada de
produtos de origem animal
ou vegetal fora do padrão e
cumprir os requisitos necessários para o reconhecimento, o estado investiu,
segundo o governador Beto
Richa, R$ 5 milhões na cons-

trução e reforma de 23 postos de fiscalização instalados
nas divisas com São Paulo e
Mato Grosso do Sul, além de
contratar 169 técnicos para
trabalhar na Agência de Defesa Agropecuária do Paraná.

DIVIDE - O Paraná é um dos
estados mais adiantados
para conseguir a certificação,
e mesmo depois das audiências públicas promovidas na
Assembleia Legislativa do
Paraná, com integrantes de
toda a cadeia de produção pe-

imprensa o secretário de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento do Paraná (Seab), Norberto Ortigara.

•

COOPERATIVAS e a Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep) se manifestaram favoráveis. “Atualmente, nossa comercialização de carnes tem um trânsito restrito. Não alcança os grandes mercados internacionais que

cuária, a medida ainda divide a opinião do setor.
O secretário de Defesa Agropecuária, Décio Coutinho,
afirmou recentemente que o
processo de obtenção do status livre de aftosa sem vacinação não se dará de forma
isolada, por estado, e que a
intenção do MAPA é buscar
o reconhecimento para todo
o Brasil, tornando remota a
possibilidade de o Paraná
obter o reconhecimento internacional de livre de aftosa
sem vacinação em 2016.

pagam mais por elas. O Paraná, livre de febre
aftosa sem vacinação, é também a oportunidade
de dizer ao mundo que somos um país com um
sistema sanitário eficiente”, disse o presidente da
Faep, Ágide Meneguette, que considera o reconhecimento um avanço. Entre os potenciais mercados, caso o Paraná conquiste o status, estão
Japão, Estados Unidos, China, Coreia
do Sul, México e Indonésia.
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Riscos preocupam entidades

As sociedades rurais, associações e núcleos de criadores, o Conselho de Administração da Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo), entre outros, somando
mais de 20 entidades ligadas
a pecuária paranaense, além
dos pecuaristas de um modo
geral, veem a iniciativa do
governo estadual com preocupação. Eles não são contrários ao reconhecimento, mas
querem que tudo seja feito
em parceria com os demais
estados criadores de bovinos,
especialmente do Mato
Grosso do Sul, Mato Grosso,
São Paulo, Minas Gerais,
Goiás e Rio Grande do Sul, e
não de forma isolada.

COMPLEXIDADE - O temor,
na opinião do presidente da
Sociedade Rural do Paraná,
Moacir Sgarioni, é que sem a
imunização ocorra focos da
doença no estado, dada a

complexidade no controle das
fronteiras e a extensão delas,
o que pode comprometer a
sanidade do rebanho e a própria atividade agropecuária.
O presidente da Associação
Brasileira de Gado Angus,
José Roberto Pires Weber,
afirmou que a fronteira do
Paraná com o Paraguai é um
perigo concreto, tendo em
vista que o controle da doença naquele país não segue
o mesmo rigor do Brasil.

mento sorológico do Ministério da Agricultura, que avalia a eficiência da vacinação
- realizada em 2014 - contra
a febre aftosa na zona livre
da doença com vacinação,
mostrou que a cobertura
imunitária do rebanho na
maior parte do Paraná é excelente, mas na região de
fronteira atingiu o menor
percentual.

PREJUÍZOS - Quando em
2005 houve a suspeita, posA preocupação é justificá- teriormente não confirmada,
vel. O relatório de monitora- de contaminação no Paraná

de animais acometidos com
a febre aftosa vindos de fora,
milhares de cabeças de gado
tiveram que ser sacrificadas,
com enorme prejuízo econômico, além das perdas nas
exportações, só retomadas
ao nível pré-aftosa dez anos
depois. Dezenas de países
também fecharam seus mercados à carne de frango e de
suínos. Em um ambiente
sem vacinação, casos como
este podem ter seu impacto
multiplicado, conforme alegam as entidades.

A fronteira do
Paraná com
o Paraguai
é um perigo
concreto”

JOSÉ ROBERTO PIRES
WEBER, presidente da
Associação Brasileira de
Gado Angus

2 4 | J o rn a l d e Se rv i ç o Co c a m a r | O u t u b ro 2 0 1 5

Estado não é autossuficiente em bezerros
Um questionamento em relação a conquista do status de
área livre de aftosa sem vacinação – que causaria o fechamento das fronteiras do estado para a entrada de gado de
fora - é quanto à sustentabilidade interna do rebanho. O Paraná não é autossuficiente na produção de bezerros e para
manter o rebanho paranaense sem vacinação, será necessário “fechar as fronteiras”, impedindo a vinda de gado de
outros estados, podendo afetar seriamente a pecuária paranaense, alerta a presidente da Sociedade Rural de Maringá,
Maria Iraclézia de Araújo.

DÉFICIT - Muitos pecuaristas adquirem bezerros de fora
ou mantêm suas estruturas de cria e recria dos rebanhos
em outros estados, fazendo apenas a engorda e terminação
no Paraná. Com a expansão da produção de grãos e a valorização das terras paranaenses, manter vacas para cria no
estado se tornou uma atividade pouco rentável. Há estimativa de que o déficit do Paraná seja superior a 200 mil bezerros por ano, segundo dados da Sociedade Rural de
Maringá.
IMPACTO - “Seriam necessários alguns anos para formar
um plantel de matrizes. Não somos contrários, mas queremos discutir o assunto, buscar soluções conjuntas. Tanto o

estado quanto produtores precisamos de um tempo maior
para se preparar para esse novo cenário”, afirma Maria Iraclézia. Novo status também traria impacto econômico em
feiras agropecuárias, como a de Maringá e de Londrina,
onde em média 70% a 80% dos animais expostos e comercializados vêm de fora do Paraná.

Além do risco sanitário, as vantagens econômicas também
não estão muito claras e acredita-se que não deve trazer
ganhos econômicos expressivos aos criadores. As entidades
citam o exemplo de Santa Catarina, que já é área livre de
aftosa sem vacinação há oito anos e, entretanto, o preço
médio da arroba tem sido semelhante a dos estados com
vacinação e não houve grande aumento nos volumes exportados. Ao mesmo tempo, o Brasil tem conquistado novos
e importantes mercados para a carne, mesmo com vacinação.
“Não somos contra o reconhecimento. Queremos apenas
mostrar que o fim da vacinação não é garantia de vendas
e, além disso, o Paraná não dispõe de estoque de bovinos
para estar tão preocupado com a exportação. Não podemos
fazer contratos com outros países se não tivermos como
cumpri-los”, disse Maria Iraclézia.

O fim da vacinação
não é garantia
de vendas e, além
disso, o Paraná
não dispõe de
estoque de bovinos
para estar tão
preocupado com
a exportação”
MARIA IRACLÉZIA
DE ARAÚJO, presidente
da Sociedade Rural de
Maringá

Recomendações
para a vacinação

• Só adquira as doses da vacina em empresas idôneas. Na Cocamar, há uma grande preocupação em
garantir a qualidade do produto, mantendo refrigeradores com alarme para denunciar possíveis quedas de energia. Se a temperatura não for a ideal, a
vacina perde sua eficácia.
• Conserve a vacina em local resfriado até o momento da aplicação, não exponha ao sol e transporte
em caixa isotérmica com gelo.
• Use agulhas e seringas bem limpas e desinfetadas e agite bem o frasco antes de usar.
• Aplique na tábua do pescoço, via subcutânea ou
intramuscular, uma dose de 5 ml, para todas as idades, tamanho e peso do animal.
• Não deixe para os últimos dias da campanha.

O Paraná teria um déficit superior a 200 mil bezerros
por ano; animais são trazidos de outros estados

• A não vacinação ou não comprovação implica em
multa mínima de R$ 752,80, podendo ser maior
para rebanhos com mais de 10 cabeças, além de não
poder transportar seus animais para qualquer finalidade.

Integração é tema de
Semana de Agronomia

ARENITO

“A

renito Caiuá –
Inovações e Tecnologias Sustentáveis para o
Desenvolvimento Regional”,
com foco na Integração Lavoura, Pecuária e Floresta
(ILPF). O tema da 13ª Semana
de Agronomia da Universidade Estadual de Maringá
(UEM), de 5 a 9 de outubro
no campus de Umuarama,
contou com a participação da
Cocamar.
No dia 9, um evento com a
presença de mais de 170 estudantes de cursos de agrárias da UEM e de outras
faculdades de Umuarama e
região, teve como palestrantes o presidente do Conselho
de Administração da Cocamar, Luiz Lourenço, o coordenador de ILPF na coope-

rativa, Renato Watanabe, e o
pesquisador da Embrapa
Cerrados, João Kluthcouski,
o João K.

VIABILIZAR - Para Luiz Lourenço, a integração é o grande negócio, a solução para a
região do arenito. “Temos
feito palestras em universidades. A integração de atividades na propriedade rural
demanda também integração
de conhecimento. O profissional tem que conhecer de
agronomia, veterinária, economia e outras áreas para
fazer um trabalho bem feito
e viabilizar a propriedade”.

Segundo o pesquisador da
Embrapa Cerrados, João
Kluthcouski (João K), a Integração Lavoura, Pecuária e
Floresta já demonstrou ser a

melhor solução para as
áreas degradadas, especialmente nos solos mais arenosos, mas está espalhada por
todo o País e em diversos

ambientes, utilizando todas
as culturas. “A tecnologia
está disponível e os resultados mostram que é viável.
Agora, temos que buscar
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parcerias para fazer esta
chegar ao produtor rural. Há
muitos solos degradados e
temos a solução para recuperar”, disse. (Marly Aires)

Lourenço: “integração de atividades demanda também integração de conhecimento”
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SUCESSÃO

Estar no campo é
retornar às raízes

ARAPONGAS AMBOS COOPERADOS, LEONARDO E O FILHO MARCELO

PASSARAM PELA EXPERIÊNCIA DE TENTAR A VIDA NA CIDADE. DEU CERTO,
MAS ELES REALIZARAM O SONHO DE VOLTAR. POR MARLY AIRES

D

e família tradicional de agricultores,
Leonardo Cairrão,
de Arapongas, lembra que no passado teve que
ir para a cidade por falta de
opção, mas não conseguiu
ficar longe, voltando assim
que encontrou oportunidade.
O filho Marcelo passou pela
mesma experiência, mas
também retornou ao campo.
Já em relação aos netos Júlia
e Leonardo, o avô tem procurado estimulá-los para que
desde cedo se apeguem à
vida rural e sejam produtores no futuro.
No início da década de 1940,
os pais de Leonardo, José Antonio e Elvira, saíram de Xavantes (SP) para o Paraná, se
estabelecendo com parentes
em Cambé. Como a propriedade era pequena, com apenas 10 alqueires de café, não
foi possível que toda a famí-

lia permanecesse ali. Leonardo não viu outra opção: foi
para Arapongas com o irmão
Laércio, onde montaram o
Posto de Molas Cambé.

O negócio deu certo, foram
em frente e direcionaram os
ganhos para a compra de terras. O sonho era voltar às
origens. Em 1979, compraram os primeiros cinco alqueires em Sabáudia. Dividindo o tempo entre as duas
atividades, plantaram café
na propriedade, mas nem
chegaram a colher, por causa da geada. Logo passaram a cultivar soja, trigo e
milho.

Na sequência, foram adquiridas mais terras na divisa
entre Arapongas, Rolândia e
Sabáudia, de forma que
quando os sócios se separaram, anos depois, ficaram
35 alqueires para cada um.

Com mais 20 arrendados,
Leonardo e o filho Marcelo
cultivam atualmente soja e
milho de segunda safra, produzindo uma média de 140 e
250 sacas por alqueire, respectivamente.

Enquanto Leonardo e a esposa Neusa se desdobravam

para cuidar das propriedades e do comércio, Marcelo,
formado em Engenharia Elétrica, quis alçar voo próprio
e, por 12 anos, trabalhou na
empresa Siemens, na Bahia,
onde conheceu a esposa
Francine.
NA TERRA - Em 2012, deci-

diu voltar. Ele e a esposa
praticamente assumiram o
comércio, enquanto Leonardo e Neusa puderam se dedicar mais à agricultura. No
entanto, o filho também vem
se envolvendo com as atividades rurais e já se tornou
cooperado da Cocamar.

Após anos morando em
apartamento, Leonardo aproveitou a proximidade de
suas terras para construir lá
toda uma estrutura com casa, pomar, horta e criações
para passar os finais de semana. Mas, como ficavam
mais tempo na casa do que
no apartamento, resolveram
se mudar de vez para lá.

“Sempre vi a agricultura
como um bom investimento.
Mas muito mais do que isso,
são as minhas raízes, o que
sempre gostei defazer”, afirma o produtor.
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PARANÁ

SOJA SAFRINHA
não pode mais

SANIDADE PORTARIA 193 PROÍBE A

SEMEADURA E O CULTIVO EM SUCESSÃO,
NA MESMA ÁREA E NO MESMO ANO AGRÍCOLA,
A PARTIR DO CICLO 2016/17. DA REDAÇÃO

A

ssinada no dia 6 de
outubro pelo diretor-presidente da
Agência de Defesa
Agropecuária do Paraná
(Adapar), Inácio Afonso Kroetz, a Portaria 193 é uma medida importante na luta para
preservar a sanidade da cultura da soja no Paraná. Por
meio dela, fica estabelecido o
período de semeadura e colheita no Estado a partir do
ano agrícola 2016/2017 e sua
finalidade é impedir o avanço da ferrugem asiática, a doença mais temível da soja.

“A Portaria atende às expectativas do setor”, afirma o gerente técnico da Cocamar,
Leandro Cezar Teixeira. Segundo ele, além de impedir a
chamada “safrinha” de soja
(que serve de ponte para a
proliferação da doença), a resolução da Adapar contribui
para que os fungicidas não
tenham sua eficácia prejudicada no verão.

PRAZOS - O documento define que a semeadura deve
ser feita no período entre 16
de setembro e 31 de dezembro e fixa o prazo máximo
para colheita ou interrupção

do ciclo da cultura até 15 de
maio. “Após 15 de maio, todas
as áreas cultivadas com soja
deverão estar colhidas ou
com as plantas dessecadas”,
expressa a cláusula 1ª do Artigo 2º. Para as plantas remanescentes, de germinação espontânea, a cláusula 2ª do
mesmo Artigo define que
“deve se atender as determinações previstas na Portaria
Adapar 109/2015, que trata
do período do vazio sanitário”.

DETERMINAÇÕES E PENALIDADES - Conforme o Artigo 3º, fica proibida a semeadura e o cultivo da soja
em sucessão à soja, na mesma área e no mesmo ano
agrícola. Já pelo Artigo 5º,
fica determinado aos proprietários, responsáveis, arrendatários ou ocupantes a qualquer título de áreas de soja,
a eliminação imediata das lavouras inviabilizadas economicamente pela alta incidência de ferrugem asiática,
independente do prazo para
eliminação de plantas vivas
de soja a que se refere o Artigo 2º. Os infratores das disposições da Portaria sujeitam-se, conforme o Artigo 6º
“às sanções administrativas

Após 15 de maio, todas as
áreas cultivadas com soja
deverão estar colhidas ou
com as plantas dessecadas”,
expressa a cláusula 1ª do
Artigo 2º.

previstas no Artigo 9º da Lei
número 11.200 de 13 de novembro de 1995, e seu Regulamento, aprovado pelo Decreto Estadual número 3.287,
de 10 de julho de 1997, sem
prejuízo da responsabilização
penal cabível”.

SEVERIDADE - A preocupação com a ferrugem asiática
se torna ainda maior no ciclo
2015/2016 diante da possibilidade de que o período receba um volume maior de
chuvas em razão do fenômeno climático El Niño. Na
avaliação da pesquisadora
Cláudia Godoy, da Embrapa
Soja, a ferrugem causada
pelo fungo P. pachyrhizi deve
surgir nas lavouras antes de
dezembro, mês que geralmente caracteriza o aparecimento da doença. Relatada
pela primeira vez no Brasil
em 2001, a ferrugem asiática
é a doença mais severa da
cultura da soja, podendo reduzir a produtividade se não
for adequadamente manejada. “Os danos decorrem da
desfolha precoce, que compromete a formação, o desenvolvimento de vagens e o
peso final do grão”, explica
Godoy.

2001

o ano em que a
ferrugem asiática
foi relatada
pela primeira
vez no Brasil

2 9 | J o rn a l d e Se rv i ç o Co c a m a r | O u t u b ro 2 0 1 5

Até quando conseguiremos
manter a ferrugem
sob controle?
O Brasil é o segundo maior
produtor de soja do mundo,
com uma área de 32 milhões de hectares e uma produção de 96,2 milhões de
toneladas. No mercado internacional, o país é líder – no
ano passado, ninguém exportou mais soja do que nós.
Esse gigantismo todo está
sendo colocado em xeque
por um inimigo minúsculo,
o fungo Phakopsora pachyrhizi, causador da ferrugem
asiática.

“A ferrugem se tornou um
inimigo a ser derrotado.
Hoje, a doença está controlada, mas até quando?”, pergunta o pesquisador e fito-

patologista Rafael Soares,
da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Segundo ele, o número reduzido de opções de controle
químico da doença, o aumento da exposição dos fungicidas e as aplicações fora
do período ideal de controle
são fatores que colaboram
para o avanço da doença.

DEMORA - De acordo com o
pesquisador, em relação ao
número de produtos usados
no controle à ferrugem, entre os quatro grupos de químicos, dois perderam eficiência. Além disso, o pro-

cesso de desenvolvimento
de novas moléculas para
combater a doença demanda
anos de pesquisa e grandes
investimentos, sem contar
que o processo de registro
para defensivos agrícolas no
Brasil é lento e, acima de
tudo, burocrático. Pelos trâmites normais, um produto
inovador sobmetido hoje
pelos órgãos reguladores do
país só terá o seu processo
de avaliação iniciado em
2022.
FUTURO - Estudo encomendado pela Associação Brasileira do Agronegócio (Abag),
embasado em dados históricos do mercado, faz estima-

tivas preocupantes para o
impacto socioeconômico da
ferrugem asiática na cadeia
produtiva da soja nos próximos 10 anos. Para a safra
2024/25, a projeção é de
uma área de 41 milhões de
hectares com a produção de
121 milhões de toneladas da
oleaginosa. Segundo a pesquisa, com a redução da eficiência dos fungicidas e a
perda de controle da doença,
a soja nacional pode enfrentar uma quebra de 30% na
produção em 2025. Isso representa uma perda de 36
milhões de toneladas do produto e um prejuízo de R$ 84
bilhões para a economia brasileira.

No estado

O Paraná, segundo
maior produtor, só
atrás do Mato Grosso,
responde por 17,8%
da produção de soja
no país, com a estimativa da área de
plantio da safra
2015/16 de 5,2 milhões de hectares e
uma produção de 17,3
milhões de toneladas,
segundo dados da
Seab.

Momento de riscos e oportunidades
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MERCADO

ANÁLISE ALEXANDRE MENDONÇA DE

BARROS FEZ PROJEÇÕES INTERESSANTES AOS
PRODUTORES DURANTE O ENCONTROS FOLHA,
NO DIA 21. DA REDAÇÃO*
ciar pela previsão de chuvas
durante a safra, graças à
confirmação do fenômeno El
Niño.
Diante desse cenário, como
aproveitar as oportunidades
ofertadas pelo mercado sem
correr riscos diante das mudanças da economia mundial. Esse foi o tema da
palestra de Alexandre Mendonça de Barros durante o 5º
Encontros Folha, realizado
no dia 21 de outubro em Londrina, por iniciativa do Grupo
Folha de Comunicação em
parceria com a Fundação

Dólar forte e câmbio volátil

Dom Cabral (FDC). A Cocamar foi uma das patrocinadoras. O evento tratou do tema
“Desafios do agronegócio do
Paraná: produzir, transformar e exportar”. Agrônomo,
doutor em economia aplicada
e professor da FDC, Barros
analisou a macroeconomia
mundial para situar o momento atual do agronegócio.
TRAVAR CUSTOS - Ele avisou que, em tempos de volatilidade do dólar, o erro que
não pode ser cometido é comprar insumos com a moeda
norte-americana supervalori-

Para o palestrante, o momento é de virada nos preços
relativos aos produtos agrícolas no mundo inteiro. Segundo ele, a tendência observada até cinco anos atrás era
de queda nas cotações, mas
esse quadro se reverteu no
final da década passada,
quando os preços subiram
além do esperado, motivados
por especulação dos fundos
de investimento em torno da
queda do dólar e a expansão
de consumo na
China.

Nós (o Brasil)
estamos baratos aos
olhos do
mercado
internacional”

ALEXANDRE MENDONÇA
DE BARROS

Foto Fábio Scremim/APPA

P

aís com maior potencial agrícola internacional, o Brasil vive
um momento de riscos e oportunidades para o
setor do agronegócio. Por um
lado, enfrenta conjuntura
econômica com dólar cada
vez mais forte, câmbio com
grande volatilidade e um
fator novo e preocupante: a
contaminação da economia
pela instabilidade política.
Por outro, tem um agronegócio organizado e capitalizado
nas maiores regiões produtoras – como é o caso do Sul –
que também vão se benefi-

zada para depois vender a
safra quando a cotação eventualmente cair. “É fundamental travar os custos”, disse. E
palestrante ressaltou que o
momento também é de olhar
para fora. “Nós (o Brasil) estamos baratos aos olhos do
mercado internacional”, pontuou.

De acordo com Barros, o momento atual indica um retorno à conjuntura anterior, com dólar forte e câmbio volátil. A dúvida, agora, é sobre como vão se comportar os
agentes que, até então, favoreceram os bons resultados
das commodities para os produtores brasileiros. As apostas dependem, principalmente, do poder de consumo de
China e se o País fará mudanças nas estratégias de exportação. Os olhos do mercado se voltam também para a
Índia, que, segundo o palestrante, pode ser – ou não – a
“nova China” em termos de potencial de consumo.

Os Estados Unidos, segundo o especialista, voltaram a
ser a maior economia do mundo, com projeção de aumento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,6% em 2015
e 2,8% no ano que vem. O Brasil, ao contrário, terá queda
de 3% no PIB neste ano, sem sinalização de recuperação
econômica em 2016, quando deve reduzir mais 1%. Entre
os emergentes, China e Índia continuam crescendo expressivamente, da ordem de 6,3% e 7,5% respectivamente, até o final do ano.

CRESCER - Na contração da economia brasileira, o agronegócio brasileiro vai crescer 4% em 2015. Os problemas
do setor no País decorrem da macroeconomia desequilibrada, com redução do padrão de consumo dos brasileiros, aumento de desemprego e inflação alta, que deve
chegar a 10% até o final do ano. “O consumo per capita
caiu 12% no segundo semestre”, antecipou.

(*) Publicado originalmente na Folha de Londrina

País tem ampliado exportações de soja e milho
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Cenário político
traz dificuldades

O atual cenário político nacional aumenta a instabilidade
econômica e interfere em questões pontuais importantes
para o agronegócio, como a negociação de acordos no
mercado internacional.

SAFRA – A previsão do tempo sinaliza uma boa safra
para os produtores de grãos do Sul do País, que vão se
beneficiar pela chuva abundante provocada pelo fenômeno El Niño. A expectativa é que o Brasil produza 100
milhões de toneladas de soja, caso os estados do Nordeste não sofram quedas importantes por causa da seca
provocada pelo mesmo fenômeno na região. Diante da
safra dos Estados Unidos atingir 106 milhões de toneladas, ele aposta que o preço da oleaginosa deve ficar em
torno de R$ 80,00 a saca no porto, com possibilidade de
altas em dezembro e janeiro.

A primeira safra brasileira de milho, por sua vez, deve
chegar a 30 milhões de toneladas, se o clima colaborar.
Já a segunda safra deve atingir o volume de 55 milhões
de toneladas. O analista aposta em alta de 5% a 7% no
preço do grão, com possibilidade da saca chegar a R$
40,00 no porto. O desafio, segundo José Roberto Barros,
é aproveitar o momento para exportar, pois o mercado
continua comprador. “No ano passado o Brasil exportou
30 milhões de toneladas, um recorde”, apontou, lembrando que o Brasil exporta 50 milhões de toneladas de
soja. “A diferença entre os dois produtos está diminuindo”, analisou.

100

30

milhões de toneladas
na primeira safra e
55 milhões na
segunda, é a estimativa
para o milho

30

milhões de toneladas,
um recorde, foi a
exportação brasileira
de milho em 2014

milhões de toneladas
é a previsão de
colheita de soja
na safra
2015/16

50

milhões de toneladas
foram os embarques
brasileiros de soja,
em média

Mercado de carne de
aves vive momento feliz

A “má notícia” sinalizada
pela queda do PIB e aumento da inflação pode trazer oportunidades para
alguns setores. Com a queda na renda, a tendência é
que os consumidores façam
trocas de produtos que entraram na cesta de consumo nos tempos de renda
mais valorizada, por itens
mais baratos. É o caso clássico das famílias que deixam de comer carne e
substituem por frango, o
que incentiva o consumo de
aves no mercado interno. O
mesmo vale para o álcool,
que pode ser um substituto
de outros combustíveis
mais caros mesmo em regiões onde há paridade com
a gasolina.

No caso das aves, Alexandre Mendonça de Barros
destaca que o mercado internacional também está favorável ao produto brasileiro. Isso porque nossos
principais compradores de
carne – como países árabes
e a Venezuela – estão empobrecidos e, como o consumidor brasileiro, tendem a
substituir carne vermelha
por produtos mais baratos,
como o frango.

Além disso, a gripe aviária
que assolou rebanhos norteamericanos favorece o Brasil, visto que a doença é
endêmica em todo o mundo,
menos na América Latina.
Todos esses fatores explicam o recorde brasileiro de

exportação de frango, na
ordem de 440 mil toneladas
por mês. “Por isso, o controle sanitário deve ser prioritário”, afirmou.
Barros também afirmou
que “o momento é de virada
para a carne vermelha”,
cujo volume de exportação,
no Brasil, caiu 19%. “O cenário atual é de preços muito
firmes, explicando que,
diante da forte queda tanto
na demanda interna quanto
externa, as indústrias recuaram nos abates.
Para ele, a oferta de carne
brasileira só será corrigida
em 2017, o que deve manter
os preços altos nos próximos meses.

Construção de um depósito
para produtos agroquímicos
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COMO FAZER

BENFEITORIA AS ORIENTAÇÕES SÃO DO TÉCNICO WALTER BRESSAN,

DO INSTITUTO CONSTÂNCIO PEREIRA DIAS (ICPD)
A construção de um depósito para armazenar produtos agroquímicos, na propriedade, precisa obedecer a uma série de
requisitos. Confira:

• Escolher um local livre de risco de inundação ou com po-

tencial para contaminação de água subterrânea.

• Deve ficar abaixo de onde há captação para abastecimento

de água.

• Construir em lugar separado de outras construções (residências e instalações para animais).

• Cuidado para não instalar em áreas ambientalmente sensíveis (APP, reservas e outros).

• Situar a mais de 30 metros de habitações e locais onde
são conservados ou consumidos alimentos, medicamentos
ou outros materiais, e de fontes de água.

• Possuir portas resistentes e que abram para fora, passíveis
de serem trancadas com chave ou cadeado, e com restrição
de acesso a crianças e pessoas não autorizadas.

e à temperatura extrema e impermeáveis (alvenaria ou
metal).

o ambiente externo (ressalto nas soleiras das portas, canaletas ou drenos). Os drenos/canaletas, caso existam, devem
conduzir para uma área de contenção, não permitindo que
os líquidos entrem em contato com o meio ambiente (caixa
de concreto ou plástica).

• Paredes sólidas e construídas de material resistente a fogo
• Utilizar cobertura/telhado sólido e sem goteiras.

• Preferir piso de material impermeável e não absorvente
(cimentado ou concreto).

• Reter os eventuais derrames e vazamentos para proteger

• Ter entradas e saídas adequadas.

• Possibilitar a limpeza e descontaminação.

• Canaletas deverão conduzir os resíduos de derrames, va-

zamentos ou lavagem para recipiente ou local de contenção.

• Estar adequadamente iluminado, preferencialmente com

iluminação natural.

• Possuir instalações elétricas em bom estado de conser-

vação, para evitar curto-circuito e incêndios.

• Possuir ventilação adequada (ideal, mas não obrigatório,
correspondente a 10% da área total do depósito) para extrair
o ar viciado ou contaminado.
• O local deve estar identificado através de placas ou car-

tazes afixados com símbolos ou inscrições de perigo.

• Manter o depósito sempre bem organizado.
(*) Walter Bressan, tel. (44) 3221-3050,
email bressan@cocamar.com.br
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Oitenta anos de Paraná

HISTÓRIA

FAMÍLIA DO CAMPO COM AS

DIFICULDADES ENFRENTADAS
PELA ALEMANHA, OS WESTPHAL
VIERAM PARA O BRASIL, ONDE
ESCOLHERAM O PARANÁ PARA
FINCAR RAÍZES. POR MARLY AIRES

O

cooperado Herman
Geory Westphal, de
Arapongas, tinha cinco anos quando há oitenta, exatamente no dia 7 de
agosto de 1935, chegou ao Paraná trazido pelos pais Herman e Pauline, em companhia
de outros irmãos. Ele ainda
tem uma vaga lembrança da
chegada a Londrina, em uma
das primeiras viagens feitas
até o município pelo trem de
passageiros. Como chovera
forte, tiveram que permanecer
por três dias numa pensão esperando a terra secar para seguir de caminhão até Rolândia, onde haviam comprado
20 alqueires de mata.
Chegaram no sítio à noite. E
como o caminhoneiro se recu-

sou a descer o picadão àquela
hora, a família foi obrigada a
seguir cerca de mil metros a
pé, em meio a escuridão, pelo
meio da mata. Poucas áreas
haviam sido abertas até então
e o vizinho mais próximo ficava há uns três quilômetros.

UM “LUXO” - O rancho feito de
troncos de palmito rachado ao
meio, assoalho de madeira
bruta e cobertura com tabuinhas, erguido pela Companhia
de Terras Norte do Paraná
(CTNP), era um luxo perto da
casa feita com varas de bambu e barro, coberta de sapê,
onde moraram durante dois
anos como arrendatários, em
São Paulo.

poucos pela família que viveu
os primeiros anos da engorda
de porcos. “Minha primeira
profissão foi tratador de porcos”, brinca Herman. Era ele
quem cortava a alfafa e descascava milho para os animais, além de arrancar mandioca e fazer outros pequenos
serviços.

O café só foi plantado em
1939, mas o sítio, que formava “uma bacia”, era um
local muito “geador”. Os Westphal cultivavam também

Família veio da Alemanha
A mata foi derrubada aos

Herman Westphal era casado com Pauline e já tinha três
dos sete filhos quando chegou ao Brasil. Herman, que tem o
mesmo nome do pai, é o caçula.

Por ser torneiro, em vez de ir para frente de batalha, na Primeira Guerra Mundial, ele ficou trabalhando no conserto de
navios. Em 1921, saiu da Alemanha sem destino certo e sem

milho, arroz, feijão e outras lavouras de subsistência, vendendo o excedente em Londrina, distante 20 km, para
onde seguiam em um carroção no picadão. O cooperado
conta que o pai até tentou
plantar algodão, mas não deu
certo.

Herman é casado com Nair
e tem quatro filhos, seis netos
e quatro bisnetos. José Carlos,
o único filho homem, é quem
sempre o ajudou na propriedade, ao lado da esposa Vânia.

Acima, parte da
família; na foto
de baixo, os
precursores
Herman
e Pauline

Dos dois filhos do casal, Leandro é quem seguiu os passos
do pai e hoje é o que tem assumido o comando dos negócios, sob a supervisão do pai
e do avô.

sequer saber no que iria trabalhar. Só sabia que precisava
fugir da miséria que se instalara no país arrasado pela guerra.

Do Porto de Santos, sem falar uma palavra em português,
foi levado para uma fazenda em Agudos (SP). No dia seguinte,
quando tocou o sino, todos foram para a roça e ele acompanhou. Não sabia nem pegar no cabo da enxada. Como consequência, o serviço não rendeu.

Um dos encarregados, que falava um pouco de alemão, questionou-o sobre suas habilidades e no dia seguinte já estava escalado para trabalhar na máquina de café, passando também
a fazer todas as manutenções necessárias nas fazendas.

Em 1933, cansado de trabalhar como empregado e já tendo
aprendido como lidar com a terra, arrendou quatro alqueires
na região de Agudos e por dois anos plantou algodão, acertando a vida. Conseguiu o dinheiro para dar entrada em 20
alqueires de mata em Rolândia, parcelando o restante em 15
anos. Herman tinha lido um anúncio da CTNP, veio ao Paraná,
gostou do que viu e acertou a compra.

A gente
escutava o
miado cada
vez mais
perto. A onça
passou a uns
três metros
da casa”
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Embates com as onças
Na primeira vez que se
viu perto de uma onça, logo
que chegaram a Rolândia,
Herman conta que as crianças estavam sozinhas com
a mãe. O pai e o irmão mais
velho tinham ido a pé até a
cidade, há 10 quilômetros,
fazer a compra do mês. Eles
queriam estar de volta antes de escurecer. Mas como
o trem que trazia as mercadorias até a venda atrasou,
só chegaram depois das 11
da noite, caminhando pelo
picadão.
Começava a escurecer
quando os que estavam no
sítio ouviram o primeiro
miado. Com medo, todos correram para dentro de casa.
“A gente escutava o miado
cada vez mais perto. A onça
passou a uns três metros da
casa”, recorda-se Herman.
Alguns anos depois, quando Herman estava com no-

ve anos, o pai, muito ocupado no sítio, o encarregou
de ir a cavalo à cidade comprar o que estava faltando
em casa, com a recomendação de que se o cavalo refugasse, era para voltar correndo. Dito e feito. Dias depois ficaram sabendo que o
vizinho matara uma onça
que estava rondando a região.
Já adulto, em São João do
Caiuá, onde o pai comprou
sítio de mata para ser

Com facão e peixeira

Em 1950 o pai de Herman comprou uma área de mata
em São João do Caiuá para abrir e plantar café, deixando-a
com porcenteiros. Só ia lá para acompanhar os trabalhos.
A investida, entretanto, resultou em nada. A terra branca
“perdeu a força”, sem nunca produzirem muita coisa. “Se
não perdia com seca, a geada é que matava. Acabamos vendendo a preço de banana em 1958”.

Quando ia visitar a propriedade, Herman conta que
achava estranho a família de porcenteiros ir para a lida na
roça com facão, peixeira ou revolver e as crianças ficarem
sempre “de butuca” no carreador, mas como era gente honesta e trabalhadora, nunca falara nada. Tempos depois
ficou sabendo que esse pessoal havia se desentendido e fugido de onde morava, sob ameaça de morte.

O primeiro avião ninguém esquece

Vânia, a esposa de José Carlos, conta que a primeira vez
que viu um avião, quando criança, foi o maior “perereco”.
Ela, os irmãos e os primos estavam sozinhos no sítio, trabalhando, porque os pais tinham ido fazer compras na cidade. Quando ouviram aquele barulhão e viram o enorme
risco de fumaça no céu, ficaram assustados, mas o desespero bateu quando o vizinho chegou gritando que o mundo
estava rachando ao meio.

“Todos corremos para casa. Perdemos enxada, moringa e
o meu chapéu só fui encontrar seis meses depois em um
pé de café”, completa

aberta, Herman dormia na
carroceria da caminhonete
quando escutou dois miados ao longe, um de cada
lado, que se repetiram, cada
vez mais próximo. Aí houve
silêncio, mas ele, assustado,
não conseguiu mais dormir.
“O povo naquela época
contava que para fugir do
ataque traiçoeiro da onça
era só amarrar e arrastar
atrás de si um cipó São João
bem longo”, afirma o cooperado. Este tipo de cipó tem
na ponta uma espécie de
“vassoura” que arrastada
no meio da mata, faz o
maior barulho. “Como a onça fica negaceando e só
ataca por trás o último homem, diziam que o cipó a
enganava e dava tempo de
a pessoa se preparar para
responder ao ataque”. Herman, entretanto, nunca quis
testar para ver se funcionava.

Caminhão
movido à
lenha

A carestia que se seguiu com a eclosão da
Segunda Guerra Mundial, na década de 1940,
levou os produtores rurais a desenvolverem
suas próprias formas
para locomoção.
Um vizinho adaptou o
caminhão para funcionar a lenha, ou gasogênio. Instalou um tambor
de água com espaço embaixo para colocar fogo
na lenha. O vapor gerado
acionava o motor.

Era com esse caminhão
que ele carregava o time
de futebol do qual Herman participava, na
época um adolescente.
“Rodávamos 20 a 30
quilômetros com umas
40 pessoas na carroceria”.

Tempos difíceis

logo começaram arrendar
terras próximas para aumentar os negócios da família. Hoje possuem 25 alqueires e arrendam mais
30 para o cultivo de soja,
milho e trigo.

Após a morte dos pais, nos
anos finais da década de
1960, os irmãos negociaram
as terras em Rolândia. Com
a venda de outra propriedade que já tinha comprado
também no município, Herman conseguiu suficiente
para adquirir 10 alqueires
de café em Arapongas. No
entanto, a geada de 1975
acabou com tudo. Ao se desfazer dessa propriedade no
ano seguinte, só conseguiu
comprar uma chácara de
quatro alqueires, mais próximo à cidade, onde passaram a criar porcos, frangos
e manter uma pequena lavoura de café.

DIFICULDADES - Na época
o herbicida precisava ser incorporado ao solo e havia
um tempo de efeito do produto. Por isso, fazer a dessecação era quase uma operação de guerra. José Carlos
precisava engatar a bomba
no trator, aplicar em um alqueire, trocar a bomba pela
grade e incorporar, voltando
depois novamente à bomba.

Juntando as economias e
com a venda de uma casa
na cidade, além da chácara, conseguiram comprar
os atuais sete alqueires e
meio onde moram. Na
época, além de lidar com
bicho-da-seda, barracão de
aves e suínos, plantavam
cinco alqueires de soja e

A chegada do plantio direto foi saudada pela família, uma das primeiras da
estrada a adotar essa técnica. “Mesmo quem dizia
que era plantio de vagabundo, teve que se render”,
brinca.

O rápido crescimento da cidade e a desapropriação da
chácara para construção do
parque industrial, em 1987,
foi mais um baque. “A prefeitura pagou o preço de
Incra (que equivale ao valor
venal do imóvel na cidade)
bem abaixo do mercado”.

José Carlos também se recorda das inúmeras vezes
que Leandro, mesmo tendo
oito anos, era quem dirigia
o trator em primeira marcha, enquanto ele, a esposa
e o pai, com pás, jogavam
esterco para adubar a terra
fraca. “Segurando o volante,
ele mal conseguia ver o caminho”.

Seringa de ferver

Na região, a família era a única que possuía uma daquelas
seringas de ferver. Quando alguém ficava e doente e precisava
tomar injeção, recorria a eles. Herman tinha dez anos quando
fez sua primeira aplicação. O pai, que sempre dava injeção em
todo mundo, tinha ido à cidade.

Herman só tinha visto o pai fazendo, mas quando chegou
um vizinho queimando de febre e precisando urgente que fosse
feita a aplicação do remédio, não pensou duas vezes.
As seringas antigas, de vidro, não eram descartáveis, mas
vinham com uma embalagem que era usada para ferver o
equipamento com álcool, esterilizando cada vez que era usada.

Como também eram um dos poucos a terem carro, no final
da década de 1960 se tornaram a “ambulância” da região para
buscar parteira ou levar alguém ao médico. “Teve noite que
fiz três viagens: fui levar uma criança no médico, mal cheguei
tive que ir buscar uma parteira e já amanhecendo tive que socorrer um rapaz, que estava passando mal. E, depois da noite
tumultuada, ainda fui jogar futebol”, sorri Herman.

