CONTATO DE SEGURANÇA

Riscos associados ao uso do ar comprimido
Apesar de ser comum no dia a dia do produtor rural, seu emprego
inadequado pode causar ferimentos graves ou mesmo levar a pessoa a óbito
uso de ar comprimido
está presente em várias atividades do dia
a dia do produtor rural: nos acionamentos e controles industriais, na borracharia, nos ejetores de fluidos,
no jato de areia, na pintura, em
várias ferramentas como marteletes e perfuratrizes, além de
nos acionamento de freios e na
limpeza de peças em oficinas,
entre outras. O seu uso inadequado, entretanto, pode causar
ferimentos graves ou mesmo
levar a pessoa a óbito nos casos mais graves. Por isso a
equipe de segurança da Cocamar alerta para alguns cuidados básicos que devem ser
observados.

O

Também, a válvula ou registro
de serviço nunca deve ser
aberta de forma rápida, mas
lentamente. Não se pode esquecer que estará liberando
energia. E sempre que ocorrer
vazamentos de ar, é sinal que
algo está errado. É preciso verificar e corrigir, eliminando
pontos de vazamento.
Os técnicos de segurança da
Cocamar recomendam também nunca utilizar o ar comprimido para soprar lascas de
madeira, cavacos, limalhas,
poeiras, partículas, líquidos
do chão, máquinas, peças e
equipamentos. Essas partículas podem ser arremessadas
contra partes frágeis do próprio corpo do operador ou de
pessoas próximas, além de
colocar em suspensão poeiras, partículas e líquidos que,
inalados, poderão causar sérios riscos a saúde. Caso esta
operação seja necessária, utilizar equipamentos de segurança adequados a cada situação. Sempre utilizar um
regulador de pressão e ensaiar pressões de trabalho
mais baixas (mantendo o nível
de satisfação desejado).

BEM PRESO - Antes de abrir
qualquer válvula de ar comprimido, é preciso certificar-se
que conexões, mangueiras e
abraçadeiras estejam seguramente presas e que não haja
risco de serem desconectadas
durante a execução do trabalho. Mas se uma mangueira
sob pressão desconectar-se, a
orientação é afastar-se imediatamente do raio de ação de
possíveis chicotadas e, se possível, cortar a alimentação de
ar ou desligar o compressor. NO CORPO - Outro alerta é feito
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quanto ao risco de usar o ar
comprimido para limpeza de
roupas, da sujeira do cabelo ou
de qualquer parte do corpo. Um
jato de ar comprimido pode
romper o tímpano, que é uma
membrana sensível, descolar
a retina dos olhos, causar infecções na pele ou inflamações nos tecidos conjuntivos
por causa das impurezas presentes no ar comprimido. Um
metro cúbico de ar comprimido
contém até 180 milhões de
partículas de sujeira, de tamanho entre 0,01 e 100 µ m3, de
5 a 40 g/m3 de água na forma
de umidade atmosférica, de
0,01 a 0,03 mg/m3 de óleos
minerais e hidrocarbonetos e
até resíduos de metais pesados como cádmio, mercúrio e
ferro. Com uma compressão de
10 bar g (10 bar de pressão
medida = 11 bar absoluto), a
concentração de partículas de
sujeira aumenta 11 vezes.
O uso inadequado do ar comprimido no corpo humano pode
provocar também embolia ou
enfisema subcutâneo, ao penetrar ar sob o tecido subcutâneo e causar hemorragia interna ao penetrar pelos poros
da pele. A lesão poderá ser
fatal se o ar atingir um vaso

sanguíneo e provocar bolhas
de ar que podem interromper a
circulação do sangue levando
a uma embolia gasosa.
SERVIÇOS - Os técnicos ainda
orientam a nunca executar serviços em equipamentos pressurizados (compressores, reservatórios, ferramentas pneumáticas), como remover um
bujão para completar o nível de
óleo em um compressor, sem
ter a certeza que o mesmo esteja totalmente despressuri-

zado. Isso poderá causar acidente grave ou até mesmo a
morte. Outra recomendação é
jamais utilizar ar comprimido
para respiração sem que esteja
tratado com um sistema eficiente de filtros coalescentes,
incluindo o filtro de carvão. E
em caso de uso de ar comprimido para trabalhos no interior
de ambientes confinados, é
preciso ter certeza de que o ar
seja respirável. É importante
ainda o uso de equipamentos
de proteção individual (EPI’s).

PALAVRA DO PRESIDENTE

Com irrigação, produtor se torna
mais seguro e confiante
Com o apoio de instituições e do governo do estado, Cocamar intensifica esforços para
que produtor vislumbre a oportunidade de investir em uma ferramenta que poderá
impulsionar os seus negócios e, ao mesmo tempo, fortalecer a economia regional
Divanir Higino,
presidente da Cocamar

mais comuns e se somam,
com bons resultados, a projetos bem conduzidos de pros veranicos são uma dução de grãos focados em
realidade na região alta produtividade.
Sul do Brasil e o histórico, ao longo dos Só com o que é possível proanos, tem demonstrado que duzir a mais, a cada colheita,
dificilmente há uma safra de o produtor dilui o investiverão e inverno sem a inter- mento na aquisição de um
ferência, em algum momen- equipamento assim, além de
to, do fator climático. O pro- trabalhar com mais confianblema é que a lavoura está ça e ter condições, inclusive,
sujeita a sofrer um déficit hí- de planejar melhor o seu ano
drico justamente em sua fase agrícola e não ficar à mercê
mais decisiva, o que acaba da incerteza das precipitareduzindo ou anulando a ren- ções.
tabilidade do produtor.
A irrigação se apresenta
Por isso, estimulada pelo ainda mais importante em reapoio de várias instituições e giões de solos arenosos, codo governo estadual, a Coca- mo os do noroeste paranamar tem desenvolvido esfor- ense, oeste paulista e sul do
ços no sentido de fazer da Mato Grosso do Sul, onde os
irrigação uma ferramenta índices pluviométricos são
que esteja, efetivamente, ao geralmente menores e as
alcance dos produtores, lem- temperaturas mais elevadas,
brando que em algumas re- lembrando que a implantagiões do norte do estado os ção de sistemas irrigados,
sistemas de pivô central são nesses lugares, é favorecida

O

pela distribuição de extensa serva nos programas de intemalha hídrica.
gração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), potencializanComo sabemos, fatores cli- do-os e fazendo assim com
máticos têm, de forma recor- que extensas áreas de pastos
rente, dificultado o avanço de degradados e de tímido reuma agricultura mais mo- torno econômico sejam conderna e produtiva nessas re- vertidas em novas e promisgiões. No entanto, por meio soras fronteiras para a exde orientação técnica ade- pansão da atividade.
quada e a garantia de umidade na hora certa, os pro- Ao incentivar a irrigação codutores poderão, enfim, in- mo instrumento pelo qual
vestir com mais segurança será possível fomentar o dena produção de grãos e numa senvolvimento agropecuário
atividade pecuária de alta nas regiões onde atua, a Coperformance, como se ob- camar presta sua contribui-

ção, também, para que as
mesmas se fortaleçam economicamente.
Produtor, obtenha mais informações sobre este assunto
com o gerente de sua unidade
de atendimento e consulte
seu agente financeiro para conhecer as linhas de financiamento disponíveis. Como dissemos, o equipamento poderá
ser pago, em grande medida,
com o aumento da produtividade dos seus negócios, o que
se revela, sem dúvida, uma
excelente oportunidade.

O equipamento poderá ser pago, em grande medida, com
o aumento da produtividade dos seus negócios, o que se
revela, sem dúvida, uma excelente oportunidade.
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SAFRA

Irrigar trouxe mais estabilidade à produção
Produtores que adotaram a tecnologia colhem resultados e destacam a sustentabilidade
de seus negócios, especialmente diante da crescente ocorrência de veranicos
esde que a família
Reis, de Bela Vista do
Paraíso, começou a
implantar pivôs de irrigação em suas lavouras, em
1992, plantar e colher ficou
mais fácil, especialmente em
anos mais secos. “Tendo irrigação você planta com mais tranquilidade, pode planejar melhor
e tem maior segurança e certeza de retorno, por isso pode
investir mais em tecnologia e
obter maior rentabilidade. Você
planta e dorme. Antes perdia o
sono a cada estiagem”, conta
Mário Martins Reis, que trabalha em parceria com o filho,
Marcelo, que é engenheiro
agrônomo.

D

O produtor Samuel Baíse, de
Florestópolis, também ressalta que trabalha mais confiante ao não depender tanto
de São Pedro. Com a garantia
de umidade, ele pode planejar
a época da semeadura e, havendo um veranico durante o
ciclo, é só acionar a “chuva”.
Ele conta com a ajuda dos filhos Paulo, Leandro, que é técnico agrícola, e Luciana, que se
encarrega da área administrativa.

“A irrigação pode fazer toda diferença, especialmente na região do arenito caiuá, conhecida por registrar as temperaturas mais altas do Estado e ser
a que menos chove, com riscos
maiores para os agricultores”,
afirma o analista na área de
agrometeorologia do Iapar, Daniel Soares Alves. Isso sem
falar no tipo do solo comum na
região, que tende a não reter
EXEMPLOS - Esses são dois grandes volumes de água.
exemplos de produtores das regiões norte e noroeste do Pa- ESSENCIAL - A irrigação, entreraná que têm cada vez mais tanto, segundo Alves, tem se
apostado na irrigação como tornado uma ferramenta esforma de garantir a umidade sencial para qualquer produtor
necessária para o desenvolvi- rural. Ele cita que uma análise
mento das lavouras, especial- superficial da série histórica de
mente de soja e milho.
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Mário e Marcelo Reis irrigam desde 1992

raná, por exemplo, pode dar a
falsa impressão de que os registros de chuvas são normais
e distribuídos ao longo do ano.
Mas ressalta que informações
incompletas não podem ser
usadas como critério para definir se deve ou não instalar um
sistema de irrigação na propriedade.
DÉFICITS - “Numa análise mais
pontual, verifica-se que há déficits acentuados em anos mais
secos e déficits menores mesmo em anos bons de chuva.
Pesquisadores têm observado
que a quantidade de chuva ao
longo do ano continua praticamente a mesma, na média,
mas o que se tem visto nos úl-

timos anos é que essas chuvas
têm ocorrido com maior intensidade em períodos mais curtos
de tempo, de forma concentrada, aumentando o número
de veranicos ao longo do ano.
Isso mostra a necessidade de
se contar com um sistema de
irrigação, investimento que se
paga rapidamente nestas circunstâncias”, reforça Alves.
O especialista destaca, entretanto, que o manejo da água
tem que ser uma decisão técnica. É preciso conhecer bem o
equipamento, avaliar o estádio
da planta, a demanda desta, o
tipo de solo para determinar
quando irrigar e a quantidade
de água necessária, conside-

rando também o custo benefício da operação. Em solos arenosos, por exemplo, explica
que é preciso aumentar a frequência da irrigação e diminuir
a quantidade de água em cada
aplicação.
POTENCIALIZAR - Irrigar foi a
forma que Mário e Marcelo Reis
encontraram para potencializar
os resultados, tendo os dois em
comum a preocupação em investir em tecnologia. “O investimento em um sistema de irrigação é alto, mas, se paga em
poucos anos, só com o aumento de produção” ressalta Mário.
Para ampliar as garantias, também fazem seguro de todas as
lavouras, tanto de sequeiro,

como irrigada, e tanto no in- milho e capim braquiária, plaverno, como no verão.
nejam adotar o modelo de integração lavoura-pecuária, com
Os Reis plantam 226,2 hectares produção de grãos no verão e
de área própria e 290,4 hecta- pecuária durante o inverno,
res arrendados. Na área pró- como forma de melhorar a espria, 136 hectares são irriga- trutura do solo e aumentar a
dos, onde Mário já chegou a sustentabilidade da proprieproduzir mais de 200 sacas de dade. Ao investir na irrigação,
soja por alqueire (82,7 sc/ha) deixou de fazer da agricultura
em alguns lotes, mas fecha a “uma aposta” para trabalhar
média em 170 sacas/alqueire com mais estabilidade. E, não
(70,8 sc/ha), enquanto que on- raro, aproveitando oportunidade não tem, a média é de 140 des de preços, consegue fazer
sacas (57,8 sc/ha), caindo para três colheitas durante o ano,
menos de 100 sacas (41,3 sc/ algo que seria impensável sem
ha) nos anos ruins de chuva. Já o pivô central. Tudo isso sem
no caso do milho segunda safra contar que em parte de sua fachega a colher mais de 400 sa- zenda fará integração lavouracas por alqueire (165,3 sc/ha), pecuária (ILP), sistema pelo
mas fecha a média com 340 qual ainda obtém uma “safra
sacas (140,5 sc/ha) onde tem de bois”.
pivô central. No sequeiro a média é de 140 sacas (57,8 sc/ha). Dos 1089 hectares cultivados
pela família Baíse, 363 são irriANTECIPAR - Como a região é gados por 5 pivôs, que começamais quente e não tem que se ram a ser instalados em 2003,
preocupar com as chuvas, a incrementando a produtividade
soja é plantada já em setembro da soja entre 10 e 15%, e dispela família Reis, colhendo no parando as médias do milho de
final de janeiro e plantando o inverno. Para uma média regiomilho. Com isso, antecipa a nal de 220 sacas por alqueire
safra e escapa mais facilmente (90,9 sacas/hectare), os Baíse
das geadas, ganhando em pro- geralmente colhem de 350 a
dutividade e na comercializa- 400 sacas por alqueire (144,6 a
ção, porque entra primeiro no 165,2 sacas/hectare). “O milho
mercado conseguindo, normal- responde muito bem”, afirma
mente, preço melhor do que em Léo.
plena colheita.
PARA GARANTIR - A irrigação é
Por um bom tempo, desde acionada em horários fora do
quando instalou o sistema de pico de consumo, sendo mais
irrigação, Mário fazia três sa- comum, no caso da soja, utifras por ano - soja, milho e fei- lizá-la por dois meses, nas épojão, mas ultimamente, o faz cas consideradas mais críticas,
eventualmente. Tem optado para garantir a formação normais por cultivar duas safras mal de vagens e o enchimento
bem feitas, plantando aveia ou de grãos. O investimento mémilheto, após o milho, para for- dio, tanto na soja quanto no mimar cobertura seca e ajudar na lho, é estimado por Léo em R$
200 por mês para cada alqueire
soja.
irrigado, valor este que acaba
SUSTENTABILIDADE - Os Baíse, totalmente diluído em razão do
que já praticam o consórcio aumento da produtividade.

ESTABILIDADE - Bastante comum na região norte do Paraná, a irrigação é uma ferramenta que assegura estabilidade da produção, reduzindo
ou neutralizando os efeitos
dos veranicos. Por isso, a Cocamar firmou parceria com a
fabricante de equipamentos
Lindsay e a sua distribuidora
Hidro Sistemas, de Maringá
(PR) para possibilitar que os
Leandro Baíse: milho responde bem
produtores cooperados tenham acesso à moderna tec- energia elétrica para uso da es- vel a instalação de um sistema
nologia de irrigação por pivô trutura fora dos horários de de irrigação por pivô central.
pico.
Sua implantação vai depender,
central.
ainda, da obtenção de uma ouPOTENCIAL - De acordo com os O gerente comercial de Insu- torga de água, a ser fornecida
técnicos, a irrigação apresenta mos (grupo Peças) da Cocamar, pelo Instituto das Águas do Pagrande potencial para se de- Clóvis Aparecido Domingues, raná, e de licenciamentos amsenvolver nas regiões norte e ressalta que a cooperativa bus- bientais, a cargo do Instituto
noroeste do Paraná, que são cou um modelo de parceria Ambiental do Paraná.
servidos por uma extensa ma- nessa área, selecionando emlha hídrica. Há programas ofi- presas reconhecidas no mer- RETORNO - A Hidro Sistemas
ciais de financiamento de longo cado, “para garantir confiabili- informa que o retorno do invesprazo (Finame Moderinfra, com dade e os melhores serviços timento vai depender do prodez anos para pagamento em aos produtores cooperados”. O jeto, da sua complexidade e da
parcelas anuais, sendo três de modelo é tão avançado que o cultura. Em média, na região
carência) e, para incentivar o produtor poderá acioná-lo por Sul do Brasil, a média é de 3 a
emprego da tecnologia, o go- meio do seu telefone celular, 5 anos, podendo acelerar-se
verno do Paraná concede des- mas há um tamanho mínimo em ciclos de forte déficit híconto de 70% no consumo de que torna economicamente viá- drico, como o atual.
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BOAS PRÁTICAS

Rally Cocamar de Produtividade
vai para o seu quinto ano
Viagens começam em setembro para
acompanhar os preparativos da safra
de verão 2019/20 e só terminam após
concluída a colheita, em abril
m sua edição 2019/20,
que começa no dia 8 de
setembro, o Rally Cocamar de Produtividade
foi estruturado para desenvolver seu roteiro pelas regiões da
cooperativa e uma série de
ações de envolvimento com
produtores e comunidades.

E

Tendo como objetivo valorizar
as boas práticas agrícolas, o
Rally é um projeto de comunicação e relacionamento que vai
para o seu quinto ano consecutivo e só termina ao final da
colheita, em abril.
PATROCINADORES - Desta vez,
os patrocinadores principais
são Basf, Spraytec, Sicredi
União PR/SP e a concessionária
Zacarias/Chevrolet, com a participação dos patrocinadores
institucionais Texaco Lubrificantes, Cocamar TRR, Sancor
Seguros, Elanco e Altofós Suplementos Minerais Cocamar.
A realização tem o apoio do Co-

mitê Estratégico
Soja
Brasil
(Cesb), Aprasoja/PR, Unicampo e do
programa RIC
Rural.
No dia 8, um
domingo, o
Rally começa
visitando o
Guerra, uma região rural importante do município
de Maringá e, nos dias
seguintes, segue para
Sertaneja, Rancho Alegre,
Floresta, Paranavaí, Ibiporã e
Ivatuba, entre outras cidades,
onde acompanha os preparativos para o plantio da soja. O calendário vai sendo elaborado
com a participação das unidades
da cooperativa e muitas das visitas serão mostradas no programa de TV RIC Rural,
apresentado aos domingos para todo o estado do Paraná.

Na última
edição, em mais de
9 mil quilômetros percorridos,
foram visitados 114 produtores
em 55 municípios dos estados
do Paraná, São Paulo e Mato
Grosso do Sul, para conhecer a
realidade deles em aplicação

de tecnologias para o aumento
da produtividade de soja, cuidados com o solo, gestão empresarial, sucessão familiar e
integração lavoura-pecuáriafloresta (ILPF).

A
Spraytec e a Sancor Seguros participam desde a primeira edição e a Sicredi
União PR/SP vai aproveitar o
Rally para, entre outras ações,
realizar o compartilhamento de
informações entre produtores
visitados, que se destacam por
suas práticas, e convidados entre o seu quadro de associados.
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INOVAÇÃO

Cocamar e Cocal anunciam parceria
inédita para a reforma de canavial
Vinte produtores ligados à
cooperativa vão fazer o cultivo
de soja em área de 5,1
mil hectares
Cocamar e a Usina
Cocal, por meio de
sua unidade de Narandiba (SP), oficializaram no dia primeiro de
agosto uma parceria inédita
no Brasil.

para a formatação de um projeto que demandou cerca de
um ano, a cooperativa paranaense vai administrar a produção de soja na safra de
verão 2019/20 em programa
de reforma de 5,1 mil hectares de áreas de canaviais no
Após conversações e estudos entorno daquela companhia.

A
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Os executivos da Cocal, Paulo Adalberto Zanetti, diretor-superintendente, e Gilson Christofoli,
diretor agrícola (2º e 4º na foto, a partir da esquerda), com os representantes da Cocamar:
Marco Antonio de Paula, gerente de negócios; José Cícero Aderaldo, vice-presidente de Negócios;
e Leandro Cezar Teixeira, superintendente de Relação com o Cooperado

SELEÇÃO - O cultivo de soja
será conduzido por 20 produtores selecionados pela cooperativa, que vai fornecer os
insumos, prestar orientação
técnica personalizada durante
todo o ciclo da cultura e receber a safra nas suas unidades
em Iepê e Cruzália (SP).
No final da tarde de 1º de
agosto, dirigentes de ambas as
empresas parceiras se reuniram com os 20 produtores em
Narandiba, no Centro de Desenvolvimento Humano (CDH)
da usina, para uma apresentação formal do projeto.
OPORTUNIDADE - O vice-presidente da cooperativa, José
Cícero Aderaldo, destacou que
a parceria é uma oportunidade
para o aumento de plantio de
soja e a expansão dos negócios da cooperativa na região
e, ainda, para produtores cooperados e familiares que precisam ampliar suas áreas.
“Nosso foco também, como
organização cooperativista, é
contribuir para o desenvolvimento regional”, disse Aderaldo, acrescentando estar
confiante de que o projeto será
bem-sucedido e vai crescer
nos próximos anos.
SINERGIA - Paulo Adalberto
Zanetti, diretor-superintendente do grupo Cocal, lembrou
que as tratativas com a Cocamar começaram após uma visita do gerente de negócios da
cooperativa, Marco Antonio de
Paula. “Percebemos que havia
sinergia entre as partes e
avançamos para a estruturação do projeto.”

Do total da área arrendada, 4,1 mil hectares são de Meiosi

usina, especializada no plantio
de cana, preferiu confiar o cultivo de soja para quem tem expertise no assunto. Outra
vantagem, segundo Zanetti, é
que a Cocal, em vez de lidar
com cada produtor de soja, estará tratando apenas com a
Cocamar, responsável pelo
arrendamento, que designou
para cuidar disso o seu engenheiro agrônomo César Gesualdo, coordenador de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF).
De acordo com Gesualdo, o
engenheiro agrônomo da cooperativa, César Augusto Nardi,
estará atuando exclusivamente no acompanhamento
do projeto e na orientação técnica aos produtores.

MEIOSI - Do total de área
arrendada, 4,1 mil hectares
Ele afirmou estar na expecta- são de Meiosi (Método Interrotiva de que a parceria seja du- tacional Ocorrendo Simultaradoura, ressaltando que a neamente), que permite ace-

lerar a adoção de novas variedades mais produtivas e modernas, resultando em aumento de produtividade. Gesualdo explica que foi efetuado o plantio de milheto em
áreas de Meiosi, para proteção
do solo com palha, e que será
dessecado quando completar
60 dias. Os restantes 1 mil
hectares vão ser cultivados
com plantio direto em palha
de cana.
Segundo o diretor agrícola da
Cocal, Gilson Christofoli,
dentro do sistema de Meiosi
é possível intercalar lavouras
de interesses econômico e
agronômico como a soja, reduzindo os custos de implantação do canavial e melhorando a produtividade por
meio da rotação de cultura
com o uso de uma leguminosa. Além disso, o sistema
protege o solo contra erosão
no período de renovação do
canavial.

ARRENDATÁRIOS - Os produtores arrendatários representam 7 municípios dos estados
de São Paulo e do Paraná. Os
irmãos Wanderlei e Waldenir
Simeão Machado plantam 484
hectares na região de Assis
(SP), onde são assistidos pela
unidade da cooperativa em
Cruzália. Eles arrendaram
217,8 hectares das terras da
Cocal e se dizem animados. “É
uma oportunidade que não poderíamos deixar passar”, comentou Wanderlei, mencionando que eles já têm muita
experiência com arrendamento.
Matheus, filho de Waldenir,
ficou tão satisfeito com o
arrendamento que mandou
email para o agrônomo César
Nardi, em que escreveu:
“César, vou virar cooperado e
entregar toda minha produção na Cocamar, porque
nunca nenhuma cooperativa
da região fez isso para os pro-

dutores e isso sim é ser cooperativa que ajuda o produtor”.
VALE A PENA - Outro arrendatário é Aganmenon Paduan, de
Centenário do Sul (PR), onde
cultiva 309,7 hectares. “Peguei 70 alqueires [169,4 hectares] que ficam a 100 km de
distância de minha cidade, ou
seja, é relativamente perto e
vale a pena”, citou.
Representando a Cocamar,
participaram da reunião, também, o superintendente de Relação com o Cooperado, Leandro Cezar Teixeira, o gerente
de negócios Marco Antônio de
Paula, o gerente coordenador
de unidades, Luiz Augusto Pedrone, o gerente técnico Rafael Furlanetto, o gerente de
cooperativismo, João Sadao, a
coordenadora de comunicação e marketing, Sabrina Morello, gerentes e técnicos de
unidades.
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EVENTO

Dias de Negócios superam
expectativas em toda região
São oferecidos serviços e produtos entre pneus, lubrificantes, peças, maquinários,
equipamentos para agricultura e pecuária, com condições especiais de negociação
Dia de Negócios da Cocamar realizado em
várias unidades todos
os anos tem se tornado uma oportunidade de os
produtores conversarem e tirarem eventuais dúvidas diretamente com dezenas de representantes de empresas fornecedoras, parceiras da Cocamar,
visando melhorarem a sua estrutura operacional na busca
por maior eficiência e produtividade. Uma variedade de serviços e produtos entre pneus,
lubrificantes, peças, maquinários, equipamentos para agricultura e pecuária, que podem
ser adquiridos em condições
especiais de negociação, são
apresentados pelas empresas
fornecedoras em seus estandes num só local.

O

cípios servidos por unidades da
Cocamar. A agenda começou
por Carlópolis e já incluiu as cidades de Altônia (em abril),
Iepe, Palmital e São Jorge do
Ivaí (maio), Primeiro de Maio,
Cambé e Atalaia (junho), Sabáudia e Alvorada do Sul (no
início e final de julho, respectivamente).

Em agosto, a feira foi realizada
ainda em Maringá, dias 7 e 8,
em Cianorte, dias 21 e 22, e Loanda, dia 29. A programação se
encerra em setembro, dia 6, em
Floresta, e dias 11 e 12, em
Bela Vista do Paraíso. Uma das
grandes novidades este ano é a
participação da John Deere
através do concessionário Cocamar Máquinas, em Maringá e
Bela Vista do Paraíso, com alguns modelos de tratores e
“Quando começamos a realizar plantadeiras.
esse tipo de evento, nosso objetivo era melhorar o relaciona- ATRAÍDO - Marcos Roco, coormento com os cooperados, mas denador do Dia de Negócios,
este tem tomado cada vez mais explica que a realização tem
força, com número crescente atraído produtores nos municíde empresas e cooperados par- pios por onde tem passado. “Há
ticipantes. É uma ação que deu sempre alguém precisando de
certo, onde todos ganham, fa- um equipamento mais moderno
zendo negócios favoráveis a e na feira se encontram bons
todos”, afirma o gerente co- negócios”. Como o evento é
mercial de Insumos (grupo promovido agora praticamente
Peças) da Cocamar, Clóvis Apa- às vésperas da semeadura da
safra 2019/20, produtores têm
recido Domingues.
aproveitado para comprar tamROTEIRO - Os Dias de Negócios bém alguns insumos para que
têm sido promovidos desde a operação transcorra dentro
março, com sucesso, em muni- das suas expectativas.

Representantes das empresas parceiras em Cianorte

SUPERAÇÃO - “Em Cianorte, novamente superamos as expectativas, com grande afluxo de
produtores da região e comercialização de 1,6 milhão de reais
em produtos, faturamento que
pode chegar até 2 milhões com
os negócios fechados posteriormente a feira”, afirma Roco.
LOANDA - Os Dias de Negócios
normalmente são realizados
nos pátios das unidades da Cocamar, mas em Loanda o
evento foi no Clube Japonês,
com a participação de várias
empresas parceiras. Outra novidade foram as duas apresentações técnicas tratando sobre
Tecnologia de Produção de Silagem e Integração LavouraPecuária-Floresta (ILPF), esta
última com o pesquisador e diretor da Fundação MS, Alex
Marcel Melotto. De acordo com
o gerente Natan Rafael Borges,
que responde também pela
unidade de Santa Isabel do Ivaí,
a região apresenta grande po-

tencial para o desenvolvimento ram a fazer parte da rede de
unidades da Cocamar em 2018.
de projetos integrados.
Além deles, a cooperativa conEXTREMO NOROESTE - Loanda, ta com estruturas em Santa
Santa Isabel do Ivaí, Terra Rica Cruz de Monte Castelo e Quee Nova Londrina, no extremo rência do Norte, naquela mesnoroeste paranaense, passa- ma região.
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CITROS

Capacitação potencializa trabalho
e resultados da equipe técnica
Parceria com o Fundecitrus também
possibilita pesquisas, difusão de
tecnologias e oferta de serviços
como o Alerta Fitossanitário
ma parceria técnica
firmada com o Fundecitrus em 2017 tem
permitido que a equipe
técnica de citros da Cocamar se
mantenha atualizada quanto às
últimas inovações e pesquisas
do setor, além de se capacitar
para levar ao produtor sempre
as melhores soluções técnicas.

U

Os profissionais técnicos da
Cocamar e citricultores da região participam periodicamente
de dias de campo, workshops,
seminários, outros eventos e
cursos de capacitação. Através
da parceria, a Cocamar apoia a
realização de pesquisas, trabalhos técnicos, validação de
tecnologias e oferece serviços
que facilitam a vida dos citricultores, ajudando a manter a
fitossanidade do pomar.
EXPERIÊNCIA - “Os maiores especialistas do Brasil e do
mundo em citros estão no Fundecitrus, o que enriquece significativamente a troca de experiência. A parceria é importante para que nossa equipe se
mantenha atualizada e ajude o
produtor a explorar todo potencial produtivo de seu pomar”,
afirma o gerente técnico Robson Luiz Bernabe Ferreira.
O resultado desses investimen-

tos em capacitação da equipe
da Cocamar é o atual nível de
qualificação dos profissionais.
O primeiro a aproveitar a parceria e cursar a especialização
em nível de mestrado sobre fitossanidade em citros, com foco em manejo de pragas e doenças, oferecida pelo Fundecitrus, foi o agrônomo especializado em citros, Sérgio Lemos,
que hoje gerencia a unidade de
Porecatu. A mesma especialização foi feita pela agrônoma
Amanda Zito, que atende ao
grupo de assistência personalizada da cooperativa.
CAPACITAÇÃO - O agrônomo
Paulo Maraus, que atende os
produtores de Paranavaí, tem
mestrado em Proteção de Plantas e doutorado em Controle de
Doenças pela UEM. E o agrônomo Alex Bazzo, que atende na
região de Rolândia, já cursou o
mesmo mestrado do Fundecitrus há quatro anos. A Cocamar, em parceria com o Fundecitrus e o Iapar, vem observando o comportamento de diversas variedades quanto a
resistência e tolerância ao cancro cítrico dentro de sua UDT
em Guairaça. E ainda desenvolveu trabalho com uso de
produtos biológicos para controle do psilídeo, sendo aprovado como mais uma ferra-

menta de controle disponível decisões mais precisas para o
controle conjunto e regional do
aos produtores.
inseto. Estudos provam que
ALERTA - Outro trabalho que
este manejo é mais efetivo se
tem dado resultados é o uso do
for aplicado pelos citricultores
sistema do Fundecitrus de mode modo conjunto e coordenado
nitoramento e alerta fitossaniem toda região”, diz Ferreira.
tário para controle do psilídeo,
ferramenta que auxilia os citriVANTAGENS - Entre as vantacultores no manejo regional do
gens do sistema estão conhegreening. O sistema usa inforcer os momentos críticos de
mações de armadilhas adesiaumento populacional e migravas amarelas georrefenciadas
tório do psilídeo nas propriedadistribuídas pelos pomares,
des e regiões monitoradas e
para criar relatórios quinzenais
sua relação com as brotações,
sobre a flutuação populacional
além de conhecer o momento e
do inseto, além de avaliações
locais de entrada do psilídeo na
voluntárias dos produtores das
propriedade e com isso gerenfases de desenvolvimento veciar melhor o seu controle.
getativo das plantas.
Quando a população atinge um
nível elevado, são geradas recomendações sobre a necessidade de controle regional do
psilídeo, diminuindo a pressão
deste inseto sobre os pomares.
“Este serviço permite que os
produtores identifiquem os locais e momentos críticos de
ocorrência do psilídeo e tomem

Isso resulta em maior eficiência nas pulverizações, pois estas são feitas no momento
mais adequado, quando há a
presença elevada ou tendência
de aumento do psilídeo na região, e maior durabilidade do
efeito das aplicações de inseticidas, pois com o controle realizado em várias propriedades

vizinhas ao mesmo tempo
reduz-se a migração do inseto
entre pomares não pulverizados para outros recém-pulverizados, aumentando o período
entre as reinfestações.
RENOVAR - A Cocamar desenvolve um programa de fomento
para a renovação e o plantio de
novos pomares, junto aos produtores. A previsão é que 5 mil
hectares com laranja sejam
plantados nos próximos anos,
sendo 2 mil até 2020 e os outros 3 mil entre 2021 a 2026.
Com a renovação dos pomares,
Ferreira ressalta que a produtividade média pode ser elevada
consideravelmente, multiplicando os resultados, adotandose técnicas mais modernas
como o plantio com GPS, sistematização da área, maior aproveitamento dimensional, redução de área com carreadores,
maior número de plantas, realização rotineira de podas, aumento da produtividade e redução de custos.
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FARINHAS ESPECIAIS

Cocamar incentiva cooperado
a produzir trigo branqueador
A proposta é agregar valor ao produto viabilizando a manutenção da cultura na região
rodutores de trigo de
São Sebastião da
Amoreira e municípios vizinhos, no entorno de Londrina, participaram de dois dias de campo
promovidos pela Cocamar,
que possui ali desde o final
de 2017 a sua Unidade de Beneficiamento de Sementes
(UBS).

P

BRANQUEADOR - No dia 13/8,
eles foram reunidos em Santa
Cecília do Pavão para a apresentação de duas novas cultivares de trigo branqueador
– TBIO Duque e OR Madre Perola. Estes dois materiais
junto com o TBIO Noble completam o portfólio de cultivares que farão parte do fomento para 2020 do projeto
de segregação de trigo por
qualidade industrial. “A proposta da cooperativa é agregar valor ao produto do cooperado viabilizando a manutenção da cultura na região”,
explica o gerente técnico Rafael Furlanetto. Os municípios, pela sua altitude, têm
aptidão para a triticultura,
mantida em larga escala
como opção para os meses de
inverno, em área superior ao
milho.
PORTFÓLIO – No dia 20/8, o
dia de campo aconteceu em
São Sebastião da Amoreira,
como estratégia para fomentar entre os produtores o

portfólio de sementes multiplicadas pela UBS e as novas
cultivares de trigo recomendadas para a região. Os cooperados
acompanharam
também as novas tecnologias
das empresas parceiras UPL,
Syngenta, Bayer, Spraytec,
Ihara, Yara, Nufarm, OR Sementes, FMC, Biotrigo, Fundação Meridional e Mosaic.

todos os benefícios que a cooperativa tradicionalmente
devolve ao cooperado. Para a
próxima safra, Furlanetto
destaca que ainda não é possível definir o valor do “plus”
em virtude do trigo depender
de aferição da qualidade e da
comercialização diferenciada,
porém “o histórico nos deixa
otimistas”, afirma.

SUPERIOR - Conforme Furlanetto, esse tipo de trigo branqueador, pela sua coloração,
assegura qualidade industrial
superior para a produção de
farinhas especiais. Em 2018,
cooperados que aderiram ao
projeto receberam um incentivo de R$ 3,70 a mais no
preço, por saca, para o cultivo do produto, além de

QUALIDADE - A colheita de
trigo encontra-se ainda em
seu início e deve ser concluída em meados do próximo
mês. De acordo com o gerente técnico, embora a lavoura tenha sido prejudicada
por geada e déficit hídrico, os
grãos apresentam boa qualiDias de campo atraíram grande número de produtores
dade porque a colheita vem
sendo realizada sem chuvas. média de produtividade ao queire [37,1 por hectare]”, in“A expectativa é de uma redor de 90 sacas por al- forma Furlanetto.
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LIDERANÇA

Programa prepara jovens para o futuro
Objetivo é que se envolvam cada vez
mais com o negócio familiar e se
tornem líderes, tanto no setor rural
quanto no próprio sistema cooperativista
ealizado pela Cocamar, o programa Modular para o grupo
Liderança Jovem Cooperativista, completou em
agosto os cinco módulos de
sua programação, iniciada em
junho, reunindo 15 participantes na regional Londrina, jovens estes representantes dos
vários municípios da região de
atuação da cooperativa, que
inclui o oeste paulista. Em
2018 foram formados 23 jovens na regional em Maringá.

R

Dentre os temas debatidos
estão o poder do autoconhecimento (dia 6/6), comunicação
assertiva e oratória (19/6), finanças da propriedade (3/7), os
desafios da convivência familiar
(12/7), e liderança jovem familiar (7/8).

EMPREENDEDORISMO - No último módulo os jovens trabalharam em grupos as características do jovem cooperativista
e, para eles, o resultado fui inspirador. Em resumo, na avaliação do grupo formado por Alvaro Baugartem (Cruzália), Cassiano Gomes (São Jorge do Ivaí)
e Alessandra Flamia (Assaí), o
jovem cooperativista possui foco no empreendedorismo e, ça, a produtividade e a comunisempre com os pés no chão, cação. Por fim, na visão do
busca a máxima produtividade. grupo formado por Tiago Espolador e Artur Martinez (SertaSEGURANÇA - Já o grupo com- nópolis) e Maria Marçola
posto por Amanda Andrade e (Serrinha),o jovem cooperatiMaycon Totti (Palmital), Murilo vista deve ter influência e parRelki e Danilo Nicodemo (São ceria com as partes interesJorge do Ivaí), o jovem coope- sadas e a tecnologia na palma
rativista conta com um cinto de de suas mãos.
segurança que é sustentado
pelo cooperativismo e em suas INTERESSADOS - A analista de
mãos estão o resultado, a for- Cooperativismo, Alessandra

Foram cinco módulos finalizados em agosto

Lescano de Almeida, destacou
“o quanto importante é o conteúdo trabalhado neste momento com os jovens para
autoconhecimento e evolução
pessoal, refletindo totalmente
no protagonismo do jovem para
o negócio familiar. Segundo
ela, jovens interessados em
participar podem acessar o
grupo por meio do dispositivo
QRCode, tirar dúvidas e até
mesmo interagir com quem já

faz parte do grupo.
PARTICIPAÇÃO - O superintendente de Relação com o Cooperado, Leandro Cezar Teixeira,
comenta que “o programa faz
parte da capacitação dos jovens
para uma participação cada vez
maior no negócio familiar e
também para que se tornem líderes bem preparados, tanto no
setor rural quanto no próprio
sistema cooperativista”.

Cocamar participa da 28ª edição do Jovemcoop
Com 17 representantes, a Cocamar participou nos dias 24 e
25 de julho em Palotina, oeste
do estado, do 28º Encontro Estadual da Juventude Cooperativista, o Jovemcoop, promovido pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop/PR) e que teve
a CVale como anfitriã. Realizado na Associação dos Funcionários da cooperativa, o evento
reuniu mais de 220 jovens líderes de 17 cooperativas paranaenses que debateram o tema
“Qual a nossa missão? ”.

ATIVIDADES E PALESTRAS - A
programação constou de atividades que promovem o desenvolvimento e a troca de experiências, fortalecendo o cooperativismo, além de palestras
com Eliseu Hoffman, do Quintal
Ame Treinamento e Desenvolvimento, de Campo Mourão;
Paulo Molinari, especialista em
mercado agropecuário, da empresa Safras&Mercado; e Rodrigo Pimentel, consultor de
segurança e ex-capitão do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais).

EM 2020, AQUI – Durante a so- rado para dar continuidade ao conhecimento ele pode encalenidade, a Cocamar recebeu a trabalho feito por seus pais. rar e vencer qualquer debandeira do evento e, no pró- “Com atitude, disciplina e safio”.
ximo ano, sediará o encontro.
“Ser a sede de uma realização
com essa é muito importante
para atrair cada vez mais os jovens para próximo da cooperativa”, diz Alessandra Almeida,
analista de Cooperativismo da
Cocamar.
Alessandra destaca, ainda
que o jovem cooperativista
deve acreditar em seu potencial, estar motivado e prepaJ or n al d e S er viç o Co c am ar | 17

RANKING

Cocamar sobe e é a 145ª maior empresa do país
Na região sul, ocupa a 23º posição
e no Paraná, é a 11ª colocada,
com o resultado de R$ 142
milhões obtido em 2018
o ranking anual divulgado pelo Valor 1000,
publicação do jornal
Valor Econômico, que
avalia os balanços das maiores
empresas brasileiras, a Cocamar subiu cinco degraus e passou da 150ª para a 145ª posição. Os números, divulgados
são referentes ao exercício
2018.

N

com a Serasa Experian e Centro de Estudos em Finanças da
Fundação Getúlio Vargas (FGVEaesp). Anualmente mais de
três mil empresas são convidadas a participar com o envio
de suas demonstrações financeiras e o preenchimento de
questionários.

INDICADORES - De acordo com
os organizadores, o número de
PESQUISA - Esta é a 19ª edição balanços analisados desta vez
da pesquisa, feita em parceria aumentou 23,5% em relação
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ao ano anterior (de 1.200 para
1.482). Para chegar às mil
maiores, as empresas são
classificadas a partir de oito
indicadores contábeis e financeiros: receita líquida, margem Ebitda, giro do ativo,
margem de atividade, rentabilidade, cobertura de juros, li-

quidez corrente e crescimento
sustentável. Entre eles, o de
maior peso é a receita líquida,
seguido da margem Ebitda e
da rentabilidade do patrimônio. Além disso, as empresas
são agrupadas em 28 setores
e também são indicadas as
campeãs por região.

REGIÃO SUL E PARANÁ - Na
lista das 50 maiores empresas
do Sul do país, a Cocamar
ocupa a 23º posição. E, no Paraná, a cooperativa é a 11ª colocada. Com o resultado de R$
142 milhões obtido em 2018, a
Cocamar passou à frente da
Sanepar no ranking.

COCAMAR MÁQUINAS

Tratour John Deere movimenta produtores
Eventos aconteceram em Floresta e Londrina, onde os participantes,
além de informação, conheceram a nova linha de tratores 5E
romovido pela John
Deere, o Tratour é um
evento que promove
conhecimentos técnicos e a demonstração de maquinários a produtores rurais
em várias regiões do Brasil. De
13 a 15 de agosto a realização
passou por Floresta, na Unidade de Difusão de Tecnologias
(UDT) da Cocamar. O município
integra a região do concessionário Cocamar Máquinas. E no
período de 20 a 22 de agosto, o
evento esteve em Londrina, no
Parque de Exposições Governador Ney Braga.

P

Em Floresta, cerca de 160 produtores participaram das atividades, número semelhante ao
de Londrina, onde também, no
dia 20 de agosto, houve uma
apresentação especial para os
parceiros da Cocamar da região
Norte, com a presença de 60
participantes entre gerentes
das unidades, agrônomos e
balconistas. O objetivo foi familiarizar estes parceiros sobre a
linha de tratores 5E e integrálos à equipe desta região.
ATIVIDADES – No Tratour, as explanações são feitas em um caminhão-baú, onde os convidados se acomodam confortavelmente. Acompanhado do filho,
o cooperado César Vellini, com
propriedade em Jardim Alegre
(PR), esteve no evento no dia 15
pela manhã. Ele desenvolve o
programa de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF)
e possui vários maquinários
John Deere. “A gente sempre

tem acesso a novas informações quando participa de eventos assim, é bastante proveitoso”, comentou.
ADESIVAGEM - A produtora Tânia Celestino, de Ivatuba, tinha
um motivo especial para ir à
UDT, em Floresta. O caminhão
do Tratour foi todo adesivado
com imagens dela, do irmão
Sidnei e da propriedade da família, que é proprietária de uma
Modelos são ideais para atender todas as necessidades do dia a dia no campo
frota de tratores e colheitadeimotor sejam aplicados correta- e Termos de Garantia, os tratoras John Deere. “Fiquei muito e menor fadiga ao operador.
mente, a série 5E traz além da res 5E oferecem também opfeliz e honrada com tudo isso”,
Com 3 e 4 cilindros para uma 9x3, a transmissão 12x12 Po- ções de pacotes de revisão e
disse ela.
maior reserva de torque, o mo- werReverser™ que garante um otimização, que valorizam ainTRATORES - Os produtores pre- tor dos tratores 5E têm emissão melhor escalonamento de mar- da mais o trator na hora da resentes ao Tratour também pu- reduzida de poluentes e até 5% chas e velocidade mais ade- venda.
deram conhecer a linha de tra- de economia de combustível. quada a cada tipo de operação.
tores 5E da John Deere. Peque- Isso minimiza as paradas pro- O resultado disso é um ganho GREENSYSTEM - Outro destanos, utilitários e ainda mais gramadas e reduz os custos de até 6% em produtividade. O que foi a grade Greensystem™,
versáteis, os sete modelos de com os intervalos maiores en- PowerReverser™ permite a que faz parte do portifolio de
tratores da série 5E são ideais tre manutenções. O intervalo mudança de direção sem ne- implementos e soluções John
para atender todas as necessi- de troca de óleo passa para 400 cessidade do uso da embrea- Deere produzidos com empredades do dia a dia no campo. A horas nos motores de 3 cilin- gem, tornando as operações sas parceiras e que é usada
cabine é toda projetada de dros e para 500 horas nos mo- diárias mais rápidas e fáceis. para acoplar ao 5E. Além de
grades, a marca Greensystem
forma ergonômica para ter um tores de 4 cilindros. Isso resulganho de até 15% mais visibi- ta em até 33% mais disponibi- Além da garantia de três anos possui uma ampla linha de proou 2 mil horas de uso, conforme dutos como roçadeiras, distrilidade e até 25% menos vibra- lidade do equipamento.
o plano de manutenção com buidores de nutrientes, platações, com a opção do assento
pneumático, resultando em POTÊNCIA - Para garantir que peças e serviços originais, as formas para milho, pulverizamais segurança, produtividade toda a potência e torque do regras do Manual do Operador dores e outros.
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AGRO BRASILEIRO

Setor alimenta 1,2 bilhão de pessoas
mas não consegue se comunicar
Ministra Tereza Cristina reclamou
durante o Congresso Brasileiro do
Agronegócio que todos os elos da
cadeia produtiva precisam falar
a mesma língua
a abertura do Congresso Brasileiro do
Agronegócio, dia 5 de
agosto em São Paulo,
a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza
Cristina, ressaltou que a agricultura brasileira promoveu,

N
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nos últimos 40 anos, uma verdadeira revolução no agro brasileiro, alcançado uma posição de destaque no plano
mundial de produção de alimentos, fibras e energia. “A
nossa tecnologia dos trópicos
e o empreendedorismo dos

São necessárias ações unificadas em favor do agronegócio e do Brasil

COMUNICAÇÃO RUIM - A ministra ponderou, no entanto, que o
agro brasileiro vem sendo afetado por algumas questões,
como por exemplo, a falta de
uma comunicação eficiente
sobre o que tem feito pelo
setor, tanto na questão ambiental como no aspecto da segurança alimentar. “Nessa fase
de transição pelo qual passamos, precisamos estar integrados, necessitamos de ações
unificadas em favor do agronegócio e do Brasil. E tudo isso
passa por uma boa comunicação, com todos os elos da cadeia produtiva falando a
mesma língua. É inadmissível
que o agronegócio brasileiro
seja bombardeado em decorrência da desinformação”, enfatizou.

O presidente da ABAG, Marcello
Brito, concorda com o posicionamento da ministra pela uniformização da comunicação do
agronegócio nacional. “Os temas mais deliberados nos últimos meses em nosso segmento foram: desmatamento,
acordo entre a União Europeia
e o Mercosul e a liberação dos
agroquímicos”, disse. “Porém,
as informações divulgadas não
refletem, necessariamente, a
realidade do nosso setor, o que
faz com que haja uma percepção negativa acerca do trabalho
realizado por toda a cadeia pro- Se o segmento alcançou um
dutiva”, acrescentou.
alto índice de produtividade,
com a aplicação de tecnologia,
CIÊNCIA E DADOS - Para Brito, agora é o momento de reforçar
a comunicação do agronegócio o aspecto sustentável da pronão está sendo feita de maneira dução nacional. “A sustentabiassertiva. “Dessa forma, a per- lidade é muito favorável ao
cepção ganha mais força do Brasil e à agricultura. Ela insere
que a realidade. Assim, preci- um novo padrão e dissolve a disamos de discursos mais cen- cotomia de que ou há consertrados e organizados, pautados vação ou há produção. Hoje, é
em ciência e em dados, menos possível ter produção e conserem engajamento ideológico”, vação, com rentabilidade”, enrefletiu.
fatizou Marina Grossi,

Congresso Brasileiro do Agronegócio foi no início de agosto

Reforçar o aspecto sustentável

Custo Brasil
O primeiro painel do Congresso Brasileiro do Agronegócio tratou dos principais
fatores que impactam o Custo Brasil, como por exemplo,
a infraestrutura logística deficiente, a alta carga tributária e a instabilidade política
que afasta os investimentos.
O presidente da Yara Brasil,
Lair Hanzen, destacou que a
disparidade de valores dos
tributos cobrados em cada
estado é tão grande que influencia na estratégia de distribuição das indústrias do
agronegócio. Isso significa
que, em alguns casos, os locais escolhidos para serem a
base da distribuição em uma

Foto: Gerardo Lazzari

agricultores contribuíram para essa realidade, garantindo
a segurança alimentar nacional
e alimentando cerca de 1,2 bilhão de pessoas no mundo”,
afirmou.

região dependem mais da palhar, sobretudo na área tritributação do que da logís- butária”, finaliza.
tica.
INFRAESTRUTURA - O presiICMS - O diretor do Centro de dente do Instituto CNA, RoCidadania Fiscal (CCiF), Ber- berto Brant, avaliou que no
nard Appy, corrobora com a caso da logística, a infraesavaliação de Hanzen e acres- trutura rodoviária foi concecenta que o ICMS é um dos bida há muito tempo para
tributos que mais impactam atender, inicialmente, a econo Custo Brasil e que ele não nomia do Sul e do Sudeste do
está contemplado no projeto País. “A maior necessidade
de reforma da previdência. de infraestrutura rodoviária e
“Entendo que a elevada car- ferroviária está hoje situada
ga tributária não penaliza a na metade norte do nosso
empresa, mas sim o consu- país. No entanto, tudo ainda
midor final”, afirma Appy. “O é muito lento, além das liagro é muito competitivo da cenças ambientais que, em
porteira para dentro e a fun- algumas situações, são um
ção do governo é não atra- obstáculo para as obras”.

presidente do Conselho Empre- sorização do campo de várias
sarial Brasileiro para o Desen- formas. Um trator, por exemplo,
tem mais de dez sensores,
volvimento Sustentável.
além do computador de bordo.
COMBATER A CRIMINALIDADE - Ano passado, foram lançados
No entender de Marina, o Brasil mais de dez satélites com reé uma grande solução para os soluções diferentes. Tudo isso
padrões de sustentabilidade. A está possibilitando criar gênios
pecuária nacional é sustentá- digitais, ou seja, a partir de uma
vel, ao emitir menos metano imagem do campo é possível
em relação a de outros países. fazer várias coisas. E essa
“Porém, é preciso combater transformação digital vai amfortemente o desmatamento pliar a produtividade e a rastreilegal, que é o grande vilão da abilidade e diminuir as perdas
sustentabilidade ambiental. de produção”, explicou.
Mas, acredito que não é difícil
de ser resolvido, basta comba- Em relação ao tema da infraester a criminalidade”, susten- trutura, o país tem de pensar de
tou. E ressalta a importância de forma mais estratégica. O prouma maior integração entre a fessor da Fundação Dom Cainovação e a sustentabilidade. bral, Paulo Resende, lembrou o
que está acontecendo com os
CONECTIVIDADE - Para Douglas países que são os principais
Ribeiro, diretor de Marketing da competidores do agro brasiCorteva Brasil, há uma conexão leiro. “No mundo, o que se faz
entre a inovação e a sustenta- é buscar o equilibro entre arbilidade, com conectividade. mazenagem e transporte. No
“Se pensarmos no agronegócio agro brasileiro, 42% dos custos
nacional, o produtor brasileiro logísticos estão ligados ao
sempre optou por inovação e transporte de longa distância e
tecnologia, já que crescemos 18% estão na área de armazecom produtividade e não com nagem. Nos Estados Unidos o
área agricultável”, ponderou. custo do transporte de longa
distância é de 30% e 40% é de
Ulisses Thibes Mello, diretor da armazenagem. O que significa
IBM Research Brasil, destacou que nós, aqui, temos de produa questão da digitalização no zir e escoar com rapidez por
campo. “Hoje nós temos a sen- falta de armazenagem”.
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Brasil preserva 631 milhões de hectares
com florestas, 66,3% do seu território
Números foram divulgados em palestra realizada pela Cocamar
com Gustavo Spadotti, da Embrapa Territorial, na Acil, em Londrina
palestra “Brasil: preservar o meio ambiente e produzir alimentos, esse é o nosso negócio”, com o supervisor
do Grupo de Gestão Estratégica
Territorial da Embrapa Territorial, Gustavo Spadotti, foi promovida pela Cocamar Cooperativa Agroindustrial na noite
de 19/8 a um público formador
de opinião na Associação Comercial e Empresarial de Maringá (Acim) e na manhã de
20/8 na Associação Comercial e Industrial de Londrina
(Acil).

A

presidente da Acim, Michel Felippe Soares, destacou a importância de se abrir um espaço ao agronegócio, carrochefe da economia brasileira,
para abordar um assunto que
vem sendo tratado com sensacionalismo e de forma negativa.
O presidente da Cocamar, Divanir Higino, enfatizou que “a
preocupação da cooperativa é
informar a sociedade civil organizada sobre a questão ambiental no país para que ela
possa entender a realidade e
filtrar o noticiário”.

Empresários de vários setores,
industriais, comerciantes, profissionais liberais, lideranças,
autoridades e representantes
da imprensa, participaram do
evento voltado a esclarecer a
sociedade sobre temas como
desmatamento e preservação
ambiental.

ÁREAS PROTEGIDAS - Em sua
palestra, Gustavo Spadotti
citou que dos 850 milhões de
hectares que compõem o território nacional, nada menos que
30,2% são áreas de florestas
protegidas por lei. Segundo
ele, nenhum outro país de
grande extensão territorial
SENSACIONALISMO - Ao abrir possui um percentual tão eleos trabalhos em Maringá, o vado de áreas protegidas. Na

Spadotti diz que produtor rural é quem
mais investe no meio ambiente

Objetivo do evento foi esclarecer a sociedade sobre temas
como desmatamento e preservação ambiental

Austrália são 19,2%, China
17%, EUA 13%, Rússia 9,7%,
Argentina 6,9% e Índia 9%. Ao
mesmo tempo, conforme
dados do Cadastro Ambiental
Rural (CAR), metade do Brasil
é ocupado por propriedades rurais, com duas realidades distintas: áreas que não podem
ser desmatadas e as de uso
agropecuário.

drina, a R$ 3 bilhões.

FATURAMENTO - Ao projetar
quanto o país poderia faturar
com a cultura do milho, por
exemplo, se explorasse comercialmente essas terras, o palestrante disse que isto daria
R$ 190 bilhões e geraria ao
menos 4,4 milhões de postos
de trabalho. “Nenhuma categoria profissional destina mais
Spadotti mencionou que 29% recursos e dinheiro à preservados 4,6 milhões de proprieda- ção ambiental do que o agrides rurais brasileiras são des- cultor”, pontuou.
tinadas à preservação ambiental (percentual que chega PRESERVA - Em resumo, soa 23% no Paraná). Os 29%, mando as áreas protegidas,
considerando o valor médio da terras indígenas, parques naterra, equivalem a R$ 2,4 tri- cionais, florestas plantadas,
lhões; na Região Sul, a R$ 360 APPs e reservas legais, o Brabilhões; no Paraná a R$ 148 sil preserva com vegetação
bilhões e, em Maringá e Lon- florestal 66,3% do seu territó-

rio, ou 631,7 milhões de hectares. “É uma área que equivale
ao tamanho de 48 países europeus”, afirmou o palestrante.
Nesse contexto, a fatia do território brasileiro destinado à
agricultura é de apenas 7,8%
(75 milhões de hectares) e as
pastagens de 13% (160 milhões de hectares).
COMPARE - Num comparati- vo,
enquanto o Brasil cultiva 7,8%
do seu território, a média dos
outros países do mundo é de
46%. A Dinamarca cultiva
76,8%, a Ucrânia 74,8%, a Holanda 66,2%, o Reino Unido
63,9%, a Espanha 63,7%, a Índia
60,5%, a França 58%, a Alemanha 56,9%, os EUA 18,3%, o
México 17,8%, a China 17,7% e
a Argentina 14%.
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Segurança alimentar
“Produzindo em apenas 7,8%
do seu território, o Brasil alimenta sua população de 210
milhões de habitantes, e
quinta maior do mundo, e outras 1,2 bilhão de pessoas ao
redor do mundo”, destacou o
palestrante Gustavo Spadotti.
Em síntese, neste ano de
2019 o Brasil deve produzir
245 milhões de toneladas de
grãos (recorde), 35 milhões
de toneladas de tubérculos,
40 milhões de toneladas de

frutas, 10 milhões de toneladas de hortaliças, 1 milhão de
toneladas de amêndoas e
nozes e 34 milhões de toneladas de açúcar.
PRODUTIVIDADE - “Os ganhos
de produtividade verificados
entre 1976 e 2018 pouparam
128 milhões de hectares de
desmatamento”, disse Spadotti.

origem animal, o Brasil produz 7,5 milhões de toneladas
de carne bovina, 13 milhões
de toneladas de frango, 3,5
milhões de toneladas de suínos, 35,2 bilhões de litros de
leite/ano, 4,1 bilhões de dúzias de ovos/ano e 38,5 milhões de toneladas de mel/
ano, além de ovinos, caprinos, coelhos, outras aves,
peixes e crustáceos.

30,9% advém da agroenergia,
o que coloca o Brasil também
em posição de liderança no
mundo, com 43,5% de participação em energia renovável, enquanto a média global
é de 13,7% e os países da
OCDE ficam em 10,1%.

DESMATAMENTO - O ano de
2004, segundo Spadotti, foi o
de maior desmatamento na
Amazônia (28 milhões de km2),
Com relação a proteínas de Na matriz energética do país, havendo, nos anos seguintes,

um forte declínio. Nos últimos
anos, a média tem ficado ao
redor de 8 mil km2, quantidade
que seria grande para a região
de Maringá, mas muito pequena para a Amazônia. “É
preciso discernir se o desmatamento, em parte, está ocorrendo em locais onde ele é
autorizado por lei”, lembrou
Spadotti, enfatizando que na
Amazônia os produtores devem preservar com florestas
80% de suas terras.

No Paraná, 34,7% do território é coberto de florestas
Embora possa não parecer, no
Paraná há floresta para todo
lado, em todo lugar. Ao menos
é isso o que revela o Inventário
Florestal Nacional, estudo coordenado pelo Serviço Florestal Brasileiro (SFB), o qual
revela existir no Paraná um
total de 6.909.910,7 hectares
(ha) de área florestal, o equivalente a 34,7% de todo o território paranaense.

587 espécies arbóreas (árvores
e palmeiras), distribuídas em
265 gêneros e 86 famílias.
Considerando-se todas as espécies vegetais (árvores, palmeiras, arbustos, cactos, lianas e herbáceas), registraramse 587 distribuídas em 279 gêneros e 89 famílias botânicas.

(palmito juçara). Quanto à tipologia, predomina a Floresta
Estacional Semidecidual, que
representa 47% das áreas de
florestas naturais no estado
(cerca de 2,8 milhões de ha).
Já a Floresta Ombrófila Mista
vem em seguida, somando 2,7
milhões de ha (45%); as várzeas (3,1%), as florestas omAMEAÇADAS - A má notícia é brófilas densas (2,9%), manque, desse total de espécies, gues (0,5%) e restinga (0,1%).
19 se encontram em categoNATURAIS - Apenas nas áreas rias ameaçadas de extinção. SANIDADE – O estudo identificom florestas naturais, que so- Dentre elas, algumas são de cou a sanidade das árvores nas
mam aproximadamente 5,8 interesse econômico e social, florestas do Paraná: 73% fomilhões de hectares (29,3% do como a Araucaria angustifolia ram consideradas sadias, 17%
território), foram identificadas (araucária), e o Euterpe edulis apresentaram sinais de deterioração, 4% têm comprometimento da sanidade pela presença de sinais avançados de
deterioração e 5% das árvores
Espécies nativas listadas como ameaçadas de extinção:
encontravam-se mortas em pé.
Araucaria angustifolia (araucária), Colletia exserta, DicksoImportante destacar que os innia sellowiana (xaxim), Eugenia malacantha, Eugenia pruidicadores de sanidade das árnosa, Myrcia isaiana, Ocotea odorifera (canela-sassafrás), vores são diversos, como a
Ocotea porosa (imbuia), Quillaja brasiliensis(sabão-de-solaparência, estágio de deteriodado), Virola bicuhyba (bicuíba-branca), Apuleia leiocarpa ração e grau de comprometi(grápia), Butia eriospatha (butiá-da-serra), Campomanesia mento.
reitziana (guabiroba), Cedrela fissilis (cedro), Euterpe edulis
(palmito-juçara), Gleditsia amorphoides (sucará), Nectandra
INTERFERÊNCIA - Também se
paranaensis, Ocotea catharinensis (canela-preta) e Ocotea destaca no Inventário a intermosenii (canela-preta)
ferência humana nas áreas flo-

Ameaçadas de extinção

As florestas naturais somam 5,8 milhões
de hectares, 29,3% do território estadual

restais, uma vez que foram encontradas evidências de antropismo (ação do ser humano
sobre o meio ambiente) em
76% dos locais amostrados. A
ocorrência mais frequente refere-se à presença ou vestígio
de animais domésticos de
grande porte (46%). A segunda
são os sinais de exploração de
madeira (17%), seguido pelos
vestígios de caçadores (8%) e
sinais de incêndios (5%). Em
apenas 24% dos locais visita-

dos não foram observadas evidências de antropismo.
DADOS - Para produzir o Inventário, o SFB realizou, a partir de 2013, a coleta de dados
em 550 pontos amostrais, distribuídos sobre todo o território estadual. Os esforços para
a coleta foram finalizados em
2017, ao passo que o relatório
com os principais dados sobre
o Paraná foi divulgado no ano
passado.
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Estado é o terceiro em florestas plantadas
Outra revelação feita pelo IFN
é que o Paraná possui 1.066.
479 hectares de florestas
plantadas, as quais ocupam
5,4% do território estadual.
Considerando-se todas as
unidades da federação, o Paraná fica atrás apenas de São
Paulo (1.070.303 ha) e Minas
Gerais (1.426.796 ha).

34,2% da área total. A região
Centro-Sul se destaca com
83% da área de plantio do
estado, principalmente devido a presença de grandes
empresas florestais, com
destaque para a indústria de
celulose e papel e a indústria de painéis. Em outras regiões, é possível observar
uma predominância de planOs plantios florestais no Pa- tios de Eucalyptus.
raná se concentram, principalmente, em dois gêneros:
Pinus spp. e Eucalyptus spp,
sendo o estado o maior detentor de plantios de Pinus
do país, que representa
Plantios f lorestais
65,8% da área total cultino Paraná somam
vada no estado, enquanto o
5,4% do território
gênero Eucalyptus abrange
estadual
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CAMPANHA

Associado da Sicredi União
PR/SP ganha R$ 50 mil
Desde o início da campanha, 36 associados foram contemplados,
sendo 34 com prêmios de R$ 2 mil e dois com R$ 50 mil
aposentado Benedito
Jerônimo Marques,
morador de São Tomé
e associado da Sicredi União PR/SP, por meio da
agência de Japurá, ganhou R$
50 mil. Ele foi contemplado na
campanha Poupança Premiada. Poupador há mais de 30
anos, Marques vai manter o
dinheiro do prêmio aplicado na
poupança. Foi a primeira vez
que ele foi contemplado em
um sorteio. “Tenho grande
confiança na cooperativa. Fiquei muito feliz, é claro”,
conta ele.

O

Marques não foi o único ganhador. Desde que a campanha teve início 36 associados foram contemplados,
sendo 34 com prêmios de R$
2 mil e dois, incluindo o aposentado, ganharam R$ 50 mil.
Organizada pelo quarto ano
pela Central Sicredi PR/SP/RJ,
a campanha Poupança Premiada foi iniciada em abril. A
campanha segue até 14 de dezembro e distribuirá o total de
R$ 1,5 milhão em prêmios,
sendo dez sorteios semanais
de R$ 2 mil e um sorteio mensal no valor de R$ 50 mil. Na
primeira semana de dezembro,
quando a campanha estará na
reta final, as chances de ganhar serão triplicadas com 30
sorteios de R$ 2 mil. Depois,

haverá o último sorteio para o realizados pela Loteria Fedegrande prêmio de R$ 500 mil. ral. Ao fazer uma poupança
programada, o poupador reFunciona assim: a cada R$ cebe números em dobro. Po100 aplicados na poupança Si- dem participar pessoas físicas
credi é gerado automatica- e jurídicas nos estados do Pamente um número da sorte raná, São Paulo e Rio de Japara concorrer aos sorteios, neiro, associados ou não.

Para mais informações, verifi- Da esquerda para a direita:
assistente administrativo
car números da sorte, datas
de Captação, Sandro da
de sorteios e vencedores, basCunha Yamada; associado e
ta acessar o site www.sicre- ganhador Benedito Jerônimo
di.com.br/promocao/vempou
Marques; e o gerente da
pareganhar ou procurar uma
agência de Japurá, Carlos
das agências da Sicredi União Eduardo da Silva, durante a
entrega simbólica do prêmio
PR/SP.
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Visibilidade se transforma em inspiração
O Congresso das Mulheres do Agronegócio chega à 4ª edição e reforça
a importância da integração e do compartilhamento de experiências

AGIR - Com o tema “AGIR –
Ação Global: Integração de
Redes”, a 4ª edição do CNMA,
que será nos dias 8 e 9 de outubro, no Transamerica Expo
Center (SP), abordará os diversos elos da cadeia, do
campo ao consumidor, e como as interações se tornaram
mais dinâmicas com o passar
dos anos. Para honrar os feitos das mulheres no setor o
evento apresenta o #MinhaVozNoAgro, um painel no qual
15 convidadas dividirão suas
experiências e desafios. O intuito é inspirar e mostrar que
é possível vencer neste meio.

Foto Divulgação

C

inseridas no agronegócio, estavam adormecidas e agora
ganharam voz. Quero que elas
se sintam encorajadas para
tomar decisões e se colocarem no mercado. Quero que o
congresso dê voz a elas”, salienta.
EXPECTATIVA - Com uma expectativa positiva no CNMA
ano a ano, a instituição de
Maringá vem incentivando as
mulheres a participar cada
vez mais do congresso. “Para
as interessadas disponibilizamos um código de desconto,
assim como reforçamos a divulgação das informações em
nossas redes sociais. É uma
troca de experiências”, completa Maria Iraclézia.
Em 2018 a 3ª edição do CNMA
bateu recorde de público,
foram mais de 1.500 participantes em dois dias de
evento, um crescimento de
50% em relação a 2017.
“Para este ano nossa expectativa é de bons números novamente. Esperamos chegar
à marca de 1.700 congressistas”, destaca a Show Manager do CNMA, Renata Camargo. Para ela, o evento é
hoje uma oportunidade única de reunir representantes de todo o país, uma indicação clara de que a mulher
busca o protagonismo no setor.

Inspiração que Maria Iraclézia, presidente da Sociedade
Rural de Maringá (PR) e vicepresidente da Comissão Estadual de Exposições Feiras
Agropecuárias do Paraná,
busca transmitir para as mulheres do seu estado. “O aumento de participantes mos- NOVIDADE - Neste ano, o
tra que muitas mulheres, já Congresso conta com uma

Foto Divulgação

ada ano maior, mais
forte e relevante, o
Congresso Nacional
das Mulheres do
Agronegócio se solidifica como a espinha dorsal do universo feminino do agro no
país. Há três anos, caravanas
de mulheres de todas as regiões do Brasil se reúnem em
São Paulo (SP), e levam cases de sucesso para suas cidades, inspirando mulheres
que transformaram seu potencial em realidade.

novidade: a realização simultânea do YAMI – Youth Agribusiness Movement International, evento direcionado
à nova geração do agronegócio, para jovens de 18 a 30
anos aproximadamente. A
promoção, organização e rea-

lização do CNMA e do YAMI
são do Transamerica Expo
Center, com apoio institucional da ABAG – Associação
Brasileira do Agronegócio e
coordenação de conteúdo da
Biomarketing, do Prof. José
Luiz Tejon Megido.

Expectativa é
reunir1.700
congressistas
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SAIBA MAIS SOBRE A COCAMAR

A estrutura de gestão
Conselhos de Administração, Fiscal, Consultivo e a Diretoria-Executiva
niciamos nesta edição
uma série de matérias
sobre os diversos setores da Cocamar, para que
os cooperados conheçam
melhor o funcionamento da
sua cooperativa.

I

ÇÃO - Formado por 15 membros, o Conselho de Administração é eleito a cada quatro
anos em Assembleia Geral
Ordinária pelos cooperados,
para governar a cooperativa.
Seus integrantes são selecionados entre cooperados
reconhecidamente detentores de preparo para a função,
representando as diversas
regiões de atuação.

Começamos pela estrutura
administrativa, formada por
Conselho de Administração,
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, e que conta com a
participação do Conselho Cabe a esse órgão, entre ouConsultivo.
tras atribuições, estabelecer
o Planejamento Estratégico,
CONSELHO DE ADMINISTRA- revisado a cada cinco anos,
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bem como as políticas de governança e diretrizes por
meio das quais os objetivos e
metas nele inseridos devem
ser alcançados.
DIRETORIA-EXECUTIVA - Em
2014, quando promoveu uma
reestruturação administrativa,
a Cocamar profissionalizou a
sua gestão, sendo a primeira
do segmento agropecuário nacional a implantar tal modelo.
A partir de então, a DiretoriaExecutiva deixou de ser composta por membros do Conselho de Administração, como
vinha acontecendo desde a
fundação da cooperativa, em
1963.
As funções de presidente-executivo e vice-presidente-executivo passaram a ser ocupadas por profissionais contratados, de notória experiência em
gestão de cooperativa e ampla
visão do mercado. À DiretoriaExecutiva cumpre, basicamente, fazer a gestão da estrutura
e negócios da cooperativa, em
todas as suas áreas, para que
o Planejamento Estratégico
seja executado com êxito. Com
a mudança administrativa de

2014, a Cocamar definiu caminhos para a perpetuidade da
organização, sem apegos a nomes e/ou personalismos.
Estão ligados à Diretoria-Executiva as Superintendências de
Negócios Grãos e Insumos, a
Superintendência de Operações, a Superintendência Administrativa-Financeira e a
Superintendência de Relação
com o Cooperado.
CONSELHO FISCAL - Também
eleito em Assembleia Geral Ordinária, para um mandato de
um ano, o Conselho Fiscal, formado por seis integrantes (três
titulares e três suplentes)
entre o quadro de cooperados, representa essa comunidade no acompanhamento às
finanças da organização e no
cumprimento às normas éticas.
administrativa de 2014, o
Conselho Consultivo é formado por 88 cooperados que
exercem papel de liderança
em sua região, convidados
pela cooperativa, como voCONSELHO CONSULTIVO - luntários, para um período
Instituído na reestruturação de dois anos.
Estão diretamente vinculados
ao Conselho de Administração
a Diretoria-Executiva, o Conselho Fiscal e, também, o Conselho Consultivo.

Sua função básica, dada a
capilaridade junto aos produtores, é identificar pontos
que possam ser aprimorados no relacionamento destes com a organização, em
seus mais diferentes aspectos.

Acesse o QRCode
para saber quem
são os integrantes
do conselho

O papel de representar os cooperados
Tendo já integrado os Conselhos de Administração e Fiscal, e fazendo parte atualmente do Conselho Consultivo, a produtora Cecília Falavigna, moradora em Maringá
e com propriedade no município de Floraí, diz que “tem
sido gratificante poder participar das decisões da cooperativa”. Segundo ela, ao se
tornar um conselheiro, o cooperado representa os demais
com o objetivo de contribuir

para o crescimento da organi- fazer por seus cooperados.”
zação.
COOPERAÇÃO - Luiz Henrique
“Cada sugestão e comentário Pedroni, do Conselho de Adque ouvimos deles é impor- ministração, relata que além
tante, pois vamos procurar de ajudar a administrar a coatendê-los, não fica nada sem operativa, o conselheiro faz
resposta”, afirma Cecília, di- um importante trabalho nas
zendo que, no seu caso, em bases, apresentando os difeespecial, a participação nos renciais da organização.
Conselhos representou cres- “Eventuais críticas construticimento pessoal. “Fiz muitos vas são sempre bem vindas”,
cursos, sou testemunha do diz Pedroni, lembrando que
quanto a cooperativa procura isto faz parte da cooperação.

Para Luiz Antônio Reis, de
Bela Vista do Paraíso, que
também é integrante do Conselho de Administração, a
percepção do cooperativismo
varia de região para região.
No caso dele, há um histórico regional de cooperativas
que entraram em dificuldades. “Na função de conselheiro da Cocamar, uma de
minhas funções é ajudar a
esclarecer os produtores sobre a importância de estar li-

gado a uma cooperativa
forte”, afirma.
CREDIBILIDADE - Adauto Lazarin, de Altônia, conta que
em sua região a credibilidade
do cooperativismo é inquestionável. “Instalada no município há 40 anos, a Cocamar é
uma referência para os produtores, tanto que eles depositam sua safra na cooperativa
e sabem que podem ir dormir
tranquilos.”
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Um cooperativista que gostava de estar entre amigos
Osvaldo Tezolin fez parte do conselho fiscal
em várias oportunidades. E, nas reuniões
ordinárias e extraordinárias, era um dos
primeiros a chegar
oi num sítio de café que
Osvaldo Tezolin nasceu
e cresceu. A propriedade situada na Gleba
Pinguim, em Maringá, ainda
guarda reminiscências daquele
tempo em que todos acordavam antes do sol para cuidar da
lavoura. Ora, a capina; ora, a
colheita. Com o passar dos
anos o perfil da propriedade
mudou. O café deu lugar à soja
e a família espalhou. Osvaldo
permaneceu ali mesmo depois
que os pais se foram.

F

sempre fez da Cocamar a sua
segunda casa. Gostava da cooperativa e se sentia bem na
Unidade Maringá, onde várias
vezes durante a semana era
visto conversando com outros
cooperados e colaboradores,
em meio a risadas, um cafezinho e outro. Se o convidassem
para um chur-rasco, não faltava. Se o chamassem para
uma pescaria, estava sempre
pronto.

traordinárias, era um dos primeiros a chegar. Todos o viam
como um amigo próximo, um
temperamento sereno.
No dia 12/7, aos 67 anos, ele
tomou outro caminho e foi sepultado com uma camisa do
Santos, seu time do coração,
autografada por Neymar e Edu
Jonas. Um de seus companheiros de pescaria, Valdomiro
Peres Júnior, o Carnei- rinho, o
definiu como “Grande amigo,
coração puro e parceiro”.

Dez dias antes de sua partida a
Cocamar havia perdido ou-tro
cooperado dos mais antigos:
Caetano Agrário Beltran Cervantes. Genro de Joaquim RoOsvaldo fez parte do conselho mero Fontes, um dos 46 vogado, organizar toda a papefiscal em várias oportunidades. fundadores da cooperativa, lada para que a entidade puProdutor de soja e milho, ele E, nas reuniões ordinárias e ex- coube a ele, na função de ad- desse iniciar suas atividades.
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Apaixonado pela
pescaria, não recusava
nenhum convite

FAMÍLIA DO CAMPO

Saudades dos velhos tempos
Albino Zabini, de Cambé, recorda-se
bem dos primeiros anos como pioneiro,
mas mantém os olhos no futuro
lbino Zabini, 83 anos,
tinha apenas cinco
anos quando se mudou
para Cambé com a família, mas se recorda com saudades das artes que fazia e da
aventura de viver em meio às
matas e cafezais. Os pais, Antonia e Aurélio, e os 10 irmãos,
chegaram ao município em
agosto de 1941, vindos de Tabatinga, São Paulo. Compraram
terras da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná.

A

O cooperado com parte da família: ainda na ativa

Renda com frete
Dois anos após chegar em
Cambé, a mãe de Albino faleceu. Como era criança, se recorda muito pouco do que
aconteceu. Só que teve úlcera
e foi operada em Londrina. Ela
chegou a vir para casa, ficar
melhor e até voltar a trabalhar,
mas morreu tempos depois.
O produtor conta que quando
morria alguém, o defunto normalmente era carregado a pé
ou na carroça. Poucos tinham
carro. Os Zabini nem conseguem se lembrar de quantos
funerais participaram carregando os defuntos ou as famílias. O caminhão não servia
apenas para fazer frete da produção ou da mudança de alguém, mas era carro funerário
da vizinhança, ambulância, ca-

rona para as compras na cidade, festanças, jogo de bola,
exposições, passeios e tudo
mais. “Enchíamos a carroceria
de pessoas ou íamos pegando
o pessoal pela estrada. Muita
gente pegou um “poeirão desgramado” em cima do caminhão”, brinca Albino.

acima, transportando-a em
dois caminhões. Levantaram a
casa com macacos e escoraram até dar a altura de encaixar os caminhões embaixo,
pareados. O pilar das casas
antigas era feito de viga e o assoalho de madeira. Só tirava
as telhas.

ACIDENTE - O caminhão Chevrolet Gigante 46, adquirido
novo, eles conservam até hoje.
A partida era a manivela. Há
alguns anos fizeram uma
adaptação para fazer a partida
à chave, como os caminhões
modernos, mas mantiveram
funcionando os dois sistemas.
Em 1962 fizeram a mudança
da casa inteira do tio, da beira
do rio para uns 700 metros

FRETE - Com o aumento do
serviço de frete e do tamanho
das cargas, Albino comprou
um Mercedes 1113. E já logo
de cara tombou o caminhão na
estrada levando uma carga de
palha de café para Rolândia.
Além da estrada de terra meio
levantada e do volume alto de
carga, um farol alto no rosto o
fez sair da estrada e virar o caminhão. Precisou de dois tratores para destombar. Foi com
o caminhão para casa e voltou
no outro dia buscar a palha.
A família Zabini começou a
fazer frete com uma carroça
de roda dura puxada por bois.
“Levávamos 25 sacas de café
por viagem. Era um dia para ir
a cidade e voltar”, diz Albino.

Na mudança, trouxeram pouca
coisa, além de sementes, cabritos, galinhas, porcos e a carroça de roda dura. A vaca, Chatinha, que ele ajudava a mãe a
ordenhar, os bois Figueira e Laranja, o burrinho e os cavalos
vieram a pé. Como várias famílias da região se mudaram para
Cambé na mesma época, contrataram um boiadeiro para trazer os animais.
CEBOLEIRO - As paredes da
casa da família eram de palmito rachado ao meio e coberta
com tabuinha. Teve um vizinho
mineiro que morou uns tempos
num ceboleiro oco e cheio de
raízes enormes que cobriu com
sapê, improvisando uma casa
até abrir a mata e construir.
Era tudo mato ao redor. Mas o
café tomou conta rapidamente
da paisagem. Foi a família que
derrubou a mata e Albino se recorda das puringas de água que
levava para o pai. Afora o cafezal, havia culturas de subsistên-

cia plantadas no meio, pomar e
horta. “Produzíamos quase tudo
que precisávamos. Até o café
fazíamos com garapa, não precisando adoçar”, conta o cooperado. Eles tinham um engenho tocado por animal. Fazia
garapa, rapadura, melado, açúcar mascavo e ainda aproveitava o bagaço para o gado.
NO RIO -A mãe lavava roupa no
rio com uma cantoneira de madeira e fervia a roupa numa lata
de querosene. “Perto da casa
havia uma mina de água que
era um espetáculo. O encanamento foi feito com pau de coqueiro rachado ao meio”, afirma Albino que se casou com
Maria Antonieta e tiveram dois
filhos, Antonio e Cleide.
Antonio Aparecido Zabini, que
toma conta dos negócios da família, é casado com Andrea e
têm quatro filhos: Rodrigo, Fernando, Rafael e Eloíse, além de
seis netos. Rafael e Rodrigo
moram na propriedade e trabalham com o pai e o avô. Fernando mora na cidade, mas
ajuda e há vários netos trabalhando e estudando, com projetos de cursar profissões ligadas ao agronegócio.

Veja mais fotos e uma
entrevista acessando
o QRCode
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Lições de vida
A principal lição que todos
aprenderam com Albino é focar
no trabalho e guardar o que
ganha, não gastando com bobagem, além de evitar o financiamento. “Eu comprava e pagava na hora e só vendia se
fosse para comprar. Nada de
vender o sítio para depois campear outro. Só fazia negócio
contado”.
Albino sempre foi o tipo de
pessoa que pensa bem antes
de fechar qualquer negócio,
mas também se dá a palavra,
não volta atrás. Em 1994 ia
comprar um sítio, mas o dinheiro não era suficiente. En-

quanto negociava e pensava no
que fazer, o preço do café que
tinha estocado disparou e com
o dinheiro obtido conseguiu
não só comprar o sítio sem
ficar devendo nada, como
ainda adquiriu um trator com o
que sobrou.
Mas enquanto buscava alternativas para não se endividar
na compra do sítio, tinha dado
a palavra de que venderia um
pedaço de outro sítio para um
vizinho, para cobrir a diferença
do valor que faltava. E como
honra a palavra dada, mesmo
sem precisar mais, vendeu a
terra e comprou outra.

Pau para toda obra
Albino era o que se chama de
pau para toda obra. Com múltiplas habilidades, sabia fazer de
tudo na propriedade. Além de
produtor rural, era caminhoneiro, eletricista, construtor, carpinteiro, pedreiro, mecânico e
até aplicador de injeção. Ele
construiu a casa da família e de
vizinhos.
Aplicava injeção na família e em
toda a vizinhança, até na veia.
Tinha a “mão boa”, como diziam, e quando precisava, ia à
casa dos vizinhos, muitas vezes

de oito em oito horas. Parava o
que estava fazendo, pegava o
caminhão e ia. Muitas vezes saia
de casa de madrugada para aplicar, sem cobrar nada de ninguém.
Como mecânico chegou a ter 10
carros de vizinhos estacionados
no sítio para consertar. Os amigos pediam e ele, mesmo atarefado, não se negava. E isso numa
época em que não era simplesmente trocar peças, como hoje,
mas havia necessidade de recuperar ou mesmo fazer peças.

Acidentes acontecem
Por não conseguir parar quieto,
ser curioso e querer sempre
aprender, além de ser meio descuidado, Albino se meteu em
vários acidentes sérios. Em
1991, o filho Antonio tinha acabado de acionar o novo secador
de café quando escutou um
“barulhão”. Albino subira no secador para ver o funcionamento,
mas escorregou e caiu, batendo
o braço na hélice do ventilador.
Precisou colocar 12 parafusos emendando os fios no alto do
no braço esquerdo e levou seis poste sem desligar a energia da
meses para se recuperar.
rede. Ao encostar o braço no fio
debaixo, caiu de cinco metros
Mas 60 dias depois, quebrou os de altura e acabou virando
dedos da outra mão, ficando 60 “exemplo”, nos cursos da Codias com as duas mãos enges- pel, do que não fazer. O relógio
sadas. O tratorista subiu no bar- ficava a 100 metros do poste.
ranco com o trator para descarregar no caminhão e Albino foi Tempos antes já tinha sofrido
colocar um calço debaixo do outro acidente com energia, no
pneu, mas o outro não viu e bai- mesmo poste, mas, não aprenxou a grade, prensando a mão. deu a lição. Com a queda da
energia, subiu com uma escada
ENERGIA - Em outro acidente, para arrumar o fio e levou um
em 2006, Albino quebrou a cla- choque, travando e ficando gruvícula e as costelas de um lado, dado. Seu peso fez com que caperfurando o pulmão. Ele estava ísse da escada e soltasse a mão
fazendo uma instalação elétrica do fio. Só não se quebrou inteiro
para puxar energia para a casa, no chão porque ficou pendurado

pela camisa nos ferros ao lado.
CIRURGIA - Quando tinha 70
anos, Albino passou por uma cirurgia para colocar um marcapasso. Ainda sob cuidados
médicos, teve uma AVC no hospital. “Foi sorte estar na UTI,
senão teria morrido”, conta Antonio. “Mesmo tomando medicamento para o sangue não
coagular, o médico foi taxativo:
se não operar agora, morre”,
acrescenta. O produtor voltou à
mesa de cirurgia para retirar o
coágulo de sangue no cérebro.
Há seis anos teve ainda uma
trombose no intestino e retirou
um metro deste. Ficou sete dias
só a base de gelatina.

Crescer aos poucos
Depois de se casar, Albino tocou
café como porcenteiro do pai
por anos. Como produzia de
tudo e quase não gastava, tudo
que juntava era para comprar
terra. A primeira foi uma chácara em Floresta em 1958, mas
vendeu para comprar outra em
Ribeirão Bonito, melhor para
café. Conforme juntava dinheiro
ia trocando por áreas maiores e
melhor localizadas até que
comprou o sítio do tio.
Albino pagou dois alqueires e
meio e ficou devendo 5 para

café para a soja foi em 1978,
quando os Zabini plantaram um
pouco do grão com matraca no
meio do cafezal, colheram com
ferro e debulharam na trilhadeira alugada. Vários produtores se juntavam e batiam soja à
noite inteira. Só em 1988 comprou a colheitadeira de 5 linhas.
A soja era ensacada e jogada na
estrada. Hoje a família tem 50
alqueires e planta 165 com soja,
milho e trigo, a maior parte
arrendado. Tem ainda 2 alqueiSOJA - O início da mudança do res de café.

pagar em três anos. Com a
geada de 1975 achou que estava
perdido, mas os preços subiram
e ele pagou tranquilamente,
com o café estocado, um ano
antes de vencer o prazo, comprou uma kombi zero e ainda
sobrou café. Em 1987, o cooperado comprou a outra metade
do sitio do avô, onde morou boa
parte da vida e saiu “tocado”,
obrigado a vender ao se desentender com o irmão.
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Festival de Sabores Chefs do
Campo conhece os finalistas
Foram selecionados quatro
pratos salgados e um doce
ratos tradicionais e,
acima de tudo, muito
saborosos. A quarta
edição do Festival de
Sabores Chefs do Campo Cocamar divulga as receitas finalistas da edição 2019, selecionadas por profissionais de cozinha
e convidados da equipe organizadora. O resultado aponta os
quatro mais votadas na categoria salgados e o que, segundo
eles, mais se destacou entre os
doces. São delícias que prometem fazer sucesso entre as produtoras ligadas à cooperativa.

P

O objetivo do Festival é resgatar
as iguarias que remetem às tradições das famílias do campo,
preparadas com ingredientes
colhidos na propriedade, como
se fazia antigamente, e com
aquele toque especial de cada
cozinheira.
Muito em voga hoje em dia, a
comida caipira e simples está
trazendo de volta alguns hábitos
como o uso do fogão a lenha e
do forno de barro, onde - muitos
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garantem - ela fica ainda mais
saborosa.
Neste ano, como parte do Festival, as produtoras integrantes
de núcleos femininos de todas
as regiões participarão de oficinas de gastronomia em
Cambé, Maringá e Jussara, comandadas pelo chef e cooperado da Cocamar em Cambé,
Elsio Panchoni.
As receitas finalistas são:
PRATO DOCE

bresa. Essa delícia de prato
surgiu com sua mãe, que gosta
de cozinhar comida simples. A
filha aprecia resgatar os sabores da culinária caipira. Leva
canjiquinha de milho, calabresa, bacon, cebola, tomate, alho,
pimenta do reino, colorau, coentro, óleo de soja, cheiro verde
e sal.

1. Solange de Santa da Cunha –
Cambé
Pastel de amendoim. Receita
de origem portuguesa, prato
especial na família, que pode
ser doce ou salgado. Utiliza
massa de pastel e, como recheio, açúcar, amendoim torrado e triturado, achocolatado
e sal. Tem ideia como é bom? 2. Sueli Aparecida Zandomeneghi – Sabáudia
PRATOS SALGADOS
Costelinha suína com creme de
1. Alinne Arruda Marques da milho e farofa de pimentão.
Silva – Assaí
Prato irresistível e tradicional
Canjiquinha com bacon e cala- em casa, a avó materna fazia

muito e servia nos almoços domingueiros. A neta aprimorou,
utilizando ingredientes obtidos
na propriedade, com costelinha
suína, alho, cebola, tempero
baiano, espigas de milho, cheiro verde e sal.
3. Giani Erica Gabriel Deganutti
– São Jorge do Ivaí
Cupim ao forno recheado com
bacon e batatonese. Um prato
muito apetitoso que seus pais
faziam muito. Eles preparavam
a carne na pressão, depois começaram a assar envolvida no
celofane. A batatonese é co-

mum nas festas da igreja.
Cupim, bacon, alho, pimenta e
sal, batata cozida com casca,
leite gelado, limão, batata cozida e óleo, estão entre os ingredientes.
4. Sandra Maria Calvi Baulli –
Doutor Camargo
Galinhada. De preferência geral
e extremamente saborosa, é
quase sempre elaborada aos
domingos, ao redor do fogão a
lenha. Ingredientes: galinha
caipira, arroz, vagem, tomate,
milho verde, cheiro verde, cenoura, óleo e alho.
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Carne suína preparada
ao modo oriental
O prato que já é tão tradicional e popular entre os brasileiros, fica ainda mais
apetitoso – e surpreendente - ao incorporar temperos típicos da culinária japonesa
devoção aos costumes, valores e tradições foi uma característica marcante
entre os imigrantes japoneses, cujos descendentes representam uma parcela expressiva da população do
norte paranaense.

A

Shoiti Ito nasceu em Fukushima e, com poucos anos de
idade, em 1934, foi trazido
por seus pais para o Brasil. A
família se fixou em Capelinha, atual Nova Esperança
(PR), onde ele cresceu e se
casou com Kimie. Dessa
união, foram gerados um filho e sete filhas, entre as
quais a produtora rural Akiko
Teresa Ito Kumassaka, moradora em São Jorge do Ivaí.
TEMPOS DIFÍCEIS - Por muito
tempo, o casal trabalhou para
os outros, cuidando de lavouras de café. “Muitas vezes,
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mesmo quando estava grávida, carregava balaios de pó
de serra para espalhar nos
cafezais”, conta dona Kimie,
com seu jeito sereno e doce,
recordando-se também que
os filhos pequenos ficavam
sob os cuidados da sogra
quando ela e o marido permaneciam por até duas semanas
longe deles, trabalhando na
fazenda Água do Paroba, do
pai dele. Foram tempos difíceis, mas a família conseguiu
ter os seus próprios negócios.
Cultivava horta para vender
produtos em feiras, mantinha
criação de suínos e, mais
tarde, estabeleceu-se com
uma casa comercial em Nova
Esperança, o Bar e Comércio
Tokyo.
Eram dinâmicos e participativos. Shoiti presidia a igreja
budista na cidade e, por uns
tempos, chegou a ser lutador
de sumô. Kimie, por saber co-

zinhar bem, encarregava-se
de coordenar essa tarefa, na
associação da comunidade
nipônica. Em casa, comiam

habitualmente arroz japonês
e missô, uma pasta produzida
com a soja que semeavam
nas ruas do café. Só muito

tempo depois os brasileiros
conheceriam a tal soja, hoje
o carro-chefe do agronegócio
nacional. A alimentação de-

les, como da maioria das famílias de origem japonesa,
era sem gordura, com shoyu
(molho de soja), muito gengibre, pepino, cebolinha japonesa e verduras, além de pratos tradicionais da cozinha
oriental, como peixes, yakisoba, sashimi, sushi, onishimi e outros.
ADAPTANDO-SE - No seu dia
a dia, as mulheres levantavam mais cedo para cozinhar,
organizar a casa e deixar tudo
pronto para o momento de
seguirem para a roça, com os
homens. Por fim, nos dias
chuvosos, quando não era
possível trabalhar na lavoura,
elas aproveitavam o tempo
para costurar. Alguns dos
momentos de descontração
ficavam por conta das alegres e movimentadas gincanas do Undokai, no início de
maio. Muitas décadas após a
chegada dos precursores,
grande parte desses hábitos
não resistiu. Com o tempo, as
famílias se adaptaram à vida
ocidental e brasileira.
VALORES - Akiko, filha de

Shoiti e Kimie, casou-se há
28 anos com Yoshio Bento
Kumassaka e eles têm três
filhos: Júnior, Fabrício (em
memória) e Igor. A família
produz grãos e, honrando a
história de pais, Akiko é uma
ativa participante em sua comunidade. Segundo ela, os
tempos são outros, mas continuam preservados os valores e princípios fundamentais, como a disciplina em
casa e nos negócios, o respeito ao próximo, a união familiar tão cultivada pelos
mais velhos, a dedicação ao
trabalho e, principalmente, o
costume diário de agradecer
a Deus, antes das refeições,
Akiko com o esposo Yoshio e um dos filhos: iguarias que agrada a todos
reconhecimento que, muito
COSTELINHAS DE PORCO
as costelinhas e refogá-las
comum entre os japoneses, abaixo, como fazer.
AGRIDOCE
com alho e incluir os demais
se estende também aos pais
Por último, vale registrar que
ingredientes, inclusive o adoe aos antepassados.
INGREDIENTES
os sogros de Akiko chegaram
çante.
A família também não deixou a São Jorge do Ivaí em 1951,
Segundo Akiko, o cozimento
se perder a tradição culinária. para derrubar o mato e plan- • 1,5kg de costelinha de
porco
sem
gordura
e
com
demora 1 hora ou um pouco
Ainda bem. Embora incorpo- tar café. Ainda hoje, aos 88
bastante
carne;
mais, em fogo médio. Imporrando alguns dos principais anos, seu Tadao Kumassaka
•
1/3
abacaxi
picado
em
tante: quando estiver na meitens mais comuns do cardá- continua dirigindo e faz quespio brasileiro, prepara igua- tão de levar marmitas com as quadradinhos (sem o miolo tade do cozimento, provar
para está de sal. Se precisar,
rias que agradam a todos os refeições aos seus familiares, da fruta);
utilize shoyu (em quantidade
paladares, como a carne na propriedade rural, que fica • 100g de gengibre fresco
picado em tiras;
pequena, para não escurecer
suína ao modo agridoce. Veja, perto da cidade.
• shoyu a gosto, mas cuidado a carne) ou sal. Com o cozipara não escurecer muito mento concluído, regue com
a carne;
cebolinha. Coloque a carne
• 1 envelope de rondashi;
numa travessa, sobre folhas
• óleo vegetal ou banha
de alface e abacaxi cortado
de porco;
em pedaços, como na foto. O
• 1 pitada de adoçante;
abacaxi deve receber um leve
• 3 dentes de alho;
cozimento.
• sal a gosto (mas pouco,
para prevalecer o sabor do O prato pode ser acompanhado de arroz branco, feijão
gengibre e do abacaxi);
• pimenta calabresa em pó, com bacon e chimichurri, torresminho crocante e salada
a gosto;
de folhas. A família Kumas• se quiser, use Ajinomoto
saka também costuma ter à
para realçar ainda mai
mesa o batatonese, uma vero sabor;
são de maionese que leva
• cebolinha.
limão, leite, óleo e batata coMODO DE FAZER
zida. Se quiser, acrescente
Refogar o alho em óleo ou beterraba, cenoura, cebola e
banha de porco. Acrescentar cheiro verde.
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