SOCIAL

Cocamar distribui recursos para entidades
Valor é oriundo de um complemento de sobras do
exercício 2018 destinado pelos cooperados
para apoiar causas sociais
o início de fevereiro, quando da
realização da Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Cocamar, os
associados deliberaram pela
distribuição de um total de
R$ 138 mil a várias entidades selecionadas de Maringá
e Londrina, no Paraná, Presidente Prudente (SP) e Nova
Andradina (MS), que prestam
apoio a familiares de doentes
com câncer, e ao Instituto
Constâncio Pereira Dias
mantido pela própria cooperativa.

N

CAUSA SOCIAL - Oriundo de
um complemento de sobras
do exercício 2018, o valor
buscou atender entidades localizadas em municípios das

2 | J orn al de Ser v iç o C oc am ar

regiões de atuação da cooperativa. Destinar recursos para
essa finalidade já é tradição
na cooperativa, em suas AGO.
Os cooperados abrem mão do
dinheiro a que teriam direito
em suas contas, para apoiar
uma causa social. Com isso,
o que restaria pouco na divisão por muitos se torna significativo para entidades cuja
sobrevivência depende de
doações.
DOAÇÃO - A entrega dos cheques começou por Jussara
(PR), dia 27 de março, onde os
cooperados da região se mobilizaram pela campanha realizada pela família de Guilherme Romagnoli, de apenas
cinco meses, que tem uma
doença degenerativa rara, a

atrofia muscular espinhal
(AME) tipo 1, e necessita de
medicamentos especiais para
tratamento. Dia 9 de abril, um
grupo formado por representantes da Cocamar estiveram
na Casa de Apoio Madre Leônia e na Casa de Apoio Esperança, em Londrina, para
entregar as doações.
Duas instituições assistenciais de Maringá, a Rede Feminina de Combate ao Câncer
e a Entidade Ecumênica Amor
ao Próximo, também receberam dia 18 de abril a visita de
representantes da Cocamar. E
por fim, no dia 25 de abril, o
pessoal da Cocamar esteve
em Presidente Prudente, na
região oeste do Estado de São
Paulo, com a finalidade de en-

tregar um cheque à Casa de
Apoio Geraldo Ribeiro de
Souza. A próxima entidade beneficiada será a Casa de Apoio
Vida Nova, em Nova Andra-

dina (MS), programada para
maio.
FAMILIARES - As casas de
apoio foram estruturadas por
voluntários para que familiares de pacientes acometidos
por câncer, em especial os
de baixa renda, pudessem
também ser assistidos ao
acompanhá-los em seus tratamentos. Muitos, por não
terem condições de hospedar-se ou alimentar-se, acabam sofrendo privações e
necessidades.

PALAVRA DO PRESIDENTE

Gerações de produtores, juntas,
superando o mesmo desafio
É cada vez mais comum, nas propriedades, observar a profícua sinergia entre
produtores mais experientes com os mais jovens, rumo a um futuro promissor
Divanir Higino,
presidente da Cocamar
á um movimento gradual de jovens que
vão sendo alçados à
gestão da propriedade rural. Em muitas delas,
se tornou comum observar
uma profícua convivência entre duas ou três gerações de
produtores, na busca por dar
continuidade ao negócio familiar. Uma convivência em que
os predecessores transmitem
suas experiências aos mais
novos, enquanto estes se ocupam, também, de absorver as
mais recentes informações e
conhecimentos para colocálos em prática e aprimorar a
atividade.

H

Essa integração entre gerações é fundamental para enfrentar os desafios e novas
demandas, os quais requerem
agilidade e, principalmente,
assertividade, sendo indispensável um competente assessoramento técnico, algo que a

cooperativa pode oferecer. Um
dos trabalhos mais importantes da cooperativa é, justamente, oferecer soluções
técnicas e econômicas para
que as famílias dos produtores
cooperados possam se desenvolver de forma sustentável e
competitiva, explorando todo
o potencial do negócio no qual
estão inseridas e ampliando
seus horizontes.
Explorar todo o potencial significa avançar em seus padrões de produtividade; ampliar os horizontes é isso e
também a incorporação de
atividades que tenham sinergia e se potencializem, como
é o caso do programa de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) e de alternativas
muito interessantes para promover a diversificação, em
que a citricultura se destaca
por estar entre as mais rentáveis.

Jornal Cocamar, estamos empreendendo todos os esforços
possíveis para que os produtores obtenham o maior retorno
em seus pomares, ao promover uma recomendável renovação que inclui a adoção de
práticas mais modernas e preveem, por exemplo, o planejamento do plantio por GPS, de
maneira a maximizar o aproveitamento da área, e variedades mais produtivas, conforme
se demonstrou no recente Dia
de Campo realizado pela cooA propósito da citricultura, perativa em sua UDT no munitema central desta edição do cípio de Guairaçá.

Sem esquecer que a citricultura – atualmente um setor
dos mais relevantes para a
economia das regiões noroeste e norte do Estado - representa a materialização de
um ousado projeto que começou a ser implantado a partir
do final da década de 1980 e
que teve a Cocamar como pioneira. Sempre inovadora, a cooperativa articulou-se à época
para viabilizar a atividade, da
implantação de pomares à industrialização da fruta, oferecendo novas perspectivas para
centenas de produtores, opor-

tunidades para milhares de
trabalhadores e uma robusta
injeção de recursos, a cada
safra, na economia dos municípios.
Decorridas algumas décadas
desde o seu início, é inspirador
observamos nessa atividade
exemplos de um empolgante
envolvimento familiar, em que
produtores mais experientes e
jovens comungam do mesmo
esforço para continuar evoluindo, sob o acompanhamento e o respaldo técnico da
Cocamar.

Uma convivência em que os predecessores transmitem
suas experiências aos mais novos, e estes se ocupam
de absorver os mais recentes conhecimentos para
colocá-los em prática e aprimorar a atividade.
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REALIZAÇÃO

Conselheiros homenageiam
patrocinadores do Rally
Quarta edição do circuito foi finalizada em Maringá, no dia 24 de abril,
durante reunião dos representantes das empresas parceiras com os
integrantes dos conselhos de Administração, Fiscal e Consultivo
urante reunião dos
Conselhos de Administração, Fiscal e
Consultivo, a Cocamar promoveu no final da
manhã de 24 de abril, com
solenidade e almoço na Associação Cocamar, em Maringá, o encerramento oficial do Rally Cocamar de
Produtividade, Safra 2018/
19.

D

lização: Spraytec, Basf, Ford
Center, Agrosafra, Estratégia Ambiental, Sancor Seguros, Sicredi, Texaco Lubrificantes, Cocamar TRR e Unicampo.

MOTIVADOR - Ao fazer sua
saudação, o presidente da
Cocamar, Divanir Higino,
agradeceu aos parceiros por
ajudarem a viabilizar um
projeto inovador de comuniEstavam presentes, tam- cação e relacionamento com
bém, representantes das os cooperados, que já aconempresas parceiras da rea- tece pelo quarto ano conse-

cutivo e tem ampla reper- REPORTAGENS - Um vídeo
demonstrou alguns dos tecussão.
mas que receberam mais
“O Rally nos traz experiên- atenção do Rally, projeto
cias motivadoras de produ- que foi acompanhado do inítores que aplicam tecno- cio ao final da safra de soja
logias e se sobressaem em 2018/19 pela equipe do prosuas regiões, é um projeto grama de televisão RIC
que esperamos seja dura- Rural, da RIC TV, gerando
douro”, disse Higino, comen- dezenas de reportagens
tando também que o próprio apresentadas nas manhãs
Rally é um atrativo para jo- de domingo para todo o Esvens produtores compreen- tado do Paraná. Manejo de
derem o nível tecnológico solo, tecnologias para o aucom que podem trabalhar na mento da produtividade,
gestão feminina e integrapropriedade da família.

ção lavoura-pecuária-floresta (ILPF) foram alguns
dos temas abordados.
QUADRO - Cada representante de empresa patrocinadora foi chamado ao palco
para receber um quadro com
um agradecimento da diretoria da Cocamar.
ACOMPANHANDO - Presente
no encerramento, o superintendente do Sistema Ocepar,
Robson Maffioletti, parabenizou aos realizadores pelo

Representantes da empresas patrocinadoras no evento com conselheiros
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sucesso da iniciativa. “Resido em Curitiba e acompanho todos os domingos, pela
TV, as viagens do Rally”,
disse Maffioletti.
Morador em Tamarana, região
de Londrina, o cooperado
Emerson Barbosa, integrante
do conselho consultivo, também afirmou acompanhar as
viagens pela TV e os meios de
comunicação da cooperativa,
para conhecer práticas que
possam ser aplicadas na propriedade de sua família.

Veja o vídeo com a
Síntese do Rally Cocamar
de Produtividade
acessando o QRCode

O Rally nos traz experiências
motivadoras de produtores que
aplicam tecnologias e se
sobressaem em suas regiões,
é um projeto que esperamos
seja duradouro”
Detalhe do evento na Associação Cocamar

Divanir Higino, presidente da Cocamar
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EXPANSÃO

Diversificar laranja com soja
é bom negócio, diz cooperado
Capricho é o que não falta. “Se tem que fazer, que seja bem feito”, afirma
o produtor Dercides Augusto Fumagalli, da Cocamar de Nova Esperança
radicional produtor de
laranja, em cujos pomares são visíveis a
sanidade e a alta produtividade, Fumagalli está
entre os que investiram, nos
últimos anos, na diversificação dos negócios. Ele mantém
8,5 mil pés de laranja em
franca produção no vizinho
município de Atalaia. Ao mesmo tempo, cultiva 50 alqueires (121 hectares) com soja
em Nova Esperança, onde, no
inverno, utiliza parte das
áreas para engordar gado em
pastagem de capim braquiária
e milheto.

T

RALLY – No dia 3 de abril, a
experiência de Fumagalli,
que recebe orientação técnica da agrônoma da cooperativa, Amanda Caroline Zito,
foi conhecida pela caravana
do Rally Cocamar de Produtividade.

cultura, que ainda não tem
tratamento, é considerado
irrisório nas áreas do produtor. Ele mantém pessoal treinado para identificar e erraCUIDADOS - A média de 3 cai- dicar imediatamente as árvoxas de 40,8 quilos de laranja res doentes, fazendo um novo
por planta é quase duas vezes plantio no lugar.
a média nacional, de 1,8 caixa/planta, resultado, segundo Na visita à propriedade, a
Fumagalli, de correção do equipe do Rally viu o funciosolo, adubação nas quantida- nário de Fumagalli arrastandes recomendadas e um bom do, com o trator, pelo menos
controle fitossanitário a cada meia dúzia de árvores que haviam sido cortadas naquela
15 dias.
manhã. “A gente não pode ter
Outro detalhe importante: o dó, se a árvore já está doente,
nível de infestação de gree- não tem mais o que fazer”,
ning, a pior doença da citri- diz.

Fumagalli lembra que “O
custo de produção pode ser
mais alto do que a média regional, mas tem valido a pena, pois com todos esses cuidados a produtividade é bem
maior também”.

mil em 2021. Quanto a soja,
que é cultivada em solo com
baixo teor de argila (14%), no
arenito, os resultados são interessantes, frutos, igualmente, de investimentos em
tecnologias.

SEGURANÇA - Para ele, o cultivo de laranja oferece mais
segurança, pois a cultura está
menos vulnerável ao clima do
que a soja, por exemplo.

Na safra recém-colhida
(2018/19), muito prejudicada
pelo clima, sua média atingiu
90 sacas por alqueire (37,1
sacas/hectare), mas no ano
anterior (2017/18), ele alcançou 125 sacas por alqueire no
geral (51,6 sacas/hectare),
com pico de 140 sacas/alqueire (57,8/hectare) em um
dos talhões.

Ele contratou a produção de
mudas e vai ampliar fortemente os pomares nos próximos anos, plantando 10 mil
unidades em 2020 e outros 10

Citricultor diz que
cultura oferece
mais segurança
por ser menos
vulnerável ao clima
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EXPANSÃO

Programa de fomento da Cocamar
incentiva investir em laranja
Para que os cooperados da Cocamar ampliem seus pomares
de laranja, se iniciem na atividade ou aproveitem o momento para diversificar os
negócios, a cooperativa vem
fazendo o fomento do plantio
da fruta nas regiões noroeste
e norte do Paraná.
AVANÇANDO - Com a meta de,
em dois anos, agregar ao
menos 2 mil hectares ao parque citrícola, os números têm
avançado em propriedades de
todos os tamanhos. Nos últimos meses, foi realizado o
plantio de 536 hectares e há
outros 773 à espera da chegada
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que citrícola, entre novos pomares e substituição dos mais
antigos. Nessa conta entram
também as plantas acometidas por greening, a pior doença
enfrentada no momento pela
AGREGAR - Quando a plena citricultura, ainda sem trataprodução, considerando a co- mento.
lheita de 1 mil caixas de 40,8
quilos por hectare em média, NATAL - Além das variedades
os 2 mil hectares apresentam tradicionais – pera, valência,
potencial de agregar mais 2 folha-murcha e iapar – cultimilhões de caixas à citricultura vadas de forma planejada para
que a colheita ocorra de abril a
das duas regiões.
dezembro – há também agora
PRÓXIMOS ANOS - Segundo a a opção de introduzir uma vaCocamar, depois de 2021 a riedade nova, a natal, de ciclo
meta é que 750 hectares sejam mais tardio, altamente produacrescidos anualmente ao par- tiva e com aptidão para suco.
das mudas. Fora isso, produtores com um total de 814 hectares já manifestaram intenção
de ingressar na atividade ou
aumentar seus pomares.

PLANTIO

“Laranja dá resultado,
mas é preciso renovar”
Maria do Carmo e Mauri Raphaelli, de Cambé, decidiram que era hora de retomar
as antigas produtividades e ampliar a rentabilidade com novas tecnologias
s cooperados Maria
do Carmo e o esposo
Mauri Raphaelli, de
Cambé, estavam
acostumados a colher médias
de até 10 mil caixas de laranja
nos 12 hectares que tinham
com a variedade valência. Nos
últimos anos, entretanto, com
a chegada do greening e o envelhecimento, o pomar, plantado em 2003, já não vinha
respondendo aos cuidados e
às tecnologias aplicados.
Mesmo seguindo as orientações técnicas da equipe da
Cocamar, na última safra produziu 4 mil caixas na área
toda, uma média de 1,6 caixas
por pé.

O

RESULTADO - “A laranja é
uma atividade que dá resultado, mas o pomar estava
muito velho, e percebemos
que estávamos investindo e
não tendo o retorno esperado. Era preciso renovar”,
afirma Carminha, como é

conhecida a cooperada, que
espera retomar as antigas
produtividades e mesmo aumentar ainda mais os resultados com o uso de novas
tecnologias.
Orientados pelo engenheiro
agrônomo Alexandre Henrique
Machado, da Cocamar, Carminha e Mauri arrancaram, no
ano passado, 1.600 pés e, em
março último, plantaram
2.230 mudas da variedade valência em outro espaçamento.
Tem mais 1.900 pés que serão
arrancados este ano e as
cerca de 2.800 mudas da
mesma variedade já estão encomendadas para plantar no
local até outubro.

O gerente da unidade de Cambé, José Claudemir Menegon,
Carminha, o funcionário e o agrônomo Alexandre

e do cafezal que também
possuem na propriedade. O
projeto está pronto, os equipamentos adquiridos e o
casal teve a autorização dos
órgãos competentes, só faltando finalizar os últimos
detalhes.

“Devemos iniciar até o final
do ano. O objetivo é diminuir
ainda mais a mão de obra necessária na propriedade, reduzir custos e aumentar a
produção. Com água e nutrientes disponíveis no momento certo, a planta, bem

nutrida, responde com maior
produtividade e rentabilidade,
menos problemas com sanidade e menor custo. É caro a
instalação do sistema, mas a
produtividade compensa em
poucos anos o investimento”,
avalia Carminha.

apaixonado pela cultura. Seu
sonho era voltar às origens
e investir também na agricultura. Formada em Economia,
Carminha sempre ajudou o
marido no cuidado com a
Os pais de Mauri eram cafei- propriedade rural, entrecultores e ele, que é neuro- tanto, depois que se aposencirurgião, sempre foi um tou, tomou a frente, mas

continua trabalhando junto
com o marido, que dá as coordenadas. “Somos uma boa
dupla”, diz.

quina alugada. Um empregado dá conta do serviço, só
contratando pouca mão de
obra para a colheita. Também
tem secador de café horizontal, que usa pelet e é todo automatizado, sendo mais econômico e seguro. Seca 500
sacas a cada 50 horas.

FERTIRRIGAÇÃO - Além de
seguirem todas as orientações de Alexandre no preparo do solo, plantio e
condução do pomar, Carminha e Mauri vão investir
em fertirrigação da laranja

Café diversifica a renda
O casal comprou sítio de 29
hectares em 1999. Arrancou
o cafezal antigo e no primeiro
ano plantou soja, para preparar o terreno com curvas de
nível e tudo mais para o plantio de café, que ocorreu em
2001. Hoje são 50 mil pés em
12 hectares com uma produ-

ção de 2.500 sacas de café
em coco ou 800 sacas beneficiadas em área total. No
restante da propriedade tem
mata nativa e eucalipto.

MECANIZAÇÃO - Todas as
operações de condução do
cafezal são mecanizadas e no
ano passado colheu com má-
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LARANJA

Citricultores renovam,
expandem ou iniciam o plantio
Com pomares de 10, 15 e 20
anos, o produtor Renato Itimura e sua mãe, a cooperada
Tosiko Itimura, viram que era
hora de começar a renovar o
pomar de 100 hectares em
Londrina. O restante da área
é arrendado para o plantio de
soja e milho.
Em 2017, eles já tinham renovado cinco hectares e este
ano estão se programando
para renovar mais 20 hectares, os mais antigos, que têm
tido sua produtividade reduzida por conta da idade. As
plantas eram basicamente
da variedade pera e vêm
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sendo substituídas em boa
parte pela valência, para diversificar o período de colheita.
Itimura colhe uma média de
700 caixas de laranja por
hectare, mas tem observado
redução na produtividade,
mesmo com todos os cuidados observados. “É o momento de renovar para
continuar tendo boa rentabilidade. A citricultura é uma
atividade que dá trabalho,
você tem que investir, mas
dá uma boa rentabilidade,
principalmente se mantiver
sua produtividade”, afirma.

COMEÇAR - Até recentemente, enquanto estudava
para técnico agrícola, a propriedade de João Luiz Pedro
Brusolin, 12 hectares em
Guaravera, na região de Londrina, estava arrendada para
o plantio de soja e milho. Incentivado por outros produtores de laranja, decidiu
aproveitar o fomento ao
plantio da Cocamar e iniciar
a atividade.
Pomar novo da família Itimura

João já encomendou 3 mil
mudas da variedade folha
murcha e está esperando
chegar para plantar cinco
hectares este ano, além de

se programar para implantar
outros sete hectares no ano
que vem. O pai dele, Luiz
José Antonio Brusolin tam-

bém pensa em começar a
plantar laranja em seus 12
hectares, talvez já a partir do
ano que vem.

EVENTO TÉCNICO

Dia de Campo mostra a alta
rentabilidade da citricultura
Cocamar recomenda a renovação dos pomares, com a adoção de técnicas mais
atualizadas, como forma de assegurar maior retorno econômico aos produtores
ais de 300 produtores, técnicos e
profissionais ligados ao setor
participaram no dia 25 de
abril do Dia de Campo sobre
a Cultura da Laranja promovido pela Cocamar em sua
Unidade de Difusão de Tecnologias (UDT) em Guairaçá,
município vizinho a Paranavaí.

M

mais remuneradoras do momento.

NA FRENTE - Uma das estações apontou que a rentabilidade da laranja, de R$
5,683 mil por hectare (para
uma média de 900,8 caixas
nessa unidade de área,
considerando o preço de R$
21/caixa), lidera no comparativo com as culturas
mais praticadas nas reVárias estações foram insta- giões noroeste e norte do
ladas para a apresentação de Estado.
assuntos como adoção de
tecnologias para alta produ- O café oferece R$ 3,780
tividade, fomento ao cultivo mil/hectare, na média de
de novos pomares, regulari- produtividade de 41,3 sacas
zação de mão de obra, mane- beneficiadas ao preço unitájo do greening e planeja- rio de R$ 305; a soja garante
mento do plantio.
R$ 2,309 mil/hectare na
média de 59,9 sacas ao preço
REMUNERAÇÃO - “A região unitário de R$ 69; o milho
noroeste do Paraná se des- proporciona R$ 707/hectare,
taca no país pela produtivi- na média de 88,8 sacas ao
dade e a sanidade de seus preço unitário de R$ 29; e a
pomares, temos sido uma re- mandioca tem renda de R$
ferência”, afirmou na aber- 3,140/hectare, considerando
tura do evento, pela manhã, a média de produtividade de
o superintendente de Negó- 20,7 toneladas, cotadas a R$
cios, Grãos e Insumos, Arqui- 380.
medes Alexandrino.
PRODUTIVIDADE - Sobre a
Acompanhado, entre outros, renovação dos pomares,
do gerente técnico Renato adotando-se o plantio com
Watanabe, ele ressaltou que GPS, é feita a sistematização
os produtores devem apro- da área, havendo maior aproveitar a oportunidade para veitamento dimensional, rerenovar ou ampliar seus po- dução de área com carreamares, lembrando que a la- dores e aumento da produtiranja é uma das culturas vidade.

“Somos referência “ disse Arquimedes Alexandrino

Estações instaladas abordaram várias recomendações técnicas
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EVENTO TÉCNICO
Com a adoção de
técnicas mais modernas,
um pomar de 15 mil plantas
(30 hectares) irá apresentar
uma média de produtividade
de 2,6 caixas por planta ou
1,3 mil caixas/hectare
quando tiver de 15 a 20
anos, ao passo que um pomar da mesma idade, mantido com técnicas já ultrapassadas, produzirá nada
além de 1,5 caixas por COPA - Outro diferencial res tradicionais a média é cer que pomares jovens deplanta ou 750 caixas/hec- está no volume da copa da 75m3, nos mais novos não mandam 50% menos defenárvore: enquanto nos poma- passa de 32m3. Sem esque- sivos, 57% mais produtivitare.
dade e os gastos com colheita são 25% menores.

Com técnicas mais modernas produtividade é maior e custo menor

Campo em companhia de
duas irmãs. Elas são sócias
em um empreendimento em
Nova Esperança e o objetivo,
segundo Ivonete, foi ver as
novidades. “Gostamos muito
SEGURANÇA - Participante de ver o planejamento do
do evento, o produtor Derci- plantio, feito com GPS”, codes Fumagalli, de Nova Espe- mentou.
rança, disse que a laranja é
uma cultura que oferece se- Rogério Pasquali, de uma
gurança e ele pretende tripli- família de citricultores em
car seu pomar nos próximos Alto Paraná, afirmou que
anos. “Hoje em dia, é laranja a citricultura requer profisé uma das melhores alterna- sionalismo, pois os desativas para propriedades de fios são muitos. “Hoje, não
todos os tamanhos”, acres- temos mais receio de incentou.
vestir, tomando todos os
cuidados, o greening já não
IMPRESSÕES - A produtora preocupa tanto quanto
Ivonete Razente foi ao Dia de antes.”

Rigor com regularização de mão de obra
A prestação de mão de obra
nos pomares de laranja é
acompanhada atentamente
pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), enfatizou Silvia
Podolan, da Cocamar, aos participantes do Dia de Campo. Ela
advertiu que se um produtor
for notificado por estar empregando trabalhadores informalmente, poderá ter grandes
dores de cabeça.
De um lado, ficará impedido de
entregar a sua safra para a cooperativa e, ao mesmo tempo,
poderá ser acionado judicial-

mente por não estar cumprindo o seu contrato com a
mesma. Por outro lado, será
obrigado a efetuar toda a regularização ao mesmo tempo,
Silvia descorreu também sobre
a tendência de utilização de
defensivos biológicos, em
substituição aos convencionais. Segundo ela, é indispensável que os produtores continuam fazendo as anotações
das pulverizações em cadernetas de campo, de maneira a
evitar a liberação de pomares
em períodos de carência.

Contrato informal de trabalhadores pode gerar grandes dores de cabeça
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EVENTO TÉCNICO

Manejo do Greening
Os 10 mandamentos para o
sucesso no controle da doença.
Planejamento e escolha
do local de plantio. Isto
vai garantir que a planta alcance a produtividade e o retorno econômico do investimento realizado.

1º

Plantio de mudas sadias
e de qualidade. Uma muda de qualidade tem três aspectos: sanidade, genética
(variedade do porta-enxerto) e
vigor, garantindo a precocidade
de produção das árvores, boa
produtividade e geração de frutos de qualidade).

2º

Aceleração do crescimento e da produtividade
das plantas. A adoção de medidas como adensamento,
adubação, irrigação, plantio de
mudas com pernada e tratos
culturais adequados acelera o
crescimento das plantas, antecipa o início da produção e
reduz o período de exposição
das árvores ao psilídeo na sua
fase mais suscetível, que é durante os primeiros cinco anos
após o plantio.

3º

bém permite o gerenciamento
e a avaliação da eficiência do
manejo do greening adotado na
propriedade.

devem ser feitas para prevenir
a infecção de novas plantas e
a disseminação do greening no
pomar.

Erradicação das plantas
com sintomas. O controle rigoroso do greening com
a erradicação das plantas doentes mantém os índices da
doença em níveis baixos no
pomar. Além disso, evita que a
manutenção das plantas doentes sirva de fonte de contaminação das sadias e resulte em
perdas na produção.

Manejo regional e alerta
fitossanitário. O sucesso
do controle do greening não depende apenas das ações realizadas dentro da propriedade,
mas também do manejo regional da doença, que consiste em
combatê-la com grandes áreas
por vários produtores de uma
região ao mesmo tempo.

6º

Manejo intensificado na
faixa de borda. O manejo
deve ser intensificado na faixa
de borda dos talhões da periferia da propriedade. Nesta
Monitoramento do psilíárea, recomenda-se a realizadeo. O monitoramento
ção de pulverizações mais frequentes, em intervalos de 7 a deve ser feito para determinar
14 dias, dependendo da inci- o momento de chegada do psilídeo no pomar e para orientar
dência do psilídeo.
qual deverá ser a frequência
Inspeção de plantas. A das pulverizações.
inspeção é feita para deControle do psilídeo. As
tectar as plantas doentes, que
aplicações de inseticidas
devem ser eliminadas. Tam-

4º

7º

5º

8º

9º

Ações externas de
manejo. Uma única
planta de citros com greening
fora da propriedade pode criar
milhares de psilídeos contaminados, que irão comprometer
todo o esforço e sucesso do
controle da doença realizado
dentro da propriedade.

10º

Fonte: Fundecitrus
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SOJA

Fórum Nacional vai revelar
os campeões de produtividade
O anúncio será feito em evento da CESB, em parceria com a Cocamar, dia 18 de junho, em Londrina
s campeões da edição
de 2018/2019 do Desafio CESB de Máxima Produtividade
de Soja, realizado pelo Comitê
Estratégico Soja Brasil (CESB),
serão conhecidos no dia 18 de
junho, em Londrina (PR). O
anúncio será feito durante o
Fórum Nacional de Máxima
Produtividade da Soja, que
acontece este ano em parceria
com a Cocamar Cooperativa
Agroindustrial e a SRP - Sociedade Rural do Paraná.

O

RECORDE - Os cases campeões dos ganhadores da 11ª
edição do Desafio serão expostos pelos consultores,
membros e especialistas do
CESB durante o Fórum, a fim
de compartilhar informações
sobre métodos e técnicas utilizados para produzir mais soja
em uma mesma área. Do total
de 4 mil áreas inscritas foi alcançado um número recorde
de 800 áreas que estão sendo
auditadas e avaliadas pelos
especialistas do Comitê.
TODAS AS REGIÕES - O CESB
recebeu 4 mil inscrições para
o Desafio, atingindo 11,5%
das áreas plantadas de soja do
Brasil, o que representa 4,14
milhões de hectares. No total,
o Brasil conta com cerca de 36
milhões de hectares cultivados com a oleaginosa. Produtores de todas as regiões do
País aceitaram se auto desa-

fiar para aumentar a produti- área agrícola realizarem um
vidade de suas áreas com sus- networking, além de promover
tentabilidade e rentabilidade. uma preciosa troca de informações sobre a produção de
COMO MELHORAR - Neste ano, soja no Brasil”, destaca o preo Fórum terá como convidado sidente do CESB, Leonardo Soo palestrante Gustavo Spa- loguren.
dotti, da base Territorial da
Empresa Brasileira de Pes- VERANICOS - Ele também
quisa Agropecuária (Embrapa). lembra do momento difícil enEm sua palestra, ele abordará frentado nessa última safra,
técnicas que podem ser apli- com veranicos sucessivos em
cadas por sojicultores brasi- algumas regiões, que causaleiros para melhorar a sua ram quebras na produção. “Tivemos condições climáticas
produtividade.
totalmente diferentes do ano
“O evento será um meio de os passado. Portanto temos a exprodutores e especialistas da pectativa de ver o que os pro-

dutores fizeram para enfrentar
esse momento de clima adverso e mesmo assim alcançar níveis avançados em produtividade”, relata.

Expectativa é ver
o que os produtores
fizeram para enfrentar
o momento de
clima adverso

MARCA HISTÓRICA - O recorde
atual foi conquistado com o
produtor Marcos Seitz, de Guarapuava (PR), que alcançou a
marca de 149,08 sacas de soja
por hectare. Ele foi o campeão
da edição de 2016/2017 do
Desafio. O campeão da última
edição (2017/2018) foi Gabriel
Bonato, de Sarandi (RS), que
alcançou 127,01 sacas de soja
por hectare.
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SOJA

Produção será 6% maior na América do Sul
A área a ser colhida com soja
na América do Sul deve ser recorde, 59,487 milhões de hectares, elevação de 3% sobre
os 57,527 milhões observados
na temporada passada, segundo projeções feitas pela
Datagro Consultoria. A produtividade média das lavouras na
região foi revista para 3.082
kg/ha, 2% superior aos 3.019
kg da safra passada. Diante
desse cenário, a produção será maior, podendo alcançar
183,317 milhões de toneladas,
elevação de 6% em relação as
173,681 milhões colhidas no
último ciclo.

para 35,927 milhões, consolidando um novo recorde. Por
outro lado, devido à irregularidade do clima, a previsão de
produção está avaliada em
112,984 milhões de toneladas,
8% menor que os 122,300 milhões de toneladas do recorde
de 2018.

Na Argentina, a área será de
17,500 milhões de hectares,
7% superior aos 16,300 milhões hectares da última temporada. Diferente do Brasil, o
clima permaneceu mais firme,
com isso, a produção deve atingir 55 milhões de toneladas,
49% superior aos 37 milhões
O Brasil terá um aumento de de toneladas da safra anterior.
2% na área, passando de
35,241 milhões de hectares, Na Bolívia, a área a ser colhida
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será de 1,360 milhão de hectares, 7% superior aos 1,270
milhão de hectares sobre a
safra passada. Pelo clima favorável, a produção pode ser
de 3,233 milhões de toneladas, 19% superior aos 2,720
milhões da última safra.
E no Uruguai, a estimativa de
área a colher é de 1 milhão
de hectares para 2018/19,
18% abaixo dos 1,218 milhão
de hectares do último período. Por conta do clima favorável, o potencial de produção está mantido em 3 milhões de toneladas, com elevação de 101% sobre a
complicada safra anterior,
que rendeu 1,661 milhões de
toneladas.

MERCADO

Câmbio sustenta a cotação
da soja em momento conturbado
A recomendação é que os produtores fiquem atentos às oportunidades
oferecidas pelo mercado e parcelem as suas vendas
oscilação para cima
das cotações da moeda norte-americana
nas últimas semanas,
hoje próximas de R$ 4,00 na
comparação com o real, tem
sustentado os preços da soja
no Brasil. Não fosse por esse
fator, motivado em grande
parte pelas turbulências do
cenário político interno, com
as discussões para o avanço
de agendas do governo, entre
elas a reforma da Previdência,
os produtores poderiam estar
recebendo ainda menos pelo
grão.

A

VENDAS - O comentário é feito
pelo Gerente Executivo de Negócios Grãos da Cocamar, Anderson Alves Bertolleti, assinalando que 35% da safra
2018/19, entregues pelos produtores ligados à Cocamar,
foram fixados até agora.
ATENÇÃO AOS FATOS - Bertolleti destaca que o atual momento é de fatores internos e
externos pressionando as cotações da oleaginosa. “É preciso estar atento aos fatos.”
De um lado, as incertezas geradas pelo conflito comercial
entre Estados Unidos e China,
que já custaram caro para os
produtores norte-americanos
no ano passado. Enquanto o
Brasil soube aproveitar-se da
situação, exportando grandes

volumes para o continente
chinês e recebendo prêmios
elevados, a safra de 2018 ficou
praticamente retida nos armazéns dos EUA, formando grandes estoques.

em algumas regiões produtoras -, e que se intensifica em
maio com a soja.

Anderson Bertolleti: atenção para o andamento
da semeadura da safra 2019 nos EUA

“Os produtores norte-americanos têm uma capacidade
muito grande de plantar, fazendo isso com rapidez”, lembra o gerente, destacando que
em função disso não se pode
falar, por ora, em possíveis
perdas.

De outro lado, a quebra da
safra brasileira de soja do
ciclo 2018/19, estimada entre
4 a 5 milhões de toneladas,
acabou sendo amplamente
compensada pela normalidade
PESTE SUÍNA - Bertolleti enfada produção na Argentina.
tiza que o surto de peste suína
NOVA SAFRA - O mercado africana é preocupante, pois
presta cada vez mais atenção, vem afetando severamente o
agora, para o andamento da plantel chinês e isto poderá
semeadura da safra 2019 nos impactar nas cotações interEUA, que começou com o mi- nacionais de soja. “Grande
lho em abril - após chuvas ex- parte das importações de soja
cessivas, inundações e gelo e farelo, feitas pelos chineses,

são para alimentar os suínos, produtores fiquem atentos às
a proteína animal mais consu- oportunidades oferecidas pelo mercado e parcelem as
mida por eles.”
suas vendas, de maneira a
PARCELAR - A recomendação obter um preço médio remudo gerente, portanto, é que os nerador.
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CAFÉ

Oferta mundial pode
sofrer forte redução em 2020
Cafeicultura brasileira pode ser a que mais se
aproveitará de uma eventual alavancagem nas cotações
expectativa de uma
safra brasileira de
café robusta em 2019
poderá ser insuficiente para fazer frente ao aumento de demanda do consumo mundial estimado em
mais de 3 milhões de sacas de
60 kg ao ano. A constatação
está em artigo assinado pelo pesquisador Celso Luís
Vegro, do Instituto de Economia Agrícola (IEA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo.

A

entre 56 e 58 milhões de
sacas este ano, com forte recuperação da safra de conilon, mas sem reverter o ciclo
de baixa na produção nacional.

PREÇOS - Conforme o texto de
Luís Vegro, mesmo considerando aumento de produção
em países concorrentes (particularmente no Vietnã e em
Honduras), a depender dos reflexos dos atuais baixos preços sobre a tecnologia adotada pelos cafeicultores, "o
ano de 2020 poderá trazer
Projeções indicam que a pro- grande redução na oferta
dução nacional pode alcançar mundial do produto, posicio-

nando a cafeicultura brasi- a queda constatada em março
leira como a que mais se e que se arrasta desde meaaproveitará de uma eventual dos de 2017.
alavancagem nas cotações".
BOLSA - Na Bolsa de Londres
O pesquisador explica que (ICE Futures Europe), o merhouve aumento de 23,7% nos cado futuro de café robusta
estoques mundiais para o ano seguiu mesma trajetória obsafra 2018/19, conforme da- servada para o caso do arádos do Departamento de Agri- bica, com seguidas baixas nas
cultura dos Estados Unidos médias semanais das posi(USDA), em seu relatório de ções futuras. "A recuperação
dezembro de 2018, totali- dos embarques brasileiros de
zando 37,05 milhões de sacas. café conilon (529.892 sacas
Tal elevação atua como ân- exportadas no primeiro tricora no processo de formação mestre de 2019, represendos preços futuros do café tando avanço de 352% frente
arábica na Bolsa de Nova York a igual mês do ano anterior) e
(ICE Futures US), promovendo o recorde de produção e ex-

portação vietnamita pressionam o mercado mundial que
vivencia momento de expansão dos estoques", escreve
Vegro.
Usualmente, os torrefadores
internacionais aproveitam-se
do ciclo de baixa nas cotações
para incrementar a participação do arábica em suas ligas
de café torrado e moído. Essa
estratégia repercute em maior
pressão sobre as cotações do
café robusta. "Sem reversão
do atual ciclo, não se pode esperar recuperação nos atuais
preços no médio prazo", conclui o pesquisador.

Projeções indicam que a produção nacional pode alcançar entre 56 e 58 milhões de sacas este ano
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OUTONO/INVERNO

Braquiária se desenvolve
bem nas regiões da Cocamar
Produtores e agrônomos destacam os benefícios e resultados
obtidos com o capim em consórcio com o milho ou no sistema ILPF
capim braquiária se
desenvolve bem nas
regiões atendidas
pela Cocamar e isto
pode ser observado, por
exemplo, onde é feito o consórcio com milho ou mantido
programa de integração lavoura-pecuária-floresta
(ILPF).

O

BENEFÍCIOS - O engenheiro
agrônomo José Luiz Sossai,
da equipe técnica da cooperativa, chama atenção para alguns dos principais benefícios
trazidos por esse capim. Com
seu intenso sistema radicular,
a braquiária atua na reestruturação física, química e biológica do solo, cicla nutrientes das camadas mais profundas, rompe a camada de compactação e repõe matéria orgânica.
Ao ser dessecada para possibilitar o plantio direto da lavoura de verão, a braquiária
forma uma camada de palha
que vai proteger o solo das
chuvas fortes e da insolação,
inibe o aparecimento de ervas
de difícil controle e, ao reter
umidade, assegura um ambiente mais propício ao desenvolvimento da lavoura.

qualidade no inverno, época
em que os pastos tradicionais
sofrem com o frio. É o caso do
produtor e conselheiro José
Rogério Volpato, morador em
São Jorge do Ivaí, com propriedades em Ourizona e Presidente Castelo Branco, na
região de Maringá.

PASTAGEM - Em integração, a
braquiária é fundamental porque vai garantir, também,
pastagem abundante e de

DOIS SISTEMAS - Em 45 alqueires (108,9 hectares), Volpato implantou o sistema de
integração lavoura-pecuária

Integração garante pastagem abundante e de qualidade no inverno

(ILP) e em 9 (21,7 hectares) o
modelo lavoura-pecuária-floresta (ILPF), neste último com
cultivos intercalados de eucaliptos para maior conforto térmico aos animais.
LOTAÇÃO - Volpato conta que
começou a implantar a integração no ano passado, efetuando a semeadura de braquiária na fase pré-colheita
de soja, quando esta já estava
seca. E, pela primeira vez, ele

está colocando bois. Já são 70
animais e sua expectativa é
chegar a 300 neste período de
outono/inverno.
“Pela qualidade da braquiária,
que está excelente, vamos
ampliando a lotação animal”,
afirma. Se ele chegar a 300
cabeças, como pretende, a
média será de quase 2,3 cabeças por hectare – mais que
o dobro da média regional, de
1 cabeça/hectare.

PREPARATIVOS - O cooperado e também conselheiro
Luiz Henrique Pedroni, de
Cianorte, destaca o investimento na braquiária como
forma de recuperar a fertilidade do solo. Pedroni conta
que está se preparando para
implantar o sistema ILP em
2020 e, neste ano, vai dar
foco à melhoria da qualidade
do solo e a palhada em cobertura para o próximo período de verão.
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REBANHO BOVINO

Vacinação contra aftosa
terá dose reduzida em 2019
Um dos principais objetivos será
uma injeção de menor volume de
óleo mineral, com consequente
redução de reações locais
Cocamar informa
aos produtores de
sua região que segue normalmente,
nos meses de maio e novembro deste ano, a vacinação dos rebanhos bovino e
bubalino contra a febre aftosa.

A

panha deste ano, de 1º a 31
de maio. A dose, que era de
5 mililitros, passará para 2
mililitros. Um dos principais objetivos na mudança
da vacina será a injeção de
menor volume de óleo mineral, com consequente redução de reações locais.

A diferença está na redução
da dose da vacina, aprovada
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) em janeiro de
2018, que entrará em vigor
na primeira etapa da cam-

O componente oleoso, que
tem a finalidade de promover imunidade mais longa, é
também um dos principais
responsáveis pela indução
de reações do tipo alérgica
no local da aplicação.

Primeira etapa da campanha vai até o dia 31 de maio

Tome cuidados com as vacinas
• Compre as vacinas somente em lojas registradas. A Cocamar mantém, há anos, um trabalho que visa a assegurar a qualidade das
vacinas, com refrigeradores dotados de sensores que acusam interrupções no fornecimento de energia.

• Durante a vacinação, mantenha a seringa
e as vacinas na caixa térmica e use agulhas
novas, adequadas e limpas. A higiene e a
limpeza são fundamentais para uma boa vacinação.

• Agite o frasco antes de usar e aplique
• Verifique se estão na temperatura correta: a dosagem certa em todos os animais: 2
entre 2° C e 8° C.
ml.
• Para transportá-las, use uma caixa térmica, • O lugar correto de aplicação é a tábua do
coloque três partes de gelo para uma de va- pescoço, podendo ser no músculo ou emcina e lacre.
baixo da pele. Aplique com calma.
• Mantenha a vacina no gelo até o momento
da aplicação. Escolha a hora mais fresca do
dia e reúna o gado. Mas lembre-se: só vacine
bovinos e búfalos.

• Lembre-se de preencher a declaração de
vacinação e entregá-a no serviço veterinário
oficial do seu estado juntamente com a nota
fiscal de compra das vacinas.

A higiene e a limpeza são fundamentais
para uma boa vacinação
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REBANHO BOVINO

Paraná quer ser declarado
livre da doença sem vacinação
O Paraná está reivindicando o
status sanitário de área livre
sem vacinação. Se conseguir,
só as exportações de carne
suína poderão dobrar das
atuais 107 mil toneladas para
200 mil toneladas por ano, segundo dados do Departamento
de Economia Rural (Deral) da
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
(Seab).

Abastecimento, Faep, Emater,
Adapar e Instituto Agronômico
do Paraná (Iapar).

O programa tem trabalhado
mecanismos para aumentar a
criação de bezerros em áreas
com declives do Estado. Essa
iniciativa representa uma oportunidade de desenvolvimento
para regiões de baixo Índice de
Desenvolvimento Econômico
do Estado (IDH), além de suprir
De acordo com a análise dos um possível “déficit de anitécnicos, as cadeias produtivas mais”.
de carne bovina, de aves e leite
também serão beneficiadas com Um estudo realizado por várias
o acesso a mercados que pagam entidades e instituições, apremais por um produto de reco- sentou as potencialidades prenhecida qualidade sanitária.
vistas para as várias cadeias
produtivas de carnes, se for
O Paraná poderá ser um impor- concretizado esse projeto. Na
tante produtor de carne bovina bovinocultura de corte, dese autossuficiente na produção taca o potencial para incorpode bezerros, com o impulso do ração de até 4 milhões de
programa Pecuária Moderna, cabeças de bovinos de corte
desenvolvido em parceria pela em áreas que, atualmente, esSecretaria da Agricultura e tão subutilizadas, o que com-
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Estado poderá ser um importante produtor de carne
bovina e autossuficiente na produção de bezerros

pensaria o déficit potencial de
400 mil a 500 mil bezerros por
ano, em caso de fechamento de fronteira com outros estados.

derá ser produzido um volume
adicional de bezerros machos
e fêmeas na ordem de 1,12
milhão de cabeças no período
avaliado.

incremento de movimentação
financeira da ordem de R$ 1,35
bilhão na economia do Estado.
Esse montante de animais supriria o possível “déficit” com
folga, e ainda sobrariam aniEntre os anos de 2019 a 2025, Considerando um valor médio mais para aumentar a exportamesmo com índices produtivos de R$ 1,2 mil por cabeça, esse ção de carnes, concluiu o
bastante conservadores, po- volume de animais geraria um estudo.

FEIRA

Cocamar marca presença
na ExpoLondrina 2019
Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, foi recepcionada por autoridades
e lideranças, entre as quais o presidente da cooperativa, Divanir Higino
om a já tradicional presença da Cocamar, de
5 a 14 de abril aconteceu a 59ª edição da ExpoLondrina, no Parque Ney Braga, uma das mais importantes
exposições agropecuárias do
Brasil. Em um amplo estande,
situado em local de grande visibilidade, em área nobre do
parque, a Cocamar expos sua
linha de produtos agropecuários, oferecendo condições especiais de negociação.

C

Para a cooperativa, a ExpoLondrina é uma vitrine e, ao mesmo tempo, uma plataforma estratégica para impulsionar os
negócios, além de promover o
relacionamento com os produtores da região e o público em
geral. Sua participação na feira
acontece desde 2010, quando
passou a atuar com unidades de
atendimento em 30 municípios
do entorno de Londrina, número
que atualmente chega a 45.
CORAL - Uma atração do estande da Cocamar foi a apresentação do Coral Cocamar
que, durante uma hora, interpretou várias canções e chamou a atenção de um público
numeroso, que se aglomerou
para assistir e aplaudir. A presença do Coral tem sido costumeira e sempre aguardada nas
edições da feira.
Em sua passagem por Londrina, dia 8 de abril, onde visitou

a exposição, a ministra da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento (Mapa), Tereza Cristina, foi recepcionada por várias
autoridades e lideranças, entre
as quais o presidente da Cocamar, Divanir Higino.
MINISTRA - Ao dialogar com a
ministra, Higino expôs os investimentos realizados nos últimos anos pela cooperativa no
Mato Grosso do Sul, estado
onde ela reside. A Cocamar
mantém uma grande unidade
de recebimento e armazenamento de grãos em Nova Andradina, uma loja para a comercialização de insumos agropecuários em Ivinhema e uma
operação também em Naviraí,
onde possui a segunda unidade
do Shopping Cocamar. Na mesma cidade, em parceria com
uma cooperativa local, a Copasul, atua no recebimento de
grãos.

Aoresentação do
Coral Cocamar foi
a grande atração.
Deputado Nishimori,
Tereza Cristina e
Divanir Higino
na recepção à
ministra

Higino falou ainda sobre o
avanço do programa de integração lavoura-pecuária-floresta
(ILPF) nas regiões da Cocamar
– sistema inovador e sustentável do qual é uma das principais incentivadoras no país – e
aproveitou para convidar a ministra para conhecer a cooperativa. Muito simpática, ela
elogiou o trabalho que vem
sendo realizado pela Cocamar
e prometeu que, em breve,
assim que surgir uma oportunidade, fará uma visita.
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COOPERATIVISMO

Encontro Liderança Jovem em Maringá
Os 60 participantes foram instigados a pensar no seu papel,
com foco sempre voltado para o agronegócio familiar
Cocamar promoveu
dia 29 de março em
Maringá, o encontro
das regionais do grupo de Liderança Jovem Cocamar, composto por jovens das
diversas regiões de atuação da
cooperativa, nos estados do
Paraná, São Paulo e Mato
Grosso do Sul.

A

Com a temática criatividade,
liderança e inovação, a Cocamar reuniu 60 participantes,
que foram instigados por atores da Escola de Criatividade
de Curitiba a pensar no seu
papel enquanto líderes jovens
com foco sempre voltado para
o agronegócio familiar, por
meio de dinâmicas e forte
interação dos jovens entre si.
FORTALECER - Ao fazer a abertura, o vice-presidente da cooperativa, José Cícero Aderaldo, ressaltou a necessidade de
que os jovens compreendam a
importância do seu papel e se
preparem para fortalecer o negócio familiar a partir de uma
mentalidade cooperativista,
somando forças. Aderaldo frisou que a cooperativa pertence aos cooperados e seu

objetivo é fazer com que eles
tenham mais retorno econômico.
LIDERANÇA - O encerramento
contou com a presença do presidente Divanir Higino e do superintendente Administrativo
e Financeiro, Alair Aparecido
Zago. Em seu pronunciamento,
o presidente destacou que os
jovens representam não apenas o futuro na propriedade de
suas famílias, mas também da
cooperativa e do agronegócio
regional, e devem se preparar
para funções de liderança.
JOVEM – Os cerimonialistas
do evento foram dois jovens
das unidades de São Jorge do
Ivaí e Pitangueiras, e ao final
demonstraram, em nome de
todo grupo de jovens, o quanto
se sentiram felizes e lisonjeados pela presença da diretoria
no evento, numa demonstração do quanto eles são importantes para a perpetuação da
cooperativa.
COOPERATIVISMO – A coordenadora das ações com os jovens, Alessandra Lescano de
Almeida, do departamento de

Os jovens que participaram do treinamento Modular receberam os certificados

cooperativismo da Cocamar,
falou sobre como a participação dos jovens é importante.
“Para aqueles que participam
regularmente é nítida a evolução apresentada, tanto em
profissionalismo como em relacionamento com grupo. O
nosso objetivo é cada vez mais
o nosso grupo aumentar e

essas ações proporcionarem o
crescimento de mais jovens do
agronegócio estreitando cada
vez mais os laços entre cooperado e cooperativa”.
RECONHECIMENTO - Ao final
do evento os jovens que no ano
de 2018 participaram do treinamento Modular receberam

os certificados. O treinamento
modular é um programa composto por 5 módulos que abordam temáticas como Autoconhecimento, Liderança,
Gestão Financeira, Conflitos
Familiares e Comunicação. Um
dos jovens de Arapongas, Daniel Ribeiro, foi convidado a
falar como a participação dele
neste treinamento tornou-se
um diferencial para o seu desenvolvimento enquanto líder
jovem.
Outros encontros estão previstos para acontecer ao longo do
ano de 2019, reunindo o público jovem. Este ano o modular será realizado na regional
Londrina.
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RESERVA LEGAL

Produtores foram lesados com
venda de imóveis rurais “frios”
Quadrilha que falsificava documentos de terras com mata nativa e as vendia como
forma de compensação ambiental enganaram centenas de agricultores da região
quadrilha que atuava
em toda a região falsificando documentos e
comercializando imóveis rurais “frios” com mata
nativa para fins de reserva
legal foi presa pela Polícia Civil
de Cerro Azul no dia 21 de março. Eles confeccionavam os
documentos falsos em um município apontando a posse de
terras nas regiões do Vale da
Ribeira, no Litoral paranaense
e outras regiões, expediam
guias de ITBI (Imposto de
Transmissão de Bens Imóveis)
em outro município, pagavam
e faziam a lavratura no cartório
local, transferindo a proprie-

A
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dade. Depois as davam como
garantia real em troca de empréstimos bancários, além de
comercializá-las para produtores que precisavam adquirir
áreas de mata como forma de
compensação ambiental.
Os presos por uso de documentos falsos, estelionato na
modalidade tentada e associação criminosa são Luiz
Carlos Valderramo, Hélio
Loch e Clodoaldo Francisco
Cipolla, conforme dados da
Polícia Civil de Cerro Azul. Há
outras pessoas envolvidas na
fraude que ainda estão sendo
investigadas.

Segundo o advogado e ex-presidente do IAP (Instituto Ambiental do Paraná), Vitor Hugo
Ribeiro Burko, diretor da Estratégia Ambiental, o caso é
grave, envolve milhões de reais
e centenas de produtores rurais da região que foram lesados pela quadrilha, tendo sido
comercializados mais de mil
alqueires dessa forma na re- fundamental que os agricultores lesados busquem orientagião.
ção, além de regularizar a si“Os produtores rurais achavam tuação”, afirma Burko.
que estavam regularizando sua
situação ambiental, mas foram O ex-presidente do IAP resenganados comprando um do- salta que ao fazer a compencumento frio que pode gerar sação ambiental ou a adeainda mais dor de cabeça. É quação à situação estabele-

cida no CAR, é fundamental
que o produtor busque orientação de empresas idôneas e capacitadas e adquira áreas de
quem conhece. “Muitos produtores não tomaram o mínimo
de cuidado necessário e compraram terras sem muitos critérios”, finaliza.

FIQUE ATENTO

Não descuide, é o momento
das regularizações ambientais
A demora na ação beneficiou
o produtor rural, mas agora
ela virou sua inimiga
Por Vitor Hugo Ribeiro
Burko, diretor da
Estratégia Ambiental
om a medida provisória 867/2018, editada
nos últimos dias de
2018, que encerrou a
fase de adesão ao CAR, foi
dado início a um novo momento: quem não fez o CAR
está em situação irregular e
sujeito a multas, embargo de
atividades e impossibilidade
de acessar financiamentos
ou de alterar qualquer situação documental da propriedade.

C

Quem fez seu cadastro e não
necessita de nenhuma restauração de APP ou Reserva
Legal, está a princípio em situação regular, até que receba
alguma notificação do SISCAR, que já iniciou o processo
das análises, para averiguação
da veracidade e pertinência
dos dados cadastrados. Se
nenhuma desconformidade for
percebida, o seu CAR ficará
permanentemente válido e
você somente terá que manter
na propriedade a situação declarada. Se você for notificado, deverá tomar as providências para corrigir as informações, de modo a ter novamente o CAR em situação de
regularidade.

Mas e se você tem na propriedade alguma situação
ambiental que não corresponde às exigências legais,
como por exemplo os 20% de
reserva legal preservados?
Nesse caso você tem que
tomar as providências para
regularização de sua área até
31 de dezembro de 2019. Se a
sua irregularidade se refere à
APP você tem alternativa e
deve promover a recuperação, de acordo com as medidas estabelecidas na legislação. Essa recuperação pode
ser feita pela sua própria iniciativa, ou você pode aderir
ao PRA (Programa de Regularização Ambiental) e submeter um projeto aos órgãos
ambientais.
Se você tem um percentual
exigido de Reserva Legal, tem
a alternativa de inscrever-se
nesse sistema, para recuperar a área faltante, ou pode
promover a compensação de
área, adquirindo excedente
de Reserva Legal de outras
áreas, desde que cumpridas
as exigências legais. Assim,
todas as propriedades rurais
têm até o fim do ano para
promoverem as adequações
ambientais necessárias, de
forma direta ou através do
PRA, para que continuem em
situação de regularidade e

não tenham surpresas desagradáveis com relação à situação ambiental.
No bioma Mata Atlântica, o
déficit de matas remanescentes é de muitos milhões de
hectares, o que seguramente
obrigará a recuperação ambiental em uma extensão significativa de área produtiva,
especialmente para aqueles
que deixarem sua regularização para o final, uma vez que
“Todas as propriedades rurais têm até o fim do ano para
promoverem as adequações necessárias”, diz Burko
o estoque de excedentes de
Reserva deve se esgotar num
atento a esse prazo, para não mais encontrar excedente
prazo bastante curto.
aderir ao PRA e usufruir da disponível, sendo então obriAssim, o proprietário que não possibilidade de promover a gado a promover a recuperapossui Reserva Legal sufi- recuperação de 10% a cada ção em sua própria área.
ciente deve fazer a análise dois anos, de acordo com as
das opções que possui e exigências dos órgãos am- Até agora, a demora na ação
beneficiou o proprietário rural.
tomar sua decisão no menor bientais.
Mas de janeiro em diante, e
tempo possível, para que
dentro desse prazo ele possa Se resolver adquirir exceden- até dezembro, ela virou sua indar sequência em sua regula- tes, é importante que procure imiga e pode trazer conseridade. Se resolver recuperar fazê-lo com a maior brevidade, quências muito sérias e irrea área faltante, deve estar pois se esperar muito, pode versíveis.
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FIQUE ATENTO

“Mudança no Código Florestal é inadmissível”
Com o argumento de que há no
Brasil uma "ecologia radical,
fundamentalista e irracional"
que impede o desenvolvimento e reduz a concorrência do
Brasil, os senadores Flávio
Bolsonaro (PSL-RJ) e Marcio
Bittar (MDB-AC) apresentaram
recentemente no Congresso
Nacional um projeto (PL
2.362/2019) que retira o capítulo que trata da reserva legal
no Código Florestal. Há ainda
pelo menos outros 20 projetos
na Câmara e no Senado que
buscam modificar partes do
Código Florestal.
Segundo o advogado, ex-presidente do IAP e diretor da Estratégia Ambiental, Vitor Hugo
Ribeiro Burko, essa é uma pro-
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posta inadmissível e impossível de acontecer. “O novo Código Florestal foi amplamente
discutido e negociado. Agora é
aplicar o que determina a lei.
Não se pode querer mudar a
regra do jogo a todo instante.
Isso só gera mais insegurança, pode atrasar muito o
processo e colocar em risco
conquistas importantes do Código Florestal”, afirmou.
CUMPRIR A LEI - Segundo
Burko, mudanças como estas
só prejudicam a imagem do
agronegócio e do Brasil no
mercado internacional e disse
que o momento é de fortalecer
o agronegócio valorizando o
produtor que cumpre a lei.
“Isso sim vai contribuir para a

imagem do setor no exterior e
criar um ambiente de negócios
favorável à atração de investimentos e garantir acesso aos
mercados internacionais mais
exigentes”.
A Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, que reúne
cerca de 190 representantes
do agronegócio, do meio ambiente e do setor florestal,
emitiu um manifesto contra
esses projetos de lei e medidas
provisórias que visam alterar
partes do Código Florestal.
Para a Coalizão, essas medidas
mantêm o clima de insegurança jurídica e prejudicam os
esforços para implementação
da lei, segundo reportagem de
O Estado de S.Paulo.

FORTALECER - Para o grupo,
a implementação do Código
Florestal e, consequentemente, a existência da reserva legal, são passos fundamentais para fortalecer a
produção de alimentos e a
conservação ambiental no
País, que tem a terceira
maior área de produção agropecuária do planeta.
O documento elaborado pelo
grupo destaca a necessidade
de fazer valer a lei, e não
"perder tempo" com novas
modificações. "A Coalizão
Brasil recomenda ao Congresso Nacional e ao governo
brasileiro que concentrem
seus esforços nos próximos
passos necessários para a

efetiva implementação do
Código Florestal".
IMPLEMENTAR - "Direcionar
recursos para agilizar a validação do CAR, avançar na regulamentação dos PRAs, implantar os instrumentos necessários que criarão demanda real para as Cotas de
Reserva Ambiental (CRA) e regulamentar o artigo que trata
dos incentivos econômicos
para a proteção da vegetação
nativa, incluindo pagamentos
por serviços ambientais e a
criação do Mercado Brasileiro
de Redução de Emissões, são
algumas das ações que precisam ser implementadas em
caráter de urgência", conclui
o documento.

CAMPANHA

Sicredi União PR/SP lança
‘Vem Poupar e Ganhar’
Serão distribuídos R$ 1,5 milhão de abril a dezembro, sendo
10 sorteios semanais de R$ 2 mil e um mensal de R$ 50 mil.
Em dezembro serão 30 sorteios de R$ 2 mil e o último de R$ 500 mil
ara aproveitar o bom
momento do mercado
e o sucesso de captação dos anos anteriores, a Sicredi União PR/SP
lança a 4ª edição da campanha que, este ano, passa a
ser chamada ‘Promoção Vem
Poupar e Ganhar’. Organizada
pela Central Sicredi PR/SP/RJ,
a iniciativa reforça o conceito
de educação financeira, incentivando associados e poupadores em geral a guardar recursos para conquistar objetivos.

P

Em 2018, apenas nas cooperativas que atuam no Paraná,
São Paulo e Rio de Janeiro,
houve crescimento de 38%
na captação da poupança, em
comparação a 2017, chegando a R$ 3,9 bilhões em recursos e mais de 774 mil
poupadores. Somente a Sicredi União PR/SP registrou
incremento líquido de R$
216,9 milhões. No Brasil, segundo dados do Banco Central do Brasil, o Sicredi já
possui a sexta maior carteira
de poupança entre todas as
instituições financeiras do
País.
PRÊMIOS - A campanha funciona de abril a dezembro,
quando serão distribuídos R$
1,5 milhão em prêmios,

sendo 10 sorteios semanais
de R$ 2 mil e um sorteio
mensal no valor de R$ 50 mil.
Na primeira semana de dezembro as chances de ganhar
serão triplicadas com 30 sorteios de R$ 2 mil. Depois, haverá o último sorteio para o
prêmio de R$ 500 mil.
Para a assessora de investimento da Sicredi União PR/
SP, Eleni Tessaro, a campanha é uma excelente forma
de promover a consciência financeira e ainda oferece diferencial cooperativo, já que
beneficia as regiões em que
o recurso é captado, resultando em mais desenvolvimento local por meio de
concessão de crédito. “A poupança é o investimento mais
tradicional do País, porque é
simples, prática e de baixo
risco, além de não ter taxas e
não incidir imposto de renda,
nem IOF”, analisa.
COMO PARTICIPAR - A cada
R$ 100,00 aplicados na poupança Sicredi é gerado automaticamente um número da
sorte para concorrer aos
sorteios, realizados pela Loteria Federal. Ao fazer uma
poupança programada, o poupador recebe números em
dobro. Podem participar pessoas físicas e jurídicas nos

estados do Paraná, São Paulo
e Rio de Janeiro, associados
ou não. Os sorteios começaram em 6 de abril e seguem
até 14 de dezembro. Os ganhadores são divulgados em
até cinco dias úteis.

INFORMAÇÕES - Para obter
mais informações basta acessar o site www.sicredi.com.br/
promocao/vempoupareganhar ou procurar uma das 93
agências da Sicredi União
PR/SP.

Primeira etapa da
campanha vai até
o dia 31 de maio
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Obrigatoriedade de cadastrar
usuário de agrotóxico foi alterada
A Portaria nº 101/2018, da Agência de Defesa Agropecuária
do Estado do Paraná (Adapar), de 13 de abril de 2018, que estabelecia a obrigatoriedade de cadastro prévio de todo produtor rural que lida com agrotóxico junto à Adapar até a data de
01/05/2019 foi alterada. A mudança foi publicada no Diário
Oficial nº 10424 de 26 de abril de 2019.
Pela publicação, o artigo 6º da Portaria Adapar nº 101 passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Na emissão do Receituário Agronômico, consoante o disposto
no Inciso I, do Art. 66, do Decreto Federal nº 4074, de 04 de
janeiro de 2002, quando da indicação da localização da propriedade, dentre outras informações, deve conter a coordenada geográfica”.
A Portaria entra em vigor em 60 dias da sua publicação, sendo
o prazo necessário para as devidas mudanças.
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EVOLUÇÃO

Adquirir conhecimento, saber mais,
é o que vai impactar na produção
Para o ex-presidente da Embrapa,
Eliseu Alves, é preciso empregar
a inteligência para lidar com os
diferentes fatores de produção
conhecimento sobre a
agricultura impacta
mais a produção do
que insumos. É o que
diz o pesquisador, fundador e
ex-presidente da Embrapa, Eliseu Alves, a partir de dados disponíveis no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele mostra que, em todo
o período analisado, que vai de
1975 a 2017, o conhecimento
sobre sistemas de produção
impactou mais a agricultura
brasileira do que equipamentos, máquinas e sementes.

O

Para Eliseu Alves, tão importante quanto ter um equipamento de último tipo é o conhecimento sobre a terra, os
fatores de produção, o contexto
da tecnologia.
O chamado conhecimento “não
cristalizado”, aquele referente
“ao que está entre as orelhas”
é responsável por 89,8% da
produção agrícola. Em 1979,
este índice estava em 64,17%.
A análise é feita a partir de estudo liderado por José Garcia
Gasques, coordenador geral de
Avaliação de Políticas e Informação, da Secretaria de Política Agrícola (SPA). O estudo
mostra a taxa de crescimento
da produção e da produção
total dos fatores.

Os resultados mostram que a
produção agrícola cresce a
taxas mais altas do que as do
crescimento de insumos. O cálculo é feito porque é possível
saber qual o crescimento do
uso de insumos e também o
Parte muito significativa da produção da Embrapa não se cristaliza
crescimento da produção. A diou se materializa em insumos e produtos, diz o pesquisador
ferença entre uma e outra (hoje
de 89,8%) deve-se ao chamado está mais relacionado à gestão Para produzir frutos ou grãos, pela Embrapa e ajuda o Brasil a
conhecimento não cristalizado. com informações atualizadas uma semente precisa estar as- cumprir as metas de mitigação
sobre os processos pelo agri- sociada a conhecimentos como de gases de efeito estufa.
INTELIGÊNCIA - Eliseu Alves, cultor do que o uso de uma de- adubação, irrigação, manejo de
que é economista com PhD em terminada semente”.
solos, controle de pragas e ZARC - Outro caso é o ZoneaEconomia Rural, explica que
doenças e assim por diante. mento de Risco Climático
tratores, sementes e adubo, por Hoje o setor privado ocupa-se Esse conjunto de conhecimen- (Zarc), que racionaliza a exploexemplo, o que ele chama de mais no desenvolvimento de tos faz parte de uma lógica de ração agrícola no território na“tecnologia cristalizada” ainda novos produtos, como semen- eficiência geralmente chamada cional com grande impacto na
são simbólicos da evolução da tes, fertilizantes e máquinas. O de sistema de cultivo.
política de crédito e seguro
agricultura, “mas, na verdade, setor público se concentra na
agrícola. A Embrapa desenvolnossa evolução é na inteligên- geração de conhecimentos in- CÓDIGO E ABC - Parte muito veu o modelo que tem gerado
cia para lidar com os diferentes dispensáveis para o aprimora- significativa da produção da significativo impacto na gestão
fatores de produção”.
mento da produção, como a for- Embrapa não se cristaliza ou se de riscos na agricultura. Apema adequada de aplicação de materializa em insumos e pro- nas em 2018 a economia estiEle lembra que a agricultura insumos, o melhor espaçamen- dutos, e por isso pode não ser mada para o país pela adoção
brasileira não deu um salto to nas lavouras, boas práticas notada. Por exemplo: o Código do Zarc foi de R$ 5,4 bilhões,
com a chegada de equipamen- de plantio, manejo, colheita e Florestal incorporou grande vo- maior do que o orçamento da
tos do exterior, mas sim com a armazenamento, mapeamento lume de conhecimentos gera- Embrapa.
capacitação de nossos profis- dos riscos e as boas práticas dos pela Embrapa e sua imsionais. “Eles desenvolveram para superá-los, dentre muitos plantação se beneficia de enor- Novos espaçamentos e conhesistemas de gestão e produção, outros.
me volume de informações e cimentos sobre solo e clima,
adaptaram, criaram novos inconhecimentos gerados pela seleção de insumos, práticas
sumos e fizeram a informação Assim, parte significativa da Empresa.
de manejo integrado de pragas
chegar ao campo”.
e estudos de Inteligência Terriprodução da pesquisa pública é
informação e conhecimento, O Plano de Agricultura de Baixo torial Estratégica são alguns
Para Eliseu Alves, há equívoco que não são materializados, ne- Carbono (Plano ABC) vai na dentre os exemplos de conheao se identificar a produção cessariamente, em insumos e mesma linha: incorpora quan- cimentos gerados pela Empreagrícola apenas com insumos produtos, visíveis e facilmente tidade significativa de informa- sa com impactos nos sistemas
ou produtos. “Desenvolvimento mensuráveis.
ções e conhecimentos gerados produtivos.
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BALANÇO

Retorno social da Embrapa
é de R$ 43,5 bilhões
Para cada real investido na empresa, Brasil recebeu de volta
R$ 12,16, mostrando o alto impacto da pesquisa agrícola para o País
Embrapa disponibilizou a versão atualizada de seu Balanço
Social. Trata-se de
uma publicação que foca no
uso e adoção das soluções
tecnológicas geradas pela
Empresa e seus impactos
junto à sociedade. O balanço
é feito pelo 22º ano consecutivo.

A

Do total de resultados entregues pela Empresa, ao longo
de sua história, 165 soluções
tecnológicas foram avaliadas
em 2018 e os impactos econômicos por ela gerados formam o chamado “lucro social”. Os resultados do Balanço Social da Embrapa
mostram que a empresa deu
um retorno social de R$ 43,5
bilhões.

As tecnologias foram capazes de gerar pelo menos 69,9 mil empregos apenas em 2018

pactos da Empresa, diz que
“uma grande novidade é a divulgação de 179 soluções tecnológicas - tecnologias, sistemas e soluções digitais que
estão em uso, com adoção
consolidada”. O Balanço informa a área de adoção dessas
soluções, também chamados
de "outcomes", e onde estão
sendo usadas.

BENEFÍCIOS - Para cada real
investido na empresa pela
sociedade, em 2018, ela deu
um retorno de R$ 12,16. As
tecnologias foram capazes de
gerar pelo menos 69,9 mil
empregos apenas em 2018.
Outro dado: a Taxa Interna de
Retorno (TIR) é de 37,6%, o
que confirma a alta rentabilidade dos investimentos realizados pelo Estado na Em- RECENTE - Um detalhe que
chamou a atenção é que mais
brapa.
de 40% das soluções tecnolóO pesquisador da área de so- gicas que constam do Balanço
ciologia Flavio Avila, que lidera Social foram disponibilizadas
a equipe de avaliação de im- nos últimos 19 anos. Isso evi-

dencia que, apesar da Embrapa ter completado 46 anos
agora em abril, grande parte
da sua efetividade é decorrente de soluções que foram
incorporadas recentemente ao
processo produtivo.
O monitoramento histórico da
adoção e dos impactos inclui
coleta anual obrigatória de
dados em nível de campo, e
ajudam na avaliação do desempenho dos centros de pesquisa da Embrapa. Os relatórios com avaliações são disponibilizados na internet
desde 2011, e periodicamente

avaliados por especialistas agropecuária em múltiplas
dimensões, vinculada à puexternos.
blicação anual de um Balanço
PRÊMIOS - Além dos resulta- Social, foi reconhecida como
dos de adoção e impacto o experiência única e bem suBalanço Social mostra o au- cedida. Inclusive por isso, a
mento de prêmios recebidos Empresa é colocada no mespela Empresa. Foram 53 em mo patamar de outras insti2017 e 118 em 2018: 18 inter- tuições internacionais de exnacionais, 27 científicos, 33 celência em pesquisa agronacionais e 40 regionais.
pecuária dos Estados Unidos,
França, Austrália, assim coEm recente estudo realizado mo de instituições suprapela Organização para a Coo- nacionais, como os 15 cenperação e Desenvolvimento tros internacionais de pesEconômico (OCDE), a inicia- quisa do Consórcio de Pestiva da Embrapa na avaliação quisa Agrícola Internacional
dos impactos da pesquisa (CGIAR).
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EVENTO

Fotos: Ricardo Lopes

Mega Feira Original John Deere
é lançada na Cocamar Máquinas
Produtores ainda podem conhecer
as novidades da marca e aproveitar
os descontos e facilidades
oferecidos até o dia 31 de maio
ucesso de público, o
lançamento da Mega
Feira Original John
Deere da Cocamar Máquinas atraiu mais de 200 produtores. Esta é a terceira edição do evento e ocorreu em
Maringá no dia 27 de abril. Foi
montada uma ampla estrutura
na loja para receber os clientes
com pastel, espetinho, chopp,
brinquedos para crianças, pipoca e algodão doce.

S

A campanha nacional da Mega Feira Original John Deere,
que iniciou dia 20 de abril, vai
até o dia 31 de maio e durante
todo este período a Cocamar
Máquinas estará oferecendo a
seus clientes as melhores
condições do ano, com descontos de até 70% nas peças,
10% na linha collection e cu-

pons de desconto de até R$
25.000 para a compra de equipamentos.
Para ter direito aos cupons de
desconto, o produtor deve se
cadastrar no site da promoção
(https://megafeiraoriginal.de
ere.com.br/) selecionar o
equipamento que deseja comprar e imprimir o cupom. Depois, é só levar a Cocamar
Máquinas e apresentar na
hora de realizar a compra.
Além de aproveitar as condições facilitadas e exclusivas,
a Mega Feira Original John
Deere na Cocamar Máquinas
é a chance de os produtores
conhecerem os lançamentos
em equipamentos da empresa
- os novos tratores da linha
5000 e o novo pulverizador

M4025 - além de agricultura
de precisão, peças originais,
serviços e muito mais.

Mais de 300 produtores
participaram do lançamento

O gerente Geral de Negócios
da Cocamar Máquinas, João
Carlos Ruiz ressalta que “o
evento já se tornou tradicional entre os nossos clientes,
e é pensando neles que preparamos as melhores condições do ano, uma excelente oportunidade para se fazer
negócios. Tudo em um só lugar.”

Representantes das empresas parceiras no evento
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Participação no Dia
de Campo em Guairaçá
A Cocamar Máquinas também
esteve presente ao Dia de
Campo sobre a Cultura da Laranja na Unidade de Difusão
Tecnológica da Cocamar em
Guairaçá, dia 25 de abril, que
contou com a participação de

300 produtores. No encontro,
a equipe de Agricultura de
Precisão apresentou soluções John Deere em sistematização de plantio para a
laranja via Projeto de Linha,
que dão maior precisão para
colher e maior lucratividade.
O pacote oferece diversas vantagens aos produtores, como
o aumento do número de plantas por hectare, incremento de
produtividade, espaçamento
mais preciso - permitindo o
plantio de forma confiante em
linhas espaçadas igualmente
-, maior eficiência na operação
e redução do número de manobras.

42 | Jo rn al de S er v iç o C oc am ar

Os produtores também puderam conferir de perto algumas
demonstrações estáticas com
o trator John Deere da linha
5078E, com piloto automático,
e apresentações dinâmicas
com o trator 6115J.

Produtores puderam
conhecer os tratores
John Deere

ASSEMBLEIAS

Unicampo cresce e
mostra sua força no mercado
Houve um aumento de 6% em número de associados ativos
e o faturamento foi de R$ 132,66 milhões em 2018
om o objetivo de
prestar contas referentes ao ano de 2018
e realizar adequações
no estatuto, a Unicampo realizou dia 30 de março, na Associação da Cocamar, em Maringá, a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) e a Assembleia Geral Ordinária (AGO) de
2019, com a presença de 113
cooperados.

C

INDICADORES – Acompanhando o crescimento do
setor agropecuário em 2018,
a Unicampo apresentou resultados positivos graças ao empenho de seus associados,
colaboradores e parceiros.
Houve um aumento de 6% no
número de associados ativos,
mantendo uma média de
1.211 profissionais de um
total de 2.191 em 2018.
Isso proporcionou um faturamento de R$ 132,66 milhões,
que aliado ao aumento de 9%
no Patrimônio Líquido, que
passou de R$ 27,58 milhões
em 2017 para R$ 30,03 milhões em 2018, mostram a solidez da cooperativa, afirma o
diretor presidente Luciano
Ferreira Lopes. As sobras do
exercício resultaram em R$
2,06 milhões.

vimento do nosso Planejamento Estratégico com objetivo de preparar a Unicampo
para o futuro”, ressaltou o diretor presidente. Para isso foi
feita uma pesquisa com os
associados, construída a primeira etapa do planejamento
e definida a equipe de colaboradores responsáveis pelo
trabalho, junto com uma consultoria externa.

Atualmente, 16% do planejaPLANEJAMENTO – “O ano de mento já foram executados e
2018 foi excelente para a Uni- a Unicampo segue focada em
campo. Iniciamos o desenvol- suas ações estratégicas e

com uma nova missão: proporcionar condições para que
o cooperado, que é a razão de
a Unicampo ser reconhecida
nacionalmente, se desenvolva e preste serviços de
qualidade, oferecendo soluções ao agronegócio e agregando valor, com excelência,
aos negócios dos tomadores
de serviço. Também foram
desenvolvidos os novos valores da cooperativa: Transparência e Ética, Desenvolvimento Contínuo, Segurança, Cooperação e Conhecimento.

Resultados positivos mostram a solidez da cooperativa
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Investimento em tecnologia é diferencial
O investimento em tecnologia
continuou sendo o diferencial
da Unicampo que em 2018 inovou com o Programa Aprimora,
em parceria com tomadores
de serviço. Disponível no Unimob, este contribui para o
desenvolvimento comportamental e técnico dos associados e possibilita ao tomador
de serviço acompanhar todo
trabalho e obter os resultados
ao final do projeto. Foram treinados 527 associados em várias regiões.

pecialmente diante das novas
demandas do mercado e da
área comercial. O projeto
ASTEC e o novo projeto de
Consultores de Negócios contam com o conhecimento técnico e de mercado de associados com experiência que
trazem mais conhecimento e
gestão para a Unicampo e aos
associados.
SEGURANÇA – Consolidado e
com todos os veículos rastreados, o Programa Cultura de
Segurança, que é um dos valores da cooperativa, tornaram
a Unicampo referência para os
tomadores de serviço e tem
proporcionado ao cooperado
maior segurança e conscientização. Houve uma redução de
20% dos acidentes por ano e,
consequentemente, os custos
com acidentes e avarias caíram de R$ 2,52 milhões em
2017 para R$ 1,96 milhão em
2018.

UNISOLO – Foi lançado em
2018 o Programa Unisolo, com
foco nos projetos de Assistência Técnica ao Crédito Rural.
Elaborado com objetivo de aumentar a rentabilidade para o
associado e a cooperativa, o
programa contempla vários
módulos: Cadastro de Produtores e Propriedades; Avaliação de Imóvel Rural, com
maior assertividade; Contratação de Seguro; e Fertilidade de
Solo.
“A transparência e a ética possibilitaram a conquista de
“Além de aperfeiçoar o tra- mais clientes em 2018 e novos
balho do associado, o pro- projetos trouxeram maiores
grama traz vantagens ao oportunidades de trabalho aos
produtor rural, pois, as funcio- associados, colocando a coonalidades de contratação de perativa em um novo mercado
seguro e fertilidade de solo de consultoria agronômica”,
aumentam a produtividade e comentou Luciano. Com a Cosão acessíveis tanto para o missão de Acompanhamento
pequeno quanto para o grande foi intensificada a construção
produtor. O Unisolo é um pro- da nova sede administrativa e,
grama de fácil acesso e com para 2019, citou o diretor pregrande diferencial competi- sidente, a Unicampo segue
tivo”, disse Luciano.
com objetivo de fortalecer ainda mais a sua marca no merNOVOS PROJETOS - A Uni- cado, buscando novas oportucampo ampliou ainda o quadro nidades.
de gestores de projetos. A
grande mudança é o foco em FUTURO - “Com o planejamenatividades especializadas, es- to estratégico e a força do tra-

balho de nossos associados
queremos estruturar ainda
mais a cooperativa, construindo a sustentabilidade no longo
prazo, e continuar seguindo
nossos valores: ser uma cooperativa transparente e ética e
que busca o desenvolvimento
contínuo dos associados e colaboradores, com atenção voltada a segurança. A base é o
cooperativismo de trabalho, gerando conhecimento e condições de trabalho aos associados”, complementou Luciano.

Durante as assembleias foi
eleito ainda o Conselho Fiscal para o mandato de
2019/20: Marcelo da Silva
Gomes, Antônio dos Reis
Poscidônio e Gessica de
Paula Faiolla (membros efetivos) e Almir Rogério Milan,
Marcos Alberto Peters e Larissa Sant Anna Nicolau (suplentes).

Assembleia foi dia
30 de março,
na Associação da
Cocamar, em Maringá.
Abaixo, Novo Conselho
Fiscal eleito para
o biênio 2019/20

Confira os momentos mais
marcantes: https://youtube/
OU0Exvs8zm8
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ESPAÇO JURÍDICO

ESocial dá maior agilidade aos processos
Os produtores rurais precisam
estar preparados para entender
adequadamente as novas regras
Dr. Alexandre Raposo

Os sistemas não criam novas
obrigações, apenas unificam
num mesmo ambiente as informações que hoje são prestadas
para diferentes órgãos. O eSocial e a EFD-Reinf gerarão um
protocolo para os empregadores confirmando o recebimento
das informações e encaminhará
os dados ao órgão público. Com
sua implementação, todas as
informações prestadas ocorrerão de forma online.

de Empregados e Desempregados; DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte;
CAT - Comunicação de Acidente
de Trabalho; e PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário.

arrecadação - DARF (Documento de Arrecadação da Receita
Federal) ou DAE (Documento de
Arrecadação do eSocial). O
DARF e o DAE substituirão a
GPS (Guia de Previdência Social) é o DCTF Web (Declaração
Dentre os registros existentes
de Débitos e Créditos Tributáno eSocial, destaca-se para o
rios Federais via internet).
meio rural aqueles que dizem
respeito à pessoa física, como
Através destas exigências, toaquisição e comercialização da
dos os produtores rurais, incluprodução rural, além de inforsive o Segurado Especial, devemações relativas aos trabalharão enviar DCTF Web. As infordores, como admissão, férias,
mações prestadas no preenchidemissão e outros. Quanto ao
mento do eSocial e da EFD-Reinf
EFD-Reinf estão informações
gerarão automaticamente a derurais referentes às Pessoas
claração. Não há necessidade
Jurídicas e Agroindústrias, code preencher novas informamo as retenções e informações
ções, pois o sistema irá utilizar
sobre receita bruta da comeras que já foram prestadas.
cialização da produção rural.
Como exemplo destaca-se as Existe ainda a dificuldade no
aquisições de entidades execu- acesso à tecnologia, realidade
toras do Programa de Aquisição no País como um todo e, prinde Alimentos (PAA).
cipalmente, no campo. O agronegócio, responsável por mais
A identificação dos contribuinde 20% de contribuição ao PIB
tes Produtores Rurais Pessoas
nacional, ainda não conta com
Jurídicas e Físicas será pelo
uma conexão de internet banda
CNPJ (Cadastro Nacional de
larga de qualidade, segundo
Pessoa Jurídica). Já os produtoagricultores e pecuaristas.
res Pessoas Físicas, pelo CPF
Uma categoria ainda com difi(Cadastro de Pessoa Física) e
culdades de acesso à internet e
CAEPF (Cadastro de Atividade
pouco adaptada para a emissão
Econômica de Pessoa Física).
de informações regularmente à
Esta última inscrição identifica
Receita Federal integra o grupo
o estabelecimento da pessoa fíque está obrigado a aderir ao
sica e substituirá a matrícula
eSocial, independe do fato de
CEI (Cadastro Específico do
terem empregados ou não, e é
INSS).
o grupo que mais gera preocuA declaração que contemplará pações. A Receita Federal e as
os débitos e os créditos do con- entidades de classe têm alertribuinte apurado a partir das tado sobre a importância de
informações prestadas no eSo- buscar o auxílio profissional
cial e na EFD-Reinf, e que terá para garantir a segurança nos
como base a declaração ge- envios de informações e entrar
rada, via web, o documento de em conformidade.

entrada em vigor do
eSocial para as empresas brasileiras deve
mudar muito o relacionamento das pessoas jurídicas
com o governo. Entre os principais impactos está a promessa
de maior agilidade nos processos. Os produtores rurais como
protagonistas do setor produtivo que representa importante
pilar de sustentação da economia brasileira, precisam estar Todos os contribuintes urbanos
preparados para entender ade- e rurais, englobando Produtores
quadamente as novas regras. Rurais Pessoas Físicas (Contribuinte Individual e Segurado
O eSocial é um sistema que preEspecial), Produtores Rurais
tende simplificar e unificar o
Pessoas Jurídicas, Agroindúsenvio das informações referentrias, Empresas Prestadoras de
tes à escrituração das obrigaServiços Rurais e Adquirentes
ções trabalhistas, previdenciáde Produção Rural, serão obririas e fiscais pelo empregador
gados a utilizar o sistema. Os
em todo o país. A finalidade é
objetivos dos novos registros
padronizar sua transmissão, vasão garantir o exercício dos dilidação, armazenamento e disreitos pelos trabalhadores;
tribuição, constituindo um amsimplificar o cumprimento das
biente nacional (Decreto nº
obrigações dos contribuintes e
8.373/2014).
aprimorar a qualidade das inO Governo Federal mudará tam- formações prestadas ao Estado.
bém a EFD-Reinf (Escrituração
A substituição das obrigações
Fiscal Digital das Retenções e
acessórias será gradativa e
Informações da Contribuição
ocorrerá para: livro de Registro
Previdenciária Substituída), móde Empregado; folha de Pagadulo de gestão da Receita Fedemento (papel); arquivo eletrôral, que receberá as informanico entregue a fiscalização;
ções quanto à movimentação e
GFIP - Guia do FGTS e Informafaturamento das Pessoas Juríções à Previdência Social; RAIS
dicas e que abarca todas reten- Relação Anual de Informações
ções do contribuinte sem relaSociais; CAGED - Cadastro Geral
ção com o trabalho e as informações sobre a receita bruta
para apuração das contribuições
previdenciárias substituídas. A
nova escrituração substituirá as
Sistema pretende simplificar e unificar
informações contidas em outras
o envio das informações referentes à
obrigações acessórias como o
módulo da EFD-Contribuições,
escrituração das obrigações trabalhistas,
que apura a Contribuição Previprevidenciárias e fiscais.
denciária sobre a Receita Bruta.

A

Além disso, em julho, deve informar a folha de pagamento. A
partir de outubro de 2019, substituir a GFIP para recolhimento
de contribuições previdenciárias e do FGTS. E em julho de
2020, entregar os dados de Segurança e Saúde do Trabalhador. Com a implantação do

eSocial, a atividade fiscalizatória será mais ampla, e terá
como foco, dentre outros, a verificação da adequação do CBO
(Classificação Brasileira de
Ocupações) e a qualificação do
trabalhador contratado para
aquela função; a observância
da cota de aprendiz e da contratação de pessoas com deficiência; a realização do limite legal
de horas extras etc.
O descumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciária ou o lançamento
fora do prazo trará como consequência aplicações de penalidades em decorrência do descumprimento dos procedimentos do sistema, autuações administrativas, e multas.
Portanto, os empresários do
Agronegócio devem obedecer
rigorosamente os prazos e
fases do cronograma, sendo indispensável uma nova reformulação das práticas de seus
negócios, através da sensibilização de gestores; e a realização de uma análise e diagnóstico da situação atual da
empresa, por meio de assessoria especializada nas áreas de
Contabilidade; Engenharia de
Segurança e Medicina do Trabalho e Consultoria Jurídica, de
forma a promover a adequação
e atuação de acordo com as
leis e regulamentos, viabilizando a atividade e evitando a
aplicação de penalidades e a
formação de passivo trabalhista e fiscal.
J or na l d e Se rv iç o C oc a mar | 47

ALMANAQUE

Produção de flores e turismo
diversificam negócios
Algumas famílias como os
Tezolin, de Maringá, e os Silva,
de Paranavaí, estão conseguindo
um faturamento adicional
principal atividade é a
produção de soja e
milho, culturas que
reinam absolutas,
ocupando a maior parte das
terras. Mas pode ser interessante, para a família do produtor, aproveitar as condições
existentes na propriedade e
manter outros negócios,

A
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mesmo que em pequenas
áreas, para diversificar as
fontes de renda. O Rally Cocamar de Produtividade aproveitou suas viagens para
conferir.
FLORES - Algumas famílias
estão conseguindo um faturamento adicional, por exemplo,

Família de Luzia e Zildo: lucros com rosas

com a produção de flores. No
seu sítio em Maringá, o casal
Dirceu e Cecília Tezolin, participativos associados da Cocamar, onde produzem grãos,
cultivam espécies diversas
que comercializam em feiras
realizadas a cada 15 dias, no
entorno do Parque do Ingá.
Eles também possuem um orquidário. “Mexer com flores é
uma terapia e um negócio que
tem valido a pena”, diz Dirceu.
LUCROS - Em Paranavaí, a
produtora Luzia Ereno Spontoni Silva conta que pesquisou uma nova atividade para
se dedicar, após a aposenta-

doria como professora. Assim,
de um lado o marido Zildo,
que é cooperado, trabalha
com mandioca, soja e milho.
E, de outro, ela descobriu que
o cultivo de rosas seria lucrativo.
Determinada, Luzia buscou
orientação técnica e, com a
ajuda do filho Augusto, acadêmico de agronomia, mantém 6 mil pés, dos quais 3
mil em franca produção. “Eu
trabalho com beleza”, sorri,
mostrando a rosas de várias
cores e dizendo-se satisfeita
com os resultados obtidos
desde novembro de 2017,

que foi quando começou, já
anunciando planos de expandir. O roseiral ocupa 2 mil
metros quadrados nos fundos de sua casa, onde são
colhidas 50 dúzias de rosas
por semana, vendidas a R$
20 a dúzia.
O Rally Cocamar de Produtividade conta com o patrocínio
das empresas Ford Center,
Spraytec e Basf, o patrocínio
institucional da Estratégia
Ambiental, Agrosafra, Sicredi,
Sancor Seguros, Cocamar
TRR e Texaco Lubrificantes,
com o apoio da Aprasoja/PR,
Cesb e Unicampo.

Família Silva tem planos de expandir o roseiral

Dirceu e a filha:
mexer com flores é terapia
J or n al d e S er viç o Co c am ar | 49

FAMÍLIA DO CAMPO

Do comércio para a agricultura
Pioneiros em Cambé, os Liboni não tinham qualquer envolvimento com a
agricultura, mas encontraram no campo a realização e o futuro da família
em estabelecida em
São Paulo, capital, na
década de 1940, a família Liboni nem sonhava em se mudar para o
Paraná e muito menos em se
tornar agricultora.

B

Tudo começou por uma amizade no campo de bocha em
São Paulo. Em um domingo de
jogo, Celino Liboni, pai do cooperado Osvaldo, foi convidado
por um amigo italiano, que
tinha uma empresa em Cambé, a trabalhar como seu
guarda-livros, como era conhecida a profissão de contador. Ele veio conhecer, ficou 15
dias no município e voltou decidido a se mudar para o Paraná. Em 1945, poucos dias
após o final da Segunda Guerra Mundial, chegou a Cambé
com a esposa Tercina e os três
filhos. Osvaldo tinha 12 anos
na época.
FANÁTICO – Torcedor fanático
do Corinthians, daqueles que
se posicionava com a mão no
peito ao ouvir o hino do clube,
Celino foi também jogador de
bocha do Corinthians, sagrando-se campeão paulista

em duplas, em 1944. “A foto
de meu pai está no livro que
conta a história do centenário
do clube”, conta orgulhoso
Osvaldo, que também é corintiano roxo.
NADAR NO TIETÊ – Quando
criança, entre 1943 e 1945,
Osvaldo nadava aos sábados à
tarde no rio Tietê com seu pai.
Nessa época, a piscina do Parque São Jorge do Corinthians
era nesse rio, três piscinas
chamadas de cochos, para
adultos, jovens e crianças,
sendo feitas com tábuas de 27
cm de largura por 10 metros
de comprimento. Costumavam
fazer um passeio de barco, depois nadavam nesse cocho,
em seguida tomavam banho
de chuveiro e após se dirigiam
até o armário de sócio onde
era guardada a garrafinha de
cachaça (pinga). Seu pai tomava um gole e exigia que o
filho também tomasse para
matar as bactérias, pois naquele tempo o rio Tietê já era
poluído.

Osvaldo e Feliciana: 65 anos de casados

65 anos de casados, quase que
passaram toda a vida juntos,
pois eram amigos de infância e
vizinhos de moradia desde os 12
anos de idade em Cambé. Os
pais de Feliciana se mudaram
para o município em 1939 e os
de Osvaldo em 1945, quando os
dois se conheceram. Estudaram
na mesma escola e estavam
sempre se encontrando. No
pós-guerra, tinha fila para tudo.
Feliciana era a encarregada pela
família de sempre enfrentar as
UMA VIDA JUNTOS – Pode-se infindáveis filas para comprar
dizer que Osvaldo e Feliciana, alimentos e Osvaldo trabalhava
ambos com 85 anos de idade e no caixa. Começaram a namorar
aos 17 anos e aos 20 estavam
casados.
Osvaldo começou a trabalhar
cedo. Aos 10 anos, ainda em
São Paulo, já trabalhava carimbando saquinhos de uma
torrefadora. Estudava na parte
da manhã, ia levar marmita
para o avô no trabalho, almoçava e ia trabalhar.

AGRICULTURA COMO SINA –
Francisco Parra Morillas, pai
de Feliciana, se mudou para
Cambé em 1939 para montar
uma cerealista e exportadora.
Ele comprava grãos na região
e mandava, de carroça, até a
estação de trem. De lá, seguia
para a sede da empresa em
São Paulo, onde seus dois irmãos cuidavam da comercialização e exportação.
Não demorou muito para que
Francisco também investisse
em terras. Quando morreu em
1964 em um acidente de carro,

78 alqueires com café foram
deixados como herança e Osvaldo e Feliciana ficaram com
26 alqueires.
COMÉRCIO – Boa parte de sua
vida Osvaldo trabalhou no comércio, 42 anos, e sempre na
mesma empresa de secos,
molhados e ferragens em
Cambé. Começou como empregado, tornou-se sócio e ele
e o irmão acabaram comprando as partes dos demais.
Quando o casal herdou as terras, a opção foi deixar um funcionário cuidando,

Celino foi do time de bocha do Corinthians
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FAMÍLIA DO CAMPO
mas Osvaldo, que
mesmo antes de casar já cuidava de toda a contabilidade
para o sogro, acompanhava tudo de perto: acordava às 5h30,
ia à fazenda ver como estavam
as coisas e deixar instruções e
às 7h30 estava abrindo o comércio. Se tornar agricultora
era a sina da família. Muito
antes de Feliciana herdar parte
da propriedade do pai, Osvaldo
já tinha a promessa de que receberia uma área rural como
herança.
SEM VALOR – Quando a família
se mudou para o Paraná, as
terras não valiam quase nada.
Celino tinha emprestado as
poucas economias para um
amigo, que ao não conseguir
quitar o valor, deu em pagamento 100 alqueires com
plantação de hortelã em Assis
Chateaubriand. O óleo de hortelã era usado para fazer um
aditivo para motor a jato.
HERANÇA – Na época, Celino
dividiu a área em cinco lotes
de 20 alqueires cada, vendeu
dois e arrendou os outros três,
deixando como herança para
os três filhos. Essa também
foi uma contribuição para que
a família Liboni partisse para
a agricultura.

soja em um vizinho e se informar a respeito da cultura, Osvaldo viu que ali estava uma
grande oportunidade de negócio. Aproveitando a geada de
1970, que queimou o cafezal,
arrancou parte da lavoura e
começou a investir em soja.
Contratou uma esteira grande
que derrubou quase tudo. E o
pouco do café que restou acabou sendo eliminado de vez
em 1975, com a geada negra.
A partir de 1988, o produtor
deixou definitivamente o comércio e passou a se dedicar
exclusivamente à agricultura.
Muitas vezes, conta sorrindo,
das dificuldades que encontrou no início da cultura da
soja com a falta de implementos. Certa vez, na falta de um
pulverizador mecânico, o produtor tentou improvisar com
um tambor de 200 litros colocado na frente do trator com
canos finos furados, para aplicar os produtos químicos. Só
tempos depois é que as empresas lançaram os pulverizadores, que ele comprou de
imediato.

Ao longo dos anos, Osvaldo
acompanhou toda evolução
dos equipamentos e das variedades de soja, desde a Paraná, Bragg, Davis, até as
ENTROU COM TUDO NA SOJA – mais modernas. “Naquela
Ao acompanhar a colheita de época, produzir 80 sacas de

soja era o máximo”, comenta No final da mesma semana,
ele e o irmão decidiram aposOsvaldo.
tar na sorte e compraram o úlSORTE GRANDE – Em 1965, timo bilhete da loteria federal
Osvaldo e o irmão tiraram a que havia na lotérica. E para
sorte grande. E tudo começou colaborar com o colégio da ciem uma missa na igreja dade, também compraram
Rainha dos Apóstolos no uma rifa de um carro Renault
Shangri-La, em Londrina, 49 que concorreria pela loteria
quando o padre havia solici- federal. Nem acreditaram
tado doações aos fieis para quando o bilhete comprado
fazer uma série de quadros es- deu na cabeça. E melhor ainculpidos em madeira, repre- da, quando descobriram que o
sentando a via sacra de Jesus. número do bilhete da rifa do
Diante do aperto financeiro carro era o mesmo da loteria,
pelo qual passava, Osvaldo só ganhando assim os dois prêpensou: “teria que ganhar na mios. Na segunda-feira, os
loteria para poder ajudar”. Ele dois irmãos estavam na igreja
tinha comprado do patrão um pagando a promessa de doaVolkswagen, 1961, usado e ção do quadro, o que foi feita
estava chegando o final do com a venda do Renault. “É o
prazo para quitar a dívida e segundo quadro do lado esnão tinha conseguido juntar querdo da igreja”, diz ele com
nada ainda.
satisfação. E com a sua parte

da loteria federal quitou a dívida do Volkswagen com o patrão e construiu a casa em que
mora até hoje, no centro da cidade.
E agora, completamente fascinados pelas terras paranaenses e pela agricultura,
os Liboni garantem a sucessão familiar no agro com o
trabalho do filho do casal.
Mesmo formado em Farmácia
e Bioquímica e de ter atuado
20 anos na área, o filho Osvaldinho foi aos poucos se
envolvendo com a agricultura e hoje ajuda o pai em
tudo. O casal tem também
uma filha, que se chama
Célia, quatro netos e um bisneto a caminho, e planta
atualmente 71 alqueires com
soja e milho.

Parte da família de Feliciana
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RECEITAS

Um prato que é pura história
Frango cozido com polenta e refogado
de taioba era o cardápio mais comum
de muitas famílias, nos tempos do café
magina uma pratada de
frango caipira frito em
pedaços, acompanhada de
polenta e um refogadinho
de taioba. Essa simples e saborosa iguaria faz parte, com
certeza, da memória de muitas famílias que viveram no
campo.

I

Por isso, Cleuza, a filha caçula
do casal de produtores Nélson
e Umbelina Barlati, de Floresta
(PR), não teve dúvidas quando
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ficou sabendo do Festival de
Sabores Chefs do Campo: inscreveu a receita que por inúmeras vezes viu a mãe preparar no sítio, ao fogão a lenha. Trata-se de um prato “repleto de histórias” e, portanto,
de grande valor sentimental.
Segundo ela, se antes essa era
o tipo da comida comum em
casa, que agradava a todos,
“hoje é ainda melhor, pois tem
gosto de infância, de convi-

A produtora Cleuza Barlati e a mãe Umbelina: receita da família ganhou toque pessoal

vência, de coisa
boa”. Sua mãe, de 77 anos,
que é pioneira do núcleo feminino fundado há quase 15 anos
pela cooperativa em Floresta
– se recorda que nos tempos
do sítio, os filhos eram criados
soltos, subiam em árvore e
brincavam com os bezerros. “A

vida era diferente e, com certeza, as pessoas em geral se
sentiam muito mais felizes do
que hoje”.

havia antigamente, no meio
rural. Se uma família vizinha
fazia pães, distribuía para a
outra; e quando esta fazia
doce ou abatia um porco,
Enquanto Cleuza preparava o aquela já sabia, de antemão,
almoço, dona Umbelina apro- que teria o seu pedaço.
veitou para prosear, lembrando a solidariedade que Da mesma forma, o povo se

juntava em mutirão para ajudar na colheita. Sem falar que
as reuniões e festas aconteciam em meio a muita animação, num ambiente de cordialidade e confiança. Bons e velhos tempos!

tradução e interpretação de
espanhol, contribuiu para tornar a receita ainda mais gostosa. Certa vez, ao preparar o
frango, experimentou utilizar
gordura de galinha em vez de
óleo. Deu certo e, desde então, é assim que todos passaCleuza, que é graduada em ram a pedir.

Lembranças dos
tempos da colônia
Os Barlati se mudaram em
1969 para Floresta, vindos de
Manduri (SP). Nélson é de descendência italiana e Umbelina,
espanhola. Ambos se conheceram na fazenda do pai do marido dela, para quem sua família trabalhava, habitando
uma das casas da colônia. O
casal tem um filho e três filhas
e Umbelina conta que sempre
gostou de cozinhar.
A vida no campo propiciava fartura na mesa: arroz e feijão,
milho, hortaliças e demais culturas, colhidas nas ruas do
café, sem falar das criações. A
carne de porco era guardada na

banha, em lata; polenta nunca
faltava, assim como o tutu de
feijão. “Sempre vivi no sítio,
mas faz uns 15 anos que a
gente se mudou para a cidade,
porque todo mundo foi embora”, diz Umbelina.
Ela gosta de se lembrar dos
tempos da colônia: todos
acordavam às 4h, quando tocava a sirene; às 6h, a turma
já estava no trabalho e, às 9h,
paravam para o almoço.
Quando o relógio marcava
meio dia, fazia-se um pequeno
intervalo para o café e às 15h,
o último lanche. A jornada de
trabalho seguia até às 18h,

quando o pessoal retornava às
suas casas. “Nesse horário já
estava escurecendo e a gente
ia embora correndo, pra não
andar na escuridão”, diz. E
ninguém pense que, por ser
mulher, Umbelina era poupada
do serviço mais pesado: ela

um serviço extra no vizinho e
ganhar uns trocados. A produtora afirma se recordar com
muita saudade desses tempos,
nem tanto, é claro, pelo serviço, mas pela alegre e caloMas ela não descansava: com rosa convivência com as fao horário livre, corria para fazer mílias da colônia.

carpia, colhia café e ainda carregava sacaria nas costas. Aos
sábados, a trabalheira continuava até às 15h, quando se
ouvia a sirene.

FRANGO CAIPIRA À MADE IN ROÇA
INGREDIENTES

MODO DE FAZER

• ½ frango em pedaços;
• 2 xícaras de chá de cebolas
picadas;
• uma pequena porção de
gordura de galinha (no caso
da produtora de Floresta,
a gordura foi recolhida por
ela mesma, em outras
receitas);
• uma chaleira de água
fervente;
• pimenta-do-reino;
• sal a gosto.

Fritar os pedaços de frango
numa panela, com gordura de
galinha; acrescentar a cebola.
A água fervente é importante,
durante o cozimento. Para evitar que a carne queime, é preciso ficar atento e, quando
secar o fundo, acrescentar
água. Coloque sal e pimentado-reino à gosto. Acompanhamento: uma polenta mais
mole e taioba refogada (que se
prepara igual a uma couve).

Prato saboreado por todos ficou com gosto de quero mais
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SEGURANÇA

Maio Amarelo - no trânsito, o sentido é a vida
Implantação do sistema de telemetria na frota de veículos leves da Cocamar
faz parte de um amplo trabalho da cooperativa que visa a segurança de todos
segurança é mais que
uma prioridade, é um
valor na Cocamar. Por
conta disso, tem trabalhado em várias frentes visando sempre a segurança de
sua equipe de colaboradores
e dos cooperados e parceiros.
Dentro de sua programação
de campanhas de segurança,
a Cocamar desenvolve também o maio amarelo, que tem
como proposta: chamar a
atenção da sociedade para o
alto índice de mortes e feridos
no trânsito em todo o mundo.

A

O objetivo do movimento, que
ocorre em várias empresas de
todo o País, é uma ação coordenada entre o Poder Público
e a sociedade civil. A intenção
é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar
toda a sociedade, envolvendo
os mais diversos segmentos,
para discutir o tema, engajarse em ações e propagar o conhecimento, abordando toda
a amplitude que a questão do
trânsito exige. A experiência
mostra que os acidentes não
acontecem, mas sim são frutos de escolhas inadequadas
e arriscadas. A maioria dos
acidentes têm como motivação as falhas humanas como
imperícia, imprudência e desatenção.
TELEMETRIA - O maio amarelo
tem tudo a ver com outro projeto inovador desenvolvido
pela cooperativa desde 2018,
que se utiliza de um sistema

de telemetria para acompanhar o comportamento dos
colaboradores que dirigem
veículos leves da sua frota e
que já tem levado a uma redução significativa, desde o
início, do número de “ocorrências de comportamentos inseguros” na condução de veículos. Uma novidade é que em
breve os cooperados também
terão acesso a esse moderno
sistema de telemetria, possibilitando o controle, de forma
remota, do desempenho dos
operadores de máquinas agrícolas.
Além da instalação dos equipamentos de telemetria e do
sistema de reconhecimento
facial nos veículos, a Cocamar tem promovido a sensibilização dos condutores e
treinamento dos gestores. A
iniciativa foi viabilizada a partir de uma parceria entre a
Cocamar, sua coligada Transcocamar e a empresa Golsat,
de Londrina (PR), detentora
da tecnologia, com a finalidade de gerar informações
para aprimorar o gerenciamento dos recursos e promover uma redução de acidentes.
PREMIAÇÃO - Mesmo em tão
pouco tempo depois de implantada, a experiência chamou a atenção por seu ineditismo e vem sendo tão positiva que conferiu à Cocamar
o 16º lugar na premiação “The
100 Best Fleets” da América

Projeto envolve também a sensibilização dos condutores e treinamento dos gestores

Latina, para as empresas reconhecidas como a melhor
gestão de frotas, durante o
congresso
internacional
WTM18 no final de outubro
em São Paulo (SP).

tor, o sistema faz o reconhecimento a partir de um banco
de imagens, permitindo, ao
mesmo tempo, vários outros
dados para o controle da
frota, entre os quais o horário
de uso, o total de quilômetros
Na oportunidade, especialis- rodados, a trajetória do veítas de dezenas de países par- culo e velocidade incompatíticipantes conheceram o pro- vel com a sinalização da via.
jeto da cooperativa, destacando que a Cocamar é a pri- Durante o deslocamento, o
meira organização, em todo o condutor é informado por um
mundo, a fazer o cruzamento sinal intermitente ou contídas imagens dos condutores nuo, caso não esteja seguindo
com o reconhecimento facial as regras estabelecidas nas
na gestão de veículos.
diretrizes de direção defensiva da cooperativa. As inforCOMO FUNCIONA - A partir de mações a respeito da viagem
um dispositivo colocado inter- dos mais de 1,5 mil condutonamente no para-brisa, logo res ficam disponíveis em
abaixo do espelho do condu- forma de relatórios aos ges-

tores que, com isso, acompanham e podem aprimorar o
comportamento da equipe ao
utilizar os veículos. Caso uma
pessoa não autorizada assuma o comando, a mesma é
registrada pelo dispositivo.
OUTROS BENEFÍCIOS - O projeto tem promovido o menor
desgaste dos veículos, possibilitado uma avaliação da taxa
de utilização dos mesmos e
identificação de alternativas
para a redução de combustível. Todos os veículos são
adesivados, na parte traseira,
com a frase “Velocidade controlada por via”, o que serve
de alerta aos demais condutores a adotarem a mesma
prática.
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PESCARIA

Quando lançar a isca é fisgada certa
Além de uma série de fatores, as fases da lua e os movimentos
da maré também são considerados pelos pescadores mais antigos
ual é a época mais indicada para a pescaria? A resposta depende de vários fatores. Se a pescaria for em água
doce, cada região também tem
sua própria época mais indicada. No Pantanal, por exemplo, a lei permite a pesca
apenas entre março e outubro.
O ideal é escolher primeiro um
destino de pesca, a espécie de
peixe desejada e pesquisar
todas as restrições que se aplicam a região.

Q

Quando mais se informar,
melhor será a pescaria. É
preciso considerar fato- res
como a temperatura externa,
a temperatura da água, a
pressão atmosférica, se
houve alteração na coloração
da água devido a ocorrência
de chuvas, baixa ou aumento
de volume de água, dentre outros fatores que também influenciam no comportamento
dos peixes.

As fases da lua na pesca também são consideradas pelos
pescadores há muito tempo,
que acreditam que a força de
sua gravidade interfere no movimento das marés, na agricultura e na pesca, apesar dos
NO MAR - Já se a pesca é em que hoje descreem de sua imágua salgada, você não tem portância.
preferência de espécie de
peixe e quer aproveitar melho- LUA -Na lua nova, há pouca lures condições de clima, a minosidade lunar e, por esta
época mais indicada para pes- razão, os peixes costumam se
caria é entre outubro e março, concentrar no fundo do lago, rio
quando faz mais calor e é ou mar, sendo considerado um
comum acontecer a desova da período neutro para a pesca. Na
maioria das espécies, tra- lua crescente, a luminosidade
zendo-as para mais perto da ainda é fraca, mas faz com que
superfície. Se a maré, o vento alguns peixes subam à supere as chuvas estiverem a seu fície, sendo este um período refavor, prepare suas varas de gular para a pesca em rios e
pesca e seus equipamentos. boa na pesca no mar.

O período de lua cheia é a
melhor fase para a pesca,
pois a luminosidade é mais
intensa e faz com que os peixes subam à superfície, aumentando a velocidade do
seu metabolismo e seu apetite. Mas, no mar, pode haver
variações e é considerada
neutra por motivos diversos.
E na lua minguante, com luminosidade ainda grande,
também é uma boa fase para
a pesca em rios e ótima para
a pesca no mar, já que os peixes continuam atraídos para
a superfície.
MARÉ - O movimento das marés é causado pelas atrações
gravitacionais entre a terra, a
lua e o sol. O posicionamento

da lua e do sol em relação à
terra determinam como se
comportam os níveis do mar,
dos rios e canais litorâneos.
Por isso, temos as marés
grandes e pequenas, ou comumente chamadas de marés
vivas e mortas.
Nas chamadas marés pequenas, que acontecem na lua
minguante ou crescente, a
correnteza é menor, o que facilita o posicionamento das
iscas onde se deseja pescar.
Também, nestas marés, os
peixes terão uma área menor
para circular em busca por alimento, de forma que a produtividade da pesca tende a
aumentar. Mas não podemos
esquecer que as variantes

existentes em função dos lugares, das espécies de peixes,
entre outros fatores. Por isso,
nunca se deve desprezar a
análise de conhecedores da
região onde se pretende pescar.
NATIVO - É importante fazer
um estudo antecipado do local
de pesca desejado, fazer um
cruzamento da tábua de maré
com o calendário lunar, ver
quando ocorrerão as marés
mortas, mas não se esquecer
de consultar um pescador nativo da região para saber como
o clima e volume de água tem
se comportado. Existem peixes que costumam ser mais
encontrados em marés vivas,
dependendo do local.
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