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OPINIÕES & IDEIAS

É uma preocupação para o
ano que vem, porque a
atual safra de milho não
é grande. Então, o estoque
de passagem deste ano,
para o ano que vem, é
um pouco preocupante”

BLAIRO MAGGI, ministro da Agricultura, Pecuária
e do Abastecimento (Mapa)

Os transgênicos não
impõem riscos adicionais
ao homem se comparados
a seus equivalentes
convencionais”

O trecho acima é parte de um parecer
divulgado pela Associação Nacional de
Ciências, Engenharia e Medicina dos Estados
Unidos (NAS). Com 408 páginas, o estudo faz
uma revisão epidemiológica de informações
nos Estados Unidos e no Canadá, onde os
alimentos transgênicos são consumidos
há duas décadas

“Apesar das turbulências, tenho a
expectativa de que a Embrapatec
poderá sair do papel ainda em 2016”

MAURÍCIO LOPES, presidente da Embrapa, sobre a criação da subsidiária da
estatal, que será voltada à comercialização de tecnologias de ponta do agronegócio

A partir de agora, a Argentina vai
produzir muito mais, o que mostra
que isso não era tão difícil como o
governo anterior tentou mostrar”

EZEQUIEL DE FREIJO, da Sociedade Rural Argentina,
falando sobre a forte retomada do agronegócio em seu país.
No primeiro trimestre deste ano, as exportações do setor
cresceram quase 25% em comparação com igual período em 2015.

É preciso que o governo
interino de Michel Temer
se concentre na resolução
dos problemas
econômicos do país”

JOSÉ ROBERTO RICKEN,
presidente do Sistema Ocepar

RALLY COCAMAR BAYER
E SPRAYTEC É APLAUDIDO
EM EVENTO DE CAMPEÕES

SUCESSO DIANTE DE MAIS

DE 300 PARTICIPANTES, ENTRE
PRODUTORES, DIRIGENTES E
TÉCNICOS, COCAMAR PREMIA
OS VENCEDORES DA EDIÇÃO
2015/16 NA NOITE DE 9 DE MAIO,
DURANTE A EXPOINGÁ 2016

O

Rally Cocamar Bayer e Spraytec de Produtividade
foi parte da programação do evento promovido
pela Cocamar, na noite de 9 de maio, durante a
Expoingá 2016, para premiar os vencedores do
Concurso Cocamar de Produtividade de Soja. Além da
Bayer e da Spraytec, o Rally conta também com o patrocínio da Sancor Seguros, do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e da Zacarias Chevrolet.
Os mais de 300 convidados que compareceram ao Buffet
Central do Parque Internacional de Exposições Francisco

Feio Ribeiro, assistiram a um audiovisual e receberam
uma revista com o conteúdo do circuito, que passou por
mais de 15 municípios das regiões noroeste e norte do Paraná e oeste de São Paulo, percorrendo cerca de 2,5 mil
quilômetros entre os meses de março e abril.

“Foi uma novidade muito interessante”, afirmou o presidente da cooperativa, Divanir Higino, assinalando que “o
Rally procurou reconhecer e valorizar as boas práticas
agrícolas que levam ao aumento da produtividade”. Higino
projetou a segunda edição do Rally para começar em setembro, no início do plantio da safra 2016/17, de modo a
acompanhar todo o ciclo da lavoura.
Para Karol Czelusniak, da área de Marketing da empresa Bayer AgroScience, uma das patrocinadoras, “o
Rally foi um grande sucesso, superando às expectativas”.
“O trabalho agradou em cheio e ficamos muito satisfeitos”,
completou.
“O retorno foi grande”, comentou Luiz Gustavo Lapi, da
empresa Spraytec, outra patrocinadora, explicando que a
realização intensificou o relacionamento com os produtores, divulgando suas iniciativas para o incremento da produtividade.

Detalhe do público
que participou do
evento organizado
pela Cocamar para
premiar os vencedores
do 5º Concurso Cocamar
de Produtividade de
Soja, e que foi aberto
com a apresentação
do Rally

A REVISTA BOAS PRÁTICAS COCAMAR, trazendo

todo o conteúdo do Rally Cocamar Bayer e Spraytec de
Produtividade, foi distribuída aos participantes durante o
evento de premiação do 5º Concurso Cocamar de Produtividade
de Soja. Exemplares foram entregues ao público no estande
da cooperativa, na Expoingá, e encaminhados às unidades
operacionais. Abaixo, detalhes do evento em Maringá

O Rally procurou reconhecer
e valorizar as boas práticas
agrícolas que levam ao aumento
da produtividade”

DIVANIR HIGINO

SAFRA 2015/2016

Com 225 sacas por alqueire,
Cecília Falavigna é bicampeã
do Concurso Cocamar

PRODUTIVIDADE ELA

COLHEU 101 SACAS A MAIS
QUE A MÉDIA DO SEU MUNICÍPIO

A

presentando média de 225 sacas por alqueire, a
produtora Cecília Falavigna, com propriedade no
município de Floraí (PR), venceu pelo segundo
ano consecutivo o Concurso Cocamar de Produtividade de Soja, Safra 2015/16, na categoria Geral. Ela foi
uma das primeiras a serem visitadas pela equipe do Rally.
O segundo colocado, Márcio Zanzim, reside no município
de Jussara (PR) e teve média de 203 sacas por alqueire.
Na categoria Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF),
o ganhador foi César Formigheri, com propriedade em
Maria Helena, próximo a Umuarama (PR), que obteve
média de 186 sacas/alqueire. O Rally também passou por
sua propriedade. O prêmio, que inclui os respectivos engenheiros agrônomos que os assistiram, na cooperativa (veja quadro anexo), é uma viagem ao
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A partir da esquerda, em
pé: Edner Betioli Júnior,
Renato Watanabe, Rafael
Furlanetto, Arquimedes
Alexandrino, Antonio
Pedrini, José Cícero
Aderaldo, Divanir Higino,
Osmar Liberato, Marco
Roberto Alarcon e
Leandro Cezar Teixeira;
sentados: Emerson Nunes,
Valdecir Gasparetto, Cecília
Falavigna, Márcio Zanzim,
Marcos Paulo de Oliveira,
César Formigheri e Erick
Marinello
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Meio-Oeste dos
Estados Unidos,
no mês de agosto, onde eles
visitarão propriedades, empresas de pesquisas e a
Farm Progress Show, uma
das maiores feiras tecnológicas para o agronegócio em
todo o mundo.

Em sua saudação, o presidente da Cocamar, Divanir
Higino, falou da importância de os produtores acompanharem a evolução tecnológica e seguirem a orientação dos técnicos da cooperativa. “O trabalho mais nobre que realizamos é, justamente, o de ajudar os produtores a obterem mais
rentabilidade em suas lavouras”, disse, lembrando
que a região tem potencial
para chegar a uma produtividade de 250 sacas por alqueire. Essa, inclusive, é
uma meta que a cooperativa pretende alcançar nos
próximos anos.
A presidente da Sociedade Rural de Maringá
(SRM), Maria Iraclézia de
Araújo, também pronunciou-se. Ela elogiou a Cocamar como “a mais tradicional participante e parceira da Sociedade Rural na
realização da Expoingá”, enfatizando que a busca pela
produtividade “é a única
forma para se manterem
competitivos em seus negócios”.
O evento incluiu também
uma palestra com o especialista em produtividade de
soja, Dirceu Gassen, que
abordou “Manejo da soja
para altas produtividades”.
De acordo com Gassen, “os
produtores precisam conhecer bem o potencial das sementes que utilizam e oferecer a elas tudo o que precisam para alcançar alta produtividade”. A terceira etapa
foi a divulgação dos vencedores do 5º Concurso Cocamar
de Produtividade de Soja.

“IR ATRÁS” - Ao falar sobre
a conquista, a bicampeã Cecília Falavigna destacou a
necessidade de que os produtores busquem tecnologias. “É preciso ir atrás, ver
o que os outros estão fazendo, conversar com o
pessoal da cooperativa. Dá
para fazer mais com o
mesmo”.
O segundo colocado na categoria Geral, Márcio Zanzim, explicou que utiliza os
resíduos de três aviários
para incrementar a fertilização de sua propriedade.

“Estou há seis anos trabalhando o meu solo”, comentou, dizendo que sua média
geral, mesmo com os problemas climáticos, fechou
em 122 sacas por alqueire.
“Não fosse pelo clima, faríamos 170 sacas de média”,
acrescentou.
César Formigheri disse estar trabalhando, também, há
anos, o solo arenoso da propriedade: “É uma região difícil, mas temos o objetivo de
atingir a média de 160 sacas
por alqueire nos
próximos anos”.

Cerca de 300 convidados, entre produtores cooperados
de vários municípios, dirigentes e técnicos da cooperativa
e da Sociedade Rural de Maringá, prestigiaram o
Concurso. Na foto de cima, durante exibição do
audiovisual do Rally. Embaixo, momento da palestra
do especialista Dirceu Gassen, que discorreu sobre
“Manejo de Soja para Altas Rentabilidades”

As raízes são os músculos da
planta. A palha é a pele do solo”

DIRCEU GASSEN
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É preciso ir
atrás, ver o que
os outros estão
fazendo, conversar
com o pessoal
da cooperativa.
Dá para fazer
mais com
o mesmo”

CECÍLIA FALAVIGNA,
bicampeã

Na foto do alto, a partir
da esquerda: Arquimedes
Alexandrino,
superintendente de
Negócios; Antonio
Pedrini, vice-presidente
do Conselho de
Administração; Valdecir
Gasparetto, engenheiro
agrônomo/Unidade
Floraí; José Cícero
Aderaldo, vice-presidente;
Cecília Falavigna,
bicampeã do Concurso;
Divanir Higino, presidente;
Osmar Liberato,
superintendente de
Operações, e Marco
Roberto Alarcon,
superintendente de Varejo,
Café e Fibras. Na foto do
meio, os dirigentes com
o segundo colocado
na categoria geral, Marcos
Zanzim, e Marcos Paulo de
Oliveira, engenheiro
agrônomo/Unidade Jussara.
Ao lado, o produtor César
Formigheri (centro),
vencedor na categoria
ILPF, com Erick Marinello,
engenheiro agrônomo/
Unidade Umuarama, e o
presidente Divanir Higino.
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Inovar, mas sem
esquecer a tradição
INTEGRAÇÃO

O AVÔ FOI UM DOS PRIMEIROS A ABRIR ESPAÇO PARA
A SOJA NO ARENITO, EM 1997 POR MEIO DE PARCERIA EM ARRENDAMENTO,
AJUDANDO A CRIAR O EMBRIÃO DA ILPF. AGORA, COM A ORIENTAÇÃO
TÉCNICA DA COCAMAR, OBJETIVO É RESGATAR A HISTÓRICA EXPERIÊNCIA
E IMPLEMENTAR UM MODERNO PROJETO NA FAZENDA EM ALTO PARAÍSO.
POR ROGÉRIO RECCO

D
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O pecuarista Paulo César Zafanelli
Gonçalves prepara-se para começar
a fazer ILPF na safra 2016/17

epois de perder o
pai aos oito anos, o
hoje pecuarista e
engenheiro agrônomo Paulo Cesar Zafanelli
Gonçalves, de 34, encontrou
na figura do avô paterno,
Aparecido, a referência de
que precisava para seguir na
atividade rural. "Comecei a
ajudá-lo ainda muito novo,
aos 16 anos", conta o produtor, que está à frente de duas
propriedades: uma em Alto
Paraíso e outra em Xambrê,
municípios da região de
Umuarama, no noroeste paranaense. Em ambas, ele é
sócio do irmão, o advogado
João Paulo Zafanelli Gonçalves, 24 anos.

O avô Aparecido, que morreu em 2009, foi um pioneiro do desbravamento regional, ao qual se inseriu no
começo da década de 1950,
enfrentando o sertão para
formar fazendas. Pecuarista,
chegou a ter uma equipe de
90 peões, semeando pastagens com sementes que
mandava trazer de Maringá.
"Me acostumei ao brizantão
[espécie de capim], que ele
gostava tanto", lembra Zafanelli. Embora apegado aos
seus costumes, o avô não hesitou em ser um dos primeiros a abrir espaço para o
plantio de soja em 1997, com
o intuito de apoiar o esforço
do então prefeito de Umuarama, Fernando Scanavaca,
que, visionário, apostava na
soja como opção para a reforma dos pastos em solos
arenosos. A experiência com
o grão na propriedade não
deu o resultado esperado: faltava o conhecimento e as tecnologias atualmente disponíveis. Mas estava nascendo
ali, com a ajuda de Aparecido, o sistema que hoje é
considerado uma revolução
e ao mesmo tempo a redenção do agronegócio brasileiro: a integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF).
Zafanelli, que é casado e
tem um filho pequeno, fala
com orgulho da trajetória do
avô. Porém, seguindo o exemplo deixado por
ele, implementa
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inovações e planeja dar um salto
de modernidade na fazenda
São Paulo, em Alto Paraíso, de
500 alqueires ( 1,2 mil hectares), cujo comando assumiu
em 2009. Ali, a especialidade
é a cria: são mantidas 1,5 mil
matrizes nelore que produzem
de mil a 1,2 mil bezerros por
ano, vendidos com a idade de
7 a 8 meses. O pecuarista lembra que resistia em adotar a
inseminação artificial, mas depois que começou, há algum
tem-po, a fazer cruzamento industrial com caracu (touro/repasse) e angus (inseminação),
seus produtos ficaram mais
valorizados e a procura aumentou. "Eu achava que seria
um exagero pedir 2 mil reais
por um bezerro meio sangue
de angus, mas há quem
pague até mais por ele", menciona.

AVANÇAR - Agora, a São
Paulo ensaia uma volta ao
passado, no bom sentido: com
a orientação da Cocamar, Zafanelli quer retomar a experiência do avô e investir na
reforma dos pastos com soja,
seguindo uma tendência que
ganha corpo na região. São os
primeiros passos para estruturar um moderno sistema
de ILPF, que começa no ciclo
2016/17 em uma área inicialmente pequena, de 22 alqueires (53,2 hectares). "Vamos
avançar devagar, para crescer com segurança", explica o
produtor, que é acompanhado
pelo engenheiro agrônomo
Erick Marinelli, da unidade
da cooperativa em Umuarama. Dos maquinários de
que precisa, ele só não possui
a co-lheitadeira, mas o que
não falta são prestadores de
serviço. Os 22 alqueires
foram destocados e a própria
venda da madeira ajuda a reduzir os custos. O princípio
básico, segundo Marinelli, é
não mexer no solo, de textura arenosa e vulnerável à
erosão: apenas foram corrigidas as imperfeições do terreno, como as "trilhas" deixadas pelo gado. Nesses espaços, foi semeado milheto e,
quando chegar a primavera, os velhos pastos de brizantão serão dessecados, for-

Ao lado, Zafanelli
segura quadro com
reportagem da Folha
de S. Paulo, de 1997,
sobre o cultivo de soja
no arenito; nas fotos
do meio, a partir da
esquerda, o
administrador Manoel
Soares Ferreira,
os engenheiros
agrônomos Erick
Marinelli, da Cocamar,
e Thiago Scarpin, da
Unicampo/Bayer, e o
proprietário. Embaixo,
matrizes nelore com
produtos meio-sangue
angus

mando a base para o plantio
direto da soja. "Se eu conseguir apenas cobrir os custos
da soja, já terá valido a pena",
afirma Zafanelli, de olho no
benefício direto trazido pelo
cultivo da oleaginosa: a revitalização dos pastos, que poderão abrigar mais matrizes.
Seu objetivo com a ILPF, nos
próximos anos, é chegar a 2

mil unidades.

BRAQUIÁRIA - O brizantão
vai dar lugar à braquiaria ruzizinsis, a ser semeada no outono após a colheita da soja.
Esse é um capim de muitas
aptidões: viceja bem, servindo
de comida para o gado no inverno, época em que aquele
outro míngua com o frio; en-

raíza intensamente, agregando o solo, impedindo a erosão
e inibindo o surgimento de
ervas daninhas. Para completar, depois de dessecado, a
braquiária forma um cobertor de palha que vai proteger
a camada superficial da insolação, nos meses quentes,
mantendo-a fresca e úmida
por mais tempo após a chuva.

Exemplo
de sucesso

Tudo é novo para Paulo
César Zafanelli Gonçalves, mas ele diz já conhecer bem os benefícios trazidos pela ILPF. Um aparentado seu, o cooperado
Antonio Lazzari, de Francisco Alves, tem insistido
para que o produtor invista na integração. “Sua
fazenda é um exemplo de
sucesso desse modelo, eu
a conheci quando boa
parte ainda era só pasto”,
diz Zafanelli, que o visita
de vez em quando. “A
transformação foi grande,
ficou mais bonita e valorizada”, pontua. Na propriedade de Lazzari, cita
Zafanelli, a soja é mais
que uma mera reformadora de pastos: o grão tornou-se uma importante
fonte de renda, com altas
médias de produtividade.
Sem falar que o gado engorda mesmo no frio,
indo mais cedo para o
abate e acelerando o
fluxo de caixa.
Zafanelli conta que pensava em se desfazer da
fazenda em Xambrê, de
200 alqueires (484 hectares), onde arrenda 120
para cana-de-açúcar e, no
restante da área, mantém
400 novilhas. “Com o
valor conseguido aqui,
poderia comprar uma fazenda bem maior em outro estado”, comenta. Isso,
no entanto, implicaria em
deslocamentos e até mesmo numa possível mudança, o que o fez mudar
de planos. “Vamos investir no aumento da produtividade dessas duas fazendas, crescer verticalmente”, completa.
Aos 42 anos, 17 como
administrador da São
Paulo, Manoel Soares
Ferreira diz estar na expectativa: “Vai ser uma
mudança pra melhor”.
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Supermáquinas e drones
chamaram a atenção na Agrishow
MOSTRA

EDIÇÃO DESTE ANO
FOI RECHEADA DE NOVIDADES,
MAS OS EQUIPAMENTOS VOADORES,
CADA VEZ MAIS UTILIZADOS NO
CAMPO, ROUBARAM A CENA

C

erca de 800 empresas brasileiras e estrangeiras apresentaram na 23ª Agrishow, maior feira de agronegócio a céu aberto do país, de
25 a 29 de abril, em Ribeirão
Preto (SP), o que há de mais
moderno em tecnologia agrícola. Supermáquinas atraíram agricultores não só pelas funcionalidades e itens
de luxo, mas, principalmente, pelo desempenho que promete maior produtividade e

rendimento no campo, caso
é o caso das que foram mostradas pela John Deere.
Mas, além delas, há outras, bem menores, que também despertaram o interesse
do público: os drones. É do
céu que os produtores passaram a cuidar da terra e a gerenciar plantações inteiras
de soja, café, milho e cana-deaçúcar. Eles lançaram mão
da tecnologia por
trás dos drones

R$ 1,9

bilhão foi
o volume de
negócios totalizados
na feira, segundo
a organização
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para monitorar o
campo e até substituir máquinas agrícolas
usadas em algumas etapas
da lavoura. O investimento
pode chegar a R$ 300 mil.
Um desses veículos aéreos
não-tripulados (vant) começou a ser usado como pulverizador e foi uma das estrelas da Agrishow. Com
jatos em cada uma das quatro hélices, a engenhoca chinesa é aliada quando o
assunto é agricultura de precisão.

vando esse tipo de tecnologia
para o agricultor.

“Ele foi pensado para aplicações localizadas. Vou direto no problema e vou
solucionar de imediato”, diz
a assistente de suporte técnico Joissy Andrade, da Eficiente Tecnologia, uma das
empresas que participaram
pela primeira vez na feira, le-

O drone – que inicialmente
foi desenvolvido para atuar
em guerras – agora pode salvar a lavoura, segundo o pesquisador Denizart Bolonhezi,
da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios
(Apta), do governo estadual,
e que já começou a usar o
equipamento na safra de

Além do dinheiro economizado, os agricultores também
ganham tempo na coleta de
dados, com o uso de drone.
“Consigo mapear em um voo
mil hectares, o que levaria 4
meses com três equipes no
chão”, diz o cartógrafo Manoel Silva Neto, fundador da
DronEng, empresa de Presidente Prudente (SP), que fabrica drones no Brasil para o
uso na agricultura.

O produto, que lembra um
morcego e foi batizado de
Batmap (veja foto acima), começou a ser vendido em fevereiro e teve oito unidades
comercializadas para estados como Rio Grande do Sul,
Rio de Janeiro, São Paulo e
Pernambuco. O dono da empresa decidiu entrar no
agronegócio baseado em
projeções nos Estados Unidos sobre o uso de drones

cana de açúcar deste ano.
“Se temos uma infestação
de plantas daninhas no
meio do ciclo da cana e não
conseguimos entrar com o
trator, o drone chega naquela área, faz a intervenção com produto químico e
você evita que na safra seguinte o problema vá disseminar pela lavoura”, afirma
o pesquisador.

Economia e investimento

No Rally Cocamar

no setor.

“A agricultura vai representar 80% do mercado, das
vendas anuais nos Estados
Unidos, então a gente imaginou que no Brasil isto também vai acontecer, devido à
agricultura com uma representatividade maior para a
economia, além de possuir
uma área maior”,
diz Neto.

Equipamentos ajudam na
busca por mais produtividade
A tecnologia nos ares proporciona aos fazendeiros aumento na produtividade e também pode reduzir os danos
ao meio ambiente. “Ganha tempo, economiza recurso e é
sustentável porque não queima diesel”, comenta Joissy
sobre o drone pulverizador que funciona à bateria e com
capacidade de 15 litros pode alcançar três hectares por hora.
Outro uso, este cada vez mais comum, é o uso do vant
para monitorar as plantações e reduzir riscos ou impactos
no campo, que podem causar prejuízo aos produtores. Entre
os equipamentos, com preços que podem variar entre R$
60 mil e R$ 300 mil, há tecnologia embarcada capaz de
dar um diagnóstico completo da terra e do que foi plantado.
Equipados com sensores de temperatura e com câmeras
em RGB ou infravermelho, os drones fazem mapeamento
de áreas com autonomia de voo que pode chegar a 2 horas.
Entre os serviços que o objeto voador pode fazer estão vigilância noturna para evitar roubo de madeira, levantamento de falhas de plantio e potenciais riscos ambientais.

Para quem já usa, a ferramenta é fundamental para
tomar decisões estratégicas. No caso da cana-de-açúcar,
“Identificadas falhas no plantio, você pode replantar aquelas
falhas usando muda pré-brotada”, explica o pesquisador da
Apta. Ao evitar uma reforma completa na plantação, o produtor tem uma economia de R$ 7 mil por hectare.
Especialista na operação
de drones, Eduardo
Perenha, de Maringá,
fez a captação das
imagens aéreas para o
Rally Cocamar Bayer e
Spraytec de Produtividade,
realizado entre março e
maio deste ano. Ele
utilizou um Phantom,
que foi levado a todas
as propriedades, sendo
monitorado em solo por
um tablet. Segundo
Perenha, o equipamento
pode voar até mil metros
de distância.
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Fabricantes de máquinas
lançaram novos produtos

As máquinas são a principal atração da Agrishow, que apresentou, nessa área, novos produtos. Durante o evento foi lançado, por exemplo, o pulverizador Uniport 2530, da Jacto,
empresa parceira da Cocamar. A máquina busca atender às
necessidades do médio produtor. "Até então tínhamos uma
máquina 4x2 para esse segmento, mas não uma 4x4. Com
alta capacidade de tração, ela opera em rampas de até 30%
de declividade", afirma Rafael Arcuri Neto, coordenador de
treinamento da empresa.
Segundo ele, o equipamento atende às condições encontradas tanto em terrenos do Sul como do Sudeste do país, o que
foi viabilizado com a construção de um chassis com liga especial. A estrutura dá flexibilidade para a máquina trabalhar
em terrenos com diferentes inclinações.

"Outra vantagem é o fato do controle do motor a diesel não
ficar a cargo do operador, sendo feito pelo próprio sistema de
transmissão", diz Neto. Assim, segundo ele, o motor trabalha
com um número de rotações menor, já que o módulo inteligente disponibiliza apenas a quantidade de torque demandada
em cada situação. "Isso também reduz o consumo de combustível, que não passa de 400 ml por hectare", completa.
O sistema de pulverização atua com espaçamento de 35 ou
50 cm, porta-bicos quadrijet e reservatório de 2500 litros, permitindo a pulverização até 25 km/h e deslocamento em velocidades até 40 km/h.

Gerações unidas por um ideal
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PRODUTORES

SABÁUDIA

UNIÃO FAMILIAR
E A INCORPORAÇÃO DE MODERNAS
TECNOLOGIAS FAZEM DO CAMPO
UM BOM LUGAR PARA COLHER
REALIZAÇÕES E PLANTAR O
FUTURO. POR CLEBER FRANÇA

Q

ual pai não gostaria
de ter o filho seguindo seus passos
na atividade familiar? O que dizer então do
avô em ter o neto todo dia
trabalhando ao seu lado..
Pois é o que acontece em
uma propriedade no município de Sabaúdia, região norte do Paraná. O jovem Lucas
Gustavo Borrasca, 19 anos,
optou por permanecer no

Filho, Avô e neto:
boas perspectivas
para os produtos, bem
como a mecanização,
com recursos mais
sofisticados, tornou
a vida no campo
atraente para
os jovens

campo e ajudar a tocar os
negócios ao lado do pai Agnaldo, de 44 anos, e do avô
Raul, de 69. O Jornal Coca-

mar chegou cedo à propriedade para conhecer a rotina
da família. Depois de conhecer um pouco o sítio onde a
família reside, localizado na
estrada Toco de Pinho, na
Água do Mamão, a conversa
com o jovem aconteceu ali
mesmo no barracão, ao lado das máquinas.

O cultivo de soja, milho e
trigo em 30 alqueires (72,6
hectares), entre próprios e
arrendados, é tido como o
principal negócio, aliado a
produção de frangos em

quatro aviários – no total,
são produzidos 36 mil frangos por tirada. O jovem agricultor, que inclusive tem a
formação de técnico agrícola,
conta que sempre gostou da
vida no campo. “Quando eu
era criança, meus desenhos
sempre tinham ligação com
a roça. Fazia tratores, implementos, caminhões e colheitadeiras”, lembra, revelando
que os sonhos de menino se
tornaram realidade nos últimos cinco anos. “Até esses
dias eu guardava o esboço,
em um papel, de uma co-

lheitadeira TC-57, desenhada
perfeitamente quando tinha
apenas sete anos. Hoje, essa
colheitadeira está no barracão, adquirida recentemente, assim como um trator
John Deere, um caminhão,
uma plantadeira e um pulverizador”.
Além do apreço pela agricultura, Borrasca revela gosto pela tecnologia, tanto é
que essa colheitadeira conta com ar-condicionado, piloto automático e
som, entre outros
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recursos. “Isso
sempre chamou
minha atenção, tanto é que
sou responsável por essa
parte aqui da propriedade.
Meu pai e meu avô estão
mais ligados aos aviários,
mas nos ajudamos sempre
quando preciso”, conta o jo-

vem, que se mostra caprichoso com as máquinas.
“Tem dia que acordamos
cedo e só paramos de trabalhar tarde da noite. Mas a
vida no campo é isso, é preciso se empenhar ao máximo para colher bons resultados”.

Crescer em família

Depois da conversa com Lucas, fomos para a área da
casa da família. Lá estavam sentados em volta de uma
mesa de madeira, o avô Raul e o pai Agnaldo, esperando
sair um café. Ao lado, panelas no fogão de lenha indicavam que um frango caipira estava sendo preparado. Perguntado sobre a importância de o neto seguir seus
passos, “seu” Raul esboçou um ar de contentamento. Depois de alguns segundos respondeu com os olhos marejados: “É uma alegria ter quem você ama a seu lado,
batalhando junto. Esse menino, assim como o irmão dele,
o Tiago, não têm preguiça, encaram mesmo”.
Agnaldo, pai de Lucas, olhava atento e também não escondeu a satisfação por ter o filho trabalhando na propriedade da família. “Graças a Deus nosso trabalho está
surtindo resultados e aos poucos estamos crescendo. Melhor ainda é fazer isso em família, ao lado de quem a
gente mais preza”, finaliza.

Graças a Deus nosso trabalho está
surtindo resultados. Melhor ainda
é fazer isso em família, ao lado
de quem a gente mais preza”

AGNALDO BORRASCA, produtor

A produção de aves, em quatro barracões, se soma ao cultivo
de grãos, o que mantém o sítio em atividade o ano inteiro

2016, um ano para
quem sabe superar
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COMENTÁRIO

O ANO EXIGE FOCO NOS FUNDAMENTOS DO NEGÓCIO,
EXIGE ÊNFASE NAS VENDAS, EXIGE CLARIFICAR.
POR JOSÉ LUIZ TEJON MEGIDO*

C

rises são oportunas, pois nos obrigam a criar. A fórmula para o enfrentamento da entropia é a
criatividade. Quando olhamos para o cooperativismo
brasileiro, suas origens,
seus desafios, encontramos
seres superantes da melhor
espécie. Pessoas em pequenos grupos, visionários corajosos, valentes, iniciaram
no passado o que hoje nos
orgulhamos de ver.

Da mesma forma a superação borbulha por todos os
cantos e campos do agronegócio do país. Na parábola bíblica do semeador, é recomendado “não plantar em
terras fracas“. O brasileiro
que supera, transcendeu até
este ensinamento e hoje colhe mais de 650 milhões de
toneladas de cana em terras
fracas, consideradas no passado, inviáveis. Da mesma
forma a força da superação
vive exemplificada na evolução competitiva sensacional
da produção de grãos, da
suinocultura, da avicultura,
dos saltos qualitativos da
carne bovina e do leite. E,
iremos ver esse mesmo espetáculo superante na aqui-

cultura dos próximos anos.
PROTAGONISMO - O amigo
Ivan Wedekin, ex-secretário
da política agrícola no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, na
época do Ministro Roberto
Rodrigues, me disse estes
dias que o impacto do governo sobre a receita do
produtor nacional é de apenas 3%. Ou seja, os produtores brasileiros têm progredido e vieram a ser nesta
metade da segunda década
do novo século, exemplos
vivos de superação concreta, como protagonistas.

A agroindústria processadora no país, em meio a
custos logísticos impressionantes, a tributação e a desgovernança pública e política, demonstra liderança
global. Compete com grupos
multinacionais e sistemas
de proteção gigantescos. Até
no carnaval, vimos o samba
nas avenidas sob o ponto de
vista da organização, do
processo, da mesma forma
com a qual a moderna
carne brasileira é produzida
e vendida no mundo todo.
Ou seja, de histórias de superação não temos falta no
agronegócio brasileiro. Não

temos falta no setor sucroenergético que supera a cada
dia depois de ter passado
pela última crise em 2004.
E o ano exige foco nos fundamentos do negócio. O ano
exige ênfase em vendas. O
ano exige clarificar. E, com
quem vamos nos relacionar
para irmos ao futuro?

Na minha tese de doutorado, batizada “A pedagogia
da superação”, realizei vários estudos com grupos humanos e observei pessoas
que, sob circunstancias difíceis superaram. Fiz a comparação com outros, que
sob as mesmas condições
fracassaram, fraquejaram e
se permitiram ao abandono.
Sim, ao desistir abandonamos, e acima de tudo, abandonamos a nós mesmos.
Nesse estudo encontrei 10
fatores vitais, essenciais
presentes naqueles que
aprenderam a superar. Sim,
é uma pedagogia. Significa
conhecer, ter possibilidade
de aprender, de ensinar e
de ser algo viável como
aprendizagem. Dessa forma, para superar precisamos tomar consciência e
desenvolver esses 10 fatores fundamentais:

1
2
3
4

5

Limiar de dor: pessoas que superam são muito
mais resilientes, sofrem, choram, caem, mas
sabem suportar dores que afugentam e atemorizam aqueles que não superam.
Protagonistas versus vítimas: pessoas que superam foram ensinadas ao protagonismo, jamais vitimização.
Talentos e habilidades: pessoas superantes guardam dentro de si um dom, uma vocação. Sabem
fazer obras extraídas de si e, com esse poder
geram fatos para superação das circunstâncias.
Amabilidade: gente que supera é amável. Quer
dizer, atrai ajuda. Os fatores incontroláveis, a incerteza e o acaso estão presentes na ordem do universo. A amabilidade atua como fator de atração
das ajudas e de caminhos de oportunidades. Termina por receber dos outros, luzes inestimáveis.
Engajamento em profundidade. Gente que sabe superar é engajada. Atua na vida comprometida em
corpo, alma e espírito. Dessa forma enxerga e
capta o que escapa à maioria.
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Esses 10 ingredientes encontrei nos meus estudos e
estão presentes nos casos e
seres humanos que superam. Neste ano de 2016,
temos mudanças para enfrentar, sistemas internacionais em conflito, choques

6
7
8
9

Capacidade de amar. A superação exige amor. Significa concentração e foco, e um olhar apaixonado pela
causa, pela coisa, pelo objetivo a ser superado. Amar
será sempre a capacidade da renovação do amor.
Crianças vivas dominantes: adultos que superam
são aqueles que conseguem manter suas crianças
vivas interiores fortes, curiosas, estimuladas, vibrantes e animadas. Aprendem a aprender.
Inteligência emocional: a superação ao ser obtida
exige estabilização, inteligência emocional. As
desrupturas foram grandes, e é chegada uma
hora de construir em alicerces firmes.
Foco priorizado em valores: os valores fundamentais e eternos precisam estar presentes, e preservados, como uma coluna dorsal sobre a qual as
lutas existirão, mas serão as fortalezas, as sabedorias que nos farão vencer não apenas a curto,
mas a longo prazo. A superação que vale é aquela
que pode ser julgada pelo tempo.

10

Criatividade: o poder criador humano é um
talento divino, uma competência que nos permite criar valor a partir da própria vida e sob
quaisquer circunstâncias. Criamos do lixo,
criamos da crise, criamos do nada, e podemos
criar com o que já temos em nossas mãos,
como exemplificamos na música, tocando sucessos diferentes com os mesmos 4 acordes.

*Conselheiro Fiscal do Conselho Científico para
Agricultura Sustentável (CCAS), Dirige o Núcleo
de Agronegócio da ESPM, Comentarista da Rádio
Jovem Pan.

multiplicados e alavancados
pela interatividade mediática. “Disruption“ é um nome
desta era. Mutação acima de
transformação. Velocidade.
Gerações midiáticas, quer
dizer imediatas e mediáticas. Porém, será exatamente

desta era, que veremos sair
uma maior consciência de
sustentabilidade, de saudabilidade, de empreendedorismo e volta a um novo
campo, ao melhor cooperativismo e ao inexorável ser
humano global.
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Instituto Emater comemora 60
anos da extensão rural no estado

SERVIÇO

MARCA HISTÓRICA

PRESENTE EM TODOS OS
MUNICÍPIOS, INSTITUIÇÃO DESENVOLVE UM AMPLO
TRABALHO EDUCATIVO JUNTO AOS PRODUTORES

T

radicional parceiro
da Cocamar, o Instituto Emater, ligado à
Secretaria de Estado
da Agricultura e do Abastecimento (Seab), comemorou
no dia 20 de maio os 60 anos
de criação do serviço oficial
de extensão rural no Paraná.
Atuando em todos os municípios paranaenses, seus profissionais desenvolvem um
amplo trabalho educativo
junto aos produtores.
“Parabenizamos o Instituto
Emater por seus relevantes
serviços prestados à comunidade”, congratula-se o presidente da Cocamar, Divanir

Higino, acrescentando que a
instituição é parceira da cooperativa no fomento ao programa de Integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF),
no noroeste paranaense, participando de seus dias de
campo sobre o tema. A instituição se faz presente também, levando informação
aos produtores, em todas as
edições da Safratec (mostra
tecnológica organizada pela
cooperativa em Floresta, na
região de Maringá, cujo foco
é o aumento da produtividade das lavouras).
De acordo com Higino, a
recente Expoingá - promo-

vida de 5 a 15 deste mês no
Parque Internacional de Exposições de Maringá - deu
mostras da importância e da
diversidade dos trabalhos realizados pelas equipes do
Instituto Emater em prol da
melhoria da qualidade de
vida dos produtores e suas
famílias.

1,2

mil funcionários,
em 40 categorias,
o efetivo da
instituição

Atuação diversificada

O extensionista tem uma atuação diversificada. Além da
assistência técnica no campo, ele orienta sobre saneamento
básico, alimentação, meio ambiente, gestão da propriedade,
geração de renda e emprego, conservação dos solos e da
água e ajuda a preparar os jovens para assumir os estabelecimentos rurais. Temas como o uso racional de agroquímicos, preservação do meio ambiente e turismo rural,
também fazem parte do dia a dia dos extensionistas.

1956

o ano em que começou a história da extensão
rural no Paraná, com a instalação do Escritório
Técnico de Agricultura (ETA) – Projeto 15,
fruto de convênio entre os governos paranaense
e norte-americano. O objetivo, melhorar a
produtividade da agricultura. A iniciativa deu
lugar à Acarpa (Associação de Crédito e
Assistência Rural) que, por sua vez, foi
sucedida pela Empresa de Assistência Técnica
e Extensão Rural do Paraná (Emater). Em 2005,
passou a ser uma autarquia, o Instituto Emater

A “Fazendinha”, uma das principais atrações da Expoingá, é fruto do trabalho realizado pelos profissionais da instituição

Terceira geração da Montana
chega até o fim do ano
VEÍCULOS
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PICAPES

ENTRE AS NOVIDADES,
VERSÕES COM CABINE DUPLA E
ESTENDIDA, COM MAIS FORÇA E
CONFORTO DE RODAGEM PRÓXIMO
AO DE UM CARRO DE PASSEIO

A

picape Chevrolet
Montana vai ganhar uma nova geração até o fim do
ano. Isso quer dizer que o
modelo perderá o parentesco
com o Agile. A começar pela
plataforma.
A terceira geração da
Montana deixará para trás a
base GM4200 e passará a

empregar a arquitetura GSV
(Global Small Vehicle) da família Onix. De acordo com
especialistas, é possível esperar por um subchassi
capaz de isolar bem as imperfeições do solo, ao mesmo tempo que oferecerá
conforto de rodagem próximo ao de um carro de passeio. Além das esperadas
melhorias de ergonomia e

dirigibilidade, a picape terá
um visual alinhado ao do
Onix reestilizado, que por
sua vez ficará mais parecido
com o hatch médio Cruze.

Como acontece com as rivais Fiat Strada e Volkswagen Saveiro, a picape da

Chevrolet deverá ganhar
opões de cabine dupla e estendida, deixando de lado as
versões com cabine simples.

Já em relação às novidades mecânicas, é bem provável que a picape ganhe uma
opção de motor mais forte

que o atual 1.4 Econo Flex de
99 cv de potência e 13 kgfm
de torque. A marca deve
apostar de cara no 1.8 8V
FlexPower usado atualmente pelo Cobalt. Os 108 cv de
potência e 17,1 kgfm de torque vão tornar a picape
mais vigorosa carregada.

Para desbravar, era
preciso muita coragem
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HISTÓRIA

FAMÍLIA

MORAR NO MEIO DO MATO,
SOB O RUGIDO DAS ONÇAS, FAZ PARTE
DA MEMÓRIA DOS PREMEBIDA, QUE
CHEGARAM EM 1935 AO NORTE DO
PARANÁ. VALE A PENA CONHECER A
HISTÓRIA DELES. POR MARLY AIRES

D

epois do que enfrentou nos seus
três primeiros anos
no norte do Paraná,
o produtor Pedro Premebida,
já falecido, dizia que tudo ficara fácil. Quem se recorda
disso é a filha dele, Anici,
cooperada da Cocamar no
município de Pitangueiras.
Com apenas 16 anos ele ficou sozinho com o irmão
Paulo, de 14 anos, morando
no meio do mato, onde permaneceram por três anos,
sem ninguém por perto por
quilômetros, enfrentando o
medo, a fome, animais selva-

gens e tudo o mais. A explicação está logo adiante.

Foi nessa tosca estrutura,
no meio do nada e sem ninguém por perto, que José
deixou os dois filhos ainda
menores de idade e voltou
para buscar o restante da família. Mas, até retornar, passaram-se três longos anos.
Catarina, a mãe, que era
muito apegada aos filhos,
ficou desesperada, certa
vez, quando recebeu a falsa
notícia de que os dois filhos
haviam sido devorados por
uma onça. De origem ucraniana, eles moravam em Colônia do Rio Abaixo, que se
tornou a Fazenda Rio
Grande, próximo a Curitiba,
onde cultivavam 25 alqueires.

dois rapazinhos ficaram sós
no meio do mato, desmatando a propriedade e plantando culturas de subsistência como milho, arroz,
feijão e mandioca. No início,
para se alimentar, tinham
carne seca, peixe e fubá. Depois, passaram a comer o
que con-seguiam caçar, pescar e produzir. Certa vez,
sem ter o que comer, Paulo
e Pedro saíram ao encalço
de uma anta, perseguindo-a
por 10 km, até o Rio Bandeirantes. O problema foi arrastá-la para a casa, depois.

Quando Pedro morreu, aos
91 anos, em 2010, a fazenda
havia se tornado seu mundo.
“Apesar da idade, ele ainda
estava forte e ia para a propriedade todos os dias. Em
cada canto há algo que nos
faz lembrar dele”, diz a produtora.
A cidade não existia nem
no papel quando os dois irmãos chegaram em companhia do pai, José, no ano de
1935, viajando de trem, a ca-

valo e fazendo os últimos 40
km a pé, carregando o que
podiam nas costas. A área
loteada pela Companhia de
Terras Norte do Paraná
(CTNP) ia até o limite de onde viria a ser a propriedade
deles. Por isso a picada aberta pela CTNP, a partir de
Cambé (então Nova Dantzig), terminava na cabeceira
do lote.

José comprou 250 alqueires de mata diretamente do
governo do estado, por meio
do interventor Manoel Ribas, do qual era amigo. Na
fazenda, eles abriram uma
clareira, construíram uma
tapera de palmito coberta de
sapê e prepararam um chiqueiro de porcos. A casa
tinha só três paredes e, por
isso, até que fosse possível finalizar a construção, deixavam toda noite uma fogueira
acesa para evitar a aproximação de animais selvagens.

Dois rapazinhos no meio na mata

Neste período todo, os

Da cabeceira da fazenda,
os dois abriram uma picada
até Sabáudia, distante cerca
de 13 km, para que pudessem trazer a mudança da fa-

mília. “Meu avô contava que
eles amarravam um galho
nas costas, para que não
fossem surpreendidos por
uma onça enquanto trabalhavam, e metiam-se no
meio da mata”, diz Erika,
neta de Pedro e filha de
Anici.

Acima, Pedro e Maria
José, já falecidos.
Ao lado, caçada de onças,
uma cena comum na
região, na década de 1930.
O governo mandava
pólvora para os
produtores se defenderem
de animais selvagens
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Todos juntos

Pedro se casou com Maria
José e o casal teve um filho,
Pedro Júnior, e cinco filhas
(Regina, Paulina, Amélia, Antonia e Anici) que são sócias
em uma propriedade de 125
alqueires, administrada pelo
esposo dessa última, Heraldo
Gaspari Bordini. Pedro Júnior
toca suas terras sozinho.

CAFÉ E GADO - No início, a
família Premebida plantou
café e culturas de subsistência, como a maioria dos produtores da região, mas também investiu na criação de
gado de corte. Chegou a ter
mais de 100 trabalhadores
na fazenda. Instalou, também, uma serraria movida a

água e puxou muita tora.
Mais tarde, construiu um gerador de energia elétrica,
igualmente acionado à água,
uma tecnologia avançada
para a época.

Pedro e a esposa Maria
José foram adquirindo, ao
longo dos anos, as terras
dos irmãos e de vizinhos,
construindo seu patrimônio,
A família lidou com cafezal
até 2013, quando arrancou a
última parcela. A soja só foi
introduzida em 2002, mas
hoje ocupa a maior parte
das terras: 75 alqueires. Outros 20 continuam com pastagem e há 30 alqueires de
mata nativa.

O lugar era um ninhal de onças

Em seus primórdios, Pitangueiras era um ninho
das onças. A produtora
Anici conta que havia tantas por ali que por várias
vezes o pai defrontou-se
com elas. Quando os dois irmãos ficaram sozinhos no
mato, o que mais escutavam eram os miados das
felinas, por perto, interes-

sadas nos porcos ali mantidos.

Um dia, ao ser despertado pela barulheira dos cães
e dos porcos, Pedro armouse com sua espingarda e
saiu de casa, quando se viu
frente a frente com uma
onça. “Meu pai contava que
o Manoel Ribas sempre

No detalhe, as
irmãs Regina
e Anice.

Carta enviada pelo interventor
Manoel Ribas, à família, para
agradecer o envio do couro
de uma onça

mandava pólvora para que
os produtores se defendessem das feras que habitavam a região. Certa vez,
Pedro chegou a enviar ao
interventor o couro de uma
onça. “Temos até hoje a
carta que o Manoel Ribas
mandou, para agradecer o
couro”, conta Anici.
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HISTÓRIA

Fundada em 1942,
Pitangueiras virou
município em 1993

O avô materno de Anici, Antônio Rodrigues Paes, de
origem portuguesa, foi fundador da cidade de Pitangueiras, em 1942. Na época, a localidade era chamada de patrimônio de Santo Antônio. No início, a localidade pertencia a Arapongas e, depois de uma nova divisão, passou a integrar o município de Rolândia. Paes era funcionário da Companhia de Terras Norte do Paraná. Anici
conta que sua mãe, Maria José, e os tios, João e Aurora,
o ajudaram a abrir a mata e a fazer as demarcações.

A região onde estava o Patrimônio de Santo Antônio
foi elevada a distrito administrativo de Rolândia em 1954
com a denominação de Pitangueiras, em referência ao
rio do mesmo nome. Os moradores mais antigos têm
outra versão: creditam o nome à grande quantidade de
pitangueiras que havia por ali. O município foi desmembrado de Rolândia em 1990 e instalado em 1993.

O irmão foi pracinha
na Segunda Guerra

Pedro sempre guardou com carinho um presente que
ganhou do irmão Paulo. Em 1945, Paulo foi um dos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira a lutar na Segunda Guerra Mundial e a receber uma condecoração
especial do Papa Pio XII. Mas, em vez do seu nome,
pediu que fosse colocado o do irmão, trazendo para ele a
benção do Papa.

De origem ucraniana, a família de Pedro trazia na memória a carestia que sobrevinha a uma guerra. Por isso,
quando eles souberam do início da Segunda Guerra Mundial, e mesmo vivendo no Brasil, trataram de estocar alimentos básicos e gêneros de primeira necessidade, já
sabendo que poderia faltar de tudo. E, para não serem
saqueados, esconderam as mercadorias por toda a fazenda, entre as pedras, sob pontes e na mata.

Cobras eram capturadas
e enviadas ao Butantan
Todas as cobras cascavéis que encontrava na propriedade, em vez de abater,
como muitos faziam, Pedro
capturava, colocava em caixas e enviava de trem ao
Instituto Butantan, em São
Paulo, para a produção de
soro antiofídico, tão necessário naqueles tempos. As
doses eram aplicadas tanto
no caso de picadas em pessoas, quanto em animais.

Muitas vezes, o Instituto
enviava uma carta agradecendo e comentando sobre
os muitos filhotes nascidos
no caminho. Junto, enviava
doses do soro para a família, que sempre fornecia, de
graça, a quem precisava. Algumas pessoas vinham de

Em troca, pelo envio dos ofídios,
a família recebia doses de soro
longe buscar o soro na propriedade de Pedro.
Quando a empresa de
trem, que partia de Ara-

Um cemitério na fazenda

Sem ter, na época, onde
enterrar seus mortos, os
primeiros moradores da
atual Pitangueiras reivindicaram a Pedro, certa ocasião, um espaço em sua
propriedade, para transformá-lo em cemitério. Anici
diz que o pai relatava terem
sido realizados ali mais de
300 sepultamentos. Até hoje
o local, onde havia um cru-

zeiro, é preservado, mesmo
com o cemitério desativado
há mais de 60 anos.
“Meu pai dizia que os defuntos eram trazidos enrolados em um lençol de algodão, carregados com varas, como em uma rede.
Abriam a cova e colocavam
o corpo em seu interior,
mas levavam embora o len-

A estrada boiadeira

A antiga Estrada Boiadeira passava ao lado da propriedade dos Premebida e essa via era a rota mais
comum dos viajantes e também de gente suspeita: fugitivos de São Paulo e Rio de Janeiro, que seguiam
para se esconder no Mato Grosso. De bom coração,
Pedro sempre fornecia alimentos para os que passavam e não se recusava a dar abrigo para os que pediam. “Graças a Deus nunca aconteceu nada. Eles
ficavam ali à noite, batiam papo, contavam suas histórias, se alimentavam e seguiam viagem”, diz Anici.
A
condecoração
do Papa
Pio XII

A produtora cita que alguns compravam linguiça e
carne seca, como provimento para a viagem, comprometendo-se a pagar na volta. No entanto, nem todos
honravam o compromisso.

pongas, descobriu que nas
caixas iam cobras vivas, se
recusou a continuar fazendo o transporte das mesmas.

çol, para ser aproveitado
pela família. Eram tempos
difíceis”, afirma Anici. Ela
recorda-se de uma história
que Pedro sempre contava
de um rapaz que, após ser
enterrado, a família fincou
ao lado do jazigo uma cruz
com galho verde. Pois o
galho enraizou, transformando-se em um imenso
cedro.

Os defuntos eram
trazidos enrolados em
um lençol de algodão,
Abriam a cova e
colocavam o corpo em
seu interior, mas
levavam embora o lençol,
para ser aproveitado
pela família. Eram
tempos difíceis”

ANICE PREMEBIDA
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USDA espera produção
menor de soja no mundo
MERCADO

TENDÊNCIAS

AO MESMO TEMPO,
SUBIRAM DE FORMA SIGNIFICATIVA
OS NÚMEROS DAS PREVISÕES
REFERENTES À DEMANDA

N

o dia 10 de maio, o
USDA (Departamento de Agricultura dos Estados
Unidos) deixou o conservadorismo de lado e fez correções
significativas nos números
da soja e do milho da safra
2015/16, principalmente do
quadro mundial, além de confirmar a possibilidade de
uma produção menor da oleaginosa na temporada 2016/
17 no país.

SOJA/EUA - A produção esperada veio em 103,42 milhões
de toneladas e o número
ficou dentro das expectativas
do mercado - de 100,78 milhões a 106,96 milhões de toneladas, porém, abaixo da
2015/16, de 106,93 milhões
de toneladas. A produtividade
foi estimada em 52,95 sacas
por hectare, contra 54,42 sacas da temporada anterior.
Enquanto isso, a área plantada caiu para 33,27 milhões
de hectares e a colhida, para

(A expectativa para a
safra dos EUA neste ano)

32,94 milhões, com baixas
de, respectivamente, 0,60% e
0,48% em relação à temporada 2015/16.
Os estoques finais norteamericanos da safra 2016/17
vieram estimados pelo USDA
em 8,03 milhões de toneladas, 33,69% menores do que
os da safra 2015/16, de 12,11
milhões. As expectativas do
mercado variavam entre 6,75
milhões e 20,36 milhões de
toneladas, com a média espera de 11,62 milhões.
Outro destaque no cenário
norte-americano foram os números da demanda, que subiram de forma bastante
significativa. Para o esmagamento, o aumento esperado é
de 2,42% - de 50,89 milhões
para 52,12 milhões de toneladas, enquanto as exportações
deverão subir 10,56%, de
46,4 milhões, para 51,3 milhões de toneladas.

Números encolheram

O USDA ainda reduziu de forma bastante expressiva os números do quadro
mundial. A produção global de soja da safra 2015/16 foi corrigida de 320,15
milhões para 315,86 milhões de toneladas e, assim, os estoques caíram de 79,02
milhões para 74,25 milhões de toneladas.
No entanto, se espera uma produção 2,64% maior na temporada 2016/17, de
324,2 milhões de toneladas e, em contrapartida, uma baixa nos estoques globais
de 8,13% para 68,21 milhões de toneladas.
Os números da safra atual da América do Sul também foram ajustados. As
produções do Brasil e da Argentina recuaram para, respectivamente, 99 milhões
e 56,5 milhões de toneladas, e os estoques para 16,3 milhões e 26,8 milhões de
toneladas. Para a nova safra, porém, se espera uma colheita 4,04% maior no
Brasil, de 103 milhões de toneladas, e 0,88% na Argentina, para 57 milhões.
Na China, destaque para o aumento esperado para suas importações de uma
temporada a outra, que é de 4,82%. As compras da nação asiática passariam,
portanto, de 83 milhões para 87 milhões de toneladas.
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Americanos vão semear mais milho

A nova safra de milho dos
Estados Unidos foi destaque
entre as informações do cereal no boletim do dia 10 de

maio. O USDA confirmou a
preferência dos produtores
norte-americanos, que apostarão mais nessa cultura em de-

trimento da soja.

A produção de milho do
país, em relação à temporada
2015/16, deverá crescer cerca
de 6,10% para chegar a 366,54
milhões de toneladas. As projeções do mercado oscilavam
entre 345,21 milhões e 366,57
milhões de toneladas, contra
as 345,08 milhões colhidas no
ano passado. A média esperada é de 367,08 milhões e, no
Outlook, o número estimado
foi de 351,17 milhões.

Apesar de uma redução da
produtividade esperada em
0,24% para 177,8 sacas por hectare, as estimativas para as
áreas plantadas e colhidas compensam, já que devem crescer,
respectivamente, 6,37% e
6,43%, para 37,88 milhões e
34,76 milhões de hectares.
Os estoques, portanto, também deverão ser maiores. O

USDA estimou os da safra
2015/16 em 45,8 milhões de
toneladas e os da 2016/17 em
54,69 milhões de toneladas,
um aumento de 19,41%. As expectativas do mercado variavam entre 41,68 milhões de
64,7 milhões de toneladas. A
média era de 56,59 milhões.
Por outro lado, o uso do cereal para a produção de etanol
deverá ser maior também 134,63 milhões de toneladas bem como as exportações dos
EUA, que poderão alcançar as
48,26 milhões de toneladas.

MUNDO - No quadro global, o
destaque ainda é o ajuste feito
para os números da Argentina e do Brasil. A produção
brasileira caiu de 84 milhões
para 81 milhões de toneladas,
enquanto argentina foi de 28
milhões a 27 milhões de toneladas. Seus estoques finais
também foram reduzidos de

6,51 milhões para 5,94 milhões de toneladas e de 1,62
milhão para 1,61 milhão de toneladas.

Já para a temporada 2016/
17 são esperadas 82 milhões
de toneladas de milho do Brasil e mais 34 milhões da Argentina. Assim, a nova safra
mundial é esperada em
1.011,07 bilhão de toneladas e
os estoques em 207,04 milhões de toneladas, com, respectivamente, 4,36% de aumento e 0,40% de redução em
relação à temporada anterior.

366,54

milhões de toneladas
é a previsão do
USDA para a safra
norte-americana
de milho
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MERCADO

Exportações de soja já
cresceram quase 40%

O Brasil exportou um volume recorde de soja em grão
em abril, com um total de 10,32 milhões de toneladas, segundo informou no dia 3 de maio a Associação Nacional
dos Exportadores de Cereais (Anec). Com isso, nos quatro
primeiros meses do ano, o país já enviou ao exterior 23,6
milhões de toneladas da oleaginosa, alta de 36,8% em relação ao mesmo período de 2015, conforme a associação.

Até então, segundo a Anec, o maior volume de soja movimentado em um único mês havia sido em abril de 2015,
quando foram embarcadas 9,2 milhões de toneladas. Do
porto de Santos (SP) saiu a maior parte da soja exportada
no mês passado – 33%, ou 3,43 milhões de toneladas. De
janeiro a abril, o porto paulista respondeu por 39% dessas
movimentações, seguido por Paranaguá (PR) e Rio Grande
(RS), com 19% e 10% respectivamente. Já os portos do Norte
responderam por 22% da soja exportada no período. Entre
os destinos, não houve surpresas: a China seguiu na liderança, recebendo 80% a soja que deixou o Brasil neste ano.

No caso do milho, as exportações brasileiras totalizaram
7,4 milhões de toneladas de janeiro a abril, alta de 139,3%
ante o mesmo período de 2015, segundo a Anec. Apenas
em abril, foram 187 mil toneladas, bem abaixo das 367,6
mil toneladas apontadas pela Secex.

A Anec manteve a estimativa de que o Brasil deve encerrar 2016 com a exportação de 57 milhões de toneladas de
soja, 7% acima do ano passado, e um volume praticamente
estável de milho, de 30 milhões de toneladas.

Saldo comercial pode
chegar a US$ 50 bi/ano
A balança comercial brasileira registrou superávit de US$
13,249 bilhões de janeiro a abril de 2016, de acordo com
números divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior (Mdic). Trata-se do melhor
resultado para o acumulado dos quatro meses em toda a
série histórica iniciada em 1989. No mesmo período em
2015 houve déficit de US$ 5,059 bilhões.

O número é resultado de exportações de US$ 55,948 bilhões de janeiro a abril, retração de 3,4% na comparação
anual, e de importações de US$ 42,699 bilhões, com baixa
de 32,2%.

ARGENTINA - Após eliminar taxas de exportação de itens
agrícolas e carne a Argentina disparou em 68% seus embarques desses produtos para o mercado internacional no
primeiro trimestre de 2016. No período, a Argentina exportou 19,97 milhões de toneladas dessas mercadorias, ante
11,91 milhões no primeiro trimestre de 2015. Os produtos
que tiveram maior aumento nos embarques para o exterior
foram o trigo, com elevação de 105%, e o milho, que subiu
84%.
Antes da medida, exportadores eram taxados em 23% no
trigo, 20% no milho, e 15% na carne. A mudança na cobrança manteve a taxa sobre a soja, mas diminuiu a alíquota de 35% para 30%.

3 2 | J o rn a l d e Se rv i ç o Co c a m a r | M a i o 2 0 1 6

Mesmo com margens achatadas,
produtor ainda deve ter lucro
MERCADO

CAFÉ

ENCONTRO ORGANIZADO
PELA COCAMAR EM CARLÓPOLIS
DEBATEU, ENTRE OUTROS ASSUNTOS,
AS TENDÊNCIAS PARA O PRODUTO
NESTE ANO. POR MARLY AIRES

P

ara ter lucro com o
café neste ano, o produtor precisa ter, é claro, produtividade e
qualidade. Mas ele tem que
saber trabalhar os custos, adotar uma estratégia de comercialização e estar atento às oportunidades. Com as margens
mais achatadas, mas ainda positivas, o cafeicultor pode não
obter um resultado tão positivo
quanto o do ano passado, porque também o custo de produção subiu, mas o ano ainda
deve ser favorável.

Este foi o resumo das tendências de mercado apresentadas pelo consultor da Safras e
Mercados, Gil Barabach, dia 4
de maio, no Encontro de Cafeicultores Cocamar, organizado
em Carlópolis (PR). Cerca de
160 produtores de toda a região cafeeira da Cocamar par-

ticiparam do evento. Na abertura, o superintendente de Varejo, Café e Fibras, Marco
Alarcon, destacou que uma
das principais estratégias da
cooperativa para apoiar os produtores em seus negócios, tem
sido difundir tecnologias que
os ajudem a aumentar a produtividade, apoiando-os em
todas as etapas, da produção à
comercialização.

VENDAS FUTURAS - Barabach disse que têm crescido as
vendas futuras de café, o que é
positivo, pois tal medida ajuda
a montar uma estratégia de
vendas para se chegar a uma
boa média de preço ao longo
do ano. “A comercialização é dinâmica. Exige monitoramento
constante. O produtor tem que
aproveitar as oportunidades,
mas não se limitar só a elas, e
nem ficar sempre esperando

Expectativa é de que serão colhidos este ano, no Brasil,
50,3 milhões de sacas, segundo estimativa da Safras
e Mercados; no detalhe, o consultor Gil Barabach

que o preço suba mais”, disse.

É preciso, segundo o especialista, traçar uma estratégia comercial, aproveitando o menor

Safra é para repor estoques

Com um mês de antecedência, em abril, teve início a colheita de café na região da
Cocamar. As chuvas em abundância e o forte calor aceleraram o processo de granação e
maturação. E se o clima ajudar, sem chuvas constantes
como no ano passado, a colheita deve ser rápida, sendo
concluída em três meses, em
vez dos seis meses demandados no período anterior.

No Brasil, a expectativa
este ano, segundo a Safras e
Mercados, é de produção de
50,3 milhões de sacas, o que
permite uma situação de relativo conforto aos compradores.

Mas, a safra mundial 2015/16
deve fechar com produção de
150,1 milhões de sacas e consumo de 148,3 milhões.

POUCA FOLGA - Em contrapartida, a relação estoque consumo mundial voltou a cair de
29% para 25%, o que deixa o
quadro geral com pouca folga
“e o comprador com a pulga
atrás da orelha”, afirmou consultor da Safras e Mercados,
Gil Barabach. “Qualquer problema pode levar a falta do
produto. Como só se tem comprado o necessário (“da mão
para a boca”, como se diz), se
o mercado perceber qualquer
risco de falta do produto, ace-

lera a compra e faz o preço
subir, porque não há grandes
volumes em estoque”, disse.

Mesmo com a boa safra brasileira, desenha-se um cenário
que não assegura total tranquilidade e não se alinha com
queda de preço, segundo o
consultor. A expectativa é de
um consumo interno de 20,5
milhões de sacas e exportação
de 36,55 milhões, diante dos
melhores preços praticados no
Brasil, com a valorização do
dólar. A demanda deve reduzir o estoque de 10 milhões de
sacas para 3,32 milhões. Por
isso, destacou Barabach, o
produtor precisa monitorar os

valor do dólar para comprar insumos, antecipar gargalos para fugir de armadilhas do mercado e gerir os imprevistos.
“Não existe fórmula mágica. O
produtor não deve correr mais
risco do que o necessário”.

menta a chance de ter uma
margem maior de lucro. Mas,
ressaltou, o produtor tem que
monitorar seu custo, trabalhando com altas produtividades, porque mesmo quando a
cotação é menor, ele pode ganhar. “Quando se trabalha
com commodity, tem que se
pensar em produtividade e
custo médio”, resumiu.

acontecimentos e o mercado
para avaliar o melhor momento para vender.

da faixa de 10 milhões do início da década, e uma relação
estoque-consumo de 21%, o
que é baixo.

O consultor da Safras e Mercados lembrou ainda que
preço é importante porque au-

Para 2017, complementou, a
expectativa é de safra ainda
maior no País e de melhor
qualidade, mas tudo vai depender do clima. “A florada de
setembro já começa a influenciar o mercado”. A previsão da
Safras e Mercados é de uma
produção de 56,4 milhões de
sacas, mas com o consumo interno de 21 milhões de sacas
e exportação de 34,4 milhões,
“não haveria grandes sobras,
apenas uma reposição do estoque”, que passaria para 4,32
milhões de sacas, bem abaixo

Dentre os fatores que têm
levado a queda nos preços do
café no mercado internacional, Barabach destacou o
avanço da colheita da safra
2016 no Brasil, o dólar mais
alto frente ao real, que estimula as exportações, a desaceleração da economia da
China e a queda do preço do
petróleo que têm afetado a cotação das commodities, a demanda “da mão para a boca”
e a exportação recorde do
Brasil em 2015/16.
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CAFÉ

Solo ácido prejudica a lavoura

CUIDADO

USO CONTÍNUO DE
NITROGÊNIO SEM ANÁLISE DE
SOLO OU UMA BOA CALAGEM,
PODE OCASIONAR DESEQUILÍBRIO
E AFETAR AS PLANTAS

A

adubação do cafeeiro com nitrogênio
é necessária para o
bom desenvolvimento da lavoura. Mas o uso
contínuo de nitrogênio, entretanto, sem análise de solo
para se conhecer a real demanda pela planta e sem
uma boa calagem para balancear os níveis de cálcio e os
nutrientes, a tendência é de
que o solo se torne cada vez
mais ácido, o que é ruim
para as lavouras. O alerta foi
feito pelo pesquisador José
Antonio Quaggio, pesquisador do Instituto Agronômico
de Campinas (IAC), durante o
Encontro promovido no dia 4
pela Cocamar em Carlópolis,

Dependendo da fonte de nitrogênio utilizada, o problema só se agrava. Quaggio
citou o experimento em um
cafezal onde foram aplicados
150 kg/ha de nitrogênio, a
cada safra, durante 12 anos.

No solo de pH igual a 6,2,
onde foi usado nitrocálcio,
caiu para 5,0; onde se empregou salitre do chile, o pH desceu para 5,8; com sulfato de
amônio, 4,3; e, utilizando
ureia, para 4,4.

GANHAR MAIS - Os níveis
de cálcio e magnésio caíram
para menos da metade com
as duas primeiras fontes de
nitrogênio, para 14% do total
com a terceira e para 24%
com a quarta. No caso do alumínio, enquanto as duas primeiras fontes não alteraram
o nível do mesmo, com o sulfato de amônio subiu para 15
e com a ureia, para 9. “O que
o produtor ganha a mais em
produtividade e qualidade ao
adubar com outras fontes de
nitrogênio, é mais do que o
dobro do que economiza com
a ureia, a mais usada, e
ainda não acidificao solo”.
Segundo Quaggio, o alumí-

nio serve como uma barreira
química que reduz a absorção
de nutrientes e de água e afeta o crescimento em profundidade do sistema radicular da
planta. “Por isso, é fundamental fazer uma boa calagem do
cafeeiro. É um produto barato,
com bom custo benefício. A
cada real investido, retornam
30”, disse..
Quaggio destacou a importância de adubar o café de
acordo com a real demanda,
com base em análise de solo
e na perspectiva de produtividade, sem esquecer os micronutrientes, fundamentais
para garantir o equilíbrio nutricional. “Um erro comum é
adubar sem saber exatamente qual a necessidade do
cafezal. A análise do solo é
um item básico, mas poucos
fazem e da forma correta. A
coleta da amostra deve ser
feita 30 cm para dentro da
saia do cafeeiro e 30 cm para
fora, misturando-as”, citou.

O pesquisador do IAC citou
ainda que quanto mais se
pesquisa, mais se descobre a
importância do magnésio
para o cafeeiro, mas assim
como o enxofre e os micronutrientes, normalmente é esquecido na adubação. Apesar
de usado em pequeno volume o zinco é mais impor-

tante para a produtividade do
que o potássio enquanto que
o boro é fundamental para
fixar o fruto na planta. “Um
cafeeiro adubado de forma
desbalanceada não tem sustentabilidade”,
ressaltou.

Quaggio orienta que o
produtor deve promover
a adubação de acordo
com a análise real,
fazendo uma correta
análise de solo

Novidades em nutrição

Ao falar sobre as novidades em nutrição de cafeeiros, o
pesquisador do IAC, José Quaggio, destacou os estudos com
análise de seiva do café e fertirrigação, citando que o grande
desafio sempre foi determinar a necessidade de nutrientes
nos diferentes estágios de desenvolvimento da planta, para
parcelar a adubação.
Um estudo recente, inédito, com base na análise da seiva
da planta, mostra que as épocas de demanda do cafeeiro por
nitrogênio e cálcio são semelhantes, especialmente na floração e diferenciação floral, quando dá origem a folhas e
ramos. Já a necessidade de potássio ocorre na floração, expansão dos frutos e na maturação, e a do boro, na floração e
na diferenciação floral. “Isso permite que cada nutriente seja
oferecido no melhor momento”, disse.
Prática recente na cafeicultura, a fertirrigação vem crescendo, com ganho significativo de eficiência dos fertilizantes
e a possibilidade de ajustar a aplicação do nutriente com a
demanda da planta, citou o pesquisador. Também, aliada a
técnica da safra zero, onde metade da propriedade produz
em um ano e é podada no outro, o que aumenta a uniformidade da floração e da maturação, facilita controle de pragas
com redução de custos, e facilita a colheita.

“Com a fertirrigação, a produção pode superar as 100 sacas
beneficiadas por hectare”, afirmou. Mas, destacou, o produtor
tem que atentar para a acidez excessiva do solo, que compromete a sustentabilidade da produção.
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O que é preciso saber
sobre conta-corrente
ORIENTAÇÃO JURÍDICA

INFORME PUBLICITÁRIO

INFORMAÇÃO

O CONTRATO DE CONTA-CORRENTE É, DENTRE TODOS
AQUELES PRATICADOS PELOS BANCOS, O MAIS COMUM E DE PRESENÇA
CONSTANTE NO DIA A DIA DO CIDADÃO. POR ISTO MESMO, ALGUMAS
INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE SUA ABERTURA E MOVIMENTAÇÃO SE
TORNAM IMPORTANTES PARA A BOA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
BANCÁRIOS CONTRATADOS PELO CLIENTE NESTA MODALIDADE DE OPERAÇÃO

A

o abrir uma conta- corrente junto a instituição financeira (banco),
a pessoa física ou jurídica assina um contrato no qual estão previstas as regras de sua
movimentação. É sempre
bom guardar uma cópia deste
contrato para conhecimento
de suas cláusulas. É direito do
cliente exigir do banco uma
cópia do contrato.

No contrato estão definidos
os direitos e as obrigações
das duas partes, inclusive as
condições que deverão ser
observadas para encerramento da conta. Além das
normas gerais do Código
Civil, também as normas especiais do Código de Defesa
do Consumidor se aplicam
aos contratos de conta-corrente, pois os serviços que o
banco oferece ao correntista
nesta operação estão protegidos pela legislação. .

Por exemplo, conforme dispõe o § 4º, do art. 54 do Código de Defesa do Consu
midor, se o contrato possuir
cláusulas que impliquem em
limitação de direitos dos consumidores, estas deverão ser
redigidas com destaque, de
modo a permitir ao consumidor sua imediata e fácil compreensão.

Como a conta-corrente é
um contrato típico de instituição financeira, muito das normas que a ele se aplicam
decorrem de disciplina imposta diretamente pelo Con-

selho Monetário Nacional,
dentro do que estabelece a
Lei 4.595/64, as quais podem
ser consultadas no site do
Banco Central do Brasil
(www.bcb.gov.br)

ABERTURA - Para abrir uma
conta-corrente o cliente deve,
obrigatoriamente, fornecer
identificação completa, apresentando os originais dos documentos solicitados. Sendo
pessoa física, são necessários
documentos como carteira de
identidade ou equivalente,
Cadastro de Pessoa Física
(CPF), filiação, comprovante
de residência, entre outros.

Embora seja comum o encerramento da conta-corrente
se dar por iniciativa do correntista, ao banco também
está assegurado o mesmo direito, desde que o cliente seja
comunicado por escrito pela
instituição - por correspondência ou por meio eletrônico -,
com antecedência, sobre a intenção de rescindir o contrato,
informando o prazo para adoção de providências, como devolução de folhas de cheques

em poder do correntista, manutenção de fundos suficientes para cobrir compromissos
do cliente ou decorrentes de
disposições legais (como tarifas e impostos) e a data de encerramento da conta.

ENCERRAMENTO - Havendo
o encerramento da conta, o
cliente deve devolver à instituição financeira os cartões
magnéticos e as folhas de
cheques em branco relacionados à conta encerrada ou
entregar declaração de que
os inutilizou, além de verificar se todos os débitos autorizados já foram lançados,
cancelar as autorizações para
futuros débitos automáticos e
manter recursos suficientes
para pagar compromissos assumidos anteriormente.

Quando a iniciativa do encerramento for do cliente,
além das orientações acima,
este deverá solicitar, por escrito, o encerramento da
conta e exigir comprovação
de recebimento na cópia da
solicitação. Essa cópia é o
comprovante de que foi soli-

citado o encerramento da
conta e, por isso, o cliente
deve guardá-la.

Tanto em caso de encerramento por iniciativa da instituição financeira como por
iniciativa do cliente, a instituição deve informar, por correspondência ou por meio
eletrônico, a data do efetivo
encerramento da conta.

TITULAR - Por último, vale
lembrar que somente o titular da conta é que poderá movimentar o saldo nela existente, seja através de cheque,
cartão ou outro documento
ou meio juridicamente amparável. Deste modo, mesmo
que o correntista tenha algum débito para com o banco
em decorrência de outro contrato, este não poderá debitar
o valor na conta-corrente sem
que tenha autorização expressa do devedor. Se o
banco debitar valores sem
autorização do correntista em
sua conta-corrente o cliente
poderá propor ação judicial
para ver-se ressarcido do prejuízo sofrido.

VOCÊ SABIA? Havendo o encerramento da conta, o cliente deve

devolver à instituição financeira os cartões magnéticos e as folhas
de cheques em branco relacionados à conta encerrada ou entregar
declaração de que os inutilizou, além de verificar se todos os débitos
autorizados já foram lançados, cancelar as autorizações para futuros
débitos automáticos e manter recursos suficientes para pagar
compromissos assumidos anteriormente

Lutero de Paiva Pereira
Advogado - Agronegócio
e Contratos Bancários
Maringá - Paraná
www.pbadv.com.br /
www.agroacademia.com.br
Como o banco está obrigado a informar com clareza todo e qualquer lançamento que for feito na
conta-corrente, é preciso que
o extrato da conta, que dá
notícia ao titular de sua movimentação, tenha códigos e
nomenclatura inteligíveis e
de fácil compreensão ao
cliente. Por exemplo, extrato
conter débitos feitos sob a
rubrica “acessórios diversos” não esclarece o cliente
sobre sua procedência. Se
ao receber o extrato o correntista perceber que alguns lançamentos estão
informados de modo genérico, impedindo detectar sua
origem, assiste-lhe o direito
de ser informado pelo banco, se o caso, até mesmo por
escrito, sobre o ocorrido.

INFORME - Por último, se no
extrato o banco debitar valores a título de tarifas, é preciso que identifique os serviços prestados, bem assim a
cláusula do contrato e o normativo do Conselho Monetário Nacional que autorizam a
cobrança.

3 6 | J o rn a l d e Se rv i ç o Co c a m a r | M a i o 2 0 1 6

É possível colher um
produto de qualidade na região

CAFÉ

“É possível colher café de
qualidade no norte e noroeste
do Paraná”, afirmou Roberto
Thomaziello, também pesquisador do IAC, ao falar sobre as
principais práticas de pré e
pós-colheita que afetam a qualidade do grão. Mas ele destacou que o produtor deve se
preocupar tanto com a qualidade quanto com a produtividade. “O que vai dar dinheiro
é a tulha cheia. É importante
a qualidade desde que não
perca produtividade”, ressaltou.

“Mesmo não tendo a altitude
ideal, a condição de clima é
boa, assim como os solos. O
que mais pega na região é a
ocorrência de chuvas na colheita. O segredo é dominar a
prática da secagem do café”,
disse. Thomaziello lembrou
ainda que a umidade favorece
a ocorrência de pragas e doen-

ças que comprometem a qualidade dos grãos e que o produtor tem que ficar atento
ainda a quantidade de grãos
verdes no iní-cio da colheita.

EVITAR DEFEITOS - “Para ser
considerado de qualidade, o
café tem que ter boa origem
genética e os materiais plantados pelos produtores da região
é de alta qualidade e produtividade”, disse. Então, acrescentou, é cuidar para não ter
defeitos capitais (coloração não
uniforme, aroma estranho,
azedo ou mofo, verde, riado,
etc), ter boa bebida, cor uniforme, boa seca e aspecto e
11% de umidade.

O pesquisador do IAC citou
ainda que o cafeicultor precisa
começar a pensar em qualidade de café dentro de um
conceito mais moderno, que
vai muito além da classifica-

ção de duro, mole ou riado.
“Atualmente, avalia-se vários
aspectos do café, como aroma,
sabor, corpo, acidez, doçura,
sabor residual, adstringência,
amargor, equilíbrio, qualidade
global e outros, pontuando
cada um e somando para determinar a qualidade”, afirmou.

Thomaziello comentou ainda que o consumo mundial de
café está em expansão e que o
consumidor tem se tornado
cada vez mais exigente criando um segmento de mercado
que é crescente, mas do qual
não se conhece ainda as reais
dimensões. Outro ponto é que
a qualidade é definida pelo
mercado. “Na Turquia e Argélia, um café de qualidade é o
riado. Se receber um mole eles
devolvem. Tem consumidor
para todo tipo de café no mundo”, finalizou.

Orientações para ter um bom café

• Altitude acima de 900 a 1,1 mil metros ajuda, mas não é essencial
• Boa nutrição e controle de pragas e doenças
• Não começar a colheita com porcentagens altas de frutos verdes
• Derriça no pano ou colheita mecânica é importante
• Não misturar o café colhido com o de varrição
• Separar os grãos verdes do cereja e do boia, que têm diferentes
percentuais de umidade
• Não amontoar café recém-colhido ou úmido
• Fazer camadas finas, especialmente no início da secagem
• Não deixar fermentar no terreiro. Mexer de 12 a 16 vezes ao dia
• Secar lentamente, tirando a água dos grãos aos poucos
• Não trabalhar o secador com meia carga
• Não colocar café quente sobre lote frio
• No secador deve usar fogo indireto, com temperatura entre 35ºC
(verde) a 45ºC (coco)
• Café com 20% a 30% de umidade, com temperatura alta, rompe as
células soltando óleo
• Mofo consome açúcar, proteína, gordura e deixa gosto na bebida
• Não armazenar em local com muita luz, umidade e alta temperatura
• Não deixe outros produtos na tulha
• Se armazenado em saco de juta, em três meses perde qualidade
• Não usar sacaria com cheiro estranho

Thomaziello: “estamos
inseridos em um
mercado cada vez
mais exigente”

Colher verde é
perder dinheiro

“Quem colhe café verde, perde não só qualidade, mas
também em produtividade. Perde dinheiro dos dois lados”,
afirmou Roberto Thomaziello. Dados apresentados pelo
pesquisador do IAC mostram que quando a colheita é iniciada com 8% dos grãos em começo de maturação, a cada
100 sacas, há uma perda de 22 só com o peso dos grãos
e ainda leva em média 28 dias para secar. Isso significa
que, considerando R$ 260,00 o preço pago pela saca de
40 kg, isso significa que o produtor deixou de ganhar R$
5.720,00, só por colher antes da hora.
Com 34% dos grãos em início de maturação, a perda devido ao peso é de 12,5 sacas a cada 100, somando um prejuízo de R$ 3.250,00 e gastando um tempo médio de
secagem de 21 dias. No estágio verde-cana, com 61% dos
grãos em início de maturação, a perda de peso cai para
sete sacas, ou R$ 1.960,00, e o tempo média de secagem
para 15 dias.
Só quando a colheita é feita com os grãos maduros é
que não há perdas e o tempo médio de secagem é de 10
dias. “É claro que não tem como colher o café com todo
grão cereja, mas o produtor precisa iniciar o trabalho com
o mínimo possível de grãos verdes”, recomendou.

4,9 Kg

o equivalente a 81 litros,
é o consumo médio
de café torrado e moído
por brasileiro/ano,
em média

Dunas, sol e mar

TURISMO
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ABENÇOADA NATAL (RN)

É UM DESTINO PERFEITO
PARA FÉRIAS, COM SUA
NATUREZA EXUBERANTE

C

om o sol brilhando praticamente o ano todo, Natal é
a escolha perfeita para as férias. A cidade foi abençoada com natureza exuberante: são praias, lagoas
e dunas, além de prédios históricos e cartões-postais
conhecidos no país inteiro como o Morro do Careca e o Forte
dos Reis Magos. A culinária e o artesanato local são outros
fortes atrativos: não deixe a capital potiguar sem provar os
deliciosos pratos feitos a base de frutos do mar e comprar
lembrancinhas confeccionadas com a areia colorida das
dunas de Tibau.
A capital do Rio Grande do Norte brinda seus visitantes
com atrações únicas e experiências culturais incríveis. Destaque para os passeios pelas dunas de Genipabu, para o
maior cajueiro do mundo, localizado no município vizinho
de Parnamirim, e a bela movimentação dos barcos no rio
Potengi.

QUANDO IR - O clima de Natal é quente, com média de 300
dias de sol por ano e as chuvas estão concentradas entre
abril a julho. Se você procura agito, entre o final de novembro e o começo de dezembro, acontece o Carnatal.
CURIOSIDADES - Natal é uma das capitais mais antigas do
Nordeste. Foi inaugurada em 25 de dezembro de 1599. Já o
Forte dos Reis Magos foi inaugurado no dia de Reis, em 6
de janeiro de 1681.

O morro do Careca,
uma das marcas
da capital potiguar

Pesca segue liberada,
mas com restrições
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LAZER

RIOS PRATICANTES PRECISAM ESTAR EM

CONFORMIDADE COM AS LEIS AMBIENTAIS;
SAIBA O QUE PODE E O QUE NÃO PODE

A

té o dia 1º de novembro a pesca está liberada, segundo
portaria 242/2011
do Instituto Ambiental do Paraná (IAP). Isso porque, a partir daquela data limite, ocorre
a piracema, período de reprodução de inúmeras espécies
de peixes, que sobem em cardumes às cabeceiras dos rios
para desova. No período permitido, a captura dos peixes
pode ser feitas apenas com
vara com molinete ou carretilha, linha de mão, caniço,
utilizando iscas naturais ou
artificiais. Há vários anos o
uso de fisgas, tarrafas, redes

e espinheis é proibido pela legislação brasileira.
A portaria nº 211/2012 do
IAP estabelece normas e define locais, formas, quantidades e captura de peixes
oriundos da pesca amadora
ou profissional nas bacias hidrográficas dos rios Paraná,
Paranapanema, Iguaçu e
afluentes. O não cumprimento da lei pode dar dores
de cabeça ao infrator, principalmente ser ele for detido
em flagrante. “Além de ser
preso, quem for pego cometendo infrações ambientais
pode ter o barco, motor e

EXIGÊNCIA – Para evitar problemas,
tenha a carteirinha de pesca. A solicitação
pode ser feita no site do Ministério
da Pesca e Aquicultura
(www.mpa.gov.br). É só
preencher os dados
solicitados e imprimir o
boleto, que pode ser pago
em qualquer lotérica.

tralha apreendidos, além de
outras punições previstas
pela lei”, alerta o cabo
Rywerson Borges Monteiro,
da Polícia Militar Ambiental.
Independente se é época de
piracema ou não, algumas
normativas devem ser seguidas. A pesca embarcada está
proibida nas lagoas marginais, a menos de 500 metros
de confluências e desembocaduras de rios e lagoas, canais, até 1.500 metros a montante e a jusante das barragens de reservatórios de usinas hidrelétricas, cachoeiras
e corredeiras.

Não nativos podem
ser pescados sempre

Mesmo durante a piracema é permitida, sem cotas, a
pesca de algumas espécies não nativas: apaiari, bagreafricano, black-bass, carpa, corvina, peixe rei, piranhas
pretas, tilápias e o “cara zoiudo”.

Tilápias: como fisgar

Utilizar varas com 2,70 m, sempre do barranco e nunca
fazer barulho. Como ceva, pode-se utilizar ração de coelho,
enquanto as iscas prediletas são bigato de laranja ou
massa.

Uma isca para cada espécie

CORAÇÃO DE GALINHA – Limpe o coração tirando

toda a gordura e corte ao meio de forma a abri-lo, formando um filé. Corte pequenas tiras como se fossem minhocas. Cada coração rende de 4 a 5 unidades. Guarde-os
no fubá para facilitar o manuseio. Isque 3 ou 4 de forma
a ficarem pendurados no anzol. Tem o mesmo efeito da
minhoca, mas com maior eficiência. É ideal para piapara.

BACON, MORTADELA OU SALAME – Corte em

cubos, para atrair pacus e tambacús ou catfish.

GOIABA – Corte em pequenos pedaços. É uma tentação
para pacus, tambacús e tambaquis.

Agroalmanaque
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Acesse o nosso blog – www.agroalmanaque.com –
e veja várias opções de receitas de fácil
preparo, além de histórias e curiosidades

“Vivão”, Sérgio Reis canta pelo Brasil
MÚSICA

AOS 58 ANOS DE
CARREIRA, CANTOR DE 77 QUE
OCUPA UMA VAGA NA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, FAVORECIDO
PELO EXCESSO DE VOTOS DE
CELSO RUSSOMANO

H

á dois anos, um grande susto. A imprensa noticiou a morte do cantor e também deputado federal Sérgio Reis, cujo sobrenome, na verdade, é
Bavini. Ele lembra que tanto em casa quanto no
gabinete, incluindo o seu celular, os telefones não paravam
de chamar. Com 58 anos de carreira o“Serjão”, como é conhecido entre seus amigos, diz para quem quiser ouvir:
“Estou vivão. Ainda vou enterrar uns 40 da Jovem Guarda”.
Famoso também pelo bom-humor, Sérgio Reis contou que
até um de seus ex-sócios telefonou, em tom desesperado,
para sua casa em busca de notícias depois de ver uma mensagem no celular. “Estou morto, estou do lado de São Pedro,
tomando uma cerveja com ele. Depois desço para falar com
você”, respondeu o deputado ao amigo, às gargalhadas.
QUEDA - Esta não é a primeira vez que a morte de Sérgio
Reis é “anunciada”. Em 2012, o boato também se espalhou
pela internet. Naquele ano, o cantor teve um grande susto
ao cair de um palco a dois metros de altura, durante um
show em Minas Gerais. Quebrou oito costelas, trincou nove
vértebras e o ombro e perfurou o pulmão. Passou 90 dias
em observação. De lá para cá, mudou seus hábitos. Mas
não conseguiu se livrar das mensagens sobre seu “obituário”, que ainda circulam pela internet e são compartilhadas,
muitas vezes, no Facebook e no Whatsapp pelos desavisados.

O JEITO É RIR”

SÉRGIO REIS, explicando que não
há o que fazer quando surgem
notícias falsas na internet, como
a de sua “morte”, em 2014

O deputado diz que nunca se preocupou em tomar providências para apurar a origem da falsa notícia. “A internet
também tem dessas coisas. Há pessoas que não têm nada
que fazer. Quem vai controlar isso? Não vejo como dar um
jeito nisso”, considera. “O jeito é rir”, acrescenta.
PAROU - Em sua primeira experiência política, o cantor se
diz frustrado com o Congresso por conta da paralisia das
atividades legislativas. “O país não andou, nós não andamos”, lamenta. Ele foi um dos primeiros parlamentares a
defenderem o impeachment de Dilma, como solução para
a crise política.
MÚSICAS - Em 58 anos de carreira artística, o cantor transitou da Jovem Guarda para o sertanejo. Deu voz a canções
como “Coração de papel”, “Menino da porteira”, “Panela
velha” e “Pinga ni mim”, todas com lugar cativo no cancioneiro popular. Ele foi um dos quatro parlamentares do PRB
que chegaram à Câmara graças à sobra da votação de Celso
Russomanno, que recebeu mais de 1,5 milhão de votos.
Paulistano nascido no tradicional bairro de Santana em 22
de junho de 1940, Sérgio Reis fez parte da Jovem Guarda
na década de 1960. Gravou seu primeiro disco de música
sertaneja, em 1972, lançando a música “Menino da gaita”.
Emplacou diversos sucessos. Gravou 57 discos e atuou em
novelas como Pantanal e A história de Ana Raio e Zé Trovão, na extinta TV Manchete, e em Paraíso e O Rei do Gado,
na Globo.

Nascido em 1940,
o cantor tem
músicas com
lugar cativo
no cancioneiro
popular, como
“Coração de Papel”,
“Menino na Porteira”,
“Panela Velha” e
“Pinga ni mim”.
Na Câmara,
ele foi um dos
primeiros a
defender o
impeachment
da presidente
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Roça e futebol

ALMANAQUE

VÁRZEA

ÁGUA PIMPINELLA,
EM PITANGUEIRAS, SEMPRE
TEVE TIME BOM DE BOLA,
PRINCIPALMENTE NOS TEMPOS
DE OURO DO CAFÉ.

N

o bons tempos do
café, na região de
Pitangueiras, Astorga e Sabáudia,
havia mais de 20 times de futebol de várzea e as disputas
eram acirradas. Só na Água
Pimpinela, em Pitangueiras,
eram dois, um de cada lado: o
União Pimpinela, mais antigo
e já extinto, e o Sul América,
criado em 1976, que passou a
se chamar Pimpinela.
“Após a geada negra de
1975, o povo foi raleando e os
times foram se acabando.
Atualmente, só restam quatro
em toda região”, conta Antonio Navarro Sanches, que era
o goleiro do União Pimpinela.
Com o fim da equipe, passou
a jogar no Pimpinela. Aos 54
anos, Navarro não joga mais..
“Só brinco com a criançada,
de vez em quando. Nunca fui
bom no gol, mas até hoje insistem em me colocar lá”, comenta, sorrindo.

O Pimpinela, como muitos
times, já jogou em campo improvisado no meio do pasto.
Depois, conseguiram um espaço próprio, mas tiveram
que arrancar os tocos e acertar a terra no enxadão. “O
chão duro, sem grama, e irregular, arrancava o couro dos
jogadores. Quando um caía,

deixava o couro no chão”, recorda-se.

DIFICULDADES - No início
dos anos de 1980, a turma
conseguiu acertar o terreno,
mas a grama só fechou bonito
mesmo nos anos de 1990.
Todos contribuíram doando
dinheiro ou trabalho. O campo
atual fica na propriedade do
cooperado Rafael Baes, ex-zagueiro, um dos fundadores e
que tem quatro filhos jogando
no time. “No início, nem fardamento a gente tinha e a bola era um bucho, que quando
chovia, dava medo de cabecear”, conta Navarro.

Manter não é fácil
O futebol de várzea sempre revelou jogadores profissionais, principalmente
no passado. A manutenção
destes times, entretanto,
tem ficado cada vez mais
cara e difícil, afirma Fernando Baes. “Por conta
disso, muitos estão trocando o futebol de campo no
domingo, pelo futebol suíço aos sábados”, lamenta.

Na Água do Pimpinela,
entretanto, o que todos
gostam é fazer a bola rolar
no campo. “É difícil ficar
um final de semana sem

As viagens também não
eram fáceis. Os jogadores se
aboletavam em cima de um
velho caminhão Chevrolet, de
carroceria baixa, movido a gasogênio. No frio, congelava
com o vento. “Tinha de parar
duas a três vezes no caminho
e esperar descongelar. Nos
dias frios ou de chuvas, a
coisa era pior. A gente ainda
passava um frio desgramado”.
Time atual está sempre
com a agenda cheia, com
um mês de antecedência

jogo. Se alguém desmarca
na última hora ou chove,
a turma fica doida querendo jogar de qualquer
jeito. A agenda já está
cheia com um mês de antecedência”, diz Fernando.

Também jogam por toda
a região, mas não gostam
de disputar campeonatos,
apenas torneios e amistosos. “Muitos times chegam
a contratar jogadores para
disputar os campeonatos e
aí perde-se a finalidade.
Aquele pessoal de mais
idade, que gosta de jogar,
que veste a camisa, acaba

não tendo espaço. E no
lugar, colocam alguém
que muitas vezes só joga
porque está recebendo”, lamenta Fernando.

O Pimpinela tem que realizar duas festas no ano
para bancar os custos,
sempre em abril e setembro, nos intervalos das safras, quando há menos
trabalho no campo. Nas
festas, enquanto todo mundo se diverte no almoço e
torneio de futebol, eles trabalhar para poder se divertir nos finais de semana no resto do ano.
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Crostoli é bom

RECEITAS

SIMPLICIDADE

VÂNIA
WESTPHAL ENSINA A RECEITA
DA ‘CUECA VIRADA’, QUE
É FÁCIL DE PREPARAR
Faworki, Chiacchiere, Grôstoli, Crostoli. Os nomes variam de
região para região, em vários países e com versões diferentes.
No Brasil, essa iguaria ficou mais conhecida como “Cueca Virada”, uma massinha frita que lembra o sonho ou o bolinho
de chuva, e faz parte da infância de muita gente. De origem
italiana, Vânia Botari Westphal, de Arapongas, aprendeu com
a mãe a receita, mas este já era o doce preferido do marido, o
cooperado José Carlos Westphal, que tem origem alemã.
“Ele sempre pede para fazer. Além de ser rápido e fácil, leva
ingredientes que todo mundo geralmente tem na cozinha”, diz
Vânia. A versão adotada por ela é a mais fina e sequinha.
INGREDIENTES
• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
• 4 colheres (sopa) de óleo bem quente
• 1 colher de vinagre

• Água até dar o ponto de massa de pastel
PREPARO
Misture todos os ingredientes, sove bem e passe a massa
pelo cilindro, deixando-a bem fina. Corte em quadrados fazendo pequenos talhos no meio. Frite em óleo bem quente
e, por fim, passe no açúcar refinado.

Prato faz parte
da infância de
muita gente
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REGISTRO

Governadores do Paraná e de São Paulo
visitam estande da Cocamar na Expoingá

E

m visita no dia 13 de maio à 44ª edição da Expoingá (Exposição Comercial, Industrial e Agropecuária de
Maringá-PR), os governadores do Paraná
e de São Paulo, respectivamente Carlos Alberto Richa e Geraldo Alckmim, estiveram
no estande da Cocamar. Os dois governantes assinaram no Parque Internacional de
Exposições Francisco Feio Ribeiro, o local
da feira. acordos de cooperação entre os
dois estados, no segmento agropecuário.
No espaço da cooperativa - onde foram recebidos, entre outros, pelo presidente do
Conselho de Administração, Luiz Lourenço,
o presidente Divanir Higino e o vice-presidente José Cícero Aderaldo -, Richa e Alckmin conheceram a linha de produtos do
varejo e degustaram néctares de frutas.
Ambos também conversaram com os dirigentes da Cocamar sobre os avanços do
programa de integração lavoura-pecuáriafloresta no Paraná e em território paulista.

Richa estava acompanhado do secretário
estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara. A Cocamar é
uma das mais tradicionais participantes da
Expoingá. Promovida pela Sociedade Rural
de Maringá, a mostra teve início no dia 5
e foi encer-rada no domingo (15).

A partir da esquerda: o prefeito de Maringá,
Carlos Roberto Pupim, o presidente do
Conselho de Administração da Cocamar,
Luiz Lourenço, o governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin, o governador do Paraná,
Carlos Alberto Richa, a presidente da Sociedade
Rural de Maringá (SRM), Maria Iraclézia de Araújo,
o presidente da Cocamar,
Divanir Higino, e o
secretário estadual
da Agricultura e do
Abastecimento do
Paraná, Norberto
Ortigara. Abaixo,
Lourenço comenta
com os visitantes
sobre a linha de
produtos ao varejo,
elaborados pela
cooperativa.
Fotos de Ivan Amorin
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Produtos que integram o portfólio do varejo, como os
da linha Suavit, foram destaque no estande da Cocamar,
que, entre outros atrativos, apresentou exposição de
maquinários e sediou o estúdio da Rádio CBN Maringá.
O Coral Cocamar também se apresentou no local.
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Cocamar participa de
Acordo de Cooperação
Tecnológica com o IAPAR
CITROS

PARCERIA

COOPERATIVA VAI
APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE DUAS
BIOFÁBRICAS DO PARASITOIDE
TAMARIXIA, QUE É CONSIDERADO
EFICAZ NO COMBATE À BACTÉRIA
CAUSADORA DO GREENING

A

pós a solenidade
oficial de abertura
da Expoingá 2016,
no dia 6 de maio,
foi firmado um Acordo de

Cooperação Tecnológica entre o Instituto Agronômico
do Paraná (IAPAR) e algumas empresas, entre as
quais a Cocamar Coopera-

tiva Agroindustrial. A iniciativa tem o apoio da Fapeagro
(Fundação de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento do
Agronegócio).
A parceria público-privada
tem a finalidade de promover
o desenvolvimento de um
projeto de pesquisa e tecnologias para o controle biológico
do greening ou HBL, a mais
destrutiva doença dos citros
no Brasil e no mundo. De
acordo com Tadeu Felismino,
diretor de inovação e transferência de tecnologia do
IAPAR, para o controle bioló-

gico, será utilizado um parasitoide comprovadamente eficaz no combate à bactéria.
Para isso, duas biofábricas
serão implantadas, uma na
estação experimental do
Iapar, em Londrina, e outra
no polo do mesmo instituto
em Paranavaí, para a criação do parasitoide Tamarixia. A Cocamar participa financeiramente e com o
apoio de sua equipe técnica.
“O aumento da grenning
ou HBL, faz com que o produtor coloque em risco todo

o processo da lavoura cítrica, pois tende a aumentar
o uso de agroquímico e
assim perder a qualidade do
produto, além de aumentar
os gastos na produção. Com
esta técnica podemos controlar a doença de forma natural o que contribui para a
segurança dos produtos que
chegam ao consumidor”,
afirma Felismino.
A região noroeste do Paraná é a principal região produtora de citros o que evidencia
a importância deste acordo.

O presidente da
Cocamar, Divanir
Higino (o primeiro
à direita), com o
presidente do
Instituto Agronômico
do Paraná (Iapar),
Florindo Dalberto,
e a presidente da
Sociedade Rural de
Maringá (SRM),
entidade anfitriã,
Maria Iraclézia
de Araújo
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Colheita está começando, mas já é
hora de fazer análise de solo e calagem
LARANJA

REGIÃO

COM BASE NO DIAGNÓSTICO
É QUE O PRODUTOR PLANEJARÁ A
ADUBAÇÃO, A PARTIR DE SETEMBRO,
PARA SEGURAR A FLORADA DA PRÓXIMA
SAFRA. POR MARLY AIRES

D

epois de um ano
com muita chuva e
calor, condição favorável para o desenvolvimento vegetativo das
plantas, somado ao estresse
provocado por uma pequena
estiagem e o frio que se seguiu, as condições são consideradas boas para a floração
dos pomares. A colheita está
em seu início, mas se o clima
continuar ajudando, a florada
da safra do ano que vem promete ser intensa, o que demandará um cuidado especial com a adubação, segundo orienta José Quaggio, pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas (IAC). Em
companhia, entre outros, de
Robson Ferreira, coordenador técnico de culturas perenes da Cocamar, Quaggio
percorreu recentemente pomares na região da cooperativa.
De acordo com o pesquisador, o ponto de partida para

qualquer trabalho de fertilização é conhecer as condições
do solo e este é o momento
para coleta de amostras e
análise química, que deve
ser feita em duas profundidades: 0-20 e 20-40 cm. “Para
fazer uma boa amostra é preciso fazer a coleta em meio
metro para dentro da projeção da copa do pé de laranja
e meio metro para fora, misturando as duas, selecionando
15
árvores
aleatoriamente dentro do talhão, andando em zig zag”,
explica.
METODOLOGIA - Quaggio
ressalta que como plantas perenes recebem adubo todo
ano e sempre no mesmo lugar, é preciso adotar uma
metodologia mais moderna
de análise do solo para avaliar com maior precisão sua
real condição. “Costuma haver um efeito residual da
adubação, especialmente de

Tudo isso deve ser
feito agora, com
antecedência,
preparando o solo
para receber a adubação em setembro
ou outubro, no início das chuvas”

JOSÉ QUAGGIO, pesquisador do IAC

fósforo, que leva a um desequilíbrio dos nutrientes
quando ele aparece em excesso, diminuindo a disponibilidade de zinco, fundamental para o crescimento de ramos novos e da planta”. A Cocamar firmou parceria com o
IAC para realizar as análises
de solo dos pomares de sua

região citrícola.
Com os resultados em
mãos, o produtor poderá, com
o seu agrônomo, elaborar um
plano de manejo de fertilidade, com correção de acidez
por meio da calagem e do
uso de gesso, como fonte de
calcário com solubilidade
maior. “Tudo isso deve ser

Repor micronutrientes

No final de abril o pesquisador do IAC, José Quaggio,
rodou toda a região citrícola da Cocamar, no noroeste e
norte do Paraná, avaliando o estado nutricional dos pomares, em companhia da equipe técnica da cooperativa.

De um modo geral, segundo ele, a avaliação apontou
que os pomares estão em boas condições, bem preparados para a próxima florada, com satisfatório desenvolvimento vegetativo. No entanto, as altas temperaturas
ocorridas principalmente em outubro do ano passado,
durante o período de fixação dos frutos, fez com que houvesse a queda de um número grande de “chumbinhos”,
reduzindo a produtividade da safra atual, que começa a
ser colhida.
“Tenho observado, também, uma frequente deficiência
em micronutrientes nos pomares. O produtor não pode
esquecer que os micronutrientes, apesar de usados em
pequenas quantidades, não são menos importantes”, destaca.

feito agora, com antecedência, preparando o solo para a
adubação em setembro ou
outubro, no início das chuvas”, diz o pesquisador, ressaltando que as formulações
e doses aplicadas nos diferentes talhões dependem das características químicas do solo
e da previsão de colheita.

Conforme o pesquisador,
a forma mais eficiente de
corrigir a deficiência de
micronutrientes nos
pomares de laranja é
fornecê-los para a planta
por meio de pulverizações
foliares, que podem ser
associadas a outros
tratamentos fitossanitários,
especialmente aplicação
de cobre, para manejo
de cancro cítrico. De
preferência, deve ser usado
o sulfato de zinco com dose
variando de 0,5% a 0,7% e
sulfato de manganês, de
0,2% a 0,4%, sem esquecer
o boro, aplicado com o
herbicida. Por fim, o
produtor precisa ficar
atento, ainda, ao fungo
que causa a podridão
floral dos citros, também
conhecida como estrelinha,
e providenciar o controle
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Produção em São Paulo e Minas
deve cair 18%, segundo o Fundecitrus
LARANJA

A safra de laranja na região formada por São Paulo,
Triângulo Mineiro e sudoeste
de Minas deverá somar 245.8
milhões de caixas de 40,8
quilos na safra 2016/17, conforme a primeira estimativa
do Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus), mantido por produtores de laranja
e pelas grandes indústrias
exportadoras de suco. Se confirmado, o volume será 18,3%
menor que o calculado para o
ciclo 2015/16 (300,7 milhões
de caixas). A informação foi
publicada na edição de 11 de
maio do Valor Econômico.

Segundo Juliano Ayres, gerente do Fundecitrus, a queda
prevista é consequência das
altas temperaturas registradas na época da florada, que
causaram a queda de flores e
“chumbinhos” (frutinhos), e
também têm relação com a
redução do parque citrícola
na região em questão.
Conforme estatísticas do
Fundo, esse parque “encolheu” 27,8 mil hectares (6%)

no último ano,l para 416 mil
hectares. Dessa área, que inclui todas as variedades, 403
mil toneladas terão seus frutos destinados a processamento nas indústrias. “Somente no ano passado, tivemos 6,5 mil hectares abandonados pela incidência de
greening, principalmente no
sul de São Paulo”, diz. Naquela região, a incidência da doença fúngica ficou em 40%.

Nessa área de plantio, o
Fundecitrus estima que existam 192 milhões de árvores
– 175,6 milhões delas produtivas. Elas deverão produzir
1,4 caixa da fruta, em média.
Na temporada 2015/16, a produtividade média ficou em
1,73 caixa por árvore. Por
hectare, o Fundecitrus calcula
que a produtividade média
será de 636 caixas, ante as
745 caixas por hectare de
2015/16.
“As previsões meteorológicas indicam que a florada
principal será a primeira
(78% do total), e que o in-

verno será seco e frio, portanto as frutas serão menores”, disse Ayres. No último
ciclo, a florada principal foi a
segunda e o El Niño provocou chuvas acima da média.
A taxa de estimativa de queda de frutos por árvore está
em 15% na comparação com
17% em 2015/16.

FLÓRIDA – No dia 11 de
maio, o Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos (USDA) elevou em 6,7%
sua previsão para a safra
2015/16 de laranja na Flórida – que detém o segundo
maior pomar de citros do
mundo, atrás do compreendido por São Paulo e Minas
Gerais -, para 81,1 milhões de
caixas. Com esse ajuste, a
safra total de laranja nos
EUA passou a ser projetada
pelo órgão em 135,2 milhões
de caixas, aumento de 3,9%
em relação à projeção de
abril. Nos Estados Unidos, a
safra de laranja vai de outubro de um ano a setembro do
ano seguinte; no Brasil, de
julho e junho.

245,8

milhões de caixas de
40,8 quilos, é a previsão
para a safra 2016/17.
Na temporada anterior,
volume foi de 300,7
milhões de caixas

27,8

mil hectares (6%) foi
quanto os pomares
diminuíram no ano
passado, na
mesma região

6,7%

é a previsão de aumento
para a colheita da Flórida
(EUA), na safra deste ano,
segundo o USDA

Colheita de laranja
em propriedade no
noroeste do Paraná,
onde os pomares
estão concentrados
nas regiões noroeste
e norte
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Manter ritmo de expansão
é o desafio da Unicampo

COOPERATIVISMO

CRESCIMENTO

FATURAMENTO
DA ENTIDADE, A MAIOR EM SEU
SETOR NO PAÍS, SALTOU DE R$ 74
MILHÕES EM 2014 PARA R$ 81,3
MILHÕES EM 2015, COM SOBRAS
NO TOTAL DE R$ 2,6 MILHÕES

“O

principal desafio
da Unicampo é
manter o ritmo
de expansão”,
enfatiza o presidente da Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Agronomia em
Maringá, Noroeste do Paraná
(Unicampo), Luciano Ferreira
Lopes.

Em 2015, mesmo sendo um
ano de dificuldades econômicas no país, a Unicampo faturou R$ 81,3 milhões, bem
acima dos R$ 74 milhões do
exercício anterior. O patrimônio líquido atingiu R$ 18,3
milhões e as sobras à disposição da Assembleia Geral Ordinária (AGO), em março, foram
de R$ 1,6 milhão. Esse montante, somado aos juros distribuídos sobre a conta capital
no valor de R$ 1,0 milhão, to-

talizaram uma distribuição de
resultado de R$ 2,6 milhões
no exercício.

A Unicampo é a maior em
seu setor no Brasil. O quadro
social possui mais de 1,5 mil
cooperados, entre engenheiros agrônomos, médicos veterinários, biólogos, zootecnistas, técnicos agrícolas e em
agropecuária; atua em 22 estados, e tem uma carteira de
clientes com cerca de 40 empresas do segmento de agroquímicos, instituições financeiras e seguradoras, além de
produtores rurais. “Nossos cooperados realizam o trabalho
de assistência técnica ao crédito rural, georreferenciamento, perícias, avaliações, fiscalizações e laudos para seguro
de lavouras, suporte técnico
para utilização de produtos,

manejo de solos, entre outras
ações”, explica Lopes.

ROCHDALE - Para dar suporte aos planos de crescimento, nos próximos anos, a
sede da cooperativa será
transferida para outro edifício
em Maringá, o Rochdale, cujo
nome remete à cidade inglesa
onde, há 170 anos, surgiu o
embrião do movimento cooperativista. Nesse espigão de 16
pavimentos, a cooperativa,
proprietária do terreno, terá
direito ao pavimento térreo,
podendo com isso obter re-

ceita com o aluguel de salas
comerciais (que será revertido
para o FATES), sobreloja,
onde vai acomodar seus setores, e um dos pisos de estacionamento. “São vantagens que,
certamente, irão contribuir
para que a Unicampo se firme, cada vez mais, no mercado brasileiro”, reforça o
dirigente.

São mais de 1,5
mil cooperados

Cooperativa sedia curso
promovido pelo Sistema Ocepar
Nos dias 28 e 29 de abril, o Sistema Ocepar promoveu
um curso sobre crédito, seguro rural e Proagro (Programa de Garantia da Produção Agropecuária), na sede
da Unicampo. O treinamento reuniu 31 técnicos de quatro
cooperativas paranaenses que atuam na elaboração ou
análise de projetos de crédito rural e foi ministrado pelos
especialistas Ademiro Vian e Luiz Antonio Digiovani.

DEMANDAS - Já está em sua quarta edição, o curso foi
oferecido para atender às demandas dos profissionais
das cooperativas e, além de formação teórica, visa trazer
aos participantes vivências práticas e oportunidades de
esclarecimentos de dúvidas.

FROTA - Reforçando sua frota de veículos, a Unicampo investiu na compra de dez
picapes Chevrolet Montana durante a realização da Expoingá 2016, de 5 a 15 no Parque
Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro, em Maringá (PR). Os veículos foram
adquiridos junto ao estande da Zacarias Veículos, tradicional fornecedor da cooperativa.
Na foto, o consultor de vendas diretas GM da Zacarias, Alex Antonio da Silva, ao lado
do presidente da entidade, Luciano Ferreira Lopes, e demais dirigentes

“Devido à incerteza da produção agrícola, ligada aos
fatores naturais como o clima, por exemplo, o Sistema
Ocepar entende que assegurar a safra contra perdas de
produção pode ser um fator chave para minimizar o prejuízo do agricultor em casos de ocorrência de sinistros
na lavoura. Por isso, há a demanda por profissionais capacitados para atuarem na elaboração e análise desses
processos”, afirma o analista técnico do Sistema Ocepar,
Maiko Zanella, que acompanhou o curso realizado em
Maringá.
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Sistema Ocepar espera
que governo se concentre
em resolver a economia

COOPERATIVISMO

PERSONAGEM O PRESIDENTE DA ENTIDADE, JOSÉ ROBERTO

RICKEN, QUE ASSUMIU A FUNÇÃO NO INÍCIO DE ABRIL, FALA SOBRE
O ATUAL MOMENTO DO PAÍS E AS PERSPECTIVAS PARA O SETOR

“T

orcemos que se resolva o impasse político
e que o governo federal se concentre,
enfim, na resolução dos problemas econômicos que afetam o Brasil”. A afirmação
foi feita pelo presidente do Sistema Ocepar, José Roberto
Ricken, ao participar dos Encontros de Núcleos Cooperativos promovidos no mês de maio pela entidade em
vários municípios paranaenses e concluídos no dia 19
em Curitiba.

formou que as cooperativas paranaenses têm planos de
investir cerca de R$ 2 bilhões em novas estruturas e
ampliações ao longo de 2016, “mas isto precisa ser feito
num ambiente de normalidade e de expectativas
positivas para a população em geral”.

Realizados duas vezes por ano, os encontros reuniram dirigentes de cooperativas para uma avaliação do cenário político e econômico e as perspectivas para o cooperativismo.
“Nossa expectativa é que o impasse político se
resolva o mais rápido possível”, afirmou Ricken,
lembrando que a situação prejudica toda a economia brasileira. “Se é o governo interino que irá permanecer, que tenha muita sabedoria e prudência para
conduzir esse processo”, acrescentou. Para o presidente,
“é preciso que a economia volte a funcionar normalmente, que o país tenha crescimento econômico , que as
pessoas tenham mais renda, que os agricultores possam
produzir tranquilamente para abastecer o mercado interno e exportar”.
Ricken, que assumiu a presidência do Sistema Ocepar em
1º de abril, substituindo a
João Paulo Koslovski, in-

Esta entrevista
contou com o apoio
da Assessoria de
Comunicação do
Sistema Ocepar
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COOPERATIVISMO

Quais seriam os principais desafios da sua gestão frente ao cooperativismo paranaense?

RICKEN – Implementar um bom planejamento estratégico, que é o Plano Paraná Cooperativo – PRC 100, o
qual tem como meta dobrar o faturamento do cooperativismo do Paraná nos próximos anos. Falar sobre
crescimento neste momento parece difícil, ainda mais
com a atual realidade econômica do país, mas o PRC100 está muito bem fundamentado, especialmente com
a importante contribuição dada por profissionais das
cooperativas e seus dirigentes. E o segundo desafio é
vencer a agenda permanente na busca por melhorias
na infraestrutura, adequada carga tributária, novas
tecnologias, busca de investimentos para atender
novos mercados, além de investimentos no desenvolvimento humano do público interno do cooperativismo
paranaense e o acompanhamento e análise de desempenho constante de todas as cooperativas.
Isso passa por um processo maior de agregação de
valor das cooperativas?
RICKEN – Nosso potencial é grande, respondemos por
cerca de metade da produção agropecuária do Paraná
e estamos gradativamente ampliando o processo de
transformação e agroindustrialização, agregando
valor à matéria-prima primária e com isso ampliando
a renda dos produtores rurais. A agroindustrialização
é um dos fatores que impulsionou o crescimento econômico do cooperativismo nos últimos 10 anos. Saímos
de R$ 16 bilhões para R$ 60 bilhões, e isto se deve
aos investimentos realizados pelas cooperativas em
plantas industriais para agregar valor à produção primária. Mas para continuar usufruindo dessa estratégia, precisamos investir com os pés no chão, de forma
tranquila, planejada.
Qual a participação das cooperativas na economia paranaense?
RICKEN – Em 100 municípios paranaenses as cooperativas são as principais empresas, gerando emprego,
renda e distribuindo riquezas. Em quase 70 municípios, as nossas cooperativas de crédito são a única instituição financeira. Podemos afirmar que no Paraná o
cooperativismo se faz presente na vida de aproximadamente 30% da população. Por exemplo, o ramo agropecuário é responsável por 56% da nossa produção de
grãos. Em 2015, os 10 ramos de atividade do cooperativismo paranaense totalizaram um faturamento R$
60,4 bilhões. Isso representa um avanço de quase 20%
em relação a 2014. Para 2016, estima-se um crescimento em torno de 12,5%, considerando a média dos
últimos 10 anos.
Entre os principais gargalos que ainda impendem um
maior crescimento, qual destacaria?
RICKEN – Entendemos que o custo Brasil, represen-

tado pela alta carga tributária e pelo custo da logística
(transporte, portos e excesso de burocracia) é o que
impede um maior desenvolvimento do setor produtivo.
E vale aqui citar as palavras do nosso sempre presidente João Paulo Koslovski que em recente artigo de
opinião publicado na imprensa afirmou: “a carga tributária e a complexidade na sua apuração representam um enorme peso para as empresas”. Perfeita a
colocação dele.

A agroindustrialização é um dos
fatores que impulsionaram o crescimento
econômico do cooperativismo nos
últimos 10 anos. Saímos de R$ 16
bilhões para R$ 60 bilhões.

Em 100 municípios paranaenses as
cooperativas são as principais empresas,
gerando emprego, renda e distribuindo
riquezas. Em quase 70 municípios,
as nossas cooperativas de crédito
são a única instituição financeira.

O custo Brasil, representado pela
alta carga tributária e pelo custo
da logística (transporte, portos e
excesso de burocracia) é o que
impede um maior desenvolvimento
do setor produtivo.
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Consórcio de pivôs,
uma novidade

A empresa Valley Irrigação acaba de disponibilizar ao
mercado brasileiro um consórcio criado para facilitar aos
produtores rurais a aquisição de pivôs. Entre os atrativos,
destacam-se os planos longos e diversidade de formas
de pagamento. Os planos de aquisição oferecidos pela
companhia podem ser quitados em até 60 meses sem
juros, por meio de parcelas mensais, trimestrais ou semestrais. O crédito disponível é de R$ 250 mil a R$ 1 mi.

Levantamento da ABAC (associação Brasileira de Administradoras de Consórcios), apurou crescimento de
24% no total de consórcios ativos no agronegócio no último ano.

ABAG lança portal “Boas
Práticas Agrícolas, Boa Comida”

Acaba de entrar no ar um portal dedicado a boas práticas
na área de alimentação. Denominado “Boas Práticas Agrícolas, Boa Comida”, o projeto tem como meta principal levar
informações sobre adequados procedimentos relativos aos
alimentos desde o campo até a mesa do consumidor. A intenção é despertar o interesse de agricultores, nutricionistas, chefs de restaurantes, agentes ligados ao mercado de
alimentos e público urbano em geral interessado em comida, de forma a difundir as inovações científicas para a
produção sustentável, assim como se adotar hábitos alimentares balanceados e diversificados.
O projeto é coordenado pela Associação Brasileira do
Agronegócio. CONFIRA – www.boaspraticas.org

22ª Festa do Porco no Rolete
Aberto em Doutor Camargo

A APAE de Doutor Camargo, região de Maringá, promove
no dia 12 de junho, a partir das 11h30, no Salão Paroquial
da Igreja Matriz, a 22ª Festa do Porco no Rolete Aberto.
Serão montadas 16 barracas e assados 36 porcos para receber mais de 1.800 convidados, “O porco é assado aberto,
ficando crocante”, afirma o presidente da APAE local, o cooperado Jorge Pedro Frare.
INFORMAÇÕES – Contatos pelo telefone (44) 8809-4443.
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O “saber” é capital intocável
das pessoas e das empresas

OPINIÃO

DESAFIOS QUEM SABE

Pela segunda vez, em
2015, a Trecsson Business é
considerada uma da cinco
melhores entre as 120 escolas conveniadas à Fundação
Getulio Vargas (FGV), em
todo território nacional. A primeira vez que conquistou
esse título foi na década passada e posteriormente, esteve, a maior parte do tempo,
entre as melhores escolas de
negócio do país. A instituição
conta, hoje, com quase mil
alunos matriculados, e é referência na formação e aperfeiçoamento de empresários
e executivos de alto desempenho.

MAIS, GANHA EM TODOS OS
ASPECTOS. NÃO ME REFIRO AO
CONHECIMENTO EMPÍRICO,
MAS AQUELE COMPROVADA E
CIENTIFICAMENTE EFICAZ, QUE
SE TRADUZ EM RESULTADOS.
POR JORGE CERANTO*

D

e tão popularizado,
o significado do termo “capacitação”
acabou um tanto esquecido. Dizemos que alguém é capacitado quando
ele está apto ou habilitado
para algo. Na prática, é muito
simples. Quando queremos
um trabalho bem feito e que
nos garanta resultado, recorremos a alguém com capacidade para atender, ao máximo, as nossas expectativas.
Agimos da mesma forma
quando precisamos de um
produto.

Essa regra vale para tudo
na vida. Da escolha do mecânico, ao novo funcionário,
buscamos - sempre - quem
acreditamos ter melhor preparo. Em tempos de economia volátil, de desmonte de
hierarquias e acúmulo de
funções, o capital intelectual
é o único que sai ileso na
guerra pela competitividade
para o executivo e para o
dono da empresa.

Quem sabe mais, ganha
em todos os aspectos. Não
me refiro ao conhecimento
empírico, mas aquele comprovada e cientificamente eficaz, que se traduz em resultados. A melhoria e ampliação do capital intelectual de
profissionais e das empresas
de Maringá e região tem sido

a missão da Trecsson Business, desde que iniciou suas
atividades na virada do milênio, em 1998.

Porém, a semeadura feita
na virada do milênio veio florescer nos últimos anos, e,
mais fortemente desde 2014.
A partir daí, as empresas
despertaram, de forma mais
evidente, para a importância
crucial de contar com um
time de pessoas inteligentes
e capazes de transformar o
aprendizado em ações criativas e rentáveis.

Não por acaso, estamos em
plena era do conhecimento e
avanço irrevogável da tecnologia. Em meio a turbulência,
todos têm pressa de se ‘salvar’. O único atalho e também
o caminho mais seguro para
atualizar e melhorar o capital
intelectual pessoal ou da empresa é a escola. Mas não o
ensino tradicional, de horários e tarefas extenuantes,
que não condizem com a rotina empresarial.

Quando se desenvolve uma
semente, busca-se a melhor
produtividade e também que
ela seja resistente às pragas
e que se adapte ao clima.
Numa instituição de ensino
não é diferente. A nossa matéria-prima é o conhecimento.
Porém, a produtividade é

imensurável, porque estamos
falando de seres humanos e
do desenvolvimento de suas
potencialidades, a inteligência e a criatividade, geradoras de riquezas e oportunidades.

Os empresários mais preparados já se deram conta que
a nova ordem mundial clama
por talentos que saibam planejar e realizar, com excelência - porque neste ‘novo mundo’, não há tolerância com
quem erra. E nem com quem
sabe pouco. A inteligência de
uma organização é o que a diferencia no mercado. São essas as que enfrentam melhor
as crises e até aproveitam esse período para crescer e ganhar mais terreno.

Voltar à escola para se
atualizar é se conectar com o
dever cumprido, é saber que
haverá algo mais a oferecer
a si mesmo e aos outros. É
antes de tudo, gratificante,
porque “estudar” nos diferencia e nos capacita. Estudar
eleva a autoestima e faz de
nós pessoas melhores e profissionais mais autoconfiantes. Sejam todos benvindos à

era do conhecimento, das
mentes que brilham e se destacam pelo saber.

(*) Jorge Ceranto, psicólogo
corporativo, Diretor da Trecsson Business e Coordenador
Regional da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), em Maringá

As empresas despertaram, de
forma mais evidente, para a
importância crucial de contar
com um time de pessoas
inteligentes e capazes de
transformar o aprendizado em
ações criativas e rentáveis

Voltar à escola para se
atualizar é se conectar com o
dever cumprido, é saber que
haverá algo mais a oferecer a
si mesmo e aos outros. É, antes
de tudo, gratificante, porque
‘estudar’ nos diferencia e
nos capacita
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CAR é prorrogado
para todos os
proprietários rurais
AMBIENTE

CÓDIGO FLORESTAL PRAZO FOI AMPLIADO

A

PARA 31 DE DEZEMBRO DE 2017
bancada ruralista conseguiu
achar uma brecha para prorrogar o prazo do Cadastro
Ambiental Rural até 31
dezembro de 2017 para
todos os proprietários de
imóvel rural do país. O
CAR entrou em vigor no
último dia 5 de maio e o
Ministério do Meio Ambiente havia estendido
em um ano o prazo de
inscrição, mas apenas
para agricultores familiares com terras de até quatro módulos fiscais. Produtores de médio e grande porte não tiveram o
prazo prorrogado.

Entretanto, uma emenda do deputado Luiz Carlos
Heinze
(PP-RS)
acrescentou a prorrogação do Cadastro Ambiental Rural numa medida
provisória, que foi aprovada dia 17 no plenário

do Senado e vai à sanção.
A emenda foi acrescentada enquanto o Senado
discutia e modificava a
medida provisória que determinava regras e prazos para o refinanciamento de dívidas de produtores rurais e caminhoneiros.

O presidente interino
Michel Temer (PMDB) recebeu sinal do Ministério
do Meio Ambiente para
não vetar a proposta.
“Todos nós desejamos
que o CAR funcione como
instrumento de desenvolvimento
socioambiental do Brasil. Em razão
disso, não vamos nos
opor a uma possível prorrogação. O importante é
que o CAR seja bem
feito”, afirmou o ministro
Sarney Filho, durante
reunião com Blairo Maggi, que comanda a Agricultura.

Cumprir com o prazo limite para a inscrição do
Cadastro Ambiental Rural
é importante porque, sem
o cadastro, não se pode
aderir ao Programa de
Recuperação Ambiental
(PRA); e sem a recuperação do chamado passivo
ambiental, nome dado à
recomposição das áreas
desmatadas, o produtor
não obteria crédito rural a
partir de maio de 2017.

“Os produtores não são
contra o meio ambiente,
mas aliados, já que necessitam dele para produzir.
Nós precisamos que as
chuvas ocorram no tempo
e na quantidade certa
para garantir a lavoura. E
isso só conseguimos com
a preservação do meio
ambien-te”, disse o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, ao defender a
prorrogação do
CAR.

Segundo o último balanço divulgado
pelo Ministério do Meio Ambiente,
cerca de 82% da área que está dentro dos
imóveis rurais foram cadastrados, no país
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Dispositivo do Código Florestal
O CAR é um registro eletrônico obrigatório para os
proprietários de imóveis rurais e é um dos mecanismos
mais importantes do Código
Florestal. Ele identifica as
áreas de reserva legal e as
áreas de preservação permanente das propriedades
rurais do país. Com o cadastro, os órgãos ambientais saberão quem tem passivo
ambiental e quem está seguindo o que determina a
lei. O Código Florestal determina a recomposição dessas
áreas desmatadas, mas cria
uma espécie de "escadinha"
para recompor: proprietários
com até 4 módulos fiscais
não precisam recuperar a
reserva legal e tem faixas
menores para preservar as
matas ciliares.
Segundo o último balanço
divulgado pelo Ministério do

Meio Ambiente, cerca de
82% da área que está dentro
dos imóveis rurais foram cadastrados. Assim, o Sistema
de Cadastramento Ambiental (Sicar) já é o maior banco
de dados de base territorial
do mundo, com 352 milhões

de hectares cadastrados.

A região Norte conseguiu
aderir 100% ao sistema, seguida da região Sudeste
(80,9%), Centro-Oeste (78,8)
Sul (64,7%) e Nordeste
(59,4%).

Os produtores não são contra o meio
ambiente, mas aliados, já que necessitam
dele para produzir. Nós precisamos que
as chuvas ocorram no tempo e na
quantidade certa para garantir a lavoura.
E isso só conseguimos com a
preservação do meio ambiente”
BLAIRO MAGGI, ministro da Agricultura,
Pecuária e do Abastecimento
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Qualidade de vida é ter
comprometimento consigo mesmo

ESPAÇO SAÚDE

OBESIDADE

ÍNDICE DE
BRASILEIROS OBESOS CHEGA
A 17,9%, O QUE CORRESPONDE
A 36 MILHÕES DE INDIVÍDUOS

R

otinas aceleradas
pelas tarefas do
dia a dia, má alimentação e sedentarismo são algumas das
principais causas de obesidade. De acordo com o Ministério da Saúde, mais da
metade da população está
acima do peso e cerca de 36

milhões de pessoas estão
obesas.
Com o objetivo de prevenção e promoção à saúde, têm
surgido espaços inovadores
que buscam melhorar a qualidade de vida das pessoas
por meio de acompanhamentos integrados, como o

atendimento com nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e enfermeiros.

ção de resultados positivos é
a falta de vontade ou comprometimento do paciente.

“O atendimento multiprofissional, consegue alcançar
melhores resultados, pois
assiste ao paciente em um
todo, nunca segmentando,
dando assim, assistência
completa ao participante –
com uma detecção precoce
de agravo e apoio”, explica a
enfermeira Caroline Miguel,
colaboradora do Espaço Saúde. Ela ainda ressalta que
existem várias opções para
melhorar a qualidade de
vida; o que impede a obten-

Ela explica que, quando a
pessoa está num espaço que
recebe atendimento multidisciplinar e fica sob acompanhamento constante, aumenta o comprometimento
com o tratamento. Toda equipe de profissionais ajuda a
manter a motivação do paciente. Ainda segundo Caroline, cuidar da cabeça e do
corpo é prolongar a vida. E
muito mais do que isso, é
garantir, o tempo todo, uma
boa saúde.

Opções não faltam
para melhorar a
qualidade de vida;
o que impede a
obtenção de resultados
positivos, quase
sempre, é a falta
de vontade ou
comprometimento do
paciente; na foto,
um exemplo bem
sucedido
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Distinguir qualidade
é o primeiro passo

CARNES

NA MESA EM EVENTO

DURANTE A EXPOINGÁ, QUE
REUNIU CRIADORES DE GADO
WAGYU E ANGUS, ESPECIALISTAS
FALARAM SOBRE A IMPORTÂNCIA
DA CERTIFICAÇÃO COMO
ESTRATÉGIA PARA AMPLIAR O
MERCADO. POR MARLY AIRES

É

preciso distinguir a
carne certificada procedente de um
exemplar da raça
wagyu, por exemplo, da produzida a partir da cruza
desse animal com outras
raças e que vem sendo comercializada como sendo puramente de wagyu. O alerta
foi feito pelo criador Daniel
Steinbruch, que trabalha com
genética e industrialização
em Americana (SP). Ele esteve recentemente em

Maringá, onde participou da
Expoingá 2016.

Steinbruck explica que a
carne de wagyu possui uma
série de propriedades benéficas e saudáveis como Omega
3 e 6 e gordura monossaturada, que é o colesterol bom.
Já os animais cruzados com
a raça apresentam gordura
saturada e perda significativa
de qualidade em fatores
como cor da fibra, teor de
marmoreio e até mesmo das
propriedades saudáveis oferecidas pelo wagyu.

A raça, de origem japonesa, produz uma das melhores carnes do mundo
devido ao sabor e aroma
conferido pelo marmoreio e
vem sendo introduzida na
região por meio de alguns
criadores, entre os quais o
empresário João Noma, e de
restaurantes que trabalham
com carnes certificadas.
Com uma proposta gastronômica de alta qualidade,
Marcelo Serafin, chef e especialista no preparo de carnes de Maringá, proprietário
do Madeira Grill, organizou durante a Exposição
uma noite voltada para debater o tema “Evolução das
Raças”, com degustação de
carnes nobres, como angus
e wagyu.
TRÓPICOS - Com o objetivo
de adaptar a criação de
wagyu à realidade nacional,
produzindo a melhor carne
possível a um custo viável e
preço mais acessível ao consumidor, é que Daniel Steinbruch e demais criadores
dizem estar “tropicalizando”
a produção.

Evento “Evolução das
Raças” foi organizado pelo
chef Marcelo Serafim

Detalhe de gado da raça wagyu, cuja carne
é tida como a mais saborosa do mundo

Pecuarista têm que
“pensar grande”

A pecuária extensiva do Brasil é talvez a que possui um
dos menores índices de produtividade do mundo, que vem
caindo ano a ano, com pastos degradados, de baixa fertilidade, e com animais criados de forma extrativista. A citação
foi feita pelo presidente do Conselho de Administração da
Cocamar, Luiz Lourenço, no mesmo evento promovido pelo
chef Marcelo Serafim. “Daí a dificuldade de se produzir carne
de qualidade. Temos todas as condições para isso, mas poucos são os que têm produzido num padrão superior”,
Para Luiz Lourenço, o pecuarista tem que mudar a mentalidade, deixar de ser extrativista e tratar a pastagem da
mesma forma como o agricultor trata a produção de grãos.
“Temos que melhorar o solo para produzir alimento de qualidade, para engordar o gado, reduzir a idade de abate
e aumentar a produtividade, obtendo uma
carne de qualidade. E a integração-lavoura-pecuária é o caminho”, defende.
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Não tem mais só picanha e filé mignon

“O Brasil tem tudo para
se tornar o maior exportador de carne de qualidade,
com maior valor agregado.
Nosso maior diferencial de
competitividade é o clima.
Se aplicarmos a ele, tecnologia, não tem como competir com a gente”, afirma
Antonio Miranda, representante da empresa paulista
VPJ (Valdomiro Poliselli Jr),
especializada na raça angus, citando que o país importa carne de qualidade,
mais cara, e vende carne
mais barata.
“O brasileiro está aprendendo a comer carne de
qualidade. Antes se dizia
que carne boa era só picanha e filé mignon. Hoje,
o mercado oferece carne de
qualidade de vários cortes.
O que tem por aí é boi de

primeira e de segunda e
não carne de primeira e de
segunda”, lembra Miranda,
ressaltando que os três fatores básicos para produzir
carne de qualidade são: 1)
idade – o animal tem que
ser precoce; 2) alimento – a
base deve ser o milho; 3)
raça.

Nosso maior diferencial é
o clima. Se aplicarmos a ele,
tecnologia, não tem como
competir com a gente”

ANTONIO MIRANDA, especialista

A vez, também,
do cordeiro precoce

Criador de cordeiro da raça Texel há oito anos, o
produtor Daniel Moleirinho Feio Ribeiro trabalha
com animais PO para comercialização de reprodutores e matrizes de alta genética. São mais de 500
matrizes em uma propriedade de 10 alqueires em
Maringá. Os animais são criados a pasto – Tifton 85
– complementando com suplemento mineral para
ovinos fornecido pela Cocamar.
De olho no interesse crescente por carnes de alta
qualidade, ele tem investido na criação desses animais para a produção do cordeiro ideal demandado
pelo mercado, precoce e com o diferencial de ser
criado a pasto, o que confere à carne paladar e textura diferenciados.
São animais PO, certificados, abatidos com dois
dentes no máximo, três a cinco meses na média,
com 35 quilos de peso vivo e de 45% a 50% de aproveitamento de carcaça.
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Cocamar e Embrapa avaliam
qualidade física do solo
REGIÃO

GERAL

SERÁ TRAÇADO UM PERFIL DA SITUAÇÃO
EM TODA A ÁREA DA COOPERATIVA, UTILIZANDO
UMA METODOLOGIA MAIS PRÁTICA DE DIAGNÓSTICO.
POR MARLY AIRES

E

m parceria com a
Embrapa, a Cocamar está desenvolvendo um projeto
inédito no Brasil: a avaliação
da qualidade física do solo
em toda a área de ação da
cooperativa. A metodologia,
conhecida como DRES (Diagnóstico Rápido da Estrutura
do Solo), foi aperfeiçoada pela
Embrapa para as condições
de solo da região e desde o
início do ano vem sendo testada a campo pela equipe técnica da Cocamar, com 110
cooperados selecionados em
todas as unidades operacionais. A previsão é que o trabalho seja concluído em
junho, quando será traçado
um perfil geral da situação
dos solos, conforme explica o
engenheiro agrônomo Rafael
Furlanetto, coordenador Técnico de Culturas Anuais – Região III.

Cezar Franchini e Henrique
Debiasi, especializados em
sistemas de produção, manejo e fertilidade do solo.
Para desenvolver a nova me-

todologia, toda equipe da Cocamar passou por capacitação, em janeiro, na Unidade
de Difusão de Tecnologia
(UDT), em Floresta.

A nova proposta de análise da qualidade física do
solo tem a vantagem de ser
toda realizada na propriedade. O agrônomo e o produtor coletam uma amostra do
solo e fazem a avaliação visual na hora, com custo significativamente menor. Os
resultados de todas as unidades serão compilados pela
Embrapa e vão ser usados
para validar o método DRES.

Todo trabalho é orientado
pelos pesquisadores da Embrapa Soja de Londrina, Júlio

Bom desenvolvimento das plantas requer ambiente adequado

“Num primeiro momento, todos
os produtores serão auxiliados pela
equipe técnica da Cocamar nas análises do solo, recebendo orientação
para melhorar o manejo de sua
área. Mas o objetivo é que o próprio
produtor, com o tempo e usando de
sua experiência e das tabelas padrões elaboradas pela Embrapa,
aprenda a identificar a qualidade fí-

sica do solo e fazer as intervenções
quando necessário”, sempre com a
orientação de um técnico comenta
Rafael Furlanetto.

Ele destaca que, de forma prática,
é possível avaliar o nível de compactação do solo, sua estrutura, qualidade física, desenvolvimento de
raízes, infiltração de água e tudo

mais, fazendo o diagnóstico de possíveis problemas e mostrar as alternativas para contornar o problema.
“Não adianta usar produtos de qualidade: os melhores defensivos, sementes ou fertilizantes se o substrato para o seu cultivo, o solo, não
oferece o ambiente adequado para
um bom desenvolvimento das plantas”, afirma Furlanetto.
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Compactação reduz a
rentabilidade das culturas
REGIÃO

Dados estatísticos baseados em métodos tradicionais de amostragem, apontam: 40% das áreas no Paraná apresentam limitações
significativas na qualidade
física do solo, que afetam a
produtividade das culturas.
Todas têm algum nível de
compactação, afirma Júlio
Franchini, da Embrapa.
A perda de rentabilidade
da soja com a compactação
pode chegar a 28%. Considerando uma média de 130
sacas por alqueire, significa
36 sacas. Ao preço da saca
do dia 17/5 (R$ 75), isso
daria R$ 2,7 mil por alqueire. No caso do milho a
perda é de cerca de 30%.

Com uma produtividade
média de 250 sacas por alqueire, seria de 72 sacas ou
R$ 2,88 mil por alqueire
(cotação a R$ 40/saca).

“A grande dificuldade é
que a compactação é um
problema invisível. Se o
produtor não ter como referência uma área comparativa ao lado, em condições
ideais, mostrando o que ele
poderia estar produzindo,
não percebe o problema, a
não ser em anos mais secos
ou como na última safra,
quando chuvas fortes provocaram estragos, com erosões devido a dificuldade de
infiltração da água no solo”,
diz Franchini.

“É fundamental que o produtor
tenha um diagnóstico da sua
situação e veja onde pode
melhorar. A Cocamar faz um
trabalho muito bom de difusão
e possui tecnologia para
corrigir esses problemas,
conforme mostram os
resultados dos experimentos
feitos na UDT em Floresta”
JÚLIO FRANCHINI,
pesquisador da Embrapa

Preocupação com
o manejo do solo

Referindo-se aos produtores que obtêm altas produtividades, o gerente técnico Leandro Cezar Teixeira, da Cocamar, observa que eles são preocupados com o manejo do
solo. “Aplicar fertilizantes
ou outros insumos é mais

fácil. Cuidar do solo e fazer
um manejo planejado, projetando como quer a propriedade no futuro, é trabalhoso e os resultados demoram a aparecer. Mas
este é o caminho”, comenta. Leandro reconhece que
os produtores enfrentam

dificuldades operacionais,
tendo muitas vezes que
plantar e colher com a
umidade não ideal do solo,
mas ressalta: há tecnologias para contornar o
problema, apresentadas
em dias de campo e na
Safratec.

A intervenção mecânica
é o caminho mais curto,
mas geralmente só agrava
o problema quando se torna a única técnica utilizada.
“Tem que ter raiz no sistema ajudando a recuperar
a estrutura do solo. Só a
raiz cria a condição apropriada e tem que ser agressiva, como a da braquiária”, afirma o pesquisador
da Embrapa, Júlio Franchini.

compactação do solo e da
diversificação e rotação de
culturas em 3,2 hectares na
UDT em Floresta, em parceria com a Embrapa. São
14 tratamentos envolvendo
rotação de culturas e intervenções mecânicas. Há outro experimento com calagem e gessagem, feito
com a UEM, há dois anos.
Os melhores resultados em
aumento de produtividade
da soja foram obtidos após
braquiária solteira ou em
consórcio com milho segunda safra. Em termos de

produtividade acumulada
de soja e rentabilidade do
sistema, os melhores foram
com a sequência braquiária
solteira/soja seguida de
duas safras de milho solteiro/soja. Resultados semelhantes se obteve com a
sequência de dois anos de
milho+braquiária/soja com
mais um de milho solteiro/soja e a de três anos consecutivos de milho+braquiária/soja, aponta Edner
Bertoli Júnior, engenheiro agrônomo responsável
pela UDT.

Braquiária é solução

Há três anos a Cocamar
vem avaliando os efeitos da

Sicredi União supera suas metas
CRÉDITO

DESEMPENHO

DESTAQUE
PARA O AUMENTO DO NÚMERO DE
ASSOCIADOS E DE RECURSOS TOTAIS

A

cooperativa de crédito Sicredi União
PR/SP fez a prestação de contas do primeiro trimestre de 2016 aos
coordenadores de núcleos. Os
primeiros números fechados
do ano são promissores, superando a quase totalidade das
metas estabelecidas. Uma
delas, a de número de associados, que atingiu 117.855, havendo 7.465 adesões. “Havíamos pedido a nossos associados que indicassem a cooperativa para, pelo menos, mais
uma pessoa. Esses números
mostram que todos estão colaborando com o crescimen-

to”, comenta o presidente Wellington Ferreira.

RECURSOS TOTAIS - Outro
dado de destaque são os Recursos Totais – soma dos Fundos e Previdência, Capital Social e Depósitos - com o montante de R$ 1.688 bilhão, registrando evolução de 24%
nos últimos 12 meses, e
105,52% da meta anteriormente estabelecida para o primeiro trimestre, que foi de
R$ 1.600 bilhão. O Patrimônio
Líquido da cooperativa atingiu R$ 235.916 milhões.

AVALIAÇÃO - Na avaliação de

Ferreira: “Temos muito espaço para crescer.
E quando tem crise, crescemos mais ainda”
Ferreira, o desempenho da
cooperativa comprova a força
do cooperativismo e o quanto
o modelo cresce, principalmente, em épocas de crise
como a que o país vive no momento. “Temos muito espaço
para crescer. E quando tem
crise, crescemos mais ainda.

Isso se deve, possivelmente, à
relação de confiança e proximidade que temos com nossos associados”, salientou. “Isso gera confiança, fator essencial para nosso crescimento”.
Outros fatores que colaboram
são o pacote de benefícios e a
relação de transparência.
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Poupança

O Sicredi pretende elevar o
interesse pela Poupança, considerada por muitos um mau
negócio nos dias de hoje.
“Pois a poupança ainda é
uma excelente aplicação.
Quando se vai aplicar é preciso fazer duas perguntas:
quanto e por quanto tempo?
Para curto prazo e para quem
pretende poupar pouco, é a
melhor aplicação”, defende
Wellington Ferreira. Isso porque sobre os rendimentos
das demais aplicações há a
incidência do Imposto de
Renda, enquanto a poupança
é isenta deste tributo. Intitulada “Quando vê poupou,
quando vê ganhou” a campanha terá vigência de 1º de
junho a 10 de outubro e irá
contemplar os produtos Poupança e Poupança Programada, com três sorteios semanais de R$ 2.000,00 e um
de R$ 500.000,00 em 31 de
outubro, Dia Internacional da
Poupança.
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Núcleo Feminino
de Doutor Camargo
organizou bazar
com as doações

Doutor Camargo é
Campeão de solidariedade

M

argeado pela
PR-323, a 30
quilômetros de
Maringá, o município de Doutor Camargo é,
pela quarta vez, um campeão em solidariedade. Na
recente campanha Inverno
Solidário, organizada anualmente pelo Instituto Constâncio Pereira Dias, da
Cocamar, para a arrecadação de agasalhos, a unidade
local da cooperativa foi a
que mais brilhou. E isso
tanto entre os colaboradores
como no Núcleo Feminino,
formado por produtoras,
contando com o auxílio dos

cooperados e da comunidade
em geral. A premiação, nas
duas categorias, aconteceu,
respectivamente, durante
evento no Dia do Trabalho
(1º de Maio) na Cocamar em
Maringá e na Expoingá
2016. A unidade de Doutor
Camargo tem, como gerente,
Carlos Eduardo Bortot.

NÚMERO - Entre as unidades operacionais, também
se destacaram, em suas categorias, Terra Boa e Nova
Esperança. No Complexo
da cooperativa em Maringá, o departamento vencedor foi a Logística Inte-

grada. Ao todo, a campanha registrou mais de 6
mil peças, entre roupas, cobertores e calçados.

BAZAR - Cada unidade participante decide sobre a destinação do que foi arrecadado, doando para entidades beneficentes diretamente ou promovendo bazares. Em Doutor Camargo,
o Núcleo Feminino organizou um bazar na cidade.
Os recursos são utilizados para a compra de cestas básicas, medicamentos,
fraldas e demandas de famílias carentes.

Desenvolvemos esse trabalho há
sete anos e nem precisa mais falar.
Os produtores e a comunidade já
vão trazendo suas contribuições
durante todo o ano”

MARIA ANHON MARCUSSO, coordenadora
do Núcleo Feminino de Doutor Camargo,
que conta com 24 participantes

Novo ministro conhece bem as demandas do setor

Em encontro oficial com o
novo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Blairo
Maggi, o presidente da Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA),
João Martins, destacou a confiança do setor agropecuário
na escolha feita pelo presidente da República em exercício, Michel Temer, “que
nomeou um ministro identificado com o segmento, profundo conhecedor da área e
solidário com nossas reivindicações e preocupações”.
Martins entregou a Maggi

defendidas para melhoria do
setor.

Blairo Maggi
um exemplar do documento
“Propostas para a Evolução
do Setor Agropecuário” contendo as metas e prioridades

O ministro destacou os pontos principais que pretende
levar adiante durante sua
gestão com foco estratégico
na “melhoria da renda do
produtor”. Para que isso aconteça, segundo ele, serão necessárias medidas da “porteira para fora, como a recuperação da logística, especialmente estradas, ferrovias e
navegação fluvial, indispensáveis para o escoamento da
produção de grãos”. Em atuação conjunta com o setor,
lembrou Maggi, serão avalia-

das medidas pontuais capazes de reduzir os custos do
produtor, atuando em áreas
sensíveis capazes de desburocratizar, por exemplo, o licenciamento de novos produtos agroquímicos e plantas
frigoríficas.

Maggi revelou ter se reunido com o ministro do Meio
Ambiente, Sarney Filho, em
busca de uma solução para
reduzir a burocracia e os entraves na relação entre os
dois ministérios, para que
projetos e programas não sofram interrupções e atinjam
o efeito esperado.

[Temer] nomeou
um ministro
identificado com o
segmento, profundo
conhecedor da
área e solidário
com nossas
reivindicações
e preocupações”
JOÃO MARTINS,
presidente da CNA
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Primeiras colheitas
devem render mais
MILHO

DIFICULDADE

PLANTIOS
MAIS TARDIOS SOFRERAM COM
A FALTA DE CHUVAS EM ABRIL.
POR CLEBER FRANÇA

C

omo de costume, na
região da Cocamar,
as primeiras lavouras de milho devem
ser colhidas nos municípios
de Floresta, Ivatuba, Doutor
Camargo e Maringá, que são
as que iniciam a operação
mais cedo. A semeadura começou a ser feita no final de
janeiro e início de fevereiro,
o que favoreceu o desenvolvimento das lavouras, uma
vez que as mais tardias foram prejudicadas em razão
de 25 dias de estiagem e as
altas temperaturas registra-

das no mês de abril.
Por conta disso, a estimativa de produtividade, no
geral, foi reduzida em 20%
até o momento – ficando em
70 sacas por hectare, segundo projeções da Cocamar.
O coordenador técnico de culturas anuais da cooperativa,
para a região norte do estado, Rafael Herrig Furlanetto, explica que, além da
falta de chuva, as plantas sofreram com o forte calor. Por
conta disso, as plantações
estão desuniformes e pendo-

Trigo vai bem

A previsão da cooperativa é que a semeadura do trigo
seja finalizada no mais tardar na primeira semana de
junho. As últimas áreas devem ser completadas nos municípios de Santa Cecília do Pavão, São Jerônimo da Serra
e Congoinhas, região de Londrina. O espaço cultivado
deve diminuir 30% em comparação com 2015, ficando,
no total, em 100 mil hectares.
Em Sabaúdia, o cooperado Jeferson Skraba, 40 anos,
semeou 96 hectares de trigo. Outros 170 estão com milho
e 94 receberam aveia. As variedades de trigo escolhidas
foram Coodetec 150 e Tbio Mestre. No ano passado, a cultura também enfrentou problemas climáticos e Skraba
obteve a média de 102 sacas por alqueire (42/hectare).

No município de Maringá as áreas estão se desenvolvem normalmente até agora. O cooperado Marcelo Gaspar
Pacheco dos Santos, 44 anos, cultiva 24 hectares na região da comunidade Guerra. “Nossa expectativa é colher
mais que as 33 sacas por hectare da última safra, que
foi prejudicada pelo excesso de chuva no final do ciclo”,
lembra o agricultor.

MANEJO - “Neste início de ciclo é importante que os produtores façam o manejo de pragas e doenças conforme
orientação técnica, além da cobertura com nitrogênio
para obter uma melhor produtividade”, observa o coordenador técnico Rafael Herrig Furlanetto. A expectativa
de produtividade na região da Cocamar é de 3.000 quilos
por hectare.

aram com um porte bem
menor, acrescenta Furlanetto, revelando que na região de Londrina – onde o
ciclo é normalmente mais
tardio - a situação das áreas
é ainda mais crítica.

PERCEVEJO - Em Rancho
Alegre, por exemplo, não
obstante a estiagem e o calor
intenso em abril, os 12 mil
hectares cultivados no município foram atacados severamente por percevejos “barriga-verde” e também pela
lagarta do cartucho. Com
isso, a estimativa de produtividade foi ajustada pela Cocamar de 95 para 69 sacas
por hectare, segundo informação do engenheiro agrônomo Yoshio Bento Kumassaka Junior, da unidade
local.

Mas há quem ainda aposte
em uma produtividade razoável. Uma das lavouras que
sofreu menos com os problemas em Rancho Alegre foi a
do cooperado, Hélvio Mariquito, de 47 anos, localizada
na Água da Figueira. Os nove alqueires cultivados com
alta tecnologia suportaram
bem as pragas e intempéries
e devem produzir bem, segundo o agricultor. “Prefiro
não arriscar um número sobre produtividade, mas posso afirmar que a colheita deve ser boa se o clima se
mantiver assim”, comenta o
produtor, lembrando que no
último ano obteve média de
145 sacas por hectare. “Se
por um lado a produtividade
ficará abaixo do que esperávamos, por outro o preço está bom”, finaliza.

Detalhe de lavoura
de milho na região
de Maringá
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Cocamar promove reuniões
com citricultores
REGIÃO

PREPARATIVOS

ENTRE VÁRIOS OUTROS TEMAS,
FORAM APRESENTADAS AS MELHORES PRÁTICAS
PARA A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA
TEMPORÁRIA, VISANDO A COLHEITA

E

ntre os dias 10 e 13
de maio foram realizadas 9 reuniões
com a participação
de 91 cooperados produtores
de laranja, da Cocamar. Esses
eventos aconteceram nas cidades de Japurá, Nova Esperança, Floraí, Jaguapitã, Cambé, Arapongas, Assaí, Sertanópolis e Santa Mariana.

para a contratação de mão de
obra temporária durante a
safra de laranja. Os temas
abordados foram:

para formalização do trabalhador temporário;
• fiscalização do Ministério
do Trabalho e multas pelo não
atendimento da legislação.

A finalidade foi apresentar
a eles as melhores práticas

• Comércio Justo e a contratação de mão de obra;
• as implicações do processo
de suspensão na certificação
do Comércio Justo;
• requisitos trabalhistas relacionados à documentação necessária aplicável ao trabalho
rural na cultura de laranja

O palestrante foi o represente do Sindicato Rural Patronal de Alto Paraná, Márcio
Leandro Erzinger, especialista
nesta área trabalhista. Ele
prestou esclarecimentos e tirou as dúvidas dos produtores sobre o tema.

Inicialmente foi apresentada a evolução das fiscalizações do Ministério do Trabalho na região de Paranavaí,
iniciada em 2008, bem como
a documentação exigida no
decorrer dos anos. Os participantes observaram o modelo
de cada documento exigido
em uma possível fiscalização,
que consta dos seguintes
itens: livro de registro, relação de funcionários ativos,

livro de inspeção do trabalho,
procuração especifica do representante legal da empresa, recibo de salário dos últimos três meses, cópia do último Acordo ou Convenção
Coletiva, folha de pagamento
dos últimos 12 meses, guias
de recolhimento do INSS
(GFIP) do último ano juntamente com as guias do FGTS,
autorização dos veículos que
transportam os trabalhado-

res, comprovante de entrega
do EPI, comprovante de entrega de ferramentas e garrafas d´água, comprovante de
treinamento em saúde e segurança ocupacional dos últimos dois anos, atestados de
saúde ocupacional (ASO) admissionais e periódicos dos
últimos dois anos, contrato de
arrendamento agrícola e
cópia da escritura da propriedade.

As opções propostas foram
de contratação de mão de obra
por meio de condomínios ou
dos consórcios que acontecem
através da união de, no mínimo, dois produtores. Assim,
os produtores conseguem organizar a colheita de acordo
com a demanda da indústria
e maturação da fruta.

lidade apresentada foi de realizar a contratação por meio de
um contrato de experiência de
30 ou 45 dias (podendo ser renovado pelo mesmo período).
Desta forma, o produtor, de
acordo com a legislação vigente, é isento do pagamento de
multa e aviso prévio. Esta possibilidade também pode ser
feita em conjunto de dois ou
mais produtores através da
abertura de um C.E.I.: Cadastro Específico do INSS e posteriormente, se unirem para a

abertura de um C.N.P.J. nos
mesmos moldes do Consórcio
ou Condomínio porém, administrado por eles mesmos.

Documentação exigida

Opções para contratação
de mão de obra exigida

No caso de produtores que
possuem um volume menor
de laranja e colhem a safra
em poucos dias, uma possibi-

MULTAS - Também foi mencionado sobre os valores de possíveis multas por consequência
das fiscalizações, podendo ser
de aproximadamente R$
500,00 a R$ 1.000,00 por trabalhador, na primeira notificação por item não atendido e,
em caso de reincidência, aproximadamente R$ R$ 5.000,00.

Foram organizadas reuniões em 9 municípios da
região da cooperativa, no norte e noroeste do estado,
oportunidade em que os participantes receberam
esclarecimentos e puderam tirar suas dúvidas
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Os custos com o trabalhador

Sobre o custo de um trabalhador formal e considerando-se por base das despesas trabalhistas, estima-se
que seja acrescido 50% em
relação do valor que está assinado em sua carteira de
trabalho, ou seja, se o produtor paga R$ 1,00 por caixa
colhida sem os encargos, a
mesma vai custar R$ 1,50
ao produtor, utilizando mão
de obra formal. Porém, este
custo total depende muito
dos valores que serão cobrados pelo contador, independente se por contrato particular ou pelo administrador do condomínio. Lem-

brando que os encargos são
os mesmos em ambas as situações.

também o complemento adicional, por caixa vendida,
para custear as despesas administrativas para a contraSUSPENSÃO - Sobre as im- tação da mão de obra forplicações da suspensão do mal.
produtor que faz parte da
Finalizando, foi esclareciCertificação do Comércio
Justo, o mesmo perderá di- do que o atendimento à lereito aos benefícios de Sani- gislação trabalhista também
tários móveis e reembolso atende aos requisitos da cerde depósito de agroquímicos tificação do Comércio Justo
a partir da safra 2015/16 e, e, desta forma, o produtor fipara a safra 2016/17 os pro- ca isento de problemas com
dutores deixarão de receber a fiscalização, além de poder
o complemento de preço re- usufruir de benefícios propassado pela venda do suco porcionados pela venda do
no Comércio Justo para atin- suco com o selo Fairtrade ou
gimento do preço mínimo e Comércio Justo.

O atendimento à legislação trabalhista também atende aos
requisitos da certificação do Comércio Justo e, desta forma,
o produtor fica isento de problemas com a fiscalização,
além de poder usufruir de benefícios proporcionados pela
venda do suco com o selo Fairtrade ou Comércio Justo.
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Colégio e Curso Integral orienta que
carreira deve ser pensada desde cedo

ENSINO

INFORME PUBLICITÁRIO

APENAS O DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR JÁ
NÃO É SUFICIENTE NO MERCADO DE TRABALHO,
QUE REQUER QUALIFICAÇÃO

“U

“Além do aprendizado na escola, há também a parte familiar que é decisiva e isto
está diretamente ligado aos
alunos que têm déficit no
aprendizado. Os pais precisam participar, não só cumprindo a obrigação de custear
o ensino, mas definindo bem
as escolhas. Isso deve ser
feito até que os filhos atinjam
os 14 anos, idade em que eles
passam a ter mais clareza
para pensar no curso a ser
feito”, ressalta o coordenador,
destacando que os filhos precisam ter uma agenda diária
de tarefas, bem distribuída ao
longo do dia. “Não adianta
eles estudarem pela manhã e
ficarem ociosos à tarde. Os
horários devem ser preenchidos”.

FUTURO - Esse momento da
escolha, segundo Suzuki, é
muito importante, pois definirá o futuro do estudante.
“As mostras de profissão têm
ajudado os alunos nesse sentido, auxiliando-os a entender
melhor cada profissão. O prazer e aptidão que você tem
para determinadas áreas
também devem ser levados
em consideração”, frisa, lembrando que as provas dos
vestibulares mudaram. “Antigamente elas eram mais diretas e, hoje, exigem mais
raciocínio, precisam ser interpretadas”, revela Suzuki.

PERÍODO DE INVERNO É MAIS
SUJEITO A OCORRÊNCIA DO FENÔMENO

mento da água), congelandoa e, depois de congelada, a gotícula é transformada em
cristal de gelo e permanece
sujeita às correntes ascendentes e descentes, o que provoca
o aumento do cristal de gelo,
até que ele ganhe peso suficiente para vencer a força da
gravidade.

ma carreira profissional de sucesso
deve ser pensada
desde cedo”. Esse é o caminho ideal a ser trilhado por
um estudante, segundo o
coordenador do Colégio e
Curso Integral, de Maringá,
Ricardo Suzuki. Em outras
palavras: ele quis dizer que a
aprovação em vestibulares
tem muito mais chances
quando o empenho, por parte
do aluno, acontece desde os
primeiros anos de estudo.
Também é muito importante
acertar na escolha das instituições de ensino.
Na visão de Suzuki, a cidade se tornou um polo estudantil com muitas instituições de ensino de qualidade.

Além de tudo disso, a concorrência aumentou consideravelmente, e não só para
ingressar na faculdade. “An-

tigamente o curso superior
era um algo a mais, hoje passou a ser uma obrigação. Ele
não é suficiente. Por isso, a
faculdade seja levada a sério,
uma vez que aqueles que ingressam pensando apenas
em obter um diploma, terão
mais dificuldades para ingressar no mercado de trabalho, que está cada vez mais
exigente. O diferencial é ter
qualidade”, finaliza Suzuki.

Como se forma o granizo

TEMPESTADES

RISCO

O granizo, fenômeno meteorológico caracterizado pela
precipitação de gelo, se forma
em condições bastante específicas: em nuvens de tempestade com grande desenvolvimento vertical (nuvens cumulonimbus). O topo desse
tipo de nuvem atinge altos níveis da atmosfera, onde a
temperatura chega a valores
negativos, podendo congelar
as gotículas de água dentro
da nuvem.

A meteorologista da empresa Squitter, Taciana Weber, explica que no interior
das cumulonimbus existem

correntes descendentes e ascendentes de ar. Quando a gotícula de água é submetida a
uma corrente ascendente, ultrapassa a isoterma de 0°C
(temperatura de congela-

Muitas vezes, quando o
granizo sai do ambiente da
nuvem, com a temperatura
mais elevada, acaba entrando
em fusão (passagem do estado sólido para o líquido) chegando à superfície novamente como gota de água.

TAMANHOS - “Prejuízos na
agricultura, danificação em
redes elétricas, edificações e
casas, queda de árvores e
muitos outros transtornos são
comuns na ocorrência de
chuva com granizo. Diversos
tamanhos de cristais de gelo
podem ocorrer em uma tempestade, desde o de uma bola
de gude até o de uma bola de
tênis”, exemplifica Taciana.
Segundo a Empresa Brasi-

Suzuki: “Além do
aprendizado na escola,
há também a parte
familiar que é decisiva
e isto está diretamente
ligado aos alunos que
têm déficit no
aprendizado. Os pais
precisam participar, não
só cumprindo a obrigação
de custear o ensino, mas
definindo bem as escolhas

leira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a região
do Brasil onde a ocorrência
desse fenômeno é mais comum é a porção Centro-Sul
do país. O Sul, por ser influenciada por diferentes
tipos de sistemas meteorológicos, está mais sujeito a
frentes frias, fenômenos suscetíveis a formação do granizo.

DE ASSUSTAR - O maior
granizo registrado, segundo
a NOAA (National Oceanic
and Atmospheric Administration), foi em uma tempestade nos EUA, no estado de
Dakota do Sul. As pedras
atingiram, em média, cerca
de 47,3 cm de circunferência,
com 880 gramas

