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A importância da atividade agropecuária
para a preservação ambiental
AMBIENTE

O registro eletrônico obrigatório no CAR
levou os imóveis rurais à legalidade

A

O Estado de S. Paulo

té o final do ano
passado, quase
4 milhões de
imóveis rurais –
uma área total de
399.233.861 hectares – estavam inscritos no Cadastro Ambiental Rural
(CAR), um registro eletrônico obrigatório para todas
as propriedades no campo
instituído pela Lei 12.651/
12, o chamado Novo Código Florestal.
O número representa
76% dos imóveis rurais registrados pelo Censo do
IBGE de 2006 (5.175.636
unidades). Uma reportagem publicada pelo O Estado de S. Paulo no início
de fevereiro revelou a adesão majoritária ao CAR,

4

salvo no Nordeste, onde o
prazo de registro dos imóveis foi prorrogado para os
pequenos produtores.

INFORMAÇÕES - Os dados
do CAR foram integrados
ao Sistema de Inteligência
Territorial
Estratégica
(Site) da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). A correlação entre as informações técnicas do CAR, como a geocodificação das
propriedades por satélite, e
os mapas de exploração do
Site divididos por tipos de
área – preservação permanente, reserva legal, interesse social e utilidade pública, entre outras categorias – revelou a importância da atividade agropecuária para a preservação
ambiental, contrariando

milhões de propriedades rurais
estavam inscritos no Cadastro
Ambiental Rural no final de 2016

uma ideia erroneamente
difundida de que o agronegócio contribui para a degradação do meio ambiente. Como toda generalização, esta também não
haveria de resistir à objetividade dos dados.
PRESERVAÇÃO - Em São
Paulo, os imóveis rurais
preservam em vegetação
nativa uma área correspondente a 15,3% do Estado. A
área preservada pelos agricultores é maior do que a
soma de todas as unidades
de conservação e terras indígenas. Em outros Estados, a contribuição da agropecuária para o meio ambiente é ainda maior.
Em Mato Grosso, as
áreas de atividade agropecuá-

76%

É o percentual registrados
considerando o Censo
do IBGE de 2006

Os avanços trazidos pelo Novo Código Florestal estão
ameaçados por Ações Diretas de Inconstitucionalidade
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ria garantem
vezes
duas
mais proteção ambiental
do que as unidades de
conservação em terras indígenas. E a abrangência
tende a aumentar, pois
embora tenha havido um
incremento de 12,5% dos
imóveis rurais do CentroOeste inscritos no CAR
em relação ao número do
Censo de 2006, ainda há
propriedades sem o registro obrigatório.
A participação da agricultura brasileira nos esforços de preservação ambiental foi apresentada nas
Conferências do Clima, em
Paris e Marrakesh, e da
Biodiversidade, em Cancún, como um trunfo do
Brasil no cumprimento de
suas metas climáticas,
tanto pelo governo federal
como por organizações não
governamentais.
LEGAIS - O registro eletrônico obrigatório no CAR
levou os imóveis rurais à
legalidade. No momento
do cadastro, caso haja alguma irregularidade, o
produtor assume o compromisso de saná-la com o
Programa de Recuperação
Ambiental (PRA). Com
bom andamento em 17 estados, o PRA amplia a
prestação de serviços ambientais pelos agricultores
e lhes oferece segurança
jurídica pela exploração
regular das áreas.
AMEAÇAS - Fruto de extenso debate em audiências públicas e privadas,
além dos ensejados no
Congresso Nacional, o projeto do Novo Código Florestal foi aprovado na Câmara
por 410 votos e no Senado
por 59 votos. Consenso no
governo federal, defendido

em sua integralidade pela
Embrapa, pelo Ministério
do Meio Ambiente e pelo
Ibama – e sem retrocessos
ou ofensas à Constituição –
, o diploma legal assegura
aos produtores rurais a segurança de suas atividades
mediante as respectivas
garantias de proteção ambiental.
Os avanços trazidos em
2012 pelo Novo Código
Florestal, no entanto, estão ameaçados por Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) ajuizadas pela Procuradoria-Geral da
República (PGR) e pelo
PSOL, que questionam no
Supremo Tribunal Federal
(STF) a validade de 58 dos
84 artigos da Lei
12.651/12.
Em São Paulo, o Tribunal de Justiça (TJ-SP) suspendeu os efeitos da Lei
Estadual 15.684/15, que
trata do PRA, gerando
enorme insegurança jurídica para milhares de produtores rurais impedidos
de regularizar seus imóveis e apresentar as devidas ações de recuperação
ambiental.
PALAVRA FINAL - Relator das ADIs no STF, o ministro Luiz Fux negou as
liminares solicitadas pela
PGR e realizou uma consulta pública, quando declarou que “a lei está
valendo e tem sido aplicada, mas também tem
havido muito descumprimento sob a invocação de
sua inconstitucionalidade,
ainda em grau inferior”. É
chegado o momento de a
Suprema Corte dar a palavra final, ratificando a vigência do Novo Código
Florestal e, assim, assegurar a ordem no campo.

PALAVRA DO PRESIDENTE

Cooperados confiam e se
sentem seguros na Cocamar

Nos períodos que antecedem a colheita, são realizadas
melhorias constantes para aprimorar o fluxo de
recebimento, de maneira a torná-lo mais ágil

Divanir Higino,
presidente da Cocamar

No auge da safra de soja
e na soma de suas unidades operacionais, a Cocamar recebe cerca de 50 mil
toneladas por dia. O volume é grande, assim como
a correria se torna inevitável, mas a cooperativa se
prepara adequadamente
para prestar um atendimento de qualidade aos
produtores.
Nos períodos que antecedem a colheita, são realizadas melhorias constantes
para aprimorar o fluxo de
recebimento, de maneira a
torná-lo mais ágil. E, entre
outras iniciativas, as unidades são dotadas de equipamentos atualizados, com
a gradativa ampliação da
capacidade de armazenagem.

Recepcionar uma grande
safra, concentrada em um
período tão curto, constitui,
sem dúvida, um desafio,
mas a Cocamar possui larga experiência, conhecimentos e as melhores tecnologias para superá-lo, no
sentido de que tudo se
transcorra à plena normalidade. Sabemos que o coo-

perado não pode perder
tempo na entrega da produção e também que a
transparência nessa operação é indispensável.

Tão importante quanto a
comodidade no relacionamento é a segurança que o
produtor sente ao deixar a
sua safra aos cuidados da
cooperativa. A preocupação de milhares deles com
a atividade à qual se dedicam, em todas as regiões
onde mantemos unidades,
termina no exato momento
em que a safra é depositada em nossos armazéns.

A partir de então, a Cocamar se torna responsável
pela gestão de centenas de
milhares de toneladas de
produtos que representam
o resultado do trabalho de
tantas famílias que, ao con-

fiarem na cooperativa, estão contribuindo para fortalecê-la.

O cooperativismo é uma
relação de confiança edificada ano após ano, voltada
a proporcionar segurança
e uma série de benefícios
ao grupo de cooperados e
seus familiares.

Portanto, ao receber uma
safra grandiosa, que inclui
também um ganho de participação de mercado, a Cocamar manifesta seu orgulho por essa demonstração
de confiabilidade dos cooperados e reitera o compromisso de envidar todos os
esforços possíveis no sentido de aprimorar-se a cada
dia e ser uma cooperativa
cada vez melhor, em que
todos continuem crescendo
juntos.

O cooperativismo é uma relação de
confiança edificada ano após ano.
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Assembleia Geral reuniu mais
de 400 produtores em Maringá

COCAMAR

Evento de prestação de contas de 2016
contou também com a participação
de vários convidados especiais

M

ais de 400 produtores cooperados, representando as regiões atendidas pela Cocamar no Paraná e nos Estados de São Paulo e Mato
Grosso do Sul, participaram
dia 7 de fevereiro, em Maringá (PR), de uma Assembleia Geral Ordinária de
prestação de contas da cooperativa, referente ao exercício 2016.

O evento, realizado na Associação Cocamar, contou
com a presença, também, de
lideranças como o presidente do Sistema Ocepar, José
Roberto Ricken, o ex-vicepresidente de Agronegócios
do Banco do Brasil, Osmar
Fernandes Dias, dirigentes
de cooperativas e sindicatos
da região e representantes
de instituições bancárias.

Ao abrir os trabalhos, o
presidente do Conselho de
Administração, Luiz Lourenço, comentou que a assembleia finalizava uma agenda
de 47 reuniões regionais
que, no período de 25 de janeiro a 3 de fevereiro, registraram mais de 4 mil participantes.

CRESCER - “Mesmo 2016
sendo um ano muito difícil,
conseguimos crescer”, enfatizou Lourenço. As dificuldades, resultantes em grande
parte da grave crise econômica que assola o país, se
somaram também aos problemas climáticos que reduziram a produtividade das
lavouras de verão e de inverno.
O presidente-executivo Divanir Higino da Silva fez a
leitura de um relatório apon-

AGO finalizou agenda de 47 reuniões regionais

tando que as dificuldades
climáticas reduziram os volumes de recebimento de
grãos, bem como de café e
laranja. Ainda assim, a cooperativa não deixou de realizar investimentos na abertura de no-vas unidades
operacionais, bem como na
realização de ampliações e
melhorias em estruturas já
existentes. “A Cocamar vem

Decisão foi por doar remanescente das sobras para entidades sociais

trilhando seu caminho com
sucesso, atenta a oportunidades para expansão regional, aumento de participação no mercado e entrada
em novos negócios”, frisou.
No ano passado, o faturamento da área de insumos
subiu para R$ 1,027 bilhão,
contra R$ 834 milhões do
exercício anterior. No mesmo período, o montante do
varejo, apesar da retração
do consumo causada pela
grave crise econômica enfrentada pelo país, não caiu,
ficando em R$ 539 milhões,
ante R$ 533 milhões de
2015. O grupo Cocamar, formado pela cooperativa e
empresas controladas, manteve o ritmo de crescimento
dos últimos anos, fechando
2016 em R$ 3,609 bilhões,
contra R$ 3,316 bilhões do
ano anterior.
O vice-presidente-executivo José Cícero Aderaldo
apresentou o plano de atividade para 2017, alinhado ao
planejamento estratégico,

em que a cooperativa prevê
elevar seu faturamento para
R$ 4,307 bilhões. Até 2020,
a meta é atingir R$ 6 bilhões.
Quanto às sobras antecipada aos cooperados no
final de 2016, foi decidido
que um remanescente de
R$ 112 mil, que ficou à disposição da assembleia, será
utilizado para apoiar entidades assistenciais, a exemplo do que tem sido feito
nos últimos anos.

CONSELHO FISCAL - Os
cooperados elegeram também o novo Conselho Fiscal, com mandato de um
ano, que será formado por
Paulo Vinícius Tamborlim
(do município de Atalaia),
Sérgio Luís Viúdes (Cambé), José Henrique Orsini
(Floresta), Eideral V. P.
Pinto (Primeiro de Maio),
Antonio Florio Rinaldo (Maringá) e Silvio S. Nakamura
(São Sebastião
da Amoreira).
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Faturamento das
cooperativas do PR
cresceu R$ 10 bi em 2016

Convidado a pronunciarse, o presidente do Sistema
Ocepar, José Roberto Ricken, começou elogiando a
mudança realizada em
2014 pela Cocamar em sua
estrutura de gestão, quando foi criada a diretoriaexecutiva. Segundo ele, o
presidente do Conselho de
Administração da cooperativa, Luiz Lourenço, “ficou
mais liberado para utilizar
sua experiência, prestígio e
conhecimentos para apoiar
a Ocepar em conquistas do
interesse do sistema cooperativista paranaense”. Ricken disse ainda que a realidade do cooperativismo
do Paraná foi construída,

ao longo das últimas décadas, com planejamento. Sobre o desempenho do setor
em 2016, o presidente destacou que o faturamento
cresceu R$ 10 bilhões, superando o patamar de R$
70 bilhões, gerando 825
novos postos de trabalho,
com R$ 2,3 bilhões de exportações, R$ 2,1 bilhões
de investimentos e realizando mais de 100 mil horas de eventos de capacitação. “Sessenta por cento
de tudo o que é produzido
no Paraná, passa pelas cooperativas”, concluiu.

presidente de Agronegócios do BB, Osmar Dias,
ressaltou que o cooperativismo “é vital para o desenvolvimento e indispensável em tempos de crise”.
Por isso, defendeu, “é fundamental que os produtores fortaleçam a sua cooperativa”. A respeito dos resultados que o campo vêm
proporcionando à economia brasileira, Dias lembrou que os produtores não
podem descuidar da tecnologia, citando que no período 1995/96 foram plantados 37 milhões de hectares no país, o que resultou
FORTALECER - Finalizan- na colheita de 73 milhões
do a assembleia, o ex-vice- de toneladas de grãos; na
atual safra, 2016/17, eles
cultivaram 59 milhões de
hectares e devem colher
cerca de 215 milhões de toneladas. “Esse crescimento
O cooperativismo “é vital
de produtividade só tem
sido possível devido a inpara o desenvolvimento
corporação de novas tecnoe indispensável em
logias, o que é decisivo para continuar vencendo os
tempos de crise”.
constantes desafios”, suOsmar Dias, ex-vice-presidente de Agronegócios do BB
blinhou.
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Com investimento em
produtividade, médias
são impulsionadas

SAFRA 2016/17

Rally Cocamar Bayer e Spraytec de
Produtividade rodou pela região da
cooperativa nos últimos dias para mostrar
as práticas que vêm fazendo a diferença
nos resultados. Por Rogério Recco

A

família Palaro
começou a cultivar soja em Cianorte no ano de
1966. “Fomos os primeiros”,
diz o produtor Ivo, que cultiva 62 alqueires com o irmão José no município e
região. Naquela época, a cultura ainda era uma novidade no norte do Paraná,
semeada nas entrelinhas do
café e conduzida de uma
maneira impensável para os
dias de hoje: “A colheita era
manual e depois de as vagens secarem ao sol, a gente
ainda precisava bater com
um ferro para retirar os
grãos”, recorda-se Ivo. Ele
conta que um japonês aparecia para comprar tudo e
mandar para o Japão.

As lembranças desse passado são recordadas pelos
Palaro em meio a risos. De
lá para cá, as técnicas evoluíram e, com a mecaniza-

ção da lavoura, tudo foi ficando mais fácil. A família
comprou a primeira colheitadeira em 1973.

Dos tempos do café, só restou a velha tulha na propriedade, mas atualmente, os
Palaro andam mais sorridentes do que nunca e por
uma razão em especial: a
grande safra de soja que estão acabando de colher. Na
tarde de segunda-feira, dia
20, o Rally Cocamar Bayer
e Spraytec de Produtividade
passou por lá.

HISTÓRICO - “Nunca colhemos tanto”, afirma José, de
59 anos, ao lado do irmão
Ivo, de 67. Ao longo dos
anos, ambos se profissionalizaram no cultivo da oleaginosa, que cede espaço para
o milho no inverno. Cooperativistas, eles são considerados uma referência regional e aprenderam a poten-

Ivo e José Palaro: família é pioneira no cultivo da oleaginosa em Cianorte

cializar a produtividade seguindo à risca a orientação
técnica prestada pela Cocamar.

E, nesta safra 2016/17, ainda contaram com uma providencial mãozinha de São
Pedro, que mandou chuvas
com certa regularidade,
mesmo durante a estiagem
na fase inicial de desenvolvimento da lavoura. A expectativa dos Palaro é fechar os
trabalhos com média acima
de 160 sacas por alqueire.

“Nossa melhor soja é a
que foi semeada no mês de
setembro”, comenta Ivo, para admiração da vizinhança,
que não conseguiu o mesmo
desempenho com a lavoura
mais precoce. A apenas quatro quilômetros dali, por
exemplo, por causa da seca,
teve gente que colheu apenas 60 sacas por alqueire.

INVESTIMENTO - Correção
do solo com calcário e aplicação de gesso, adubação
diferenciada e complemen-

to nutricional para as plantas: os Palaro investiram
conforme o recomendado,
cuidando para que os resultados fossem os melhores
possíveis. Ivo conta que,
em vez de 400 quilos de
adubo por alqueire, conforme havia sido orientado
pelo agrônomo da cooperativa, a quantidade foi
maior, 600, por uma desregulagem da máquina. “Sem
problema, a gente viu o
quanto valeu a
pena”, completa.
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Produção altas e outras nem tanto

Nesta safra, não faltam
histórias de gente bem-sucedida. Perto de Cianorte,
em Jussara, na Estrada
Cristalina, a colheita também será recorde nos 78 alqueires da família Zanzim.
Quase no final da colheita,
a média do produtor Márcio Zanzim, de 40 anos, era
de 173,5 sacas por alqueire.
Só para comparar, a média
geral dos produtores da
unidade local, da Cocamar,
deve ficar em 130.
Zanzim: oito anos estruturando o solo

SOLO ESTRUTURADO –
Problemas climáticos à
par-te, Márcio conta que,
há oito anos, vem traba“Ficamos numa zona de lhando na estruturação do
transição entre a seca e as solo, utilizando adubação

Bom resultado na palhada

A média de 170 sacas por
alqueire, nesta safra, é também o recorde pessoal de
Marcel Franklin Rafael, de
Terra Boa. Sua melhor colheita havia sido há três
anos, de 150 sacas por alqueire. Marcel conta que há
oito anos começou a cultivar
capim braquiária no inverno para proteger o solo no
verão. “Eu faço isso em sistema de rotação”, diz o produtor, que investe para obter a melhor produtividade
possível.

A braquiária protege a superfície do sol intenso, da
chuva forte, inibe o aparecimento de ervas daninhas e o
seu enraizamento traz muitos benefícios ao solo. Na segunda-feira, em que a tem-

peratura a campo era de
36ºC, o solo a descoberto fervia com a insolação e o calor
forte; já, sob a palha, se mantinha relativamente fresco.
“Isso é o que faz a diferença
nos período primavera-verão, geralmente marcado por
altas temperaturas, influenciando na produtividade das
lavouras”, comenta Ademir
Caetano, técnico agrícola da
unidade local da cooperativa.

O produtor Marcel não dependeu só da braquiária. Ele
faz correção do solo periodicamente, já mapeou toda a
área e, nesta safra, em especial, decidiu investir um pouco mais para tentar aumentar a produtividade. Com
orientação especializada,
aplicou enxofre a lanço, boro

chuvas”, pontua Márcio.
Outros não tiveram a mesma sorte: ali mesmo, no
município, houve casos
de lavouras muito danificadas pela seca que, em
alguns locais, persistiu
por cerca de 45 dias. Nesse caso, a média não passou de 70 sacas por alqueire.

e fez inoculação via solo. A
propriedade dele, com 40 alqueires de soja, sedia uma
das unidades do Programa
de Aumento de Produtividade e Sustentabilidade
(PAPS), da Cocamar. Ali, com
o acompanhamento de consultores contratados pela
cooperativa, são aplicadas
tecnologias de ponta para
que sirvam de referência aos
Moacir registrava uma proprodutores da região.
dutividade de 165 a 170 saA trajetória de Moacir Fala, cas de soja em 20 alqueires.
de São Jorge do Ivaí, é pare- “O produtor tem que estar
cida com a de Marcel. Ele co- antenado, saber das novidameçou a cultivar braquiária des, aplicar os conhecimenem consórcio com o milho tos que vão surgindo”, afirde inverno, há nove anos, e ma Moacir. Segundo ele, seu
sua propriedade conta, igual- desempenho pode ser credimente, com uma unidade do tado, em grande parte, aos
PAPS. No dia 19, pratica- benefícios proporcionados ao
mente concluindo a colheita, solo pela braquiária.

química de base e também
bastante adubo orgânico,
obtido junto a três aviários
próprios. Para esta safra,
foram aplicados nada menos que 14 toneladas de
cama de frango por alqueire. “O solo bem estruturado ajudou a aguentar melhor às variações do clima”, cita o engenheiro
agrônomo Jorge Luiz Vecchi, da unidade da Cocamar em Jussara. Outro
cuidado do produtor foi
com a prevenção de fungos e doenças de final de
ciclo.

O produtor Marcel
Franklin Rafael, ao
centro, com Ademir
Caetano, o Mirim,
técnico agrícola da
unidade da Cocamar em
Terra Boa, e Emerson
Nunes, engenheiro
agrônomo, coordenador
técnico de culturas
anuais da cooperativa
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SAFRA 2016/17

La Niña trouxe má
distribuição de chuvas

De acordo com o engenheiro agrônomo Emerson
Nunes, coordenador técnico
de culturas anuais da Cocamar, que acompanhou a
equipe do Rally a Cianorte,
Jussara e Terra Boa, a safra
foi marcada por variação de
produtividade, decorrente
dos efeitos de um fenômeno
climático La Niña de moderada intensidade. “Tivemos
um cenário de má-distribuição de chuvas sobretudo no
início do ciclo”, comenta Nunes. De novembro em diante, as chuvas normalizaram.
Ciclo 2016/17: produtividade é variável, mas a maioria está colhendo bem

Recuperando o solo

Na terra roxa, independentemente dos fatores climáticos, é perceptível também o que os produtores
podem fazer para ampliar
a produtividade. Em Floresta, região de Maringá,
o agricultor Antonio Pedrini decidiu enfrentar o
problema da compactação
do solo em uma de suas
áreas, fazendo, nesta safra
2016/17, um investimento
no perfil do solo.
Para isso, buscou a
orientação técnica e foi
acompanhado pelo técnico
agrícola Robson Arrias, da
unidade local da coopera-

tiva atua, nas regiões noroeste e norte do Paraná, sudoeste do Mato Grosso do
Sul e oeste de São Paulo, é
grande o número de produtores registrando altas produtividades, com a colheita
avançando em ritmo intenso no noroeste paranaense,
onde caminha para a reta
final, enquanto os trabalhos
na região norte devem intensificar-se na segunda
quinzena deste mês.

A Cocamar reflete esse
bom momento e, em suas
estruturas operacionais,
Em praticamente todos os vem recebendo volumes remunicípios onde a coopera- cordes diariamente.

tiva. “A diferença foi grande”, resume Pedrini, que
concluiu a colheita dia
19/2. O resultado é que,
nessas áreas, em especial,
o produtor chegou a colher acima de 180 sacas
por alqueire, enquanto
que, nas demais, a média
foi de 145.

“Valeu a pena”, ressalta
Pedrini, citando que mesmo com a estiagem de
aproximadamente 30 dias
no começo do ciclo, sua
colheita foi a maior de toA recomendação dele é nham dúvidas de que é posdos os tempos: “Em 30
anos como produtor, nun- que os produtores acreditem sível produzir canas tecnologias “e não te- da vez mais”.
ca colhi tanto.”

Em diversas regiões,
produtores comemoram
recordes, caso de Antonio
Pedrini, de Floresta
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No arenito, a melhor safra

Depois das preocupações
com a estiagem no início,
que causou danos de maior
ou menor intensidade às lavouras semeadas mais cedo, não faltou água. Com
isso, a expectativa para a
maioria dos produtores é de
uma colheita acima da média dos últimos anos.

O clima não foi perfeito,
mas vai possibilitar que as
novas fronteiras para a soja, como a região do arenito
caiuá, no noroeste paranaense, concorram no mesmo nível de patamar, em se
tratando de produtividade,
com as regiões de terra
roxa.

NÚMEROS - No areião de
Perobal, município vizinho
a Umuarama, o produtor
Gérson Bortoli diz estar contente com o que conseguiu.
Este foi o melhor ano desde
que começou a lidar com
soja, em 2004. Bórtoli fechou a safra com média superior a 160 sacas.

Números assim podem
ser encontrados também
em Iporã, a 50 quilômetros
dali, onde Albertino Afonso
Branco, o “Tininho”, chegou
a 162 sacas por alqueire,
um recorde pessoal.

Tanto Bortoli quanto “Tininho” são “referenciais” em
suas regiões, conforme avaliam os engenheiros agrô-

nomos da Cocamar que
lhes prestam orientação técnica. O primeiro é assistido
por Erick Marinelli, da unidade de Umuarama. O segundo, por Fernando Ceccato, de Iporã. Nas duas cidades, a cooperativa possui estruturas de atendimento
para armazenar grãos.

A cooperativa não apenas recebe a safra, como
está focada no objetivo de
que os agricultores explorem ao máximo o potencial
produtivo da lavoura. Para
isso, comercializa os insumos necessários “e faz a
transferência de tecnologias”, explica Marinelli. “A
Cocamar repassa informações e novos conhecimen-

tos para que eles tenham a ra “Tininho”, a soja deixou
maior rentabilidade possí- de ser apenas uma ferramenta que era utilizada pavel”.
ra reforma do pasto. “Hoje,
IMPULSO - Foi dessa ma- ela cumpre essa função e dá
neira que, há mais de uma lucro”. Nos oito anos em
década, os dois produtores que faz integração, garante
ficaram conhecendo o sis- nunca ter se decepcionado
tema de integração lavou- com a oleaginosa.
ra-pecuária-floresta (ILPF),
Os dois e os outros tantos
incentivado há quase 20
produtores que cultivam
anos pela cooperativa.
perto de 10 mil alqueires
“Eu consegui impulsio- com sistemas integrados na
nar minha atividade gra- região da Cocamar, devem
ças à integração”, afirma seu sucesso ao rigor com
Bortoli, lembrando que que seguem as orientaatuava somente como pe- ções dos técnicos. “Não
cuarista e jamais havia adianta fazer pela metade”,
pensado em mexer com alerta Marinelli; “na intesoja. Hoje, não se vê mais gração, os detalhes podem
sem as duas coisas: “uma fazer toda a diferença”, adcomplementa a outra”. Pa- verte Ceccato.

Bortoli: “Eu consegui
impulsionar minha
atividade graças
à integração”
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Sem braquiária, não tem conversa

Gérson Bortoli e “Tininho”, estão entre os que
costumam cumprir à risca
o que manda o figurino,
em busca dos melhores resultados. Como a indispensável proteção do solo com
palhada de capim braquiária, sem a qual não daria
nem para começar a conversa.
A braquiária é sobressemeada na reta final da soja
ou cultivada logo após terminada a colheita.

“Neste ano, em especial,
todo mundo que protegeu
o solo com braquiária, se
deu bem”, afirma o agrônomo Fernando Ceccato,

da Cocamar/Iporã.

A soja faz a reforma dos
pastos degradados no período do verão. Até que a oleaginosa volte a ser
cultivada, no ciclo seguinte,
o solo será mantido com
braquiária solteira ou em
consórcio com a cultura do
milho. Em ambos os casos,
esse capim servirá de comida para o gado. Segundo
“Tininho”, a fartura de
massa verde é tamanha
que os animais chegam a
engordar pelo menos 900
gramas por cabeça ao dia mento”, pontua, lembrando
durante quase três meses que nesse período, por ser
seguidos.
o auge do inverno, o gado
geralmente sofre com a
“É igual a um confina- falta de alimento nas pro-

Atraso ainda é grande

A quantidade de pastos
degradados no noroeste paranaense é de perder de
vista, com média pouco superior a duas unidades animais por alqueire e um
retorno econômico insignificante, segundo dados oficiais. “Tem pecuarista que
está tendo prejuízo e nem
sabe fazer a conta”, assinala
o agrônomo Erick Marinelli.
Sinal de que o potencial
para o desenvolvimento de
sistemas mais produtivos,
como a integração, tem pela
frente um campo fértil para
continuar avançando nessa
região.

Se o atraso na pecuária é
visível, o mesmo se pode
perceber entre os que se
arriscam a cultivar soja
sem o mínimo de cuidados
técnicos. No caminho para a
propriedade de Bortoli é
possível avistar que alguns
produtores cultivaram soja
sem cobertura do solo. Observa-se que as plantas não
tiveram o mesmo desenvolvimento. Cresceram menos
e o número de vagens por
planta é reduzido.

velha pecuária extensiva,
vai levando embora o maior
patrimônio do agricultor: o
próprio solo.

“Tem muito pecuarista
que possui fazenda, mas
está ficando pobre, porque a
rentabilidade dele vai minguando ano após ano”, assinala o presidente do Conselho de Administração da
Cocamar, Luiz Lourenço,
considerado um dos principais incentivadores da ILPF
no país. De acordo com LouPior do que isso, ainda, é renço, há um esgotamento
a erosão que, a exemplo da gradativo das pastagens,
degradação causada pela porque a atividade, em mui-

priedades que persistem
no superado modelo tradicional. Assim que o gado
sai, o pasto é dessecado
quimicamente.

tos lugares, continua sendo
extrativista. “Ao longo de décadas, não há reposição de
nutrientes básicos”.

A grosso modo, comenta,
um produtor assim consegue tirar no máximo quatro arrobas de carne por
alqueire ao ano, considerando apenas os custos diretos. Com a arroba cotada
a R$ 150, isto daria R$
600, “o que é muito pouco”.
Sem falar que o gado, nessas condições, geralmente
demora quatro anos para
ser terminado, porque ganha peso com a recupera-

“Tininho”: pasto de
braquiária é igual
a um confinamento

ção natural dos pastos no
verão, mas emagrece no
inverno. É o conhecido “boi
sanfona”.

Em projetos bem conduzidos de ILPF, compara Lourenço, a produtividade pode
chegar a 30 arrobas de
carne por alqueire ao ano,
uma quantidade dez vezes
maior. E, graças à oferta de
alimento e ao manejo adequado, os animais ainda
vão mais cedo para o abate,
o que potencializa a pecuária e garante ao consumidor
um produto de melhor qualidade.
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Apucarana e Arapongas
promovem dia de campo
com 250 participantes

TECNOLOGIAS

C

Evento foi promovido pelo segundo ano consecutivo, na quarta-feira,
1 de fevereiro, com a participação de empresas parceiras. Por Cleber França

erca de 250 produtores cooperados, gerentes e
profissionais técnicos da Cocamar participaram dia 1º de fevereiro,
de um Dia de Campo de
Verão sobre a cultura da
soja, promovido pelas
unidades da cooperativa
de Apucarana e Arapongas.
No local - a Fazenda Gaú-

cha, em Arapongas, do
produtor Marcelo da Rosa
Moller, que fica às margens da rodovia entre as
duas cidades -, foram instalados estandes de 25
empresas parceiras da Cocamar.

O dia de campo acontece
pelo segundo ano seguido,
às vésperas da colheita da
safra 2016/17,
que, de acordo
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com a cooperadeverá
tiva,
apresentar boa produtividade na região. Em Arapongas, a expectativa é de
140 sacas por alqueire; em
Apucarana, 130 sacas.
O cooperado Cláudio
Lourenço, de 35 anos, que
cultiva 180 alqueires nos
municípios de Apucarana
e Califórnia, disse que foi
ao evento para ver variedades mais produtivas de
soja. “Se não acompanhar
as tecnologias, o produtor
fica fora do mercado”, frisou ele, que percorreu
todas as estações técnicas

ali instaladas, acompanhado da filha.
Cooperado em Arapongas, Carlos Francisco Semião, 43 anos, também foi
atrás de novidades. “Em
um ano bom como este,
quem caprichou e seguiu
todas as recomendações
técnicas, pode colher perto
de 200 sacas por alqueire”, disse, referindo-se
à importância de o agricultor ter como foco o aumento da produtividade.
Essa é uma preocupação
de Paulo Henrique Recco,
38 anos, que está à frente

de 100 alqueires no distrito de Correia de Freitas,
em Apucarana. Ele comentou que sempre participa
dos eventos técnicos realizados pela Cocamar.
“Tive a oportunidade de
ver novas variedades de
soja que estão sendo recomendadas para a região,
com grande potencial produtivo”, comentou, salientando que os custos aumentaram bastante e o
produtor não pode se dar
ao luxo de cometer erros
“ou ficar parado no tempo”, sob pena de inviabilizar-se.

“Para colher 150
sacas ou mais,
não podemos ficar
parados no tempo”.
Carlos Francisco Semião

“Temos de buscar
novas tecnologias
visando aumentar
a produtividade e
os rendimentos
no campo”

Parceria entre unidades

O gerente da Cocamar em Arapongas,
Everton Aparecido Cestaro, destacou
que, pelo segundo ano consecutivo, o
Dia de Campo é promovido em parceria com a unidade de Apucarana, uma
vez que as duas cidades são próximas.
“Os produtores veem o que há de melhor para a região”, explicou.

realização de um dia de campo “mais
forte”. São 10 mil metros quadrados de
área e, segundo ele, o evento já se consolidou por sua importância regional.

O trabalho dos engenheiros agrônomos
Daniel Alves Prioli e Giovane Reis
Vila, da unidade de Arapongas, Pedro
Henrique Bovo Cortinove e Hudson
Para o gerente da Cocamar em Apuca- William Munhoz, de Apucarana, foi
rana, Eleutério Roncato Neto, a união fundamental para o sucesso do evento,
entre as duas unidades possibilita a segundo os gerentes.

Mais de 100 eventos técnicos

O coordenador técnico de
Culturas Anuais da Cocamar, Rafael Furlanetto,
destacou que todas as unidades da Cocamar promovem, durante o ano, vários
dias de campos para a
transferência de tecnologias aos produtores, entre
eventos de maior ou menor
porte.

“No total, são mais de
100 realizações como essas, por ano”. De acordo
com o coordenador, essas
iniciativas oferecem aos
produtores a oportunidade

de se manterem bem informados sobre as tecnologias
que vão sendo desenvolvidas para apoiá-los no aumento da produtividade.

A principal delas é o
Safratec, com edições no
verão e no inverno, realizadas na Unidade de Difusão de Tecnologias (UDT)
em Floresta, região de Maringá. Recentemente, entre
os dias 18 e 20 de janeiro,
a cooperativa promoveu a
25ª edição da Safratec de
verão, com mais de 5 mil
visitantes.

Paulo Henrique Recco

“Se não
acompanhar
os avanços
tecnológicos o
produtor fica
fora do mercado”

Cláudio Lourenço
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TECNOLOGIAS

No caminho certo

Cerca de 50 pessoas participaram dia 10/2, na propriedade do cooperado José
Palaro, em Cianorte, do dia
de campo da Cocamar que
apresentou trinta variedades de soja, além de técnicas de manejo e tratamento
da cultura. Segundo Palaro,

Tecnologia adaptada à região

Pelo terceiro ano consecutivo, o cooperado Avelino
Mascalhusk cedeu toda sua
área de três alqueires para a
unidade de Alvorada do Sul
realizar seu dia de campo,
no início de fevereiro, com a
participação de 150 produtores. Foi feito um comparativo de produtividade entre
25 variedades de soja, entre
as mais plantadas na região
e novos materiais, de 18 em-

presas e da Embrapa.

Para os produtores, o gerente da unidade, Valdecir
Frare, diz que o diferencial
do evento é observar materiais adaptados às épocas de
plantio e ao ambiente de produção local. “É uma região
quente, de baixa altitude,
mais sujeita a veranicos”,
cita.
Produtores também pude-

ram acompanhar os resultados obtidos com o plantio de
braquiária, pelo terceiro ano,
em toda a área, além da adoção de toda tecnologia preconizada pela Cocamar. “Tem
aumentado o plantio de braquiária na região. Os produtores têm visto a importância
da tecnologia para fazer
frente aos veranicos constantes e às altas temperaturas”, complementa Frare.

ter o que há de mais novo
em tecnologia sendo testado
em seu ambiente de produção compensa qualquer
trabalho extra.

obtidos com esse tipo de trabalho. “Temos produtividades altíssimas este ano em
nossa área de atuação, fruto
de trabalho da equipe técnica e da vontade dos cooO gerente da unidade, perados de buscar estes reClaudinei Marcondes, desta- sultados. Estamos no caca os bons resultados já minho certo”, enfatizou.

Ataque de percevejo
no milho preocupa

BARRIGA VERDE

O
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Produtor precisa estar atento porque o ataque da praga ocorre nos primeiros dias após
a germinação, período em que todos estão envolvidos com colheita e plantio. Por Marly Aires

percevejo barriga
verde (Dichelops
melacanthus e Dichelops furcatus) é
considerado hoje a principal praga do milho segunda
safra, estando presente em
todo o Paraná. Dependendo
do percentual de população
do inseto na lavoura, pode
causar grandes prejuízos,
que, em média, giram em
torno de 30%. Mas, em infestações maiores, associada a uma estiagem, podem
chegar a 50%, isso quando
não há morte de plantas, segundo o pesquisador do o
Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) e engenheiro
agrônomo com doutorado
em Entomologia, Rodolfo
Bianco.
Nos últimos anos, houve
um aumento considerável da
população do inseto nas lavouras. Além disso, com o
aumento do plantio de híbridos de milho transgênicos, o
ataque de lagartas foi reduzido, evidenciando os danos
causados pelo percevejo.

O grande problema é que
o ataque da praga e os danos são registrados logo no
início do estabelecimento
da lavoura, quando os produtores estão envolvidos
com a colheita da soja e o
plantio das demais áreas de
milho. E como os danos só
aparecem bem mais tarde,
quando o produtor percebe,
o prejuízo já está estabelecido.
CORRERIA - “Na correria
entre a colheita e o plantio,
o produtor não tem o hábito
nem tempo de olhar as lavouras já plantadas, normalmente só retornando a
elas de 10 a 15 dias após o
plantio. Aí, fazer uma pulverização para controle do
inseto é jogar dinheiro fora
porque o dano já está constituído”, afirma Bianco.
Também, dependendo do
híbrido, se de crescimento
mais rápido, depois de 15
dias de nascido o milho já
está com colmo com diâmetro maior do que 1,6 centímetro, na parte mais es-

Fazer uma pulverização
15 dias após o plantio é
jogar dinheiro fora porque
o dano já está constituído”.

Rodolfo Bianco, Iapar

treita, aí o percevejo barriga
verde já não causa mais
prejuízos.
O inseto perfura o colmo
da planta recém-emergida e
injeta uma substância para
melhorar a sucção, causando sérios danos fisiológicos que prejudicam o desenvolvimento da planta. Estes só são detectados mais
tarde com o aparecimento
de perfilhos e de folhas retorcidas.. A planta ainda
fica com menor estatura,
chegando às vezes a não

emitir espiga.
Recentemente, durante a
Safratec de Verão 2017, na
Unidade de Difusão de Tecnologias em Floresta, a Cocamar, em parceria com o
Iapar e a empresa Monsanto, montou ensaios com
infestação de percevejos,
em gaiolas, simulando uma
situação de alta pressão da
praga e de infestação natural, onde o produtor pode
perceber o potencial de dano do percevejo barriga verde em sua lavoura.

Tratamento de
semente é eficiente
no controle, mas
é fundamental
monitorar o nível
de infestação do
inseto e demanda
por outras
aplicações
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Só aplicar inseticida não resolve

É claro que é preciso escolher o melhor inseticida,
saber o momento certo de
aplicar e fazê-lo da forma
correta. Mas, manejo de
pragas não é só isso, ressalta o pesquisador do Iapar, Rodolfo Bianco. “Envolve boas práticas agrícolas,
que facilitam o manejo do
inseto e evitam um dano
mais sério”, afirma.

O engenheiro agrônomo
Edner Betioli Junior, coordenador técnico da UDT de
Floresta, diz que os prejuízos podem ser mais ou menos intensos dependendo
do manejo adotado pelo
produtor rural. “Não é só
uma medida pontual que
vai resolver o problema,
mas a adoção de várias práticas e estratégias integradas dentro da linha do Manejo Integrado de Pragas”,
cita.

ramento da lavoura, feito
separando os talhões de
acordo com as cultivares
usadas e a época de plantio,
é fundamental para identificar o nível de dano econômico da praga já no início,
logo que o milho nasce.

Aí será possível decidir se
aplica ou não o inseticida
de forma complementar ao
tratamento de semente, feito preventivamente. O nível
de ação se dá quando encontrar um percevejo vivo
para cada dez plantas no
talhão, fazendo a contagem
em 10 plantas em sequência em dez pontos diferentes andando em ziguezague.

bida na lavoura de milho,
tem demandado outras técnicas de controle”, comenta
Bianco.

Neste trabalho, o monito-

OUTRAS TÉCNICAS - “Como aumentou muito a população do inseto, o tratamento de semente, que antes era suficiente para controlar, fazendo com que a
praga passasse desperce-

Outra estratégia que ajuda a diminuir o problema
é a adubação antecipada
do milho com nitrogênio,
quando a planta está com
duas a três folhas abertas,
em vez de cinco a seis
quando normalmente é

feito. “Isso impulsiona o
crescimento na fase inicial, reduzindo o dano
causado pelo inseto. A escolha de cultivar que
cresce e engrossa o colmo
mais rápido também é importante. O produtor pode
reduzir em 10% o prejuízo
só com a antecipação da
aplicação de adubo”, comenta o pesquisador do
Iapar.

O percevejo barriga
verde é uma praga rasteira, que se esconde embaixo da palha e de
plantas daninhas, não

sendo normalmente atingido. “Portanto, é preciso
fazer uma boa aplicação,
fazendo o produto chegar
mais perto do solo com o

uso de adjuvante na
calda, para diminuir a
evaporação, e uso de bico
para gotas mais finas, o
que requer técnica cor-

reta e cuidados na hora
de fazer a pulverização,
evitando as horas mais
quentes do dia, vento e
baixa umidade relativa

Capricho nas pulverizações

Não é só uma medida pontual
que vai resolver o problema,
mas a adoção de várias práticas
e estratégias integradas”.
Edner Betioli Junior, coordenador
técnico da UDT de Floresta

Manejo do
percevejo foi
tema de ensaio
técnico durante
o Safratec de
Verão 2017

do ar”, orienta o pesquisador.
Outro ponto fundamental é o controle efetivo
das plantas daninhas na
soja, fazendo com que a
lavoura encerre o seu ciclo sem grandes problemas, especialmente no
caso da trapoeraba, que
forma um guarda-chuva
de proteção para o inseto,
além de servir de alimento. “Com um controle melhor das plantas daninhas
e com rotação de culturas, saindo do binômio
soja-milho, é possível reduzir a população do inseto para um quarto do
normal”, finaliza Bianco.
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Cooperados se beneficiam com
programa de melhoria contínua

GESTÃO

Projetos são desenvolvidos com base em
várias metodologias visando redução de
desperdícios e custos, com melhor qualidade
de serviços e produtos. Por Marly Aires

I

nvestir em qualidade
faz parte da filosofia
da Cocamar, mas o
programa de melhoria contínua, de forma
mais estruturada, foi implantado a partir de 2008.
Desde então, os cooperados têm se beneficiado de
todo trabalho realizado.

Sigma dentro das fábricas
da cooperativa, melhorando os processos, já em
2012, foi expandido para as
áreas administrativas. Três
anos depois, os projetos de
alta performance começaram a ser levados também
para as Unidades Operacionais.

Em 2009, foi implantada
a metodologia do Lean Six

EVITAR O DESPERDÍCIO O Lean Six Sigma é uma

metodologia, dentro de um
programa de gestão, com
foco em melhorar o desempenho através da redução
de desperdícios, garantia
de produtos com qualidade, promoção de melhoria

contínua de processos, redução das variabilidades,
incluindo métodos estatísticos e análise rigorosa de
dados. Tudo isso visa eliminar as causas de defeitos nos processos admi-

nistrativos, de produção ou
de fabricação, melhorando
a qualidade de produtos e
serviços e a tomada de decisão. O resultado depende
do esforço de
toda equipe.
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CRM - Dentre
esses projetos
já realizados, podemos
destacar o projeto de implantar o programa de
CRM, que significa Relacionamento com os Clientes. O programa visa melhorar o atendimento ao
cooperado, dar segurança
nas informações com aplicativos de tecnologia de informação voltados para o
campo, prestar assessoria
comercial, organizar a produção dos produtos, disponibilizar infraestrutura
adequada no atendimento
ao cooperado, retornar os
resultados aos cooperados,
entre outros.

“A partir de maio deste
ano, quando forem colocados em prática os vários
projetos que serão desenvolvidos nas unidades, em
parceria com os supervisores administrativos, produtores vão poder perceber as
melhorias de forma mais
clara”, afirma Fernando
Castro Vieira Filho, especialista em projetos de Lean
Six Sigma da Cocamar.
Serão escolhidas cinco
unidades operacionais para desenvolver o projeto
piloto, para aprimorar o
processo, estendendo posteriormente, para todas as
unidades.

Várias metodologias
se complementam

Outra metodologia utilizada são os Sensos de
Qualidade, os 8Ss que envolve organização; limpeza; práticas saudáveis; senso de utilização; autodisciplina; determinação, união; qualificação, treinamento; e combate ao desperdício.

O PQC (Processos de Qualidade Cocamar) também já foi implantado em todas as unidades operacionais desde 2003. Nas que foram abertas no
ano passado, o trabalho será executado este ano.
O objetivo é desenvolver e manter um padrão de
qualidade em todos os processos e áreas relacionadas à cooperativa, estabelecendo procedimentos
e normas que devem ser seguidos nas unidades,
dentro do regulamento interno.
Há ainda o Plano de Valorização das Unidades,
composto de 12 indicadores de desempenho que
mede a performance das unidades durante o ano
todo. O acompanhamento é feito de forma contínua,
mensalmente, e de acordo com o percentual atingido, cada unidade recebe uma pontuação gerando
um ranking mensal, com premiações das três primeiras colocadas no final do ano.
“Com esse trabalho conseguimos traçar um raio
X completo de cada unidade e desenvolver planos
de ação, de forma contínua, para o constante aperfeiçoamento e crescimento”, afirma Marcel dos
Santos, coordenador administrativo do Departamento de Unidades.

Equipes são treinadas periodicamente

Mudar aos poucos,
mas sempre

Em 2012, teve início também o uso da filosofia do
Kaizen na Cocamar, tornando-se um programa corporativo em 2015. Este é
voltado para a participação
de todos os colaboradores,
pois o foco são as pequenas
mudanças, feitas de forma
contínua, em todas as atividades do dia a dia de todos,

que promovem a redução
de custos, aumento de produtividade e, acima de tudo,
a facilitação ou simplificação dos processos.
“O cooperado pode sentir
o efeito desse trabalho na
padronização de serviços,
agilidade e qualidade no
atendimento, menor tempo

de espera para descarregar
os grãos, redução de desperdício de produtos nas
operações, entre inúmeras
outras melhorias que resultarão, no final do ano, em
uma sobra maior de recursos”, afirma Guilherme
Bulla Zago, coordenador do
Escritório de Processos da
Cocamar.

Parceria com Fundecitrus
auxilia no controle do greening

FERRAMENTA

A
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O Alerta Fitossanitário, custeado com recursos do Comércio Justo, visa monitorar
a população do psilídeo e ajudar no controle regional do inseto. Por Marly Aires

Cocamar, através
de uma parceria
com o Fundo de
Defesa da Citricultura (Fundecitrus), trouxe
mais uma ferramenta aos
cooperados - o Alerta Fitossanitário - para auxiliar no
controle do greening (HLB),
principal doença dos pomares de laranja, causada por
uma bactéria transmitida pelo psilídeo Diaphorina citri.
O projeto é custeado pelo
Instituto Constâncio Pereira
Dias, com recursos provenientes do prêmio recebido
pelas vendas de suco no Comércio Justo.
Criado pelo Fundecitrus, o
sistema online tem o objetivo de monitorar a população do inseto e auxiliar os
citricultores no manejo regional do greening. O sistema organiza as informações
sobre a ocorrência do psilídeo e a presença de brota-

ções nas plantas nas propriedades e nas regiões monitoradas e repassa aos citricultores. “Logo na primeira
avaliação, o monitoramento
conjunto se mostrou extremamente importante para o
controle da população do inseto”, afirma a engenheira
agrônoma da Cocamar,
Amanda Caroline Zito.
EFICIÊNCIA - O serviço permite que os produtores identifiquem os locais e momentos críticos de incidência de
psilídeo e auxilia na tomada
de decisão sobre o seu controle conjunto e regional. A
prática aumenta a eficiência
das aplicações e diminui a
incidência do inseto nos pomares.

O monitoramento é feito, por equipe treinada, com
armadilhas adesivas amarelas georrefenciadas

Também permite economia na realização das pulverizações, que são feitas no
momento mais adequado.
Outra vantagem é a maior

durabilidade do efeito das
aplicações, pois com o controle realizado em várias
propriedades vizinhas ao
mesmo tempo, reduz-se a
migração do inseto entre pomares não pulverizados para outros recém pulverizados, aumentando o período
entre as reinfestações.

O monitoramento é feito,
por equipe treinada, com armadilhas adesivas amarelas georrefenciadas colocadas nos perímetros das propriedades. A captura dessas
informações gera relatórios
quinzenais sobre a flutuação
populacional do psilídeo,
acrescidas de dados sobre o

dulo do mestrado Mastercitrus (Fundecitrus) que
cursa com o apoio da Co-

camar, a engenheira agrônoma Amanda Zito, da Unidade de Nova Esperan-

ça, repassa aos cooperados
que atende, todo o conhecimento adquirido, sintetizando as aulas em uma
apresentação.

desenvolvimento vegetativo
das plantas. “O psilídeo está
presente no pomar o ano
todo, com picos populacionais na primavera e verão,
épocas de maior frequência
de brotações. Por se tratar
de um vetor, se for encontrado apenas um, já é necessário fazer controle”, diz.

Agrônoma repassa conhecimento a cooperados
Entusiasmada com as
novas tecnologias que
aprendeu no primeiro mó-

Segunda palestra já está sendo agendada para o início de março

No dia 21 de fevereiro
montou a primeira turma
e já está agendando a segunda palestra para o início de março. Foi apresentado um histórico sobre a cadeia econômica
dos citros no Brasil e no
mundo, as perspectivas
para os próximos 10 anos
e tendências de copas e

portas enxertos.

Também falou sobre reguladores de crescimento,
como os principais fertilizantes nitrogenados agem
sobre as plantas, e como
as plantas funcionam,
mostrando o motivo de
cada recomendação e as
ferramentas para se moldar o pomar de acordo
com suas estratégias de
produção. Isso incentivou
os produtores a mudar diversos procedimentos.
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FERRAMENTA

No ano de 2016 foram aplicados R$ 1.766.592 em projetos conforme
ações aprovadas na AGO 2016, sendo que R$ 1.731.681 referente ao
Plano de Desenvolvimento do Comércio Justo - PDCJ 2016 e R$ 34.911
do PDCJ 2015, que foi encerrado em 15/01/16. Destaca-se neste quesito,
o projeto de Manejo do Greening, que financiou junto ao IAPAR, a produção em massa do inimigo natural para controle do inseto vetor do
HBL, como uma forma alternativa de reduzir a contaminação de Gree-

ning dos pomares. Entre os meses de outubro e dezembro foram liberados aproximadamente 95.000 tamarixias nas regiões de ação da Cocamar. Também se deve ressaltar o projeto de Incentivo ao Trabalho
Formal, que distribuiu cerca de R$ 350.000,00 para auxilio dos custos
das despesas administrativas daqueles produtores de laranja que utilizaram mão-de-obra formal durante a colheita. No quadro abaixo, podemos acompanhar os valores utilizados em cada projeto:
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Para o ano de 2017, o PDCJ aprovado na 58ºAGO, contempla as seguintes ações:

COOPERATIVISMO
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Cooperativa e cooperado
crescem juntos

Nessa relação, ela é estratégica e fundamental para que o produtor
possa continuar prosperando e sonhando com um futuro melhor.

E

José Cícero Aderaldo,
vice-presidente executivo

mbora a cultura cooperativista já esteja bastante difundida e arraigada
entre os produtores paranaenses em geral, nem todos parecem reconhecer
claramente os benefícios e a
vital importância que o sistema proporciona a eles próprios. Se reconhecessem,
procurariam fortalecer e defender as suas cooperativas,
em vez de alimentarem empresas concorrentes, o que
constitui um enorme contracenso.
Não há exagero quando
se ouve que produtores de
outras regiões do país sonham e reivindicam ter, por
lá, as mesmas estruturas, os
serviços e principalmente a
segurança que os seus colegas paranaenses usufruem.
Por suas características,
uma cooperativa organiza o
sistema produtivo e o mercado em sua região. É, a partir do posicionamento dessa
organização, sobretudo ao
regular os preços dos produtos agrícolas e dos insumos,
que a concorrência orienta o
seu trabalho.
A cooperativa é uma empresa diferente. Enquanto o
foco das corporações mercantis em geral está voltado
a assegurar o maior lucro
possível aos seus detentores, que geralmente não se
preocupam como ela, com o
desenvolvimento da região,

o objetivo da cooperativa é
garantir que cooperado
ganhe cada vez mais dinheiro.

PARTICIPAÇÃO - O cooperado é a única razão da existência de uma cooperativa.
Sem o envolvimento e a
ativa participação dele, a estrutura cooperativista perderia a sua finalidade, a sua
essência e não faria sentido
algum.
A Cocamar foi fundada há
54 anos por cafeicultores
que queriam se proteger da
ganância dos compradores.
Hoje, depois de tanto tempo,
muita coisa mudou na história da cooperativa, mas os
princípios continuam exatamente os mesmos. Você já
imaginou o que seria da sua
atividade, como produtor
rural, se a cooperativa não
existisse? Por quanto conseguiria vender a sua safra?
Quanto pagaria pelos insumos? Será que a atividade
rural não seria ainda mais
difícil?
Não se pode perder de
vista: a maior parte dos cooperados é formada de pequenos e médios produtores, uma categoria mais
exposta à fragilização imposta por um mercado impetuoso e exigente em escala.
Mas não é só.
TECNOLOGIA - A cooperativa faz a permanente transferência de tecnologias, por
meio de inúmeros eventos
técnicos, interessada que os
cooperados incorporem es-

ses conhecimentos para que
eles não apenas se mantenham firmes em seus negócios, mas explorem todo o
potencial da atividade à qual
se dedicam. E tenham, ao
final, os melhores resultados financeiros possíveis, o
que inclui, ao término de
cada ano, a distribuição das
sobras do exercício.
Como dissemos antes, a
cooperativa é uma empresa
diferente, que precisa, é claro, continuar em crescimento e ter os seus ganhos para
manter a competitividade
perante os concorrentes.
Mas também, e acima de
tudo, para continuar retornando resultados aos produtores associados, o que vai
se transformar em melhor
qualidade de vida aos seus
familiares.
Aliás, a família é outra
preocupação da cooperativa
e, para isso, ela desenvolve
uma série de programas visando a fazer com que esposas e filhos aprimorem sua
participação nos negócios,
de maneira a fortalecê-los.
Por fim, vale ressaltar que
se a cooperativa é uma organização que foi estabelecida
com o objetivo de servir aos
associados e seus familiares, isto significa que ela é
estratégica e absolutamente
fundamental para que esse
grupo de pessoas possa continuar prosperando e almejando um futuro melhor.
(*) Extraído do Relatório
de Gestão 2016
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Os Kawka ajudaram
a colonizar Arapongas
FAMÍLIA DO CAMPO

A

A família de agricultores cooperados da Cocamar chegou à
região Norte do Paraná em 1937. Por Cleber França

população brasileira é constituída
pela mistura de
vários grupos étnicos, que para cá se deslocaram do continente europeu, africano e asiático a
partir da segunda metade do
século XIX e a primeira do
século XX. Parte formada
por imigrantes eslavos (poloneses e ucranianos), os
quais se instalaram em Arapongas, região Norte do Paraná. Lá fizeram parte do
importante projeto de colonização da inglesa Companhia
Melhoramentos Norte do Paraná (CMNP). Uma dessas
famílias foi a Kawka, que
você vai conhecer um pouco
mais nesta reportagem produzida pelo Jornal de Serviço Cocamar.

mília Kawka também está
neste local. Eles vivem da
agricultura e são cooperados
da Cocamar.

Mas nem sempre os
Kawka viveram da agricultura. Essa história começaria
a mudar em 26/05/1937.
Stanislaw Kawka, o patriarca, nasceu em 1901, em Lublin, aldeia de Kreznica
Okragla, Polônia, onde trabalhou como marceneiro até
aos 36 anos. Nesse período,
decidiu se mudar para o
Brasil com a esposa Eva e
dois filhos pequenos - Casimiro e José. A viagem nos
navios Batory e Arlanza demorou 28 dias. O primeiro
saiu de Gydnia (Polônia) rumo à Inglaterra e o segundo,
daquele país para o Brasil,
onde desembarcou no porto
IMIGRAÇÃO - Localizada 15 de Santos.
quilômetros a noroeste da cidade de Arapongas esta à co- PRIMEIRA GUERRA - Na cimunidade Orle [nome advém dade paulista, a família Kawda águia símbolo polonesa], ka ficou em um hotel por
a única do Paraná projetada três dias, para depois seguir
para ser colonizada por imi- viagem (por quase 700 km)
grantes vindos da Polônia. rumo a Arapongas. Ao cheEsta iniciativa poderia ter as- garem ao Paraná, foram
sumido proporções mais am- acomodados em barracas da
plas, porém foi prejudicada companhia colonizadora, à
pela eclosão da Segunda luz de lampiões, um jantar e
Guerra Mundial. Ao invés de boa música eslava. Segundo
milhares de famílias ali se Stanislaw, foi à miséria que
estabelecerem, apenas pou- o levou a sair do país, onde
cas dezenas vieram. Hoje, os ele se criou e, inclusive, esparticipantes e descendentes teve no exército e na Primeideste processo de coloniza- ra Guerra Mundial. “Havia
ção vivem espalhados pelo muita gente que saía da PoBrasil, boa parte ainda nesta lônia e sabíamos de colegas
gleba, a qual foi criada em que tinham vindo ao Brasil,
1937. Parte dos colonos da fa- alguns dos quais encontrei

posteriormente aqui”, contou Stanislaw à neta e historiadora, Cláudia Regina
Kawka Martins, isso em
1984, poucos dias antes dele
falecer. “Vendi as instalações
de uma marcenaria que possuía, um pouco de material,
um pedaço de terra, algumas coisas de casa para conseguir um pedaço de terra
no Brasil”.
INSETOS - Questionado sobre as primeiras impressões
sobre o novo país, lembrou
que muitos dos que aqui
chegavam se queixavam dizendo que pereceriam, uma
vez que não havia condições
de trabalho “num lugar desses”. Outro problema era a
comunicação. Apenas um
funcionário da companhia
[Szmerega] falava o português e polonês. “Além disso,
a alimentação era diferente.
Caçávamos bastante naquela época. Veado, tamanduá,
porco selvagem, jacu e anta
eram os principais a serem
abatidos”, relatou Stanislaw,
destacando que os eslavos
sofreram bastantes com os
insetos, pulgas e carrapatos,
algo desconhecido para eles
até então.
LIVRO - Todos estes, além
de inúmeros outros detalhes estão descritos no
livro de 146 páginas “A
Presença Eslava na Formação de Arapongas”, escrito pela historiadora,
Cláudia Regina
Kawka Martins.

Grupo de imigrantes poloneses ficavam provisoriamente
em barracas improvisadas no campinho (Arapongas)

Uma família “binacional”: Stanislaw e Eva Kawka com
os filhos Casimiro e José nascidos na Polônia (de gravata
em pé) e Mariano e João nascidos no Brasil (menores)

Na década de 60 a família Kawka já estava motorizada
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Testemunha ocular

Nossa equipe também
viajou até Arapongas para
entrevistar o filho de seu
Stanislaw, José Kawka, 87
anos. Ele chegou ao Brasil,
em 20 de junho de 1937,
com sete anos de idade.
Mesmo criança já trabalhava na Polônia. Levava as
vacas para pastar nos campos – lá os animais não vivam em pastos como aqui,
mas sim soltos. A comida
também era bem diferente.
Comia se muita batatinha.
Carne era uma novidade. O
mato também era diferente.
Na Polônia era limpo, podia
andar no meio sem foice, diferente do Brasil.

O pioneiro de Arapongas
nos contou que o pai era especialista em construir carroças. “Ficamos primeiramente no abrigo do campinho, uma localidade de
Arapongas onde as famílias
vindas da Polônia se estabe-

leciam até construir uma
casa na propriedade adquirida”, lembrou. “Meu pai era
muito bom marceneiro, por
conta disso, logo que chegou,
arrumou um serviço nessa
área. Mas foi chamada a
atenção por ser muito detalhista. Os patrões queriam
que ele fizesse rápido, de
qualquer jeito, mas ele não
gostava de deixar frestas”.
NAVIO - Ele lembrou que,
durante a viagem de navio, as pessoas vinham balançando em lençóis. “Pararmos em muitos portos e
em um deles vi pessoas negras pela primeira vez”, detalhou. Assim que chegaram ao Brasil tiveram contato com a comida brasileira
pela primeira vez. O caqui
foi à primeira fruta apreciada, porém logo confundida com outra coisa: “Tomate”. Lembro que comentamos entre nós: o tomate bra-

Neto segue os
passos do avô

Domingos Matheus Kawka, 20 anos, está na família até os dias atuais. E se depender da vontade
dele isso não deve mudar. Apaixonado pela agricultura ajuda o pai e o tio na execução das atividades
diárias da propriedade. “Gosto muito do sítio e é aqui
que pretendo seguir minha vida. Meu pai seguiu meu
avô e quero seguir o meu pai”, comentou o jovem,
que ajuda no plantio da soja.

sileiro é muito ruim. Nem
gosto de tomate tem”.

De São Paulo até Rolândia
a viagem foi feita em um
trem. Já o término do percurso até Arapongas foi em
uma jardineira. Ao chegarem ao “campinho”, a surpresa negativa. Cada família
tinha direito a um quarto,
porém a cama era uma tarimba (espécie de leito) feita
com folhas de coqueiro. Nesse local, os colonos podiam
ficar apenas por um tempo,
depois precisavam se virar
sozinhos. “Ali ficamos por
pouco tempo até construir
nossa casa no sítio”, contou
Kawka, lembrando que a
mesma era bem simples e
próxima ao córrego.

Na viagem até a propriedade um fato inusitado. Stanislaw contratou um caminhão para levar a mudança,
inclusive teria de levar uma
porca que havia acabado de
comprar. No trajeto ele entendeu que o motorista do
caminhão o havia chamado
de porco e queria brigar,
porém o mesmo estava informando que o animal já
estava em cima do caminhão. “Já no sítio meu pai tentou plantar algumas sementes de painço trazidas da Polônia, porém não vingaram.
Logo depois semeou milho e
o algodão, porém ele plantava muito fundo e socava.

Três gerações da família Kawka
unidas pelo ideal agrícola

Achava que tinha de plantar
igual árvore. Mas ai foi
aprendendo até que deu
certo”, contou José.

Como naquela época as
propriedades eram tomadas
pelas matas virgens, para
agilizar e baratear os serviços se formavam mutirões.
“Uma pessoa sozinha não
fazia nada. Às vezes meu
pai ficava o dia inteiro em
uma árvore. Nesse sistema
os vizinhos se juntavam e
derrubavam um dia em
cada propriedade, aí rendia
bem. No final tinha sempre
uma pinguinha. E assim a
gente ia indo”, completou o
aposentado.

Aos poucos as árvores
foram dando lugar aos plantios de café, os quais foram
devastados pela grande
geada ocorrida em 1975. A
partir daí se intensificou o
cultivo da soja, milho e trigo
no Paraná. Os Kawka seguiram os demais produtores,
investindo, até os dias de
hoje, neste tipo de atividade.
Atualmente a família planta
20 alqueires, sendo 15 próprios e cinco arrendados de
uma tia. Para aumentar a
renda do sítio investem na
diversificação: leite, peixes,
laranja, além de porcos, galinhas e verduras para subsistência – o excedente é
comercializado.

Relíquia preservada

Durante a visita à propriedade dos Kawka nos
deparamos com uma relíquia encostada em uma
das garagens. Todo empoeirado e escondido atrás de
alguns objetos e sacarias
lá estava ele: um trator
Ursus C-325, que no Brasil
também recebeu o nome
de Tour C-352. De origem
polonesa, foi adquirido, em
1961, pelo patriarca da família, Stanislaw Kawka.
Trata-se de um exemplar
de seis marchas [sendo
três simples e três reduzi-

das], dois pistões, movido
a diesel. Com pouco mais
de 30 cavalos de potência
atendia a demanda da
época. Era utilizado para
transportar café, cereais,
madeira, dentre outros produtos. Também servia para revolver a terra e fazer
o plantio. “Ele está funcionando até hoje. Muitas pessoas já pediram pra comprar, mas por enquanto
não temos interesse. Faz
parte da história de nossa
família”, comentou Domingos Kawka, um dos filhos
de José.
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Almanaque

Sucesso nas paradas,
Bruno e Barretto são da região

O pai de Bruno, Antonio Luiz Bortholazzi,
é cooperado em Sertanópolis, onde
cultiva 125 alqueires grãos,
além de café e pastagem

F

ormada no final de
2014, a dupla Bruno e
Barretto em pouco
tempo de estrada estourou nas paradas de sucessos e caiu no gosto dos amantes da música sertanejo-universitária, estando entre as
principais da nova geração.
Em apenas cinco meses de
dupla, a música "Farra, pinga
e foguete" ficou entre as mais
tocadas no Brasil, mostrando
força de veteranos e ficando
em primeiro lugar em vários
momentos. A este se seguiram sucessos como “Eu quero
é rolo”, “40 graus de amor” e
“Tô pouco me lixando”, entre
outros, tocando em rádios de
sete países.
O sucesso foi tão rápido que
ainda é difícil para a família
se acostumar. Os pais de Bruno, Heterlaine e Antonio Luiz
Bortholazzi, são produtores
rurais de Sertanópolis, onde o
cantor sempre viveu. A família cultiva 125 alqueires de

soja, milho e trigo, sendo 60
alqueires próprios e o resto
arrendado. Tem mais dois alqueires e meio de café e 12 alqueires de pasto com cria e
recria de gado de corte.
AGRONOMIA - Bruno cursava
agronomia, quando se lançou
na carreira musical. Tinha
feito três anos em Presidente
Prudente, transferindo depois
para Londrina, para ficar mais
próximo da família e ajudar
na propriedade. Estava com
um projeto pronto e tudo encaminhado para montar estufas de produção de tomate no
sítio. Quando surgiu a oportunidade de realizar outro sonho
maior – cantar – abandonou
tudo.
Bruno e Barretto fizeram a
abertura para a apresentação
de vários cantores, e já no primeiro show como profissionais, no dia 19 de abril de
2015, no Rodeio de Mirante do
Paranapanema (SP), atraíram

um público de aproximadamente 10 mil pessoas, tendo
na agenda outros 100 shows
vendidos até o final de 2015
em 17 estados brasileiros.
SHOWS - Atualmente, realizam uma média de 20 shows
por mês por todo o País, cada
vez maiores, mais caros e em
maior quantidade, com públicos de até 30 mil pessoas. A
dupla também garante um
dos maiores cachês do momento e supera os rendimentos de muitos artistas consagrados no mercado.
Antes de se tornar cantor
profissional, Barretto - André

“A música o arrastava”

O cooperado Antonio Luiz
Bortholazzi conta que o filho, Bruno, sempre foi apaixonado pela música e que
toca violão e canta desde 12
anos de idade. Quando a
irmã Michely foi aprender
teclado, também quis, mas
não se deu muito bem com
o instrumento. Parou e disse que queria aprender vio-

lão. Como os pais acharam
que era só “fogo de palha”,
disseram que poderia
aprender no velho violão
do pai. Mesmo com vergonha de andar com ele, começou. Vendo o interesse,
compraram um novo, e aí
deslanchou.
“Mesmo quando ele ain-

da estava fazendo agronomia, a música o arrastava. Vivia tocando nos barzinhos e acabava indo
mal nos estudos”, relembra o pai, que orgulhoso, sempre que pode,
acompanha, junto com a
esposa, os shows realizados mais próximos. Também visita o filho em

Bruno com a família: idas ao sítio
dos pais se tornaram mais difíceis
Luiz Evaristo Tavares -, que é
de Alvorada do Sul (PR) trabalhava como classificador de
cereais. Ao contrário de duplas
que são formadas por irmãos
e amigos de infância, Bruno e
Barretto se conheceram há

pouco tempo. Descoberto na
internet, onde publicava vídeos cantando sucessos sertanejos, Barretto precisava de
um parceiro e foi apresentado
a Bruno por um amigo em
comum, formando a dupla.

Maringá, onde está morando, apesar de viver nas
estradas.

a dupla vai fazer shows
em São Paulo, Minas Gerais, Goiás e outros estados, em que o ônibus tem
que passar por Sertanópolis, Bruno avisa. “A hora
que estão chegando, normalmente de madrugada,
ele liga. Aí a gente levanta
e corre no trevo, para dar
um abraço”.

As idas ao sítio dos pais
se tornaram mais difíceis.
“Mas conversamos todos
os dias por telefone ou
whats app”, diz Antonio.
Como eles estão sempre
em contato, toda vez que
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De dar água na boca

GASTRONOMIA

N

A mandioca substitui a batata no tradicional purê, que ainda ganhou outros ingredientes

a casa da Ilma
Nogarotto
Sgorlon mesmo as sobras
viram pratos apetitosos.
Foi com essa habilidade
de aproveitar tudo na cozinha que ela criou o purê de mandioca, uma receita que a família adora.
Ilma mora na Comunidade Guerra, em Maringá, há 50 anos, onde faz
parte de uma geração
que superou a geada
negra de 1975 e muitas outras dificuldades,
sempre com fé e persistência.
Ilma conta, com orgulho, que a casa onde
mora foi construída com
seu trabalho na roça. O
que antes era uma casa
simples, de madeira, deu
lugar a um imóvel de alvenaria com varanda,
bem mais seguro e confortável, onde recebe os
filhos e netos. O gosto
pelo trabalho e a disposição ela aprendeu com os
pais Igino e a mãe Santina. No sítio, além de
soja e milho, Ilma também cultiva mandioca,
quiabo, abobrinha, hortaliças e outros alimentos.
O purê é um prato tradicional.

A receita era feita com
batata inglesa, até o dia
em que ela cozinhou um
pouco mais de mandioca
e surgiu a ideia de inventar um purê. “Deu tão
certo que sempre faço pra
acompanhar o churrasco
que a gente faz no domingo”, conta. E com a mandioca, bem cozida, cheiro
verde e outros temperos
que deixam o prato cremoso e irresistível.
INGREDIENTES
• 1 kg de mandioca
bem cozida
• meio copo de leite
• meio copo de requeijão
• 1 colher de sopa de
margarina ou óleo
Cocamar
• 200 g de mussarela
• 200 g de presunto
• 1 pitada de sal
• cheiro verde a gosto
PREPARO
Cozinhe bem a mandioca, retire o fio (fibra) que
fica no meio dela e amasse até ficar bem lisinha.
Numa panela, aqueça a
margarina, doure a cebola.
Em fogo baixo, acrescente,
aos poucos, a mandioca.
Coloque também o sal e o

leite. Mexa o creme até desprender do fundo da panela. Desligue e acrescente
cheiro verde a gosto. Numa forma de vidro, despeje
metade do creme de mandioca. Em seguida, distribua fatias de presunto e
depois de mussarela. Despeje o restante da massa e

finalize com mais uma camada de presunto e outra
de mussarela. Leve ao forno por tempo suficiente
para derreter o queijo (10 a
15 minutos).
O purê de mandioca
está pronto para servir
com churrasco.

Ilma: prato
acompanha o
churrasco de
domingo
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A melhor época para comprar uma caminhonete

VEÍCULOS

I NFO RM E PUBL I CI TÁRI O

A

Neste contexto, a S10, líder de mercado, desponta como a melhor opção para os produtores rurais

melhor época para comprar uma
caminhonete é
agora. É que neste período começam a acontecer as principais feiras
agropecuárias pelo Brasil e
as montadoras aproveitam
o momento para oferecer
descontos especiais, que
podem chegar a 25%.

Na Zacarias Veículos,
concessionária Chevrolet
em Maringá, o consultor
Alex Antônio da Silva comenta que como as vendas
se intensificam a partir
deste momento, a produção
também é maior, assim como os descontos e as maiores facilidades para a negociação.

líder de mercado, surge como a melhor opção, sendo
a preferida da maioria dos
produtores rurais. Isso porque apresenta grande eficiência energética [chega a
rodar 15 km com um litro
de diesel], tração 4 x 4, 200
cv de potência, câmbio automático de 6 velocidades e rastreamento de fábrica.
Neste contexto, a S10,

O momento coincide com
a colheita da safra de soja
2016/17, que deve ser recorde na região, no Paraná
e no país. Os produtores
estão capitalizados e, para
muitos, é o momento de
trocar o veículo, optando
por versões mais atualizadas.

“Por este último motivo é
a caminhonete menos visada para roubo e a que oferece o seguro mais barato”,
revela o consultor. “Um
cliente de 30 anos pagou
cerca de R$ 3 mil pelo seguro de uma S10. Com esse
mesmo perfil, ele desembolsaria R$ 7 mil caso a caminhonete fosse de outra
marca”.

Alex destacou ainda o
bom relacionamento que a
Zacarias estabelece com a
Cocamar e com os seus
cooperados, há muitos
anos, sendo parceira do
Rally Produtividade, em
que participa com uma caminhonete de última geração para as visitas da equipe às regiões.

“É importante saber as
necessidades do cliente,
neste caso em específico,
o produtor rural. Dessa
forma, fica mais fácil entender suas necessidades. O relacionamento e
confiança fazem toda a
di-ferença”, completa o
consultor.
SERVIÇO

Para saber mais sobre
as promoções, entre em
contato com o consultor
Alex Antonio da Silva
pelo telefone (44) 999257874.

Tem grande eficiência,
tração 4 x 4, 200 cv
de potência, câmbio
automático de
6 velocidades e
rastreamento
de fábrica
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Mecanização mudou
a história de cafeicultores

EXEMPLO/CAFÉ

P

Família Imoto, em Carlópolis, garantiu rentabilidade do sítio e sucessão familiar
investindo ainda em produtividade e qualidade. Por Marly Aires

rincipal município
produtor de café no
Paraná, responsável por 12% do que
são produzidos no Estado,
entre os 200 municípios
onde o café ainda persevera, Carlópolis tem a mecanização das lavouras como parte do segredo para
manter a atividade rentável,
além da produtividade, garantida com cuidados fitossanitários, manejo diferenciado e adubação, e o cuidado com a qualidade dos
grãos.
“É o café que movimenta
a economia local com uma
injeção anual, bem distribuída, de mais de R$ 40
milhões, gerando emprego
e renda”, comenta o gerente da unidade da Cocamar,
Antonio Aparecido de Lima.
No município há de 550 a
600 cafeicultores, e a maior
parte são pequenos proprietários com tamanho médio
de 10 hectares (varia de três

a 260 hectares). O ponto comum é o café como atividade principal. No município, que tem sua economia
fortemente baseada no
agronegócio, o café ocupa
20% do total, cerca de 6 mil
hectares.

Um exemplo é o da família Imoto que possui duas
propriedades com nove e 17
hectares e arrenda mais 12
hectares, cuidando de 110
mil pés de café, além de
produzir frutas. Colhem
uma média de 30 a 40 sacas beneficiadas por hectare, caprichando também
na qualidade.
EMPRESARIAL - Os irmãos Gilberto, Márcio e Júlio tocam juntos os sítios da
família e já preparam Michel, filho de Gilberto, para
dar continuidade ao trabalho. O café conduzido como
a Cocamar tem orientado,
de forma empresarial, com
qualidade, produtividade e

Produtores executam todo o trabalho no sítio e ainda prestam serviço para outros

mecanização, tem não só
garantido a sobrevivência
de pequenos produtores no
campo, mas também fomentado a sucessão familiar nestas propriedades.

“A tecnologia facilitou nosso trabalho, permitiu que
continuássemos na atividade, e fez com que Michel se
sentisse mais motivado a
permanecer no campo”, afirma Gilberto. Todo trabalho é
feito pelos quatro, que ainda
prestam serviços com os

equipamentos adquiridos. A
mecanização teve início há
seis anos, transformando a
propriedade.

Adquiriram todo maquinário necessário e têm até
uma moto adaptada para
movimentar as leiras no
terreiro. Têm descascador,
despolpador e desmucilador para obter café cereja
despolpado, e secador para
500 mil litros.
Além de caprichar na

adubação e correção do solo, adota a safra zero esqueleteando metade da lavoura a cada dois anos,
para sempre ter metade
da área com alta produção; o café boia e verde são
secados separados, e 25%
da produção são de cereja
despolpado, que rende um
produto de melhor qualidade e preço. Gilberto vê
no café a melhor opção para o pequeno produtor,
desde que tenha produtividade e qualidade.
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Fazendo diferente e com qualidade
Mauro Kiniti Sato não só diversificou as atividades como investiu em qualidade na
produção de café para aumentar a renda da pequena propriedade. Por Marly Aires

Quando o engenheiro agrônomo, Mauro Kiniti Sato, voltou do Japão em 2010, para
assumir o sítio dos pais, Koichi e Tokie, em Apucarana,
após 17 anos fora, sabia que,
com apenas cinco alqueires
tinha que fazer algo diferenciado para ter resultado. Os
pais tinham um alqueire de
café com oito mil pés plantados no modelo antigo, um alqueire de reserva e o resto,
arrendavam para o plantio
de soja. O modelo de exploração da pequena propriedade não estava funcionando.
Mauro sabia que se quisesse obter resultados diferentes, teria que fazer diferente do que vinha sendo realizado até então. Por isso diversificou suas atividades e
modernizou o cafezal investindo em mecanização, produtividade e, principalmente,

qualidade, aumentando a
rentabilidade. “O segredo é
trabalho, dedicação e mudar
a atitude, o modo de fazer”,
afirma o produtor, que foi o
segundo colocado do 14º
Concurso Café de Qualidade
Paraná 2016, na categoria
café cereja natural, macro
lote.
PLANTIO - Plantou mais 18
mil pés em dois alqueires de
café das variedades IPR 98,
com a qual venceu o concurso, IPR 103 e Tupi, adaptando a área para a mecanização, pensando na possibilidade de, futuramente, contratar uma colheitadeira. Por enquanto, utiliza apenas derriçadeira, soprador e abanadeira para facilitar as operações de colheita, além de usar
roçadeira e outros. Com esses
recursos, contrata cinco pessoas para dar conta da co-

Produtor vem adaptando cafezal para a mecanização

lheita. Antes tinha contratar ciado com o caqui (280 pés)
20, em uma área bem menor. e o abacate (120 pés), devendo futuramente ser elimiA maior parte da lavoura nado. Um alqueire arrenda
ainda é nova, tem cinco para a produção de grãos e
anos, e produz 20 sacas be- aproveita cada espaço planneficiadas por hectare, mé- tando ainda inhame, batata
dia considerada ainda baixa doce, gengibre e outros.
por Mauro. “A tendência é
aumentar”. Os oito mil pés
Como engenheiro agrônomais velhos, com 30 anos, mo, está sempre pesquisantambém vem reduzindo a do visando obter maior proprodutividade e foi consor- dutividade e qualidade, indo

Vencer concurso de qualidade é caminho

Diferenciar-se na condução e colheita de sua lavoura de café com produtividade e qualidade não
bastava. Mauro Sato queria
produzir grãos especiais,
que têm um preço melhor,
conquistar novos mercados, ampliar negócios e aumentar a rentabilidade.
Mas para entrar neste mercado, não dava para chegar
simplesmente oferecendo o
produto.
O caminho para se distinguir era vencer o Concurso
Café de Qualidade Paraná.
Informou-se sobre como
melhorar seu trabalho. Fez

a adubação recomendada,
inclusive a foliar, e jogou
cama de frango, para obter
grãos maiores e melhores.
Adotou um bom controle fitossanitário de pragas e doenças, mas o capricho
maior foi na colheita e secagem dos grãos.

“Tem o período certo para
colher, quando cereja, fazendo a catação dos melhores grãos, além de cuidar na
secagem para manter a qualidade”, diz. Por enquanto, o
produtor usa o terreirão
para secar os grãos, mas o
ideal é utilizar os terreiros
suspensos. A movimentação

das leiras é feita a cada
meia hora, para não esquentar ou fermentar, e cuida
para não chover em cima,
até obter 12% de umidade.

CUIDADOS - Outros cuidados é não ensacar em saco
de juta usado, mas novo.
Armazenar em local separado, sem sujeira e seco,
para não afetar o aroma. E
limpar bem a máquina antes de beneficiar. Um grão
ruim pode contaminar todo
o lote. E no próximo ano
deve adotar a classificação
eletrônica. “Se tivesse feito
esse ano, tinha ganhado”,
lamenta.

Mauro participou do concurso com oito sacos de
café, que é a quantidade
máxima, mas conseguiu
produzir 10 sacos. Normalmente, um café dessa qualidade - bebida mole, peneira acima de 16, padrão exportação, com formação de
grãos mais uniforme - seria
vendido por R$ 500,00 a
saca. O valor estabelecido
pelo concurso era de R$
1.080,00, mas Mauro conseguiu vender a R$
1.300,00 a saca. Com o certificado de produtor de café
de qualidade, abriu um
novo mercado para negociar seu café.

desde o trato cultural até a colheita e secagem de grãos.
Também faz parte do programa de Assistência Técnica
Coletiva da Cocamar e dentre
as inúmeras mudanças, tem
plantado braquiária no meio
do cafezal para segurar a
água da chuva, evitar a erosão e manter o solo mais
úmido por um tempo maior,
além de ajudar no controle
das plantas daninhas.

“Compradores em potencial, como proprietários de
cafeterias gourmet, vêm assistir ao concurso e acabam
comprando a produção dos
melhores classificados, tornando-se clientes desses
produtores. Antes, mesmo
se fizesse café especial, sem
esse aval de qualidade, não
venderia”, comenta. O restante do café colhido mecanicamente deu bebida dura, que também é um café
de qualidade. Mas a rentabilidade média comparativa de cada saca foi de seis
por um.
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Rotação de mandioca em soja
é só para profissionais
LAVOURAS

Em Terra Boa, família Peres investe no cultivo de raiz para turbinar a produtividade
da oleaginosa, com resultados surpreendentes. Por Rogério Recco

“O resultado é espetacular”, afirma o produtor Valdomiro Peres Júnior, de
Terra Boa (PR), referindo-se
ao ganho de produtividade
obtido pela cultura da soja
em área antes cultivada com
mandioca.

Valdomiro, de 51 anos, o
“Carneirinho”, como muitos
o conhecem, é engenheiro
agrônomo e sócio dos irmãos Valter e Abelardo em
propriedades rurais naquela
região do noroeste do Estado. Cooperado da Cocamar,
ele integra o Conselho de
Administração da cooperativa.

A raiz vem sendo utilizada
pelo produtor, há anos, em
programa de rotação com a
oleaginosa. O ciclo da cultura
começa geralmente em julho
e se estende por um ano e
meio. Em quatro anos, até
que a raiz volte a ser cultivada no mesmo lugar, a rotação passa por todas as
áreas da propriedade que
fica às margens da rodovia
entre Terra Boa e Jussara.

“Carneirinho” e o filho Pedro, estudante de agronomia, receberam a equipe do
Rally Cocamar Bayer e
Spraytec de Produtividade,
que foi acompanhada do técnico agrícola Ademir Caetano, o “Mirim”, da unidade
local da cooperativa em
Terra Boa. O circuito conta
com o apoio, também, da
Zacarias Chevrolet, Banco
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul

(BRDE) e da Sancor Seguros.

MÉDIA - De acordo com o
produtor, nos 24 alqueires
mantidos com soja em sucessão à mandioca na atual
safra 2016/17, a média na
colheita deve fechar em 150
sacas por alqueire. A produtividade só não foi melhor,
segundo ele, porque refletiu
os danos causados à lavoura
por uma estiagem de 24 dias
que assolou a região no mês
de novembro. Só para comparar, no ciclo passado
(2015/16), em 16 alqueires apresentará, após a colheita
com essa sucessão, a média da raiz, leves ondulações.
final na colheita da soja foi
Nos demais talhões mantide 198 sacas por alqueire.
dos com soja na proprieSURPREENDENTE - Os nú- dade, em que não é feita a
meros impressionam quem rotação com mandioca, a
se habituou a ver a man- média de produtividade
dioca como uma cultura que neste ano foi de 145 sacas
esgota o solo. No entanto, por alqueire. Os custos direconforme o produtor, o ma- tos com a lavoura estão avanejo adotado na rotação as- liados pelo produtor em 62
segura uma série de sacas por alqueire.
benefícios diretos ao solo e
“Carneirinho” lembra que
ao cultivo que vem a seguir.
Entre eles, a reposição de a propriedade é formada por
nutrientes, a estruturação do
solo e a natural quebra do
ciclo de doenças e pragas. “O
uso de um sulcador profundo, na fase de arranquio
da mandioca, contribui também para eliminar uma
eventual
compactação”,
acrescenta “Carneirinho”. Ele
enfatiza ainda que a adubação empregada nessa cultura, a base de fósforo, vai
servir para o equilíbrio
desse nutriente quando o
solo receber a soja. O único
inconveniente é que o solo

áreas “fracas”, de solo arenoso, que normalmente dariam pouca resposta a uma
cultura como a soja. Por isso,
além de fazer a cada safra a
correção e a adubação química do solo, mediante análise, ele aplica nas áreas
destinadas à rotação todo o
adubo orgânico retirado de
oito aviários, que proporcionam um total de 220 toneladas/ano. Cada um dos 24
alqueires recebeu cerca de
dez toneladas de cama de
frango.

“Carneirinho” (centro),
o filho Pedro e
o técnico Ademir
Caetano: expectativa
de colher 90
toneladas por
alqueire
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Um bom negócio, mas precisa persistir

Valdomiro Peres Júnior, o
“Carneirinho”, enfatiza que
a rotação da soja com mandioca acaba sendo altamente rentável. Além de turbinar a produtividade da oleaginosa, a raiz tem retorno
garantido, apesar desse
mercado ser reconhecido
por fortes oscilações de preços, o chamado “efeito gangorra”.

“A mandioca é um negócio interessante apenas para o produtor profissional”,
cita, explicando que muitos
aventureiros, sem tradição
nesse cultivo, tentam aproveitar o momento de preços
elevados, o que eleva sobremaneira a oferta. No entanto, acabam desistindo quando advêm os períodos de cotações ruins.

COMPENSA - Durante alguns anos, invariavelmente, o produtor que é persistente vai trabalhar apenas
para cobrir os custos, mas
com a previsível redução da
oferta de matéria-prima em
razão da saída dos aventureiros da atividade, a alta
acaba compensando. Em
2015, o grama da raiz era
cotado a R$ 0,48; em 2016,
subiu para R$ 0,60 e, neste

ano, segundo projetam especialistas, pode chegar até
a R$ 1,00, uma vez que os
estoques de farinha e outros derivados estão baixos
e a oferta não deve ser
grande como nos últimos
anos.

“O ano de 2017 tende a ser
muito promissor para os
produtores de mandioca”,
afirma “Carneirinho”. No
seu caso, a expectativa é colher 90 toneladas de raiz
por alqueire. Ao preço atual
de R$ 600 a tonelada, isto
daria uma receita bruta de
R$ 54 mil por alqueire.

RECEITA X CUSTOS - Como
a mandioca tem um ciclo de
um ano e meio, é preciso
levar em conta que, nessa
mesma área, não será possível cultivar duas safras de
soja e duas de milho de inverno. Com os custos da
soja estimados em 62 sacas
por alqueire, na cotação de
R$ 70 a saca, o montante
seria de R$ 4.340 por alqueire. Em relação ao milho, considerando um custo
de 120 sacas por alqueire, a
R$ 25 a saca, resultaria em
R$ 3.125,00. Multiplicando
por dois esses custos, o total
chega a R$ 14.930 que, de-

Para alcançar os resultados que pretende, o produtor faz a correção do solo
e investe na adubação química e orgânica da lavoura de mandioca

duzido do faturamento de
R$ 54 mil, possibilitará um
apreciável lucro de R$ 39
mil por alqueire.

Para quem gosta de brincar com números, tomando
por base as referências acima, o lucro obtido com um
único alqueire de mandioca
daria para comprar 557
sacas de soja, a R$ 70 cada.
De acordo com “Carneirinho”, a mandioca é uma lavoura rústica, que não exige
gasto com óleo diesel e dis-

Mandioca exige manejo adequado

“A mandioca é mais uma
opção de rotação de culturas”, afirma o coordenador
técnico de culturas anuais,
Emerson Nunes. Segundo
ele, como o próprio produtor “Carneirinho” enfatiza, o
cultivo é para produtores
profissionais e não para
aventureiros, que entram
na atividade apenas para
aproveitar uma fase de preços favoráveis. Reforçando
o que “Carneirinho” disse,
a mandioca precisa ser

muito bem manejada, tanto
nutricionalmente quanto
em relação ao controle de
plantas daninhas. Se isto
não for feito adequadamente, adverte Nunes, os
gastos serão muito maiores, depois, para corrigir o
solo e também para controlar as ervas, comprometendo a produtividade da
soja.

Boa conta com um sistema
de produção em que toda a
tecnologia é integrada. Ou
seja: a soma do manejo e
correção do solo, a rotação
de culturas, o controle de
pragas e doenças e o manejo da fertilidade, trazem
respostas para o aumento
da produtividade. “Por isso,
pode ser um mau negócio
somente plantar mandioca
sem realizar investimentos
Outro ponto a ressaltar é e depois plantar a soja na
que o produtor de Terra sequência”, conclui.

pensa equipamento mecanizado. Por outro lado, se faz
necessário o controle do mato e também da principal
praga da cultura, a lagarta
mandarová. No caso do mato, as capinas podem ser feitas manualmente, mas se a
lagarta infestar, dependendo
do porte da planta, o único
jeito será apelar para a pulverização aérea.

Outra importante vantagem da mandiocultura, no
seu caso, é que todo o trabalho de contratação de pessoal para a realização da
colheita, bem como dos
equipamentos e da logística, ficam por conta de uma
empresa compradora da
matéria-prima. “Eu não me
preocupo com a colheita”, finaliza.

Atividades
diversificadas

A diversificação de negócios da propriedade da
família Peres demonstra
o profissionalismo com
que as atividades são
conduzidas. Além das
culturas de soja no verão,
milho no inverno e mandioca, há um conjunto de
aviários e ainda a pecuária de corte.

Após a colheita da soja,
são cultivados capim braquiária solteira – que
nasce naturalmente - em
uma área, e aveia em

outra, para a cobertura
do solo no verão.

Várias das atividades
estão integradas. Na parte
da pecuária, foram plantados renques de eucaliptos
para assegurar conforto
térmico ao gado e o fornecimento de madeira para abastecer os aviários,
cujas estruturas têm capacidade para 35 mil aves
cada. Dos aviários, sai o
resíduo orgânico que reforça a adubação da cultura da mandioca.
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Cooperados medalhistas

Correr faz bem para a saúde, como
atestam Edna e Vanderlei Hernandes,
de São Jorge do Ivaí, mas é preciso
observar alguns cuidados

A

esposa, Edna, até
dava umas caminhadas, mas Vanderlei Hernandes,
cooperado de São Jorge do
Ivaí, passava longe dos
exercícios físicos. Por recomendação médica, há um
ano e meio, começou a correr e acabou motivando a
esposa a aderir também ao
novo esporte, se tornando,
para ambos, não só uma
paixão que faz bem à saúde,

mas uma forma de fazer
amigos, viajar e se divertir.
Com a prática da corrida
de rua, com treinamentos
diários, Vanderlei diz que
passou a se sentir mais bem
disposto até mesmo para o
trabalho. “Chego do campo,
calço o tênis e vamos correr”, diz. Ele só diminui o
ritmo das corridas na época
de plantio e colheita, por
falta de tempo. A família cul-

Recomendações

É cada vez maior o número de
adeptos da corrida como esporte. Mas
é preciso ter cautela antes de começar
a praticar, para não transformar o hábito saudável em algo arriscado. Segundo especialistas, há alguns cuidados básicos a serem tomados:

1) Consulte um médico. Vá a um
cardiologista e um ortopedista.
2) Escolha um bom tênis e uma
roupa leve e confortavel.

3) Comece devagar. Cada treino
deve ser montado individualmente,
de acordo com o preparo e porte físico
de cada pessoa. Inicie com uma caminhada moderada de 30 minutos,
acelere aos poucos o ritmo das passa-

NEGÓCIOS, VARIEDADES, OPORTUNIDADES

tiva 33 alqueires de soja e
milho em São Jorge do Ivaí.

A primeira prova de que
participaram foi a corrida
rústica da padroeira do município. Desde então, têm se
inscrito em boa parte das
dezenas de disputas que
ocorrem em toda região, sejam corridas de rua ou nas
estradas rurais, de cinco e
10 km, e já acumulam 16
troféus por se classificar nos
primeiros lugares e inúmeras medalhas de participação.
“Já corremos meia-maratona, mas nossa meta para
o ano que vem é ir à mara-

das, alternando posteriormente a caminhada com a corrida, evoluindo até
conseguir correr sem parar. Mas, não
exceda seu limite.

4) Fique atento à postura, iniciando
com alongamentos. Na corrida, mantenha os braços posicionados em 90°,
que ajuda na postura e na propulsão
do corpo. As pisadas devem ser feitas
do calcanhar para as pontas dos pés,
para evitar impacto nos joelhos, quadris e coluna.

5) Hidrate-se e se alimente adequadamente ingerindo alimento de fácil
absorção duas horas antes do treino,
mas sem exageros para evitar problemas. A hidratação deve ser feita antes, durante e depois da atividade.

tona de Foz do Iguaçu e, futuramente, chegar a São Silvestre, em São Paulo”, planeja Vanderlei.

Benefícios

• Ajuda a emagrecer
• Aumenta o condicionamento
físico
• Fortalece os músculos
• Melhora o fluxo sanguíneo
nas artérias do coração
• Diminui o risco de cardiopatias
• Combate a insônia

Casal já ganhou
16 troféus e
inúmeras
medalhas

• Ajuda a fortalecer o
sistema imunológico
• Melhora o raciocínio e a
memória
• Auxilia no controle do
colesterol
• Previne a osteoporose
• Dá sensação de bem-estar
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IVATUBA Representantes da família
Dante, em Ivatuba,
receberam dirigentes
da Cocamar no dia 31
de janeiro, oportunidade
em que foi entregue a
eles um quadro com a
reportagem publicada,
no Jornal Cocamar, sobre a
sua história de pioneirismo
no município

DOUTOR CAMARGO Também no dia 31
de janeiro, a visita
dos dirigentes da
Cocamar foi à residência
da família Fidélis,
em Doutor Camargo,
para a entrega de um
quadro com o conteúdo
da reportagem publicada
no Jornal Cocamar
sobre a sua participação
no desbravamento
regional

SÃO JORGE DO IVAÍ –
A família Stábele foi,
igualmente, agraciada
com um quadro sobre
a sua história, publicada
no Jornal Cocamar,
entregue no dia 2
de fevereiro durante
visita realizada por
representantes
da Cocamar
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Pescador aumenta, mas não inventa
LAZER

D

contou, revelando algo surpreendente. “Ele não foi fisgado pela boca. A linha
laçou a nadadeira, por isso
brigou tanto e parecia tão
grande”.

“Foi tão forte que tivemos
de soltar o barco. Depois de
um bom tempo de briga o
bicho deu a cara, mas não
era tão grande como esperado; apenas um pacu de
uns três quilos e pouco”,

Um pescador de Tamarana (PR) não quis se identificar (J.L), mas contou um
fato, no mínimo, surpreendente. “Estávamos pescando no rio Paraná, quando
fisguei um piau. Conforme
vinha trazendo o bichinho
senti uma puxada mais
forte na linha e depois per“Este ponto conhecido co- cebi que ficou bem leve.
mo chata é bom, pois tem Achei estranho. Ao chegar

Teve até pescador que laçou o peixe
pela nadadeira e pela metade

iz o ditado popular que é melhor
pescar no sol a
trabalhar na sombra. Você discorda? Aficionado por este esporte o cooperado de Paranavaí (PR),
Aldo Milesti, contou que
certa vez estava rio Paraná
– num ponto bem conhecido pelos pescadores por
“chata” – quando sentiu um
puxão violento.

Mas o melhor ainda estava por vir. Pouco tempo
depois o pescador experiente iscou uma vara com milho e outra com minhoca
califórnia e sangue de boi
coagulado. Não deu outra.
A fisgada foi bruta. Na ponta da linha estava o tão esperado pacu gigante. Este
pesou mais de 12 quilos.

muito peixe grande. O pacu
ai deu um trabalhão danado para ser tirado da
água, mas diferente do
outro, realmente era grande. Em outra pescaria peguei uma piapara de quase
8 quilos, limpa”, revelou o
pescador de Paranavaí,
que, pelo menos duas vezes a cada 15 dias tenta ir
para a beira do rio.

perto do barco a surpresa.
No anzol havia apenas um
pedaço da cabeça do peixe.
Acredito que outro maior o
mordeu, provavelmente
um dourado”, contou. “As
pessoas podem achar que é
invenção, mas realmente

aconteceu”.
SERVIÇO - Se você vivenciou algo semelhante entre
em contato com a gente.
Fotos também podem ser
enviadas para o telefone
(44) 99824-1858.
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Chegou a melhor época das corvinas
PESCARIA

Espécie comum em represas podem
medir até 70 centímetros e pesar
mais de 6 kg. Por Cleber França

É justamente no verão
que as corvinas estão mais
ativas. Esse é um peixe
com pesca liberada durante
a piracema, muito comum
em represas. No Paraná, a
espécie pode ser encontrada
com facilidade no reservatório da Usina Capivara e
na cidade de Itaguajé, onde
existe o represamento do
Rio Paranapanema.

dades. Se for à noite, nada
impede de usar lampiões,
pois esse peixe gosta de luminosidade. Porém, há
quem diga que isso não é
verdade: que ele segue em
direção à luz em busca de insetos, sua principal fonte de
alimento, ingerindo também
pequenos peixes, moluscos
e vermes. Na pescaria de
barranco, a recomendação é
deixar o lampião entre 3 e 6
A corvina é um peixe pe- metros longe da água.
culiar, com dorso prateado e
linhas acinzentadas ou azu- DICAS - Na pescaria amaladas. Sua pesca é feita em dora uma dica é procurar
médias e grandes profundi- um local onde existem ga-

lhadas afloradas e profundidade superior a cinco metros. Amarre o barco em
um desses galhos, desça o
anzol (de preferência tamanho 2/0 a 6/0) rente à
proa com uma chumbada
(tipo oliva, peso varia) solta
na linha. Use um líder de
30 a 60 centímetros e linha
0,35mm. As corvinas atacam mais no início e no
final do dia, de preferência
a tardezinha. Como o cardume não fica em um ponto específico na linha da
água, o pescador terá de
procurar a profundidade e
marcar na linha assim que
fisgar a primeira. “Normalmente elas ficam a 25 cm
do fundo. Você pode colocar
até três anzóis a uma dis-

tância de 40 cm cada”, explica o técnico agrícola da
unidade da Cocamar em
Carlópolis, Romualdo Frota, que costuma pescar corvinas com frequência.

Espécie costuma
atacar mais no início
e no final do dia,
mas os exemplares
maiores são pescados
durante a noite
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