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opiniões & ideias

Nunca antes neste País...

P

José Roberto Mendonça
de Barros*

ara ter uma ideia do
grau de distância das
autoridades da realidade, o ministro do Planejamento declarou em entrevista publicada no dia 2/9
que “a fase mais crítica da
recessão já passou”, no mesmo dia em que saiu a produção industrial do mês de
julho. Segundo o IBGE, o
setor recuou, ante o mesmo
mês do ano passado, a bagatela de 8,9% (por conta da
Copa do Mundo, a produção
industrial de julho de 2014
já tinha sido especialmente
fraca, o que torna os dados
ainda mais negativos). O
setor de bens duráveis de
consumo recuou quase 14%
e o setor de bens de capital
quase 28%!
É preciso estar muito dis-

traído para achar que o pior
da recessão já passou. Lembro duas coisas que ainda
vão perturbar o crescimento.
A primeira é que só a partir
de setembro a inadimplência
do consumidor vai crescer de
forma expressiva. Isso ocorre porque quando da dispensa, o trabalhador recebe
a multa do FGTS, os outros
direitos e ainda pode se beneficiar do seguro-desemprego por alguns meses. Como consequência, se não se
recolocar, a família começa a
ter dificuldades para manter

as contas em dia a partir do
sexto mês do desemprego,
que é o que vai começar
acontecer agora. A segunda
coisa a perturbar a atividade
é que a queda de vendas, a
elevação dos juros e a contração do crédito vão, inevitavelmente, produzir insolvências
entre as empresas. Muitos
casos de companhias grandes ocorrerão até o fim do
ano, tornando mais incerto o
ambiente de negócios.
Lamentavelmente, sou
obrigado a repetir o título de
meu último artigo neste jornal: a situação econômica
vai piorar ainda mais.

Nunca antes neste País as
coisas andaram tão atrapalhadas e incertas. O governo
corre o risco de bater no
muro.
(*) Economista

“A maior barbeiragem política e econômica da história
recente do Brasil foi a inacreditável remessa ao
Congresso de um Orçamento com déficit nominal.
Sua interpretação mais amigável foi de que o Executivo
jogara a toalha e confessava a sua impotência!”
Antonio Delfim Netto,
ex-ministro da Fazenda,
Agricultura e Planejamento

Não pode acabar

M

João Paulo Koslovski*

esmo com a crise
atual, o cooperativismo paranaense consegue manter seus empregos
e cada vez mais contribuir
para o desenvolvimento dos
municípios .
Tanto o Sescoop como as demais entidades do Sistema S,
tem sido aliados importantes
para a melhoria das condições de vida das pessoas e
nosso grande diferencial é investir cada vez mais no capital humano.
Mas, diante da ameaça de
perda de 30% da arrecadação
de todo o Sistema S para a
União, quem é que assumirá
esse papel fundamental, es-

pecialmente nas áreas educacional e social?

Caso este corte se realize,
todos irão perder de forma direta, pois o Estado e a União
têm dado provas de que,
mesmo com a arrecadação
cheia, não consegue atender
a todas as demandas.

(*) Presidente do Sistema
Ocepar

Quem assumirá esse papel fundamental,
especialmente nas áreas educacional e social?

“O governo federal vai gastar mais de R$ 1,2 trilhão
em 2016 e os cortes que fez para tentar equilibrar
o Orçamento foram de apenas R$ 26 bilhões,
dizendo que não tem mais onde mexer. Eu acho
que dá, sim, para cortar mais”
Carlos Alberto Sardenberg,
comentarista da Rádio CBN,
Globo News e Jornal da Globo
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Pé na tábua!

Pico da semeadura é
em outubro e segue
até novembro

NOVO CICLO Confiantes, produtores da região de Maringá começam

S

a semear a soja da nova temporada. Por Cleber França

etembro foi marcado
por contrastes climáticos. O mês começou
com chuvas intensas,
vendavais de vento forte e
granizo, teve as temperaturas mais baixas do ano – incluindo geadas em algumas
regiões do Estado – e, por incrível que pareça, terminou
sob um calor tórrido, típico de
verão, com os termômetros
registrando médias próximas
dos 40 graus centígrados,
precipitações diminuindo e,
ao mesmo tempo, baixa umidade do ar.
COMEÇOU - É em meio a esse ambiente preocupante e
de incertezas que os produtores começaram a semear a
safra de verão 2015/16. Logo
após o fim do Vazio Sanitário, no dia 15, as primeiras
sementes de soja foram cultivadas em municípios próximos a Maringá, caso de
Ivatuba e Floresta, onde há
a tradição de a safra come-

çar mais cedo, e também
Iporã, perto de Umuarama.
O pico da semeadura ocorre
no mês de outubro e segue
até novembro.

CEDO - “Se o produtor pensar nos problemas, não planta. Mas tem que tocar a vida
com otimismo, esperança e
fé em Deus”, afirma o cooperado Celso Mori, que lida
com soja desde 1967. Ele e

os irmãos cultivam 970 hectares nos municípios de Ivatuba, São Jorge do Ivaí,
Doutor Camargo e Ourizona.
“Nos sempre plantamos cedo, já pensando na safrinha
de milho. No geral, vamos
fazer um médio investimento desta vez”, diz, revelando
a produtividade média de
61,5 sacas/hectare (149/alqueire) na safra anterior
(2014/15). “Se o tempo aju-

dar, quem sabe a gente supera esse número”.

DÓLAR - Apesar ao aumento no custo de produção,
Mori cita que a disparada
do dólar frente ao real favoreceu os produtores brasileiros de soja. “Deu um alívio e acreditamos numa boa
temporada”, lembrando ter
ouvido que a previsão climática é de chuvas durante

a fase de desenvolvimento
da lavoura.

NO PÓ - “Nós plantamos no
pó porque sabemos que o solo responde bem e deve vir
chuva logo”, comenta o confiante José Augusto Formaggio, que cultiva 290 hectares
também em Ivatuba.

Também Flávio Kobata, um
dos campeões de produtividade em Floresta, começou a
semear logo depois do Vazio
Sanitário, mas afirma ter deixado uma parte para depois,
assim que chover bem.

A CÉU ABERTO - “A lavoura
é uma fábrica a
céu aberto, suMori, de Ivatuba,
com os irmãos
Sérgio e Paulo.
No ano passado, sua
média foi de 149 sacas
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jeita a muitos
riscos”, afirma o
cooperado José Oscar
Dante, que vai cultivar 120
hectares. “Iniciei o plantio
no dia 16 de setembro e
devo finalizar no começo
de outubro. A minha melhor produtividade ano
passado foi na área semeada no dia 20 de setembro, média de 74 sacas por hectare. No geral,
produzi a média de 60 sacas”. Cauteloso, Dante
lembra que a previsão de
chuvas para o período é

boa, mas, segundo ele, “o
produtor deve ficar com
um pé atrás, uma vez que
15 dias de veranico podem provocar uma quebra significativa”.
O cooperado Fábio Chavenco, que planta 170 alqueires na região da comunidade Guerra (Maringá) programou iniciar o
plantio na primeira semana de outubro. “No ano
passado o tempo correu
bem e fiz a média de 57
sacas por hectare”.

Se o produtor pensar
nos problemas, não planta.
Mas tem que tocar a vida
com otimismo, esperança
e fé em Deus”
CELSO MORI

Alguns semeiam no pó mesmo, confiantes na chegada das chuvas.
Outros, mais cautelosos, preferem esperar pela umidade
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Com El Niño, expectativa
é de muita chuva

O El Niño é um fenômeno
atmosférico-oceânico caracterizado pelo aquecimento
anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Tropical – próximo a linha do
Equador –, com reflexos diretos sobre a formação do
clima em todo o globo. No
Brasil, se caracteriza pela
maior intensidade de chuvas na região Centro-Sul e
seca no Nordeste.

“GODZILLA” - Desta vez, segundo especialistas, o fenômeno será marcado pela
intensidade, sendo inclusive
batizado de “Godzilla”. Os
principais órgãos de meteorologia do mundo, a Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos EUA
(NOAA, sigla em inglês) e a
Organização Mundial de
Meteorologia (OMM), por
exemplo, acreditam que es-

te pode ser o maior El Niño
desde 1950.

INTENSIFIQUE - Os estudiosos brasileiros são mais
cautelosos, acreditam em
efeitos mais moderados do
fenômeno na primavera.
“As chuvas registradas no
Paraná já estão acima da
média. A expectativa, segundo os modelos climatológicos, é que o El Niño
intensifique no verão”, completou o coordenador da Estação Climatológica da Universidade Estadual de Maringá (UEM), doutor em
Geociências, Hélio Silveira.

MUITA ÁGUA - Já o meteorologista Luiz Renato Lazinski, do Instituto Nacional
de Meteorologia Inmet), é
mais incisivo. Ele lembra
que o El Niño começou a
acentuar-se em meados

Risco de ferrugem

"Se houver mesmo muita chuva, a safra
2015/16 será favorável para epidemias de
ferrugem asiática da soja, principalmente
na região Sul", avalia a pesquisadora Cláudia Godoy, da Embrapa Soja. Na avaliação
dela, a ferrugem causada pelo fungo P.
pachyrhizi, deve surgir nas lavouras antes
de dezembro, mês que geralmente caracteriza o aparecimento da doença, quando não
ocorre El Niño. O inverno pouco rigoroso
de 2015, também sob influência do El Niño,
favoreceu a sobrevivência de plantas de
soja voluntárias (guaxas ou tigueras) no
Rio Grande de Sul e em Santa Catarina,
que não adotam o vazio sanitário. "Esses
dois estados não adotam o vazio sanitário
porque as geadas no inverno matam a soja
tiguera, o que não ocorreu esse ano", diz.
Com isso, o Consórcio Antiferrugem registrou focos na entressafra. Além disso, Mato
Grosso, Paraná, São Paulo e Tocantins já
relataram ao Consórcio Antiferrugem soja
voluntária com inóculo do fungo causador
da ferrugem para a safra.

deste ano e sua manifestação, com bom regime de
chuvas, deve acontecer
com mais intensidade nos
meses de outubro e novembro. “Deve chover o
dobro em comparação aos
últimos anos”, disse ele,
enfatizando que a umidade
é prevista para os períodos
da primavera e verão. “Temos um fenômeno climático classificado de moderado a forte e não vai faltar
água para agricultura no
Centro-Sul do país”, salienta. As precipitações estão
previstas, também, na Argentina e no Paraguai, importantes produtores da
oleaginosa na América do
Sul. Em contrapartida, o El
Niño deverá trazer ainda
mais seca para o Nordeste
brasileiro, que já vem passando por estiagens, e também para algumas regiões
asiáticas e, principalmente,
a Austrália.
Prognósticos apontam
para chuvas acima
da média durante a
primavera e o verão
no Centro-Sul do Brasil
e países vizinhos

Relatada pela primeira vez no Brasil em
2001, a ferrugem-asiática é a doença mais severa da cultura da soja, podendo reduzir a
produtividade se não for adequadamente manejada. "Os danos decorrem da desfolha precoce, que compromete a formação, o desenvolvimento de vagens o peso final do grão",
explica Godoy. "A doença é favorecida por chuvas bem distribuídas ao longo da safra", diz.
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bom negócio

Cana e soja,

de concorrentes a parceiras

SINERGIA Pelos benefícios que proporciona ao solo,

à recuperação da produtividade da lavoura e, claro, ao
bolso dos produtores, soja firmou-se como a opção mais
vantajosa para a reforma de canaviais. Por Rogério Recco

A

liada dos pecuaristas na recuperação
de pastagens degradadas em sistemas de integração, a soja é
também - e cada vez mais -,
uma opção interessante para que os produtores façam
a reforma de cana-de-açúcar.
Com seu ciclo rápido, a oleaginosa se encaixa no calendário como uma alternativa
para a rotação de culturas.

No Paraná, o avanço da
soja em reforma de canaviais ainda é tímido, mas já
representa uma quebra de
paradigma. No município de
Paraíso do Norte, sede da
Coopcana, uma das maiores
destilarias do Estado, isto somente tem sido possível, nos
últimos anos, graças a uma
parceria com a Cocamar.
Fundada em 1980, a

Coopcana absorve atualmente a produção de 45 mil
hectares de canaviais, dos
quais, segundo a cooperativa, cerca de 10% precisam
ser reformados todos os
anos face ao esgotamento do
ciclo produtivo. A indústria,
que detém a maior capacidade de moagem do Estado,
ao redor de 4 milhões de toneladas, produz etanol, açúcar e energia elétrica.

Desde o final da década
de 1990, a Cocamar mantém um entreposto na cidade, onde atende a pecuaristas e produtores de
soja, milho, café e laranja
no recebimento de safras,
prestação de orientação
técnica e venda de insumos.

Pelos benefícios que oferece, a soja está vencendo
a resistência de produtores
de cana tradicionais, ainda
pouco acostumados à novidade, a exemplo de pecuaristas mais refratários a
tecnologias, que torciam o
nariz para a integração.

Canavial cultivado
sobre área antes
ocupada por soja:
produtividade 20%
maior, em média

Uma ajuda a outra

“Você é produtor de cana, não de soja”: a frase ouvida muitas vezes pelo agricultor Norberto Tormena, não raro em tom ríspido, nunca o desanimou. Foi dita por gente que
achava que as duas culturas seriam sempre concorrentes. A família de Tormena mantém
canaviais desde os primeiros tempos da destilaria. Ele é associado de ambas as cooperativas e conta que começou a fazer os primeiros experimentos com soja em 2001, procurando aprimorar-se ao longo dos anos. No ciclo 2015/16, cuja semeadura está
começando, o produtor estima triplicar suas áreas com a oleaginosa, passando de 242
para 726 hectares.

APROVEITAR - Segundo ele, enquanto de um lado o departamento técnico da Coopcana
passou a recomendar a soja como alternativa para reformar os canaviais, de outro a estrutura mantida pela Cocamar no município fornece insumos, orienta tecnicamente os
produtores e assegura o recebimento da produção. “É uma sinergia a ser aproveitada,
poucos lugares oferecem essa facilidade”, afirma Tormena, acrescentando: “só precisa,
agora, que os produtores tomem a iniciativa”.

Dizendo-se um admirador da soja, Tormena lembra que não apenas usa a cultura para
revitalizar o solo que, em seguida, voltará a receber a cana, como se tornou um produtor
habitual da oleaginosa e diz estar satisfeito com o que vem conseguindo.
DESTAQUE - Na última safra (2014/15), sua média foi de 54 sacas por hectare (131/alqueire), mas ele acabou sendo um dos primeiros colocados do concurso de produtividade
mantido pela Cocamar ao conseguir, em um dos lotes inscritos, a marca de 70 sacas por
hectare (162/alqueire).
No município, a estimativa da Cocamar é que sejam cultivados 7.866 hectares com o
grão no ciclo que se inicia, dos quais ao menos 30% de canaviais que estão sendo reformados.
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É uma sinergia a ser
aproveitada, poucos lugares
oferecem essa facilidade.
Só precisa, agora, que os
produtores tomem a iniciativa”

NORBERTO TORMENA

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

BOM NEGÓCIO

“Agora ficou fácil”

Para o diretor-secretário da Coopcana e também conselheiro da Cocamar, Rogério Magno Baggio, com as
novas tecnologias ficou mais fácil fazer a reforma de
canaviais com soja. “Antes era uma correria muito
grande”, diz Baggio, que no ano passado reformou
uma área superior a 500 hectares e, neste ano, está
aumentando em mais 242.

Com atividades diversificadas – é também produtor
de cana e pecuarista – Baggio trabalha há muitos anos
com soja mas afirma que somente há pouco tempo conseguiu aprimorar o cultivo dessa oleaginosa no plantio
sobre cana. “Não se queima a cana onde haverá a reforma e, depois do corte, é feita apenas a dessecação”,
explica. A palhada, que vai possibilitar o plantio direto,
manterá o solo protegido e fresco durante os períodos
de altas temperaturas, além de permanecer úmido por
mais tempo após a chuva.
Satisfeito, Baggio conta que obteve uma produtividade de soja ao redor de 50 a 53 sacas por hectare na
última safra. “Fiquei com boa parte da soja estocada e
só fui vender agora, a R$ 70 a saca”, finaliza.

O departamento
técnico da Coopcana
está recomendando
a seus associados
a reforma de
canaviais com soja.
Presença de estrutura
da Cocamar no
município facilita
ainda mais para
os produtores

“Mais com mais” e “mais com menos”

O produtor Norberto Tormena
explica que quando uma lavoura de cana atinge uma produtividade ao redor de 180
toneladas por alqueire, geralmente no quinto ou sexto corte, se torna contraproducente
em razão dos altos custos.
Segundo ele, opções já utilizadas em outras regiões, como
a crotalária, que fixam nitrogênio no solo, não possibilitam os
mesmos benefícios que a soja.

CADA QUAL - “A rotação é indispensável para recuperar o
solo e também para quebrar ciclos de pragas e doenças”, salienta o produtor, explicando
que não há uma regra geral:
“cada propriedade tem as suas
características e isto precisa ser
levado em conta”. Com a retomada do canavial nessa área,
a produtividade é 20% maior
ao longo do novo ciclo, cita.

A reforma começa pela adequação do solo, eliminando a
compactação e corrigindo imperfeições, como sulcos, por
meio de uma gradagem superficial. Em seguida, é feita aplicação de calcário e gesso e a
adubação orgânica, usando cama de frango e torta de filtro
(esta última fornecida pela usina). A soja é semeada então, em
sistema de plantio direto, sobre
a palha deixada pela cana.

A soja está vencendo a resistência de produtores tradicionais

INVESTIMENTO - Tormena
diz que isso é fazer “mais com
mais”. Explica: se investe mais
pesadamente nessa primeira
fase para que haja a recupera-

ção da fertilidade do solo e, ao
mesmo tempo, se consiga explorar o potencial produtivo da
soja. Pelos seus cálculos, o desembolso é de cerca de R$ 4
mil por hectare (R$ 10 mil/alqueire), montante que vai compreender também a etapa seguinte - após a colheita da soja
e antes do plantio da cana, será
feita a adubação química.

DILUI - Além dos benefícios
que oferece na rotação, a soja
vai permitir que o produtor
dilua os custos com o reforma.
No caso de Tormena, se for
considerada a mesma média
de produtividade do último
ano, de 54 sacas/hectare
(131/alqueire), ele teria uma receita bruta de R$ 2.892 (ou R$
9.170/alqueire) com a venda
da produção, a R$ 70 a saca.
“Se gastarmos R$ 5 mil com a
implantação da soja, o investimento feito para a reforma
cairá de R$ 10 mil para R$ 5
mil por alqueire.

RENDA - Detalhe importante,
segundo o engenheiro agrônomo Alex Zaniboni, da Coca-

mar em Paraíso do Norte, é
que o proprietário de uma
terra arrendada para cana não
deixa de ter renda no primeiro
ano. “É um negócio bom para
todos”, enfatiza, lembrando
que a lavoura de soja, conforme o zoneamento, ainda
conta com seguro.

Outro aspecto é que mesmo
em épocas de produtividades
mais baixas, a soja ainda não
deixa de dar lucro. Um exemplo: dos seus 363 hectares de
cana, o médico Dorival Ricci
fez a reforma em 27 hectares
na safra 2013/14 e de 25 no
ciclo 2014/15. No primeiro ano,
a média de produtividade,
mesmo afetada pelo clima
seco, foi de 32 sacas/hectare
(77,4/alqueire), para um custo
estimado em 21 sacas/hectare.
Ainda assim, ele conseguiu
embolsar um lucro de R$
615,00/hectare. No segundo
ano, sua média foi de 40
sacas/hectare (96,8/alqueire),
para um custo de 23 sacas/
hectare, lucrando R$ 967,00
por hectare.

Produtor Norberto Tormena

• Soja 2013/14 – 217,8 hectares
Produtividade média: 46 sacas
Custo médio: 19 sacas
Lucro médio por hectare: R$ 1,509,00
• Soja 2014/15 – 302 hectares
Produtividade média: 54 sacas
Custo médio: 22 sacas
Lucro médio por hectare: R$ 1.820,00

Em São Paulo, reforma de canaviais
com soja é feita há vários anos

Como a cultura da cana precisa ser reformada ao final
de cada ciclo, o período ocioso antes do replantio está
sendo cada vez mais utilizado para o cultivo da soja na
palhada dos canaviais em várias regiões paulistas, onde
a prática já está mais adiantada. Com isso, segundo técnicos, há diminuição dos custos de produção e aumento
da renda dos produtores.

(Araçatuba, Presidente Prudente, São José do Rio Preto,
Bauru e Marilia) a área de cultivo de cana-de-açúcar ultrapassa a três milhões de hectares. A estimativa é de
que 600 mil hectares sejam submetidos à reforma anualmente. “Se inserirmos a cultura da soja em apenas 50%
dessa área, teremos uma produção equivalente a um milhão de toneladas de grãos”.

Segundo Cláudio Baptistella, diretor da CATI Regional
de Araçatuba, a região envolve dezoito municípios e os
agricultores têm bom nível tecnológico e domínio na produção de grãos. Mas, há baixa oferta de terras para isso.
“São 270 mil hectares de cana-de-açúcar, por isso optamos em divulgar o plantio de soja em áreas de renovação
da cana, que além de proporcionar uma renda extra, contribui para a diversificação do plantio e permite que
ambos os cultivos sejam feitos de forma sustentável, já
que rompendo a monocultura melhoramos as propriedades do solo”

PALHADA - Só na região de Araçatuba , após o processamento da cana crua, acumula-se 15 toneladas de matéria seca por hectare que, se mantidas no solo e com o
plantio da soja na palhada, vai evitar gastos com preparo
de solo, proporcionar ganhos ambientais e contribuir na
preservação da fertilidade do solo. Segundo relatos de
produtores rurais que adotaram o sistema de plantio direto na palha, tanto na cultura em sucessão como no
plantio em sequencia da cana-de-açúcar pode-se amortizar em torno de 40 a 60% dos custos de implantação de
um novo canavial.

BENEFÍCIOS - Jorge Hipólito, responsável pela implantação do Projeto por parte da CATI na região, destacou que
cerca de 20% da área de cana estejam em processo de
reforma anualmente, o que equivale que mais de 50 mil
hectares. “A implantação da soja nesse período acarreta
uma gama de benefícios: melhoria da qualidade do solo
e geração de empregos e divisas”.

Tradicional produtor de soja, Massao Yamashita participa do projeto há vários anos. Para ele essa rotação de
culturas está trazendo resultados animadores. Ele explica
que sempre foi produtor de grãos e que agora também
optou a cultivar a cana. “A soja se dá muito bem com rotação e no período entre um corte e outro da cana, ela é
uma forma de engordar a lavoura e amenizar o custo,
ou seja, a soja paga o arrendamento da cana até o outro
plantio de renovação”, finaliza.

Ele explica ainda que só nas cinco regiões vizinhas
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15

toneladas,
em média,
é quanto a cana
deixa de palha,
por hectare
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É a soja reformando os pastos
“VEIO PARA FICAR” Logo no

primeiro ano, família Pulzatto
aumenta em cinco vezes a ocupação
dos pastos e o faturamento é o triplo
em comparação às áreas mantidas
tradicionalmente. Por Marly Aires

O

s pecuaristas Wilson Pulzatto e seu
filho Ricardo, proprietários de fazenda em Santa Fé, próximo a
Maringá, e também no Mato
Grosso do Sul, estão entre os
entusiastas do sistema de
Integração Lavoura e Pecuária (iLP).
A família trabalha há 25
anos com Nelore PO e cruzamento industrial utilizando

Simental, tendo recebido
muitas premiações, além de
adquirir animais para recria
e engorda. Em média, as fêmeas são abatidas entre os
20 e 22 meses a um peso
médio de 14 arrobas, enquanto os machos são finalizados aos 22 e 24 meses
com média de 20 arrobas.

“A integração é uma ferramenta importante na reforma do pasto e para se ter

capim de qualidade no inverno”, afirma Ricardo Pulzatto. No final de julho, a
família recebeu produtores e
técnicos em Santa Fé para
um dia de campo, oportunidade em que foram apresentados os resultados do sistema. A iniciativa foi da Sociedade Rural de Maringá,
Cocamar, Emater e Prefeitura.

NÚMEROS - Em seu primeiro ano de integração, com o

capim braquiária cultivado
após a colheita da soja, os
Pulzatto vêm mantendo uma
média de 4 cabeças de gado
por hectare (10 por alqueire
ou 5,5 unidades animais –
uma UA equivale a 450 quilos cada, onde antes o pasto
não suportava duas cabeças). Além desse crescimento, ao longo de três meses os
animais tiveram um ganho
de peso médio de 650 gramas por dia somente a pasto e

Na foto maior Ricardo
Pulzatto e, na menor,
seu pai Wilson: família
trabalha há 25 anos
com Nelore PO, tendo
recebido muitas
premiações
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sal mineral, enquanto nas demais áreas o ganho diário foi
de 200 gramas por cabeça/dia, incluindo o fornecimento de sal proteinado.

GANHO - Nos três meses,
isso significa um faturamento bruto de R$ 1.860,00 por
hectare (ou R$ 4.500,00 por
alqueire) na área de integração, três vezes mais que o
restante da propriedade.
Mesmo com a família mantendo pastos e genética diferenciados em relação ao padrão regional, na parcela de

pastagem tradicional a renda
bruta foi de R$ 600,00 por
hectare (R$ 1.450,00/alqueire).

“A integração veio para
ficar”, ressalta Ricardo. A explicação é simples: no primeiro ano de integração, o
que antes era a pior área da
propriedade rendeu em 90
dias muito mais do que os pecuaristas da região obtêm de
receita por alqueire ao longo
de um ano inteiro, ou seja,
R$ 686,00, segundo cálculos
dos organizadores do dia de
campo.

A escolha de
um bom parceiro

Desde que ouviram falar em
integração, Wilson e Ricardo
têm frequentado dias de campo e visitado fazendas que
adotam o sistema. “Só não começamos antes porque estávamos procurando um bom
parceiro. Agora vimos que era

o momento certo”, comenta
Ricardo.

Depois de todo o preparo necessário, que seguiu a tecnologia recomendada pela Cocamar, foi feito o cultivo de soja
pelo agricultor Hélio Zancan.

Pasto de qualidade para os bezerros

Com o plantio de braquiária
na área de soja, além de recuperar a pastagem no final do
ciclo, o pecuarista diz que tem
um pasto de qualidade numa
hora importante para o desenvolvimento dos bezerros. “Mesmo sendo um ano chuvoso e
adubarmos todos os pastos, a
diferença foi visível: uma área
estava subutilizada e a outra
tinha qualidade e alta produtividade”.
Ricardo Pulzatto cita que prio-

Ele arrendou por três anos
10% da área de pastagem
para reforma e, neste ano,
mais 5% terão o mesmo destino. Serão acrescidos sempre
novos lotes, anualmente, de
maneira que seja entregue
uma parcela de pasto corrigido por ano, até fechar um
giro por toda a propriedade e
reiniciar o processo.

Como no primeiro ano o investimento necessário é mais

rizou colocar na área de braquiária bezerros recém desmamados. “Esta é a fase mais
importante para o desenvolvimento dos animais, que normalmente desmamam em março. Ter no primeiro inverno um
pasto de qualidade faz toda a diferença, acelerando o tempo necessário até o abate”, explica,
acrescentando:“ter genética,
sem uma boa nutrição, não
adianta nada”. A família deve
plantar também um pouco de
eucalipto, mas não de forma

elevado, os Pulzatto acertaram com Zancan que não
seria necessário pagar renda
em toda nova área. “O que
queremos é que ele tenha
lucro e invista na terra. A
grande vantagem para o pecuarista está em obter um
pasto de qualidade. O sucesso
dele é o nosso sucesso”, ressalta Ricardo, citando que o
produtor colheu uma média
de 60 sacas de soja por hectare (144/alqueire).

integrada, por enquanto, mas
apenas ge-rar conforto térmico
aos animais. O gado é criado e
recriado a pasto, sendo finalizado no confinamento, para liberar o pasto no inverno o
quanto antes e obter uma carne
de melhor qualidade.

A integração
é uma
ferramenta
importante
na reforma do
pasto e para
se ter capim
de qualidade
no inverno”

RICARDO PULZATTO
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Área com ILPF já é de
quase 60 mil hectares
na região da Cocamar

A cada ano, aumentam de
forma geométrica as áreas
com sistemas de integração
lavoura, pecuária e floresta
(ILPF) na região noroeste do
Paraná, atendida pela Cocamar. De acordo com informações da cooperativa, o
total em 2015 é de 57,3 mil
hectares, dos quais 14,3 mil
cultivados com soja, somando 155 proprietários rurais. O espaço é seis vezes
maior que em 2010, quando
havia 9,3 mil hectares no
total e 1,6 mil de lavouras
de soja, mantidos por 17 proprietários.
PRODUTIVIDADE - O sistema ainda enfrenta a resistência de muitos pecuaristas na região. Embora
cada vez mais pressionados pelo aumento de custos
e a baixa média de produti-

vidade - quatro arrobas (60
quilos) de carne por hectare/ano -, eles tentam se
manter na atividade. “A
mudança é inevitável”, garante Armando Gasparetto,
de Altônia, que possui 167
hectares com integração.
Depois que passou a reformar seus pastos com o cultivo de soja, o volume de
forragem permitiu aumentar a ocupação de 0,8 unidade animal (UA) para 3,0
por hectare. “Eliminei o
‘efeito sanfona’ [a alternância que havia de ganho de
peso no verão e perda no
inverno] e tenho bois gordos todo ano”, salientou
Gasparetto, ditando uma
tendência para os produtores: “para ser bom pecuarista, vai ser que ser um
bom agricultor. Não há
outro jeito”.

NO PAÍS - A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o
Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) desenvolveram
as tecnologias preconizadas
para ILPF e a Cocamar tem
sido uma das principais difusoras do sistema no País,
onde a área mantida com
modelos assim já chegaria
a 2 milhões de hectares.

Tem que fazer bem feito

“Ou o produtor faz um trabalho bem feito, ou é melhor
nem iniciar”, afirma o engenheiro agrônomo Renato Watanabe, coordenador técnico
de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta da Cocamar,
referindo-se ao ambiente de
produção adverso característico da região - altas temperaturas, solos suscetíveis à erosão e baixa retenção de água
- e a importância de se seguir
toda a tecnologia preconizada
pela pesquisa.

Watanabe salienta que as
principais causas da degradação das pastagens são o
esgotamento da fertilidade e
o manejo inadequado das
plantas forrageiras. Segundo

ele, a lotação média dos pastos degradados na região do
arenito é de apenas 1 UA/ha
e produtividade de 4 arrobas/ha/ano, com um faturamento líquido de R$ 180,00/
ha/ano. “Só dá prejuízo e vai
descapitalizando o pecuarista de forma lenta e progressiva, até ficar sem pasto
e sem animais”, cita.

PREJUÍZO - Nesta condição,
o pecuarista fica sem muita
opção, diz o engenheiro agrônomo. A reforma da pastagem pode ser feita da forma
convencional, mas custa por
volta de R$ 1,7 mil/ha. “Com
renda de R$ 180,00/ha/ano
não fecha a conta”. Há pecuaristas que usam mandioca

na reforma, “mas é um produto de comercialização interna, com oscilação de
preços muito grande”. Outros
arrendam para cana, “mas
não tem sido boa opção nos
últimos anos”.

SOJA - Watanabe afirmou
que os melhores resultados
têm sido obtidos com a reforma do pasto com soja, citando os números que vêm
sendo obtidos pelos produtores que aderiram a Integração Lavoura e Pecuária.
Além de ser uma commodity com liquidez elevada e
boa rentabilidade, é uma leguminosa que fixa nitrogênio no solo, deixa residual de

O produtor Armando Gasparotto, de Altônia,
está ampliando sua área com integração

adubação, recicla, tem tolerância a adversidades climáticas e, em dois anos de
plantio, devido às tecnologias
disponíveis e o uso de herbicidas, reduz o banco de sementes de plantas daninhas.
“Com as tecnologias atuais,
ficou mais seguro produzir
soja, mas o pecuarista também pode arrendar para um
parceiro. Mas a grande vantagem é ter pasto de inverno
com qualidade e ter maior

fluxo de caixa”, ressalta Watanabe.

Ele explicou que depois de
reformar o pasto, o pecuarista
tem um salto em produtividade com a pecuária e com a
diversificação de produtos,
além de a integração permitir
melhores negócios, podendo
esperar mais tempo para comercializar ou adquirir animais no inverno quando todos estão vendendo.
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Um tributo ao
agricultor brasileiro

ARTIGO

Para sobreviver, ele arrisca-se solitariamente
na exploração das terras tropicais e subtropicais,
tendo que se reinventar a cada ano para
compensar a ineficiência e os altos custos
da cadeia produtiva fora da porteira.
Por Paulo Renato Herrmann*

T

odos os anos, por ocasião da safra de grãos no
Brasil, surgem matérias e reportagens nos veículos de comunicação, alertando para o apagão
logístico e que a falta de investimentos no
País, entre tantas outras mazelas, retira a rentabilidade
dos nossos agricultores.

Enquanto isso, o produtor brasileiro, para sobreviver,
arrisca-se solitariamente na exploração das terras tropicais e subtropicais, tendo que se reinventar a cada ano
para compensar a ineficiência e os altos custos da cadeia
produtiva fora da porteira.
Numa velocidade impressionante, em menos de duas
décadas, esses pioneiros dobraram a produção de grãos
por unidade de área e, neste momento, estão caminhando celeremente para colherem a terceira e a quarta
safras, transformando o ato de plantar, de uma atividade
meramente extrativista, num modelo de produção contínua. O efeito imediato dessa revolução foi uma economia
superior a 50 milhões de hectares que precisavam ser
colocados a serviço da agricultura.
Esse extraordinário aumento da produção contou com o
apoio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), que foi fundamental para a quebra de antigos
modelos de produção agrícola herdados dos nossos antepassados vindos do Hemisfério Norte, como, por exemplo,
a introdução à “safrinha”, ou melhor, definindo a segunda
safra de grãos normalmente logo após o plantio de soja.
Mas, a revolução não para por aí e, nesse exato momento, está em pleno curso outra quebra de paradigma,
a qual denominamos de “agricultura sem parar”.

Somos detentores das maiores reservas de água e de
terras agricultáveis do mundo; além disso, temos o sol
irradiando o ano inteiro numa faixa de temperatura que
varia de 25ºC a 30ºC, o que possibilita a implantação de
um sistema que se fundamenta num melhor entendimento do conceito de fotossíntese (energia do sol transformando o metabolismo das plantas), combinado a um
uso mais eficiente dos ativos disponíveis na propriedade,
tais como terra, infraestrutura e pessoal, e tudo isso culminando, ao final, com o plantio de diversas culturas de
maneira ininterrupta ao longo dos doze meses do ano.
Esse revolucionário domínio da biodiversidade para
fins produtivos é denominado iLPF – Integração lavoura,
pecuária e floresta – e se apoia no plantio de culturas
anuais consorciadas ou na sequência de plantas perenes
e pecuária, cuja integração somente é possível nas regiões de clima tropical e subtropical do mundo.
Essa foi a solução criativa que os nossos agricultores
encontraram para enfrentar e sobreviver ao tão discutido
e oneroso “custo Brasil”.
Desta forma, o Brasil e seus corajosos agricultores
estão estabelecendo novos parâmetros para a produção
de alimentos, num sistema de produção socialmente
justo, ambientalmente sustentável e, principalmente, financeiramente rentável.
Parabéns a todos ligados à terra!
*Presidente da John Deere Brasil e da Rede de Fomento
à iLPF

A ILPF foi
a solução
criativa que
os nossos
agricultores
encontraram
para enfrentar
e sobreviver
ao tão
discutido e
oneroso
‘custo Brasil’”

Cafeicultores há quatro gerações
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CULTURA

CHIARATO São 65 anos de

cultivo, sempre acompanhando
os avanços tecnológicos;
atividades na lavoura são
mecanizadas. Por Marly Aires

D

e família de produtores de café, Amélio
Chiarato chegou a
Alvorada do Sul, na
região de Londrina, em 1950,
aos 31 anos, em companhia do
irmão Pedro e do cunhado Ângelo, vindos de Jaú (SP). O pai,
José, havia comprado 170 hectares e entregou nas mãos dos
três a tarefa de derrubar a
mata e plantar café.
A princípio, cada um ficou
responsável por 4 mil covas.
Mas, depois de feita a derrubada, chegaram a 80 mil
covas, comandando outras 16
famílias de trabalhadores que
moravam e viviam da propriedade, somando mais de
50 pessoas.

o filho Dionísio, 67, que trabalha com o filho Luciano, 41
anos, que já vem preparando
o filho Lucas, 12 anos. Além
do café, possuem uma empresa loteadora.

VARIEDADES - Dividida a
herança, a família trabalha
com 97 hectares de café,
onde há 350 mil pés das variedades Iapar 98, 99 e 101,
Catuaí e Icatu, com idade
entre um e 15 anos. Outros
12 hectares estão sendo preparados para o plantio de 50
mil pés ainda este ano. Em
média, são produzidas 30
sacas beneficiadas por hectare.

Bom negócio: família diz que renda com café equivale a colheita
de 124 sacas de soja por hectare ou 300/alqueire
brando que as estiagens têm
afetado a produtividade.

Só em Alvorada do Sul já
são quatro as gerações dos
Chiarato lidando com café.
Amélio, atualmente aos 96
anos, entregou o controle para

A colheita começou no final
de abril e foi até julho, somando 2 mil sacas beneficiadas. “Irrigar tudo é a nossa
meta. Vamos começar este
ano com as lavouras mais
novas”, planeja Dionísio, lem-

REFORMA - Os cafezais antigos vêm sendo reformados. A
família também segue todas
as orientações técnicas, cuidando do manejo com podas
periódicas, cuidados fitossanitários e adubação química e
orgânica, utilizando mais de
quatro toneladas de esterco de
aves por hectare ao ano.
Quando as novas áreas estiverem em produção, a meta é
obter 4 mil sacas beneficiadas
em 109 hectares.

Há muito tempo que o
ácaro da leprose (Brevipalpus phoenicis) frequenta os
cafezais brasileiros, mas
sempre se posicionou como
um problema secundário. De
um modo geral, sua ação

preocupava mais nos pomares de citros do que nos cafezais. Nos últimos três anos,
entretanto, têm ganhado importância e seu ataque às lavouras de café se intensificaram.

Atualmente, o ácaro está
presente em praticamente
todas as lavouras e nota-se
que em torno 60% das
áreas, tem causado danos
econômicos de níveis variados, devendo o produtor

Cuidado com o ácaro da leprose

Quando lesões aparecem, prejuízo já é irreversível

“Temos um custo médio de
mil sacas de café na área toda.
Então, quanto mais colhermos, maior será a margem de
lucro”, afirma Dionísio. Ele diz
que com mecanização e produtividade, o café dá uma
renda excelente. Com uma
produção de 2 mil sacas beneficiadas em 97 hectares, só
para comparar, afirma, seria
necessário produzir 124 sacas
por hectare de soja ou 300
sacas por alqueire, para obter
a mesma renda líquida.

lia vem adequando as lavouras para a mecanização da colheita e no ano passado conseguiu mecanizar totalmente
as operações no campo com a
compra de uma colheitadeira
automotriz, último modelo,
pois já utilizava desde roçadeira e pulverizador até arruador, varredor, abanador e tudo
mais. Como forma de otimizar
sua capacidade operacional,
vem fazendo também a colheita das lavouras de vários
vizinhos, conseguindo, com a
renda, pagar metade da prestação.

estar atento a sua presença,
fazendo o controle, segundo
orienta o engenheiro agrônomo Júnior César Maia, da
Cocamar.

Os sintomas são lesões nas
nervuras das folhas internas da planta, que causam
a desfolha, além de lesões
nos frutos. Mas quando estes aparecem, a infecção e o
prejuízo já estão caracterizados.

MÁQUINAS - Há anos a famí-

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

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

Cocamar intensifica atuação
no Estado de São Paulo
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EXPANSÃO

CRESCER Cooperativa conta

com 200 associados no Estado
vizinho e a previsão é abrir
novas unidades em breve

C

om a expectativa de dobrar o faturamento até o
ano 2020, a Cocamar começa a operar de forma
mais intensa no oeste do Estado de São Paulo a
partir deste ano. Até meados de 2016, a expectativa é que quatro novos entrepostos e lojas de insumos
estejam em operação em cidades próximas ao Rio Paranapanema, limite do Estado com o Paraná, onde já atua
em municípios como Alvorada do Sul, Primeiro de Maio,
Bela Vista do Paraíso, Sertanópolis, Sertaneja e Santa Mariana.
No início do ano, a Cocamar inaugurou uma unidade de
recebimento de grãos em Iepê (SP). Nos próximos meses,
será aberto um entreposto em Palmital (SP), uma unidade
de aquisição de café e venda de insumos em Piraju (SP)
e, por fim, uma unidade em Santo Anastácio (SP), prevista
para entrar em funcionamento em 2016. Vale dizer que a
cooperativa atua no Estado vizinho desde 2016, quando
inaugurou um ponto de assistência técnica e venda de insumos em Presidente Prudente, onde faz um trabalho
forte com a Integração lavoura, Pecuária e Floresta (iLPF).
“Neste caso de Prudente, algumas áreas que atuavam
apenas com pecuária começaram a produzir grãos, me-

lhorando a renda dos produtores cooperados de forma
efetiva”, explica o vice-presidente de Negócios da Cocamar,
José Cícero Aderaldo.

Aderaldo relata que, além dos fatores econômicos, a
Cocamar percebeu uma chamada dos produtores em relação “à falta do trabalho sólido” do sistema cooperativista no Estado de São Paulo. Ele relata, inclusive, que
muitos deles são originários do Paraná e até possuem
terras em ambos os Estados. “A cooperativa tem uma
atuação muito diferente de uma revenda de insumos ou
de uma cerealista. Eles sentem falta de inclusão de novas
tecnologias, com acompanhamento de técnicos profissionais. Muitos tentam trabalhar sozinhos e acabam tendo
problemas.”
Atualmente a cooperativa conta com 200 cooperados em
São Paulo e a expectativa é atingir a marca de pelo menos
mil produtores a médio e longo prazos. Ele relata que os
produtores têm o mesmo perfil dos paranaenses. “Eles
são pequenos, carentes de tecnologia, de assistência técnica e têm pouca segurança em relação à comercialização.
O Estado de São Paulo teve uma retração de cerealistas,
deixando os produtores inseguros. É necessário uma
asses- soria de mercado, um local para compra de insumos e venda de produção para deixá-los tranquilos”.
Segundo o vice-presidente, a estratégia é o aumento de
operações na região em que a cooperativa já atua tradicionalmente e a expansão para o oeste de São Paulo e
leste do Mato Grosso do Sul, onde já há duas unidades
localizadas em Nova Andradina e Ivinhema.

Eles [os produtores
de municípios
paulistas onde a
cooperativa está
entrando] sentem
falta de inclusão
de novas
tecnologias, com
acompanhamento
de técnicos
profissionais.
Muitos tentam
trabalhar sozinhos
e acabam tendo
problemas”

JOSÉ CÍCERO
ADERALDO,
vice-presidente
de Negócios

65

é o número de unidades
da Cocamar nas regiões
norte e noroeste do
Paraná, oeste de São
Paulo e sudoeste do
Mato Grosso do Sul
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REGISTRO

Florou bem, mas...
A ocorrência de uma intensa florada nos pomares
em agosto indicava que a
produção de laranja a ser
colhida em 2016 poderia
ser boa na região da Cocamar, segundo avaliação de
produtores e técnicos. “O pegamento dos frutos foi satisfatório nas primeiras
semanas”, comenta o engenheiro agrônomo Robson
Ferreira, coordenador técnico de culturas perenes da
cooperativa. O problema é
que, na segunda quinzena
de setembro, o calor intenso
– com temperaturas próximas dos 40 graus - voltou
a causar preocupação. “Pode haver queda de flores e
frutos”, diz Ferreira.

A mesma situação é vivida pelos cafeicultores: suas
lavouras tiveram, igualmente, uma florada intensa
e uniforme, mas a empolgação cedeu lugar às incerte-

zas porque a temperatura
muito alta, especialmente
nesta fase, pode trazer
danos à formação da nova
safra.

CHUVAS - Tanto os produtores de laranja quanto os
de café estavam ainda mais
animados com a safra que

começa a se desenvolver,
devido a tendência de um
período mais chuvoso nos
próximos meses, por conta
do fenômeno El Niño. De
acordo com especialistas, a
probabilidade é de chuvas
mais intensas a partir de
outubro e são grandes as
chances de que o verão

Pomares de laranja e
lavouras de café tiveram
uma das melhores
floradas dos últimos anos
tenha maior nível de precipitações que os dos últimos
anos.
Nos pomares de laranja situados no noroeste e norte
do Estado, onde a Cocamar
atua, a colheita da atual
safra de laranja já passou
de 50% do volume proje-

tado de 5,5 milhões de caixas de 40,8 quilos. A quantidade é 20% menor que a
colhida no ano anterior e a
quebra se deve, justamente,
à falta de chuvas no início
deste ano, situação que foi
agravada por altas temperaturas, causando a queda
de frutos.
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É chegada a hora do manejo
das plantas daninhas
Heri Luiz Gibim*

Diante de um grande número de espécies de plantas daninhas e ainda com algumas apresentando resistência a determinados herbicidas, o manejo se torna ainda mais
importante e de elevado custo para o produtor, que não pode
errar, uma vez que neste momento estão sendo definidas as
condições de plantio para a próxima safra.

Mas não adianta se preocupar apenas neste momento: o
manejo das plantas daninhas tem que ser uma prática constante e o controle adequado das mesmas nas culturas de inverno,
principalmente no milho, é fundamental para facilitar e reduzir o
custo das dessecações na fase de présemeadura das culturas de verão.

cobertura vegetal nas entrelinhas, reduzindo ou até em alguns casos impedindo a germinação das sementes dessas
plantas.

CONHECER BEM - No momento da desseca é necessário que
o produtor - juntamente com o técnico ou agrônomo que o
assiste - tenha o pleno conhecimento das espécies de plantas
daninhas predominantes na propriedade e que o manejo seja
realizado em momento adequado, de preferência com as
plantas apresentando porte reduzido. Não há uma receita
pronta para o manejo, em especial das que apresentam resistência, como a buva (Conyza bonariensis) e o capim amargoso
(Digitaria insularis). A decisão dever
ser tomada caso a caso para se alcançar um bom resultado.

Um único exemplar de
determinadas espécies
pode produzir até
100 mil sementes

DOSES ADEQUADAS - Neste momento de pós colheita das culturas
de inverno, podemos observar uma redução das infestações
de plantas daninhas das áreas, se comparadas a da safra
passada. A utilização de doses adequadas de produtos, principalmente de atrazina e de herbicidas para o controle de
plantas daninhas de folhas estreitas, foi determinantes para
esta redução.
BRAQUIÁRIA - Outra prática que vem ajudando a diminuir
infestações é o cultivo do milho de segunda safra consorciado com braquiária, visto que esta última promove uma

O manejo das plantas daninhas precisa ser uma prática corriqueira,
com o produtor observando o total
controle das mesmas, sem esquecer de dar atenção especial
aos arredores de árvores, postes, margens de matas ciliares
entre outras, onde os pulverizadores convencionais deixam
a desejar. Nesse caso, o produtor deve intervir de outras formas, como capinas ou pulverizações manuais - práticas imprescindíveis para a redução do banco de sementes, uma
vez que em determinadas espécies, um único exemplar
pode produzir até 100 mil sementes.

A sustentabilidade ambiental das propriedades Fairtrade
Walter Luís Bressan*

Em visitas a campo, estão
sendo realizadas diversas
análises, diagnósticos, troca
de informações e orientações
de âmbito ambiental. Num
primeiro momento, a prioridade são as pequenas propriedades Fairtrade, onde são
mantidos pomares de laranja
para subsistência familiar.

Do começo de agosto e até
a primeira semana de setembro foram visitadas 43
unidades para a aplicação de
um laudo técnico com assuntos voltados ao meio ambiente, entre os quais a geração de resíduos domésticos, excesso de embalagens
com óleo queimado e filtros
de óleo, armazenamento de
combustíveis, queima de resíduos orgânicos e inorgâni-

cos, resíduos perigosos, erosão próxima ao pomar, armazenamento de embalagens vazias de agrotóxicos,
reciclagem, higiene e organização no campo e adequação de depósito agroquímico.
A partir do diagnóstico é realizado um estudo sobre as
necessidades do produtor,
para posterior acompanhamento e suporte às questões
ambientais negativas apontadas.

Orientar os produtores, inclusive a respeitar as normas ambientais e a busca
por alternativas, é o objetivo
nas visitas. Há uma preocupação enorme sobre poluição e outros impactos ambientais gerados pelo excesso de resíduos perigosos,
em descartes inadequados,
em cuidar da água, evitar

queimadas, entre muitos outros.

Outra linha de trabalho é
um diagnóstico e orientação
sobre CAR (Cadastro Ambiental Rural), APP's (Área
de Preservação Permanente)

(*) Cooperado Unicampo

e levantamento das nascentes que existam nos locais.
Neste projeto ambiental, serão conhecidas as nascentes
e avaliada a situação atual de
cada uma, além de diagnosticar a necessidade de reflorestamento das APPs. Após

os diagnósticos e estudos,
será realizado um trabalho de
revitalização e reflorestamento no seu entorno.

(*) Técnico Ambiental – Instituto Constâncio Pereira
Dias (ICPD)

Entre as ações, estão sendo visitadas nascentes para uma diagnóstico da situação de cada uma
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VIAGEM AO EUA

Produtores afirmam
a visitantes da Cocamar
que contestam as
previsões do USDA
DÚVIDA Segundo eles, quebra de

produtividade das lavouras norte-americanas,
que começam a ser colhidas, pode ser
superior a que vem sendo divulgada
por aquele Departamento

Grupo de produtores
e técnicos da cooperativa
examina lavoura de
soja no estado de Illinois:
segundo eles, perdas
podem ser pontuais e,
visualmente, situação
não é ruim

E

m viagem técnica realizada de 30 de
agosto a 5 de setembro ao Meio-Oeste
dos Estados Unidos, onde visitou propriedades rurais, cooperativas e empresas do
agronegócio, um grupo de técnicos e produtores da Cocamar se deparou com uma
contradição.
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res visitados afirmaram aos
representantes da Cocamar
que os danos nas lavouras
podem ser maiores que os
projetados pelo Departamento.

Dono de 600 hectares em
Champaign, onde cultiva em
partes iguais as duas lavouras, Jeff Fischer, disse que por

causa das chuvas intensas na
fase de plantio, que chegaram
a causar inundação em alguns lugares, as perdas em
sua propriedade podem ficar
entre 5 a 10%. Mesmo assim,
a produtividade deve ficar ao
redor de 60 a 70 sacas de soja
e de 220 a 240 sacas de
milho por hectare.

Fischer possui 320 hectares
de milho e soja. Todo seu maquinário é de alta tecnologia
e equipado com GPS. Ele e o
pai possuem uma empresa
de sementes de milho.

NÃO VENDEU - Perto dali,
Randy Schertiz cultiva 800
hectares, a maior parte ar-

Nos contatos mantidos, produtores locais de soja e milho
contestaram o último relatório
divulgado pelo Departamento
de Agricultura daquele país
(USDA, na sigla em inglês),
sobre o andamento da safra
de grãos.
O USDA reviu para cima
suas projeções de produtividade das lavouras e estimou
uma relação mais folgada
entre estoques e demanda, informação que tirou sustentação das cotações pelo mundo.

QUESTIONAM - Ninguém
quis arriscar um palpite, mas
no estado de Illinois, uma das
regiões que mais produzem
soja e milho no país, produto-

345,07

milhões de toneladas
é a previsão para a
safra de milho

Nas reuniões com cooperativas e empresas, opinião dos dirigentes
coincidiu com o sentimento dos produtores, quanto ao tamanho da safra

FCStone também fala
em perdas maiores

A contradição entre os números do USDA e
expectativa dos produtores ganhou peso,
após a publicação de um levantamento da
consultoria FCStone sobre a safra de grãos
nos Estados Unidos.
A FCStone calcula um rendimento da soja
em 45,4 bushels por hectare (bpa), ante os
46.9bpa divulgados pelo USDA, o que projeta uma produção de 3.791 bilhões de bushels (bb) contra 3.916bb cogitados pelo
Departamento e 3.797bb Na ultima estimativa da própria FCStone. Para o milho as es-

timativas ficaram em rendimentos de 165.9
bpa (versus 168.8 do USDA) com uma colheita esperada de13.457bb (o Departamento
fala em 13.686, enquanto a última previsão
da FCStone era de 13.381bb na ultima estimativa da FCStone).

Pelo que o grupo da Cocamar observou em
suas visitas a propriedades, as perdas podem
ser pontuais, mas não se encontram lavouras
visualmente ruins. Do Rio Mississippi para
cima, as lavouras teriam sido mais afetadas,
nos estados de Illinois, Yoha e Indiana.

rendados. Ele também afirmou não confiar nos relatórios do USDA e, com sua
experiência, acredita que,
por causa dos mesmos problemas, a safra norte-americana será menor que a que
está sendo anunciada. Schertiz ainda não vendeu nada
de sua produção, esperando
que as cotações reajam com
possíveis informações de
perdas maiores nos próximos relatórios e também
com o andamento da safra
na América do Sul, que começa a ser semeada.
O descrédito nas informações oficiais foi percebido, da
mesma forma, nos contatos
mantidos com dirigentes de
empresas e cooperativas,
entre elas a The Andersons
Grain Group, do Illinois, conforme informou o engenheiro agrônomo Emerson Nunes, coordenador técnico de
culturas anuais da Cocamar,
integrante da delegação.

107,09

milhões de toneladas
é a estimativa para
soja. A produtividade
também foi elevada
de 53,17 para 53,4
sacas por hectare
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VIAGEM AO EUA

Nos Estados Unidos, a comitiva da Cocamar participou
da edição da Farm Progress Show em Decatur, visitou o
Centro de Pesquisa da Monsanto em Monmouth e integrou
um tour guiado no Centro de Visitantes Mississippi River
Lock & Dam 15 em Moline, tudo no estado de Illinois.
Ainda nessa última cidade, completando a parte técnica
da viagem, o grupo conheceu a fábrica de colheitadeiras
John Deere e esteve na fazenda de Kevin & Karen Urick.
Presidente do Farm Bureau, Kevin cultiva 500 hectares
de milho e soja e realiza todos os manejos utilizando
agricultura de precisão. Algumas das novidades
observadas na viagem, que devem chegar em breve aos
produtores brasileiros, são a tecnologia Roundup x Tend,
para o controle de folhas largas (dicamba), além de dois
eventos tecnológicos que diminuem a volatilização.
Os visitantes foram apresentados, também, ao Enlist,
material geneticamente modificado com três eventos em
um para o controle de ervas daninhas. Em relação a
maquinários, foram desenvolvidos equipamentos para
aplicação de nitrogênio líquido com milho próximo ao
pendoamento, cujo efeito se observa sobre o aumento
do peso dos grãos.
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ANIVERSÁRIO

Sicredi União PR/SP
comemora 30 anos
presenteando a Cocamar

AMPLA Instituição reinaugurou no dia 25/9 a agência situada na

Unidade Maringá, agora com 1.010 metros quadrados, a maior de sua rede

A agência fica em
espaço contíguo à
Unidade Maringá
da Cocamar:
atendimento a 2,4
mil associados

A
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ANIVERSÁRIO

celebração dos 30
anos da Sicredi
União PR/SP, cujo
ponto culminante
foi a noite de 25/9, quando a
cooperativa de crédito promoveu uma solenidade para
mais de mil convidados em
Maringá, teve também uma
programação voltada especialmente para os associados
da Cocamar. Na parte da
manhã, a reinauguração da
agência da Unidade Maringá
– situada no parque industrial da cooperativa - reuniu
centenas deles, além de dirigentes e autoridades do município.
Primeira estrutura de atendimento da então Credimar
(o nome de fundação da cooperativa em 1985, que só em
1998 passou a fazer parte do
Sistema Sicredi), a agência
teve seu espaço ampliado
para 1.010 metros quadrados.
O presidente Wellington Ferreira lembrou que ao assu-

mir o comando da instituição
de crédito em 1997, toda a
área da mesma, concentrada
na Unidade Maringá da Cocamar, talvez tivesse pouco
mais de 150 metros quadrados. E, para quem achou que
a nova estrutura ficou muito
grande, ele afirmou: “ela é do
tamanho dos nossos sonhos”.

NÚMEROS - Sob a gerência
de Valter Luis Camilo, a
agência conta com 15 colaboradores e presta atendimento
a 2,4 mil associados. “É a
nossa maior unidade de atendimento”, frisou Ferreira,
acrescentando que a cooperativa possui atualmente 75
agências distribuídas pelas
regiões noroeste e norte do
Paraná e centro-leste do Estado de São Paulo. São 105
mil associados e ativos que
passam de R$ 2 bilhões.
Entre as maiores cooperativas de crédito do Brasil na
atualidade, a Sicredi União

PR/SP passou por dificuldades em seu início e, no ano
de 1998, segundo seu presidente, seu patrimônio líquido
era negativo em mais de R$
3 milhões. Após integrar o
Sistema Sicredi, a cooperativa conseguiu se reerguer e
experimentou, ao longo dos

Acima, o gerente Valter Camilo e equipe; embaixo, após o descerramento da placa:
o vice-presidente Júlio Roberto Zechetto, o presidente Wellington Ferreira, o vice-prefeito
Cláudio Ferdinandi e o vice-presidente de Gestão e Operações da Cocamar, Divanir
Higino da Silva; na outra foto, Zechetto e Ferreira com os fundadores José Florentino
Notário, Edilberto José Alves e José Obaldo Tezolin

anos, um crescimento extraordinário. Sua meta é que
o patrimônio líquido – principal parâmetro para aferir a
solidez da instituição – feche
2015 bem acima de R$ 200
milhões.

Durante a cerimônia na
Unidade Maringá, foi apresentado um vídeo com o testemunho do presidente do
Conselho de Administração
da Cocamar, Luiz Lourenço,
que estava em viagem. Entre
os fundadores da Credimar,
sendo o associado número 6,
Lourenço exerceu também a
presidência durante parte da
década de 1990.
EMOCIONANTE - O vice-presidente de Gestão e Operações da Cocamar, Divanir
Higino da Silva, também discursou, exaltando “o momento emocionante vivido pela
Sicredi União, ao completar
30 anos de história e conquistas”. Ao final, parabenizou seus dirigentes e asso-

O interior da estrutura,
moderna e espaçosa:
“ela é do tamanho dos
nossos sonhos”, afirmou
o presidente Wellington
Ferreira

ciados e agradeceu pelo investimento realizado na
agência Cocamar.

ORGULHO - À noite, durante
solenidade e jantar, o presidente-executivo da Cocamar,
José Fernandes Jardim Júnior, foi convidado a pronunciar-se, oportunidade em que
enalteceu o atual momento
da Sicredi União PR/SP e o
seu papel no desenvolvimento econômico regional.
“É um orgulho para a Cocamar ter sido o berço da cooperativa de crédito e ser
atualmente uma de suas
principais parceiras”, concluiu.

Agroalmanaque
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Agricultor e “fabricante” de caminhão
Caprichoso na
lavoura, José
Federice Neto,
de Primeiro
de Maio, é
também um
artesão de
mão cheia.
Veja o que
ele fez

Q

uem vê o produtor e
administrador de empresas José Federice
Neto, de Primeiro de
Maio, na correria diária com
os negócios da família, nem
imagina: ele é, também, um
artesão nato que ainda encontra tempo para se dedicar ao
seu hobby, a marcenaria.
Utilizando sempre alta tecnologia no campo, ele obtém
médias elevadas de soja e
milho. E, com o mesmo capricho, José se dedica à outra atividade.

“Nas horas vagas, dias de
chuva, quando preciso pensar ou relaxar, vou para a
marcenaria”, diz. Dentre as
suas obras estão uma mesa
com centro giratório, jogo de
cadeiras para varanda, bancos e restauração de móveis

antigos, tudo feito de forma
artesanal. Mas também faz
peças delicadas, que exigem
precisão.

MERCEDÃO - Dentre as suas
preferidas do produtor, uma
réplica perfeita de um caminhão Mercedes Bens 1113,
modelo antigo, muito popular na década de 1970 e que
era a paixão do produtor,
que tinha um. Ele chegou a
empregar até mesmo tinta
original para pintá-lo.
Foram mais de 10 anos de
trabalho e cerca de 400 peças confeccionadas, uma a

uma. Cada qual projetada fazendo a escala proporcional
em relação à original do veículo, tudo à mão. José fez
até mesmo 200 sacas de café
beneficiado para simular
uma carga.

A riqueza de detalhes impressiona, desde o banco em
couro, volante, retrovisor,
passando por placa, escapamento e toda a parte debaixo
do caminhão, até o pino e as
correntes para prender a carroceria e a carga.
Para fazer os pneus em borracha foram aproveitados os

pneus velhos de uma bicicleta, o miolo de dois mini faroletes se transformou nos
faróis e há até amortecedores, usando molinhas de aço.

Concluído há oito anos, virou relíquia, até o neto
Vitor, de sete anos, colocar
os olhos e os dedos nele. “O
menino já quebrou várias
peças, que tive que refazer”,
conta, mas sem ficar bravo:
o caminhão é também para
brincar com o neto e, para
isso, José chegou mesmo a
construir estradas de asfalto com papelão.
(Marly Aires)

José e sua obra
prima: veículo levou
10 anos para
ficar pronto, após
produzir manualmente
mais de 400 peças

ESQUISITAS – Você
já viu essas frutas? A da
esquerda é a chamada
“mão de Buda”, cítrica,
cuja aparência lembra
longos dedos, sendo
muita azeda. A do lado,
o kiwano, um
melão-espinhoso,
intermediário entre
o pepino e o melão.
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Uma torta de morango
que todo mundo pede

No distrito de Warta, município de Londrina, a torta de morango é uma das delícias que
não faltam na mesa de Cleide
Müller e nos cafés coloniais servidos por ela na Casa Müller, a
propriedade rural da família
onde são desenvolvidas atividades turísticas. Boa parte dos ingredientes é produzida no sítio.

INGREDIENTES

Para fazer a massa do
pão de ló:
• 3 ovos
• 1 ½ copo de açúcar
• 2 copos de farinha
• 1 ½ copo de leite
• 1 colher de pó Royal
Creme:
• 1 litro de leite
• 1 lata de leite condensado

• 1 lata de creme de leite
• 4 colheres de amido de milho
• 2 colheres de açúcar

Uma quantidade de morangos

COMO PREPARAR

Faça a massa do pão de ló
misturando os ingredientes e
colocando para assar. Leve ao
fogo todos os itens do creme
(menos os morangos) e mexa
até formar um mingau grosso, que vai para a geladeira.
Umedeça a massa do bolo
com leite misturado ao leite
condensado (pode usar também caldo de laranja ou refrigerante), recheie e faça a
cobertura com o creme, adicionando morangos à vontade.

Cleide:
parte dos
ingredientes
é do próprio
sitio

O pudim do Salto Bandeirantes

Quando ele é servido, ninguém fica sentado. Aprenda
a preparar. Os ingredientes
são 1 caixinha de leite condensado, 4 ovos, 6 colheres
de leite em pó, 2 xícaras de
leite e 1 colher de maisena.
Bata tudo junto no liquidificador, coloque em forma caramelizada e leve para cozinhar em banho maria.
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Os Favaro, sempre gratos ao café
HISTÓRIA

FAMÍLIA
DO CAMPO

Eles escolheram
Apucarana para
fazer a vida.
Por Marly Aires

C

omo aconteceu com a
maior parte dos pioneiros, o café foi a
principal atividade no
início para a família Fávaro,
em sua história no norte e
noroeste do Paraná. Mas, diferente da maioria, que deixou
a cultura e partiu para outros
negócios, eles nunca tiraram o município para viver e consos pés do cafezal.
truir patrimônio. Os avós Ângelo e Maria vieram de GetuMesmo desenvolvendo ou- lina (SP) para o Paraná em
tras atividades, quase todos os 1948. Na época, Dovair, o pai
descendentes da família Fá- do cooperado, tinha só 14 anos.
varo, que permaneceram na
agricultura, mantêm até hoje Em Jandaia do Sul, os Fávaro
seus cafezais. “Tudo o que derrubaram o mato para plantemos, veio do café”, resume tar café em 60 alqueires que
em tom de gratidão, o coope- haviam adquirido. Ao todo
rado José Ângelo Fávaro, de eram 11 irmãos e Dovair ficou
Apucarana.
em Jandaia do Sul até 1960,
quando os pais compraram
PAULISTAS - Depois de passar terras em Nova Esperança.
por Jandaia do Sul e Nova Es- Daí, ele e a esposa Tereza
perança, sua família escolheu Alice foram para lá, cuidar de

43 alqueires de café, onde permaneceram até 1986.

Mas, além da geada negra
de 1975, o que determinou o
fim da cafeicultura na propriedade foi o nematoide [espécie de verme do solo]. O
cooperado José Ângelo conta
que o pai chegou a fazer vários testes com o uso de produtos químicos no cafezal,
em parceria com o antigo
IBC (Instituto Brasileiro do
Café), mas nada deu resultado. Eles plantaram pasto
para gado de leite e em 1981

Encarando todo tipo de serviço

Se o assunto é trabalhar, para a família de José Ângelo Fávaro e Sandra Regina, sua esposa, não há tempo ruim. Os
quatro filhos, Gabriela, Fernanda, Guilherme e Ângelo, aprenderam desde pequenos a ajudar em tudo e acompanham os
pais no trabalho diário, mesmo as duas mais velhas, que são
casadas, e um dos genros. Não importa se é homem ou mulher: todos vão para a colheita do café, manejam trator e colheitadeira, plantam, capinam, fazem tudo o que é preciso.
DIVERSIFICADO - Atualmente, nos 17,7 alqueires em Apucarana, os Fávaro possuem dois alqueires e meio de café,
três de eucalipto, dois de mata e dois de soja, ocupando o
restante com pastagem para recria e engorda de gado de
corte, além da criação de porcos e galinhas, horta, pomar e
outras culturas de subsistência.

Como foi montada toda a estrutura para produção de grãos,
principal atividade da família hoje, José Ângelo arrenda mais
20 alqueires em Apucarana para o cultivo de soja e milho,
assim como nos 53 alqueires que adquiriu em Arapongas.

começaram a lidar também
com bicho-da-seda.

NO MUNICÍPIO - A família se
mudou para Apucarana depois que Dovair comprou 17,7
alqueires. Na época, a maior
parte da área era ocupada por
pastagem e quatro alqueires e
meio com café. Em Apucarana, o produtor criou seus
sete filhos.
Após a perda dos pais, o cooperado José Ângelo foi adquirindo as partes dos irmãos ou
trocou por outras propriedades.

O café foi reduzido para que a própria família consiga
tocar, totalizando dois alqueires e meio, sem mão de obra
de fora ou usar colheitadeira, pois o terreno é muito inclinado. Este ano, foram produzidas 150 sacas beneficiadas.

Acima, a família
de José Ângelo e
Sandra Regina;
embaixo, foto
atiga, em que
aparecem Dovair
e Tereza
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De um extremo a outro

Em 1999, José Ângelo e mais um irmão, em sociedade,
chegaram a ter 14 alqueires de café e produziram 1.260
sacas beneficiadas. Como foi uma safra de seca em Minas
Gerais e baixa produção, os preços do grão dispararam e
os dois venderam café a um valor muito alto, que deu para
comprar quase 44 alqueires.
Mas foi a partir dos acontecimentos daquele ano, também,
que começaram a reduzir o café. No final de 1999, uma
chuva de pedra danificou 10 alqueires e, em 2000, uma
forte geada acabou com o que sobrou.

O sítio só voltou a produzir café em 2002, mas os preços
já estavam em baixa. Porém, mais do que preço, o que
levou à redução crescente do café foram o nematoide, outras geadas que se sucederam e a falta de mão de obra.

Levar a safra era difícil

Levar a produção de um lado para outro nem sempre foi
fácil. Teve ano, como em 1954, em Marumbi, num sítio de
20 alqueires adquirido pela família, que produziu 8 mil
sacas de café seco em 40 mil pés. Toda a produção foi puxada numa carroça por um burrinho que, às vezes, precisava de um empurrão para subir as rampas.

Já em 1971, a família ficou 60 dias transportando café de
Nova Esperança para Apucarana - onde Ângelo havia comercializado a produção - com um Chevrolet Ford 68, com
capacidade para 180 sacas. A viagem levava quase um dia
e era preciso ficar numa fila de dois a três quilômetros para
entregar. Depois, era mais um dia para voltar.

No início, como todo mundo produzia feijão, arroz, milho
e tudo mais, para subsistência, no meio do café, não havia
nem mesmo para quem vender, quando produzia muito.
Como o sítio dos Fávaro em Jandaia do Sul ficava na cabeceira da rodovia para Curitiba, nos finais de semana, enchiam de sacas o carrinho e aproveitavam a localização
estratégica do sítio para vender na beira da estrada aos caminhoneiros que passavam.

Café colhido em dezembro!

A florada de café em 1991, na região de Apucarana, foi totalmente derrubada por uma geada tardia, em setembro.
Como na sequência houve condições climáticas ideais para
novas floradas e a lavoura da família estava bem adubada,
o cafezal se recuperou e floresceu em dezembro e janeiro,
fugindo do período normal, entre setembro a novembro.

Com o atraso, em vez da colheita de julho a setembro, os
grãos só ficaram bons para começar a derriça em agosto,
finalizando o serviço no dia 2 de dezembro de 1992. “Neste
ano quase ninguém colheu na região. Para a maioria, só
deu catação. Nos quatro alqueires e meio nós tiramos 575
sacas beneficiadas”, conta Ângelo.

O produtor se recorda que os pés de café ficaram “malucos” e foi preciso tomar muito cuidado para não estragar a
safra seguinte. “Tinha grãos maduros, secando, florada e
café chumbinho, tudo junto. Tivemos que praticamente
catar o café”. Para eles foram quatro anos de boas colheitas,
de 1991 a 1994.

Tem um cemitério no sítio
A velha capela, preservada
na propriedade pelos Fávaro,
e uma pequena área, de 100
metros quadrados, cercada
ao redor da construção, é o
que restou do cemitério que
havia na propriedade.

Na época em que chegaram os primeiros moradores
da região para abrir a mata
onde hoje se localiza o sítio
de José Ângelo Fávaro, em
Apucarana, tudo ficava longe e como não havia restrições quanto ao local onde
enterrar os mortos (ou pelo
menos a lei não era aplicada
de forma rigorosa na época),
os moradores fizeram ali o
seu cemitério, onde construíram a pequena capela.
O pessoal mais antigo da
região contava que muita
gente foi sepultada ali. Abriase a cova e colocava-se den-

tro a pessoa enrolada em um
pano. Os enterros no local
foram proibidos na década
de 1960.

Quando a família comprou
a propriedade, em 1986, há
muito não se enterrava ninguém ali e os moradores locais não sabiam dizer se os
corpos haviam sido removidos ou não. A estrutura, entretanto, tinha sido preservada e a família vem man-

Foi por um triz...

Um dia, José Ângelo e o pai Dovair estavam trabalhando
no cafezal quando teve início um pé d’água. Mesmo assim,
continuaram. Mas, como viram que a chuva só engrossava
e eles, a essa altura, já estavam com fome, resolveram dar
uma parada e se refugiar na capela para tomar o café da
tarde.
Abrigados, só ouviram o estrondo. Quando desceram novamente até o local onde estavam trabalhando, bem ao lado
de onde haviam deixado as ferramentas, um pé de café estava queimado, atingido por um raio.

tendo-a desde então.

VISÕES - Até hoje tem gente
da região que não passa
perto à noite e há quem garanta: já se viu por ali uma
velhinha chorando, andando pelo local, além de fantasmas. Mas José Ângelo
diz que já cansou de ficar
colhendo ou abanando café
ali por perto, até mesmo de
madrugada, e nunca viu
nada.

17,7

alqueires, é o
tamanho da
propriedade em
Apucarana

Cobras, escorpiões e formigas

Mais do que qualquer outro
animal, a grande preocupação no sítio sempre foram as
cobras. Limpar as covas de
café era um risco e uma vaca
que morresse, era prejuízo
dos grandes. Certa vez, José
Ângelo e um dos irmãos estavam roçando o pasto
quando deram de cara com
uma urutu pitoco de um
metro e meio.
Enquanto o irmão se distanciava lentamente em busca
de uma vara para a matar,
José Ângelo ficou encarando
a cobra para não deixá-la es-

capar. “Não sei se foi por
causa da cobra, mas senti
minhas vistas ficarem toda
embaçadas até no outro dia e
fiquei com uma dor de cabeça
insuportável”, diz.

TERRÍVEIS - Outro problema
era a correção de lava-pés,
aquelas formiguinhas que
“mordem doído”. Envolvido
com o trabalho, muitas vezes
o produtor parava no caminho da correção ou em
cima do formigueiro e
quando se dava conta, elas já
tinham entrado por baixo da
roupa. “Inúmeras vezes tive

que
arrancar
a roupa no meio do cafezal e
sair abandando para me livrar delas”, conta.

Mas nada comparado aos
escorpiões venenosos. Tinha
que rastelar o café e juntar
para abanar tomando o maior
cuidado. Sempre havia um
deles escondido nos montes
de grãos, em busca do calor
gerado pela fermentação.

