SEGURANÇA

Não é só a lavoura que precisa de proteção
Na pulverização, é fundamental cuidar de quem cuida do campo,
utilizando EPI’s e seguindo os procedimentos de segurança
roteger a lavoura com
pulverizações de agroquímicos é uma das
condições básicas para se ter produtividade e essa é
uma prática adotada por décadas pelos agricultores para
combater doenças, insetos,
pragas e ainda dispor nutrientes às plantas. Mas tão importante quanto proteger a lavoura
é lançar mão de procedimentos
e instrumentos que garantam
também a segurança do produtor rural.

P

Como sempre tem feito orientando produtores e colaboradores da Cocamar sobre dicas de
segurança, a equipe responsável por essa área dentro da cooperativa traz nesta edição
orientações sobre como efetuar
a pulverização agrícola sem riscos para o trabalhador rural ou
sua família, conforme orientações da Embrapa sobre o assunto.
DOSE –Há alguns cuidados básicos que devem ser observados como a dose aplicada para
cada produto e tipo de lavoura,
ou seja, a quantidade de ingredientes biologicamente ativos.
O cálculo deve ser realizado por
profissional habilitado.

2 | J orn al de Ser v iç o C oc am ar

É obrigatória a apresentação do
receituário para aquisição de
quaisquer defensivos agrícolas,
sejam inseticidas, fungicidas
ou herbicidas registrados no
MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. As orientações quanto a
quais defensivos utilizar e as
doses corretas, indicados pelos
engenheiros agrônomos, são de
vital importância para garantir
a saúde humana, meio ambiente e o próprio cultivo.
defensivos, dosagem, aplicaSEGURANÇA -Algumas práticas ção, etc), principalmente antes
de segurança devem ser toma- de alimentar-se, fumar ou após
das a fim de garantirem a segu- o uso de sanitários.
rança do trabalhador como:
utilizar equipamento apropriado CHECKLIST - Para uma operapara a finalização e manutenção ção segura com pulverização,
dos componentes e uso dos antes de iniciar o trabalho, o
Equipamentos de Proteção In- orientação dos técnicos é para
dividual (EPI’s) adequados, con- que se faça uso de um checforme orientados na Ficha de klist de Segurança. Verifique se
Informação de Segurança para o pulverizador está com os biProdutos Químicos (FISPQ) dos cos adequados para a aplicação
que se deseja fazer e se a reguprodutos aplicados.
lagem do mesmo foi feita para
SAÚDE – Outras práticas tam- uma pulverização de forma efibém importantes são as ações caz, além de verificar possíveis
que promovam a saúde do tra- vazamentos em mangueiras e
balhador rural como higieniza- conexões e se todos os bicos
ção correta das mãos após as estão com a vazão correta.
atividades que envolvam as
etapas de pulverização (mani- Também confira se o defensivo
pulação de embalagens dos agrícola que será utilizado é re-

se encontra devidamente presa
com pino e correntes ao trator
e se os pinos de engate e chavetas de fixação são adequados
para o engate. Por fim, confira
se as barras do pulverizador estão realizando a abertura normalmente e a escada de acesso ao pulverizador está adeCUIDADOS - Nos casos de pul- quada. Com os devidos cuidaverizadores que são rebocados dos, a operação se torna segura
com tratores, veja se a máquina e sustentável.
almente para o que se destina.
Se a tomada de força do trator
está com proteção para evitar
aprisionamento de membros.
Se o operador está em pose dos
EPI’s para a aplicação do defensivo agrícola e se foi orientado
quanto a tríplice lavagem.

PALAVRA DO PRESIDENTE

Que 2020 seja um ano
pródigo em conquistas
Cooperativa cumpriu o seu papel de forma exemplar em 2019, procurando atender
aos cooperados com a melhor qualidade possível, na busca pela excelência
Divanir Higino,
presidente da Cocamar

nos serviços oferecidos a eles
pela cooperativa. Afinal, é para os cooperados que existe a
o final de mais um Cocamar e o Planejamento
ano, vale fazer uma precisa estar adequado ao o
reflexão do quanto que eles pretendem.
importante a Cocamar tem sido para os seus Imbuídos pelo lema “Cocamar
cooperados. Apesar da ex- e Cooperados crescem junpressiva quebra nas safras tos”, estamos sempre buscolhidas em 2019 (soja, milho, cando novas oportunidades
trigo, café e laranja) a coope- que entre muitas outras rearativa projeta faturar o mesmo lizações, firmamos parceria
montante do ano anterior e, inédita com a usina Cocal, no
possivelmente, com resulta- interior paulista, para a redos ainda melhores, lem- forma de canavial em sistema
brando que, conforme prome- de meiosi, em um projeto pitido, promovemos uma redu- loto no qual quase três dezeção de 30 milhões nas despe- nas de cooperados foram besas do exercício.
neficiados inicialmente com o
arrendamento das terras. A
Com relação ao Planejamento expectativa é que, nos próxiEstratégico para o novo ciclo mos anos, diante dos bons re2020-2025, realizamos uma sultados que se espera e a
série de reuniões para consul- ampliação das áreas, esse nútar os cooperados, em busca mero de produtores se multide sugestões para que o dire- plique.
cionamento da Cocamar pelos
próximos cinco anos esteja A partir desta edição, apresintonizado às suas expecta- sentaremos reportagens com
tivas de obter mais rentabili- histórias de cooperados que
dade nos negócios, bem como estão crescendo com o apoio
excelência no atendimento e da Cocamar

A

Em várias oportunidades, ao
longo do ano, os cooperados
foram surpreendidos positivamente, como se observou
quando, ao estabelecer o preço futuro de R$ 80 pela saca
de soja, houve a contratação
de quase 200 mil toneladas
em um único dia. E, da mesma
forma, ao garantir R$ 32,50
pela saca de milho, no final de
outubro/2019, gerando muitos negócios.

segurança ocupacional e o
programa implantado recentemente com o apoio de consultoria especializada, está
rendendo muitos frutos, já havendo uma redução significativa de acidentes graves, bem
como de situações de risco de
acidentes.

Outra importante conquista do
ano foi o reconhecimento conferido pela Organização das
Cooperativas Brasileiras (OCB),
Ao mesmo tempo, a Cocamar que classificou a Cocamar cose tornou uma referência em mo faixa ouro na categoria

Compromisso com a Excelência no 4º Prêmio Somoscoop.
Em resumo, somos uma cooperativa especial, que busca a
excelência em tudo e avança
para a satisfação plena de
seus cooperados.
A todos que fazem da Cocamar uma cooperativa cada vez
melhor e mais sólida, os votos
de um Feliz Natal e que 2020,
com as graças de Deus, seja
mais um ano generoso em
realizações e conquistas.

Somos uma cooperativa especial, que busca a excelência em
tudo e avança para a satisfação plena de seus cooperados.
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Integração é o caminho em Nova Londrina
A propriedade de Antonio Pacifico chama atenção pela sustentabilidade do
negócio numa região onde prevalece cana, mandioca e pecuária extensiva
o município de Nova
Londrina, a 140 km
de Maringá, o cooperado Antonio Carmo
Pacífico é um exemplo do que
a Cocamar, interessada no
desenvolvimento regional, pretende para aquela região de
solos arenosos, onde a pecuária extensiva e as culturas de
cana de mandioca são dominantes na paisagem. O Rally
Cocamar de Produtividade esteve lá para conhecer essa história, acompanhado pelo gerente da unidade local da cooperativa, Fábio Assis, e o engenheiro agrônomo Daniel Sousa
Ribeiro.

N

RESISTIU - Pacífico, de 61
anos, extrai sua renda de uma
atividade que vem chamando
a atenção por ali: o sistema
de integração em que o cultivo da soja reforma os pastos. Ele possui 150 alqueires
(363 hectares) e conta que por
gostar da pecuária – e ver futuro nela - é que resistiu firme
ao assédio da usina e dos
mandioqueiros, interessados
em arrendar suas terras.
A SALVAÇÃO - “Eu vi na integração uma alternativa pro-
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missora, a salvação da terra
arenosa”, diz o produtor, que
por muito tempo dedicou-se
apenas à pecuária. Segundo
ele, ao perceber o declínio natural dos pastos, em razão do
esgotamento do solo, partiu
em busca de uma solução que
acabou encontrando na Cocamar.
VALEU A PENA - Há alguns
anos, orientado pela cooperativa, ele deu início à integração e, no seu entender, os
resultados têm sido animadores. Graças à revitalização dos
pastos, onde o capim braquiária se desenvolve bem após
um ciclo de dois anos de solo cultivado com soja, ele já
conseguiu aumentar a ocupação que era de 3 a 4 cabeças por alqueire para a média
de 7.
mesmo período, o comum é
as pastagens minguarem e o
PASTO SOBRANDO - “Hoje eu gado passar fome. “Eu tenho
tenho mais gado em menos pasto à vontade numa época
área”, comenta o produtor, que poucos têm”, observa.
satisfeito, explicando que no
inverno, por causa da bra- Pacífico afirma ainda que dequiária, ele possui pasto de vido à boa pastagem usa mequalidade que possibilita ao nos suplementação, o que
rebanho ganhar peso ao longo acaba ficando mais barato,
de pelo menos quatro meses, lembrando que, pelo mesmo
enquanto na região, nesse motivo, consegue terminar

mais cedo o ciclo dos animais. O produtor foi um dos
primeiros a investir na integração e, por isso, está despertando a curiosidade da
vizinhança.
SEGUE NORMAL - Quanto à
soja, além de recuperar o
solo, a cultura diversifica as
fontes de renda, oferecendo
mais segurança ao produtor.

Na safra 2017/18, a média foi
de 138 sacas por alqueire
(57/hectare), assegurando
boa rentabilidade. A falta de
chuvas comprometeu a lavoura na temporada seguinte
(2018/19), quando o produtor
colheu 63 sacas por alqueire
(26/hectare), o que ainda deu
para pagar as contas. Neste
ano, a lavoura se desenvolve
dentro da normalidade.

PÉS NO CHÃO - Para diluir os
riscos, o produtor costuma
travar os custos de produção,
comercializando uma parte
da safra futura, e faz seguro
de toda a lavoura, Dos maquinários que necessita para
lidar com a oleaginosa, ele só
não possui a colheitadeira e
contrata o serviço junto a terceiros.

Além do produtor Antônio Carmo Pacífico, aparecem nas fotos o gerente da unidade
local, Fabio Assis, e o agrônomo Daniel Ribeiro Sousa (de chapéu e barba).

O Rally Cocamar de Produtividade tem a finalidade de
valorizar as boas práticas
agrícolas. Patrocinam a rea-

lização: Basf, Spraytec, Zacarias Chevrolet e Sicredi União
PR/SP (principais), Sancor
Seguros, Texaco Lubrificantes, Cocamar TRR, Elanco e
Altofós Suplemento Mineral
Cocamar, com o apoio do
Cesb, Unicampo e Aprosoja/
PR.

Assista a uma reportagem
do programa RIC Rural

Agropecuária de primeira em solo arenoso
Foi o tempo em que se achava
que as terras arenosas de Presidente Castelo Branco, a 40
km de Maringá, não serviam
para as culturas mecanizadas
de grãos. Mas a tecnologia,
aliada às boas práticas, está aí
para mostrar que o arenito pode, sim, abrigar projetos agrícolas e pecuários altamente
produtivos - e, se forem integrados, melhor ainda.
É o que se vê na Fazenda Santa
Isabel, bem na divisa de Presidente Castelo Branco com São
Jorge do Ivaí, onde o solo apresenta baixo teor de argila. O
Rally Cocamar de Produtividade foi conferir isto de perto.
PRODUTIVIDADE - Em 100 alqueires (242 hectares), dos
quais 12 de pastagens fixas e
80 destinados ao plantio de
grãos, a propriedade pertencente à família Garcia demonstra que não há impeditivos para
um salto de produtividade na
agropecuária.
Quando adquiriram as terras há
23 anos, João Garcia e o filho
André Carlos Garcia Vilhegas,
habituados a cultivar a terra

roxa, semearam soja em cima
de pastos dessecados no sistema de plantio direto, depois
de corrigir o solo. No entanto,
com o passar do tempo, a produtividade não se sustentou.
“Foi um aprendizado”, diz André, que é engenheiro agrônomo e vice-presidente da cooperativa Unicampo.
PIQUETES - Foi então que, com
planejamento, eles começaram
a instalar as bases de uma moderna programação que contempla agricultura e pecuária focada
na engorda. O primeiro passo foi
a implantação de 16 piquetes
com área média de 7 mil m2 cada,
mantidos com capim ponta-roxa,
para abrigar os animais, em sisFamília Garcia: sem impeditivos para um salto de produtividade
tema de rodízio, entre os meses
de setembro e maio.
quantidade e de qualidade en- MUITO ALÉM - Considerando anos, tem ficado ao redor de 140
tre maio e agosto, a época mais que a média nos solos arenosos sacas por alqueire (57,8 sacas/
O ANO INTEIRO - Como o inver- crítica do frio.
e de pastos degradados do no- hectare): a cultura remunera os
no continuava sendo limitante
roeste paranaense é de apenas proprietários, acelera o fluxo de
para a pecuária, pois nessa Com isso, a pecuária não apenas 1 cabeça animal por hectare, a caixa e revitaliza o solo para a
época os pastos tradicionais mantém seu potencial ao longo Fazenda Santa Isabel, na soma entrada da pastagem.
perdem volume, os Garcia in- dos doze meses do ano, como os do sistema de piqueteamento
crementaram o projeto com a animais ganham peso em pleno dos pastos no verão, e a inte- SEM MEDO - “Temos muitos
integração lavoura-pecuária. inverno, o que não acontecia an- gração no inverno, aloja a ele- planos para incrementar ainda
Dessa forma, a partir do cultivo tes. Segundo André, o rebanho vada média de dez a doze ca- mais a propriedade”, afirma
de capim braquiária no outono entra pesando nove arrobas em beças por hectare.
André, citando que já foi obtida
(logo após a colheita da soja), média, no mês de maio, e sai
outorga de água e o objetivo,
eles passaram a ter pasto em com doze em setembro.
A produção de soja, nos últimos para o futuro, é instalar um
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equipamento de
irrigação com pivô central. Satisfeito com a realidade da Fazenda, o produtor João Garcia
completa: “Ninguém precisa
ter medo do arenito”.

nós as encontraríamos ainda
mais fundo”, afirma o engenheiro agrônomo Mariucelio
Santos Lima, gestor de Astec
da Unicampo, que participou do
trabalho.

Na expectativa da visita do
Rally, a família Garcia providenciou duas trincheiras com profundidade de 3,5 metros para
demonstrar o quanto o capim
braquiária, caracterizado pelo
seu enraizamento agressivo, é
importante para o solo. Na primeira, as raízes da braquiária
(semeada em março e dessecada em agosto) foram vistas
ao longo dos 3,5m das paredes
da trincheira. “Se tivéssemos
escavado mais, possivelmente

BENEFÍCIOS - O engenheiro
agrônomo Alex Zaniboni, da
unidade da Cocamar em Paranavaí, acompanhou a visita do
Rally e explicou que as raízes
da braquiária, entre outros benefícios, agregam o solo, rompem a camada de compactação, abrem canais que facilitam
a infiltração de água e ciclam
nutrientes das camadas mais
profundas. E, na superfície, a
palhada da braquiária protege
o solo, mantendo-o úmido por

vários dias após a chuva e ini- aveia, as raízes dessa forragem
bindo o surgimento de ervas de não passaram de 20 cm de prodifícil controle, como a buva. fundidade. Em resumo: é ótima
como palhada, mas não exibe
Em outra trincheira, aberta onde um desempenho comparável à
havia sido feito o cultivo de da braquiária, no subsolo.

Assista a uma reportagem
do programa RIC Rural

Produtores crescem arrendando terras
Crescer na atividade rural, hoje
em dia, é tarefa das mais desafiadoras que alguns produtores
estão sabendo enfrentar com
coragem, ousadia, segurança e
profissionalismo. Em Sabáudia,
a 63 km de Maringá, no norte do
estado, os irmãos Lucas e Tiago,
da família Borrasca e Casalotti,
encontraram no arrendamento
de terras um caminho aberto
para empreender.

Cocamar de Produtividade foi
conhecer a história deles.

Tudo começou com Lucas, técnico agrícola de 23 anos, que já
aos16 começou a arrendar lotes de conhecidos e parentes,
sem receio de assumir as modalidades de pagamento exigidas pelos proprietários: uma, a
que prevê um percentual definido sobre a produtividade; outra, uma quantidade fixa em saDesde o início, há sete anos, cas de soja por alqueire.
eles contam com o apoio do
pai, Agnaldo, motivados pela É PESADO - “Arrendar não é
vontade de conquistar o seu es- brincadeira, o custo é bem
paço, uma vez que a família so- maior do que cultivar em terra
brevivia de uma pequena pro- própria”, comentou Lucas, expriedade de 6 alqueires (14,5 plicando não haver meio termo
hectares) onde ainda hoje pro- para o arrendatário, a não ser
duz grãos e 22 mil cabeças de produzir bem para pagar as
despesas da lavoura, a renda
frango em dois barracões.
para o proprietário e, depois de
EM EXPANSÃO - E foi assim, tudo isso, garantir a margem de
partindo praticamente do nada, lucro.
que já chegaram a 110 alqueires (266 hectares) e continuam Obstinado, Lucas sempre teve
aumentando as áreas. O Rally consciência de que para ter boa

Os irmãos, Lucas e Tiago, com o agronomo Jacson

produtividade é indispensável investir na correção do solo,
mediante análise, em adubação de qualidade e outros cuidados, seguindo orientação
técnica - no caso, do engenheiro agrônomo Jacson Bennemann, da unidade da Cocamar no município.E, como tem
disponibilidade de cama de
frango, utiliza esse resíduo dos

barracões como um fertilizante nefícios, cobrir a superfície de
palha para o plantio direto e,
adicional.
dessa forma, inibir o surgiBRAQUIÁRIA - Uma das reco- mento de ervas de difícil conmendações da cooperativa foi trole. Neste ciclo de verão
de que os irmãos investissem 2019/20, a braquiária abrange
no cultivo de braquiária no in- 60% das áreas, mas no próverno, em consórcio com o mi- ximo período (2020/21), a prelho, para reforçar a reestru- visão é chegar aos 100%.
turação física e biológica do
solo e, entre vários outros be- Outra orientação
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que eles seguem é
fazer o seguro de toda a lavoura
e travar os custos de produção,
antecipando a venda de uma
parcela da safra futura – negociada recentemente a R$ 80 a
saca de soja. “A gente começa
uma safra já devendo de 100 a
110 sacas por alqueire”, assinala Tiago.

queire (73,9 sacas/hectare) na
área reservada ao concurso de
produtividade da Cocamar. Só
para comparar, a média no município ficou entre 110 e 115 sacas por alqueire.

Formado em gestão de agronegócio, Tiago, 28 anos, deixou de
trabalhar em uma empresa de
material de construção na ciMÉDIAS ALTAS - Com o manejo dade para enfrentar o desafio
adequado do solo, que retém de produzir em terras arrendaumidade na superfície, os dois das ao lado do irmão.
irmãos têm conseguido amenizar os efeitos do déficit hídrico, DÁ CERTO - Para Lucas, não
como se observou na última existe terra ruim. Ele dá o
safra de verão. Enquanto em exemplo de um lote que estava
várias regiões do estado a falta abandonado e altamente prade chuvas castigou a lavoura, guejado, onde o proprietário
causando quebra de produtivi- nem acreditava que fosse posdade, eles colheram a boa mé- sível produzir. Mas, com capridia geral de 150 sacas por al- cho, os dois controlaram os
queire (61,9 sacas/hectare) e problemas e investiram na reexpressivos 179 sacas por al- cuperação do solo, produzindo
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Os Borrasca e Casalotti contam com orientação da Cocamar

nesse mesmo lote nada menos esforços. Entre outras conquisque 160 sacas por alqueire na tas, foi construída uma casa na
difícil temporada 2018/19.
cidade para Tiago, compraram
terra e estruturaram um parque
Nem tudo está quitado, mas em de máquinas que já conta com
sete anos os irmãos consegui- 3 tratores, 1 colheitadeira, 1
ram colher os frutos de seus uniport, 1 plantadeira e 1 ca-

minhão. Cooperativistas, eles
contam, além do apoio técnico
da Cocamar, com os recursos
disponibilizados pela Sicredi
União PR/SP, onde fazem custeio e o financiamento de máquinas.

RALLY

Paixão pela terra move fazenda em Astorga
Na Fazenda Camargo de Anchieta, em Astorga (PR), as
boas médias de produtividade
podem ser atribuídas aos cuidados com a adoção de tecnologias e novos conhecimentos,
em especial a adubação diferenciada das lavouras e também ao capricho em relação ao
complemento foliar.

Mariluce Teixeira de Anchieta esposa de Frederico, um dos filhos do proprietário Samuel de
Anchieta, que reside em Birigui
(SP). Acompanharam o gerente
de produção Roberto Zucoli e o
engenheiro agrônomo Jacson
Bennemann, ambos da unidade
da Cocamar em Sabáudia, município vizinho, e o engenheiro
agrônomo Leonildo Tiago, da
A soja atinge média de 160 empresa Spraytec.
sacas por alqueire, enquanto o
milho, no inverno, não menos de DA CIDADE AO CAMPO - Mari280 sacas, período em que o ce- luce explicou que há 15 anos o
real divide espaço com o trigo. marido, técnico em administraOs níveis de produtividade de ção, e ela, formada em adminissoja foram mantidos mesmo na tração de empresas, aceitaram
problemática safra 2018/19 em o desafio de fazer a gestão da
que houve redução de 40% na propriedade, em processo de
média das regiões da Cocamar, sucessão familiar. “Tivemos
devido a problemas climáticos. que aprender muito, eu principalmente”, dizendo não ter sido
VISITA - O Rally Cocamar de fácil trocar a vida de moradora
Produtividade visitou o local, na cidade, onde se dedicava à
onde a equipe foi recebida por atividade comercial da família

no interior paulista, pela de empresária rural no Paraná.
PAIXÃO - O tempo fez com que
Mariluce se apegasse ao novo
trabalho, mesmo desdobrando-se nos cuidados diários com
o casal de filhos e a sua casa.
E, na parceria com o marido,
acabou descobrindo a paixão
pela terra e a vontade de continuar evoluindo. Tanto que, interessada em aprimorar-se cada
vez mais, participa dos eventos
da Cocamar e passou a fazer
parte de um grupo de empresárias rurais do norte do Paraná,
com as quais se reúne periodicamente para a troca de informações.
REFERÊNCIA - Há cinco anos, a
Mariluce Anchieta: gestão da propriedade
fazenda recebe a orientação
técnica do engenheiro Jacson referência regional pela atenção mendações técnicas, o que se
Bennemann, da Cocamar. Se- que dispensa ao solo e às novas reflete nas boas médias de progundo ele, “a propriedade é uma tecnologias, seguindo às reco- dutividade”.

Grãos e abacate, uma dobradinha lucrativa
Imagine uma lavoura de soja
com centenas de abacateiros
plantados nas curvas de nível.
É assim a propriedade da família Castro, em Assaí, a 40 km de
Londrina. São cerca de 700 pés
em diferentes idades, desde os
mais antigos até os que foram
plantados recentemente.
Pioneiro no cultivo comercial da
fruta no município há 25 anos,
o cooperado Wilson Fernandes
de Castro, 53, colhe agora – literalmente – os frutos de sua
decisão acertada. Na propriedade de 40 alqueires (96,8 hectares), os 700 pés respondem
por 40% do faturamento e os
60% restantes ficam por conta
da soja. O Rally Cocamar de

Produtividade foi visitar o lo- torno, foi ampliando o pomar e
sua meta é chegar a mil pés nos
cal.
próximos anos.
VALORIZAÇÃO - Com mercado
garantido, o abacate é uma das LUCRO - Os números demonsfrutas que mais se valorizaram tram o quanto um pomar de
nos últimos anos, por ser versá- abacates é lucrativo. Cabem
til na gastronomia, saudável e 100 árvores em um hectare, no
saborosa. Diante do rendimento espaçamento 10 x 10m; a proalcançado por Wilson, vários dução inicia no quinto ano e
outros produtores da região se atinge a fase plena no oitavo,
animaram a apostar na cultura. quando se colhe em média 15
caixas (400 quilos) por pé, coMas não é tão simples.
tados atualmente a R$ 1,20 o
“Para o pequeno produtor é um quilo. Corroboram para a rentaexcelente negócio”, afirma Wil- bilidade o baixo custo de produson, assinalando que há vários ção – que exige apenas uma
pontos a serem observados pa- adubação normal a cada ano - e
ra que o investimento dê certo. o controle rotineiro de antracEle começou plantando 300 nose e da broca da fruta, os proabacateiros e, motivado pelo re- blemas mais comuns. Segundo

Rally conferiu o trabalho da família Castro

Wilson, por falta de orientação
técnica especializada, ele teve
que aprender com as próprias
experiências, no dia a dia.

guns cuidados, a começar pelo
plantio, em que as mudas precisam ser protegidas do ataque
de formigas cortadeiras e lebres. Além disso, são vulneráUma recomendação sua é que, veis ao sol forte e 50% acabam
apesar de ser uma árvore rús- perecendo depois de plantatica, o abacateiro requer al- das.
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RALLY
ENXERTIA - Para
tentar evitar a perda dos materiais com a insolação, Wilson
produz as próprias mudas e faz
também a enxertia, recorrendo
a mudas de abacateiros rústicos para servirem de porta-enxerto, plantadas com antecedência para que se adaptem ao
ambiente. A enxertia é feita com
quatro variedades: geada, de
ciclo precoce (produz de dezembro a fevereiro), quintal, a preferida do mercado (com colheita
de fevereiro a maio), breda (colhida no final de maio) e margarida, a mais tardia (cujos frutos
amadurecem de junho a agosto). Outra recomendação: ao
planejar o pomar, o ideal é que
ele fique próximo à casa do morador, para inibir furtos.

maiores apresentam sensibilidade ao herbicida 3.4D e o pomar pode ser contaminado se
um vizinho aplicar o produto
costumeiramente. Outras limitações para o abacateiro, segundo o produtor, está no tipo
de solo, que precisa ser profundo e de qualidade, sem pedras nas camadas inferiores,
para o desenvolvimento do sistema radicular. Por fim, na colheita, evitar que os frutos sofram danos para que não sejam
rejeitados pelos compradores.

Wilson lembra ainda que a cotação do quilo do abacate oscila
bastante, mas o pomar não deixa de ser rentável em razão do
seu baixo custo. O abacateiro
resiste bem a secas e geadas e
possibilita produção ao longo de
HERBICIDA E SOLO - De acordo 25 anos, quando a árvore entra
com Wilson, mesmo as árvores em declínio e deve ser substi-
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Wilson Castro: bom rendimento, mas exige cuidados

tuída. As floradas acontecem
nos meses de setembro e outubro. Quase sempre, metade da
produção de Wilson segue para
uma rede de supermercados e
a outra metade para o Ceasa,
em Curitiba. Nas gôndolas, um
quilo de abacate pode sair a R$

8,00 para o consumidor.
SOJA - Em relação à soja, a produção média tem ficado ao redor
de 140 sacas por alqueire
(57,8/hectare). Wilson é um dos
três filhos de seu Vicente Carrilho Castro e dona Zulmira, que

se casaram em 1953 e residem
na propriedade. Por muitos anos
os Castro plantaram algodão e,
em 1986, seguindo uma tendência regional, decidiram investir
na soja, hoje o carro-chefe da família, cujos rendimentos têm rivalizado com o abacate.

RALLY

Rally visita a Expotec em Assaí (PR)
Centenas de alunos do Centro
Estadual de Educação Profissional Maria Lydia Cescato Bomtempo, de Assaí (PR), participaram nos dias 8 e 9-11 da Expotec, uma feira técnica e científica promovida pelo quarto ano
seguido naquela cidade. Grande
parte dos estudantes - que cursam agronegócio, eletroeletrônica, mecânica e edificação - é
formada por filhos de produtores rurais, muitos deles associados da Cocamar, apoiadora
do evento. Em visita à região, o
Rally Cocamar de Produtividade
foi até lá.
Na viagem a Assaí, o Rally foi
acompanhado do gerente de Cooperativismo João Sadao e, na
cidade, contou com o apoio do
gerente da unidade da Cocamar,
Gustavo Severiano, e do engenheiro agrônomo Augusto César
Gasparetto.
DESTAQUES - Milhares de pessoas passaram pela feira onde o
aluno Sérgio Gomes Neves, de 19
anos, do terceiro ano de agronegócio, demonstrava a maquete de
uma estufa para produção sustentável de frutas. Filho do pro-

dutor Jiovelino Neves, ele estuda
pela manhã e ajuda os pais à tarde na propriedade onde residem
e se dedicam a produzir grãos.
Sérgio dividia o espaço com a
colega Alessandra Flamia, de 16,
que também mora na área rural,
onde o pai Walmir e o avô Enildo
são produtores de grãos. Além
da tecnologia envolvida, como
os controles automáticos, um
dos destaques da estufa que
eles idealizaram, segundo Alessandra, é a produção de variedades de melão e melancia de tamanhos menores. Reciclagem
de papéis para a produção de
embalagens destinadas a diversos fins, foi o trabalho a equipe
que contou com a participação
de Cecília Pereira da Silva, 19
anos, do segundo ano de agronegócio. Ela mora no sítio, onde
o pai, Cícero, produz grãos.
MONITOR DE PLANTIO - Sete
estudantes do curso de eletroeletrônica, entre eles Gilmar
Santos Júnior, de 34 anos, e
Marco Antonio, de 19, trabalharam no desenvolvimento de um
monitor de plantio que denominaram de Simp (Sistema Inteli-

Gabriel: cadeira de rodas movida por controle de voz

Joião Sadao e Gustavo Severiano na feira

gente de Monitoramento de
Plantio). “Facilita muito a vida
do agricultor”, conta Gilmar,
que se anima com a possibilidade de encontrar uma empresa
interessada e colocar o produto
em escala comercial.
CONTROLE DE VÓZ - Outro aluno
de eletroeletrônica, Gabriel Galassi, de 17 anos, apresentava
aos visitantes o funcionamento
de uma cadeira de rodas movida
por controle de voz que já está
sendo utilizada por alguns pacientes do Hospital do Câncer
de Londrina. Morador na área
rural, Gabriel também explicava
aos interessados sobre um mecanismo de acionamento de iluminação e ar refrigerado de uma
residência, por meio da internet.
E, entre muitas outras atrações,
Caio Caetano Odilon, de 15 anos,
estudante de agronegócio, mostrava em companhia dos colegas os benefícios assegurados pelo plantio direto na palha,
em contraponto ao modelo convencional. O pai dele, Valdeci,
também é associado da cooperativa.

Sérgio e Alessandra: estufa para frutas

Gilmar e Mário: monitor de plantio

POTENCIAL – Segundo o fomentador AgTech e ex-secretário estadual da Agricultura,
George Hiraiwa, a feira está
consolidada e, mesmo numa
cidade pequena, de 17 mil habitantes, oferece muitas inovações, o que atribui à união

do setor da educação com outros segmentos do município,
incluindo a iniciativa privada.
“É importante que empresas
acreditem no potencial dessa
garotada”, resumiu, elogiando
a Cocamar por ser uma das
parceiras do Ceep.
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Soja e laranja na receita de produtor de Floraí
Diversificar é assim mesmo. No
município de Floraí, a 50 km de
Maringá, o produtor Luiz Antônio Genovês concluiu a semeadura de soja e, sem desligar, se
mantém atento à colheita da
laranja, encerrada no início de
novembro.
BOAS PRÁTICAS - Cooperativista, Genovês é um produtor
que adota boas práticas agrícolas e sempre empenhado na
busca por altas médias. Seu
histórico na soja, considerando
um ano pelo outro, aponta para
níveis ao redor de 140 sacas por
alqueire (57,8 sacas/hectare).
Nos pomares a expectativa
para é de 3 caixas de 40,8 quilos por planta, uma a menos
comparando com a colheita do
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ano anterior. A menor produção
se deve a longos períodos de
déficit hídrico, ocorridos no segundo semestre de 2018 e começo de 2019, que reduziram a
safra e também o tamanho dos
frutos.
Segundo Genovês, a soja, cultura temporária e muito sujeita às variações do clima, é
para arriscar; já a laranja, cultivo perene, proporciona mais
segurança, embora também
esteja exposta aos efeitos climáticos. Ele mantém pomares
desde o começo dos anos
1990, figurando entre os primeiros a investir na atividade.
“Aprendi a gostar da citricultura” diz o produtor, que é
orientado pelo engenheiro

agrônomo Carlos Aravechia,
da Cocamar.
MERCADO SOLIDÁRIO - Todo o
suco produzido com as laranjas dele e de outros 300 citricultores ligados à Cocamar
tem destino certo: o mercado
solidário internacional. Desde
1999, quando a cooperativa foi
selecionada a fornecer suco
para esse segmento de consumo, Genovês está entre os
participantes. Funciona assim:
a cada tonelada adquirida pela
organização não governamental Fairtrade Labelling Organization International (Flo), sediada na Alemanha, 200 dólares retornam para ser aplicados na melhoria do processo
produtivo.

Luiz Antônio e Carlos: mercado solidário

Com esse tipo de apoio, entre
outros benefícios, o produtor de
Floraí melhorou o barracão
onde são guardados os defensivos agrícolas, passou a contar com sanitários químicos na
propriedade e os trabalhadores
recebem equipamentos de pro-

teção invididual (Epi). A imagem de Genovês está bem associada ao mercado solidário.
Há alguns anos, fotografias
suas foram utilizadas em uma
campanha internacional realizada pela Flo para promover o
chamado “suco justo”.

Em Cambé, uma fazenda alia tradição aos negócios
História é o que se percebe,
logo ao chegar, na Fazenda
Ipoméia, município de Cambé,
visitada pela equipe do Rally
Cocamar de Produtividade.
São inúmeras construções que
remontam aos tempos do café, entre casas de colônia, sede, clube, capela e barracões.
E, claro, o sino, que desde
1954 repica em alguns horários, numa tradição mantida
pelo proprietário, o engenheiro
mecânico João José Rezende
Paiva, de 71 anos. Segundo
ele, até mesmo propriedades
vizinhas se orientam pelo estridente e nostálgico badalar
que ecoa da Ipoméia.

mente com 6 funcionários, a
fazenda é produtora de soja,
milho e laranja.

SOJA - São 165 alqueires (399
hectares) cultivados com
grãos, e 20 (48 hectares) de
citricultura. A soja, o carrochefe, apresenta uma produtividade média de 150 sacas
por alqueire (61,9/hectare).
As precipitações mal distribuídas e o calor forte têm
preocupado o proprietário. No
dia anterior à visita do Rally
havia chovido bem na cidade,
cerca de 50 ml, mas na Ipoméia a média não passou de
2ml. “Completamos o plantio
e estamos aguardando pelas
CAFÉ – A fazenda, que está chuvas, tomara que venham
desde 1951 em poder de sua logo”, disse.
família – oriunda de São Sebastião do Paraíso (MG) - já Com seus controles bem orgachegou a ter mais de 500 tra- nizados, a fazenda mantém
balhadores e viveu o seu apo- anotações dos níveis pluviogeu em 1965, quando da co- métricos desde 1974. A cada
lheita da maior de todas as sa- chuva, os valores são registrafras de café. Com o passar do dos na média de vários pontos
tempo, o ouro verde foi per- da propriedade. Depois de imdendo lugar para as culturas primir o levantamento, o promecanizadas de grãos, uma dutor mostrou que 1978 foi o
mudança que se observou em ano menos chuvoso em toda a
todo o norte do Paraná. Atual- série histórica, totalizando

tido uma participação importante nas atividades da fazenda, por meio da sua unidade local. A orientação técnica nas lavouras é prestada pelo engenheiro agrônomo Gustavo Martins e a cooperativa é onde o produtor
COCAMAR - A Cocamar tem João José Rezende Paiva adquire todos os seus insumos e
entrega as safras.

apenas 867 ml, quase a metade em comparação aos
1.515ml acumulados no ano
anterior. O mais chuvoso foi
2009, quando as precipitações
somaram 2.419ml (quase o
triplo de 1978).

com seu trabalho e transparência, soube conquistar a
confiança dos agricultores,
inspirando-lhes segurança. “A
cooperativa se tornou a nossa
referência”, disse, mencionando também a qualidade do
atendimento. E, segundo ele,
a Cocamar se fortaleceu ainda mais, em toda a região, depois de adquirir a concessão
John Deere para o norte do PaPaiva citou que a cooperativa, raná.

João José Rezende Paiva: cooperativa conquistou produtores
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Soja e café altamente produtivos em Cambé
Muito capricho e o uso das
melhores tecnologias. É dessa
maneira que a propriedade
mantida pelo agricultor Dagoberto Gorni, em Cambé, vem se
destacando na região. São 20
alqueires (48,4 hectares) mantidos com soja, milho e trigo e
5 (12,1 hectares) de café. O
Rally Cocamar de Produtividade passou por lá.

Na safra de soja 2018/19, castigada por uma seca severa em
praticamente todo o estado, a
média de produtividade de soja
de Gorni foi de 180 sacas por
alqueire (74,3 sacas/hectare),
que regula com a dos anos anteriores. Em alguns talhões,
ele chegou a colher 215 e até
238 sacas por alqueire. Sérgio
Viúdes, conselheiro da Cocamar e dono de maquinário, é
VERTICAL - Se as dimensões quem faz a colheita para o prodo sítio são consideradas pe- dutor e confirma suas médias.
quenas, o jeito é crescer verticalmente e isto Dagoberto, de RETER UMIDADE - Gorni disse
57 anos e servidor municipal que não é possível fazer choaposentado, tem sabido fazer ver, mas há providências que
muito bem. Ele conta com a podem ser tomadas no sentido
orientação técnica do enge- de reter umidade no solo e,
nheiro agrônomo Marcos Zor- com isso, minimizar os efeitos
zenon Alteia, da unidade local de uma estiagem. Ele faz corda Cocamar. E tem um filho, reção mediante análise e, enOtávio, também graduado em tre outras medidas, investe em
agronomia, que trabalha em adubação diferenciada que inuma empresa do agro, mas, clui cama de frango. E, pelo sequando pode, participa do an- gundo ano, realiza consórcio
milho de inverno x braquiária
damento das atividades.

A equipe do Rally, com convidados do Sicredi, visitou a propriedade
de Dagoberto Gorni: diversificação com tecnologia e rentabilidade

para ter palhada para o plantio sua expectativa de produtividade para a safra a ser colhida
direto.
em 2020 é de 250 sacas bene“Em um solo em boas condi- ficiadas por alqueire ou 100
ções, corrigido, saudável e pro- sacas por hectare. São 50 mil
tegido, a lavoura vai demorar plantas no total. Marcos, o
pelo menos uma semana a mesmo engenheiro agrônomo
mais até começar a sentir”, ob- da cooperativa que o assiste na
servou, lembrando ainda que as soja, também tem especializaperdas são, geralmente, mais ção em café. Depois de colher
suaves no comparativo com uma safra nos mesmos voluuma lavoura onde o solo não mes no ciclo 2017/18, Gorni
recebe o mesmo tratamento. promoveu o esqueletamento
dos cafeeiros (um tipo de poda
CAFÉ - Com relação ao café, drástica para que as plantas,

mediante nutrição adequada,
rebrotem com mais vigor).
Com isso, o produtor de Cambé
se firma como uma referência,
também, em diversificação de
culturas. Segundo ele, a receita líquida proporcionada
pelo café – que produz de dois
em dois anos - é o dobro
quando comparada à soja e,
pela fórmula que adota, os
custos acabam diluídos e a
propriedade tem maior fluxo de
caixa.
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SOJA E MILHO

Os Campeões de Produtividade da Cocamar
Números mostraram como o manejo adequado do solo e a aplicação de tecnologias podem fazer a diferença
s cooperados vencedores do Concurso
Cocamar de Produtividade de Soja e Milho receberam seus troféus
dia 21 de novembro, durante
reunião entre dirigentes, equipe de gestores e integrantes
dos Conselhos de Administração, Fiscal e Consultivo da
cooperativa.

O

SOJA - Em relação à soja, safra 2018/19, período em que
as regiões da Cocamar (norte
e noroeste do Paraná, sul do
Mato Grosso do Sul e oeste de
São Paulo) foram castigadas
pela estiagem e tiveram redução média de produtividade de
40%, o concurso apresentou
números que mostram como o
manejo adequado do solo e a
aplicação de tecnologias podem fazer a diferença.
Antonio César Fomighieri venceu na categoria Integração
Lavoura-Pecuária-Floresta
(ILPF) com a média de 184 sacas por alqueire (4.572kg por
hectare) em sua propriedade
no município de Maria Helena
(PR), assistido pelo engenheiro agrônomo Luiz Augusto
Magnossão.
Na categoria geral, Vanderlei
Leonardi, de Jaguapitã (PR),
obteve o primeiro lugar registrando a média de 214 sacas
por alqueire (5.295kg por hectare), sob a orientação técnica
do engenheiro agrônomo André Bartchechen. O segundo
colocado Paulo Alexandre
Gonçalves Piassa, de Tuneiras
do Oeste (PR), colheu 213

Os produtores e respectivos técnicos receberam como prêmio uma viagem aos EUA

sacas por alqueire (5.269 por
hectare), orientado pelo engenheiro agrônomo Wagner
Pratis Freire Decleva.
Como prêmio, os ganhadores
e os respectivos técnicos viajaram aos Estados Unidos, no
final de agosto, para visitar lavouras no Meio-Oeste e participar da Farm Progress Show,
uma das mais importantes feiras tecnológicas do agronegócio em todo o mundo.
MILHO – São de Floresta (PR)
o primeiro e o segundo lugares
na categoria Regiões 1, 2 e
MS, respectivamente Wilson
Antonio Palaro (que colheu

401 sacas por alqueire –
9.942kg/hectare -, orientado
pelo engenheiro agrônomo
Cristiano Pan) e Osvaldo Guedes de Souza (386 sacas por
alqueire – 9.570 kg/hectare –
recebendo assistência técnica
do engenheiro agrônomo Renan Vinícius Valdez).
Já na categoria Região 3 e SP,
o ganhador, João Paulo Rossi,
de Sertanópolis (PR), alcançou a média de 360 sacas por
alqueire - 8.925kg/hectare –
orientado pelo engenheiro
agrônomo Renan Wilson Caetano. A segunda colocação
ficou com Lauro Gessner de
Apucarana (PR), que colheu

vouras”, destacou. Da mesma
forma, as marcas conquistadas no milho se igualam às
dos Campos Gerais, onde os
produtores são considerados
AVANÇAR MAIS - Ao falar uma referência no Paraná.
sobre os resultados, o presidente da Cocamar, Divanir Hi- Entre as práticas comuns
gino, explicou que o concurso adotadas pelos vencedores
demonstra ser possível avan- do concurso de produtividade
çar muito mais em produtivi- de soja está o cultivo de
dade. “Num ano extrema- capim braquiária no inverno.
mente difícil, em que a média Com o seu enraizamento, o
geral das lavouras de soja nas capim atua na reestruturação
regiões da Cocamar foi de física do solo e a sua palhada
apenas 84 sacas por alqueire, é decisiva para a retenção de
vemos produtores obtendo umidade na superfície, crianmédias de um ano normal, o do um ambiente mais favoráque se deve muito à maneira vel ao desenvolvimento das
como conduzem as suas la- plantas.
359 sacas por alqueire 8.900kg/hectare - sob a orientação do engenheiro agrônomo
Danilo Lomba.
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UBS

Produzir semente melhora renda de produtor
Além do melhor valor pago aos
grãos destinados a semente, o
valor técnico agregado a toda
lavoura comercial gera maior
produtividade e rentabilidade
proveitando a oportunidade surgida com a
Unidade de Beneficiamento de Sementes
(UBS) da Cocamar, instalada
em São Sebastião da Amoreira,
o cooperado Johny Nakashima,
que faz parte do Conselho de
Administração gestão 2018/21,
começou a produzir semente
de soja no ano passado e de
trigo neste ano.

A

Dos 56 alqueires que planta
em parceria com o pai, Mário
Mineo Nakashima, o produtor
destina cerca de 50% da produção de trigo para semente
e 80% da de soja, e o restante
para grãos comuns, além de
ter algumas áreas com milho.
Ele obtêm médias de 140 sacas de soja por alqueire, 200
a 250 sacas de milho no inverno e 150 sacas de trigo por
alqueire.
OPORTUNIDADE - “A produção
de sementes é uma oportunidade de melhorar a rentabilidade da propriedade, aproveitando as condições favoráveis
oferecidas pela região, que se
diferencia por apresentar
maior altitude e temperaturas
amenas. E para quem já utiliza
uma boa tecnologia como nós,
é só adotar alguns cuidados a
mais para ter um produto de
melhor qualidade”, afirma
Johny.

O gerente das unidades da Cocamar em Nova Fátima e em
São Sebastião da Amoreira,
Claudinei Marcondes, ressalta,
além do importante trabalho
da sementeira ao gerar valor
monetário ao cooperado, o valor técnico agregado com a
produção de semente, já que
normalmente passam a ser
adotados em toda área comercial da propriedade os mesmos
procedimentos e padrões técnicos de excelência necessários para a produção de semente. “E isso significa maiores produtividade e rentabilidade como um todo”, afirma.

produtividade de soja e neste
ano a produção de trigo também sofreu com a geada e estiagem, “mas as sementes
apresentaram bom padrão de
qualidade”, ressaltou. A geada
atingiu a lavoura no período de
floração. Como a planta abortou muitas flores, não sentiu
tanto com a estiagem, resultando em um trigo de qualiTECNOLOGIA - Johny cita que dade. Mas, colheu média de 70
adota na área de produção de sacas de trigo.
grãos comerciais o mesmo
trato cultural que nas áreas de UBS - Segundo Diogo Rodrigo
trigo e soja destinadas à se- Amaral, gerente da UBS Unimente. Só dá uma atenção es- dade de Beneficiamento de Sepecial ao controle de aveia no mentes, foram recebidos este
meio do trigo e na limpeza das ano 100 mil sacas de trigo, de
máquinas no plantio e na co- qualidade, superando a previlheita, evitando misturas de são inicial de 70 mil, e essa segenótipos. Já no caso da soja, mente estará disponível aos
além do cuidado para evitar cooperados para a próxima
misturas de variedades, há um safra. Foram plantadas cinco
controle maior do percevejo e cultivares de trigo pão e memelhor regulagem das máqui- lhorador em 2,8 mil hectares,
nas na colheita, para evitar com bom aproveitamento de
danos mecânicos à semente. área. No próximo ano a UBS vai
multiplicar sementes para triOs primeiros resultados ainda go braqueador.
não ficaram dentro do ideal,
pois a estiagem na safra pas- No caso da soja, a UBS fomensada prejudicou um pouco a tou o plantio de 10 mil hecta-

res de semente de 10 variedades na safra 2019/20, aumentando sua área de abrangência: São Sebastião da Amoreira, Arapongas, Apucarana,
Rolândia, Tamarana, Nova Fátima e São Jerônimo da Serra.
“O plantio em um raio de ação
mais amplo visa diminuir os
riscos climáticos”, diz Diogo,
ressaltando que a demanda da
região é de 350 mil sacas de
soja e a estimativa é de que a
UBS deva produzir 200 mil sacas este ano.

Johny Nakashima
e Diogo Amaral, da
Cocamar: sementes
de qualidade

J or n al d e S er viç o Co c am ar | 19

CENÁRIO EXTERNO

Agricultura dos EUA em dificuldades
Renda, em queda, é quase uma décima parte do endividamento recorde;
e, em doze meses, até setembro, houve 580 registros de insolvência
urante videoconferência realizada no dia 21
de novembro pela Cocamar em Maringá
(PR) durante reunião bimestral
de dirigentes e integrantes dos
Conselhos de Administração,
Fiscal e Consultivo da cooperativa, o economista José Roberto Mendonça de Barros, da
MB Associados de São Paulo,
fez uma análise do cenário macroeconômico no país e no exterior.

D
Foto de Krafka Suffolks, Iowa - EUA, onde o excesso de chuva atrosou o plantio da safra
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um dos que mais chamaram a
atenção dos participantes foi a
situação de forte declínio por
que passa a agricultura dos
Estados Unidos.

DESACELERANDO - Antes de
tratar disso, Barros começou
destacando o quadro de desaceleração da economia mundial neste ano e a tendência de
que isso se mantenha em
2020. Para uma expectativa
inicial de crescimento de 3,5%
em cada um desses dois anos,
Entre os assuntos discutidos, o percentual pode ficar em 3%

em 2019. Segundo ele, observa-se um crescimento muito fraco no mundo desenvolvido.
SEM ACORDO - Por outro lado, não tem havido progressos na tentativa de um entendimento entre Estados
Unidos e China para colocar
um ponto final no conflito comercial entre as duas potências. “Ficam postergando e
há pessimismo mesmo em
relação a um acordo pequeno”, disse Barros.
DOENÇA - Ele comentou ainda
que a gripe suína africana, enfermidade que assola os rebanhos chineses e pode decretar a eliminação de mais de
40% das matrizes, é considerada “o maior desastre da história moderna, com uma queda
gigantesca de produção e cujos
efeitos podem se estender por
três ou quatro anos”.

mente a metade, 60 bilhões de
dólares, sendo que a previsão
para 2019 é de continuar em
queda, para 55 bilhões, muito
embora o Tesouro tenha anunciado que irá socorrer os proIMPACTOS - Quanto à realidade dutores com uma ajuda de 33
da agricultura nos EUA, Barros bilhões de dólares.
apresentou números que demonstram claramente o enfra- DÍVIDA RECORDE - De qualquer
quecimento do setor, causado forma, segundo Barros, a
por um conjunto de fatores: renda agrícola de 55 bilhões de
primeiro, a substancial redu- dólares em 2019 é quase uma
ção de compras de grãos pela décima parte do enorme endiChina, nos últimos anos; em vidamento dos produtores dasegundo, as inundações ocor- quele país, calculada em 450
ridas durante a primavera, que bilhões de dólares. “É uma dídificultaram e atrasaram a se- vida recorde, que cresceu ainmeadura da safra; terceiro, as da mais nos últimos anos”,
geadas precoces no outono, sublinhou.
com a ocorrência de nevascas
que atingiram lavouras; e, SILOS – O cenário que já era
quarto, a brutal queda de renda ruim, ficou ainda pior. Os proagrícola.
blemas se agravaram porque
diante da diminuição das comRENDA EM QUEDA - Compa- pras de grãos por parte dos
rando com o ano de 2013, chineses, as safras ficaram requando a renda agrícola dos presadas nas propriedades e
produtores norte-americanos os produtores tiveram que, a
foi de 120 bilhões de dólares, o toque de caixa, contrair finanmontante em 2018 é de exata- ciamentos para a construção

de silos, assumindo pesados
ônus.
FALÊNCIA - Para dar uma ideia
das dificuldades enfrentadas
pelos produtores, foi exibido
um gráfico (acima) em que
aparece uma crescente escala
de falências no qual se observou que somente nos últimos
doze meses, até setembro,
houve o registro de 580 casos
de insolvência.
OPORTUNIDADE - A situação da
agricultura dos Estados Unidos
abre oportunidades para os
produtores brasileiros, assevera o economista, enfatizando
que quando os chineses voltaram suas atenções para comprar soja do Brasil e outros
países da América do Sul, em
substituição ao produto norteamericano, foram atendidos
tranquilamente em volume. No
ano passado, só o Brasil respondeu por 70 milhões de toneladas embarcadas para o
país asiático, uma quantidade
recorde, ao passo que dos EUA

Mendonça de Barros: crescimento possível no Brasil

saíram apenas pouco mais de Ainda faltam, segundo eles,
algumas outras reformas,
7 milhões de toneladas.
como nas regras orçamentáAQUI - Barros falou também rias, e mudanças nas leis de
sobre as possibilidades de infraestrutura para possibicrescimento da economia bra- litar privatizações. “Com
sileira. Segundo ele, a finaliza- isso, podemos ter uma meção da reforma de previdência lhor performance fiscal, aué um ingrediente favorável mento no investimento em
nesse contexto, o mesmo infraestrutura e mais crédito
acontecendo com a redução ao setor privado, resultando
gradativa da Taxa Selic, possi- em um maior em mais susbiitando melhorar o custo do tentável crescimento econôcrédito.
mico.”
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ESTIAGEM

Sancor indeniza valor recorde para soja
Foram pagos entre março e outubro de 2019 o total de
R$187.792.091,38 só para as culturas da soja e do milho
PREVENÇÃO - “Estamos muito
ansiosos diante da aprovação
no orçamento da União de R$ 1
bilhão para o próximo ano no
Plano de Seguro Rural, ante os
R$ 440 milhões de 2019. Isto
significa que temos amparo
para atender os produtores com
o subsídio, diminuindo a incerteza dos mesmos sobre a contratação de seguro. A máxima
de que é melhor prevenir do que
remediar nunca foi tão verdadeira. E ver que os produtores
estão contratando e reconhecendo a importância do seguro
Na cultura da soja foram pagos significa que nosso trabalho esR$ 171.292.935,46 de indeniza- tá tendo resultado”, disse Udo.
ções aos produtores assegurados na região, somando 3.873 Os produtores rurais da região
sinistros comunicados. Já no sul do Brasil respondem por
caso do milho safrinha, o valor 67% das contratações no Brasil
indenizado foi de R$16.499,92, com subvenção (que é o subsireferente a 1.204 sinistros, to- dio pago pelo governo federal na
talizando, só nas duas culturas, contratação da apólice). O EsR$187.792.091,38 pagos entre tado do Paraná lidera com 38%
das contratações.
março e outubro de 2019.

Por conta das estiagens na safra de verão 2018/19 na região
Norte do Paraná, o volume total
de seguros ressarcido para a
soja, pela Sancor Seguros, foi
recorde este ano. As regiões
mais afetadas foram as de Maringá, Campo Mourão, Cianorte,
Londrina e Paranavaí. “Basicamente o clima adverso afetou
todas as cidades produtivas da
região Norte do Estado”, afirmou Roberto Shigueru Udo, Superintendente de Agronegócios
da Sancor Seguros.

CÉU ABERTO - “O seguro agrícola no Brasil é ainda um trabalho de formiguinha. O produtor só sente a necessidade de
contratar seguro quando perde
sua lavoura por algum evento
climático. Mas, estamos felizes
em ver que o produtor tem entendido que o seguro é a continuidade do seu trabalho, caso
ocorra algum problema, e por
isso está contratando cada dia
mais este produto”, disse o superintendente de Agronegócios.
Para se ter uma ideia do crescimento da contratação de seguro
no Brasil, no ano passado houve
7.642 contratações de soja pela
Sancor Seguros, e, nesta safra,
esse número aumentou 10%,
chegando a quase 8.400 apólices emitidas.

doenças podem ser controladas
com defensivos agrícolas, mas,
seca ou chuva em excesso, não.
O produtor rural precisa ter estabilidade no seu negócio, e o
seguro lhe assegura isso. Ficamos muito honrados em sermos
parceiros de quem nos contrata,
e saber que asseguramos a
continuidade do seu negócio”,
ressaltou Udo.

“A agricultura é o único negócio
a céu aberto. E qualquer intempérie pode afetar a sobrevivência da atividade. Pragas e

PARCERIA - “Hoje a Cocamar é
uma das principais cooperativas
da América Latina, e saber que
podemos contar com esta par-

Roberto Udo: seguro dá estabilidade ao negócio rural

ceria é extremamente importante para o desenvolvimento
mútuo do mercado agrícola, e
também segurador”, comentou
Udo. Para ele, conseguir entregar produtos e serviços personalizados por conta desta
parceira, e ter a confiança no
trabalho, significa poder estar
próximos aos cooperados. “Sabemos também que a partir do
momento em que o produtor
nos contrata, ele está contando,
além do seguro, com a confiança no serviço prestado”, finalizou.

Contratações pela Cocamar Corretora de Seguros surpreendem
Em seu primeiro ano de atuação
na área de ação da cooperativa,
a Cocamar Corretora de Seguros
encerrou as comercializações
de Seguro Agrícola - Safra de
Verão 2019/20 com um volume
de contratações que superou as
expectativas.
Ao todo foram contratadas
quase duas mil apólices, espalhadas em mais de 100 mil
hectares nos estado do Paraná,
São Paulo e Mato Grosso do
Sul, o que representa uma im-

portância segurada total de
mais de 280 milhões de reais
para a referida safra, segundo
André Luiz Barberá, gerente de
Negócios da Cocamar Corretora de Seguros.
“O importante para nós é garantirmos a proteção financeira aos
nossos cooperados e a cooperativa”, afirmou, ressaltando a
importância de o agricultor buscar essa proteção. “É cada vez
mais evidente que o agricultor
precisa, de alguma forma, se

forma mais eficiente de trans- muitos cooperados conseguisferência de risco”.
sem honrar seus compromissos”, completou.
Barberá lembrou ainda que
nas últimas safras o seguro A comercialização do seguro
agrícola foi fundamental para agrícola é feito em parceria com
o equilíbrio das contas dos a Sancor Seguros, Allianz, Fairprodutores e da Cocamar, evi- fax Brasil, BTG Pactual e Markel
tando muitas renegociações Seguros. “Gostaria de agradede débitos. “Na safra de verão cer a todos pelo empenho e de2018/19 e de inverno 2019/19, dicação em mais essa empreiAndré Barbera:
tivemos, ainda sem a atuação tada”, disse Barberá, destacanproteger dos eventos climáticos da Cocamar Corretora de Se- do que já estão abertas as consobre os quais não tem con- guros, mais de 30 milhões em tratações de seguro para o
trole. E o seguro agrícola é a indenizações, permitindo que Milho Safrinha 2020.
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EVENTO

A Cocamar no 2º Encontro sobre
ILPF em Presidente Prudente
Foi enfatizado o declínio da pecuária tradicional e a oportunidade
que surge para uma guinada na atividade, com a integração
2º Encontro Sobre Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF)
realizado na noite de 4
de novembro em Presidente
Prudente (SP), contou com 250
participantes, incluindo dirigentes, técnicos, colaboradores e produtores associados da
Cocamar. O presidente do Conselho de Administração da
cooperativa, Luiz Lourenço, um
dos principais incentivadores
da ILPF no país, estava entre as
lideranças especialmente convidadas pela Sementes Soesp,
organizadora do evento.

O

OPORTUNIDADE - Nas palestras proferidas pelo gerente
executivo técnico, Renato Watanabe, e o cooperado Igor Uehara, de Cianorte (PR), ambos
da Cocamar, foi dada ênfase ao
declínio da pecuária tradicional
e a oportunidade que surge para uma guinada na atividade,
com a integração.
“Quando o pecuarista tradicional mantém o foco no extrativismo, sem devolver nada ao
solo, a produção vai diminuindo gradativamente”, explicou
Watanabe, enfatizando que a
tendência é o empobrecimento. A visão é a mesma de Uehara que, na propriedade da
família, procurava meios de
baratear a produção da arroba
da carne - “a conta não fechava” - e fazer com que a pecuária se tornasse viável outra vez.

RETORNO - Watanabe apresentou vários exemplos de
produtores que fazem ILPF no
Paraná, ressaltando a importância de que eles sigam orientação técnica especializada.
Entre os pioneiros da integração em solos arenosos, a performance de César Formighieri, dono de propriedade em
Maria Helena, região de Maringá, revela o quanto é possível obter de retorno mesmo em
períodos de clima adverso.
Sua média, nos últimos anos,
de 50,7 sacas por hectare, é
comparável a de Maringá, enquanto a produção pecuária alcança, igualmente, alta produtividade. No entanto, segundo
o gerente executivo técnico da
cooperativa, a integração exige
recursos físicos, financeiros,
administrativos, tecnológicos
e humanos. “Vale a pena”, disse: “pecuária com alta produtividade dá mais lucro que a
soja e valoriza a propriedade”.
SATISFEITO - Uehara comentou
que em seu primeiro ano fazendo integração, em 2018, depois de muito pesquisar, realizar visitas e convencer o pai,
não conseguiu o retorno financeiro esperado, em razão de
estiagens nas safras de verão
e inverno. Contudo, ele elevou
os níveis de ocupação dos pastos e, na soja, teve uma média
de 42 sacas por hectare, ao
passo que a vizinhança não foi

Foram cerca de 250 participantes, com palestras de Watanabe e Uehara

além de 33 sacas/hectare.
“Mesmo assim, eu fiquei satisfeito com os primeiros resultados e sei que esse é o caminho.”
PREPARO - Falando aos participantes, o presidente do Conselho de Administração da Cocamar, Luiz Lourenço, disse

que tem feito a diferença na
economia brasileira, representa uma oportunidade para
o desenvolvimento da região
de Presidente Prudente, com
os projetos integrados. “Acompanhamos várias propriedades
O CAMINHO - Para o diretor da de referência, há anos, e não
Sementes Soesp, Itamar Alves temos dúvida de que esse é o
Oliveira Júnior, o agronegócio, caminho”, salientou.
que a cooperativa está preparada para prestar atendimento
especializado e de qualidade
aos produtores que queiram
conhecer e dar os primeiros
passos na integração.
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JOHN DEERE

A Cocamar é destaque no AgroBit Brasil
Evento reuniu líderes, produtores e profissionais de todo o país na busca por melhores
parcerias para acelerar a transição da tecnologia do laboratório para o campo
Cocamar participou
com destaque da 2ª
edição do Agrobit Brasil, evento promovido
nos dias 12 e 13 de novembro
pela Sociedade Rural do Paraná
no Parque Internacional de Exposições em Londrina.

A

Em parceria com a Sicredi
União PR/SP, a cooperativa instalou um estande para o atendimento ao público e, no final
da manhã do dia 12, organizou
uma apresentação, seguida de
debate, sobre os atuais desafios do agronegócio, com a presença, entre outros, como palestrantes, do engenheiro agrônomo José Luiz Sossai e do
cooperado Vítor Vellini.
PALESTRAS -O gerente de Agricultura de Precisão da Concessionária John Deere, Elizeu
Fernandes, foi o mediador do
painel e, em outro momento,
proferiu palestra a produtores

com foco em “Tecnologia embarcada em máquinas como
elemento para decisão e autonomia”. O evento também contou com a apresentação do
diretor de Marketing da John
Deere na América Latina, Cristiano Correia, sobre “Inovações
na mecanização agrícola”.
WALK AROUND - A Concessionária John Deere fez demonstrações do Operation
Center no stand interno (Arena Agroconexão) e na parte
externa. Os clientes tiveram
a oportunidade de realizarem
um “walk around” nas máquinas em exposição, com o
objetivo de conhecerem de
perto toda a tecnologia embarcada nas mesmas, lembrando também que a John
Deere oferece uma variedade
de soluções para operações
no campo para maximizar a
eficiência e melhorar o ambiente de crescente necessi-

dade de culturas para atingir
todo o seu potencial.
MINISTRA - Assim como o público em geral, os cooperados
acompanharam a visita da ministra da Agricultura, Tereza
Cristina, e as palestras técnicas ocorridas.
O AgroBIT Brasil reuniu líderes,
produtores e profissionais de
todo o país na busca pelas melhores parcerias para acelerar a
transição da tecnologia do labo-

ratório para o campo. O evento
integrou os diversos elos da cadeia para acelerar o Ecossistema AgriTech no Brasil.

A Concessionária
John Deere fez
demonstrações do
Operation Center

Produtoras visitam fábrica
da John Deere no RS
Um grupo formado por produtoras rurais das regiões norte
do Paraná, entre elas várias
cooperadas da Cocamar, visitou a fábrica da John Deere no
dia 19 de novembro em Horizontina, Rio Grande do Sul.

saram, havia sido programada, a pedido das participantes, pela Cocamar Máquinas, concessionário John
Deere.

A unidade da montadora em
Horizontina, onde elas foram
A viagem, que começou na recebidas, conta com 2 mil plantadeiras e sete de co- toras teve a oportunidade de receber explicações dos técnoite do dia 17 e terminou funcionários e opera na pro- lheitadeiras. Com 28 inte- acompanhar o processo de nicos sobre as tecnologias
dia 20, quando elas regres- dução de três modelos de grantes, o grupo de produ- montagem das máquinas e utilizadas.
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PRÊMIO

Homenagem no Summit Pacto Global
Cocamar recebeu uma menção honrosa do Prêmio Sesi ODS 2019 na categoria Indústria
m solenidade promovida durante o Summit
Pacto Global Signatários na noite de 18 de
novembro na Associação Comercial e Empresarial de Maringá, evento que reuniu dirigentes da entidade e dezenas
de convidados, a Cocamar foi
uma das organizações locais
homenageadas com o Prêmio
Sesi ODS 2019 na categoria Indústria, fazendo jus a uma
menção honrosa.

blicas e organizações da sociedade civil que atuam em prol
dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). A
cooperativa foi uma das apoiadoras do Summit, que contou,
na abertura, com uma apresentação do Coral Cocamar, regido
pelo maestro Valdemar Moura
Júnior. A realização assinala o
10º ano do engajamento das
empresas da cidade nos trabalhos voltados aos ODS, coordenado pelo movimento “Nós Podemos Maringá” que tem a
Entregue ao presidente da coo- participação de vários setores
perativa, Divanir Higino, a dis- da sociedade civil.
tinção é um reconhecimento
prestado a indústrias, empre- Uma palestra do representante
sas, instituições de ensino, pú- do Pacto Global Brasil, Marcelo

E
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Linguite, completou a agenda.
Segundo ele, os ODS estão focados em parcerias, no trabalho conjunto. “Sem parceria,
não se chega a lugar nenhum”,
disse ele, mencionando que a
sociedade, como um todo, precisa estar envolvida em um
programa duradouro de desenvolvimento sustentável. “Os
atuais modelos de governança
estão exigindo outros níveis de
consciência”, afirmou, destaDistinção foi entregue a Divanir Higino na Acim
cando que “nada é tão forte
quanto as parcerias para o de- empresas e organizações e de Maringá, com seu grande
senvolvimento”.
mais de 13 mil membros. No número de signatários, está à
Brasil, são 830 signatários, sob frente de vários países. A AgenO Pacto Global, de acordo com a liderança do Estado de São da 2030, observou ele, está
o palestrante, já abrange 160 Paulo, seguido pelo Paraná. De composta por 17 ODS que são
países, 80 redes locais com acordo com Linguine, a cidade “integrados e indivisíveis”.

EVENTO

Feira de negócios da Sicredi
União PR/SP recebe 5 mil pessoas
Realizada em Maringá, a 1ª Expo União reuniu 85 expositores associados da instituição
financeira cooperativa em ambiente favorável para negócios, troca de informações e networking
1ª Expo União da Sicredi União PR/SP,
em Maringá, superou
as expectativas ao
movimentar 5 mil pessoas,
sendo que cerca de 600 participaram da programação de
palestras, oficinas e rodadas
de negócios. Realizada na primeira quinzena de novembro,
no Pavilhão Azul do Parque de
Exposições Francisco Feio Ribeiro, a feira de negócios reuniu 85 expositores de
Maringá, Sarandi, Paiçandu e
Mandaguaçu. Todos associados da instituição financeira
cooperativa.

A

força do cooperativismo”, enDe acordo com o superinten- fatiza ao citar que a ideia é
dente de Negócios da Sicredi aperfeiçoar ainda mais o evento
União PR/SP, David Vacari Con- para as próximas edições.
chon, os resultados foram surpreendentes por ser a primeira OPORTUNIDADES - O presiedição da feira. “Foi muito po- dente da Sicredi União PR/SP,
sitivo para as empresas asso- Wellington Ferreira, destaca
ciadas que expuseram sua que a Expo União objetiva immarca, produtos e serviços. pulsionar os diversos segAlém disso, cerca de 45% das mentos ao criar oportunidapessoas que passaram pelo des de negócios, bem como
local não eram associadas da troca de informações e netSicredi União, o que é impor- working entre os associados
tante porque conheceram a e com o público visitante em

Cerca de 45% das pessoas que passaram pelo local não eram associadas

foi a primeira vez que levou a
empresa para uma feira.
“Atendi muitos consumidores
com potencial para se tornar
clientes. Foi uma excelente
oportunidade”, comemora ao
citar que apresentou aos visitantes o portfólio com proA empresária da Quibras e as- dutos de limpeza, vassouras,
sociada há seis anos da Si- aromatizantes, velas artesacredi União PR/SP, Bernadete nais, entre outros.
Costa Curto Baggio, estava
entre os expositores. Ela con- CAPACITAÇÕES - Além das emta que apesar de a empresa presas expositoras, a Expo
ter 39 anos de mercado, esta União, em parceria com o Segeral. “Nosso propósito é ser
relevante de forma colaborativa, proporcionando crescimento para as empresas associadas e desenvolvimento
para a comunidade em que
estamos inseridos”.

brae/PR, também disponibilizou capacitações gratuitas para os visitantes da feira. A programação incluiu cinco palestras e uma oficina, além de
três rodadas de negócios entre
os expositores. Durante os três
dias da feira também tiveram
apresentações culturais, espaço kids e estacionamento gratuitos. Já o lucro da praça de
alimentação foi revertido para
três entidades: Apae Maringá,
Lar Escola da Criança de Maringá e Lions Clube Maringá.
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Lourenço no Conecti CBIC em Maringá
O presidente do Conselho de
Administração da Cocamar,
Luiz Lourenço, participou no
Fashion Hall em Maringá no dia
22 de novembro, do Congresso
Nacional de Engenharia, Construção, Tecnologia e Inovação
(Conecti CBIC 2019), evento
que contou com a participação
de mais de 400 empresários e

dirigentes do setor oriundos de
19 estados e do Distrito Federal. A agenda incluiu palestras,
debates e apresentações de
cases de sucesso com a finalidade de promover a troca de informações sobre tecnologia e
inovação para o desenvolvimento econômico e social do
Brasil.

SINDUSCON - Promovido pela
Câmara Brasileira da Indústria
da Construção, com apoio do
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Nacional)
e Serviço Social da Indústria
(Sesi Nacional), o Congresso foi
realizado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil da
Região Noroeste do Paraná
(Sinduscon-PR/Noroeste).
SOLUÇÃO - Ao lado do presidente do Sistema Ocepar, José
Roberto Ricken, Lourenço foi
um dos palestrantes do painel
“Cooperativa de Crédito, uma
solução para o futuro”, que
contou também com a presença do diretor de operações do
Banco Cooperativo do Brasil,
Ênio Meinen, e do presidente do
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Sicoob Sul e ex-presidente do
Sicoob Central Unicoob, Jeferson Nogaroli; o presidente do
Sinduscon-PR Noroeste, Marcos Mauro Filho, atuou como
mediador.
Em sua palestra, Lourenço destacou o início do sistema cooperativista em Maringá e na
região, a fundação da Cocamar
e também o movimento que se
formou, nas décadas de 1970 e
1980, sob a coordenação da
Ocepar, para a implantação das
cooperativas de crédito no Paraná. Ele mencionou os diferenciais do sistema em comparação ao modelo mercantilista
e disse que Maringá se consolida como a referência do associativismo no país.

GASTRONOMIA

Finalistas do Chefs do
Campo são homenageadas
No almoço servido durante a reunião dos Conselhos da Cocamar,
os participantes tiveram a oportunidade de saborear os pratos vencedores
s cinco produtoras finalistas do Festival de
Sabores Chefs do
Campo Cocamar foram homenageadas dia 21de
novembro pela cooperativa,
durante evento que reuniu dirigentes, equipe de gestores e
integrantes dos Conselhos de
Administração, Fiscal e Consultivo na Associação Cocamar.

A

Arruda Marques da Silva, de
Assaí; o cupim ao forno recheado com bacon e acompanhado de batatonese, de Giani
Érica Deganutti, de São Jorge
do Ivaí; e, a única receita doce,
de Solange de Santa da Cunha,
de Cambé: pasteizinhos de
amendoim, que foram oferecidos com sorvete, na sobremesa.
Em sua saudação às finalistas,
o presidente da Cocamar, Divanir Higino, agradeceu a participação delas e disse que “o
compartilhamento de receitas
de pratos tão tradicionais e
apreciados em suas famílias,
é mais uma ação que acentua
o envolvimento cooperativista”.

Elas receberam presentes e
lembranças pela participação
e, acompanhadas de seus maridos ou um familiar, foram
convidadas a representar a
Cocamar no dia 6 de dezembro
durante o Encontro Estadual
de Cooperativistas Paranaenses a ser promovido pelo Sistema Ocepar em Medianeira,
oeste do estado, tendo entre RESGATE - Na sua quarta edios destaques um show com ção, o Festival tem a proposta
de resgatar a memória da gasMichel Teló.
tronomia tradicional das famíALMOÇO - No almoço servido lias rurais como fator cultural
durante a reunião, os partici- e de congraçamento entre seus
pantes tiveram a oportunidade integrantes e a comunidade.
de saborear os pratos vencedores, preparados com capri- Uma das novidades do concho pelo chef Eduardo Pinhei- curso deste ano foi a realizaro, do Haddock Buffet, com ção de oficinas baseadas no
base nas seguintes receitas: a aproveitamento de alimentos
galinhada, especialidade de regionais, conduzidas pelo
Sandra Mara Calvi Baulli, de chef e cooperado Elsio Brazão,
Doutor Camargo; a costelinha de Cambé, com a participação
suína com creme de milho e de mais de 150 produtoras.
farofa de pimentão, de Sueli
Aparecida Zandomeneghi, de As receitas serão publicadas
Sabáudia; a canjiquinha com nas edições mensais do Jornal
bacon e calabresa, de Alinne de Serviço Cocamar.

A partir da esquerda: João Sadao, gerente de Cooperativismo; Alinne Arruda Marques da
Silva, de Assaí; Juliana Guerra, analista de Cooperativismo; Sueli Aparecida Zandomenighi,
de Sabaudia; Giani Érica Gabriel Deganutti, de São Jorge do Ivaí; o chef Eduardo Pinheiro,
que preparou todos os pratos no almoço; o chef Elsio Brazão, responsável pelas oficinas;
Sandra Mara Calvi Baulli, de Doutor Camargo, e Solange de Santa da Cunha, de Cambé

Vencedoras foram
acompanhadas dos
esposos ou familiares
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FLORESTA

Em busca de um mundo mais sustentável
Alunos da Escola Municipal Messias
Ferreira participam de exposição cultural,
dentro do Cooperjovem, junto com a Cocamar
s meninas Brenda e
Maria Eduarda, ambas
com 10 anos de idade,
tiveram uma semana
diferente e movimentada, como
tantas outras crianças que cursam o ensino fundamental na
Escola Municipal Messias Barbosa Ferreira em Floresta, município vizinho a Maringá.

A

Nos dias 20 e 21 de novembro,
foi promovida ali a Exposição
Cultural 2019 com a participação de alunos do 1º ao 5º anos
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em que foi abordado um tema
instigante: sustentabilidade,
em diferentes formas. Uma
maneira de fixar ainda mais o
aprendizado e, por tabela, chamar a atenção da comunidade
para o fato de que o futuro do
planeta depende da atitude
consciente de cada um. A exposição cultural teve como
abertura uma apresentação
circense, com alunos ensaia- Orientados por professores e
dos pela professora Marli Rei- com a ajuda de familiares, os
nert com tema: “Unidos por estudantes da faixa etária de
uma floresta sustentável”.
6 a 12 anos colocaram em prá-

tica o que aprenderam sobre
reciclagem e separação de
lixo, entre vários outros itens
que tiveram a oportunidade de

estudar em sala de aula com
professores, palestrante, assistindo vídeos e preparando trabalhos. Eles estavam

prontos para dar explicações água e cola, alguns deles
aos visitantes.
mostravam que o processamento de diferentes tipos de
Falando com orgulho da crian- papéis dá origem a um novo, o
çada, a diretora Márcia Beatriz qual, após secar, pode ser utiBaqueta Guedes apresentava lizado de diversas maneiras
as salas nas quais a exposição (na própria escola, por exemera subdividida: “Basta moti- plo, servindo de cartaz). Travar os alunos para que o resul- balho desenvolvido pelas
tado vá além das expecta- professoras dos 5º anos, Sara,
tivas”.
Silvânia e Iracilda. Além do
papel, na coleta seletiva são
Dos cerca de 500 estudantes separados vidro, metal, plásda escola, 98 fazem parte do tico e orgânicos, visando o seu
Cooperjovem, um programa reaproveitamento, esse asmantido há vários anos em sunto foi tema dos alunos dos
parceria com a Cocamar, para 1° anos Páscoa, Silvia e Mamostrar a importância de co- noela.
operar, ou seja, unir esforços
para que todos alcancem o ob- NOVOS ITENS - Compostagem
jetivo comum. A cooperativa e meio ambiente eram as tecontribuiu com materiais para máticas dos 2º anos representados por Nair, Lucinéia,
a exposição.
Mirele e Maria do Carmo. Os
PLÁSTICOS - Em uma das alunos de arte das professoras
salas, crianças explicavam Maiara Gabriel e Dayane Franque é preciso ter consciência cose surpreenderam ao ver
em relação ao uso abusivo de que até roupas, brinquedos e
sacolas plásticas de super- ornamentos podem ser produmercado, assim como de ca- zidos com materiais reciclánudos e copos descartáveis. veis, incluindo pneus velhos.
No mundo, são milhões de A arte foi destaque, ainda,
unidades lançados fora a ca- entre a equipe que tratou de
da dia que, invariavelmente, garrafas PET, fazendo originar
acabam indo parar no meio uma série de itens com as emambiente. Os plásticos estão balagens desse tipo de mateentre os vilões, poluindo ma- rial, sob a responsabilidade
nanciais e mares e prejudi- das professoras Rozeli, Gisele,
cando a fauna.“Se não der Joice, Edna, Margareth e Vanpara reutilizar, recuse”, es- derci.
tampava um cartaz. Dando o
exemplo, mães de alunos ÓLEO - A reportagem chegou,
confeccionaram sacolas com então, à sala onde estavam
materiais recicláveis, e a pró- Brenda e Maria Eduarda, citapria Cocamar fez a doação de das no início do texto, que tiuma quantidade de sacolas veram também a companhia
ecologicamente corretas, de Giovana Gabriel Andrade e
para distribuição ao público. Nicoly Roberto Amorim, ambas também de 10 anos. Seus
PAPEL - Em outra sala, um trabalhos tiveram como objegrupo de alunos se divertia ex- tivo apresentar a reciclagem
plorando os temas reciclagem de óleo de cozinha e papel,
do lixo e coleta seletiva. Re- bem como de embalagens vacorrendo a um liquidificador, zias de comprimidos. Com o

óleo, que não deve ser lançado na rede de esgoto, é
possível produzir diversos
itens, como resinas para tintas, sabão, detergente, glicerina, ração para animais e até
biodiesel, representado pelas
professoras Adriana e Marinalda Quanto às embalagens
de remédios, o destino deve
ser a coleta seletiva de resíduos recicláveis. O mesmo
vale para frascos e outras
embalagens, conforme trabalho desenvolvido pela professora Luciana da sala de
recurso.
Com isso, as meninas e todos
os demais alunos da escola
mostraram que, se depender
deles, teremos uma sociedade
mais consciente e comprometida.
Márcia Beatriz Baqueta Guedes conta com a orientadora
A ESCOLA - Criada em 1958, a Angela Mansano Baqueta, as
Escola Messias Barbosa Fe- supervisoras Maria Aparecida
rreira é a única escola muni- Ribeiro e Magna Regina Corsocipal de Floresta que atende lini Silva, a psicopedagoga Nado 1º ao 5º anos e conta atual- tália Oliveira, a psicóloga
mente com 24 turmas em dois Gislaine Gomes. Participaram
períodos (manhã e tarde) e a da Exposição Cultural 2019,
Educação de Jovens e Adultos ainda, as professoras Adriana
(EJA) ministrada em horário Viúdes, Maria da Glória, Maria
noturno.
Maceis e Nair de Jesus (todas
envolvidas com o programa
O estabelecimento dirigido por Cooperjovem).

Apresentações circense
e de trabalhos
movimentaram a escola
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