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Municípios visitados ou mencionados
para a produção do conteúdo desta edição

Altônia - Assaí - Assis (SP) – Bela Vista do Paraíso - Cambé - Cianorte - Corumbá - Descalvado
(SP – Doutor Camargo - Floraí – Floresta - Foz do Iguaçu - Guaíra - Jaguapitã - João Pessoa
– Jussara - Londrina - Maringá – Umuarama - Paranapanema (SP) – Piracicaba (SP) - Porto
Jofre (MT) - Presidente Prudente (SP) - Promissão (SP) – Santa Cecília do Pavão - São Carlos
(SP) – São Sebastião da Amoreira - Tangará da Serra (MT) – Tapejara - Terra Boa

Um pelo outro, obtemos a média diária
de ganho superior a 1,2 quilo/dia”

JOÃO MARIA MARQUES, pecuarista e cooperado da Cocamar,
sobre o programa de confinamento bovino que faz em São João
do Caiuá, no noroeste paranaense, utilizando produtos
fornecidos pela cooperativa

Colheita em Iowa: se fosse um país, estado norte-americano
ocuparia o quarto lugar entre os maiores produtores
mundiais de milho. Produtividade é recorde neste ano
e agricultores assimilam novas tecnologias com rapidez

Vocês não só pensam grande, como
também agem grande”

MAURO RICARDO, secretário da Fazenda do Paraná, que participou
do Encontro de Núcleos Cooperativos em Maringá e, na sequência,
visitou a Cocamar
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A tecnologia que impulsiona resultados
PALAVRA DO PRESIDENTE

Ao convidar seus familiares para que os acompanhem
aos eventos técnicos organizados pela cooperativa,
os cooperados conseguem reter mais informação e
planejar melhor a aplicação das novas ferramentas
Divanir Higino,
presidente da Cocamar

A Cocamar tem promovido
muitos eventos para transferir
tecnologias aos produtores.
Quando falamos assim, talvez
nem todos tenham ideia dos
avanços que essas tecnologias
podem trazer para os seus negócios. Por isso, é comum que
haja um processo lento de incorporação dos novos conhecimentos. Alguns agricultores
preferem esperar por mais
tempo para ouvir a opinião e
os comentários de vizinhos,
enquanto outros podem achar
complicado absorver tanta informação. Mas é preciso estar
atento para as novidades que
vão surgindo em forma de
oportunidades, lembrando
que, a cada safra, o conheci-

R$ 33,4

bilhões foram
contratados entre
julho e setembro
pelos produtores
que acessaram
o Plano Safra
Agrícola e Pecuário
2016/17. O montante
é 18% do total de
R$ 189,3 bilhões
programados
para o período

mento que não se renovou vai
ficando defasado.

Uma sugestão é que o produtor participe dos eventos da
cooperativa em companhia de
seus familiares. Convide-os
para que venham aos dias de
campo. Em janeiro, por exemplo, a Safratec promovida pela
Cocamar promete estar repleta de informações valiosas para quem busca acrescentar
conhecimento e transformálas em mais resultados.

Fazendo isso em família, ao
lado da esposa e dos filhos,
fica mais proveitoso e depois,
em casa, é mais fácil para o
produtor rememorar o que foi
visto por todos e planejar o
que pode ser aplicado em sua
lavoura.

Uma das funções mais importantes do cooperativismo é
possibilitar que os produtores
tenham acesso a informações
para que se mantenham competitivos em seus negócios. Em
um dia de campo ou em uma
palestra técnica organizada
pela Cocamar, tudo é preparado para que ele, o produtor,
possa entender bem e utilizar
sem dificuldade o que está sendo demonstrado e explicado.
Além disso, a cooperativa mantém uma equipe com profissionais técnicos, em todas as
unidades, para ajudá-lo na aplicação das novas ferramentas.

Uma das funções mais importantes
do cooperativismo é possibilitar que
os produtores tenham acesso a
informações para que se mantenham
competitivos em seus negócios”

Aproveite bem a tecnologia:
é ela que irá impulsionar os
resultados e possibilitar que
façamos muito mais com o
mesmo.

Oportunidades
para o agro

Cooperadas no Congresso
de Mulheres do Agronegócio
A Cocamar foi representada
por um grupo de cooperadas no
Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio 2016, dias
25 e 26/10 em São Paulo, no
Transamérica ExpoCenter.
A realização foi do próprio
Transamérica ExpoCenter e o
evento, patrocinado pela John
Deere, contou com o apoio da
Cocamar. O Congresso, que te-

ve como tema “Desenvolvendo
Oportunidades na Era da Eficiência e Sensibilidade”, debateu o papel das produtoras no
setor que responde por mais de
22% do Produto Interno Bruto
(PIB) nacional.

Representaram a cooperativa as cooperadas Cecília Barros Mello Falavigna, de Maringá, Cláudia D’Agostini, de Sa-

báudia, Flávia Giansante, de
Primeiro de Maio, e Neila
Adriana Polo Branco, de Iporã.
Ao chegarem ao Congresso,
elas foram recepcionadas por
Luiz Carlos Tejon Megido, integrante da equipe organizadora.
Megido é apresentador de um
programa semanal sobre agronegócios na Rádio Jovem Pan,
em São Paulo, e foi um dos palestrantes do Congresso.

O presidente-executivo
da Associação Brasileira
de Proteína Animal
(ABPA), Francisco Turra,
que já foi ministro da
Agricultura, afirmou que
novas oportunidades estão
despontando no agronegócio com a retomada da credibilidade do Brasil por
investidores. Segundo Turra, o Brasil responde por
1,4% das trocas comerciais
em todo o planeta e alcança 6,9% do comércio agrícola mundial. “Forte na
produção de alimentos, o
país pode se destacar ainda mais. Em soja, carne
bovina e carne de frango,
por exemplo, o Brasil é o
segundo produtor mundial e o primeiro em exportação.”
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MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E PEÇAS

John Deere é com
a Cocamar Máquinas

Empresa da Cocamar opera a
concessão da companhia nas
cidades de Maringá, Paranavaí
e São Pedro do Ivaí

C

ontrolada pela Cocamar Cooperativa
Agroindustrial, a
Cocamar Máquinas
é a nova concessionária
John Deere, fabricante de
máquinas e implementos
agrícolas. Por meio da Cocamar Máquinas, a cooperativa passou a operar oficialmente no mês de outubro na

comercialização dos principais produtos da marca –
tratores,
colheitadeiras,
plantadeiras, pulverizadoras
e equipamentos diversos,
além de fornecimento de
peças e prestação de assistência técnica -, nas cidades de Maringá, Paranavaí
e São Pedro do
Ivaí (PR).

Negociação foi
homologada em
setembro pelo Cade
e empresa começou
a operar oficialmente
em outubro
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No mês de setembro, a negociação foi homologada pelo Cade
(Conselho Administrativo de
Defesa Econômica) e, em outubro, a Cocamar Máquinas
formalizou a aquisição da
empresa Solomar - que há 19
anos mantinha estrutura de
atendimento naqueles municípios.

PORTFÓLIO - “A cooperativa
possui tudo o que o produtor
rural precisa, desde fertilizantes até óleo diesel. Agora,
com a Cocamar Máquinas,
ampliamos os nossos produtos para a linha de máquinas. Nosso objetivo é diversificar o portfólio de negócios
da cooperativa, de modo a
oferecer soluções integradas

ao produtor rural”, afirma o
presidente da Cocamar, Divanir Higino.

O superintendente de Negócios, Grãos e Insumos da Cocamar, engenheiro agrônomo
Arquimedes Alexandrino, é o
responsável geral pela concessão, que tem o engenheiro
agrônomo João Carlos Ruiz

como gerente geral.

Nos últimos meses, os profissionais da concessionária
passaram por um amplo programa de treinamento, sendo
que nesta fase inicial a empresa permanecerá sediada no
mesmo endereço da antiga Solomar (às margens da PR-317,
próximo ao Shopping Catuaí).

Com a Cocamar
Máquinas,
ampliamos os
nossos produtos
para a linha de
máquinas.
Nosso objetivo é
diversificar o
portfólio de
negócios da
cooperativa, de
modo a oferecer
soluções integradas
ao produtor rural”

DIVANIR HIGINO,
presidente da Cocamar

Ao lado, o
descerramento
da placa de
inauguração,
com dirigentes
da Cocamar e
da John Deere
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MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E PEÇAS

Mais de 600
convidados de
Maringá e região participaram na noite do dia 27 de outubro da solenidade oficial
de inauguração da Cocamar
Máquinas, nova concessionária John Deere para as cidades de Maringá, Paranavaí e São Pedro do Ivaí.

Dirigentes da Cocamar – o
presidente do Conselho de
Administração, Luiz Lourenço, o presidente Divanir Higino, o vice-presidente José
Cícero Aderaldo, superintendentes e gerentes - e a equipe de gestão da empresa,
receberam a diretoria da
John Deere Brasil e representantes da companhia no
Paraná e outros Estados,
além de produtores associados e profissionais da cooperativa e da concessionária.
Antes da inauguração, no
final da tarde, foi promovida
uma reunião com todos os
colaboradores da
Cocamar Máquinas,

Na foto acima,
dirigentes da Cocamar
e da John Deere,
logo que chegaram
ao evento de
inauguração, no
final da tarde,
para uma reunião
com os colaboradores.
Ao lado, Paulo
Renato Herrmann
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oportunidade em que
o presidente do Conselho de Administração da cooperativa, Luiz Lourenço, e o
presidente da John Deere Brasil, Paulo Renato Herrmann,
comentaram sobre o início das
operações. “Queremos que seja
feito um trabalho exemplar,
com total dedicação aos cooperados”, afirmou Lourenço. Por
sua vez, Herrmann, que também é vice-presidente de Marketing e Vendas para a América Latina, fez um histórico
das conversações mantidas
durante um longo período entre ambas as partes. “Hoje é
um dia histórico e agora somos um só ente”, ressaltou, referindo-se ao fato de que a
tecnologia John Deere se soma
à cultura da Cocamar. O presidente da companhia estava
acompanhado do diretor de
Planejamento Estratégico, João
Pontes, do diretor de Vendas
Brasil, Rodrigo Bonato, e de
Alex Sayago, diretor de Vendas Brasil e diretor de Marketing para a América Latina. Na
mesma oportunidade, o superintendente de Negócios, Grãos
e Insumos da Cocamar, Arquimedes Alexandrino, responsável pela concessão, também
deu as boas vindas aos colaboradores, assinalando que será
intensificado o programa de
treinamento aos profissionais
“para que funcione sempre como uma orquestra”.

EXCELÊNCIA - À noite, ao fazer sua saudação aos convidados, Lourenço pronunciou-se
dizendo que o objetivo é fazer
da Cocamar Máquinas a melhor concessionária John Deere do Brasil, com um trabalho
de excelência em pós-vendas.
“Antes de avançar nas negociações, fizemos uma pesqui-sa
com os cooperados e a aprovação foi praticamente unânime”, disse. “Queremos ser diferentes, envolvendo não apenas os colaboradores da Cocamar Máquinas, mas também
as equipes das unidades da cooperativa localizadas nas áreas
de concessão para prestar um
atendimento ágil.” E arrematou: “Vamos levar aos produtores uma completa linha de insumos e agora também de máquinas, ou seja, so- luções inte-

gradas para que eles possam
evoluir cada vez mais”.

Acima, geral do
evento, com cerca
de 600 convidados e,
ao lado, a equipe
de gestão da nova
concessionária.
Embaixo, detalhe
da solenidade

Dizendo-se entusiasmado
com o início de operações da
Cocamar Máquinas, Paulo Renato Herrmann ressaltou que
a companhia tem, como valores, integridade, compromisso, inovação e qualidade. “O
Brasil já é o segundo país
mais importante para a John
Deere, depois dos Estados
Unidos”, mencionou, dizendo
não ter dúvida de que a maneira de trabalho a ser realizada com a Cocamar “será um
sucesso”. E completou: “Acredito que será um exemplo de
como podemos trabalhar em
outras partes do mundo”.

A John Deere apresentou um
vídeo institucional com seus
valores, um histórico da companhia fundada em 1837 e a
operação no Brasil, foi procedida uma bênção litúrgica e,
em seguida, os dirigentes fizeram o descerramento de uma
placa de inauguração. Concluindo, o superintendente Arquimedes Alexandrino, responsável
pela concessão, apresentou a
equipe de gestão da Cocamar
Máquinas: o gerente geral de
Negócios, João Carlos Ruiz, o
gerente comercial Marcelo A.
Mondego, o gerente de pós-vendas Emanuel Catori, e a controller, Márcia Regina Cardoso.

Para o presidente da Cocamar, Divanir Higino, a Cocamar Máquinas fortalece ainda
mais o trabalho da cooperativa.
“Podemos dizer que é concretização de um sonho e não há
dúvidas quanto ao êxito desse
empreendimento.”

Cooperados aprovam

Entre os cooperados que
participaram da solenidade
estava João Dolfini, de Floresta, que adquiriu sua primeira máquina John Deere
em 1997, logo que foi aberta
a concessionária em Maringá. “É uma tecnologia
imbatível”, resumiu Dolfini,
dizendo-se satisfeito pelo
fato de a Cocamar ter in-

gressado nesse segmento.

“Sou cliente John Deere
há 15 anos”, comentou Ângelo Celestino, produtor de
Ivatuba. Segundo ele, as
máquinas “apresentam qualidade superior e os avanços tecnológicos trazem facilidades aos agricultores.
Com minha co-lhedeira, con-

sigo colher 3 mil sacas de
soja por dia, é muito ágil”,
frisou. O vice-presidente do
Conselho de Administração,
Antonio Pedrini, também
passou a ser cliente John
Deere, tendo adquirido três
colhedeiras na última safra.
“Acredito que o sonho de
todo produtor é ter uma
John Deere”, disse.
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450

milhões de reais é o orçamento para o seguro rural
na safra 2016/2017. O valor é 12,5% maior em relação aos recursos destinados na temporada passada. A informação é do Departamento de Gestão de
Risco do Ministério da
Agricultura. Segundo lideranças do setor, os recursos atuais para subvenção
do seguro rural não cobrem nem 10% da agricultura brasileira e o país necessita de um orçamento
de aproximadamente R$ 1
bilhão para atender os riscos nas lavouras.

FUNDO - Um grupo
de trabalho, liderado pelo
ex-ministro da agricultura, Alysson Paolinelli, estuda a criação de um fundo com recursos da iniciativa privada para subsidiar o seguro rural. A
ideia é contar com apoio
de empresas de insumos,
como grandes multinacionais de defensivos, fertilizantes e sementes. O grupo estima que pode arrecadar cerca de R$ 3 bilhões de subvenção e ampliar a cobertura nos próximos anos para mais da
metade da área agriculturável do país.

Posto Matsuda integra
a rede Cocamar
Ampliando a sua rede de
postos de combustíveis, a
Cocamar arrendou um dos
maiores e mais tradicionais
estabelecimentos do ramo
em Maringá: o Posto Matsuda, localizado na PR-317,
anexo ao seu parque industrial, na saída para Campo
Mourão.

8

Com isso, a cooperativa,
que já possui sete postos na
região de Londrina, inicia
sua operação com abastecimento, loja de conveniência
e prestação de serviços também em Maringá. Todos têm
a bandeira Ipiranga e atendem aos produtores associados e ao público em geral.

é a quantidade de
postos de abastecimento
da cooperativa, dos quais
7 na região de Londrina

O gerente comercial Cleverton Ruffo ressalta o interesse da cooperativa em estabelecer um alto padrão de
qualidade no posto. “Nosso
objetivo é fazer dele uma
referência regional, unindo
a tradição da Cocamar à
qualidade no fornecimento
de produtos e serviços.”

A aquisição do Posto Matsuda é considerada estratégica para a Cocamar, pois
além da proximidade com a
cooperativa, o mesmo encontra-se localizado em
uma via com grande fluxo
de veículos e caminhões.
“Temos ali um enorme potencial a desenvolver”,
acrescenta Ruffo, ressal-

tando que a presença da Cocamar nesse setor confere
mais confiabilidade aos
consumidores interessados
em qualidade e produtos de
procedência.
Os demais postos da Cocamar estão localizados em
Londrina, Rolândia, Sertanópolis, Tamarana, São Sebastião da Amoreira, Santa
Cecília do Pavão e São Jerônimo da Serra. Além de
atuar no segmento do varejo, no qual ingressou em
2010, a cooperativa atua
também com seu TRR na
venda de óleo diesel aos
produtores associados, em
toda a região de atuação da
cooperativa.
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AFTOSA

Em novembro,
todo o gado
deve ser
vacinado
Segunda etapa da campanha
estadual de imunização dos
rebanhos bovino e bubalino
vai de 1º a 30/11

N

o mês de novembro, todo o rebanho bovino e bubalino deve ser imunizado contra a febre aftosa.
A vacinação de todos os animais é fundamental,
de acordo com os especialistas, para que o Paraná
continue mantendo o status de área livre de aftosa com vacinação, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde
Animal (OIE) com outros 23 Estados.

De acordo com a Agência de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná (Adapar), a forma mais eficiente, prática e
barata de prevenção é por meio da vacinação dos bovinos e
búfalos, durante as campanhas de vacinação que ocorrem
a cada seis meses, sempre em maio e novembro. Na etapa
de maio é obrigatória a vacinação dos bovinos e búfalos com
idade até 24 meses. E na etapa de novembro, todos os bovinos e búfalos existentes na propriedade devem ser vacinados, inclusive os bezerros com poucos dias de vida. Além
da vacinação, outra estratégia fundamental é a vigilância
sanitária, com destaque para o cadastramento do setor pecuário e o controle do trânsito de animais, visando impedir
que exemplares contaminados entrem no estado. Por isso
são feitas as fiscalizações do transporte.
A orientação da Cocamar é que o pecuarista se preocupe
com a qualidade da vacina que irá adquirir, só fazendo-o de
fornecedores idôneos, pois há o risco de o produto perder
sua eficácia durante o armazenamento em uma casa comercial que não tome os devidos cuidados. Uma interrupção por
algumas horas do fornecimento de energia elétrica, por
exemplo, deixaria as doses inócuas. Na cooperativa, as vacinas são guardadas em refrigeradores dotados de sensores
que emitem sinais se houver oscilação da energia, possibilitando que providências sejam tomadas rapidamente.

Recomendações

a)

Sempre conservar a vacina em local resfriado, na geladeira ou caixa isotérmica com gelo; nunca expor ao sol.
Somente transportar a vacina até a propriedade em caixa isotérmica com gelo, mantendo-a refrigerada até o momento da
aplicação.
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Procedimentos

1)

A vacinação e sua comprovação são obrigatórias. A comprovação deve ser feita até o dia 30 de novembro nas
Unidades Locais de Sanidade Agropecuária da Adapar ou pela
internet acessando a página da Adapar (www.adapar.pr.gov.br).

2)

Na etapa de novembro é obrigatório vacinar todos os
bovinos e búfalos, incluindo os bezerros com poucos
dias de vida.

3)

Ao comprar a vacina, o produtor deve obter a Nota Fiscal de compra e o Comprovante de Vacinação e Atualização Cadastral.

4)
5)

A dose da vacina é de 5 ml para todos os animais, independente do peso e tamanho. Só vacine bovinos e búfalos.

Preencher o Comprovante de Vacinação e Atualização
Cadastral, relacionando corretamente a quantidade de
animais existentes e de animais vacinados, por sexo e por
idade. A quantidade de animais relacionada no Comprovante
será cadastrada na ADAPAR e, portanto, deve ser exatamente igual ao existente na propriedade. Assim, o produtor
deve aproveitar a vacinação para contagem dos animais e,
somente depois, preencher o Comprovante.

6)

Para fazer a comprovação da vacinação nas Unidades
Locais de Sanidade Agropecuária: levar as duas vias do
Comprovante de Vacinação e Atualização Cadastral e a Nota
Fiscal da compra da vacina.

Se mais de um produtor fizer a vacinação em conjunto,
7) deve
ser preenchido um Comprovante para cada produtor.
o produtor tiver mais de uma propriedade, deve ser
8) Sepreenchido
um Comprovante para cada uma delas.
numa mesma propriedade tiver a criação de bovinos
9) See búfalos,
preencher um Comprovante para cada espécie de animal. Qualquer dúvida, procure esclarecimento nas
unidades locais de sua região.

b)

Aplicar a vacina com agulhas e seringas bem limpas e
desinfetadas para evitar contaminações (antes de usar,
deixe a seringa e agulhas em água fervente por 10 minutos).
Agite bem o frasco antes de usar. Aplique com calma a vacina
nos animais.

c)

A dose a ser aplicada é de 5 ml, para todas as idades, tamanho e peso do animal. Essa é a dose correta, nunca
aplique menos do que essa dosagem.

d)

Aplicar a vacina na tábua do pescoço, via subcutânea ou
intramuscular. Evite aplicar no posterior (“traseiro”) do
animal que é região de carne nobre.

e)

Realizar a vacinação o quanto antes, não deixando para
os últimos dias da campanha.

É obrigatório

A aquisição e aplicação da vacina contra a febre aftosa é de
responsabilidade dos proprietários dos animais. A vacinação
e a comprovação são obrigatórias, estando previstas em legislação estadual. A não vacinação ou não comprovação implica
em multa mínima de 10 UPF (Unidade Padrão Fiscal do Paraná) variando conforme o número de animais, além de não
poder transportar seus animais para qualquer finalidade.

f)

E também não deixar para comprovar nos últimos
dias.

Comprovação online

O produtor pode realizar a comprovação da vacinação pela internet,
acessando a página da Adapar (www.adapar.pr.gov.br). Será feita
em duas etapas: 1°) cadastro da venda da vacina pelo revendedor
e 2°) comprovação pelo produtor. Ao acessar o link na página da
Adapar, haverá instrutivo sobre esta forma de comprovação. O produtor somente conseguirá efetuar a comprovação pela internet após
o revendedor também ter cadastrado a venda da vacina.

9,3

milhões de cabeças,
é a quantidade de
bovinos e búfalos no
Paraná, de acordo
com dados de
novembro/2015

Transporte
de Animais

Durante a campanha de vacinação, o transporte de bovinos e búfalos somente será
autorizado após a realização
da vacinação e da comprovação, tendo que aguardar o
prazo previsto para movimentação, após a aplicação
da vacina. E somente pode
ser realizado com a GTA Guia de Trânsito Animal. A
GTA é retirada para toda movimentação de animais (entrada e saída da propriedade), mesmo quando realizada
dentro do mesmo município
e entre vizinhos

10º

lugar é a posição do
Paraná no ranking
dos Estados
produtores de carne
bovina, no Brasil,
de acordo com
dados da Secretaria
Estadual da
Agricultura e do
Abastecimento (Seab)

200

mil toneladas de
carne bovina são
produzidas por ano,
no Paraná, segundo
a mesma fonte

REPORTAGEM ESPECIAL
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Confinamento faz da
fazenda uma indústria
Em São João do Caiuá, no noroeste do Estado, pecuarista
mantém produção de animais em alta escala, utilizando
insumos fornecidos pela Cocamar. POR CLEBER FRANÇA

E

xemplar. Assim pode
ser definido o trabalho de confinamento de gado
realizado pelo pecuarista João
Maria Marques, 76 anos, no
município de São João do
Caiuá, região noroeste do Estado. Seguindo pela estrada
Piedade, se chega à fazenda
São João da Colina Verde, local
onde são mantidos 1.200 ani-

mais em sistema de confinamento, utilizando as mais
avançadas tecnologias.

Os animais, entre bois e novilhas, são alojados em dois
galpões cobertos e com suficientes espaços ao ar livre,
sendo todo o piso cimentado.
O lugar é dividido ao meio,
com um vão onde passa o
vagão forrageiro. A comida é

colocada em dois cochos, cada
uma com 250 metros de comprimento. Para obter o melhor
desempenho possível, são alojados apenas os animais com
peso acima de 420 quilos.
“Aqui eles ficam entre 100 e
120 dias, quando saem com
mais de 600 quilos, em
média”, informa o produtor,
completando: “um pelo outro,
obtemos a média diária de

ganho superior a 1,2
quilo/dia”. O rebanho é terminado com 2,5 a 3 anos de
idade.

PADRONIZADO - Numa pastagem convencional (no período
das águas) esse rendimento
não passaria de 450 a 700
gramas/dia, segundo o pecuarista. “Quando é um pasto
bom, o ganho pode ser até
maior, mas varia”, diz. Outro
benefício do confinamento, de
acordo com Marques, é a padronização dos animais, revelando que, por esse sistema,
cada animal consome em média
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O pecuarista João
Maria Marques,
que é português
de nascimento,
reside em
Maringá há
mais de 50 anos

25 quilos de alimento por dia uma dieta balanceada, rica
em proteína, energia e minerais, e mistura contendo bagaço de cana, germe de
milho, silagem de cana, farelo de soja e suplemento mineral proteinado.
Disso tudo, apenas a silagem de cana de açúcar é produzida na fazenda. O farelo de
soja, a mistura de resíduos
agrícolas e a suplementação

mineral proteinada tem a Cocamar como fornecedora. Na
propriedade, são mais de 20
alqueires destinados a produção da silagem de cana, que
é armazenada em cinco silos
(do tipo trincheira) de cimento, sendo quatro com 50
metros de comprimento e
mais um com 75 metros.
Cada qual tem mais de quatro metros de largura. Em
breve, mais cinco alqueires
vão receber sementes de
sorgo para alimentar o gado.

Os compradores gostam muito
do que veem aqui, é muito
difícil não sair negócio”

O PROPRIETÁRIO, na foto abaixo com o vendedor técnico
da Unidade Maringá da Cocamar, Rober José Procópio

Animais tratados com excelência

Os animais são tratados
com excelência. O trabalho
de alimentação não para. A
regra é manter os cochos
sempre cheios. “Se eles não
estivessem confinados, estariam no pasto comendo toda
a brota, o que poderia comprometer a produção. Ainda
mais nesses últimos meses,
que tem chovido pouco em
nossa região”, observa o pecuarista, citando que a pastagem, nesse caso, não
aguentaria e só seria recuperada depois de fevereiro.
Nos pastos, para não depender do clima, oito alqueires
são mantidos com irrigação.
Foi justamente o déficit hídrico um dos fatores que levaram o proprietário a in-

vestir no sistema de confinamento, dez anos atrás. E
quando chegava a época do
inverno, ele ficava numa encruzilhada: ou vendia o gado
magro ou tinha que buscar
alternativas para alimentálos. “Com o confinamento, tiramos boa parte dos animais do pasto e isso aliviou,
foi a saída que encontramos”, salienta Marques, satisfeito: “Os compradores
gostam muito do que veem
aqui, é muito difícil não sair
negócio”.
Ele lembra que o trabalho
foi iniciado com 200 animais, depois passou para
400, até chegar a 1.200.
RECICLAGEM – Por período

de confinamento, os animais
produzem entre 800 a mil toneladas de esterco, que vai
como adubo orgânico para
as pastagens da fazenda, ou
seja, local onde são produzidos os animais da propriedade, as matrizes que geram
os bezerros, que em breve
estarão confinados – a média
de 1.200 cabeças/ciclo. Para
manter a qualidade do rebanho, o pecuarista utiliza
apenas touros reprodutores
de linhagem europeia, animais puros de origem (PO) e
a IATF (Inseminação Artificial em Tempo Fixo) para a
produção dos bezerros, o
cruzamento industrial, com
as raças Hereford, Limousin,
Charolês e Aberdeen Angus.
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REPORTAGEM ESPECIAL

Cuidados importantes no confinamento

Independente da época, os
compradores que visitam a
fazenda São João da Colina
Verde encontram animais da
mais alta qualidade e robustos. Além de ter um lote homogêneo para comercializar,
devido ao grande volume, o
pecuarista consegue um
preço diferenciado, sem contar que o rendimento de carcaça é bem melhor, conforme
explica Rober José Procópio,
vendedor técnico da Unidade
Maringá, que presta atendimento ao produtor João
Maria Marques. Segundo
Procópio, que é tecnólogo em
gestão de agronegócios, uma
coisa é ter um caminhão de
bois para vender e, outra, ter
carga para 60 caminhões.

Diferente do sistema convencional, o confinamento requer alguns cuidados extras.
Animais que não se adaptam

Rebanho fica
confinado entre
100 e 120 dias e
ganho de peso
diário é de 1,2
quilo por cabeça,
em média

ao sistema precisam ser retirados; é importante que a
água seja bem manejada (bebedouros limpos e água de
boa qualidade), pois se animal não consumi-la (em
quantidade suficiente) reduzirá o ganho de peso significativamente. Também é
importante verificar se os
animais não têm corrimento
nasal, manqueira e lacrimejamento nos olhos, pois como
estão aglomerados, se surgirem doenças, as mesmas
podem ser espalhar com rapidez.

O olho do dono

Nascido em Portugal [Ladeira dos Envendos], João
Maria Marques reside em Maringá há mais de 50 anos.
Desde que adquiriu a fazenda, trinta anos atrás, ele faz
questão de acordar bem cedo e se deslocar mais de 100
quilômetros até a propriedade. Detalhista e muito dedicado, não mede esforços para obter os resultados.
“Venho praticamente todo dia. Bem cedinho já estou
aqui. O ditado é antigo, porém verdadeiro: é o olho do
dono que engorda o boi.”
Além dessa fazenda de 400 alqueires, onde está localizado o confinamento, o pecuarista mantém outras
propriedades em São João do Caiuá e Terra Rica.

400

alqueires
é a área da
Fazenda São
João da Colina
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Uma rainha africana
visita a Cocamar

Em visita oficial ao Brasil,
onde percorreu regiões que
promovem a industrialização
de produtos agrícolas, uma
rainha africana, procedente
da Costa do Marfim, esteve
na manhã de 24 de outubro
conhecendo a Cocamar, em
Maringá.
Há anos na função de
rainha mãe de Zanzan, uma

das 19 regiões da Costa do
Marfim, Kouman Odette pertence a uma dinastia que representa 66 etnias e cerca de
um milhão de pessoas. Ela
também dirige uma ONG, a
AK (www.ak-ong.org), que
tem, entre seus objetivos,
combater a pobreza e fortalecer a paz.

cultura de seu país, Odette explicou que busca, em sua viagem, identificar alternativas
que venham a fortalecer a
economia de Zanzan, onde
são produzidos, entre outros
itens, algodão, frutas, cacau e
látex.

Em sua visita à Cocamar, a
rainha foi acompanhada de
Anselmo Michelotto, presi-

Odette, ao centro:
em busca de ideias para
desenvolver sua região

dente da Faculdades Integradas Camões, e de Chorubin
Kabanza, diretor-presidente
da Kabanza Global Tour, ambos de Curitiba. Recepcionado
na cooperativa pelos colaboradores Reynaldo Costa, Eduardo Chamaricone e Fernando
Volpato, o grupo conheceu o
Acervo Histórico e, em seguida, alguns setores do parque
industrial.

Copa Cocamar será dia 10 de dezembro
Irmã do ministro da Agri-

A edição 2016 da Copa Cocamar de Cooperados está programada para o dia 10 de dezembro a partir das 9h e durante o
dia todo na Associação Cocamar em Maringá. Organizada há
três décadas, a competição é um evento de congraçamento de
final de ano que reúne produtores associados, que representam
regiões atendidas pela cooperativa no Paraná nos Estados de
São Paulo e Mato Grosso do Sul.
Como todos os anos, haverá disputas de futebol suíço nas modalidades principal, masters e veteranos, campeonato de truco
e torneio de bocha. Ainda preservando a tradição, as unidades
participantes concorrem no campeonato da solidariedade, arrecadando provimentos para entidades assistenciais.

Pela primeira vez uma cidade paulista participa dos jogos e
com equipes de bocha, truco e futebol: Palmital. Por sua vez,
Nova Andradina (MS), será representada por uma dupla de bocheiros.
Durante o dia, haverá programação de entretenimento para
os familiares que acompanharem os jogadores, incluindo rodadas de bingo, com muitos prêmios.
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É preciso pensar
na sucessão

ORIENTAÇÃO JURÍDICA

Conheça e analise bem as cinco dificuldades mais
comuns quando chega a hora de passar o bastão

Q

uem
formou
um bom patrimônio
sabe
quão difícil foi
conquistar e também
preservar tudo o que
tem, pois ao longo do
tempo certamente foram
muitas as adversidades
econômicas enfrentadas para o sucesso alcançado. Depois de tudo
solidificado e funcionando bem há muito tempo,
chega a hora de enfrentar o desafio da sucessão.
Será preciso, como se
diz, passar o bastão ou
entregar a administração a outra pessoa, pois
a capacidade pessoal de
cuidar ou de gerir os negócios já está diminuída,
e continuar à frente de
tudo pode não mais convir. Para operar esta mudança ao menos cinco
dificuldades estão sempre presentes.
PRIMEIRA - Escolher
quem vai ser o sucessor
e a quem a administração será entregue pois
muitas vezes, principalmente no ambiente familiar, existem dois ou
mais filhos querendo ou
com capacidade de ocupar a administração.
SEGUNDA - Aceitar que
o novo administrador

tem uma visão diferente,
o que nem sempre quer
dizer uma visão errada,
mas somente uma maneira mais moderna de
ver e fazer as coisas.
Como o novo administrador foi formado em outro
tempo, onde os desafios,
os instrumentos de negócio, a tecnologia, a legislação, etc., são diferentes
das do tempo antigo, é
normal que sua maneira
de encarar ou de realizar
o trabalho seja outra.
Sendo o novo administrador uma pessoa sábia, certamente ouvirá a
experiência do administrador anterior, aproveitando tudo aquilo que for
útil para sua nova função.
TERCEIRA - Fazer uma
transmissão de forma
plena, no sentido de dar
a conhecer à nova administração a realidade jurídica da empresa, o que
é conveniente que seja
feito através de docu-

mentos bem elaborados.
Descuidos neste sentido
podem trazer surpresas
desagradáveis para o novo administrador, com
risco para continuidade
do próprio negócio.
QUARTA - Escolher também um bom advogado
para acompanhar o processo é outro desafio,
pois a sucessão é uma
questão jurídica e não
somente uma transmissão de cargo no terreno
pessoal ou emocional, de
modo que tomar os cuidados legais necessários
para tudo ir bem é algo
a ser considerado. Sucessão implica em mudança do centro do poder e de quem vai exercê-lo, e isto é muito complicado para ser feito
sem apoio jurídico.
QUINTA – Por último,
outra dificuldade dentro
da sucessão é decidir se
convém ou não constituir uma pessoa jurídica

para passar todo o patrimônio para dentro dela,
poupando os herdeiros
de certos problemas
num futuro inventário.
Cuidado. Antes de mais
nada, é preciso consultar um bom advogado e
um excelente contador
para saber se isto vale a
pena, pois existem muitas histórias em que este
caminho não melhorou e
só piorou a situação que
se queria evitar.
Como a sucessão é
uma realidade jurídica
inevitável, já que ninguém é eterno, pensar
nela e se preparar para
realizá-la bem e no momento mais apropriado
é o melhor caminho.
Afinal, uma sucessão
feita sem os cuidados necessários e no tempo
apropriado, pode colocar
a perder, em poucos
anos, um patrimônio que
foi conquistado em várias décadas.

VOCÊ SABIA? Uma sucessão feita sem os

cuidados necessários e no tempo apropriado,
pode colocar a perder, em poucos anos, um

patrimônio que foi conquistado em várias décadas

Lutero de Paiva Pereira
Advogado – Agronegócio
e contratos bancários
Maringá – Paraná
www.pbadv.com.br/
www.agroacademia.com.br
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Leite, grãos, laranja e gado.
Diversificando as fontes de renda
REGIÃO

Família de Atalaia se especializou na produção de leite mas diversificou os negócios ao longo
dos anos e mecanizou o que foi possível, em nome da sustentabilidade. POR MARLY AIRES

O

s irmãos Divaldo e
Denis
Fumagalli
sempre foram parceiros no trabalho na
propriedade, em Atalaia, desde a época em que o pai,
David, estava à frente. Ambos
nunca perderam de vista o objetivo de se aperfeiçoar no que
fazem, lembrando que quando a família começou a trabalhar com gado de leite, há
mais de 50 anos, eram algumas poucas cabeças de girolanda, rústico e não muito
produtivo.
Há três décadas, quando os
dois irmãos assumiram as
funções na propriedade, decidiram melhorar o rebanho.
Bem orientados, investiram
em genética, com inseminação artificial, compraram alguns exemplares de padrão
superior e partiram para a
criação das raças holandesa,
jersey e jersolanda. “Com isso, diminuímos o número de
cabeças no pasto e aumentamos a produção, economizando mão de obra e gastando
menos tempo para fazer o
trabalho”, explica Divaldo.
Ao mesmo tempo, eles

aprimoraram o manejo e a
alimentação, profissionalizando a atividade e mecanizando o que fosse possível e
melhorando a qualidade do
produto.

GESTÃO - “Mexemos com
leite há bastante tempo. O
mercado passa por altos e baixos, mas quem não se profis-

sionalizou, teve que sair da
atividade”, afirma Denis, comentando não haver como
continuar nesse ramo sem
alta produção e custo bem administrado.
A família mantém a média
de 50 vacas em lactação, produzindo 20 litros por cabeça/dia. O rebanho é formado

por 60 vacas, ao todo, mais
25 novilhas de reposição,
todas criadas a pasto, em 2,2
alqueires de grama estrela
africana irrigada, com silagem à vontade e concentrado conforme a produção de
cada uma. Três alqueires são
reservados para produção
de milho destinado a silagem.

São vários negócios
Além de lidar com leite,
com possibilita uma renda
diária, a família Fumagalli
também é produtora de
grãos. Possui 25 alqueires
e arrenda outros 35 alqueires nos quais cultiva soja e
milho. Além disso, mantém
10 alqueires plantados com
laranja: no pomar, onde há
10 mil pés, são produzidos
25 mil caixas a cada safra,

o que dá uma média de 2,5
caixas por pé.
Sem esquecer os cinco alqueires de pasto, onde os irmãos engordam gado de
corte. Quando o preço da
arroba compensa, eles
arrendam pasto na vizinhança para aumentar a
criação. Compram bezerros,
deixam crescer um pouco

Os irmãos não
perdem de vista
o objetivo de
aprimorar os
negócios: mecanizar
o que for possível
e reduzir custos

no pasto e confinam por 60
a 90 dias, para a terminação. O abate é feito com a
média de 17 a 18 arrobas e
a idade máxima de dois
anos e meio. “Dá para abater umas cem cabeças no
ano. É uma reserva para as
emergências e uma forma
de agregar valor ao milho,
quando o preço está muito
baixo”, completa Divaldo.

Almanaque
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Pra onde foi tudo?

P

A transformação da paisagem regional, nas últimas décadas, é
retratada com a sensibilidade de um antigo produtor de Floraí

ioneiro no município
de Floraí, seu Romeu
Peron, de 83 anos,
casado com dona Antonia, 80, trabalhou muito na
roça até se aposentar. Como os
filhos não continuaram na
agricultura, ele arrendou a
propriedade. Do campo, em
sua época, só restou a saudade que ele traduz em um
poema que o Jornal Cocamar,
do qual é leitor assíduo, faz
questão de publicar.
Seu Romeu sintetiza uma

realidade que revela a grande transformação por que
passou a região nas últimas
décadas. Quando se voltam
para o próprio passado, as gerações mais antigas resgatam lembranças de tempos
felizes, marcados pela simplicidade do modo de viver. Elas
ainda têm viva, na memória,
a imagem da mata e das casinhas erguidas em suas bordas, o dia a dia de muito
trabalho mas também de alegria com o convívio familiar,
a proximidade com a natu-

Deixei um dia a cidade
E voltei pra minha roça
Fui ver a velha palhoça
No bairro onde eu nasci
Pois eu chorei de saudade
De ver tanta novidade
Que aconteceu por ali.
Não vi mais o pé de coqueiro
Que plantei no meu terreiro
Quando eu era criancinha.
Não vi o mangueiro de gado
Também não vi o cercado
Onde criava galinha
Nem ouvi o monjolinho
Que batia de mansinho
Lá no fundo do grotão.
É duro a gente falar
Mas começo a perguntar
Pra onde foi o meu sertão?
Meus amigos se acabaram
Uns morreram, outros mudaram
Só vi as casas vazias
Foram embora pra cidade
Em busca de novidade

reza, os sabores da comida
preparada ao fogão a lenha, o
cheiro da terra e o perfume
das flores, as brincadeiras
das crianças no córrego, a
ampla visão do céu estrelado
ao anoitecer, o canto dos pássaros de todo tipo, o respeito
aos meus velhos, o companheirismo, a religiosidade, o
carinho dos avós, as festanças de arrasta-pé, o causos de
arrepiar e divertir...
A equipe do Jornal Cocamar agradece o seu Romeu

Virou tudo boia fria.
Eu vi o carro de boi
Apodrecendo e que foi
Na fazenda a condução.
Encontrei tudo mudado
Fui vendo carro importado
Com telefone e avião.
É duro a gente falar
Mas eu volto a perguntar
Pra onde foi o meu sertão?
Cadê a igreja lotada
De um povo que tinha fé?
Cadê os sábados de Aleluia?
Cadê os bailes na tulha
Onde guardava o café?
Não vi mais o campo de bola
Também não vi a escola
Lá no alto do espigão.
Cadê o povo educado
Que trabalhava calado
E respeitava o patrão.
É duro a gente dizer
Mas eu queria saber
Pra onde foi o meu sertão?

por escrever e nos mandar
um poema tão tocante. Com
certeza, ele vai emocionar os
leitores que, a exemplo de
seu autor, conheceram esse
período e guardam os mesmos sentimentos.
Cadê o cheiro do Pau d’alho
Das manhazinhas chuvosas
Cadê a Peroba Rosa
A Guaivira e a Sapuva
A cheirosa Cabriúva
Foi tudo por água abaixo.
Até o velho riacho
Mudou seu leito no chão
Devido ao assoreamento
Ele corre igual ao vento
Vai em qualquer direção.
É duro pra refletir
Mas eu volto a repetir
Pra onde foi meu sertão?
De manhã e à noite eu rezo
E rezando eu peço a Deus
Que ilumine os passos meus
E que me dê proteção.
Que volte um dia na terra
Pra não virar uma guerra
E destruir a nação
Que venha em forma de anjinho
E que me mostre o caminho
Pra onde foi o meu sertão.
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RECEITAS

Nesta edição, para variar, duas receitas simples de doces que fazem a festa
das famílias das produtoras que os preparam. Veja como é fácil fazer.

Doce de leite
da Maria

Para aproveitar a produção de leite das vacas que o
marido Lucindo Vendramini mantém num pequeno pasto
ao fundo da propriedade, a produtora Maria Aparecida
Salomão Vendramini, de Bela Vista do Paraíso, elabora
queijo e doce de leite. A produtora testou várias receitas
de doce até chegar que considera a ideal.
INGREDIENTES
• 2 litros de leite
• 6 xícaras de açúcar
PREPARO
Coloque o leite com o açúcar para ferver em fogo alto
e vá mexendo até ver o fundo da panela. Desligue e dê o
ponto batendo com a colher de pau até dar o ponto, que
é, segundo Maria, o segredo para o doce ficar bem claro,
parecendo como se fosse feito de leite Ninho.

Paçoquinha
e das boas!

A receita está há mais de 60 anos na família de Antonia
Braga Peron, de Floraí. Bem simples, era uma forma de
aproveitar o amendoim produzido no sítio. Hoje, ela continua
fazendo para atender aos pedidos da família.
INGREDIENTES
• 1 copo de leite
• 4 copos de açúcar
• ½ quilo de amendoim
PREPARO

Bata o amendoim cru no liquidificador, misture os demais
ingredientes e leve ao fogo, mexendo até dar o ponto. Despeje
em uma assadeira,

2 7 | J o rn a l d e Se rv i ç o Co c a m a r | O u t u b ro 2 0 1 6

SUSTENTABILIDADE

Palha é indispensável
Nos últimos anos, a adoção de práticas agrícolas
sem critério, por parte de produtores, levou à
ruptura do sistema de plantio direto em várias
regiões do Paraná, que já foi um exemplo
nacional em conservação do solo

B

erço do plantio direto no País, o Paraná já foi um
exemplo em conservação de solo.

No entanto, depois de ter
avançado muito nas últimas
décadas e se tornado uma referência nacional, o cenário

paranaense agora é outro. De
alguns anos para cá, observou-se a degradação do sistema de plantio direto em
várias regiões.
Os especialistas explicam:
agricultores adotaram, por
conta, práticas equivocadas
que levaram a um retro-

cesso. Em alguns lugares,
voltou-se praticamente à estaca zero.
Entre as práticas executadas sem a orientação dos técnicos, e que afetam a sustentabilidade do sistema, estão a
retirada dos terraços para facilitar a

SUSTENTABILIDADE

movimentação
das máquinas e o
revolvimento da camada superficial do solo.

Sem os terraços, as enxurradas correm livres, arrastando sedimentos para os
rios. Já o solo revolvido fica
desprotegido de palha, vulnerável ao impacto de chuvas fortes e exposto à incidência do sol. Nos dias quentes, os raios solares elevam
a temperatura da superfície
e “enxugam” a umidade.
Ironicamente, foi neste

Imediatismo

De acordo com a Cocamar, foi
observado neste ano um revolvimento maior do solo em várias regiões atendidas pela
cooperativa. O gerente técnico
Leandro Cezar Teixeira (foto)
explica: a maior parte dos produtores que fez isso agiu por
imediatismo e não atentou para
os devidos critérios técnicos.

“A decisão de mexer precisa
ser essencialmente técnica”, reitera Teixeira, lembrando que
uma intervenção com máquina
no solo somente pode ser feita
em último caso, quando esgotadas todas as outras alternativas. “Antes de qualquer coisa,
é fundamental que o produtor
busque a orientação de um profissional técnico especializado”,
recomenda.

ORIENTAR-SE - Se o produtor,
por exemplo, avalia que o solo
está compactado, ele deve, antes de tudo, consultar um profissional, pois há ferramentas
para verificar isso. O gerente
adverte: “Mexer no solo, além
de não ser recomendável, tem

ano de 2016 – logo depois
de o governo estadual reeditar o programa de conservação de solos e águas
implementado a partir dos
anos 1980 -, que os produtores mexeram mais com o
solo em suas propriedades,
para preparar o plantio da
safra 2016/17. Em muitos
municípios, mais da metade
da superfície cultivável recebeu intervenção com máquinas. Os motivos, segundo os produtores, seriam a
compactação do solo e a alta
infestação de ervas daninhas de difícil controle.
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Consórcio milho e braquiária
faz bem ao solo, à soja
e, claro, ao bolso

Uma alternativa que a Cocamar tem preconizado há anos
junto aos produtores é o consórcio de milho e capim bra-

Benefícios

quiária no inverno. Embora os
benefícios sejam muitos e visíveis ao longo dos anos, essa
prática ainda esbarra no ime-

diatismo e produtores que preferem não esperar pelo andamento do processo natural,
acabam se precipitando.

1)

O consórcio milho e braquiária pode interferir, no primeiro ano, na produtividade do
milho, reduzindo-o em cerca de 10%. Em compensação, haverá um efeito positivo na
safra de verão subsequente.

2)

Diferente do milho, que deixa pouca palha residual sobre o solo, a braquiária cobre,
como um cobertor, a superfície cultivada, mantendo-a úmida por mais tempo. Isso favorece o desenvolvimento da lavoura e pode melhorar a produtividade.

3)

A palhada é a “camada” que protege o solo, evitando as enxurradas, facilitando a absorção da água das chuvas e impedindo que os raios solares, nos dias quentes, elevem
por demais a temperatura da superfície.

um custo direto e indireto que
pode não ficar barato”.

“Quem pensa em evoluir tecnicamente, não deve abrir mão
do plantio direto como parte integrante e fundamental de um
bom manejo de solo”, afirma
Teixeira, ressaltando que um
dos principais desafios dos
agricultores é promover o aumento constante da produtividade. “Não há como pensar em
maior produtividade sem a devida proteção do solo com palha”, acrescenta. E deixa claro:
“os resultados do plantio direto
não surgem de um ano para o
outro, pois se trata de um sistema que requer aprimoramento a cada safra. Os resultados são percebidos a partir do
sexto ou sétimo ano”.

4)
5)

Sob a palha, começa a ser reconstruída naturalmente a fertilidade do solo, a partir da matéria
orgânica que resulta da decomposição da própria palhada, em sinergia com outros fatores.

O intenso enraizamento da braquiária, que pode chegar a 2 metros de profundidade,
rompe uma eventual camada de compactação e oxigena o solo, além de abrir canais
para a entrada da água.

6)

Por “fechar” a superfície com palha, a braquiária acaba inibindo o desenvolvimento
de ervas daninhas, resultando em economia ao produtor, tanto no controle quanto na
quantidade de dessecações.

7)

Ao contrário do revolvimento da terra, em que o futuro do negócio é comprometido, o
manejo bem feito do solo, que inclui a braquiária, assegura a sustentabilidade da atividade rural.
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SUSTENTABILIDADE

ESTRAGOS - No final da tarde de 20 de outubro, depois de vários dias de temperaturas acima dos 30 graus, choveu intensamente em alguns municípios.
Em Cambé e imediações, as chuvas passaram de 100 milímetros ocorridas em menos de 2 horas e devastaram superfícies desprotegidas no campo. O resultado
foram os previsíveis estragos. O mesmo volume de chuvas, em contrapartida, não causou danos representativos em áreas mantidas com o consórcio milho e
braquiária em Cambé e na vizinha Rolândia. No mesmo dia, um produtor de Iporã, região de Umuarama, gravou um vídeo de sua lavoura para demonstrar:
a chuva forte não trouxe nenhum problema à plantação de soja que estava emergindo. O motivo era a proteção de palha feita pela braquiária. E comparou: há
poucos metros, o aguaceiro danificou uma lavoura de soja que nascia em solo praticamente descoberto (a palhada deixada pelo milho foi modesta).

Para mexer na terra, todo o cuidado é pouco

O engenheiro agrônomo Emerson Nunes, coordenador técnico de culturas anuais da Cocamar, menciona que mexer no
perfil no solo é algo que somente pode ser feito com critério,
orientação e acompanhamento técnico especializado. “É preciso ter muito cuidado”, ressalta, citando o exemplo do produtor Luis Antonio Cremoneze Gimenes, o “Pico”, de Floraí.

Gimenes observava, ao longo dos anos, que uma área de
13 alqueires exibia baixa produtividade e não conseguia encontrar uma solução para o problema. Buscou ajuda especializada e foi, então, orientado por uma equipe de
profissionais indicada pela Cocamar, a fazer uma alteração
no perfil do solo. A equipe é formada pelos engenheiros agrônomos José Eduardo Ferrari (profissional da Unicampo que
fica na unidade da Cocamar em São Jorge do Ivaí) e Leonardo Kami da Farmer’s Consultoria.

ETAPAS – O trabalho começou a ser realizado na safra
2015/2016, onde a equipe fez um estudo da área e identificou que mesmo com algumas ações já realizadas anteriormente estava ocorrendo reduções significativas de pro-

dutividades. Neste ano, o produtor está “refazendo” os 13 alqueires. Foram realizadas, em meados de março, análises
de solo em três níveis de produtividade: de 0x10cm, de 10cm
x 20cm e de 20cm x 40cm, apontando problemas físicos e
químicos. Além da falta de nutrientes em profundidade,
havia compactação.

Foram utilizadas 12 toneladas de calcário por alqueire,
aplicadas em três etapas, incorporando ao solo nos três perfis em que foram feitas as análises, utilizando uma aiveca,
uma niveladora e uma grade pesada.

Na sequência, foi semeada braquiária, mas com 40 dias
de seca, o capim não apresentou boa formação. Fez-se, então,
o cultivo de aveia em junho, a lanço, para não deixar o solo
a descoberto. A aveia foi dessecada em meados de setembro
para, no início de outubro, ser feita a semeadura de soja.
“A próxima safra de soja é que vai dizer se estamos no caminho certo. Tudo indica que teremos bons resultados”, afirma “Pico”.

A próxima safra
de soja é que vai
dizer se estamos
no caminho certo.
Tudo indica que
teremos bons
resultados”
LUIS ANTONIO
CREMONEZE GIMENES

SUSTENTABILIDADE
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Mesmo em dias
muito quentes, a
palha serve de
proteção e a
superfície no solo
não esquenta tanto,
preservando
a umidade por
mais tempo e
favorecendo o
desenvolvimento
das plantas

O SOLO FERVE - O engenheiro agrônomo Rafael Herrig Furlaneto, coordenador técnico de culturas anuais da região III, da Cocamar, comenta que
em dias muito quentes, como os da segunda semana de outubro, que atingiram 35ºC, o solo desprotegido de palha atinge uma temperatura que pode
passar de 60ºC. “Com isso, a umidade desaparece rapidamente”, observa. Em condições assim, uma lavoura não resiste a um veranico de curta duração,
sofrendo perdas. Já em superfície bem protegida de palha, a incidência dos raios solares não tem o mesmo efeito e a temperatura dificilmente chega aos
40ºC. “Se houver um veranico, a umidade vai permanecer no solo pelo dobro do tempo em comparação ao outro”, acrescenta o coordenador.

Incidindo
diretamente sobre
a superfície
desprotegida em
dias de forte calor,
os raios solares
elevam a
temperatura da
mesma e provocam
a rápida evaporação
da umidade
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Semeando a safra

Até o dia 24 de outubro,
96% do plantio de soja estavam completados nas regiões tradicionais da Cocamar, no noroeste do Paraná.
Isto representa 4% a mais
em comparação ao mesmo
período na safra anterior. No
norte do Estado, onde o ciclo
se desenvolve mais tardiamente, 55% do plantio estavam efetuados, porém 11% a
menos comparando ao dia
24 de outubro de 2015.
DEVAGAR - Gustavo Mar-

tins, engenheiro agrônomo
da Cocamar em Cambé, comentou que o plantio da
safra 2016/17 vinha avançando em ritmo vagoroso até
o dia 20, na região, pois a
maior parte dos produtores
preferia ser cautelosa e
aguardar pelas chuvas.

NA PALHA – Às margens
da PR-444, no município de
Arapongas, o agricultor
Martin Gellert fez o plantio
de 350 alqueires (847 hectares), cultivando soja sobre

uma espessa palhada remanescente do trigo. Gellert disse que costuma fazer rotação no inverno, cultivando
70% de suas terras com
trigo e deixando 30% para o
milho. “Onde plantei milho,
tive problemas com ervas
resistentes e precisei fazer
três dessecações”, contou. Já
no trigo, devido justamente
ao maior volume de palha,
foi necessário dessecar uma
única vez. O produtor afirmou já ter comercializado
35% da safra e, quanto à

produtividade, comentou
que seu histórico, nos últimos anos, tem sido de 133
sacas por alqueire. Mas admitiu: há potencial para crescer e disse estar trabalhando
para isso. No ciclo 2014/15,
chegou a um pico de 174
sacas por alqueire.
ÂNIMO - Sebastião Ferreira, de Apucarana, não deixa

por menos. Se o tempo ajudar, espera colher de 150 a
180 sacas de soja por alqueire. “A gente planta sempre de outubro em diante e
se a chuva vier forte, vai dar
uma animada no pessoal”
afirmou Ferreira, antes das
precipitações do dia 20, que
deslancharam o plantio. Ele
possui oito alqueires.

Onde plantei milho, tive problemas
com ervas resistentes e precisei fazer
três dessecações. Já no trigo, devido
justamente ao maior volume de palha,
foi necessário dessecar uma única vez”

MARTIN GELLERT, Arapongas
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Do café para a “lavoura branca”

Em seus 80 alqueires no
município de Apucarana, o
produtor Antonio Bertasso é
de uma família que reside
há mais de 60 anos no Bairro São Francisco, local desbravado para o plantio de
café e marcado por paisagens cinematográficas, com
montanhas, riachos, florestas e amplos espaços cultivados. Ele contou à equipe
do Rally Cocamar Bayer e
Spraytec de Produtividade
que, em 1975, após a geada
negra, os cafezais foram
erradicados e plantados de
novo. A cultura não resistiu

por muito tempo, pois dois
novos negócios entraram na
concorrência: o trigo e a soja, mais rentáveis e fáceis de
lidar, por causa da mecanização. Como resultado da
chegada da “lavoura branca”, das 190 famílias que viviam ali, apenas dez restaram. “A gente planta trigo
desde 1980”, informou Bertasso, o que não significa,
nos dias atuais, que ele esteja satisfeito: “A 32 reais a
saca, a conta não fecha”, reclamou, justificando que colheu apenas 90 sacas por
alqueire neste ano, devido

aos vários problemas trazidos pelo clima. Quanto a soja, disse estar fazendo a sua
parte: na última safra, não
fosse pelas intempéries, teria colhido de 150 a 160 sacas por alqueire. “Em uma
das áreas, conseguimos 201
sacas por alqueire.”
O produtor disse já ter negociado 1 mil sacas a 70
reais e afirmou estar torcendo para que a cotação da
saca retorne para o patamar
de 70 reais, justificando: “Os
custos estão muito altos”.

Conab estima safra capaz
de reanimar a economia
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Com a perspectiva de que
o clima será mais favorável
que no ciclo 2015/16, bastante prejudicado por intempéries em diferentes regiões,
a Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) prevê
que a produção de grãos finalmente vai superar a marca de 200 milhões de toneladas no Brasil na safra
2016/2017.
Divulgado no início de outubro, o primeiro levantamento da autarquia referente à atual temporada, que
está em fase de plantio, indiciou um volume total de
210,5 milhões e 214,8 milhões de toneladas, até 15,3%
maior que o da passada –
que parou em 186,3 milhões,
uma queda de 10,3% em relação a 2014/15. Conforme os
cálculos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume colhido
neste ano foi ainda mais
magro: 183,9 milhões de toneladas.
RECORDE - Se confirmada, a
previsão da Conab para
2016/17 representará um novo recorde e vai colaborar
No registro de
Bruna Bragatto, que é
colaboradora da unidade
da Cocamar em
Sabáudia, detalhe do
plantio de soja
no município

para ampliar exportações, reduzir a pressão dos alimentos sobre a inflação, recuperar as margens de empresas
de carnes de frango e suína
e turbinar o Produto Interno
Bruto (PIB) da agropecuária
no primeiro semestre, quando se concentra a colheita.

Em razão da quebra em
2015/16, o PIB da agropecuária brasileira caiu 3,7% de janeiro a março e 3,1% no segundo trimestre deste ano,

segundo o IBGE. Alexandre
Mendonça de Barros, economista da MB Agro – braço
da consultoria MB Associados - , está entre os que acreditam que, se a recuperação
da colheita de grãos se confirmar, o PIB da agropecuária poderá registrar altas
superiores a 5% no primeiro
e no segundo trimestres de
2017, mesmo que a pecuária
amargue algum retrocesso.
MILHO E SOJA - A colheita

total de milho deverá somar
entre 82,34 milhões e 83,81
milhões de toneladas, aumento de até 25,7% sobre a temporada passada. Já a produção
de soja, carro-chefe do agronegócio brasileiro, deverá atingir
101,86 milhões a 104 milhões
de toneladas, ante 95,4 milhões em 2015/ 16. A área com
a oleaginosa deve crescer até
2,7%, a 34,1 milhões de hectares, enquanto a produtividade deve aumentar
3,1%.

210,5

a 214,8 milhões de
toneladas de grãos,
é a previsão nas contas
da autarquia. No
ciclo passado, total
parou em 186,3
milhões, devido
às intempéries
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Cooperado de Ivatuba
é referência

Uma volta pela área rural
em toda região norte, noroeste e oeste do Paraná basta
para constatar o que mostram
os estudos apresentados pelo
doutor em Geociências, professor da Universidade Estadual
de Maringá (UEM), Hélio Silveira, que faz pesquisas sobre
o solo paranaense há mais de
20 anos: a camada mais fértil
de terra está sendo nova-

mente arrastada para os rios,
no mesmo nível de antes da
década de 1980, quando não
havia microbacias.

Enquanto muitos produtores estão tendo sérios problemas com erosão, o produtor
Ângelo Celestino, 80 anos, de
Ivatuba, nem esquenta a cabeça. O mesmo ocorre em
anos mais secos. Enquanto a

É matéria orgânica que fica
na terra. É um patrimônio
que está sendo conservado”

ÂNGELO CELESTINO, sobre a rotação de
culturas que faz para a conservação do solo

maioria vê sua lavoura sofrer
com o forte calor ou a falta de
água, na área de Celestino os
efeitos são mínimos.

RECONHECIMENTO - Muito
mais do que benção, sorte ou
acaso, isso é resultado de dedicação e trabalho, de cuidado com o manejo correto
do solo. A terra que já era
boa, Celestino cuidou de melhorar. E o seu trabalho já lhe
rendeu vários títulos de reconhecimento, sendo o produtor uma referência no uso de
boas práticas agrícolas.

A consequência é o aumento dos índices de produtividade. Nos últimos anos,
Celestino tem produzido em
média 33% a mais que a da
região. Testes mostraram
também que sua propriedade
tem 5% de matéria orgânica
no solo contra 3% das demais

Celestino colheu média de
166 sacas de soja por
alqueire na última safra:
“não tenho problema com
buva e nem com amargoso”
áreas da região. E as raízes
exploram um volume maior
de solo, o que aumenta a produtividade, mesmo com o clima mais seco.

No ano passado, em trabalhos feitos com o professor
especialista em solos da
UEM, Cássio Tormena, as raízes de soja e milho foram encontradas, em grande quantidade, até a 80 centímetros
de profundidade, enquanto
na maioria das lavouras da
região ficam concentradas há
20 centímetros ou no máximo 30 centímetros. “Nesta
profundidade, com 10 dias de
estiagem a soja sente”, diz Celestino.

Mesmo deixando parte da
área com aveia, o que ganha
com a soja compensa a perda
no inverno. No ciclo 2015/16,
ele colheu a média 166 sacas

de soja por alqueire onde
tinha aveia. “Consegui escapar da chuvarada”, conta. De
milho, foram 265 sacas de
milho e, de trigo, 106. “É matéria orgânica que fica na
terra. É um patrimônio que
está sendo conservado”, diz.
Com o micro clima mais equilibrado, seu Ângelo também
gasta menos com herbicidas,
inseticidas e outros produtos.
“Não tenho problema com
buva nem com amargoso”,
acrescenta.

Na safra de 2014, onde as
lavouras de soja da região sofreram com a seca, resultando numa média de 117
sacas por alqueire no município, Celestino colheu 155
sacas por alqueire. “A soja
aguentou bem a estiagem e o
calor porque tinha palha no
solo e este estava descompactado”.

Os Trevizolo construíram
tradição e têm história

FAMÍLIA DO CAMPO

Em 1944, o jeito foi levar a família para o meio do sertão, onde,
no futuro, viria a ser o município de Pitangueiras. POR MARLY AIRES

T

udo o que Antonio
Trevizolo e a esposa
Maria conquistaram
na vida trabalhando
como colonos em Birigui
(SP) foi investido, em 1940,
na compra de cinco alqueires de mata no Patrimônio
de Santo Antonio, pertencente a Arapongas, que anos
depois viria a se tornar o
município de Pitangueiras.
Sem recursos para abrir a
mata e plantar café, ao se
mudarem para o Paraná no
mesmo ano, ele e a mulher
trabalharam em uma lavoura de café em Marialva,
para juntar algum dinheiro.
“Meu pai queria ficar mais
perto do sítio. Aí, nas folgas,
contratava um peão e ia a
cavalo até lá para abrir a
mata”, conta o cooperado
Luiz Trevizolo, um dos cinco
filhos do casal – os outros
são Osvaldo, Reinaldo e José
(todos igualmente cooperados) e Ivone.

“BIONGO” - Em 1944, depois
de desmatar um alqueire e
construir um “biongo” de
palmito coberto com folha de
sapê, Antonio levou a família para o sítio. Por vários
meses, enquanto plantavam
café e culturas de subsistência, moraram no barraco improvisado.

De Cambé a Pitangueiras,
a mudança transportada em
carroção parou a mil metros
da casa. No restante do trajeto, eles tiveram que carregar tudo nas costas, atravessando uma picada aberta
na mata e com uma pinguela para cruzar o córrego
Magnólia. Os móveis seriam
feitos com madeira do sítio.

A casa tinha sido construída de pau a pique com troncos de coqueiro trançados,
recobertas de barro, chão
batido com cinzas (“para
ficar bonito”) e coberto com
tabuinhas. E só 15 anos de-

pois é que a família levantou a casa de madeira rústica e assoalho, com tábuas
cortadas por eles com a
ajuda de um traçador e um
girau, aproveitando árvores
do sítio.

A família Trevizolo foi
uma das primeiras a se estabelecer na região. Na
época, no patrimônio, só
havia uma venda e uma
casa. Os filhos eram, ainda,
todos crianças e José, o
mais novo, tinha apenas
seis meses. Os pais trabalhavam pesado para dar
conta de derrubar as árvores, plantar e cuidar. Mas
todo mundo ia para a lida,
cada um fazendo o que
podia e um cuidando do
outro. Assim, todo ano eles
conseguiam abrir um pe-

daço de mata. Eles não tinham porcenteiros ou empregados. O pai, a mãe e os
filhos é que faziam tudo,
só trocando serviço na colheita com os vizinhos. “A
mãe sempre ajudou. Era
boa em abanar café”, conta
Reinaldo.

Uma das primeiras

Antonio e Maria (na foto
ao lado, com um dos filhos,
em Aparecida), falecidos
em 1979 e 1997, respectivamente, teriam hoje 16 netos, 21 bisnetos e
um tataraneto.

4 3 | J o rn a l d e Se rv i ç o Co c a m a r | O u t u b ro 2 0 1 6

4 5 | J o rn a l d e Se rv i ç o Co c a m a r | O u t u b ro 2 0 1 6

FAMÍLIA DO CAMPO

Café continua na família
A família cultiva café até
hoje. Cada um possui a sua
propriedade, mas todos preservaram uma parte com
essa lavoura “Tudo o que
construímos foi em cima do
café. Nem sempre dá lucro,
assim como outras culturas,
mas para a pequena propriedade, é o que garante”, diz
José.
Até 1975, ano da geada
brava, o sítio de 20 alqueires
era todo ocupado com café, 20

mil pés. “A região sempre foi
boa para produzir café e raramente geava forte” conta Luiz.
A geada torrou tudo, mas a
broca e a ferrugem já vinham
comprometendo a produção.
Decidiram arrancar metade
do cafezal, conduzindo a parte
menos afetada. No lugar,
plantaram milho e algodão.
No dia anterior ao frio intenso, José conta que tinham
colhido um pouco de café,
mas a temperatura estava tão
baixa que decidiram fazer um

serviço mais pesado, esparramar a leira, para esquentar
um pouco. “Achamos um
gambazinho já congelado no
meio das folhas”.

Quando foram para casa,
as folhas mais novas do café
já estavam requeimadas,
mas a certeza de que haviam perdido a lavoura só
veio no dia seguinte, com o
forte cheiro de queimado. E,
ao meio dia, as plantas pretejaram.

A soja foi aumentando
A soja entrou no meio do
café no início dos anos 1980,
plantada com matraca e colhida à foice. Toda a produção, umas

Oberdan

Antonio sempre foi palmeirense roxo. Na década de 1950,
era vizinho de um diretor do Nacional de Rolândia e, certa vez,
quando o Palmeiras veio jogar
na cidade, o goleiro Oberdan Catanni manifestou o desejo de conhecer um sítio de café. Como o
diretor do time não tinha nenhuma estrutura na propriedade, levou o goleiro e o juiz João
Edson Filho para um almoço histórico na casa de Antonio.

E por falar em futebol, os quatro irmãos jogaram no time de
futebol da Água Magnólia. Reinaldo era o presidente, o técnico
e ainda fazia parte do time. Sem
recursos, jogavam descalços,
com a roupa do trabalho – era o
time de camisa e o sem camisa , e no meio do pasto. O maior adversário era um tronco de perola
caído bem no meio do campo,
que tinham que driblar.

Toda bola parava ali, que aliás,
nem sempre foi de capotão remendado. No início usavam bola
de meia e jogavam no terreirão,
mas a bola preferida era a de bexiga de porco. “Pena que não durava muito”, conta Reinaldo.

40 sacas, foi levada de carroça até Astorga.

Como a família viu que a
soja tinha bom comércio, foi
aumentando um pouco a cada ano. Nesta época, eles já
tinham comprado um trator.
Preparavam a terra, mas pagavam para o vizinho plantar
e colher. Aos poucos, compraram todos os equipamentos,
passando a fazer tudo.

Ao todo, hoje, os quatro
irmãos somam 30 alqueires de terra e cada um
cuida da sua parte. Somando, são 20 mil pés de
café em quatro alqueires, e
no restante são cultivados
milho e soja. Dos filhos dos
quatro irmãos, só o de José,
Alexandre, é que continua
o trabalho do pai. Os dois
arrendam mais 10 alqueires para soja e milho.

De cara com a pintada O carro, um “luxo”
Tudo mundo sempre contava muitas histórias de encontros com as onças. Tanto que quando Antonio trabalhava
até mais tarde, amarrava um galho nas costas para evitar
ataque surpresa.

Luiz conta que só viu uma vez e era grandona, a pintada.
“Tinha muito daquela jaguatirica pequena, mas quando vi
a pintada, fiquei com muito medo”. Ele tinha só 10 anos e
estava junto do pai, que desmatava o sítio. Luiz relata que o
animal passou tranquilamente perto de onde eles estavam
e foi embora. “Devia estar de barriga cheia. Naquela época,
havia muita caça e pouca gente”. Na década de 1960, ainda
se avistava uma e outra pelas matas, mas depois elas sumiram. Recentemente, segundo o produtor, ouviram-se relatos
de pessoas que garantem ter avistado onças na vizinhança.

O primeiro carro de passeio
da família, um Aero Willys
zero quilômetro, foi ganho
numa rifa em 1966. O pai comprou um bilhete numa promoção para ajudar o time de
futebol de Rolândia, o Nacional. O sorteio foi no dia do jogo
contra o Vasco. “Na época era
um carro de luxo. Saímos desfilando pela cidade e o povo
soltando rojão. Depois disso,
meu pai passou a ser convidado para padrinho de todo casamento da região. Todo

mundo queria chegar à igreja
de carrão”, lembra Luiz.
O primeiro meio de transporte da produção foi feito
pela própria família: uma
charretinha com roda de madeira, puxada por um bode.
Quando começou a colher
café, o pai comprou um carroção de roda dura e um burro
para transportar a safra. E o
primeiro caminhão, um Chevrolet 1951 usado, foi comprado no início de 1960.

Tendência, no longo prazo,
seria de queda dos preços

MERCADO
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Economista da FGV analisa cenário macroeconômico e conclui que mundo
não está preparado para uma expansão ainda mais modesta no mercado chinês

E

m depoimento ao site Notícias Agrícolas, durante evento
recente em Foz do
Iguaçu (PR), o economista da
FGV (Fundação Getúlio Vargas), Felipe Cauê Serigatti
descreveu diversos fatores
do cenário econômico atual e
afirmou que a tendência para
as commodities agrícolas é
de queda no longo prazo.

Segundo ele, em termos
reais a análise gráfica indica
que ao longo do tempo o valor das commodities tende a
cair. "Esse fator se explica
pela produtividade, a evolução da tecnologia permite
que a cada ano avancemos a
produção, ao passo que a demanda é ciclíca", acrescenta
o economista.

Serigatti também destaca o
fenômeno de espelhamento
dos preços das commodities
em relação ao dólar, já que é
comum observamos que
quando o câmbio está em alta
a tendência é de recuo nos futuros agrícolas, ou o contrário.
Mas, e como o fim do período de expansão econômica

pode, efetivamente, afetar o
agronegócio? E a fase de desaceleração global tem influenciado grandes economias
como dos Estados Unidos e
China?.

ACOMPANHAR - Para Serigatti será preciso acompanhar grandes movimentos
econômicos como: a possibilidade de elevação da taxa de
juros dos EUA pelo FED (Federal Reserve, sigla em inglês); a capacidade da China
em responder com demanda;
e as novas políticas econômicas do Brasil.

Nos Estados Unidos, o FED
vem sinalizando há meses a
possibilidade de elevação na
taxa de juros, o que indicaria
uma migração de ativos ao
dólar norte-americano. "Precisamos ficar atentos a essa
decisão que, caso ocorra,
pode reagir com o mesmo espelhamento em commodities
como vemos com o câmbio",
diz Serigatti.

Na economia chinesa as
preocupações são ainda
maiores. A China tornou-se
nos últimos anos um dos
principais mercados agríco-

Apostamos no aumento dos
gastos, especialmente com
assistencialismo, e a partir
de 2015 esse cenário
tornou-se insustentável"

las do mundo sendo grande
importador de soja, milho e
proteínas animais. Destacando-se como uma das economias que mais cresceram
nos últimos anos [acima de
10% ao ano], a nova realidade indica uma estabilização do PIB entre 6 a 7% nos
próximos anos.

centivar o consumo e o aumento de crédito, porém, a
oferta não conseguiu corresponder no mesmo ritmo da
demanda, visto que o custo
Brasil continua a limitar os
investimentos. Então a saída,
segundo Serigatti, foi suprir
esse déficit por meio de importações.

BRASIL - Enquanto isso, no
Brasil, ainda vivemos consequências de políticas erroneas de crescimento. O boom
das commodities, por exemplo, foi aproveitado para in-

Além disso, as receitas
brasileiras, até 2010, vinham crescendo fortemente
acima do PIB, posteriormente "apostamos no aumento dos gastos, especialmente com assistencialismo,
e a partir de 2015 esse cenário tornou-se insustentável",
diz Serigatti.

Para Serigatti, a tendência
para a economia da China é
de desaceleração gradual no
ritmo de crescimento nos próximos anos. Mas, "o mundo
está pronto para conviver
com uma China que cresce
3% ao ano? Acredito que
ainda não", considera o economista.

"Esse modelo vinha funcionando, porém, após a crise de
2009 o cenário econômico
mudou, e continuamos a insistir no mesma solução", explica Serigatti.

A perspectiva
para a economia
da China é de
desaceleração
gradual no ritmo
de crescimento nos
próximos anos,
na opinião do
especialista
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Norte Pioneiro do Paraná
está no Mapa das Indicações
Geográficas do Café

QUALIDADE

É uma forma de agregar valor e projetar o café produzido em
suas regiões; produtor precisa atender uma série de exigências

C

errado Mineiro, Alta
Mogiana, Mantiqueira
de Minas, Norte Pioneiro do Paraná e Região de Pinhal são as cinco
Indicações Geográficas (IGs) do
Café no Brasil. Há dois tipos de
IGs, a Indicação de Procedência
(IP) e a Denominação de Origem (DO) e ambas são concedidas pelo Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI).
A exemplo do que acontece na
região de Campagne, na França, os produtores, associações
e cooperativas de agricultores
têm buscado este registro como
forma de agregar valor e projetar o café produzido em suas
regiões.

A Indicação de Procedência
(PI) indica, a partir de dados
históricos, que a região tem notoriedade na fabricação de um
determinado produto. Já a Denominação de Origem (DO)
chancela que, além de notoriedade, o produto elaborado ali
tem características únicas em
função do solo, clima, temperatura e modo de fazer só encontrados no local.

O Cerrado Mineiro é a única
região cafeeira que possui as
duas IGs, as outras detêm apenas a IP e a Mantiqueira de

Minas está no processo para
também obter a DO. “A estratégia de território, de desenvolvimento de origem, começou de
uma demanda do mercado japonês”, diz Juliano Tarabal, superintendente da Federação
dos Cafeicultores do Cerrado.
“Por volta do ano 2000, eles
nos disseram que gostavam do
nosso café, mas queriam a garantia de que o produto saiu da
região”, explica.

Para entrar no Mapa das Indicações Geográficas do Café, é
preciso atender a uma série de
exigências. O cafezal precisa
ser da variedade arábica e estar numa altitude de no mínimo 800 metros; o café tem que
atingir uma nota mínima de 80
pontos; a propriedade precisa
estar credenciada na Federação; o produtor deve assinar
um termo dizendo que respeita
a legislação brasileira (social,
ambiental e trabalhista) vigente e o café necessita ser depositado em um dos armazéns
credenciados. “Todo o café com
selo da Denominação de Origem tem um QR-Code para o
comprador e consumidor rastrearem quem é o produtor
rural, qual é o lote, onde fica a
propriedade dele”,
explica Tarabal.

O selo estabelece um diferencial para o produto,
que é reconhecido em mercados seletivos
e confere melhor remuneração

Cafezais paranaenses e das principais regiões produtoras, do País, tiveram
florada que, segundo o setor, cria a perspectiva de uma safra generosa em 2017

Produtores da Cocamar
são premiados no Concurso
Café Qualidade Paraná

QUALIDADE
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A

Mauro Kiniti Sato, de Apucarana, e André Nunes dos Santos, de Rolândia,
são assistidos e orientados pela Assistência Técnica Coletiva (ATC)

ssistidos e orientados por meio da Assistência Técnica Coletiva (A.T.C) da Cocamar, os produtores Mauro
Kiniti Sato, de Apucarana, e
André Nunes dos Santos, de
Rolândia, foram premiados no
14° Concurso Café de Qualidade Paraná 2016.

O objetivo do concurso é premiar e valorizar a bebida paranaense, abrindo aos cafeicultores do Estado a possibilidade de conquistar novos
mercados, ampliar negócios e
aumentar a rentabilidade. Cafeicultores que se diferenciam
na condução de suas lavouras
e colhem grãos que se transformam em cafés especiais,
participam da premiação.
PRÊMIO - Mauro Kiniti Sato
conquistou o 2° lugar na categoria Café Natural e André
Nunes dos Santos ficou com a
5° colocação na categoria Microlote Natural. A premiação
foi a garantia de venda de
seus lotes de café, apresentados ao concurso, pelo valor de
R$ 1.080,00 e R$ 780,00 por
saca, respectivamente

Os dois fazem parte do programa de ATC oferecido pela
cooperativa, durante todo o
ciclo de produção. Os encontros acontecem sempre a cada

dois meses, nas lavouras de
café dos próprios participantes.
Além da ATC, os cooperados
também receberam orientações
da equipe de classifica- ção
sobre a qualidade do café e a
possibilidade de participar do
concurso. Os dois premiados
receberam as orientações repassadas pelo consultor técnico
Adenir Fernandes Volpato.

Durante os encontros, os
produtores recebem instruções técnicas, treinamentos e
orientações a respeito da correção dos solos, nutrição das
plantas, controle de pragas,

Prêmio ecoa positivamente

Para o gerente comercial de café da Cocamar, Marcos
Bezerra, a premiação traz visibilidade para a cadeia produtiva do produto, além de despertar no produtor a busca
pela qualidade. "Essa premiação vem confirmar a importância do trabalho da assistência técnica feita pela equipe
técnica da Cocamar. O produtor que é contemplado com a
premiação se sente muito satisfeito e o prêmio ecoa muito
positivamente em todo o ambiente macro do café."

condução da lavoura (controle
de plantas daninhas e podas),
colheita e secagem do café,
custos de produção e outras
orientações necessárias em
cada safra.

RENTABILIDADE - O trabalho
é realizado nas unidades de
Altônia, Cianorte, Maringá, Pitangueiras, Apucarana, Rolândia, Congonhinhas, São Jerônimo da Serra e Ivinhema-MS.
Segundo o coordenador técnico de culturas perenes da

Cocamar, Robson Ferreira, a
Cocamar está empenhada em
orientar o cafeicultor para a
manutenção da atividade da
cafeicultura de forma produtiva e com rentabilidade, por
meio do modelo de ATC, que
visa basicamente o desenvolvimento da lavoura cafeeira,
com a crescente mecanização
das atividades (tratos culturais, adubações, pulverizações
e colheita), aumento da produtividade e melhoria da rentabilidade.

Os produtores premiados.
O concurso é promovido
pela Câmara Setorial do
Café, Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Paraná (Seab),
Iapar e Emater-PR, com
apoio da Associação dos
Engenheiros-Agrônomos
de Londrina, do Consórcio
Pesquisa Café e de
cooperativas, indústrias
torrefadoras e empresas
ligadas ao setor no Estado.

Em Sertanópolis, produtora
vai à luta e vira o jogo

DESAFIO
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A propriedade que assumiu em
setembro do ano passado vinha de um
arrendamento mal conduzido; com o
apoio técnico da Cocamar, primeiros
resultados já são visíveis. POR MARLY AIRES

F

ormada em Direito e
Massoterapia, Mara
Cristina Favoreto de
Araújo, de Sertanópolis, região de Londrina, reconhece: não entendia nada
de agricultura quando precisou assumir a propriedade.
A relação com o campo se
resumia ao histórico familiar
de descendente de agricultores de longa data. O avô,
João Favoreto, foi um grande produtor da região e
parte da família é ligada ao
agronegócio.

Quando, em setembro do
ano passado, ela assumiu as
terras em Sertanópolis deixadas pelo avô à sua mãe Francisca (que faleceu em maio
deste ano), ela se viu diante
do desafio de aprender tudo.
Os 53 alqueires estavam com
baixa fertilidade e infestados
de plantas daninhas. É que
enquanto se discutia a divisão da herança do avô, as terras foram arrendadas durante um período e quem estava à frente, acabou descuidando. O cenário era desolador: “Tinha lugares em que
formava touceiras de amargoso e buva. Parecia uma
plantação de mato e a terra
estava socada, lavada”, conta
Mara.

EM FRENTE - Ao se lançar
ao novo desafio, ela precisava fazer aquela terra produzir. Foi em busca de informações e da ajuda dos profissionais da Cocamar, fez
cursos, pesquisou, participou
de dias de campo e palestras
técnicas. Como não tinha ma-

quinários, decidiu terceirizar
o plantio e a colheita, mas
acompanhou tudo de perto,
para aprender cada vez mais.
A lavoura de soja, na safra
2015/16, apresentava potencial para 180 sacas por alqueire. A lavoura estava bonita e carregada. Nas primeiras áreas, Mara chegou a colher essa quantidade. O problema é que uma sequência
de 11 dias de chuvas fortes
acabou prejudicando a produtividade. “Mesmo assim, fechei com 125 sacas em média”, afirma, acrescentando:
“Nunca tinha visto tanta
chuva na minha vida”.

Na média, pelos seus cálculos, as despesas com o custeio da soja ficaram em 72
sacas por alqueire, devido à
alta infestação de plantas daninhas e os investimentos
que precisou fazer para fertilizar o solo.

Já na safra de milho, com
todas as intempéries que enfrentou - forte estiagem, chuva em excesso na colheita,
percevejo, geada e tudo o mais
-, ela colheu 161 sacas por alqueire.

125

sacas por alqueire
foi a média na
colheita de soja em
2015/16, após 11 dias
de chuvas fortes

Diferença entre área vizinha, infestada de
plantas daninhas, e a com braquiária, é visível

Braquiária é parte da solução

“Sempre tive vontade de
lidar com a terra, mas de
forma mais orgânica. Por
isso, quando vi os resultados
obtidos com a braquiária em
outras propriedades, vi que
era exatamente o que precisava fazer aqui. É uma solução fantástica”, afirma a
produtora Mara Cristina Favoreto de Araújo, citando a
cobertura e a umidade deixadas no solo pela braquiária e
a maior segurança proporcionada. “A terra fica mais nutrida, macia e rica”.

Ela plantou braquiária na
pior área, em 26 dos 53 herdados, onde o amargoso e a
buva tomavam conta. “Hoje,
é a melhor área e a com
menor infestação. No restante, onde não tinha braquiária, a buva continua
sendo de difícil controle”, diz,
ressaltando que é possível

ver os resultados em uma
safra.

Segundo o engenheiro
agrônomo da Cocamar que
acompanha a propriedade,
Kleber Henrique Brazolotto,
já no primeiro ano com a
braquiária, a produtora conseguiu fazer um controle
efetivo de plantas daninhas,
descompactar o solo e a
perspectiva é aumentar a

rentabilidade da soja em relação às áreas vizinhas. Na
área testemunha, a produtora gastou R$ 589,78 na
safra 2015/16 com defensivos, por alqueire. Na área
onde foi plantada a braquiária, mesmo incluindo o custo de plantio, o gasto ficou
em R$ 338,00 por alqueire,
uma economia equivalente
a 10 sacas de milho por alqueire.

A terra fica mais nutrida, macia e rica

DESAFIO
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Mãe batalhadora

Mara herdou da mãe, Francisca, o interesse pelo campo.
Mesmo tendo sido professora e diretora da APAE de Sertanópolis por muitos anos, e de ter se mudado para
Cuiabá, MT, onde teve restaurante, Francisca não esqueceu suas raízes. Em 1990, ela voltou para o Paraná e comprou uma propriedade em Pitanga, indo morar e trabalhar
lá. Como o pai de Mara, João Maria de Araújo, falecido
em 2008, tinha problemas de saúde, a mãe é que tomava
conta de tudo, ajudada por funcionários: ela dirigia o trator, plantava, colhia, cuidava do gado, comprava e vendia.
Dos 80 alqueires, só 25 alqueires são mecanizáveis, tendo
no restante da área: morros, matas, minas e um pequeno
pasto para criação de gado de corte.

Lições importantes

Mara diz ter aprendido lições importantes: como se tornar “impermeável” aos que tentam desanimar. Da mesma
forma, se deseja colher bem, tem que investir na terra e
tratá-la com respeito. E se deseja alcançar um resultado
diferente do obtido, tem que fazer algo diferente.
“Não se pode apenar culpar o tempo, o clima, mas é preciso ver os erros e aprender, a mudar”, afirma, citando
que tem vários projetos em mira, como irrigar a área,
fazer três safras no ano e conduzir tudo de forma mais
orgânica. A decisão dos irmãos foi pela venda de sua
parte na herança, mas Mara vai continuar tocando sua
propriedade.

O núcleo feminino do Quilômetro 21 de Sabáudia, promoveu viagem de suas integrantes
para Foz do Iguaçu, onde elas estiveram nas Cataratas, na Usina de Itaipu, Parque
das Aves e em outros locais, além de visitar a região fronteiriça do Paraguai e da Argentina. As fotos foram enviadas por Fátima Coati da Costa, gerente da unidade da Cocamar no município

“O trabalho no campo, hoje, exige menos força bruta e
mais conhecimento, uso de tecnologia e saber negociar a
produção. Tem que montar estratégias para produzir bem,
de forma eficiente e vender bem”, complementa a produtora, citando que aprendeu muito com os erros e acertos
este ano.

Recentemente foi realizado um dia de campo
na propriedade mostrando os resultados já
obtidos com a braquiária

A ANTIGA VENDA - A estrutura de madeira em Esperança do Norte, distrito
de Alvorada do Sul, chama atenção não só pelo estilo singular das antigas vendas rurais, preservado ao longo dos anos, mas pela proprietária, a cooperada Aparecida Solcia
Soares, que sentada no seu cantinho predileto, conversa com os fregueses, dá conselhos e broncas quando necessário e com sua simpatia, conquista a todos. “Fico aqui
para não perder o costume”, brinca. A antiga Venda Esperança, fundada por seus pais,
Emílio e Pascoalina Solcia há mais de 60 anos, em 1985 se transformou em um bar,
mas todos o conhecem como a Venda da Dona Cida. Com seus 78 anos muito bem vividos, até hoje comanda todo o trabalho, tanto no bar quanto em sua propriedade rural
de 15 alqueires com soja e milho, com a ajuda dos filhos Lindamara e José Mauro.
Tem ainda outra filha, Maria de Jesus, que se mudou para Alvorada do Sul. Praticamente desde o início, Cida é que tomou a frente no comércio da família. Quando os
Solcia chegaram ao município, em 1953, vindos de Itajuí (SP), para abrir a mata e plantar café nos 30 alqueires comprados, a cooperada tinha 15 anos. Dos 10 filhos de Emílio
e Pascoalina, foi a que mais se identificou com a atividade comercial.
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Cocamar tem economia e segurança
com a cogeração de energia

BIOMASSA

E

Atualmente a usina é mantida com a geração média de 7 megawatts (MW),
cerca de 54% de sua capacidade operacional, que é de 13MW

m operação desde
2009, a usina de cogeração de energia
da Cocamar, implantada no parque industrial da
cooperativa em Maringá (PR),
tem operado praticamente de
forma ininterrupta, só parando, normalmente, nos meses
de janeiro, para manutenção.
“Mais importante do que a
economia na tarifa é a segurança energética que esse investimento proporciona”, afirma Fernando Borges, supervisor de Utilidades e Manutenção. Segundo ele, mesmo
em momentos críticos de desabastecimento de energia no
País, entre 2014 e 2015, época

em que o risco de apagão assombrava as empresas, a Cocamar se manteve tranquila e
à plena carga.

Atualmente, a usina é mantida com a geração média de
7 megawatts, cerca de 54%
de sua capacidade operacional, que é de 13 MW, utilizando como combustível o
cavaco de eucalipto. No início,
a opção era o bagaço de canade-açúcar, adquirido de usinas da região, mas com a
redução da oferta desse subproduto, a cooperativa foi
atrás de outra alternativa,
aproveitando áreas próprias
de reflorestamento e incenti-

vando produtores a investir
no cultivo de eucaliptos.

A cogeração atende a cerca
de 70% da demanda atual de
energia elétrica do parque industrial, de 10 MW. O restante
é fornecido pela Companhia
Paranaense de Energia (Copel).

EM CONTA - De acordo com o
supervisor, mesmo com a redução de 12,87% na tarifa de
energia fornecida pela Copel,
ocorrida em junho, que baixou o valor do megawatts/
hora para R$ 315,00, o custo
da energia cogerada pela cooperativa ainda sai mais em

conta: R$ 280,00 o megawatts/hora. E isto já considerando a inclusão na composição de custos dos 30% de
energia que no mínimo devem ser adquiridos junto a
Copel. “Em vez de pagarmos
uma fatura mensal de R$ 2,2
milhões, conseguimos reduzir
nossos gastos em 15%, fechando o custo com energia
em R$ 1,9 milhão”, calcula
Fernando.

VANGUARDA - Para ele, a decisão da Cocamar de construir
uma unidade própria de cogeração para suprir a demanda de seu parque
industrial, foi

Unidade entrou
em funcionamento
em 2009 e tem
importância
estratégica para
a cooperativa

BIOMASSA

acertada. Já na
época, em 2008,
havia a preocupação com o
quadro de sobrecarga do sistema elétrico nacional e os
iminentes apagões. O investimento – de R$ 35 milhões na
época - não só protegeu a empresa de eventuais interrupções no fornecimento, como
trouxe economia, além de ser
uma iniciativa de vanguarda,
adotando-se um modelo de cogeração comum em usinas
sucroenergéticas, mas ainda
sem paralelo na indústria em
geral.
Borges acrescenta que
entre junho de 2014 e julho de
2015, período em que o go-
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verno federal aplicou três reajustes (de 24,86%, 36,79% e
15,32%), a economia com
energia, na cooperativa, chegou a ser de 23%, reduzindo
a fatura de uma média mensal que seria de R$ 2,7 milhões, para R$ 2,2 milhões.

Com sua usina de cogeração, a Cocamar protegeu-se
das oscilações do mercado e
energia, trabalha com um
custo de produção menor e
utiliza biomassa nas caldeiras
de seu parque industrial. “A
cooperativa mostra uma busca constante pela sustentabilidade de seus negócios,
optando por uma energia limpa e renovável”, finaliza.

A cooperativa mostra uma busca
constante pela sustentabilidade
de seus negócios, optando por
uma energia limpa e renovável”

FERNANDO BORGES, supervisor de
Utilidades e Manutenção

70%

NÚMEROS DA USINA

da demanda
do parque
Industrial,
em Maringá,
são supridos
pela unidade

23%

é quanto
a usina
proporciona
de economia
para a
cooperativa

Custo do
megawatts/hora:

R$ 280

Capacidade operacional

13 megawatts

A usina de cogeração
de energia da Cocamar
consome cavacos de
eucalipto, material
que é obtido, em
grande parte, de
reservas próprias,
podendo aproveitar,
também, bagaço de
cana-de-açúcar

A importância de aumentar
o número de doadores
de medula óssea
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Experiência vivida pelo irmão, que teve Linfoma Não-Hodgkin e morreu à espera de doação, faz um
produtor rural e cooperado de Sertanópolis desenvolver esforço para a conscientização das pessoas

m 2014, o dentista
Lúcio Prosdócimo
Dias não conseguiu
esperar por mais
tempo. Mesmo com todo o esforço que se realizou na
época para conscientizar as
pessoas a respeito da importância de doar a medula
óssea e também a busca por
um doador compatível, não
foi possível salvar a sua vida.
Lúcio tinha 46 anos e vivia
em Londrina. Ele havia sido
diagnosticado com Linfoma
Não-Hodgkin, o mesmo tipo
de câncer que acometeu o

ator Reynaldo Gianecchini e,
agora, o também ator Edson
Celulari.

SOBREVIDA - A perda do irmão não levou o produtor rural e cooperado Lincoln Prosdócimo Dias, de Sertanópolis,
a desistir da causa. “A luta
continua e estamos trabalhando para que outras pessoas tenham uma oportunidade de sobrevida”, afirma.
Ele continua procurando levar informação ao público
sobre a importância de ser
um doador de medula óssea:
“A chance de encontrar uma

medula compatível é de uma
em cem mil. A grande miscigenação do brasileiro dificulta isso ainda mais”.

Dias explica que o número
de doadores voluntários tem
aumentado nos últimos anos,
mas no Brasil mais de mil e
duzentos pacientes aguardam por uma medula compatível. Estima-se que haja
mais de 21 milhões de doadores em todo o mundo, sendo
mais de 4 milhões no Brasil,
o terceiro maior banco de
dados do gênero, atrás dos
Estados Unidos e Alemanha.

No Paraná seriam 600 mil
doadores, o terceiro maior no
país.

SITE - Amigos e a esposa de
Lúcio, Rafaela, mantêm um
site criado pelo próprio paciente na época - www.1minuto1vida.com.br – com testemunhos da luta de pessoas
por doadores compatíveis.
“Ser um doador de medula
óssea é um gesto de humanidade. Pode salvar a vida de
quem tem no transplante a
única esperança de cura”,
ressalta o cooperado.

Acima, o cooperado Lincoln
e, na foto debaixo, o irmão
Lúcio em imagem do site
que ele criou e manteve até
sua morte, em 2014
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Seja um doador

Uma luta constante

Lúcio Prosdócimo Dias aguardou por
dois anos a espera de um doador, enquanto tentava outros tratamentos. O Linfoma nos gânglios foi identificado no final
de 2005 e como sua medula óssea possibilitava, foi iniciado o tratamento com várias sessões de quimioterapia ao longo de
2006, em Curitiba. Ele superou o problema, mas após seis anos, em maio de
2012, a luta reiniciou, só que dessa vez
contra um câncer mais agressivo.
Nesta segunda etapa, iniciou-se a
busca por um doador de medula óssea e
os testes feitos junto aos familiares não
surtiram resultado, pois nenhum era
compatível. Como no banco de doadores

a busca também foi em vão, tentou-se um
autotransplante, realizado a partir das
próprias células, tratadas com quimioterapia. A vida de Lúcio praticamente voltou ao normal em fevereiro de 2013.
Contudo, no final daquele ano, menos de
doze meses após, houve mais uma recidiva.

Ao final, quando já estavam esgotadas
todas as possibilidades, tentou-se um
transplante com um doador da família
que apresentava 50% de compatibilidade,
quando o mínimo necessário era de 80%
para diminuir o risco de que a medula
fosse rejeitada. Infelizmente, não houve
êxito.

“A doação de medula óssea
é simples, indolor e capaz de
salvar a vida de pessoas onde
o transplante é a única esperança, mas o medo e a falta
de informação afastam muitos dos possíveis doadores”,
lamenta o cooperado Lincoln
Prosdócimo Dias. “Quanto
mais gente doar, maior a possibilidade de um paciente encontrar alguém compatível”,
acrescenta, ressaltando que,
para complicar, muitos doadores não atualizam as informações no cadastro e perdem-se os contatos. Para atualizar os dados basta apenas
acessar o Redome (Registro
Nacional de Doadores de Me-

dula Óssea) no site do INCA
(Instituto Nacional do Câncer).

Para ser um doador é preciso ter entre 18 e 55 anos de
idade e gozar de boa saúde. O
candidato a doador deve procurar o hemocentro mais próximo para agendar uma entrevista e fazer a coleta de
uma amostra de sangue (de
5 a 10 ml) para a tipagem de
HLA (características genéticas importantes para a seleção de um doador). Os dados
do doador são inseridos no
cadastro do Redome e, sempre que surgir um novo paciente, a compatibilidade será
verificada.

Lincoln diz que os únicos
riscos são os relacionados a
qualquer procedimento que
necessita de anestesia. Ele explica que confirmada a compatibilidade, o doador será
consultado para decidir quanto à doação, realizando uma
série de exames para atestar
o bom estado de saúde. O
transplante é um procedimento seguro, sem qualquer
comprometimento à saúde.

Entenda

•

Medula óssea é um tecido gelatinoso que ocupa o interior dos ossos, conhecido popularmente por 'tutano'.
É nela que são produzidos os componentes do sangue: as
hemácias (glóbulos vermelhos), que transportam o oxigênio; os leucócitos (glóbulos brancos), que defendem das infecções; e as plaquetas, que ajudam na coagulação do
sangue.

•

O transplante de medula óssea é um tipo de tratamento
proposto para algumas doenças que comprometem a
produção do sangue pela medula. Consiste na substituição
de uma medula óssea doente ou deficitária por células normais de medula óssea, com o objetivo de reconstituição de
uma medula saudável, após tratamento quimioterápico.

•

Durante o período em que estas células ainda não são
capazes de produzir glóbulos brancos, vermelhos e
plaquetas em quantidade suficiente para manter as taxas
dentro da normalidade, o paciente fica mais exposto a infecções e hemorragias. Por isso, deve ser mantido internado no hospital, em regime de isolamento e tomar vários
cuidados.

•

A boa evolução durante o transplante depende de vários fatores: o estágio da doença, o estado geral do paciente, boas condições nutricionais e clínicas e o nível de
compatibilidade da medula do doador. No transplante de
medula, a rejeição é relativamente rara, mas pode acontecer.
SERVIÇO - REDOME - (21) 2505-5656 / 2505-5639 /
2505- 5638 - redome@inca.gov.br

A luta continua
e estamos
trabalhando
para que
outras pessoas
tenham uma
oportunidade
de sobrevida”

LINCOLN
PROSDÓCIMO DIAS

MILHO
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Alta produtividade em Iowa
Na atual safra, produtores estão colhendo a média de 209,5 sacas por hectare,
o que representa 12,5 toneladas, uma quantidade sem precedentes

S

e Iowa, nos Estados
Unidos, fosse um
país, ocuparia nada
mais nada menos
que a quarta colocação no
ranking mundial de produção de milho. Com uma colheita estimada em 68 milhões de toneladas, a volume
do cereal no estado que equivale, a mais de 80% de todo

o milho produzido no Brasil.
Na super-safra norte-americana, o milho dos produtores
de Iowa vai responder por
quase 18% da oferta nacional, segundo apurou o núcleo de Agronegócios da
Gazeta do Povo.

Os números sugerem a dimensão do que o cereal re-

Eu nunca vi nada parecido
com o que tivemos em
termos de clima nesta safra”

GORDON ASSINAAR, produtor de Priarie City

presenta para a economia de
Iowa.

As rodovias que cortam a
região são praticamente todas margeadas por milharais. E em ano de safra recorde não é difícil encontrar
montanhas do grão estocadas a céu aberto. O detalhe é
que ainda há muita coisa
para colher. Até 20 de outubro, estavam no campo pelo
menos 60% do que foi plantado. “Nos últimos anos, com
rendimentos melhores, muitos dos nossos produtores investiram em infraestrutura,
inclusive em armazenagem”, conta Shannon Textor,
porta-voz do Iowa Corn, instituição que representa os
produtores do estado.
Com uma produtividade
de média até o momento de

209,5 sacas por hectare ou
12.573 kg/ha, os agricultores
de Iowa se preparam para
um desempenho sem precedentes. “Eu nunca vi nada
parecido com o que tivemos
em termos de clima nesta
safra”, observa Gordon Assinaar, produtor de Priarie
City, no coração de Iowa,
com a experiência de quem
diz que já deveria até ter se
aposentado, mas não consegue largar o campo.

E se o preço do milho em
grão, hoje abaixo do custo
de produção, preocupa agricultores de todo país, em
Iowa, o estado que mais
produz nos Estados Unidos,
o dilema é ainda maior. Mas
tem produtor que está conseguindo driblar essa relação de oferta e
demanda que

Só se vê milho em
ambos os lados da
estrada. Em ano
de safra recorde,
montanhas do
cereal são
armazenados
no tempo aberto
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impacta nas cotações. Cannon decidiu apostar: aproveitou
uma janela de mercado e
vendeu 40% da sua produção de forma antecipada,
em maio e junho, quando as
cotações estavam melhores.

Agora, com produtividade
na casa de 232,8 sc/ha ou
13.970 kg/ha, ele comemora. “Usei uma estratégia
mais agressiva”, salienta.
“Na época, os preços estavam até US$ 1,20 mais altos
por bushel. Foi um ótimo

negócio”, completa.

O milho é a vedete de
Iowa. Mas a soja também
vai bem. Produtores como
Will Cannon contam que tiveram dificuldades com doenças na lavoura. Nada, po-

Americanos incorporam
tecnologias com rapidez
Os agricultores de milho
dos Estados Unidos vêm mostrando que sabem aprender
rápido. Os produtores do grão
em grandes lotes de terra –
propriedades rurais acima de
1,2 mil hectares – adotaram
métodos de agricultura de
precisão em um ritmo duas
vezes mais rápido do que os
agricultores do país como um
todo, segundo um estudo do
Departamento de Agricultura
dos Estados Unidos (Usda, na
sigla em inglês).

Os três anos de queda nos
preços dos grãos corroeram
a renda agrícola e mais produtores passaram a adotar
os chamados métodos de
agricultura de precisão para
aumentar sua eficiência.
Empresas como a John
Deere entraram na corrida
para criar produtos para
atender a esses agricultores
– um mercado que poderá
movimentar US$ 240 bilhões em 2050, segundo o
Goldman Sachs. As tecnolo-

gias incluem desde tratores
guiados por GPS, que diminuem a fadiga e os erros humanos, até análises detalhadíssimas de dados, que
aperfeiçoam decisões de
plantio.
O levantamento mostra
que cerca de 80% dos grandes produtores americanos
usam aparelhos de GPS para
guiar seus tratores, enquanto entre 70% a 80%
valem-se do mapeamento de

rém, que impedisse uma produtividade estimada em 65,7
sc/ha ou 3.950/ha. Ao todo,
Iowa deve colher 15 milhões
de toneladas de soja, respondendo por, aproximadamente, 13% da produção total dos
EUA.

rendimento para determinar
as áreas mais produtivas de
suas terras. Entre 30% e
40% dos produtores usam a
chamada “tecnologia de aplicação variável”, um processo
que lhes permite saber
quando e como usar fertilizantes (ou outros métodos
de proteção de sementes e
colheitas) e quanto.
O estudo levou em consideração dados do período de
17 anos, iniciado em 1996.

Iowa responde por
13% da produção total
dos EUA. Se fosse um
país, o estado seria
o quarto maior
produtor mundial

80%

usam aparelhos
de GPS para
guiar seus tratores

70%

a 80% valem-se
do mapeamento de
rendimento para
determinar as áreas
mais produtivas de
suas terras
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Encontro de Núcleos Cooperativos
reuniu lideranças e o secretário
estadual da Fazenda, em Maringá
COOPERATIVISMO

Evento no dia 27/10 contou com cem participantes e teve como anfitriões a Sicredi União PR/SP
e a Unicampo; secretário realizou, em seguida, visita à Cocamar

C

em cooperativistas
das regiões Norte e
Noroeste do Estado
participaram do Encontro de Núcleos Cooperativos promovido pelo Sistema
Ocepar, na manhã de 27 de
outubro, em Maringá, no Parque do Japão. Havia representantes de sete cooperativas
agropecuárias, cinco de crédito, quatro de saúde, um do
trabalho e um de transporte.
O secretário de Estado da Fazenda, Mauro Ricardo Costa,
participou do evento e apresentou as ações que estão
sendo realizadas pelo governo
com objetivo de promover o
desenvolvimento do Paraná.

Participaram da abertura o
presidente do Sistema Ocepar,
José Roberto Ricken, o coordenador do Núcleo Noroeste,
Luiz Lourenço, os diretores da
Ocepar, Ricardo Calderari, Alvaro Jabur, Marino Delgado e
Jorge Hashimoto, que também é coordenador do Núcleo
Norte. Compuseram ainda a
mesa, os presidentes das cooperativas anfitriãs, Unicampo,
Luciano Ferreira Lopes, e Wellington Ferreira, da Sicredi
União PR/SP.

INTEGRAÇÃO – Em seu pronunciamento, Ricken destacou que, paralelamente aos
Encontros de Núcleo, estão
sendo realizadas a reunião da
diretoria da entidade e dos
Conselhos Fiscais da Ocepar e
do Sescoop/PR. “Nós fazemos
duas reuniões descentralizadas por ano: maio e outubro.
É uma oportunidade para que
os diretores possam estar presentes e ouvir as cooperativas.
Além da importante presença
deles, é uma forma de interagir com todas as cooperativas. Esse é o sentimento e nós
temos que trabalhar nessa
linha”, afirmou.

O presidente do Sistema
Ocepar também fez comentários sobre a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241, que limita os
gastos públicos pelos próximos 20 anos, ocorrida dia 25
de outubro, na Câmara dos
Deputados. “Nós estamos com
um fiozinho de esperança a
mais com o que aconteceu na
Câmara dos Deputados em relação à limitação do governo
federal para os próximos 20
anos. Os parlamentares aprovaram o projeto, que agora

Se o projeto que limita os gastos
for aprovado no Congresso, as
demais reformas têm boa chance
de serem encaminhadas”

JOSÉ ROBERTO RICKEN, presidente do Sistema Ocepar

segue para o Senado. Se isso
se confirmar, será um passo
decisivo para dar essa confiança maior que o governo
Temer necessita. É o lado político dando um aval ao executivo para que ele possa
tomar as medidas necessárias, na sequência. Se o projeto que limita os gastos for
aprovado no Congresso, as demais reformas têm boa chance de serem encaminhadas”,
afirmou.
Ricken destacou a realização dos debates que estão ocorrendo nos Encontros de Núcleo sobre o PRC 100, o planejamento estratégico do cooperativismo paranaense. “Nós

queremos dar uma satisfação
sobre até onde chegamos até
agora com o PRC 100, ouvir
as cooperativas aqui presentes que estão elaborando os
seus planejamentos e sobre os
resultados que já tivemos. No
ano que vem, a nossa intenção
é concluir os planejamentos individuais e começar a fazer os
planejamentos regionais”, disse. “Se há uma pequena diferença entre o cooperativismo
do Paraná em relação às outras regiões, ela se encontra
no planejamento. É algo que
sempre foi feito em nosso estado e queremos seguir nessa
direção”, complementou. (Texto: Samuel Milleo,
do Sistema Ocepar)

100

bilhões de reais é a
previsão de faturamento
das cooperativas
paranaenses, em 2020

Participaram do
evento representantes
de vários ramos;
na foto abaixo,
Adalberto Netto,
presidente da
Agência Paraná de
Desenvolvimento
(APD), que fez
palestra sobre as
atividades realizadas
pelo órgão
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“Perenizar essa estrutura e crescer”

Na abertura, o presidente
do Conselho de Administração da Cocamar e coordenador do Núcleo Noroeste,
Luiz Lourenço, destacou a
importância das cooperativas manterem suas atividades firmemente para que
possam se fortalecer cada
vez mais. “Temos que trabalhar no sentido de perenizar essa estrutura e crescer, que é outra questão
fundamental hoje em dia, já
que, se ficar parado, o trem
passa por cima”, comentou.
“A nossa sustentação é muito importante. Eu acho que
a Ocepar faz isso muito

bem. Estamos trabalhando
em equipe nessas reuniões,
com repasse de informações e devemos fazer bom
uso delas”, disse.

O evento em Maringá foi
o terceiro de uma série de
quatro que fazem parte da
segunda rodada dos Encontros de Núcleos de 2016.
A partir da esquerda:
Luiz Lourenço,
Wellington Ferreira,
Luciano Ferreira Lopes
e José Roberto Ricken

Não há segredo, há planejamento,
segundo o presidente da Ocepar

Com a presença do secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa e sua equipe no
evento de Maringá, o presidente do Sistema Ocepar,
José Roberto Ricken fez
uma apresentação sobre o
cooperativismo paranaense
e também sobre o planejamento estratégico PRC-100,
detalhando onde o sistema
pretende chegar até 2020.
“Temos um sistema forte e
integrado e que muito tem
contribuído para o desenvolvimento do Paraná. Precisamos continuar crescendo para que cada vez mais
possamos gerar mais emprego, distribuir mais renda”, disse o dirigente cooperativista.

Ricken disse que muitas
pessoas de outros Estados e
mesmo paranaenses fazem
uma pergunta frequente: “porque o cooperativismo do Paraná tem toda essa representatividade em termos econômicos e sociais? Qual o segredo? Digo que alcançamos
este status porque temos um
planejamento bem formatado,
discutido de forma democrática ao longo dessas mais de
quatro décadas juntos as lideranças. Sempre interiorizamos nossas decisões, a base
participa, como hoje aqui em
Maringá, ouvindo, debatendo,
discutindo, apresentando propostas. Nosso foco principal é
economia e negócio e todo o
resultado é reinvestido no

é o número de
cooperativas
no Paraná

milhão é a
quantidade
de cooperados

220

1,2

setor, nosso resultado não vai
embora, ele fica aqui e essa é
uma característica que precisa ser levada em consideração”.

RESPONSABILIDADE - Ricken apresentou uma foto de
um pequeno município do
Estado, onde o centro é uma
empresa cooperativa. “Hoje,
mais de 100 municípios nossas cooperativas são as principais fomentadoras do desenvolvimento. Há casos, se
retirarmos a cooperativas,

mais de 90% da renda do
município desaparece. Não é
uma responsabilidade só
nossa, mas de todos, do Estado também. Se em 2016, o
faturamento era R$ 16 bi
hoje já estamos acima de R$
60 bilhões e isso graças ao
trabalho das cooperativas,
seus dirigentes, cooperados
que tanto realizam, muitas
vezes de forma anônima,
sem alarde mas que são fundamentais para a vida de
milhares de paranaenses”.

Hoje, em mais de 100 municípios, nossas
cooperativas são as principais fomentadoras
do desenvolvimento. Há casos, se retirarmos
as cooperativas, em que mais de 90% da
renda do município desaparece”

JOSÉ ROBERTO RICKEN, presidente do Sistema Ocepar
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Secretário de Estado da
Fazenda visita a Cocamar

Logo depois de participar,
no dia 27-10, do Encontro de
Núcleos Cooperativos promovido pelo Sistema Ocepar,
no Parque do Japão, em Maringá, o secretário de Estado
da Fazenda, Mauro Ricardo,
fez visita à Cocamar acompanhado do diretor de coordenação da receita do Estado, Gilberto Calixto e do delegado regional de Maringá,
Hélio Issamu Sato.
Mauro Ricardo foi acompanhado pelo presidente do
Conselho de Administração
da cooperativa, Luiz Lourenço, o presidente Divanir Higino, superintendentes e representantes do Conselho de
Administração. Participaram
do grupo, também, dirigentes da Ocepar (presidente
José Roberto Ricken) e de
outras cooperativas, entre as
quais a Coamo (presidente
José Aroldo Galassini e diretor secretário Ricardo Accioly Calderari), Sicredi
União PR/SP (presidente
Wellington Ferreira) e Unicampo (presidente Luciano
Ferreira Lopes), anfitriãs

do Encontro realizado pela
manhã.
Ao chegar à Cocamar, o secretário conheceu as novas
instalações da Unidade Maringá, inauguradas no primeiro semestre, que incluem
o Shopping Cocamar e uma
unidade da cooperativa Unicampo. Em seguida, Mauro
Ricardo visitou a agência Cocamar da Sicredi, que fica ao
lado da Unidade Maringá,
onde foi recepcionado, também, pela equipe de colaboradores gerenciada por Valter
Luiz Camilo, podendo observar a integração e a força do
setor cooperativista em Maringá. O secretário demonstrou curiosidade em saber
detalhes sobre o relacionamento da cooperativa com os
cooperados, sendo informado
que muitos destes se encontram ali, quase todos os dias,
para conversar, receber notícias sobre o andamento do
mercado de commodities agrícolas e efetuar compras.
"Aqui é a segunda casa deles", citou Luiz
Lourenço.

Até a presente data,
sete Estados da União
já anunciaram que não
irão pagar o décimo
terceiro neste ano,
o Paraná esta fora
dessa lista”

Mauro Ricardo Costa pode observar a integração e a força do setor

Acompanhado de dirigentes da Cocamar, da Ocepar e de outras cooperativas,
o secretário conheceu a Unidade Maringá e o parque industrial

Conheceu também as instalações da Agência Cocamar da Sicredi União PR/SP
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Agradecimentos

Logo depois, ao reunir-se
com os dirigentes da Cocamar e das cooperativas no
auditório Cocamar/Sicredi,
Mauro Ricardo ouviu do
presidente Divanir Higino
agradecimentos pela forma
atenciosa com que tem conversado com as cooperativas sobre questões tributárias e, especialmente, em
relação à suspensão da exigência da nota-fiscal do produtor. "As autoridades estaduais têm demonstrado sensibilidade no sentido
de apoiar o setor produtivo
em seus desafios e a Secretaria da Fazenda é um
exemplo disso", observou
Higino.

O secretário disse que o
governo do Estado não poderia agir de forma diferente, conhecendo a importância do segmento coope-

rativista para o fortalecimento da economia estadual. "Fiquei muito impressionado com os números
do setor e a orientação do
governador Beto Richa é a
de prestar todo apoio ao
seu desenvolvimento", ressaltou Mauro Ricardo. São
220 cooperativas filiadas
ao Sistema Ocepar, 1,2 milhão de cooperados, 83 mil
empregos diretos e um faturamento total superior a
R$ 60 bilhões em 2015. O
segmento responde por
56% da produção agropecuária paranaense.

PARQUE INDUSTRIAL Concluindo a visita, Mauro
Ricardo foi levado a conhecer o interior do parque industrial da Cocamar, começando pelo pátio de triagem de caminhões, a estrutura de armazéns para o

recebimento das safras e as
unidades industriais. O parque fabril da cooperativa é
um dos maiores e mais diversificados do cooperativismo brasileiro.
Fundada em 1963, a Cocamar conta com mais de 13
mil produtores associados e

atua com 65 unidades operacionais e lojas de insumos agropecuários nas
regiões noroeste e norte do
Paraná, sudoeste do Mato
Grosso do Sul e oeste de
São Paulo. A previsão é faturar R$ 3,7 bilhões neste
ano, contra R$ 3,3 bilhões
obtidos em 2015.

Por fim, reuniu-se
com representantes
da Ocepar e de
cooperativas, onde
teve reconhecida,
pelo presidente da
Cocamar, Divanir
Higino, a atenção que
dispensa ao setor
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Cocamar investe em novas
unidades e na ampliação
de estruturas operacionais

COOPERATIVA

Expansão em território paulista e
investimentos em unidades no Paraná
fizeram parte da ofensiva em 2016

A

lém de continuar
avançando na região oeste do Estado de São Paulo,
onde abriu neste ano uma
loja de insumos agropecuários em Palmital e finaliza
detalhes para inaugurar
uma estrutura operacional
para recebimento de grãos
em Cruzália, a Cocamar está
investindo na ampliação e
melhorias de unidades no

norte e noroeste paranaenses.

No Paraná, onde possui
uma rede com mais de 60
pontos de atendimento, a
cooperativa iniciou operações no primeiro semestre
para receber grãos em Lupionópolis – região de Londrina – e investiu R$ 54,8
milhões para ampliar a capacidade de armazenagem e

agilizar o fluxo de recepção
em vários municípios.

As unidades de Alvorada
do Sul e Primeiro de Maio
foram equipadas com novos
silos, secadores e tombadores, entre outros itens, enquanto Bela Vista do Paraíso
passou a contar com uma
nova e confortável estrutura
de transbordo, trazendo facilidades a um grande número
de produtores das imediações. Sabáudia e o distrito
londrinense de Warta também receberam ampliações,
ocorrendo o mesmo onde a
Cocamar atua há muito mais

tempo, no noroeste do Estado. É o caso de Jussara,
Doutor Camargo, Atalaia e
Floraí.

Todas essas realizações,
somadas a dos últimos anos
e as que estão previstas pelo
planejamento estratégico até
2020, visam aprimorar o
atendimento prestado aos
produtores e preparar a cooperativa para o seu crescimento contínuo. O objetivo é
chegar àquele ano faturando
R$ 6 bilhões,praticamente o
dobro em comparação aos
R$ 3,3 bilhões
obtidos em 2015.

3,3

bilhões de reais
foi o faturamento
da Cocamar em 2015,
que planeja chegar
a 6 bilhões em 2020
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Investimentos
tornam mais ágil
o recebimento
de grãos

A missão do Brasil:
saciar a fome do planeta

OPINIÃO
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País já produz volumes de alimentos que dariam para abastecer quatro vezes a sua gente,
mas a nação sonha com um futuro muito ambicioso no panorama internacional

D

ivida a produção de
grãos de um país
pelo seu número de
habitantes. Se o resultado ficar abaixo de 250
kg/pessoa/ano, isso significa
insegurança alimentar. Países nessa situação importam
alimentos, obrigatoriamente.
E são muitos os importadores
de alimentos vegetais e animais em todos os continentes, sem exceção. O crescimento da população, da classe média e da renda, sobretudo nos países asiáticos,
amplia anualmente a demanda por alimentos diversificados e de qualidade, como as
proteínas de origem animal.
O mais vendido refrigerante
do mundo define sua missão
como a de "saciar a sede do
planeta". A missão do Brasil
já pode ser: saciar a fome do
planeta. E com os aplausos
dos nutricionistas. Em 2015 o
Brasil produziu 207 milhões
de toneladas de grãos para
uma população de 206 milhões de habitantes. Ou seja,
uma tonelada de grãos por
habitante.

GRANDEZA - Só a produção
de grãos do Brasil é suficiente para alimentar quatro

Foto: John Deere

Evaristo de Miranda*

vezes sua população, ou mais
de 850 milhões de pessoas.
Além de grãos, o Brasil produz por ano cerca de 35 milhões de toneladas de tubérculos e raízes (mandioca,
batata, inhame, batata doce,

Só a produção de grãos
do Brasil é suficiente para
alimentar quatro vezes
sua população, ou mais de
850 milhões de pessoas”

cará, etc.). Comida básica para
mais de 100 milhões de pessoas. A agricultura brasileira
produz, ainda, mais de 40
milhões de toneladas de frutas, em cerca de 3 milhões de
hectares. São 7 milhões de toneladas de banana, uma fruta por habitante por dia. O
mesmo se dá com a laranja e
outros citros, que totalizam 19
milhões de toneladas por ano.
Cresce todo ano a produção
de uva, abacate, goiaba, abacaxi, melancia, maçã, coco...
Às frutas tropicais e temperadas se juntam 10 milhões de
toneladas de hortaliças, cultivadas em 800 mil hectares e
com uma diversidade impressionante, resultado do encontro da biodiversidade nativa
com os aportes de verduras,

legumes e temperos trazidos
por portugueses, espanhóis,
italianos, árabes, japoneses, teutônicos e por aí vai,
longe.

1 BILHÃO - À produção anual
de alimentos se agrega cerca
de 1 milhão de toneladas de
castanhas, amêndoas, pinhões e nozes, além dos óleos
comestíveis – da palma ao girassol – e de uma grande diversidade de palmitos. Não
menos relevante é a produção de 34 milhões de toneladas de açúcar/ano, onipresente em todos os lares, restaurantes e bares. A produção
vegetal do Brasil já alimenta
mais de 1 bilhão de pessoas
em todo o mundo, usando para

De 1990 a 2015 o
total das exportações
agrícolas, como as
do complexo soja,
superou US$ 1 trilhão
e ajudou a garantir
saldos comerciais
positivos

OPINIÃO

isso apenas 8% do
território nacional.
E a tudo isso se adiciona a
produção animal. Em 2015 o
País abateu 30,6 milhões de
bovinos, 39,3 milhões de suínos e quase 6 bilhões de
frangos. É muita carne. Coisa
de 25 milhões de toneladas!
O consumo médio de carne
pelos brasileiros é da ordem
de 120 kg/habitante/ ano ou
2,5 kg por pessoa por semana. A estimativa de consumo
médio de carne bovina é da
ordem de 42 kg/habitante/
ano; a de frango, de 45 kg; e
a de suínos, de 17 kg; além
do consumo de ovinos e caprinos (muito expressivo no
Nordeste e no Sul), de coelhos, de outras aves (perus, angolas, codornas...), peixes, camarões e crustáceos
(cada vez mais produzidos
em fazendas) e outros animais.
BARATO - O País produziu
35,2 bilhões de litros de leite
(ante 31 bilhões de litros de
etanol), 4,1 bilhões de dúzias
de ovos e 38,5 milhões de toneladas de mel, em 2015. É
leite, laticínios, ovos e mel
para fazer muitos bolos, massas e doces nas casas do
maior produtor de açúcar.
Em 50 anos, de importador
de alimentos o Brasil tornouse uma potência agrícola.
Nesse período, o preço dos
alimentos caiu pela metade e
permitiu à maioria da população o acesso a uma alimentação saudável e diversificada e a erradicação da
fome. Esse é o maior ganho
social da modernização agrícola e beneficiou, sobretudo,
a população urbana. O Brasil
saiu do mapa dos países com
insegurança alimentar. Com
o crescimento da população e
das demandas urbanas, o
que teria acontecido na economia e na sociedade sem
esse desenvolvimento da
agricultura? Certamente,
uma sucessão de crises intermináveis. Era para a sociedade brasileira agradecer
todo dia aos agricultores por
seu esforço de modernização
e por tudo o que fazem pelo
País.
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EXPORTAÇÕES - A Nação
deve assumir a promoção e a
defesa da agricultura e dos
agricultores, com racionalidade e visando ao interesse
nacional. De 1990 a 2015 o
total das exportações agrícolas superou US$ 1 trilhão e
ajudou a garantir saldos comerciais positivos. A Ásia
responde hoje por 45% das
exportações do agronegócio
brasileiro e a China, sozinha,
por um quarto desse montante. Com a China, um parceiro estratégico para o futuro
da agropecuária brasileira,
criaram-se perspectivas novas e mútuas para indústrias
de processamento, tradings e
para investimentos em infraestrutura de transporte,
armazenagem e indústrias
de base. A recém-concluída
missão de prospecção e negócios de quase um mês por
sete países da Ásia, liderada
pelo ministro Blairo Maggi,
buscou um novo patamar de
inserção da agropecuária no
comércio internacional.

META AMBICIOSA - Acompanhado por uma equipe ministerial e por cerca de 35
empresários de 12 setores do
agro, essa missão histórica
percorreu China, Coreia do
Sul, Hong Kong, Tailândia,
Mianmar, Vietnã, Malásia e
Índia. Alimentar o mundo é
sinônimo de alimentar a
Ásia. Isso exige empreendedorismo, inovação, coordenação público- privada e parcerias de curto e de longo prazos. Mas o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, juntamente com a
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, tem uma meta ambiciosa: passar de uma participação decrescente de 6,9%
no comércio agrícola internacional para 10%. E ser capaz,
em breve, com tecnologia,
sustentabilidade, competência e competitividade, de alimentar mais de 2 bilhões de
pessoas. (Transcrito do Jornal
O Estado de S. Paulo)
(*) Doutor em Ecologia, é
chefe-geral da Embrapa Monitoramento por Satélite

Só de bovinos, o Brasil abate por ano mais de 30 milhões de cabeças e a
produção de hortigranjeiros é ampla e diversificada; em 50 anos,
preço dos alimentos caiu pela metade no país

Mulheres do agronegócio
pedem passagem
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PRODUTORAS

No novo mapa decisório do campo, o comando feminino vem crescendo e vem casado
com maior inclusão digital, formando uma combinação de alto potencial transformador

P

Por Coriolano Xavier*

esquisa divulgada
agora, no I Congresso
Brasileiro de Mulheres do Agronegócio,
revela que 13% dos gestores
que “atuam em empreendimentos agropecuários ativos”
são do gênero feminino. Um
contingente da ordem de 650
mil mulheres, empreendendo
ou desenvolvendo trabalhos
executivos em um setor visto
tradicionalmente como masculino, e o curioso é que muitas
delas – segundo o estudo –
nem sequer se percebem assim, como gestoras de um negócio ou de um sistema pro-

dutivo, embora exerçam a liderança em operações desse tipo.

Isto por si só já é um fato razoavelmente disruptivo, na
tradição do agronegócio. Mas
a pesquisa revela ainda outro
aspecto interessante: 55% das
mulheres gestoras do agro
fazem uso regular da internet
e das mídias sociais e – dentro
desse grupo – 60% fazem
“posts” diários nas redes. Enquanto isso, o uso regular das
redes está em 48% na média
brasileira, ou seja, no novo
mapa decisório do campo, o comando feminino vem crescendo e vem casado com
maior inclusão digital, for-

mando uma combinação de
alto potencial transformador.

PARTICIPATIVAS - Mas a
perspectiva de um novo estilo
gestor por parte dessas mulheres vai além, pois segundo os
resultados da pesquisa, 83%
das gestoras do agro participam de organizações de integração ou articulação sócioeconômica – como cooperativas,
sindicatos e associações profissionais ou setoriais. De acordo
com o estudo, em média cada
uma participa de mais de uma
entidade (na verdade, 1,5 conforme o levantamento), indicando um perfil de gestora
conectada no mundo digital e

na mobilização social. Hiper
participativa.

Ainda segundo as conclusões da pesquisa, as mulheres
gestoras do agro equacionam
melhor a sucessão familiar,
pois treinam mais os filhos para gerenciar os negócios, enquanto os homens costumam
deixar isso um pouco de lado.
E elas também manifestam
uma visão mais holística sobre
suas atividades e empreendimentos, ponderando que os
bons resultados do seu trabalho tem que beneficiar a todos
- da própria família a seus
pares do campo e às populações das cidades.

NEGÓCIOS - Perguntadas sobre os aspectos que mais poderiam impactar positivamente o progresso e o crescimento
de seus negócios, as três coisas
que receberam maior número
de citações foram: genética
(57%); rotação de culturas
(55%); e ILPF – Integração Lavoura Pecuária Floresta (54%).
São fatores hoje associados a
uma gestão moderna da produção agropecuária, indicando
que as nossas gestoras do
agro estão com a cabeça no século XXI. Mais ainda: denotam atitude realizadora e foco
forte em seu trabalho, sem
buscar bodes expiatórios em
outras dimensões de governança ou da sociedade.
Parecem mais sensíveis à
mudança, mais permeáveis, e
tentam fazer as coisas de um
modo diferente, experimentando e testando novas alternativas, com tranquilidade e
mais ousadia. É o que diz a
pesquisa. Tudo temperado com
um olhar mais social na condução das equipes e nas opções estratégicas de negócios.

13%

dos gestores que
atuam em
empreendimentos
agropecuários
ativos são do
gênero feminino

83%

participam de
organizações como
cooperativas, sindicatos
e associações
profissionais ou
setoriais
“Acho que o agro está ganhando uma nova geração de
‘locomotivas expressas’ dos
negócios”, resumiu a coordenadora da pesquisa, Adélia Franceschini. E eu ainda acrescentaria: são mulheres que tem
pressa, conscientes, dispostas
a brigar mais por seus planos
e pela sustentabilidade.
¹“Perfil das Mulheres do
Agronegócio / 2016”, pesquisa
organizada por Transamerica
Expo Center e PWC, realizada
pelo instituto Fran6 e divulgada no I Congresso Brasileiro
de Mulheres do Agronegócio –
São Paulo, 25/10/2016.

(*) Vice-Presidente de Comunicação do Conselho Científico
Agro Sustentável (CCAS), Professor do Núcleo de Estudos
do Agronegócio da ESPM.

De pai para filho, com
toda a tecnologia para
produzir bem

GRÃOS

C

8 3 | J o rn a l d e Se rv i ç o Co c a m a r | O u t u b ro 2 0 1 6

Família de Bela Vista do Paraíso conta com sistema de irrigação para semear a safra
mais cedo e não ficar à mercê de riscos trazidos pelos veranicos. POR MARLY AIRES

om a morte prematura do pai, em 1980,
numa época em que
só pensava em fazer
o vestibular e sem ter ideia
de como lidar com as culturas cultivadas na fazenda,
Mário Martins Reis, então
com 22 anos, assumiu a propriedade da família, em Bela
Vista do Paraíso. Como era o
filho mais velho, Mário deixou os estudos e assumiu o
comando de 200 alqueires
de soja, 500 mil pés de café

e da criação de gado. “Eu não
tinha experiência, foi muito
difícil, mas ainda bem que
pude contar com a ajuda de
meus tios”, diz.
Não querendo que o filho
Marcelo passasse pela mesma
situação, Mário envolveu-o
desde cedo nas atividades, preparando-o para uma sucessão.
Formado em Agronomia, Marcelo aprendeu a amar a terra
e o serviço no campo, trabalhando ao lado do pai.

Dos 117 alqueires cultivados atualmente pela família,
37 são arrendados. E dos 80
próprios, 56 alqueires contam com irrigação. A preocupação em investir em
tecnologia para potencializar os resultados começou
com Mário e é seguida à
risca pelo filho. O primeiro
pivô de irrigação foi instalado em 1992 e hoje eles
possuem quatro. O último,
que cobre cinco alqueires e
ainda está sendo pago, foi

instalado em 2015.

“Não havia como comprar
mais terra. Então, decidimos
aumentar a produção que temos. Irrigamos praticamente
tudo. Só faltam algumas pontas e pedaços pequenos onde não é possível”, comenta
Marcelo. Para ser irrigado,
o ideal é que o lote seja
mais quadrado, relativamente plano e tenha água e energia trifásica próximas.

A propriedade conta
com 4 pivôs centrais
que, segundo os
produtores, se pagam
em oito anos com o
aumento da produtividade
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Planta e fica
sossegado

GRÃOS

Onde mantém irrigação,
Mário já chegou a produzir
mais de 200 sacas de soja
por alqueire em alguns
lotes, mas fecha na média
de 170, enquanto que onde
não tem, a média é de 140
sacas, caindo para menos
de 100 sacas nos anos
ruins de chuva. Já no caso
do milho segunda safra,
chega a colher mais de
400 sacas por alqueire,
mas fecha a média com
340 sacas onde tem pivô
central. No sequeiro a
média é de 140 sacas.

Como a região é mais
quente e não tem que se
preocupar com as chuvas,
a soja é plantada já em setembro, colhendo no final

de janeiro e plantando o
milho. Com isso, antecipa a
safra e escapa mais facilmente das geadas, ganhando em produtividade e
na comercialização, porque
entra primeiro no mercado
conseguindo, normalmente, preço melhor do que em
plena colheita.

ras, tanto de sequeiro,
como irrigada, e tanto no
inverno, como no verão. O
investimento em um sistema de irrigação é alto,
mas, se paga em oito anos,
só com o aumento de produção. Este é o tempo médio de financiamento, ressalta Mário.

“Tendo irrigação você
planta com mais tranquilidade, pode planejar melhor
e tem maior segurança,
maior certeza de retorno,
podendo investir mais em
tecnologia, obtendo maiores rentabilidades. Você
planta e dorme. Antes perdia o sono a cada estiagem”, conta Mário. Ele faz
seguro de todas as lavou-

Mesmo com o aumento
do valor pago pela energia,
Marcelo afirma que os gastos para acionar o sistema
representam menos de
10% do que se ganha com
a irrigação. Esta é feita a
noite e de madrugada, fora
do horário de pico, ganhando um desconto de
70%. E o sistema é todo automatizado.

Mário e o filho Marcelo: sucessão planejada

Três safras

Por um bom tempo, desde quando instalou o sistema de
irrigação, Mário fazia três safras por ano – soja, milho e feijão,
mas ultimamente, o faz eventualmente. Tem optado mais por
cultivar duas safras bem feitas, plantando aveia ou milheto,
após o milho, para formar cobertura seca e ajudar na soja.

Também, quando área está compactada, arrenda para o
plantio de batata no inverno, cujos produtores sempre buscam
áreas irrigadas. Como o cultivo de batata utiliza muito adubo
químico, cerca de 6 a 10 mil quilos por alqueire, quando a
terra é devolvida, muitas vezes nem é necessário fazer uma
adubação química consistente para a soja, dependendo do que
apontar a análise do solo.

Caderno
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NEGÓCIOS, VARIEDADES, OPORTUNIDADES

Planeje as férias com tranquilidade

Para não haver o risco de dissabores,
consulte uma agência de viagem que
tenha tradição no mercado, para
ajudar na formatação da viagem

Escolher o hotel que oferece o
sistema ‘tudo incluído’, optar
por apartamentos triplos ou
quádruplos e incluir os passeios
no pacote para evitar gastos extras”

FERNANDA FIORONI, especialista do
setor: dica sobre como baratear custos

C

om a proximidade
das férias, quem deseja viajar deve se
planejar e não deixar a decisão para a última
hora. O primeiro passo é a
escolha do destino. A partir
dai, são várias etapas antes
de embarcar: estabelecer a
duração da viagem, os locais
de interesse, pesquisar os
pacotes, organizar a documentação, escolher os passeios de acordo com o orçamento e assim por
diante.

Para ajudar nesta tarefa,
algumas dicas de especialistas.

A regra número 1 para
aproveitar ao máximo é se
programar com alguns meses de antecedência. De
acordo com a gerente de

vendas de operadora e agência de viagens, Luciana Fioroni, a compra antecipada
garante vantagens. “O consumidor consegue encontrar
preços mais atrativos, melhores condições de pagamento e maior disponibilidade de hotéis e horários
de voos”, comenta.

Outro fator que deve ser
analisado no momento de fechar a viagem é a forma de
pagamento. Para quem não
guardou dinheiro, optar pelo
parcelamento sem juros pode ser uma boa alternativa,
desde que não pese no orçamento após a viagem. Pesquisar agências que parcelam no boleto bancário é
uma forma de deixar o cartão de crédito livre para
eventuais
emergências.
Outra vantagem de planejar

a viagem com antecedência
é que, ao chegar a data do
embarque esta já estará praticamente quitada.

Se a ideia é viajar com família, mas o orçamento está
reduzido, existem maneiras
de baratear os custos. “Escolher o hotel que oferece o sistema ‘tudo incluído’, optar
por apartamentos triplos ou
quádruplos e incluir os passeios no pacote para evitar
gastos extras”, recomenda
Luciana. Para gastos durante a viagem ao exterior,
opte pelo cartão pré-pago ou
moeda em espécie para limitar os gastos. Além disso,
pode alugar um carro e fazer
os passeios por conta. As locações podem ser reservadas na agência com parcelamento em até 10x sem
juros.
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PRODUTOS

Seguro é fundamental

“Por maior que seja o desenvolvimento tecnológico nas
lavouras, ainda há um fator que o homem não conseguiu controlar: o clima”. O comentário é de Nilson Aceti,
da A7 Corretora de Seguros. É nesta hora que entra o
seguro rural como importante ferramenta num momento crítico de quebra de produtividade ou até mesmo
de perda de uma safra. “Nestas situações, se o produtor
não puder contar com um bom seguro rural, desestrutura totalmente o equilíbrio financeiro da propriedade,
tendo que amargar por vários anos esse prejuízo”, alerta.

Ele ressalta que muitas vezes os prejuízos vão além
das perdas na lavoura. Afetam também os silos, barracões e até as residências, principalmente no caso de
vento ou fogo, “consumindo junto os sonhos e anos de
trabalho”.

A contratação de um seguro agrícola e rural adequado
à necessidade do produtor minimiza em grande escala
essas perdas. Mas, alerta Aceti: para isso é fundamental
a assistência de um consultor especializado na área, que
oriente na escolha do produto mais adequado para atender as suas demandas.

Ainda há um fator que
o homem não conseguiu
controlar: o clima”

NILSON ACETI, especialista do setor

INFORME PUBLICITÁRIO

A arte de produzir cachaça

Somente em 1994, após
um ano de muito trabalho
e investimento aliado à experiência do produtor e
criador, Natanael Carli Bonicontro, é que surgiu a
Cachaça Companheira,
“para atender os mais exigentes apreciadores”, conforme afirma Bonicontro,
que é engenheiro químico.
Com o seu aprimoramento
ao longo dos anos, conseguiu conquistar inúmeras
medalhas e destaques nos
mais renomados concursos e eventos da bebida.

A escolha do local para
o plantio da cana de açúcar, em Jandaia do Sul, no
Vale do Rio Ivaí (PR), com
clima e solo favoráveis, a
água proveniente de um
poço artesiano, a montagem do engenho e a paixão pela cachaça, aliadas
aos cuidados dedicados à

produção, foram os alicerces e mostraram que estava no caminho certo, fazendo com que a cachaça
Companheira fosse logo
reconhecida.

Todo o engenho foi projetado e desenhado pelo
engenheiro químico Natanael exclusivamente para
a produção da cachaça, o
que a torna única, original. Não é usado qualquer
produto químico e esta é
feita com uma variedade
de cana de alto teor de
açúcar colhida no inverno.

O armazenamento é feito em tonéis de imburana
e o envelhecimento em
barris de carvalho, harmonizando uma cachaça leve
e macia, conferindo delicados sentidos de baunilha,
o que enriquece a cachaça
para atender os mais exi-

gentes apreciadores

São produzidos quatro
tipos de cachaça: Prata;
Envelhecida – Blend; armazenada em tonel de Imburana; e a Extra Premium, elaborada por um
processo totalmente manual, em uma região de
clima propício, e envelhecida oito anos em barris
de carvalho, com a finalidade de atingir sua maciez, aparência e cor uniformes.
Em breve será lançada a
Cachaça Companheira armazenada em tonel de
amendoim e uma seleção
de barris, reserva especial
12 anos envelhecida em
barris de carvalho.
SERVIÇO:
(44) 3343-5555 www.seculoadega.com.br
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8,9 milhões já aderiram ao
cooperativismo de crédito no Brasil

SISTEMA

Celebração do 68º Dia Internacional
do Cooperativismo de Crédito, no dia
20 de outubro, lembrou que número
de associados dobrou em cinco anos
no País

D

esde 1948, a terceira quinta-feira
do mês de outubro
é mundialmente
dedicada ao Cooperativismo
de Crédito, modelo em que
cidadãos comuns se reúnem e estabelecem uma organização para realizar
atividades financeiras com

base na cooperação. Há décadas, o cooperativismo de
crédito vem promovendo a
inserção econômica, o combate às desigualdades sociais, o acesso ao crédito e
o desenvolvimento de milhões de cidadãos e suas famílias ao redor de todo o
mundo.

A instituição financeira
cooperativa tem como diferencial um modelo de gestão
que valoriza a participação.
Os associados decidem sobre
os rumos da sua cooperativa
e participam dos resultados.
Como um importante instrumento de incentivo para o
desenvolvimento econômico
e social, os ativos dessas instituições são usados para financiar os próprios asso-

ciados, mantendo os recursos nas regiões nas quais foram gerados. “Em uma cooperativa de crédito, não é o
associado que depende da
instituição, somos nós que
precisamos deles para ampliar nosso desenvolvimento.
Por isso buscamos oferecer
soluções de acordo com as
necessidades de cada um,
para que percebam que estamos juntos e a favor da eco-

Neste ano, a data foi comemorada no dia 20, tendo
como tema os “9 Princípios
que fazem a verdadeira diferença", reforçando os valores de cooperação e a força
da união. A iniciativa é do
Conselho Mundial de Cooperativas de Crédito (World
Council of Credit Unions –
Woccu) e busca divulgar o
trabalho desenvolvido pelas
cooperativas de crédito, aumentando a conscientização
sobre sua importância econômica e social e, consequentemente, o apoio ao
movimento cooperativo. A
campanha conta com o

apoio da Organização das
Cooperativas Brasileiras
(OCB) e da Confederação
Brasileira das Cooperativas
de Crédito (Confebras), além
de diversas instituições
cooperativas, entre elas o Sicredi.

Segundo dados de 2015
do Woccu, há em todo o
mundo 60,5 mil cooperativas de crédito, presentes
em 109 países, nos seis continentes. Juntas, elas reúnem 223 milhões de associados. No Brasil, 8,9 milhões de pessoas escolheram as cooperativas de

Modelo de gestão valoriza participação

60,5

mil é o número
de cooperativas
de crédito no
mundo, presentes
em 109 países

nomia regional”, afirma Rogerio Machado, diretor-executivo da Sicredi União
PR/SP.

O presidente da mesma cooperativa, Wellington Ferreira, declara: “Chegamos
até aqui apresentando as
pessoas que elas podem se
unir e criar representatividade. Cooperativismo é
união, não existe fórmula

mágica para o nosso crescimento”.

Atuando em diversas partes do país, inclusive em cidades do interior, o Sicredi
transformou-se nos últimos
anos em um vetor importante do sistema financeiro
brasileiro. Com R$ 52,5 bilhões em ativos, figura hoje
entre as 20 maiores instituições desse segmento no país.

crédito como a sua instituição financeira, número que
dobrou nos últimos cinco
anos, de acordo com o
Banco Central (BC). A oferta
de produtos e serviços também chega a municípios
mais distantes, totalizando
564 cidades, onde as cooperativas funcionam como as
únicas instituições financeiras. No País, há mais de
mil cooperativas e 5,5 mil
postos de atendimento, de
acordo com dados do BC.
Além disso, um intenso trabalho de inclusão aliado à
educação financeira é promovido pelas instituições.

Abaixo, alunos com
certificados do projeto
de inclusão digital
mantido pelo Sicredi
União PR/SC em Graciosa,
município de Paranavaí.
Cooperativa passou a
oferecer, este ano, outros
seis centros como esse na
região noroeste do Estado

Surpresas ilustram as
histórias de quem se
aventura nos rios

PESCARIA

“M
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O que não falta são relatos empolgantes, embora
difíceis de acreditar. POR CLEBER FRANÇA

elhor pescar no sol
que trabalhar
na
sombra”. Esta frase é famosa,
dita com frequência, em tom
de brincadeira, pelos aficionados da pesca. Quem gosta
mesmo desta “arte” não se

importa com calor, mosquitos
e as adversidades de uma
forma geral. Nem o risco de
enfrentar jacarés. O pescador
e cooperado Valter Luiz Camilo, gerente da Unidade Cocamar do Sicredi, tem alguns
“causos” – segundo ele, verídicos. Um deles, em Corumbá

Senti uma fisgada forte e
estava difícil arrastar o peixe”

VALTER LUIZ CAMILO, explicando que,
na realidade, tratava-se de um jacaré
que havia sido fisgado pelo rabo

Dose dupla

Quem também está sempre pescando e tem
“causos” para contar é o cooperado Valdir Alves,
de Maringá. No mês de julho deste ano, em uma
viagem para o Rio Arinos, no Mato Grosso, ele
fisgou uma grande cachorra (foto). “Era um
exemplar bonito, um dos maiores dessa espécie
que já pesquei”, relata, acrescentando que após
uma briga intensa, tirou o peixe do rio e a constatação: na boca dele havia outro grande peixe,
uma corvina, com o rabo saindo pela guelra.
A cachorra
deu para
aproveitar, mas
a corvina nós descartamos”, cita,
assegurando:. “fatos
parecidos já ocorreram outras vezes, inclusive com
Dourados”.

(MS), há alguns anos. “Senti
uma fisgada forte e estava difícil arrastar o peixe. Mas depois de uma boa briga, consegui trazer”, relata. Conforme o bicho foi se aproximando, a surpresa: era um jacaré
de quase 3 metros e, pior:
que vinha sendo trazido pelo
rabo. “O piloteiro ainda queria tirar o anzol, mas cortei a
linha o mais rápido possível”,
desconversa.

POR POUCO - Valter conta outra história sobre jacaré. “Esse caso aconteceu cinco anos
atrás, no Pantanal. O barco
virou e eu e um amigo caímos no rio cheio de jacarés.
A sorte é que o bote ficou
perto e nós conseguimos sair

ilesos. Só perdemos a tralha”,
relata. “Isso tudo sem contar
uma vez que fomos pescar
em Porto Murtinho com o
pessoal da Cocamar e nos
perdemos à noite. Atolamos o
barco e ficamos, por horas,
no meio do mato, numa vereda, com certeza em meio a

jacarés e cobras. A gente ouvia até o rugido das onças”,
afirma. Mas isso tudo não é
nada comparado ao dia em
que o piloteiro atrevido parou
o barco no barranco bem pertinho de uma sucuri de uns 6
metros. “Foi tenso, mas tiramos uma foto com ela”, sorri.

40 metros de profundidade e,
acredite: repleto de piranhas.
Felizmente, sem maiores consequências.

talha. O duro, comenta, é que,
em resumo, não pegou “porcaria nenhuma”. Para terminar, José menciona que recentemente capturou um pintado de oito quilos, pela nadadeira. E completa, sem meias
palavras: “Foi o maior que já
peguei”.

Em águas de piranhas

Pegando peixe ou não, o importante é se divertir. Em
uma das pescarias que fez no
Rio Paraguai, o cooperado
José Luiz Mench Soriani, de
Sertanópolis, diz que chegou
a cair do barco com a força de
uma fisgada. O local onde ele
estava apoitado tinha mais de

“Deu uma puxada forte na
vara e, no impulso, reagi com
mais força ainda. Desequilibrei e cai de costas no rio”, de-

ZAP ZAP - Se você é pescador e tem uma história legal ou foto

mande pra gente via wathsapp. O número para contato é (44) 9824-1858.
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PRODUTOS

A escolha certa do
Água ralo abaixo
colchão faz a diferença Ralo é uma coisa que as lineares que
A escolha errada de um colchão pode acarretar em
noites mal dormidas, sono fragmentado, dores na coluna vertebral e torcicolos, observa Rafael Lima do
Monte, da empresa Colchões Sonomax.

Rafael explica que o colchão deve manter a coluna
alinhada e exercer uma função ortopédica, o que significa ceder na medida exata da curvatura do corpo.
“Para isso, não pode ser nem muito duro, nem muito
mole, e dar total apoio à coluna, sem forçá-la”, diz.

Na prática, uma superfície muito dura não traz conforto e deixa a coluna torta ao flexionar para cima
as articulações mais pesadas, como quadris, ombros
e coxas. Se for muito mole, elas afundam, deixando
também a coluna torta.

"O maior erro é colocar a mão ou sentar num colchão para testá-lo. É preciso deitar e permanecer por
cerca de cinco minutos no mínimo na mesma posição
que se está acostumado a dormir”, diz lembrando
que antes de deitar, é preciso escolher um travesseiro, porque sem ele não há conforto. “Perceba se o
corpo está todo acomodado, principalmente no quadril e ombros", ensina Ricardo Vogler, tecnólogo do
sono.

pessoas normalmente não
dão muita atenção, mas a
escolha feita sem critérios
pode resultar em mau
cheiro ou em problemas
para escoar a água, alerta
Marcelo Alfredo Martin,
do Centro Comercial Tiradentes, de Maringá.

Os ralos secos, que escoam rapidamente a água,
por exemplo, são ideais
para os chuveiros. Já os
do tipo sifonado, que funciona como um sifão de
pia, têm um espaço onde
um pouco de água fica parada, evitando que os gases retornem ao ambiente.
É usado no chão da cozinha, do banheiro ou do
quintal.

“A Tigre está agora com
uma nova linha de ralos

têm
apresentado maior
eficiência e inovação
na hora de man- dar
a água pelo ralo”,
diz Marcelo. Ao
usar esse modelo, a
orientação é deixar
o rebaixo para instalação quando estiver fazendo o contrapiso.

INFORME PUBLICITÁRIO
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Entendendo a cabeça do cavalo

ARTIGO

INFORME PUBLICITÁRIO

Quando conseguirmos entender a relação de dominante e dominado, e interpretar os sinais
emitidos pelos animais, o convívio com eles torna-se a cada dia mais agradável e harmônico

P

Por Otávio Figueiredo
Lima e Marchese*

ara entender o que se
passa na cabeça de
um cavalo é preciso
voltar às aulas de
ciências e relembrar a cadeia
alimentar. A cadeia alimentar
é composta por produtores,
consumidores e decompositores, que se distribuem em
uma pirâmide. Nessa pirâmide, os cavalos se posicionam
no centro, acima dos produtores (vegetais), mas abaixo dos
consumidores (carnívoros) e
decompositores.
Em resumo, o cavalo é uma
presa. Suas características,
aliás, deixam isso claro: o cavalo tem uma visão de quase
360 graus, orelhas que se
movem para todos os lados e
independentemente uma da
outra, grande velocidade na
corrida, poucas horas de sono
e organização social em manadas. O objetivo é simples:
manter-se vivo.

Embora os cavalos tenham
sido domesticados há mais de
6 mil anos, o medo e o instinto de sobrevivência das presas estão cravados em seu
DNA, não importa o grau de
domesticação do animal. É
por isso que os piores acidentes envolvendo cavalos estão
relacionados diretamente com
esses sentimentos. Animais
que se estiram, jogam-se em
cercas, pulam, refugam, etc.,
fazem-no por sentir medo de
alguma coisa, situação ou pessoa.

Veja o ser humano. Ele é
um predador clássico: tem os
olhos voltados para a frente,
dedos que parecem garras e,
muitas vezes, a postura e as
atitudes que lembram de um
ataque. Não se surpreende,
portanto, que cavalos possam
se assustar com pessoas. A

primeira reação de toda presa
diante de um perigo, real ou
imaginado, é fugir.

O primeiro passo para entender a cabeça dos cavalos,
portanto, é compreender que
cavalos, naturalmente, sentem medo. Esse sentimento, a
propósito, deve ser respeitado,
pois foi o que manteve a existência da expécie por milênios.

Uma segunda constatação
importante sobre cavalos é
perceber que, em uma manada, há uma hierarquia entre
o garanhão, suas éguas e
seus filhos.

Ocupando o topo dessa estrutura, o garanhão é o responsável pela reprodução e
proteção dos demais integrantes contra predadores. O garanhão conquista a posição ao
conquistar da manada os machos que ingressam em idade
reprodutiva. O posto só é perdido na “marra”, quando
outro garanhão mais jovem o
destitui de suas funções e o
exclui do grupo.

O segundo lugar na hierarquia da manada é ocupado
pela égua mais velha, que
responde pela educação dos
membros do grupo e pela tomada das decisões.

Para mudarmos a visão
que os cavalos têm de nós
precisamos conquistar sua
confiança. E diante do modo
como as manadas se organizam, isso só é possível quando passamos a ser aceitos na
hierarquia do animal em uma
posição mais elevada. É como
se assumíssemos o papel do
garanhão e da égua mais
velha, inspirando-lhe respeito
e confiança e exercendo dominância. A hierarquia entre os
cavalos existe há milhares de
anos, assegurou a coesão e a

sobrevivência do grupo desde
então e é simplesmente impossível de ignorar.

O exercício da dominância,
contudo, não é sinônimo de
violência. Embora entre os
próprios animais a dominância seja exercida através de sinais corporais, coices e mordidas, uma pessoa que tente
medir forças com um animal
de 500 quilos constará com
facilidade quão ingrato é seu
objetivo. Assim, a confiança
entre ser humano e animal
deve ser construída, acima de
tudo, por uma linguagem corporal, que deixe claro a superioridade hierárquica do homem na relação.

Quando conseguirmos entender a relação de presa e
predador, dominante e dominado, e interpretar os sinais
emitidos pelos cavalos, o convívio com eles torna-se a cada
dia mais agradável e harmônico.

Enfim, entenda a visão que
o cavalo tem de você, respeite
seus medos, estabeleça uma
hierarquia, conquiste sua confiança, e você terá o melhor
companheiro que uma pessoa
pode ter.

(*) Apaixonado por cavalos,
Otávio é médico-veterinário,
agropecuarista e horsemanship

A confiança entre
ser humano e animal
deve ser construída,
acima de tudo, por
uma linguagem
corporal, que deixe
claro a superioridade
hierárquica do
homem na relação
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DIVERSOS

Uso de madeira reduz
custo da obra

Além de deixar um imóvel com aspecto mais bonito e nobre, o uso da madeira na construção de casas,
barracões e outras edificações pode significar redução de custos da obra. Segundo Murilo Santos Benassi, gerente comercial da
Ypê Madeiras, de Maringá,
o barateamento da obra em
30% a 50% do valor total é
a vantagem número um do
emprego da madeira em
construções de telhados,
bem como em portas, janelas e outras estruturas.
A madeira apresenta a
vantagem de ser de fácil
manutenção e permitir ligações e emendas fáceis de
executar. É um produto de
origem natural e renovável,
cujo processo produtivo,
em relação a outros produtos industrializados, exige
baixo consumo energético e
respeita a natureza. Usadas com consciência ambiental, estruturas de madeira são práticas, belas e
duráveis, podendo ser reu-

tilizada diversas vezes.

Murilo cita que o uso de
vernizes protegem a madeira que fica exposta e a
manutenção é feita, pelo
menos, a cada dois anos,
ressaltando que se for uma
madeira de qualidade, sua
durabilidade é indiscutível.
Um exemplo são os templos em Kyoto, no Japão,
construídos há milênios
com estruturas de madeira.

Para quem deseja construir ou reformar, a Ypê
Madeiras tem tudo que é
necessário em madeiras de
qualidade, desde chão da
obra até o acabamento, trabalhando com tábuas, vigas, pranchas, portas e batentes, fechaduras, decks e
pergolados, sendo madeiras
brutas e beneficiadas, de
acordo com a necessidade.
SERVIÇO
Av. Prefeito Sincler
Sambatti, nº 9202
(contorno sul) –
(44) 3222-0134

Sem medo de dentista
Para quem tem medo,
trauma ou distúrbios que
impedem o início ou continuidade de um tratamento
dentário, a técnica de sedação consciente é a solução,
afirma a dentista Nathana
Azanha, especialista na
Atlas Odontologia. Ela cita
que há duas formas de sedação. “Na conversa com o
paciente é que o cirurgião
dentista define qual a melhor recomendação”, explica.
A primeira é feita por
meio de inalação, em que o
medicamento é inserido
por uma máscara acoplada
ao equipamento específico.

Cliente
aprova

“O espaço é bom, o atendimento excelente, os profissionais capacitados,
aqui sou muito bem acolhida, me sinto em casa”,
comentou a agricultora
Cecília Falavigna, cliente
há quase dois anos. “Sabe
aquele medo que você tem
de ir ao dentista, aqui isso
não existe, sem contar que
os custos são baixos
quando comparados com
outras clínicas. Vim apenas para conhecer e acabei ficando, inclusive
minha família está praticamente toda fazendo o tratamento aqui”.

O próprio cirurgião dentista, desde que com capacitação específica, aplica e
monitora a sedação e o paciente fica o tempo todo
consciente, acompanhando
tudo. “O medicamento apenas relaxa e tranquiliza o
paciente”, diz. Para seu uso
sempre é feita uma avaliação do estado geral de
saúde do paciente, porém
não há impedimentos para
o uso. ”A outra forma é a
aplicação endovenosa de
uma substância que induz
ao sono, feita por um médico anestesista, recomendada para procedimentos
de maior duração, como
implantes, enxertos e ex-

trações do siso e molares”.

Diferente da anestesia
geral, o método só induz ao
sono, mas o paciente respira normalmente e responde aos estímulos. A
vantagem é que o médico
anestesista ainda monitora
os sinais vitais, a oxigenação, frequência cardíaca e
outros, podendo aplicar medicação para a recuperação
pós-operatório. Segundo Nathana, há 10 anos no mercado, a Atlas Odontologia
conta com a maior e mais
completa estrutura odontológica do Paraná e uma
equipe especializada para
atender toda a família.
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Cirurgia guiada traz inovação
e mais conforto para os pacientes

ODONTOLOGIA

INFORME PUBLICITÁRIO

Técnica permite o planejamento prévio da cirurgia
para a colocação do implante dentário

Com o avanço da tecnologia empregada nos aparelhos de aquisições de imagens, é uma realidade a realização de cirurgias para fixação de implantes dentários com o auxílio da tomografia computadorizada,
convertendo as imagens
através de softwares específicos, possibilitando a obtenção de protótipos e guias
cirúrgicos previamente planejados, tornando menos
traumáticos e mais previsíveis os procedimentos cirúrgicos para reabilitações protéticas.
O implante dentário guia-

do, mais conhecido como cirurgia guiada por computador, permitiu um melhor
planejamento/execução dos
casos, com otimização no
pós-operatório dos pacientes.

Com essa técnica, o procedimento é realizado primeiro no computador, através
de uma tomografia computadorizada da arcada dentária do paciente.

“Através da cirurgia guiada é possível realizar previamente o planejamento e o
procedimento cirúrgico,
quantos implantes serão necessários, o tamanho e diâmetro de cada um deles”,

ex-plica o sócio proprietário
do Imppar Odontologia, doutor Edilson José Ferreira.

A qualidade estética dos
implantes é um dos grandes
diferenciais da cirurgia guiada. Aliado a isso, está o conforto para o paciente, já que
este procedimento é mais
seguro e menos invasivo.

Na cirurgia guiada não há
cortes, sendo assim, o pósoperatório passa a ser mais
confortável e menos dolorido.

“Com o planejamento
permitido pela cirurgia
guiada, o dentista deter-

mina como o procedimento
será feito e escolhe quais locais serão perfurados”, diz
Edilson, que explica ainda
que as maiores vantagens
desta cirurgia são a redução do tempo cirúrgico, a
não necessidade de pontos,
planejamento integrado
prótese implante já no software e uma recuperação

mais rápida e tranquila.

“Mecanismos como este
na odontologia digital permitem que o planejamento e
execução dos casos clínicos
fiquem mais precisos e seguros, resultando em melhor diagnóstico e excelente
qualidade no trabalho final”,
completa ele.
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Aos 102 anos, firme no batente
e empolgado com a ILPF

PERSONALIDADE

Aposentadoria não é a prioridade de
Fernando Penteado Cardoso. O fundador
da Manah, que hoje dirige a Agrisus,
prefere falar do futuro, da tecnologia e
cuidar da fazenda no interior de São Paulo

A

os 102 anos, completados em agosto, Fernando Penteado Cardoso é um nome reverenciado no moderno agronegócio brasileiro. Em 1940,
esse engenheiro agrônomo que se formou há exatos 80
anos, pela Esalq - fundou a
Manah, empresa que deixou
de existir mas continua na
mente das pessoas, que se recordam do slogan “com Manah, adubando dá”. Hoje, Cardoso comanda uma empresa,
a Agrisus - que se dedica a
pesquisar a fertilidade do solo
-, e é reconhecido como um dos
entusiastas do programa de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF).

Aposentadoria não é com
ele. Apesar da idade avançada,
está atento aos negócios e, de
São Paulo, onde reside num
condomínio de idosos, vai com
frequência para a sua fazenda,
que fica em Mogi Mirim. Na
propriedade, que gosta de percorrer a pé, há gado e lavoura
de cana. Da porteira para dentro, Cardoso ainda faz questão
de dirigir o carro e, em casa,
utiliza o celular e o computador com desenvoltura. “Tenho
o mundo na ponta dos dedos e

é uma forma também de estar
conversando com a família”,
afirma o empresário e produtor. Assunto não falta: são 6 filhos, 27 consortes , 20 netos e
38 bisnetos. Mesmo assim, reclama que a velhice força à solidão e também que não consegue, como antes, ouvir música clássica, devido a dificuldades de audição. Mas se diz
“firme no batente” e interessado em política e economia
internacional. Não deixa, também, de participar de pescarias
com amigos.

TRANSFORMAÇÕES - Nas últimas décadas, ele e o legendário pesquisador norte-americano Norman Borlaug, o Pai
da Revolução Verde e Prêmio
Nobel da Paz de 1970, percorreram juntos o interior do Brasil para ver de perto as transformações dos cerrados. Ambos tinham a mesma opinião:
converter os extensos e miseráveis solos dos cerrados em
uma moderna produção de alimentos era a mais importante
conquista da engenharia agronômica em toda a história.

Em 2007, Cardoso e Borlaug
visitaram a região do arenito
caiuá, no noroeste paranaense,

onde a Cocamar incentiva a
ILPF em programa de reforma
de pastos degradados. Ele e o
Prêmio Nobel da Paz foram a
Umuarama, onde viram um
experimento com soja no campus avançado da Universidade
Estadual de Maringá (UEM).
Nessa época, muita gente ainda duvidava que a soja pudesse vingar no arenito, conhecido como a terra do boi. Quase
dez anos depois, a região de
Umuarama, como tantas outras do noroeste, está cercada
de lavouras de soja que ocupam as terras no verão e
abrem espaço para a pecuária
no inverno.

Fernando Penteado Cardoso
assina várias revistas técnicas
e gosta de ler os jornais pela
internet. De vez em quando,
escreve artigos e é consultado
para dar opiniões sobre o agronegócio.
CABEÇA BOA - Faz exercícios

duas vezes por semana e
anima-se com o progresso tecnológico. “Chegar aos 100 anos
com a cabeça boa é uma aventura, porque você acompanha
a família, a sociedade. Veja as
maravilhas da agronomia de
hoje. Quando é que eu iria imaginar que a gente tiraria um
gene de uma planta para colocar em outra... É fantástico!.”

Seus planos são ver os netos
crescerem e acompanhar o
que está acontecendo na agricultura. “Gosto muito de ler
sobre o futuro, e há muito pouca produção. É preciso pensar
para a frente. Como é que vai
ser daqui há 30 anos? O Brasil
precisará alimentar o mundo e
a agricultura é uma coisa complexa, exige planejamento.
Quem é que está estudando
isso? Precisa estudar.”
Sobre a morte, que ele diz
que não temer, só pede que
seja súbita. Simples assim.

O Brasil é
um país onde
as pessoas
acham muito,
observam
pouco e
não medem
praticamente
nada”
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Companheiros na lida
ANIMAIS
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Cães de pastoreio se destacam pela inteligência e obediência. POR CLEBER FRANÇA

uando se fala em
pastoreio logo vem à
cabeça a imagem de
um homem com um
cajado cuidando de animais.
Mas, na região de Maringá,
este tipo de trabalho tem sido
feito também por cães.
Em Sarandi, o adestrador
Nedson Buzzo Júnior, 40
anos, mais conhecido como
Nedinho, trabalha nesse ramo há 20 anos. Começou em
1996 por curiosidade. “Vi um
homem mexendo com isso,
gostei e nunca mais parei”,
diz Nedinho, que já fez vários
cursos de especialização em
adestramento no Brasil e nos
Estados Unidos. Segundo ele,
o tempo de adestramento
varia de animal para animal.
“A maioria leva de seis meses a um ano para chegar ao
ponto ideal”.
INTELIGENTES - As raças
mais indicadas para o pastoreio são Border Collie, Australian Kelp e Australian
Shepherd, animais listados
entre os mais inteligentes do
mundo. Depois de pronto
para a lida, cada exemplar
chega a custar R$ 8 mil. E
tem gente que vem de longe
para comprar. Cães já foram
embarcados daqui para vários Estados e até para os Estados Unidos, Uruguai e
Argentina.
“São fáceis de lidar e também muito obedientes. Em
nosso canil ensinamos a
doma gentil, ou seja, aquela
em que os cães aprendem a
conduzir os rebanhos sem
machucar ou estressar o rebanho. Só sob uma ordem,
eles atacam”, explica Nedinho, lembrando que a atividade já lhe rendeu visibilidade nacional. Várias
emissoras de televisão registraram o seu trabalho.

DIVERTIMENTO - Ainda de
acordo com o adestrador, a
lida no campo não é algo penoso para os cães. Pelo contrário: “para eles é um divertimento correr, cercar, pastorear ovelhas. Esses cães tam-

bém são animais muito dóceis, inclusive aconselháveis
para o convívio com pessoas
de mais idade e crianças.
Eles adoram locais grandes
como sítios e fazendas”, completa.

INTERNET – Para conhecer
mais sobre o trabalho de Nedinho, na acesse o seu perfil:
www.facebook.com/cabanhabratislava.

Em seis meses a
um ano, cães estão
preparados. Embaixo,
Nedinho e, ao lado,
exemplar da raça
Border Collier, uma
das mais indicadas

