SEGURANÇA

Cuidados com os defensivos agrícolas
É importante que o produtor consulte
um engenheiro agrônomo para que o
oriente na aplicação do produto
aplicação de defensivos agrícolas é
uma das etapas
mais sensíveis no
manejo de qualquer cultura.
O produtor deve levar em
conta uma série de requisitos, do horário à dose empregada dos agentes, da composição ao modo de ação.
Por isso, é importante consultar um agrônomo para
que o oriente na aplicação do
produto, recomenda a equipe
de segurança da Cocamar.

A

Segundo o Boletim de Comercialização de Agrotóxicos e
Afins, publicado pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Renováveis
(Ibama), o agronegócio brasileiro consumiu 500 mil toneladas de defensivos agrícolas
em 2013. Já a produção nacional desses agentes chegou
a 430 mil toneladas neste
mesmo ano. Para evitar o
descontrole no uso desses
produtos químicos e garantir
que o agente seja corretamente aplicado, confira alguns cuidados especiais que
toda cultura deve ter.
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NA HORA DA COMPRA Preço é importante, mas na
hora de comprar os defensivos agrícolas é preciso levar
em conta outros fatores, pois
cada agente tem seu uso específico dependendo do tipo
de praga e o estágio de desenvolvimento da lavoura. De
nada adianta comprar o mais
barato se ele não vai atender
ao propósito.
Além disso, a opção sempre
deve ser por produtos originais, pois os contrabandeados e falsificados podem ter
uma quantidade muito maior
de princípios ativos ou misturas não recomendadas, o
que poderia prejudicar a
cultura, a saúde do produtor
e todo o entorno da plantação.
Conversar com o engenheiro
agrônomo sobre a melhor
forma de aplicar o produto e
de manuseá-lo é outra atitude imprescindível. Além de
questões relacionadas ao
agente, ele informará também quais são os Equipamentos de Proteção Indivi-

dual (EPI) necessários para
aplicação do produto.
ESCALA DE TOXICIDADE - A
Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária)
classifica os agrotóxicos
em quatro classes, de
acordo com seu grau de toxicidade:
Opção sempre
deve ser por
produtos
originais

PALAVRA DO PRESIDENTE

O futuro se faz com atitudes
Evoluir na atividade rural depende não só do clima, mas em grande parte de atitudes
tomadas pelo próprio produtor. Neste mês de janeiro, a Cocamar promove o Safratec,
uma das mais importantes realizações técnicas da cooperativa, que tem como objetivo
fazer com que seus cooperados impulsionem os seus negócios. Eis aí uma boa oportunidade
para conhecer novas práticas e tecnologias e fazer um futuro ainda mais promissor
Divanir Higino,
presidente da Cocamar
determinação em
construir um futuro
melhor deve estar
presente todos os
dias em nossos objetivos.
Mas não basta apenas querer
cultivar boas sementes: é
preciso estar atento à germinação e cuidar das plantas,
para que cresçam sadias. Só
assim haverá a perspectiva
de, em breve, colher os frutos.

A

Isto resume bem o espírito
que norteia uma cooperativa
como a Cocamar, onde apenas ser cooperado não basta.
É indispensável que o cooperado seja participativo e compreenda as demandas da
organização que o protege e o
defende, no sentido de fortalecê-la. Ele tem o dever não
só de ajudar a preservar essa
grande conquista sua e de

seus familiares, como somar precisa investir em uma gesesforços para que ela seja tão profissional e ter um proainda melhor.
jeto de crescimento, a exemplo do que ocorre em uma
Fortalecer a estrutura coope- empresa.
rativista é essencial, sobretudo em uma sociedade for- Em janeiro, nos dias 23 e 24,
mada em sua maioria por pe- a Cocamar promove mais
quenos e médios proprietários uma edição do Safratec na
rurais, como é o caso da Co- sua UDT em Floresta (PR),
camar. Isolados no individua- uma das mais importantes vilismo, eles não sobreviveriam. trines tecnológicas para o
desenvolvimento e a moderA reflexão é importante por- nização da agropecuária reque estamos iniciando um gional. O que há de mais
novo ano, em meio às preocu- avançado em produtos, e inopações trazidas pelas oscila- vações, o cooperado vai enções climáticas, algo que es- contrar nesse evento.
capa ao nosso controle. Em
contrapartida, é clara a con- É a oportunidade de comparar
vicção do quanto podemos o desempenho de cultivares,
aprimorar no trabalho a partir saber das novidades que
da incorporação de novos co- estão surgindo para trazer
nhecimentos, práticas e tec- mais rentabilidade. É o monologias – e muito do suces- mento, também, de trocar
so da atividade rural, sem dú- ideias com outros produtores,
vida, não depende do fator dialogar e sanar eventuais
clima e, sim, de atitudes to- dúvidas diretamente com
madas pelo produtor, que pesquisadores de instituições

e técnicos de empresas par- cesso aos cooperados em
ceiras.
2019, na confiança de que
será mais um ano de cresciO Safratec faz parte das rea- mento e superação, a partir
lizações da cooperativa volta- da colheita dos frutos das
das a fazer com que os boas sementes cultivadas e
cooperados impulsionem os da continuidade de um traseus negócios. Então, não balho que exige constante
deixe de aproveitá-lo e, ao evolução. Se a cooperativa é
programar a visita, traga tam- o resultado do esforço e da
bém os familiares que o aju- união de sua gente, não há lidam na gestão da proprie- mite para o tamanho dos nosdade.
sos sonhos.
Fazemos votos de muito su- Um grande abraço!

Se a cooperativa é o resultado do esforço e da união de sua
gente, não há limite para o tamanho dos nossos sonhos.
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Boas práticas fazem a diferença
em safra afetada pelo clima
Uma boa cobertura do solo tem ajudado produtores a suportar por mais tempo
períodos de estiagem; temperatura da superfície é bem menor em comparação
ao solo que fica a descoberto, fator decisivo para a retenção de umidade e
para manter condições mais favoráveis ao desenvolvimento da lavoura
estiagem que castigou as lavouras de
soja no Paraná, causando perdas em praticamente todas as regiões
produtoras do Estado, demonstrou também o quanto
são visíveis, nesse momento,
os efeitos do bom manejo do
solo e da adoção de práticas
para a retenção de umidade,
como o plantio de braquiária
no período de inverno.

Com o patrocínio máster das
empresas Spraytec, Basf e
Ford Center, o Rally tem a finalidade de verificar de perto
os resultados das boas práticas agrícolas, voltadas ao incremento da produtividade.
São patrocinadores, também,
Texaco Lubrificantes, Cocamar TRR, Sancor Seguros, Sicredi, Agrosafra e Estratégia
Ambiental, com o apoio da
Unicampo, Aprasoja-PR e Comitê Estratégico Soja Brasil
O Rally Cocamar de Produti- (Cesb).
vidade esteve no dia 18 de dezembro em Jaguapitã, norte ILP - O solo na propriedade
do Estado, a 80 km de Ma- da família do cooperado
ringá. Mesmo com as chuvas Agostinho Reis Gomes é bastendo retornado dias antes tante arenoso, mas com a
em várias regiões paranaen- adoção há mais de dez anos
ses, os pluviômetros espa- do programa de integração
lhados por aquele município lavoura-pecuária (ILP), a si– onde a soja avançou bas- tuação do mesmo é bem metante nos últimos anos - per- lhor em comparação a outros
maneciam vazios e o solo que apresentam a mesma
estava, em geral, bastante característica, mas não adotam a ILP.
ressequido.

A
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Carlos Augusto Gomes com o f ilho Pedro, em Jaguapitã: ILP trouxe mais segurança
aos negócios da família, que potencializou a pecuária e fatura também com a soja

OBJETIVOS - O
cultivo da braquiária logo
após a colheita da soja tem
três objetivos. O primeiro, assegurar pasto de qualidade
no inverno; o segundo, dar
continuidade aos efeitos positivos trazidos por esse capim, que desenvolve enraizamento agressivo e profundo;
e, terceiro, com a palhada da
braquiária, fazer a proteção
do solo durante o verão, além
de reter umidade por mais
tempo.
VANTAGENS - Conduzindo
com o pai o programa de ILP,
Carlos Augusto ressalta que
esse sistema é bastante vantajoso. Com pasto em quantidade e qualidade no inverno,
a lotação média é de 8,3 cabeças por alqueire (3,4 cabeças/hectare). Só para efeito
comparativo, a média nos
pastos degradados da região
é de apenas 1 carcaça animal
por hectare.

“Antes de a gente fazer integração, o pasto não dava
conta, principalmente no inverno”, lembra Carlos. Hoje
o desafio está superado e
com uma vantagem adicional: “a reforma dos pastos é
feita de graça pelo cultivo de
soja, que repõe os nutrien-

tes, mediante análise, por
meio da correção e da adubação. E tem mais: a soja
cultivada na sucessão com a
braquiária se torna, naturalmente, mais produtiva.

priedade da família foi de
156 sacas por alqueire
(64,4/hectare) contra a média regional de 136 sacas/alqueire (56,1/hectare). São 20
sacas a mais por alqueire
que, cotadas a R$ 70,00 sigNa safra passada (ciclo nificam um adicional de R$
2017/18), a média na pro- 1.400,00.

Carlos, o agrônomo
André Bartchechen e
equipe do programa
de TV RIC Rural,
que acompanha
o Rally

Braquiária ajuda a revitalizar o solo
O engenheiro agrônomo Andre
Bartchechen, da unidade da
Cocamar em Jaguapitã, é
quem presta orientação técnica à família Reis Gomes. Ele
explica que o enraizamento intenso da braquiária abre canais no solo por onde a água
penetra; as raízes, da mesma
forma, rompem a camada
compactada e reciclam nutrientes da camada mais profunda, para a superfície. Por
fim, para possibilitar o plantio
direto da soja, a braquiária vai
ser dessecada quimicamente,
servindo de cobertura e proteção ao solo.
Os benefícios não terminam
por aí: a palhada inibe o de-

senvolvimento de ervas de
difícil controle e vai manter
o solo a uma temperatura
mais baixa em comparação
onde há pouca palha ou o
solo está completamente a
descoberto.

UMIDADE - Em resumo,
quando bem protegido com
palha de braquiária, o solo
retém umidade por mais tempo, conservando uma temperatura mais suportável para a
planta, o que favorece o seu

desenvolvimento. Foi isso voura de soja da família - em
que o Rally encontrou na pro- plena fase de floração priedade em Jaguapitã.
apresentava ainda um potencial produtivo visivelEmbora, naquela data (18/ mente superior ao de la12), estivesse já há 25 dias vouras cultivadas em solo
sem receber chuva, a la- descoberto.

Lavoura de soja cultivada após braquiária. Na última safra, média de 20 sacas a mais por alqueire
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Falta de chuvas e temperatura
elevada castigam lavouras
A longa estiagem e as altas
temperaturas das últimas semanas, trouxeram impacto à
cultura da soja, com índices
de perdas que variam de região para região, segundo
dados do Departamento de
Economia Rural (Deral) da
Secretaria da Agricultura e do
Abastecimento (Seab).

fator mais limitante à produtividade de uma lavoura e,
neste contexto, manter a
umidade do solo garante, sobretudo, risco menor à atividade agrícola.”
ÁGUA - Para isso, explica, raízes de plantas de cobertura
poderão condicionar o solo ao
maior estoque de água. “Lavouras de soja em diversas
regiões do Brasil sofrem as
consequências da falta de
águas, e solos descobertos estão contribuindo para
acentuar esse problema”,
acrescenta.

Levantamento divulgado no
dia 17 de dezembro apontava
que a região mais afetada era
o oeste paranaense, com redução de produtividade de
35%, seguido do noroeste,
com 34%. Na região de Maringá, a perda média seria de
15%.
Detalhe: Jordão mediu a
temperatura do solo às
TEMPERATURA - O engenhei- 18h10. Nesse horário, o solo
ro agrônomo Luiz Tadeu Jor- que estava bem protegido
dão, que faz consultoria com braquiária apresentava
técnica em solos para a Co- uma temperatura de 32,9ºC,
camar, constatou que a co- enquanto no solo descoberto
bertura de braquiária reduz o termômetro registrou
em 40% a temperatura da su- 45,5ºC.
perfície, em lavoura de soja.
Passando num dia nublado SOL A PINO - Em horários
pelo Vale do Paranapanema, mais quentes, a temperatura
em São Paulo, ele utilizou do solo chega a espantar. O
termômetro digital para iden- cooperado e integrante do
tificar aquele percentual de Conselho de Administração,
redução de temperatura. Fez Luiz Antonio dos Reis, de Bela
isso exatamente às 18h10.
Vista do Paraíso, região de
Londrina, utilizou também um
A palhada protegeu o solo da termômetro digital para aferir
incidência direta de radiação a diferença de temperatura
solar, possibilitando manter do solo descoberto e outro rea umidade e temperatura lativamente protegido com
menor no solo. Segundo Jor- palhada, num horário de sol a
dão, o papel das plantas de pino. No primeiro, o registro
cobertura vai muito além da foi de 69,5ºC, enquanto no
produção de palhada na su- segundo deu 52ºC, uma difeperfície de solo. “Água é o rença de 17,5ºC.

Registros do agrônomo Luiz Tadeu Jordão, no Vale do Paranapanema (SP)
em dia nublado. De um lado, onde tem soja com braquiária, temperatura de
32,9ºC; de outro, em solo descoberto, 45,5ºC, uma diferença de 12,6ºC

Medição feita com o sol a pino, na hora mais quente do dia, pelo cooperado
e conselheiro Luiz Antonio dos Reis: o solo descoberto fervia a 69,5ºC, enquanto
sob a proteção da braquiária, a temperatura era de 53ºC, uma diferença de 17,5ºC
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Plataforma digital ajuda na
gestão da fertilidade do solo
Formada por profissionais de
engenharia agronômica, a
cooperativa Unicampo, parceira da Cocamar, acaba de
lançar o módulo fertilidade
do solo que é uma ferramenta
de uso de seus profissionais
que operam a plataforma Unisolo.
Por meio dela é possível fazer
a gestão da fertilidade do solo, utilizando uma metodologia cientifica validada pela
Universidade Estadual de Maringá (UEM), parceira no desenvolvimento da metodologia, cujos princípios básicos são: ser acessível, trazer
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rentabilidade, e ser de fácil criação das zonas de manejo,
interpretação e aplicação na pois ninguém melhor do que
o produtor para saber quais
propriedade.
áreas de suas propriedades
ZONAS DE MANEJO - Inicial- apresentam problemas.
mente, a plataforma é alimentada com todos os dados A propriedade é subdividida
da propriedade, numa conver- em zonas de manejo, nas
sa entre o engenheiro agrô- quais os profissionais da Uninomo da Unicampo e o pro- campo vão efetuar as coletas
dutor rural. Segundo o enge- de amostras do solo, seguinnheiro agrônomo Heri Luiz do padrões técnicos, para
Gibim (que atua junto às uni- análises física e química em
dades da Cocamar em Sabáu- laboratório. Com base nos redia, Arapongas e Pitanguei- sultados das análises, o proras, e participou de todas as dutor faz a correção das zoetapas de desenvolvimento nas de manejo, individualida ferramenta), essa conver- zadas, considerando o tipo
sa é indispensável para a de cultura a ser

São ferramentas importantíssimas
ao produtor rural e o
desenvolvimento desta plataforma
tem como visão auxiliar ao
produtor rural na organização e
gestão da propriedade em busca
de maior rentabilidade”.
Luciano Ferreira Lopes

implantada. Tudo
demonstrado no relatório entregue ao produtor e com o
devido acompanhamento técnico.
Uma premissa deste programa é o uso racional de insumos como calcário e fertilizantes, aplicando a formulação adequada, nas quantidades necessárias, nas zonas
de manejos deficitária e com
sua própria estrutura .
TUDO PELO CELULAR - Um diferencial do UniSolo é que
produtor consegue acessar
todas as informações, bem
como as zonas de manejo da
A partir da esquerda: Roberto Zucolli, gerente da unidade da Cocamar em Sabáudia; Luciano Ferreira Lopes, presidente da
propriedade, resultados das Unicampo; Mariucélio Santos Lima, consultor técnico da Unicampo; Sérgio Mendes, apresentador do RIC Rural; prof. Marcelo
análises de solo e acompaAugusto Batista, da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e agrônomo Jacson Bennemann, da Cocamar/Sabáudia.
nhar o histórico em seu aparelho celular.
trabalho acaba ficando pelo nutricional do solo e, conse- reta e na quantidade sufi- seguro a ser adquirido pelo
quentemente, aumento da ciente para cada zona de ma- produtor entre outras funciocaminho.
Segundo o professor Marcelo
nalidades, e o módulo avaliaprodutividade.
nejo individualizada”.
Augusto Batista, do departa- ACESSÍVEL - O presidente da
ção de imóveis rurais que
mento de Agronomia da ins- Unicampo, Luciano Ferreira “Há muitos produtores que UNISOLO - O presidente da emite uma opinião de valor
tituição, que se envolveu Lopes, observa que este mó- pretendem acessar os recur- Unicampo mencionou ainda, fundamentada de imóveis rudiretamente nesse trabalho, dulo do UniSolo vai trazer sos da agricultura de preci- que a plataforma UniSolo rais e parecer técnico de avaa ferramenta apresenta sim- mais eficácia no acompanha- são e não o fazem, mesmo está em operação neste mó- liação.
plicidade no manuseio e na mento das análises de solos com toda a orientação, por dulo para soja, milho e trigo,
aplicação, sendo de fácil en- e na interpretação dos dados, achar complicado e caro”, que outras culturas virão “São ferramentas importantendimento. “Os modelos possibilitando que os produ- afirma. Lopes acrescenta que posteriormente. Outros mó- tíssimas ao produtor rural e o
convencionais oferecem uma tores obtenham maior renta- o investimento do produtor ao dulos do Unisolo já estão em desenvolvimento desta platagrande quantidade de infor- bilidade, objetivo que todos adotar a plataforma “é bas- funcionamento, com quali- forma tem como visão auximações, mas nem sempre o perseguem e que é essencial tante acessível e muito prá- dade, a exemplo dos módu- liar ao produtor rural na orgaprodutor consegue assimilar para a sobrevivência na ativi- tico ao produtor que aplicará los de seguro agrícola, para nização e gestão da proprietudo e fazer a aplicação”, ex- dade: a aplicação racional de o seu insumo (calcário ou fer- comparação de preço, cober- dade em busca de maior renplica. Por isso, não raro, o insumos trazendo o equilíbrio tilizante) na formulação cor- tura e demais condições do tabilidade”, completa Lopes.

Para produtores, é uma evolução
Para conhecer melhor o funcionamento do Unisolo, o
Rally Cocamar de Produtividade visitou dois produtores
que estão entre os primeiros
a utilizar a plataforma. Em
Assaí, região de Londrina, esteve na propriedade de Guilherme Gomes, que é assistido pelo engenheiro agrônomo

na adubação da safra de soja
2018/19, em curso. Com seu
aparelho celular, ele acessa
as informações sobre as zonas de manejo da propriedade, constatando serem
realmente de fácil manuseio
e compreensão. “É algo que,
AJUDA - Gomes conta que com certeza, vem ajudar muiutilizou os dados da análise to o produtor”, frisa.

Fernando Egas, da Unicampo.
A exemplo do colega Heri Luiz
Gibim, de Sabáudia, Egas
também participou desde o
início do desenvolvimento da
ferramenta e a testou junto a
produtores locais.

Para Fernando Egas, outro
ponto importante é que, a
partir de agora, começa a ser
feito um histórico dos solos
da propriedade, com a realização de novas amostragens
e medidas de correção e adubação. “Ao seguir as recomendações baseadas nessas
análises, o produtor dá um

passo importante no seu esforço para ampliar a produtividade.”
AVANÇAR - Em Sabáudia, a
90km de Maringá, a família
Skraba também adotou a
ferramenta e segundo os irmãos Jefferson e Alex, a expectativa é grande
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na conquista de
melhores resultados na lavoura, porque eles sabem que
podem racionalizar custos
com a economia de insumos e,
ao mesmo tempo, impulsionar
a produtividade.
“Para nós isso representa
uma evolução e temos confiança que vai dar certo, porque vamos seguir tudo à
risca”, afirma Jefferson. Na
média, a produtividade da
família tem ficado ao redor
de 160 sacas por alqueire
(66,1 por hectare), mas há
algumas áreas onde a produtividade estagnou e precisa
receber um tratamento diferenciado, sendo esta a expectativa com o uso desta
ferramenta.
A família Skraba:
expectativa é grande
na conquista de
melhores resultados
na lavoura

EM CIDADE GAÚCHA – O Rally
visitou também a propriedade do
cooperado Márcio Martinez (o primeiro
à direita), de Cidade Gaúcha (PR),
onde ele desenvolve o programa de
Integração Lavoura-Pecuária (ILP).
Na foto, com pessoal da Cocamar
e da Spraytec

Veja reportagem
especial do Rally
Cocamar no site
do Jornal da Cocamar

ROLÂNDIA – Com
a família Lonardoni,
em Rolândia (PR),
o tema foi a sucessão
na atividade.
São três famíllas –
pais, filhos e netos –
trabalhando juntos
J orn al de Ser v iç o C oc am ar | 11

Mais de 100 produtores em eventos no Guerra
Cerca de 100 produtores rurais
da região participaram no último dia 13 de dezembro da Palestra Técnica na Associação
dos Produtores Comunidade
Guerra e do Dia de Campo
PAPS realizado na propriedade
do cooperado Hélio Afonso da
Fonseca na Comunidade Guer-

ra, em Maringá, trabalho coordenado pelo engenheiro agrônomo da unidade Maringá,
Walmir Schreiner.

cios do tratamento industrial
de semente, como forma de
manejar a lavoura de soja ante
as diferentes espécies de nematoides que ocorrem na reNo dia de campo foram apre- gião.
sentados comparativos de tecnologias com o objetivo de Um trabalho realizado em 2011
avaliar a eficácia e os benefí- pela Cocamar e Seab Maringá,
que avaliou trinta áreas aleatórias na Comunidade Guerra,
mostrou a ocorrência de tipos
diferentes de espécies de nematoides, em reboleira, em vários pontos. Essa condição, em
anos de estiagem severa, vinha
reduzindo muito a produtividade das lavouras.
BRAQUIÁRIA - A área escolhida
para a realização do PAPS é um
exemplo desse problema. O
Dia de Campo mostrou o de-
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senvolvimento da soja na parcela do PAPS e na área padrão
do produtor, além dos resultados obtidos com o plantio de
braquiária, que ajuda no manejo do nematoide e na estruturação do solo, que permite
melhores produções em anos
de estiagem. Na Comunidade
do Guerra, em 42% das lavouras já são plantados braquiária.
No mesmo dia, mais tarde, na
Associação dos Produtores Comunidade Guerra, Walmir deu
continuidade na apresentação
dos resultados do PAPS na Palestra Técnica e as empresas
parceiras Syngenta e a Yara
apresentaram novas tecnologias e resultados com seus
produtos.

ESPORTES E LAZER

Em clima festivo, Copa Cocamar
reúne mais de 2 mil participantes
Realizada no dia 8 de dezembro,
34ª edição finalizou em grande
estilo o calendário de eventos
da cooperativa em 2018
ais de 2 mil pessoas, entre competidores e familiares, participaram no dia 8 de dezembro, na Associação Cocamar
em Maringá, da edição 2018
da Copa Cocamar de Cooperados. O evento que finaliza
o calendário de realizações

M

técnicas e sociais da cooperativa em 2018, teve início às 8h30, na arena
principal, quando foi promovida a solenidade de abertura com a presença das
delegações representantes
de dezenas de municípios do
Paraná e um do Estado de
São Paulo.
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ANO BOM - Ao
fazer sua saudação, o presidente Divanir Higino destacou
que a Copa fechava com
“chave de ouro” o ano da Cocamar, em que foi registrado
um crescimento expressivo
na comparação com o período
anterior, alavancado em
grande parte pelo bom desempenho da safra de verão
2017/18.

Alair Zago, gerentes, técnicos
e colaboradores.

VAMPETA - Convidado especial, o ex-jogador Vampeta
(pentacampeão mundial com
a seleção brasileira em 2002)
prestigiou a festa, permanecendo todo o dia na Associação para conversar com os
produtores, distribuir autógrafos, fazer fotos e comentar
algumas das partidas finais
“Chegamos ao momento de na Rádio Ingamar que, do
comemorar as conquistas de palco, fez a transmissão ao
2018 e fazemos isso, todos os vivo.
anos, por meio do congraçamento dos cooperados no es- JOGOS - Os cooperados comporte”, acrescentou. Além de petiram em quatro categorias
alguns integrantes do Con- de futebol suíço (principal,
selho de Administração, par- veteranos, máster e superticiparam da abertura, tam- máster), e torneios de bocha
bém, o vice-presidente José e truco, enquanto seus famiCícero Aderaldo, os superin- liares participaram de divertendentes Osmar Liberato e sas atividades na Associação,
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O ex-jogador Vampeta foi o convidado especial

como jogos em várias modali- equipe envolvida na organizadades e rodadas de bingo.
ção da Copa, com dezenas de
integrantes de vários departaOS GANHADORES - No futebol mentos. E enalteceu o prestiprincipal, São Jorge do Ivaí giamento de produtores que
ganhou mais um título ao ven- desde a primeira edição acomcer Jussara, na partida deci- panham os jogos, dentro ou
siva, por 3 a 0. Entre os ve- fora dos campos.
teranos, deu Altônia: 1 a 0
contra Cambé. No máster, Pri- É o caso, por exemplo, de Luiz
meiro de Maio sagrou-se cam- Bruschi, de 76 anos, de Mapeão ao derrotar Maringá nos ringá, o atleta de mais idade a
pênaltis e, no supermáster, vi- integrar uma equipe de futebol
tória de Cianorte na final suíço. Ele jogou pelo superdiante do Guerra por 2 a 0.
máster, categoria em que o
time campeão, Cianorte, conta
BOCHA E TRUCO - A dupla de com Ivo Palaro, o único atleta
bocha de Paiçandu, formada a competir em todas as 34 edipelos Antonio Arias Reginato e ções da Copa Cocamar.
Ademar Arrias Reginato, bateu
a de Douradina na decisão e ALIMENTOS – Na chegada das
ficou com o título. Já no truco, delegações, pela manhã, foos representantes de Atalaia, ram arrecadados mais de 800
José Maurício Bosso e Juraci quilos de alimentos não peFelipes, ganharam da dupla de recíveis na entrada da AssoMaringá e ficaram em pri- ciação Cocamar. Era o ingresso solidário que contou
meiro.
com a adesão de grande núDESTAQUES - No encerramen- mero de participantes. Os alito dos jogos, a diretoria agra- mentos serão destinados a
deceu a participação dos entidades assistenciais de
cooperados e também da Maringá.

Os cooperados competiram em quatro categorias de futebol suíço:
principal, veteranos, máster e supermáster
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Confraternização e alegria
Independentemente do resultado, se perdeu ou ganhou nas
competições, o participante
da Copa Cocamar de Cooperados tem o seu dia de confraternização e alegria. Promovido no dia 8 de dezembro, na
Associação Cocamar em Maringá, o evento reuniu cerca
de 2 mil pessoas, entre concorrentes em quatro categorias de futebol suíço, truco e
bocha, e seus familiares.
TRUCO E FORRÓ - Aos 85 anos,
o cooperado Massami Wanishi, de Pitangueiras, disputou no truco, na dupla com
Manoel Pona, de 58 anos, da
mesma cidade. Entre os mais
idosos truqueiros , ele disse
que vem todos os anos à Copa.
“Jogo truco desde que me
conheço por gente”, diz Wanishi, em meio a muitas risadas, dizendo que sua diversão
“tem sido o truco e o forró”.
Ele garante: o que não falta é
disposição, e se tiver concurso de dança, “eu rodo o dia
inteiro”. Pona confirma tudo
isso, e diz também que o
evento “é um dia bem apro-

veitado, festivo, que os coo- zem grãos e são antigos cooperados.
perados adoram”.
ESTRATÉGIA - Para a dupla
campeã do truco, formada por
José Maurício Bosso e Juraci
Felipes, trata-se de uma festa
sem igual. Na partida decisiva, Felipes ralhou com o
companheiro. Para quem não
está acostumado com o jeitão
deles, até parecia desentendimento, mas era pura estratégia.
“Tive que dar uma acordada
nele, falei alto e deu certo, o
truco é assim mesmo e
fomos campeões”, sorri, enquanto abraçava José Maurício, com quem faz dupla há
muito tempo. Ambos produ-

FUSQUINHA AZUL - O time de
supermaster de Maringá, que
teve entre os integrantes Nélson Porfírio, de 67 anos, e os
gêmeos Dirlei e Volnei Marcon, de 53, perdeu de 2 a 0
para o Cianorte, na final. Mas,
sem problema: todos eles
participam da Copa praticamente desde o início. “Eu me
lembro que a gente enchia um
fusquinha azul de jogadores,
mais apertado que lata de
sardinha, e ia disputar os
jogos”, sorri Porfírio, enquanto os Marcon tentavam se recordar da escalação de equipes que jogaram nas primeiras Copas.

Veja mais
fotos da Copa
Cocamar no site
do Jornal da Cocamar
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ESPORTES E LAZER
ENTROSAMENTO Outros dois irmãos, Antonio e
Ademar Reginato, de Paiçandu, vencedores da bocha, contam que jogam juntos há pelo
menos 50 anos. O segredo
deles – nem tão segredo assim - é “jogar bem e acertar a
bola”, conta Ademar, que
acrescenta a paciência e o fato
de treinarem todos os finais de
semana. “A gente está muito
entrosado”, observa.
DO FUTEBOL PARA A BOCHA Aos 62 anos, Alécio Andriato
diz que já jogou muito futebol
na vida, inclusive na Copa Cocamar, mas seu negócio agora
é a bocha. E quando não dá
para jogar, fica vendo os outros competirem. Ele é de
Iporã e viajou acompanhado
da esposa Estael, que também
não é de perder o evento.
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TUDO DE BOM - Foi a primeira
vez que Lídia Carbonera Santos, de Umuarama, participou.
Esposa do cooperado José Dorival Santos, estreante no
bocha, ela elogiou a organiza-

ção e a grandeza da festa. “É Cocamar de Cooperados está
muita alegria e tudo de bom”, entre as maiores realizações
do gênero, no Brasil, movicompleta.
mentando participantes de
TRADIÇÃO - Realizada há 34 mais de 50 municípios das
anos consecutivos, a Copa regiões noroeste e norte do

Paraná e do oeste paulista. A
competição fecha, com o
congraçamento entre os produtores, o calendário de
eventos da cooperativa a
cada ano.

Equipe envolvida na organização da Copa

CELEBRAÇÃO

Cocamar marca presença no maior
evento do cooperativismo do Paraná
Participaram cerca de duas mil pessoas das diversas cooperativas
de todo o Estado, nos dias 6 e 7 de dezembro, em Curitiba
ma delegação de 33
pessoas entre cooperados, cooperadas,
lideranças femininas
dos núcleos e jovens do grupo
Liderança Jovem da Cocamar
marcaram presença no maior
evento do cooperativismo do
Paraná, realizado nos dias 6 e
7 de dezembro, no Teatro Positivo, em Curitiba: o Encontro
Paranaense dos Cooperativistas.

berto Ricken, apresentou os
principais números do setor relativos a 2018, como faturamento, exportações, empregos
gerados, investimentos, resultado líquido, entre outros, mostrando a força do cooperativismo paranaense. Participaram do evento também o governador eleito, Carlos Massa
Jr, o Ratinho, e deputados federais que irão integrar a Frente
Parlamentar do Cooperativismo
(Frencoop) a partir do ano que
“É uma satisfação poder con- vem.
duzir o nosso grupo de cooperados a um evento desta mag- OFICINAS E PALESTRAS nitude, pois são em momentos Foram realizadas durante a procomo estes que fortalecemos gramação várias oficinas desos laços entre cooperado e coo- tinadas à aprovação das properativa”, afirmou Alessandra postas do Paraná que serão leLescano de Almeida, analista vadas à discussão no XIV Congresso Brasileiro de Coopede Cooperativismo.
rativismo, que ocorrerá em
CONQUISTAS - O tradicional 2019, em Brasília.
evento promovido todos os
anos pelo Sistema Ocepar reu- O evento contou ainda com paniu cerca de dois mil partici- lestra do coordenador do Cenpantes, entre dirigentes, coo- tro de Agronegócio da Escola de
perados, colaboradores e fami- Economia de São Paulo da Funliares das diversas cooperati- dação Getúlio Vargas (FGVvas de todo o Estado para ce- EESP) e embaixador Especial
lebrar as conquistas alcandas da FAO para o Cooperativismo,
pelo setor ao longo do ano e Roberto Rodrigues, que falou
fortalecer o cooperativismo pa- sobre as perspectivas para o
ranaense, demonstrando à so- cooperativismo; e do mestre
ciedade sua capacidade de em educação e especialista em
mobilização, além de difundir a coaching, Homero Reis, que
cultura cooperativista.
teve como tema em sua palestra “O futuro quem faz é você”. também fizeram parte da pro- ucraniano brasileiro Vesselka e
gramação do Encontro Esta- o Concerto das Rosas, com a
Na oportunidade, o presidente
do Sistema Ocepar, José Ro- SHOWS - Dois shows culturais dual: o do grupo folclórico Orquestra Ladies Ensemble.

U

Delegação foi de
33 pessoas entre
cooperados, cooperadas
e líderanças jovens
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INOVAÇÃO

Hackathon movimenta
estudantes em Assaí
Iniciativa da realização é inédita
entre uma cooperativa agropecuária
e uma instituição pública
primeira realização
de um hackathon
(maratona de programação digital) promovida entre os dias 7 e 9 de
dezembro pela Cocamar e
uma instituição de ensino de
Assaí (PR)– o Centro Estadual
de Educação Profissional
(Ceep) Maria Lydia Cescato
Bomtempo – , movimentou

A
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um grande número de estudantes dos cursos de Agronegócio,
Eletroeletrônica,
Mecânica e Edificação e foi
considerada um sucesso, segundo o gerente da unidade
local da cooperativa, Gustavo
Ferreira. “Houve o envolvimento também de cooperados
e lideranças do município”,
disse.

Objetivo foi buscar soluções para otimizar o processo produtivo da unidade no município

OTIMIZAR - O objetivo do
desafio, que é inédito entre
uma cooperativa e uma escola pública, contou com o
apoio do Sebrae e da BrasilNet Telecom, foi de buscar
soluções para otimizar o processo produtivo da unidade
da cooperativa no município.
Os temas explorados pelos
estudantes foram Transporte
dos Grãos, Acúmulo de Resíduos, Caixa de Resíduos e
Controle de Fluxo do Produto.
APROXIMAÇÃO - A ideia de
realizar o hackathon surgiu de
um entendimento entre a Cocamar e o Ceep, cujos alunos
se destacam em competições

do gênero, no Paraná. Segundo a instituição, há o interesse em aproximar-se cada
vez mais de organizações como a Cocamar, cooperativa a
que estão ligadas muitas famílias de estudantes – a maior
parte deles da faixa entre 14 e
18 anos.
MARATONA - Após a abertura
no início da noite do dia 7, os
alunos passaram o dia seguinte envolvidos com o desafio, sendo que a banca examinadora aconteceu no dia 9 à
tarde, com a presença, entre
outros, do gerente de Marketing e Inovação da Cocamar, Lázaro Pinheiro Domiciano.

VALIDAÇÃO - O evento despertou a atenção, inclusive, do secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento
(Seab), George Hiraiwa, que é
natural de Assaí. Foi dele a
ideia de realizar os hackathons
nas exposições de Londrina e

Maringá nos últimos anos e,
com isso, fortalecer o avanço
da agricultura 4.0 nas regiões.
Hiraiwa parabenizou a Cocamar e o Ceep por realizarem o
evento, afirmando que “as cooperativas são as grandes validadoras das inovações”.

Maratona foi
considerada um
sucesso com
grande participação
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AÇÃO

Cocamar e Corteva
premiam estudantes
Projeto socioambiental foi
desenvolvido em Floresta tendo
como tema “Meu Herói, o Agricultor”
om o tema “Meu Herói, o Agricultor”, a
empresa
Corteva
Agriscience, com o
apoio da Cocamar, desenvolveu, no dia 10 de dezembro, o
Projeto na Escola com cerca
de 90 estudantes do 5º ano do
Ensino Fundamental da Escola
Municipal Messias Barbosa,
em Floresta, onde boa parte
dos alunos é de filhos de agricultores.

C

A ação faz parte dos projetos
socioambientais da empresa,
que utiliza a educação participativa como ferramenta para
a conscientização preventiva
da comunidade. “A abordagem
didática-pedagógica é interativa e participativa para permitir a assimilação dos conceitos
propostos e sua divulgação
junto a família, promovendo
mudanças de atitude, despertando para a prática da cidadania” afirma o engenheiro
agrônomo e representante
técnico de vendas na região,
João Massarotte.
Ele ressalta que o Projeto Corteva na Escola visa incentivar
os agricultores e familiares a
multiplicarem conhecimentos
e preservarem o meio ambiente, focados na produtividade e
sustentabilidade das operações agrícolas, evidenciando a

importância do agricultor como o responsável pela produção de alimentos para o Brasil
e para o mundo.
“Aos alunos é apresentado o
universo do trabalhador rural
com o objetivo de valorizar a
vida no campo, evidenciar o
trabalho do agricultor e seu
papel na dinâmica da economia nacional, a importância da
produção de alimentos, desenvolver hábitos atitudes e
habilidades positivas na formação do futuro agricultor e
promover valores humanos
que levem a cidadania”,
acrescenta Massarotte, destacando a Corteva como uma
empresa comprometida em
desenvolver tecnologias que
ajudem o produtor no seu trabalho visando a preservação
da sua saúde e o respeito ao
meio ambiente.
São desenvolvidas atividades
em sala de aula com palestras, filme, distribuição de revista de atividades e elaboração de desenho e redação
sobre o tema trabalhado. Por
ter participado, a escola ganhou um Datashow e os melhores trabalhos foram premiados. Os primeiros colocados foram Ronivaldo Ávila Teixeira, que venceu com a
melhor redação, e Matheus

A escola ganhou
um Datashow e os
melhores trabalhos
foram premiados
com bicicletas

Gabriel Liberato, com o melhor
desenho, ganhando cada um
uma bicicleta doada pela Cocamar e pela Corteva. A cooperativa foi representada na
ação pela analista de cooperativismo Elisângela Pavinati
Gilio.
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CAPACITAÇÃO

Agrônomos da Cocamar
finalizam especialização
O foco do curso, desenvolvido pela UEM especialmente para
a cooperativa, foi fertilidade do solo e produção vegetal
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econhecida por investir na capacitação
de sua equipe, a Cocamar encerrou mais
um curso in company desenvolvido pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), especialmente para a cooperativa: a Especialização em Fertilidade do Solo e Produção
Vegetal. O encerramento das
aulas foi no dia 7 de dezembro
com a apresentação das monografias de conclusão de
curso. A cerimônia de entrega
dos certificados deve ocorrer
em janeiro de 2019.

R

Com aulas teóricas nas dependências da Cocamar e da
UEM e com aulas práticas na
Fazenda Experimental da
UEM, em Iguatemi, e na Unidade de Difusão de Tecnologia
(UDT) da Cocamar em Floresta, o curso, iniciado em julho
de 2016 contou com a participação de mais de 30 agrônomos da Cocamar e da Unicampo. Os valores investidos foram custeados pelo Sescoop,
Cocamar e pelos próprios alunos.
CONTEÚDO - Segundo Rafael
Furlanetto, coordenador técnico da cooperativa, metade
da carga horária do curso focou em conteúdos sobre manejo de solo e a outra metade
em proteção de plantas, ma-

Aulas práticas foram na Fazenda Experimental da UEM e na
Unidade de Difusão de Tecnologia da Cocamar em Floresta

nejo de pragas, doenças e
plantas daninhas, tecnologia
de aplicação de defensivos,
regulagem de implementos e
manejo de nematoide.
“Muito mais do que o título de
especialista, essa capacitação atualiza o conhecimento
técnico da equipe para levar
orientações ainda mais assertivas aos cooperados com o
objetivo de aumentar a produtividade e a rentabilidade”,
afirma Furlanetto.

EQUIPE - O curso foi coordenado pelos professores do
Departamento de Agronomia
da UEM, Marcelo Augusto Batista, que é professor de Fertilidade do Solo, Tadeu Takeyoshi Inoue, professor de Fisiologia e Nutrição de Planta,
e Cássio Tormena, professor
de Física do Solo.
“É uma forma de estender o
trabalho de educação e formação desses profissionais
que já estão atuando no mer-

Essa capacitação atualiza o conhecimento técnico
da equipe para levar orientações ainda mais
assertivas aos cooperados com o objetivo de
aumentar a produtividade e a rentabilidade”
Rafael Furlanetto

cado, trazendo-os de volta
para o ambiente acadêmico,
atualizando-os com os novos
conhecimentos, que são extremamente dinâmicos”,
afirma Cássio Tormena.
INTERAÇÃO - O professor
ressalta que essa interação
entre a universidade e os
agrônomos é muito importante para atualizar conhecimentos, que é o papel da
universidade, que está sempre desenvolvendo pesquisas
para o setor produtivo. “É
uma parceria que traz benefícios aos dois lados: os
agrônomos sempre trazem
cases importantes e levam
novas abordagens para solucionar esses cases”, complementa.
SOLUÇÕES TÉCNICAS - “Foi
um curso que agregou bastante. Trouxe novos conceitos, fez uma revisão do que

já sabia, e acrescentou novos conhecimentos e tecnologias. O bom é que contamos com professores extremamente capacitados que
estão desenvolvendo trabalhos importantes na região.
Tudo isso nos auxiliar a
olhar para as situações e
problemas com olhos mais
apurados”, afirmou o engenheiro agrônomo da unidade Maringá, Wendel Justino Rodrigues.
“Foi um excelente aprofundamento técnico, com professores altamente gabaritados. O novo conhecimento
agrega muito, pois os diferentes tópicos abordados no
período do curso nos orientam e norteiam para levar as
melhores soluções técnicas
aos nossos produtores”,
acrescentou Edilson Betioli,
engenheiro agrônomo de
Nova Andradina.
J orn a l de Ser v iç o C oc am ar | 25

TRANSPORTE

Oportunidade para cooperados que têm caminhão
Prestar serviços para a Cocamar é uma forma otimizar sua estrutura
de transporte, no período em que está ociosa, e ainda obter uma renda extra
grande maioria dos
cooperados da Cocamar utiliza seus caminhões somente
durante a safra, ficando um
longo período com o veículo
parado. Como a Cocamar e a
Transcocamar necessitam de
caminhões para movimentações internas e externas de
grãos e de produtos de varejo
durante o ano todo, além dos
transbordos, desde o início do
ano a cooperativa vem fomentando junto aos cooperados o
projeto que dá oportunidade
para que aqueles que tenham
caminhão, e queiram prestar
serviços para a Cocamar, possam otimizar sua estrutura
própria de logística e transporte, no período em que esta
permanece ociosa, e ainda
obter uma renda extra. No
contraponto, a Transcocamar
complementa seus serviços
de transporte.

A
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PARCEIROS - “Tínhamos um
bom número de produtores
que já trabalhava em parceria
com a Cocamar e a Transcocamar. Durante o período de
safra, eles utilizam os caminhões próprios para fazer o
transporte de sua produção
até a cooperativa e na entressafra, em vez de ficarem com
o caminhão parado, trabalham
em parceria transportando outros produtos e mercadorias
conforme demanda da Transcocamar durante o ano”,
afirma Rafael Angelo Assermann, analista de Comércio
Exterior.

lhas e cartazes sobre a oportunidade de realização de fretes, buscando mobilizar os
produtores. Como resultado,
em média, cerca de 110 produtores por mês têm trabalhado em parceria com a
cooperativa. “Nosso objetivo,
entretanto, é aumentar essa
participação”, diz Rafael.

No início de janeiro de 2018, a
equipe de logística e transporte da Cocamar promoveu
uma intensa divulgação do
projeto nas unidades da cooperativa, com cafés da manhã,
além de participação nos dias RENDA EXTRA - “Utilizando a
de campo, entrega de carti- Transcocamar consigo manter

meu caminhão trabalhando o
ano todo e não somente nos
períodos de safra, e ainda com
boa remuneração”, comenta o
cooperado Paulo Roberto Espires, da Unidade Maringá.
Parceiro antigo da Cocamar, o
cooperante Denil Beloto, de
Maringá, presta esses serviços junto à Transcocamar há
15 anos. “É a forma de aproveitar o meu tempo vago, oti-

mizar o investimento feito no
caminhão e ainda ter uma
renda extra. Como tenho somente sete hectares de soja,
é com a renda do caminhão
que consigo fechar as contas
durante todo o ano”, afirma.
CADASTRO - Os produtores interessados podem se cadastrar pelos telefones (44)
3218-3600, (43) 9 9972-0982
ou 0800 704 4765.

ILP

Criador de ovelhas ganha
aliado com integração
Bruno Garcia Moreira, de Palmital (SP) não só melhorou
a qualidade do solo, obtendo pasto de qualidade, como
melhorou a sanidade do rebanho
radicional criador de
ovinos suffolk, raça
ideal para produção de
carne, o cooperado Bruno Garcia Moreira, da unidade
de Palmital, São Paulo, descobriu no sistema de Integração
Lavoura e Pecuária um aliado.
Ele não só melhorou a qualidade do solo e tem sempre
pasto de qualidade para as
ovelhas, como também melhorou a sanidade do rebanho,
com a rotação constante de
pasto. “Observamos ganho de
peso e maior descontaminação
do rebanho por vermes, que era
nosso principal problema”, comenta.

T

Bruno tem 380 hectares na região de Palmital, sendo 100
hectares de soja e milho, 200
hectares de cana-de-açúcar e
80 hectares com pasto para
criação dos ovinos. Em média
produz 50 sacas de soja por
hectare e 75 sacas de milho safrinha por hectare. A soja e o
milho são plantados principalmente na reforma da cana-deaçúcar e das pastagens.

O mesmo ocorre com as pastagens. “Ouvi uma palestra sobre
integrar o cultivo de grãos com
a braquiária e decidi testar,
pois já fazia consórcio de nabo,
aveia e milheto em rotação nas
lavouras. A braquiária é mais
uma opção. Gostei muito dos
resultados e da parceria com a
Cocamar”, ressalta Bruno, que
já incorporou, à prática anual
da propriedade, o cultivo de
parte do milho safrinha com
braquiária, além de plantar a
braquiária solteira para cobrir
o solo e como alimento para o
rebanho.
BENEFÍCIOS - “Com as constantes estiagens, muitas vezes
sofremos com a falta pasto e a
braquiária é um alimento de
qualidade disponível num momento importante para as criações em que, normalmente, as
ovelhas estão com o cordeiro
ao pé”, diz. Ele ressalta ainda
que nas áreas em que é implantada alguma lavoura na
sequência da braquiária, a palhada deixada no solo e a manutenção da umidade por um
tempo maior é fundamental
nos períodos mais secos, além
do controle de plantas daninhas e dos demais benefícios
trazidos ao solo.

sempre renovado, com a integração e rotação de culturas, é
a sanidade do rebanho ovino.
“Antigamente, tinha que aplicar vermífugo no rebanho inteiro e de forma mais frequente. Agora, só identifico os mais
fracos e elimino os mais sujeitos. Consegui melhorar em
70% o controle de verminose,
que é o principal problema, facilitando e melhorando o manejo”.
Bruno trabalha com o melhoramento de raça de ovinos suffolk, comercializando matrizes
e reprodutores, além de ter o
rebanho comercial. Participa
de exposições pelo sul e sudeste do país. Foi grande campeão
em 2011 e 2012 da Expointer,
tradicional exposição agropecuária no Rio Grande do Sul.
Por seis anos foi o melhor criador da raça em São Paulo e

atualmente, é o criador melhor
pontuado no ranking da Associação Paulista de Criadores de
Ovinos (Aspaco).

Bruno com a família (abaixo)
e em premiações dos ovinos
suffolk: criador é o melhor
pontuado em ranking

REFORMA - Na reforma da cana,
o produtor e pecuarista paulista
entra com grãos por dois anos,
voltando novamente à cultura na
sequência, com resultados que
justificam a prática. “O aumento DESVERMINADO - Mas para
de produtividade da cana é sig- Bruno, a principal vantagem de
se ter um pasto de qualidade e
nificativo”, afirma.
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Sicredi União PR/SP encerra 2018
com R$ 4 bi em ativos totais
Atualmente são 91 agências, 13 a mais do que no final do ano passado,
e a expectativa é inaugurar outras 24 em 2019, totalizando 115
Sicredi União PR/SP
realizou a prestação
de contas referente
ao quarto trimestre
do ano em reunião realizada
no dia 10/12 em Maringá. O
evento reuniu cerca de 400
pessoas, entre coordenadores de 122 núcleos, diretores,
gerentes e assessores da superintendência, gerentes de
agências, conselheiros consultivos, e conselheiros de
administração e fiscais.

A

NÚMERO DE ASSOCIADOS - A
apresentação foi conduzida
pelo presidente da instituição
financeira cooperativa, Wellington Ferreira. Um dos resultados bastante comemorado foi o número de associados que até o final de dezembro deve chegar a 202 mil, o
que representa 23% de crescimento nos últimos 12 meses, já que em 2017 a Sicredi
União somava 164 mil associados. “Superamos a meta e
a expectativa para 2019 é alcançar 245 mil associados.
Estamos crescendo, mas sem
perder a qualidade no relacionamento”, comemora.
ATIVOS - Ferreira também destacou os Ativos Totais que, em
2017, eram de R$ 3,2 bilhões
e no 4º trimestre chegaram a
R$ 4 bilhões, registrando aumento de 25%. Os Recursos
Totais também tiveram cresci-

mento expressivo de 27% em
relação ao ano passado, atingindo R$ 3 bilhões. Outro resultado acima do esperado
envolve as Operações de Crédito, com R$ 2 bilhões e aumento de 30% no ano. Já o
Patrimônio Líquido passou de
R$ 318 milhões para R$ 375,
um aumento de 18%.
RESULTADO - Com o levantamento, o presidente da Sicredi União adiantou que o
resultado é de R$ 58 milhões,
o que representa um aumento
de 7% em relação ao ano
passado. O montante é dividido em diversas destina-

ções. Algumas delas são: R$
11,4 milhões para Juros ao
Capital; R$ 4,2 milhões distribuídos entre os associados, proporcional às movimentações financeiras e contratação de serviços de cada
um; 5% para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates); e 10%
para a reserva de expansão.
SOMA DE ESFORÇOS - “Todos
esses resultados são excelentes e revelam a soma de
esforços tanto dos colaboradores quanto dos associados,
afinal somos uma cooperativa”, afirma. Ferreira tam-

bém destacou que a Sicredi
União encerra o ano com 91
agências, ou seja, 13 a mais
do que no final do ano passado, e a expectativa é inaugurar outras 24 em 2019,
totalizando 115.

Um dos resultados
bastante comemorado
foi o número de
associados que até
o final de dezembro
deve chegar a 202 mil

GESTÃO TRANSPARENTE - O
objetivo de toda reunião de
prestação de contas é manter
a prática do princípio de gestão transparente da Sicredi
União. Todas as informações
da prestação de contas podem ser acessadas pelo site
da instituição financeira cooperativa (www.sicrediuniao.
com.br/).
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Grandes atrações no Safratec 2019
Evento, que é um importante polo de inovações, será nos dias 23 e 24 de
janeiro com a participação de especialistas da Embrapa, Iapar, UEM e Emater
onsolidado entre as
mais importantes vitrines tecnológicas
para o agronegócio no
Paraná, o Safratec 2019, que
chega a sua 28ª edição, acontece nos dias 23 e 24 de janeiro na Unidade de Difusão de
Tecnologias (UDT) da Cocamar
em Floresta, região de Maringá. A expectativa dos organizadores é que mais de 6 mil
produtores associados, especialmente convidados, prestigiem a feira, que estará aberta
das 8 às 17h.

C
A expectativa é que mais de 6 mil produtores associados, especialmente convidados, prestigiem a feira
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De acordo com o coordenador
geral do evento, o engenheiro
agrônomo Edner Betioli Júnior,
a função do Safratec é transferir conhecimentos e tecnologias aos produtores, sendo
uma oportunidade para que
conheçam soluções para aumentar a sua produtividade,
devidamente validadas pelas
instituições de pesquisa.
EXPOSITORES - O evento, que
traz muitas novidades, é organizado pela Cocamar e conta
com 30 empresas

parceiras da cooperativa no segmento de insumos agrícolas, como agroquímicos, sementes e fertilizantes, entre outros; parceiros
comerciais de peças e implementos agrícolas e mais de 20
parceiros de outros segmentos como concessionárias de
veículos, utilitários e caminhões, instituições financeiras e outras, que estarão expondo e apresentando seus
produtos e serviços para propriedades rurais e uso doméstico. Destaque para os produtos de irrigação. A cooperativa quer incentivar a adesão
a essa tecnologia, por oferecer
mais segurança à produção
tanto no arenito quanto na
terra roxa.
COCAMAR MÁQUINAS - A Cocamar Máquinas, concessionária John Deere, é presença
garantida com sua dinâmica
de máquinas agrícolas e apresentação de colheitadeiras,
tratores, semeadeiras e demais implementos além das
soluções em agricultura de
precisão.
Grande atração entre os produtores, o evento contará
ainda com mais de 40 variedades de soja e mais de 30
híbridos de milho cultivados
para que possa avaliar seu
desenvolvimento e comportamento nas condições da região.
ESPAÇO INOVAÇÃO - Realizado
pelo segundo ano dentro da
Safratec, o Espaço Inovação
também deve atrair grande
público com mostra de recursos desenvolvidos por empresas de inovação e de startups
que oferecem mais informações aos produtores na gestão
de seus negócios, uso de dro-

nes e fontes de energia renovável.
Nos últimos anos, o Safratec
tem se sobressaído, também,
como importante polo de inovações, em que tem a participação de especialistas de
várias instituições de pesquisa
parceiras como a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Soja), Instituto Agronômico do Paraná
(Iapar), Universidade Estadual
de Maringá (UEM) e Emater,
mostrando trabalhos técnicos
desenvolvidos em conjunto
com a Cocamar.
ESTAÇÕES TÉCNICAS - Nas diversas estações técnicas, haverá demonstração de lavoura
de café de alta produtividade
e de soluções para a cafeicultura com foco na mecanização
da lavoura, que viabiliza a atividade; e manejo de solo,
mostrando uma dinâmica com
simulador de chuva que evidencia a infiltração e retenção

de água que ocorre em solos
bem manejados e com o uso
de braquiária ruzizienses, ou o
quanto se perde de água e solo
na propriedade quando há
compactação.

que a soja tiguera (voluntária)
causa na produtividade do
milho, evidenciando a importância do seu manejo no momento correto; e os resultados
com inoculação e coinoculação de soja, com importantes
Também deve chamar atenção ganhos de produtividade ante
os trabalhos com plantas da- o melhor aproveitamento do
ninhas mostrando o impacto nitrogênio.

Estação técnica
com manejo de solo,
mostrando a infiltração
e retenção de água
que ocorre em solos
bem manejados.
Acima, o
Espaço Inovação
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MANEJO DA ADUBAÇÃO POTÁSSICA – Outra estação técnica é a de manejo do
potássio na adubação da cultura da soja e do milho, mos-

trando a importância de se utilizar pelo menos um pouco na
adubação de base, com ganhos
de produtividade e resistência
ao estresse hídrico. Muitos pro-

dutores, por conta da possibilidade de o potássio “queimar” a
planta no desenvolvimento inicial, têm retirado-o totalmente
da adubação de base.
A Cocamar Máquinas, concessionária
John Deere, é presença garantida
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estratégias químicas para
dessecação do capim amargoso, planta daninha resistente ao Glifosato e que é de
difícil controle; e sobre épocas de dessecação de braTem ainda as estações sobre quiária e plantabilidade da

soja; entre outros assuntos.
PARA PARTICIPAR - Os cooperados interessados em participar devem entrar em
contato com o gerente de sua
unidade.

ESPAÇO JURÍDICO

Os cuidados nos contratos do agronegócio
Gestão jurídica ganha relevância com a constante integração da agricultura aos
mercados mundiais e a crescente importância da visão sistêmica da agroindústria
Dr. Alexandre Raposo
atividade empresarial é
permeada constantemente por contratos.
São eles quem regem
as normas, direitos e obrigações
de cada uma das partes quando
do fornecimento de um produto
ou serviço. No mundo do agronegócio não poderia ser diferente, haja vista a rede de negócios que integram toda a cadeia produtiva, desde fornecimento de insumos, produção,
processamento, beneficiamento e transformação, comercialização, armazenamento, logística e distribuição de bens agrícolas, pecuários, reflorestamento e aquicultura, in natura e processados, bem como seus subprodutos e resíduos de valor.

A

O desenvolvimento da economia fez surgir novos anseios
sociais e econômicos que mudaram o antigo conceito de
agricultura. As atividades inerentes à agricultura, até então
executadas por um único
agente, o produtor rural, passaram a ser desmembradas e
desenvolvidas por agentes que
atuam fora do ambiente rural,
criando-se os chamados sistemas agroindustriais especializados para cada produto agropecuário específico, que somados compõem o que chamamos de agribusiness.
GESTÃO JURÍDICA - Em razão
de a agricultura estar numa
constante integração aos mercados mundiais e pela crescente importância da visão
sistêmica que passou a englo-

bar no sistema agroindustrial
os setores denominados de
"antes da porteira" (fornecedores de insumos) e os setores
"depois da porteira" (atividades agropecuárias propriamente ditas), além do setor "pósporteira" (armazenamento, beneficiamento, industrialização,
embalagem, distribuição) a
gestão jurídica ganha relevância no campo para possibilitar
que os produtores e todos os
demais integrantes do sistema
possam tomar decisões de
acordo com os riscos da atividade agroindustrial.
E para uma boa gestão jurídica,
os contratos passam a ser uma
necessidade na estrutura de
governança adotada pelos administradores, juntamente com
os atores jurídicos do agronegócio, a qual poderá deter uma
coordenação mais compatível
com suas particularidades. Para isso, é necessária a elaboração de contratos específicos
que atendam às mais variadas
demandas existentes no sistema agroindustrial, com o objetivo de facilitar as trocas de
produtos ou serviços entre esses agentes, além de resguardar as partes envolvidas. Assim, o estudo das redes de
contratos que existem dentro
do sistema agroindustrial brasileiro torna-se relevante para
a elaboração de políticas públicas e estratégias empresariais.
TÍPICOS E ATÍPICOS - O progresso, as inovações tecnológicas e as necessidades
socioeconômicas forjaram o
nascimento de várias espécies

de contratos, algumas difíceis
de serem regulamentadas no
mundo do agronegócio, os contratos podem ser de dois grupos: típicos e atípicos. Os típicos são o arrendamento e as
parcerias. Eles são disciplinados por legislação agrária específica, que é o Estatuto da
Terra (Lei nº 4.504/64). Os contratos agrários atípicos são
todos aqueles que se relacionam com a atividade rural, mas
que não estão sob a égide da
legislação agrária.
Outro aspecto de relevante importância, é que o contrato não
pode ser considerado um desafio ao intérprete, mas sim um
auxiliador para que o mesmo
tome conhecimento do pactuado e das circunstâncias negociais da relação jurídica e,
assim, imponha a regra legal
aplicável, sem prejudicar ou
desvirtuar a intenção das partes emitida no contrato. Portanto, a importância prática da
distinção e classificação dos
contratos típicos e atípicos não
pode ser negada.
ACORDO - O contrato nada
mais é do que a junção do
acordo de vontade de duas ou
mais partes, estabelecendo
obrigações recíprocas, conforme orientações e critérios
pactuados entre as partes, em
conformidade com a legislação
aplicável, visando à criação,
extinção ou modificação de um
direito. Em outras palavras, o
renomado civilista Caio Mário
da Silva Pereira sintetizou que
“o contrato é um acordo de
vontades com a finalidade de

produzir efeitos jurídicos”.
E o que é um bom contrato?
Um bom contrato é aquele que
reflete, e tenta atingir a maior
gama de detalhes, espelhando
exatamente a transação que se
quer realizar. Servindo inclusive para evitar problemas até
mesmo no seu nascedouro, já
que fica muito claro para ambas as partes como tudo irá
funcionar: em que momento
cada parte deve agir, quando o
pagamento é devido ou não,
quais são as responsabilidades
e obrigações de cada um, por
quais itens ou fatos a parte não
se responsabiliza, se houver
desavença, como ela deve ser
resolvida antes que uma medida judicial seja adotada, como a parte confirma que o contrato foi cumprido em sua integralidade, entre outros itens.

didos pelos agentes do agronegócio.

Desse modo, deve-se se utilizar de recursos para mitigar o
inadimplemento contratual e
até mesmo a contestação de
suas cláusulas perante o Poder
Judiciário, sendo essa uma tarefa do operador do direito, a
quem cabe integrar ao contrato
recursos distintos da mera escrita em cláusulas engessadas
e que só têm o condão de beneficiar aqueles que pretendem se valer das lacunas contratuais para fins de contestar
o cumprimento daquilo que decorreu da manifestação da próATENÇÃO - Assim, tendo em
pria vontade.
vista as peculiaridades do
agronegócio, a melhor solução SEGURANÇA - Ademais, nada
para evitar tais dissabores impede que os próprios advodiante de eventuais controvér- gados induzam a utilização de
sias em contratações, deve-se recursos outros como meio de
ter uma maior atenção e cuida- integrar a forma escrita do
do quando da estipulação das contrato, tudo para fins de dar
cláusulas inseridas nos contra- maior segurança e efetividade
tos do agronegócio. Utilizando- àquilo que está escrito no conse do regramento para contra- trato.
tos atípicos já constantes no
artigo 425 do Código Civil, faz- Insta salientar que, ainda exisse importante atentar para tem diversos detalhes legais
cada um dos aspectos que en- que precisam ser observados
volvem os direitos e obrigações nesses contratos, mas que o
das partes. Inserindo-os de espaço não nos permite
maneira objetiva nos instru- abordá-los aqui. Assim, todo
mentos, pode se evitar inter- empresário do agronegócio,
pretações e aplicações de ou- que for contratar, é aconselhátras normas que não se coadu- vel consultar antes um bom
nam com os negócios preten- advogado.
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Cocamar ampliou armazenagem
e número de unidades em 2018
Aproveitando oportunidades para
operar em novas regiões, adquiriu
seis estruturas da Cofercatu e
absorveu quatro da Copagra
ara a Cocamar, o ano
de 2018 foi de crescimento, com expansão regional, aumento de participação no mercado
e consolidação dos novos negócios nos quais ingressou
nos últimos anos: concessão
de máquinas agrícolas John
Deere, postos de abastecimento, moinho de trigo e produção de sementes de soja e
trigo.

P

ARMAZENAGEM - Para suportar a entrega de volumes
cada vez maiores, foi redimensionada a capacidade estática de armazenagem de
grãos que era de 1,100 milhão
de toneladas em 2017 para
1,630 milhão de toneladas
em 2018.

NOVAS UNIDADES - Ao mesmo
tempo, aproveitando oportunidades para operar em novas
regiões do Estado, a Cocamar
adquiriu seis estruturas de
atendimento da cooperativa
Cafercatu, no norte, situadas
nos municípios de Porecatu,
Florestópolis, Miraselva,
Prado Ferreira, Centenário do
Sul e Lupionópolis (onde já
atuava).
No extremo-noroeste, a Cocamar absorveu quatro unidades da Copagra de Nova
Londrina, Loanda, Terra Rica
e Santa Isabel do Ivaí. Além
disso, conforme reportagem
publicada na edição de dezembro último, foi inaugurada uma ampla unidade
para o fornecimento de insu-

mos em Naviraí (MS), onde
passou a receber grãos em
parceria com uma cooperativa local.
Tudo isso sem contar que,
para melhorar ainda mais o
atendimento aos cooperados,
foram realizadas ampliações
e melhorias em diversas es-

truturas operacionais, com
destaque para a construção
de uma moderna e bem estruturada unidade em Paraíso do
Norte, de uma sede administrativa com loja agropecuária
em Sertaneja, e de uma unidade operacional em Altônia,
a ser inaugurada no final de
janeiro.

Foi inaugurada
uma ampla unidade
para o fornecimento
de insumos em
Naviraí (MS)
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Produção de café
é recorde em 2018
A produção de café para a
safra de 2018 é de 61,7 milhões de sacas beneficiadas,
um crescimento de 37% em
relação ao ano anterior. Esta é
a maior colheita registrada na
série histórica do grão, superando em cerca de 10 milhões
de sacas o melhor desempenho registrado em 2016. O
dado consta no 4º Levantamento da Safra 2018, divulgado pela Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab).
O bom resultado deve-se às
condições climáticas favorá- tecnológico, com o uso de va- dônia e Mato Grosso, além da bica. Os números confirmam o
veis, proporcionando boas flo- riedades mais produtivas co- bienalidade positiva, sobretudo Brasil na posição de maior proradas, à melhoria do pacote mo as plantas clonais em Ron- em lavouras da espécie ará- dutor de café no mundo.
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LARANJA

Seguir as orientações dá resultado
A produtividade média dos pomares da região saltou de 2,6 caixas por pé para 4,5 caixas,
mas há produtores que colhem mais de 6 caixas, diz a agrônoma Vanelise dos Santos
citricultura é uma
cultura perene onde
é fácil se observar a
qualidade do manejo
adotado. A cultura propicia a
visão clara de uma orientação
técnica correta ou de uma deficitária, sendo também perceptível quando o produtor
realiza todas as recomendações ou parcialmente, afirma
a engenheira agrônoma Vanelise Natália dos Santos, 30
anos, que trabalha há cerca
de três anos na Cocamar.
Quando chegou, ela conta
que sentia certa resistência
de muitos citricultores em
adotarem o tratamento completo recomendado ou de fazerem a poda periódica das
plantas.

A

agora atuando na região de
Nova Esperança, Alto Paraná,
Atalaia e Paranacity.

INÍCIO - Vanelise confessa
que o início profissional foi
bastante difícil, por ter que
enfrentar preconceito: por
ser jovem e mulher, atuando
em uma área essencialmente
masculina. “Foi um desafio e
tanto”, comenta, mas não se
deixou intimidar. Aos poucos
foi conquistando a confiança
dos companheiros de serviço,
quando trabalhou por três
anos na Louis Dreyfus Company em São Paulo e em
Minas Gerais, atendendo as
fazendas de laranja da empresa; e depois dos produtores rurais, quando na Cocamar. Ela é formada pela
“Com a minha atuação no Unoeste de Presidente Prucampo consegui fazer os pro- dente há oito anos.
dutores perceberem que seguir as orientações técnicas “A minha estratégia se bada equipe da Cocamar dava seou no meu conhecimento e
resultado em produtividade e experiência, assim eu consevigor da planta, assim como gui mostrar os resultados que
em lucratividade. Esta mu- poderiam ser conquistados
dança no comportamento do quando os produtores adotasprodutor se refletiu no au- sem as recomendações. Oumento da média de produtivi- tra tática utilizada foi me
dade dos pomares da região, envolver com toda a família,
que saltou de 2,6 caixas por me aproximando das espopé para 4,5 caixas, sendo que sas, criando laços de amihá produtores que colhem zade”, comenta a agrônoma,
mais de 6 caixas por pé”, que começou a realizar dias
afirma Vanelise, que iniciou de campo e palestras técniatendendo as unidades de cas, envolvendo a todos aos
Paraíso do Norte, Floraí, Ja- poucos.
purá, Tapira e Tapejara. Desde
agosto de 2018, a agrônoma RESPEITO - Se logo que cheenfrenta um novo desafio, gou, muitos produtores nem

vinham falar com ela, Vanelise conta que hoje conquistou o respeito de todos, que
passaram a seguir suas recomendações e a procuram para tirar dúvidas ou buscar

orientações. “A laranja é uma
cultura perene que mostra os
resultados. Eles viram que o
que falava dava resultado,
então conquistei o respeito”,
afirma.

Agrônoma atua
hoje na região de
Nova Esperança,
Alto Paraná, Atalaia
e Paranacity
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Produtor transforma sua propriedade
José Sérgio Minali, de São Jorge do Patrocínio, decidiu há cinco anos iniciar
uma revolução nos seus 56 hectares, começando pela qualidade da terra
o observar os resultados obtidos por outros
produtores, o cooperado José Sérgio Minali, de São Jorge do Patrocínio, decidiu há cinco anos
iniciar uma revolução em sua
propriedade de 56 hectares,
começando a transformação
pela qualidade da terra. O
pasto degradado e o cafezal
antigo não estavam dando os
resultados esperados e o jeito
foi mudar a forma como vinha
trabalhando e que não dava
mais certo.

A
O produtor e o filho Fernando: parceria
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O cafezal antigo começou a ser
renovado e adaptado à mecanização da lavoura. Os três primeiros hectares, que foram
plantados há cinco anos, produziram este ano uma média
de 72 sacas beneficiadas por
hectare. Tem mais três hectares irrigados que começaram a
produzir em 2018 e outros dois
hectares irrigados que começam a produzir em 2019.

deira e derriçadeira. Se quisesse, já poderia iniciar a colheita mecânica, mas devido à
necessidade de gerar emprego
na região este ano, decidiu
continuar com a colheita semimanual. Também falta investir em um secador. Por
enquanto usa o terreiro e o secador coletivo do município.

“Sempre fui um apaixonado
por café, mas quando comecei
MECANIZAÇÃO - Sérgio já a seguir todas as orientações
adquiriu trator, pulverizador, técnicas é que vi resultados
roçadeira, soprador, aduba- com a atividade, vi

que vale a pena investir”, afirma o produtor que
começou também a aproveitar
o esterco de frango que já
possuía na propriedade com a
criação de frangos iniciada há
12 anos.

rentabilidade e ainda fornece
esterco para melhorar o solo”,
diz ressaltando que o filho, Fernando é que cuida da granja.
Cerca de 60% do esterco produzido são utilizados na produção de café e também da soja,
e os outros 40% são comerciaAVIÁRIOS - Sérgio possui dois lizados sendo mais uma fonte
aviários com capacidade de de renda.
19.200 e 32 mil frangos por
criada feita a cada 48 dias. “É INTEGRAÇÃO - Mas o que tem
uma atividade que dá uma boa feito toda diferença na proprie-

dade é o trabalho de recuperação do solo iniciado há cinco
anos com a Integração Lavoura
e Pecuária. “A pastagem estava muito degradada e já tinha
feito algumas experiências
com o plantio de mandioca,
mas estava bastante desanimado”, conta Sérgio.
Quando iniciou o plantio de soja
no verão e braquiária no inverno, o solo foi completamente
transformado. “Já melhorou
mais de 70%, trazendo reflexos
sobre a produtividade da soja e
sobre a rentabilidade da pecuária, mais que triplicando a
quantidade de animais por hectare e o ganho de peso”, afirma.

Criação de frangos e produção de café são integradas

deve aumentar para 44 hectares. “Melhoramos muito os
resultados. Temos produzido
uma média de 58 sacas de
soja por hectare, mas a nossa
meta é chegar as 66 sacas ou
mais”, diz. Também, tem trabalhado com cria e recria de
gado de corte, mas está plaPLANOS - Atualmente está nejando comercializar esses
com 27 hectares cultivados animais e comprar novilhas
com soja, mas a partir de 2019 para somente fazer a finaliza-

ção do gado, trabalhando com
a engorda.
Para Sérgio, o caminho é esse,
“cuidar da terra” usando as
tecnologias disponíveis. “Só
não faz quem não quer. O produtor não pode desanimar com
as dificuldades, mas buscar
orientação e apoio e colocar
em prática o que tem visto
dando certo por aí”, finaliza.
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Reunião com fornecedores
No último dia 6 de dezembro,
a gerencia Comercial de
Peças e Implementos da Cocamar esteve reunida com
cerca de 30 fornecedores de
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peças, implementos, pneus,
lubrificantes e outros produtos. O objetivo foi fortalecer
a parceria, analisar o trabalho desenvolvido em 2018

e traçar um planejamento de
ação para 2019, alinhando a
participação dos fornecedores parceiros nos eventos da
cooperativa, em especial na

Safratec. O trabalho foi coordenado pelo gerente Comercial de Peças e Implementos, Clóvis Aparecido Domingues.

FAMÍLIA DO CAMPO

Exemplo de mulher empreendedora
Viúva aos 30 anos, com nove filhos,
Eliza, que era dona de casa, assumiu
as rédeas da família e dos negócios
no final da década de 1950
pai do cooperado Edivino Vilhena da Silva,
de Ângulo, Benedito
Manoel da Silva, pioneiro no município, morreu
muito cedo, aos 32 anos, em
1957. O produtor tinha três
anos na época e recorda muito
pouco do pai, mas a mãe, Eliza
Vilhena de Paiva foi não só uma
presença forte na sua vida, mas
também um exemplo de mulher empreendedora que sustentou, educou e criou os nove
filhos, assumindo as rédeas da
propriedade e da família com
apenas 30 anos e numa época
em que havia raros exemplos
de mulheres empreendedoras.

O

meses na época. Eliza nunca
mais se casou e usou luto até
sua morte, aos 91 anos, em
2013. “Para ajudá-la os vizinhos e parentes chegaram a
pedir que ela desse alguns dos
filhos para criar, mas ela sempre respondia que amava a
todos do mesmo modo e que os
criaria”, conta Edivino.

DESAFIOS - O irmão de Eliza,
Joaquim, veio ajudá-la por um
ano, ensinando como cuidar de
tudo e administrar a propriedade. Encerrada a colheita e
paga as dívidas, voltou para
Minas Gerais. Aí foi Eliza e o
filho mais velho, José, que assumiram a responsabilidade.
O filho mais velho tinha apenas Sem estudo, Eliza teve que
16 anos e o mais novo, seis aprender a administrar tudo,

Edivino, Dirce e os filhos: trabalho em conjunto

estão envolvidos com o agronegócio, especialmente a pecuária. Mas Edivino, que tem
70 alqueires com soja e milho,
é o único que lida com roça e
boi. Por muito tempo teve
gado, mas há quatro anos, depois de um assalto em que
roubaram tudo e até queimaram a mangueira, parou. Este
NO AGRONEGÓCIO - Dos nove ano, com a aquisição de uma
filhos, praticamente todos chácara, decidiu retornar às
vender a safra, plantar e tudo
mais, mas, enfrentou os desafios e venceu. “A mãe passava
as regras e a gente obedecia”,
diz o produtor. Só em 1982 é
que Eliza deixou de trabalhar no
campo e vendeu o sítio para
Edivino, que comprou a parte
dos irmãos.

raízes e confinar bois.
Edivino e a esposa Dirce têm
três filhos: Erika, que é Química, Erivan, que tem um depósito de construção e ajuda o
pai no plantio e na colheita, e
Eder, que tem um caminhão
boiadeiro, mas, também trabalha na lavoura; e têm três
netos. A mão de obra é basicamente familiar.

Os Vilhena são pioneiros em Ângulo
A família Vilhena, como é mais
conhecida, era de Pouso Alegre,
Minas Gerais, e se mudou para
Ângulo em 1951, quando ainda

era distrito de Iguaraçu. Veio de
ônibus até Londrina e de lá,
pegou um caminhão de pau de
arara para enfrentar os pica-

Benedito e Eliza se mudaram para Ângulo em 1951

dões no meio da mata até Ângulo. Por seu pioneirismo, a rodovia 118, do trevo de Iguaraçu
ao de Nova Esperança, leva o
nome Benedito Manoel da
Silva.
O produtor trabalhou como administrador da Fazenda Salomé, lidando com gado de leite e
café. Ele se casou muito jovem
com Eliza, com 15 e 14 anos,
respectivamente, por isso,
quando vieram para o Paraná já
tinham seis filhos, tendo mais
três no Estado, sete homens e

duas mulheres. Edivino é um que tivemos em 1957”, conta
Edivino.
dos que nasceu no Paraná.
INÍCIO - O primeiro sítio da família foi comprado em 1953, 10
alqueires, onde já havia café.
Benedito plantou pastagem
para gado de leite e tinha também criação de porco e galinha
e as culturas de subsistência.
Produzia de tudo. Quando morreu, em 1957, estava pagando
mais cinco alqueires recém adquiridos. “Ainda faltava metade. Conseguimos pagar tudo
graças à boa colheita de café

Benedito morreu em um acidente de ônibus indo para Atalaia. Tinha enchido um saco
com 40 a 50 queijos e ia vender
sua produção. Ao entrar na balsa que cruzava o Rio Pirapó, o
ônibus passou direto e caiu dentro do rio, morrendo 27 pessoas.
Só duas sobreviveram. Como
não havia guincho nas proximidades, tiveram que abrir o teto
do ônibus com um machado e
retirar os corpos por cima.
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Começou cedo na enxada
Edivino começou a trabalhar
com quatro anos. Mal conseguia carregar a enxada, mas já
ajudava. Era o encarregado de
levar a pilha de marmitas para
o sítio, depois da escola. Todos
ficavam até o sol se por, e na
volta ainda cuidavam das criações, debulhavam milho,
moiam café, etc. E a mãe é
quem dava exemplo, costurando para fora até de madrugada.
Com cinco anos, além de ajudar no sítio, no fim de semana
o produtor engraxava sapato
em Valência, distrito de Ângulo, que ficava a mil metros
do sítio, para ganhar um dinheiro extra. A mãe estimulava
os filhos a empreenderem e
terem outras fontes de renda.
BOIADEIRO - Até os 19 anos ele
ajudava na roça, quando decidiu alçar voo próprio, já que
seria difícil todos sobreviverem
do pequeno sítio. Teve um bar,
foi frentista, borracheiro, padeiro, açogueiro e boiadeiro,

Casal teve início difícil

viajando Brasil afora com um
caminhão que comprou a prestação. “Dirigia por todo lado e
sequer tinha carteira de motorista. Só uma vez fui parado por
um policial”. Depois dessa,
tirou a carteira.

tinha duas trocas de roupa e o
cobertor. O enxoval da Dirce foi
a salvação”, recorda-se.

CASAMENTO - Em 1975, o cooperado casou-se com Dirce,
aos 21 anos. Eles já namoravam escondidos há dois anos
quando foram falar com o pai
dela para oficializar o namoro.
Ele deu 15 dias para casar se
quisesse namorar. O casal topou, mesmo sem ter nada. “Só

O apoio do irmão mais velho,
José, foi fundamental. Ele, que
já tinha financiado a compra do
primeiro caminhão do cooperado, cedeu a casa onde morava na cidade, já que estava
se mudando para Astorga, e
deixou a cama, o fogão e o chuveiro. “Ele me deu um prazo de
dois anos para pagar a casa e
eu consegui. Para mobiliar, cada parente ajudou com um
pouco”, conta.

Na mesma época em que estava pagando o caminhão e a
casa, Edivino teve que pagar
uma Brasília zero. Com presa,
não viu o veículo, que era novo, amassando-o. Novamente
foi o irmão, José, quem finan-

ciou e o incentivou: “Eu sei
que você consegue pagar. O
bom em você, Edivino, é que
eu te empurro e você vai, não
volta para trás. Eu te ensino e
você e não pega desvio”,
disse.

Na lida
Muito do que Edivino conquistou foi rodando o Brasil carregando bois, trabalho que executou até 1995. Pagou o caminhão, a casa e comprou os
primeiros cinco alqueires, em
1976. “Paguei com o que ganhei com um único frete. Foi a
única vez que fiquei 20 dias
fora de casa, mas valeu”.
A partir daí, o produtor passou
a dividir o tempo entre a estrada e o sítio. Dirigia o caminhão durante o dia e, à noite, o
trator, que aprendeu a manobrar com vizinhos. Só nos picos
de plantio e colheita parava um
pouco com o caminhão.

Primeiro caminhão foi pago a prestação

Vaca de estimação
A primeira vaca da família,
“Maringá”, comprada em 1952
quando eles nem tinham terra
ainda, fez história e morreu de
velhice. Ela pertencia a Fazenda Salomé. Muito mansa e
boa de leite, era a preferida de
Benedito. Quando o dono decidiu vender para abate, Benedito só ficou sabendo quando
já tinha sido mandada para o
frigorífico. Dormiu mal e de
manhã bem cedo pegou o cavalo e foi para Maringá buscar
a vaca. Comprou do frigorífico
e voltou com ela a pé. “Depois
da morte do meu pai, minha
mãe não teve coragem de vender ou matar”, diz Edivino.

Além de “Maringá”, a família
tinha a Belezinha, a Campeã,
a Chuvinha e muitas outras.
Cada filho tinha uma para
cuidar e ordenhar, e quando
casava, levava a vaca. O
mesmo era feito com relação
aos porcos e às galinhas.
Quando os pintinhos nasciam,
já eram marcados com o corte do dedinho e cada um dos
irmãos cuidava dos seus animais. A mãe os incentivava
também a recolherem as mamonas tiguera que nasciam
no sítio, secar no terreiro, debulhar o cacho e vender, ficando com o que conseguissem ganhar.

Não ao cigarro
Eliza nunca gostou de cigarro
e sempre avisou os filhos que
se visse alguém fumando, ia
fazer comer o cigarro. Valter,
o caçula, nunca ligou muito
para os avisos e vivia comprando carteiras para fumar
escondido. Em uma vez, quando estavam debulhando milho, Valter ofereceu um cigarro para Edivino, que, mesmo com receio da mãe, pela

primeira vez pegou um para
experimentar.
Distraído, conversando, Edivino nem viu quando a mãe se
aproximou e deu um tapa na
sua boca fazendo-o engolir o
cigarro acesso, enquanto Valter, ligeiro, escapava do outro
lado. “Nunca mais coloquei
um cigarro na boca, mas o
meu irmão fuma até hoje”.

De pau de arara
Muito católica, Eliza não faltava em nenhuma missa de
domingo, percorrendo oito quilômetros a pé. Todos iam descalços até o rio, que ficava
próximo, para não gastar o sapato. Lá lavavam os pés e calçavam. “A gente sabia que era
difícil comprar um novo e como minha mãe sempre dizia:
quem segura, sempre tem”,
diz o produtor.

recida do Norte, de pau de
arara. Eram cinco dias na estrada até lá. Todos os filhos se
enroscavam ao redor da mãe,
com cobertores e carregavam de tudo: farofa, biju, porco na lata e tudo mais que
precisavam.

“Hoje, continuamos indo para
lá quase todos os anos, mas
normalmente vou de caminhonete e gasto cerca de 10 horas
Eliza com os nove filhos tam- de viagem para percorrer os
bém foram três vezes a Apa- 900 km”, diz Edivino.
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RECEITAS

Tradição italiana numa
família que adora cozinhar
Misturando costumes e histórias,
praticamente todo mundo
tem um pé na cozinha
ascida em Assaí
(PR), onde reside,
Elisângela Fávero
exprime na mesa a
tradição italiana de sua família, embora sua avó fosse
sueca e, durante muito tempo, sua gente tenha vivido em
uma propriedade rural com a
família dona das terras, de
origem japonesa.

N
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Expert em lasanha, daquelas
bem recheadas e tão saborosas que fica impossível não repetir, Elisângela também prepara variedades de macarrão
a partir da produção da massa, que ficam ainda mais saborosas e com aquele seu
toque diferenciado. A cozinha,
afinal, é um reduto onde desenvolve sua arte,

elaborando muitos
outros pratos e doces, com receitas transmitidas pela mãe
Lourdes, especialista em carnes.

cardápio diferente e muito saboroso, segundo os familiares,
que incluía sopa de cabeça de
cascudo, cabeça assada de
suíno, bolinho de miolos e até
mesmo doce de casca de abaDa sogra Neuza ela tem assimi- caxi.
lado muitos outros conhecimentos da concorrida gastro- Por fim, de Alzira, a avó sueca,
nomia mineira, como o frango mãe de seu pai, as recordações
caipira com polenta, o galo frito são muitas: ela gostava de
servido empanado, o xerém aproveitar de tudo no sítio e in(um quitute a base de quirera ventar coisas na cozinha, entre
de milho e frango) e por aí vai. as quais os curiosos e certamente apreciados bolos de jaca
Aliás, estamos falando de uma e de inhame.
família de muitos mestres-cucas, na qual há sempre alguém Da convivência com os japonedisposto a lidar com o forno e ses - para os quais sua família
as panelas. O sogro, Celso, se trabalhou como meeira até se
vira muito bem no fogão a lenha tornar dona de terras - restou o
e um de seus quitutes mais ce- gosto pela variada alimentação
lebrados é o mocotó. O marido oriental, rica em paladares.
de Elisângela, José Henrique da
Silva, aprendeu com ela a co- Mas, como se frisou antes, o
zinhar. E até mesmo Jonata, um forte na casa é a influência itade seus três filhos, que reside liana e, nesse quesito, a lasaem Londrina, sabe muito bem nha que mistura carne bovina e
manejar os temperos, apron- suína é o prato recorrente das
reuniões em finais de semana
tando pratos festejados.
e ocasiões especiais. Fica tão
O pai da produtora, Edwalter, bom que, em homenagem à sua
falecido no ano passado, deixou genitora, os filhos a denominasaudades também pelo entu- ram de Lazanha da Mamãe.
siasmo com que preparava um Aprenda a fazer.
Elisângela Fávero: é o prato recorrente das reuniões em finais de semana
e ocasiões especiais. Acima, com a família e o pessoal da Cocamar

LAZANHA DA MAMÃE
INGREDIENTES
• Banha de porco para fritar
• Dentes de alho a gosto
• 1 Cebola picada ou ralada
• 400g de carne suína moída
• 700g de carne bovina moída
• temperos caseiros a gosto
• chimichurri
• noz-moscada ralada
Para fazer o molho, são:
• 3 colheres de massa de
tomate
• 1 colher rasa de colorau

• 2 xícaras de água para cozinhar. noz-moscada vem por último,
• uma quantidade de presunto para o acabamento. Observe
que a carne esteja bem apue mussarela para recheio.
rada.
MODO DE FAZER
Na montagem da lasanha, são
Por questão de praticidade, a várias camadas: a primeira, na
massa da lasanha a produtora base, deve ser de molho e, a
compra pronta.
segunda, de massa, que deve
ser coberta de presunto e uma
Com a banha de porco numa pa- camada de mussarela. Coloque
nela, dê uma fritada no alho e molho novamente, a massa e
tire. Coloque cebola e a carne outra camada de presunto e
de porco, para fritar. Em segui- mussarela. Para finalizar, cubra
da, a carne bovina. Apure e adi- com molho e esparrame, por
cione os temperos caseiros. A cima, queijo ralado.
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