MOTIVAÇÃO

Mesmo separados, integrantes
do Coral cantam e encantam
Postagem feita nas redes sociais
da cooperativa surpreendeu os
colaboradores foi compartilhada
maciçamente na internet
m tempos de Covid-19,
sem poderem se reunir, os integrantes do
Coral Cocamar recorreram à criatividade para não
deixar de cantar e emocionar
os seus admiradores.

E
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Uma postagem feita nas redes
sociais da cooperativa surpreendeu os colaboradores e foi
compartilhada maciçamente
na internet e até merecer espaço no noticiário em programas de TV.

Nela, os coralistas cantam a
música “Africa” (de David
Paich e Jeff Porcaro, composta em 1982, do álbum
Toto). Como cada um estava
em sua casa, as vozes foram
gravadas individualmente por
meio do aparelho celular e enviadas para a orientadora
vocal Regina Lopes, que possui um estúdio de gravação
com o marido, o músico César
Ribeiro. Lá, eles harmonizaram as vozes com o instru-

mental e o resultado é emo- começo do ano, a escolha da
cionante.
música não foi por acaso.
A ideia partiu do maestro Wal- “Vai ser preciso muita coisa
demar de Moura Júnior, que diz para me afastarem de você”,
ter pensado apenas em motivar diz um trecho da música.
o grupo. “Conversando com vários deles nos últimos dias, deu
para perceber que estavam
com os ânimos um pouco abatidos por causa das notícias e
das preocupações com suas faVeja um vídeo desta
mílias”. Como eles tinham coapresentação acessando
meçado a ensaiar “Africa” no
o QRCode

PALAVRA DO PRESIDENTE

Cocamar, intensa atividade
mesmo em tempos de pandemia
Atendimento online e novas formas de comunicação com os cooperados
ganham ênfase, assim como treinamentos técnicos e reuniões virtuais
Divanir Higino,
presidente da Cocamar

A

Fizemos essa introdução para
destacar que, em tempos de
pandemia e isolamento social,
a cooperativa tem lançado
mão de novas tecnologias para facilitar a comunicação
com cooperados, colaboradores, fornecedores e clientes.

Entre muitas outras iniciativas,
podemos mencionar o sistema
de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) e o consórcio
milho-braquiária (que trouxeram sustentabilidade aos negócios dos cooperados), o sistema de envasamento de óleos
vegetais em embalagens pet
(adotado ainda na década de
1980 e que representou uma
quebra de paradigma no país),
a instalação de uma unidade de
cogeração de energia elétrica
no parque industrial a partir do
aproveitamento de biomassa,
sem esquecer que a Cocamar
foi a primeira do cooperativismo agropecuário brasileiro a
implantar uma moderna gestão
profissional.

Estão sendo realizados, por
exemplo, treinamentos e lives
da equipe técnica com especialistas da Embrapa por meio
de videoconferência, modelo
esse que foi utilizado também
para um treinamento internacional com gestores das indústrias e até mesmo para
viabilizar uma reunião virtual
da gestão executiva com os
integrantes dos conselhos de economista José Roberto comercialização da soja em
Mendonça de Barros.
elevados volumes e, por meio
administração e fiscal.
de decisões tomadas remotaEmbora, em razão das cir- Por isso, mesmo com a para- mente, colaborando de forma
cunstâncias, essa prática lisação dos diversos setores intensa com a sociedade na
tenha sido intensificada, ela da economia, a Cocamar tem prevenção da Covid-19.
já vinha sendo utilizada para conseguido se manter basalinhamentos de nossas equi- tante ativa nesse período, re- Essas transformações, com
pes, lançamentos de campa- alizando negócios, pagando certeza, vão fazer com que as
nhas e as periódicas video- elevado índice de fixação dos relações interpessoais sejam
conferências realizadas com o cooperados, antecipando a diferentes daqui para frente,

o longo dos anos, a
Cocamar tem se sobressaído por seu pioneirismo ao implementar práticas e tecnologias
inovadoras.

sendo necessário que o cooperado esteja ainda mais
atento e receptivo a mudanças, para se manter atualizado e competitivo.
Cooperativa em constante evolução, a Cocamar se preparou e
está pronta para atender seus
cooperados a qualquer momento, seja online ou presencial.

Em constante evolução, a Cocamar se preparou
e está pronta para atender seus cooperados a
qualquer momento, seja online ou presencial.
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Cooperativas de Maringá produzem
20 mil máscaras para doação
O objetivo é apoiar instituições assistenciais no enfrentamento da pandemia
azendo jus à sinergia do
segmento cooperativista de Maringá, sete
cooperativas de vários
ramos diferentes se unem para
apoiar entidades do município
no enfrentamento do Covid-19.
Cerca de 20 mil máscaras estão
sendo produzidas e doadas pelas cooperativas, que, pensando ainda mais longe, buscam o
apoio da comunidade num esforço para chegar a 50 mil unidades.

F

Participam da ação a Cocamar,
que atua no setor agropecuário,
Sicredi União PR/SP e Sicoob,
da área de crédito, Unimed e
Uniodonto, respectivamente
dos campos de saúde e odontologia, Unicampo e Pluricoop,
que congregam, pela ordem,
profissionais de agronomia e
técnicos especializados em
cooperativismo.
COSTUREIRAS - A iniciativa partiu da Unimed e, segundo os organizadores, um time de costureiras de Maringá e de cidades
da região já vem trabalhando na
produção das máscaras, com o
objetivo de gerar renda para
suas famílias. Elas fazem parte
de um projeto social apoiado
pela Sicredi, intitulado “Vestindo minha família” e vão utilizar como matéria-prima tecidos que seriam empregados na
confecção de uniformes dos
colaboradores daquela cooperativa de crédito e também malhas de fios sustentáveis doados pela Cocamar (que produz
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os fios a partir de fibra de poliéster derivada de embalagens
pet, recolhidas por catadores
de rua). A Cocamar se comprometeu, ainda, a doar álcool etílico 70% para o trabalho das
costureiras. Nas embalagens
também haverá dicas de como
manusear e higienizar as máscaras.
REDE FEMININA - As primeiras
1,2 mil unidades confeccionadas foram entregues dia 24 de
abril, para a Rede Feminina de
Combate ao Câncer, de Maringá. A Cocamar, uma das cooperativas participantes, foi representada na entrega pelas
analistas de cooperativismo
Juliana Gomes Guerra e Alessandra Almeida. Segundo Juliana, a ação atende a um dos
princípios do cooperativismo, a
preocupação com a comunidade. “Estamos desenvolvendo
uma série de iniciativas para
apoiar o trabalho de instituições, hospitais e outros setores”, declarou.
QUALIDADE DE VIDA - Ao receber as máscaras, a gestora da
Rede, Janaína Mantovani, agradeceu a união e o empenho das
cooperativas, explicando que
serão destinadas duas para
cada pessoa assistida e duas
para cada cuidador. “Neste momento, isto é muito importante
para todos nós. Temos a missão
de prover qualidade de vida enquanto houver vida.”

atende 244 pessoas com câncer de Maringá e Sarandi, entre
homens e mulheres, e mais 40
crianças e adolescentes. A gestora comentou ainda que a entidade, entre outros itens, distribui cestas de alimentos,
leite, medicamentos não fornecidos pelo SUS, fraldas infantis
e geriátricas, além de prestar
acompanhamento pedagógico
e psicológico. Para a secretária
municipal de Ação Social e Cidadania (Sasc), Márcia Kaiser,
que prestigiou a entrega, a
união das cooperativas para o
apoio a instituições no enfrentamento da Covid-19 “é um
exemplo e tem ajudado muito a
sociedade”.

COOPERAÇÃO - A ação é mais
uma contribuição do segmento cooperativista da cidade
para tentar conter a proliferação do novo coronavírus e
De acordo com Janaína, a Rede deve somar, neste ano, com a

realização do Dia de Cooperar.
O chamado Dia C, evento tradicionalmente organizado por
aquelas cooperativas no primeiro sábado de julho, celebra
o Dia Internacional do Cooperativismo.
No ano passado, mais de 500
voluntários, entre colaboradores e seus familiares, participaram da produção de 2,5 mil
pizzas que foram doadas a instituições assistenciais do município, para que fossem ven-

didas e os recursos aplicados
em seus projetos. E, nos dois
anos anteriores, a união de voluntários das cooperativas produziu dezenas de milhares de
fraldas geriátricas.
De acordo com expectativa do
setor, Maringá deve ser declarada Capital Nacional do Associativismo ainda em 2020.
Projeto de Lei já aprovado no
final de 2019 pelo Senado, tramita para votação na Câmara
dos Deputados.

Cocamar, Recco e Unicesumar produzem
lençóis e fronhas para atender hospitais
Beneficiados foram o Metropolitano de Sarandi, e os Universitários de Maringá e de Londrina
ma nova rede de solidariedade foi formada
em Maringá para
apoiar hospitais no
enfrentamento da pandemia
de coronavírus, composta pela
Cocamar Cooperativa Agroindustrial, a indústria de confecções Recco e a instituição de
ensino superior Unicesumar. O
objetivo é supri-los com uma
quantidade de lençóis e fronhas.

U

A cooperação começa pela Cocamar. Produtora de fios têxteis, a cooperativa conta com
tecidos ecológicos em estoques, utilizados para a avaliação de suas matérias-primas
– no caso a fibra de poliéster
obtida do processamento de
embalagens pet (recolhidas
por catadores de rua) e desfibrados (retalhos de indústrias
de tecidos que não teriam
aproveitamento).

ções para o Hospital Metropolitano em Sarandi, o Hospital
Universitário de Maringá e o
Hospital Universitário de Londrina.

“As parcerias e meios de implementação são o principal
objetivo do desenvolvimento
sustentável, pois, por meio
dele, todos os demais objetivos podem ser executados”,
afirma Sabrina Ambrósio, anaVinte rolos com dezenas de lista de responsabilidade sometros de extensão foram en- cial da Cocamar. Ela se refere
caminhados para a Recco,
que, em seus equipamentos
de alta tecnologia, realizou os
cortes praticamente sem desperdícios.

ao ODS 17, da Organização das
Nações Unidas (ONU), salientando que “a rede de cooperação entre Cocamar, Recco e
Unicesumar é uma prova
disso”.

Produtora de fios
têxteis, Cocamar doou
vinte rolos de tecidos
com dezenas de
metros de extensão

Em seguida, os cortes seguiram para a Unicesumar, que se
encarregou de fazer a distribuição para as costureiras de
seu laboratório de moda, as
quais trabalham em casa.
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CAPACITAÇÃO

Cocamar treina equipes
por videoconferência
A tecnologia não é novidade na cooperativa, sendo empregada para reuniões virtuais entre gestores,
lançamentos de campanhas, mensagens interativas da diretoria e palestras com especialistas
emprego de recursos
tecnológicos para agilizar reuniões e treinamentos está ganhando
força nas empresas e isto não
poderia ser diferente na Cocamar. No entanto, em tempos de
pandemia, essa prática se tornou ainda mais usual. Treinamentos com engenheiros agrônomos da Cocamar que, em
tempos de Covid-19, não podem
ser presenciais, estão sendo
promovidos pela cooperativa e
seus parceiros por meio de videoconferência.

O

É dessa forma que 35 profissionais de unidades localizadas em
regiões de solo arenoso, nos estados do Paraná, São Paulo e
Mato Grosso do Sul, vêm participando de aulas ministradas
todas as quintas-feiras, das 14
às 16h, por especialistas da
Embrapa Pecuária Sudeste, sobre o tema Integração LavouraPecuária-Floresta (ILPF).

AULAS - Em paralelo, outros 10
engenheiros-trainee estão sendo capacitados por especialistas desde o final de março, em
quatro aulas online, também de
duas horas por semana, a respeito de posicionamento técnico
quanto a defensivos agrícolas e
fertilizantes.
O coordenador de ILPF na Cocamar, engenheiro agrônomo César
Gesualdo, explica que aquele primeiro treinamento já estava programado há meses, subdividido
em três módulos com a duração
de 16 horas cada. Mas, para que
as aulas não fiquem cansativas e
tenham melhor aproveitamento, o
primeiro foi segmentado em duas
horas semanais.
PECUÁRIA –O responsável técnico pelo programa, o analista
de transferência de tecnologias
da Embrapa Pecuária Sudeste,
Hélio Omote, explica que o treinamento está voltado basica-

Área técnica avalia promover por este sistema outras capacitações

mente para atualização de temas relacionados à pecuária de
corte. Segundo ele, iniciativas
assim são oferecidas pela internet desde 2015, mas no caso do
atual treinamento com a equipe
da Cocamar, o mesmo havia sido formatado para ocorrer presencialmente. A expectativa dele é que apenas o primeiro módulo seja realizado por videoconferência, contando, é claro,
que a pandemia do novo coronavírus chegue ao fim.

CONHECIMENTO - Por ora, a
agenda de treinamentos à distância segue crescendo. O gerente técnico Rafael Furlanetto
diz que a área técnica avalia
promover por esse sistema outros treinamentos que já acontecem presencialmente na cooperativa. Entre eles, a capacitação anual de toda a equipe técnica, na qual o departamento
oferece uma grade de palestras
técnicas com a participação de
pesquisadores e parceiros,

abordando temas diversos.
A tecnologia não é novidade na
cooperativa, cujas estruturas de
atendimento estão localizadas
num raio de 300 quilômetros de
Maringá, sendo rotineiramente
empregada para a organização
de reuniões virtuais entre gestores, lançamentos de campanhas, mensagens interativas da
diretoria junto aos produtores
cooperados nas unidades e palestras com especialistas.

Recurso agiliza treinamento internacional
No início de abril, gestores do
complexo óleos da cooperativa, em Maringá (PR), participaram de uma videoconferência internacional em que
especialistas da empresa
belga De Smett Ballestra ministraram treinamento sobre
o tema Balanço de Massa nas
Etapas da Industrialização da
soja.

Especializada em equipamentos para esmagamento e refino de sementes oleaginosas,
a De Smett Ballestra orientou
sobre a extração em cada etapa do processamento e como
obter melhor performance de
rendimentos, com redução de
perdas.

line foi viabilizado por meio da
plataforma Teams, da Microsoft, “proporcionando a continuidade do aprendizado e a
participação da equipe através
dos recursos que a ferramenta
permite”, comenta o gerente
executivo do complexo óleos,
Valdemar Cremoneis.

era promovido de forma presencial na Argentina, mas as
despesas com deslocamento
e hospedagem restringiam a
participação. Agora, por meio
da tecnologia online, ao dispensar a presença física, essa
forma de capacitação permite
incluir um número maior de
profissionais com um custoO modelo de treinamento on- Antes, o treinamento somente benefício favorável.

Participaram da videoconferência, além do gerente executivo Valdemar Cremoneis,
a engenheira de processos
Cláudia Pereira, a gerente
de produção Fabiana Batistela, o gerente de produção
Fernando Borges, e as responsáveis pelo controle da
produção Cleudenice Paiva e
Jessica Gomes.
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Ação em Doutor Camargo e Paiçandu
Os núcleos femininos de Doutor
Camargo e Paiçandu se mobilizaram para confeccionarem
máscaras para doar e colaborar
com as ações de prevenção ao
coronavírus.
Em meados de abril ficou
pronta a primeira remessa de
máscaras feitas pelo núcleo feminino de Doutor Camargo.

Foram 170 unidades doadas
para a secretaria de saúde do
município e mais 40 para uso
da unidade da Cocamar. A ideia
surgiu quando a colaboradora
da unidade, Lucilene de Moraes
Casu, que lidera o núcleo feminino, chegou ao trabalho com
uma mascara caseira, feita por
sua mãe. Desafiadas, as mulheres do núcleo toparam na

hora, contando com doações de
tecidos e elástico feitas pela
Cocamar e por cooperadas.
Agora, buscam mais doações
para continuarem o trabalho.
Atualmente, o núcleo feminino
de Doutor Camargo conta com
22 mulheres.

lizar a entrega das máscaras
confeccionadas com material
doado pela Cocamar e também
arrecadados por elas. Ao todo
foram produzidas 250 máscaras, distribuídas gratuitamente
a aqueles que necessitam.

comunidade. Ações como
essas mostram seu extinto de
solidariedade em busca do bem
comum. E elas fazem a diferença, cooperando para dias
melhores. Nós da Cocamar ficamos muito orgulhosos com a
dedicação e comprometimento
“As mulheres do núcleo femi- de todas”, afirmou Carlos
No final do mês foi a vez do nú- nino são muito dedicadas e pre- Eduardo Bortot, gerente de
cleo feminino de Paiçandu rea- ocupadas com o bem estar da Doutor Camargo e Paiçandu.

Doutor Camargo e Paiçandu se mobilizaram para confeccionarem máscaras para doar e colaborar com as ações de prevenção ao coronavírus.
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CAMPANHA

Relação de troca favorável
agiliza negócios com insumos
Momento do país cria oportunidade para antecipação de compras
que possibilitam ao produtor se resguardar de possíveis gargalos
produtor de soja tem
a chance de garantir
desde já a sua rentabilidade na próxima
safra de verão.

O

Conspiram a favor dele fatores
como as incertezas causadas
pela instabilidade da economia em razão da pandemia do
novo coronavírus e o atual momento político do país, que
puxaram para cima a cotação
do dólar frente a moeda brasileira. Isto tudo acabou criando
o cenário ideal para que o produtor de soja antecipe com
vantagens a aquisição de in- Ganaza explica que o fator
sumos para o ciclo 2020/21. cambial elevou a cotação da
soja em 25% nas últimas se“A relação de troca entre o manas, enquanto os preços
preço da soja versus custos dos principais insumos (fertidos insumos é muito benéfica lizantes, sementes e defensineste momento para o produ- vos) tiveram um reajuste de
tor”, afirma Geraldo Amarildo 6%. “O produtor precisa aproGanaza, gerente de Negócios veitar o momento, a relação de
Insumos da Cocamar Coopera- troca é uma das melhores dos
tiva Agroindustrial.
últimos anos”, diz, lembrando
que “este não é um ano para
Embora a poeira com a co- ficar com o negócio descasado
lheita da safra 2019/20 ainda e nem tentar acertar o olho da
nem tenha baixado e os prepa- mosca”. Na visão do execurativos para a próxima tempo- tivo, a estratégia mais aderada comecem apenas em quada é garantir o custo de
agosto, as compras - que nor- produção e se resguardar de
malmente iniciam em meados possíveis gargalos.
de maio -, foram impulsionadas na última semana de abril. “A gente não imagina o que
A Cocamar deu início à sua pode acontecer nos próximos
campanha anual de vendas meses”, lembra Ganaza, cipara o período de verão em tando como exemplo o fato de
28/4 e prevê encerrá-la com que 95% dos fertilizantes vêm
montante recorde em 15/5.
de fora e grande parte do pro-

duto ainda não foi internalizada. Por outro lado, pode
haver problemas de operacionalização e de altas nos preços de itens como os defensivos. O que o mercado já sabe muito bem, ressalta, é que
o fornecimento de sementes
foi comprometido pela quebra
de safra no Rio Grande do Sul.

frente, pois eles têm diante de
si a chance de travar custos e
garantir a sua margem. E completa dizendo que o estoque de
produtos da cooperativa foi
precificado em níveis abaixo
dos valores de reposição, um
O gerente insiste que os pro- benefício assegurado ao produtores não deixem para com- dutor somente enquanto durar
prar os insumos mais para a campanha.

“A Cocamar tem a sua Unidade
de Beneficiamento de Sementes que atende aos cooperados, mas muitas cultivares
que vêm do Sul vão faltar
neste ano.”

J or na l d e Se rv iç o C oc a mar | 9

MERCADO

Cooperados anteciparam 30%
da venda de soja do ciclo 2020/21
Até o final de abril, 75% da produção entregue na cooperativa já haviam
sido negociados; movimento é atípico para esta época do ano
percentual de antecipação de venda de
soja futura - referente à safra 2020/
21, a ser semeada a partir de
setembro nas regiões atendidas pela Cocamar -, alcançou
30% no final de abril. Conforme o superintendente de
Negócios da cooperativa, Anderson Bertolleti, o índice é
significativo pois o histórico
aponta que, nessa mesma
época, ele tem ficado em
torno de 3%.

O

Segundo Bertolleti, a aceleração dos negócios espelha o
momento de turbulência política e de preocupação da
economia com os desdobramentos da pandemia do novo
coronavirus. Por conta desses fatores houve, nas últimas semanas, forte desvalorização do real frente ao
dólar. Ao mesmo tempo, o
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câmbio favorável tem levado
os produtores a comercializarem a safra recém-colhida.
No final de abril, 75% dos volumes entregues pelos cooperados já haviam sido fixados, para uma média nos últimos anos de 50%. “A intensidade de negócios é atípica
para esta época do ano”, observa. A Cocamar recebeu
cerca de 1,5 milhão de toneladas e soja, um recorde.
MUNDO - O executivo menciona que em paralelo a esse
cenário incomum no plano interno, o mercado internacional permanece atento aos
impactos econômicos causados pela pandemia ao redor do mundo. E lembra que
a China tem sinalizado movimentos por demanda de
soja, sabendo-se que, pelo
menos em um primeiro momento, o produto norte-ame-

ricano poderá voltar a ganhar
peso.
NOVA SAFRA NOS EUA - Outro
fator que vem gerando especulações e atraindo as atenções dos especialistas do
mercado, de acordo com Bertolleti, é quanto à definição
do tamanho da nova safra
norte-americana de soja,
prestes a ser semeada. Segundo ele, a queda na demanda por etanol de milho
naquele país pode promover
uma transferência de áreas
que normalmente seriam
ocupados por milho, para a
soja. “É um pouco difícil, mas
se isto acontecer, poderá
haver pressão sobre os preços em Chicago.”

Anderson Bertolleti: aceleração de negócios espelha
momento de turbulência política e de preocupação
da economia com desdobramentos da pandemia

INSUMOS - Se de um lado os
produtores estão se desfazendo vorável na troca de grãos por produtos como sementes, ferde sua safra mais cedo este insumos está permitindo que tilizantes e defensivos, para a
ano, de outro a atual relação fa- eles antecipem a aquisição de safra de verão 2020/21.

CITRICULTURA

Os Kaphan investem em laranja
Vista como excelente opção de diversificação, a atividade faz
parte da história da família, que é pioneira no seu cultivo
história da cooperada
Jennifer Kaphan, 64
anos, filha do pioneiro
no cultivo de laranja na
região de Londrina, Klaus Kaphan, 93 anos, se confunde
com a história da citricultura
nas propriedades da família em
Rolândia. Talvez por isso, em
parte, o carinho que a produtora
tem com a atividade. Agora, no
momento em que se vê diante
de uma nova reestruturação da
propriedade, a laranja continua
como peça importante no portfólio de atividades da empresa
rural.

A

Recentemente, Jennifer plantou 16 mil mudas de laranja em 29 hectares, sendo 9
mil da variedade folha murcha e 7 mil da valência, todas
sobre o porta enxerto citromelo swingle, que é resistente ao fungo da gomose e
que gera uma planta de
menor porte, o que reduz o
custo de colheita no futuro.
“Sempre vi a citricultura como uma excelente opção para
diversificar as atividades”,
diz a produtora.
DESAFIO - Com formação em
Enfermagem e com uma carreira prospera pela frente na
época, há pouco mais de 20
anos, Jennifer foi desafiada
pelo pai a largar sua profissão
e os cargos que ocupava e dar
uma guinada em sua vida aos
40 anos, voltando a aprender
uma nova profissão sobre a
qual, até então, não tinha o
menor interesse.

“Sempre soubemos que um
dia teríamos que cuidar das
propriedades rurais, mas, nem
pensávamos nisso”, confessa
a produtora. Cada um dos quatro filhos de Klaus seguiu sua
própria carreira e interesses.
Mas, desafiada, Jennifer decidiu aprender com o pai e tomar as rédeas dos negócios da
família, e isso numa época em
que a presença feminina no
campo era coisa rara.
TUDO A VER - “Com o tempo
descobri que as duas atividades, enfermagem e agricultura, apesar de aparentemente
não terem nada em comum,
têm tudo a ver. A enfermagem
tem todo um paralelo com a
agronomia. As duas lidam com
o cuidado com a vida, com planejamento, prevenção de doenças ou tratamento. Agora,
em vez de cuidar de pessoas,
cuido de plantas”, comenta.

REESTRUTURAÇÃO - Aos poucos, conforme os problemas de
saúde do pai o foram afastando
da atividade agrícola, Jennifer
foi assumindo mais e mais responsabilidades e hoje é quem
administra todas as propriedades da família, onde além da
laranja, tem soja e milho. “Meu
pai já não cuida mais do dia a
dia dos negócios, mas a palavra
final é sempre dele e quando
Jennifer não entendia nada de preciso, busco seus conseagricultura. Como na época lhos”, afirma.
Klaus havia começado a investir na citricultura, ela recebeu Jennifer conta que, novamente,
como encargo aprender sobre passa por um período de reesa atividade e administrar as truração na vida e nos negócios
propriedades com pomares de e de novo a citricultura tem um
laranja. “Tinha que aprender papel importante. “Dentre as
primeiro para depois ensinar. várias mudanças, vendemos as
Tudo era muito novo para to- propriedades onde havia os andos. Como mulher, também fiz tigos pomares, mas que ficaquestão de trazer mais mulhe- vam mais longe, e, por uma
res para a atividade. Os dois questão de logística, mais difíJennifer e seu pai Klaus: parceria de muitos anos
primeiros funcionários que ceis de administrar e cuidar.
treinei para cuidar dos poma- E estamos investindo no plantio perto, para podermos acom- vidade que tem um custo alto
res foram mulheres que tra- de novos pomares na mesma panhar melhor”.
de implantação, demanda
balharam por muitos anos propriedade em que moramos,
investimento maior, cuidado
conosco”, conta.
trazendo os negócios mais para RETORNO -A laranja é uma ati- intensivo e o retorno
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CITRICULTURA
econômico é mais demorado que em outras atividades, comenta Jennifer, mas,
ressalta, não há dúvida de que
é uma opção excelente para diversificar a propriedade rural.
“Em todos estes anos na atividade, houve momentos difíceis
para o setor, mas sempre tivemos bom resultado. No médio
e longo prazo, a citricultura é
muito mais rentável economicamente do que qualquer outra
atividade”.

talado no trator utilizado na
sulcação do solo.

MÁQUINA - O plantio semimecanizado foi feito com um implemento desenvolvido na propriedade com base em uma
plantadeira de mudas que viram numa reportagem na televisão. “É uma máquina muito
simples de fazer, que vai acoplada ao trator, mas que dá um
rendimento muito bom”, comenta Alex Bazzo, engenheiro
agrônomo especializado em ciMODELO - Apesar de sempre tros da unidade de Rolândia
terem adotado todas as reco- que acompanha o trabalho na
mendações técnicas nos po- propriedade.
mares da família, desta vez o
cuidado foi intensificado e todo Com ela é possível plantar de 3
trabalho tem sido feito para a 4 mil mudas por dia, enquantransformar o pomar em área to que o plantio manual permite
modelo. Todos os preparos re- de 50% a 60% desse total,
comendados foram executa- além de dar maior precisão ao
dos, desde o projeto de siste- plantio e economia com mão de
matização do plantio, feito em obra utilizando seis pessoas no
parceria com a equipe técnica trabalho, quando o normal seria
da Cocamar e da Concessioná- de 12 a 15 pessoas.
ria John Deere. Com imagens
de satélite, foi montado um RECOMENDAÇÕES - As mudas
projeto otimizando o aproveita- foram plantadas com 6,5 memento de área com plantio em tros entre linhas e 2,5 metros
nível. Todas as linhas foram ris- entre plantas, no caso da vacadas com GPS e este foi ins- lência, e 7,5 e 2,5 metros, res-

pectivamente, no da folha murcha. Foi aplicado fósforo, cama
de frango, calcário e gesso direto no sulco da planta e feita
a incorporação antes do plantio
da muda. Também plantou braquiária na entrelinha para evitar
a erosão e a compactação do
solo, além de facilitar o manejo
das plantas daninhas só com
roçada, aproveitando a massa
verde como fonte de matéria
orgânica. Outro ponto funda-

mental foi o uso de muda de
qualidade, de viveiro protegido,
livre de doenças.
“Temos recebido todo suporte
técnico. O apoio da Cocamar é
fundamental. Como em toda
cultura, não adianta plantar laranja se não investir em tecnologia, não acompanhar as recomendações técnicas e não se
manter atualizado”, finaliza
Jennifer.

Plantadeira semimecanizada permite o
plantio de 3 a 4 mil
mudas por dia

Veja um vídeo desta
reportagem acessando
o QRCode

Pomares em expansão
na região da Cocamar
A Cocamar avança em seu projeto de fomento à expansão de pomares de laranja nas
regiões noroeste e norte do Paraná, lançado
em meados do ano passado. Até 2021, a
meta é agregar ao menos 2 mil hectares ao
parque citrícola, que conta com 5 mil hectares em diversos estágios de produção.

o plantio de 1.200 hectares e há outros 800
à espera da chegada das mudas, para que
sejam plantadas ainda em 2020.

A cooperativa oferece orientação técnica aos
produtores interessados e dispõe de informações sobre viveiros que produzem mudas
de qualidade, que atendem à legislação fiEm 2019 e neste início de 2020, foi realizado tossanitária.
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COMÉRCIO SOLIDÁRIO

Fairtrade certifica
associados da Coopsoli
Os 39 produtores de laranja que cumprem com os princípios e critérios
da norma ficam autorizados a comercializar sua produção com o selo
Cooperativa de Produtores do Comércio Solidário - Coopsoli recebeu, no último dia 16
de abril, o Certificado Fairtrade,
válido por 4 anos, concedido
pela organização não governamental europeia Fairtrade Labelling Organization Internacional (FLO). A cooperativa é
formada por 39 produtores de
laranja, também cooperados da
Cocamar, que se organizaram
para buscar a distinção. Com
isso, somente esses produtores, que cumprem com todos os
princípios e critérios da norma,
ficam autorizados a comercializar sua produção de laranja
através do Comércio Solidário.

A

INÍCIO - A cooperativa foi criada
em junho de 2018 através da
união de alguns produtores de
laranja que almejavam resgatar
o Selo do Comércio Solidário e
os benefícios provenientes desta certificação. O grupo iniciou
o processo em janeiro de 2019,
recebendo a primeira auditoria
em agosto. Como durante a auditoria não foram identificadas
não conformidades críticas, no
mês seguinte receberam uma
permissão para comercializar
laranja Fairtrade válida por 6
meses. Neste período, os problemas identificados durante a
auditoria foram tratados, resultando agora na certificação por
quatro anos.

Produtores que participam do programa têm inímeros benefícios

projetos da Coopsoli, Silvia Helena Podolan, o foco da certificação Fairtrade ou do Comércio
Solidário é reconhecer aqueles
produtores que seguem práticas sociais e ambientais adequadas, contribuindo para o desenvolvimento sustentável ao
proporcionar melhores condições de troca e a garantia dos
direitos para produtores e trabalhadores.

AUDITORIAS -O processo agora
continua: auditorias anuais serão realizadas pela Flocert (órgão de certificação) que avalia
Segundo a coordenadora de o cumprimento dos critérios

tanto na área administrativa da
cooperativa quanto nas propriedades dos cooperados.
“Nosso objetivo é valorizar os
produtores que adotam boas
práticas e atendem a todos os
critérios ambientais, sociais e
trabalhistas”, afirma o presidente do Conselho de Administração da Coopsoli, Arquimedes
Alexandrino.
Nas propriedades, a auditoria
confronta os itens referentes
às boas práticas sociais e ambientais que os produtores precisam cumprir, entre elas estão principalmente: a contra-

tação formal de mão de obra,
não utilização de trabalho infantil, condições de saúde e
segurança adequadas aos trabalhadores e a não utilização
de produtos proibidos pela
Fairtrade. O descumprimento
destes itens pode levar a cooperativa à perda do certificado,
deixando assim, de trazer benefícios aos produtores e trabalhadores.
BENEFÍCIOS - Apesar de bastante exigente, a certificação
também traz benefícios aos
produtores que participam do
programa, ressalta Podolan: a

garantia de um preço mínimo
estabelecido pela Fairtrade,
que é repassado integralmente para o produtor, e um
prêmio adicional que a cooperativa recebe para ser investido em projetos que visam á
melhoria da vida e bem estar
dos produtores, trabalhadores
e comunidade, além da proteção ao meio ambiente. No continente europeu, uma parcela
crescente de consumidores
não se importa em pagar um
pouco mais para ter à mesa
produtos sustentáveis. O suco
é distinguido nas gôndolas
pelo selo da Fairtrade.
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CONSERVAÇÃO

Sustentável, integração brilha
em região de solo frágil
Cocamar conta com mais de 200 mil hectares de sistemas em diferentes formatos.
Há duas décadas é uma das principais incentivadoras do modelo no país
o dia 15 de abril, Dia
Mundial de Conservação de Solo, o destaque foi para agricultores que investem em programas altamente produtivos,
como a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), recuperando solos degradados.

N

anos o produtor desenvolve
agricultura de precisão acompanhando o perfil do solo com
mapas de compactação e fertilidade.

SUSTENTABILIDADE - Segundo
Marcon, “na assistência à propriedade a cooperativa busca
inovação tecnológica para o auCooperado da Cocamar em Ou- mento de produtividade, mais
rizona, a 30 km de Maringá rentabilidade e sustentabili(PR), José Rogério Volpato é dade”.
tradicional produtor de grãos
em seu município e possui Como a braquiária (que foi seoutra propriedade em Presi- meada após a colheita de soja)
dente Castelo Branco, na vi- já oferece volume ideal, Volpato
começou a engordar 110 cabezinhança.
ças de gado em 58 hectares. E,
APTIDÃO - Como o solo nessa em junho, quando colher o
outra região é bastante are- milho que está sendo cultivado
noso, com teor de argila de 10 em consórcio com a braquiária
a 17%, a expectativa local, até em outros 72,6 hectares, ele vai
algum tempo, era que o mesmo acrescentar mais 40 cabeças.
não tinha aptidão para compor- Do total de 130,7 hectares de
tar projetos agropecuários mo- integração, em 21,7 o sistema
dernos e produtivos. No en- conta com renques de eucatanto, sob a orientação da coo- lipto para o conforto térmico
perativa, Volpato começou a dos animais, que se abrigam do
desenvolver ali um programa sol durante as horas mais
de integração com resultados quentes do dia.
convincentes.
BONS RESULTADOS - No seu
Ele produz soja no verão e man- segundo ano de integração,
tém pecuária durante o inverno, Volpato conta como foi a expeem um sistema contínuo que riência em 2019. Ele alojou o
tem como base o capim bra- gado no mês de maio com méquiária. Seus 130,7 hectares dia de 7,5 arrobas por cabeça,
são corrigidos anualmente, finalizando em agosto com o
mediante análise, com calcário peso de 12 arrobas por unidade
e gesso, sob a assistência do – um ganho médio de 4,5 arroengenheiro agrônomo José bas (270 quilos). “Um bom neEduardo Luqui Marcon. Há três gócio, permitindo aproveitar um

momento favorável do mer- Primeiro: ganhando peso no inverno, o ciclo da pecuária se
cado”, lembra.
adianta, podendo ser finalizada
COMPARE - Na realidade regio- quando os animais atingem 24
nal, em que predomina a pe- ou 30 meses de idade, enquancuária mantida por técnicas to na pecuária tradicional isto
ultrapassadas e em solo degra- não é possível com menos de
dado, ainda reina o “boi san- 48 meses. Segundo: há maior
fona” - que ganha peso no ve- fluxo de caixa, rentabilizando o
rão e perde tudo no inverno. E negócio. Terceiro: a diversificaenquanto a média de Volpato é ção é saudável para o equilíbrio
de 1,14 cabeça/hectare no in- financeiro da propriedade. E
verno com expectativa de che- quarto: a atividade é mantida
gar a 12 arrobas de peso por de forma sustentável, com o
animal, no modelo à moda an- solo recuperando a sua fertilitiga a média não passa de 0,7 dade natural, protegido da erocarcaça por hectare/ano e ape- são.
nas de 3 a 4 arrobas de peso.
PROTEÇÃO - Ao final do inverVANTAGENS - De acordo com o no, os pastos de braquiária são
produtor, a integração é vanta- dessecados para o plantio dijosa por vários outros motivos. reto da soja, formando uma co-

bertura de palha que além de
proteger o solo da chuva forte
e da incidência solar, mantém
umidade, criando um ambiente
mais propício para a lavoura e
ainda inibe o aparecimento de
ervas de difícil controle.
A Cocamar conta, em sua região, com mais de 200 mil
hectares de sistemas em diferentes formatos de integração,
sendo, há mais de duas décadas, uma das principais incentivadoras desse modelo no
país. E, por meio de sua área
técnica, mantém uma série de
programas voltados ao manejo adequado do solo - o caminho para o aumento da produtividade e uma gestão sustentável.
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Projeto Meiosi finaliza com bons resultados
Primeiro ano da parceria entre
Cocamar e Cocal atende às
expectativas e tendência é ser
ampliada nos próximos anos
ma experiência bem
sucedida. Assim foi o
primeiro ano de uma
inédita parceria firmada pela Cocamar e a usina
Cocal, de Paraguaçu Paulista,
oeste do estado de São Paulo.
Ambas deram início na safra
de soja 2019/20, encerrada no
começo de abril, a um projeto
de arrendamento de 5,2 mil
hectares de áreas destinadas
à reforma de canaviais pelo
sistema de meiosi, nos municípios de Narandiba e Iepê,
próximos à divisa com o Paraná.

U

Apesar dos contratempos climáticos iniciais que demandaram o replantio de parte das
áreas arrendadas e do consequente atraso no plantio, o
cooperado Luiz Fernando de
Oliveira, que planta 387 hectares em Primeiro de Maio, entre
área própria e arrendada, diz
ter obtido boa rentabilidade
com a soja nos 106 hectares
arrendados em Narandiba.
“Deu 119 sacas por alqueire
(49 sacas por hectare). Se não
fosse a estiagem no início e o
atraso no plantio, íamos colher
muito mais”, afirma.
RESPALDO - As terras foram
arrendadas pela Cocamar, que
as distribuiu entre 19 produtores selecionados em seu quadro de cooperados, com larga
experiência no assunto, no Paraná e São Paulo. A coopera1 8 | J or n al d e S er viç o Coc a ma r

tiva ficou responsável pela
gestão do projeto, mantendo
um engenheiro agrônomo contratado especialmente para
prestar assistência técnica
nas lavouras, forneceu os insumos e recebeu a safra.
E, por meio de sua corretora,
garantiu um seguro para 37,1
sacas/hectare (90/alqueire),
que praticamente cobriu os
custos de produção. Interessada na recuperação da fertilidade do solo, redução de
custos com herbicidas e no
aumento da produtividade dos
canaviais, a Cocal cedeu as
terras já adubadas com fertilizantes químicos e orgânicos
(resíduos da própria usina).
Pelo contrato, ainda, após o
produtor alcançar um determinado patamar de produtividade, a usina tem direito a um
percentual de participação.
TODOS GANHAM - O gerente de
negócios da Cocamar, Marco
Antonio de Paula, explica que
esse formato do arrendamento
se mostra interessante para
todas as partes envolvidas e
também para os municípios. A
cooperativa, por exemplo, amplia seus negócios com insumos e o recebimento da safra
por meio das unidades operacionais e de atendimento ao
cooperado instaladas em Iepê
e Cruzália, e cumpre a função
social de gerar mais renda aos
produtores associados.

Wilson Palaro: frio na barriga, mas dobrou área de plantio com oportunidade

“Muitos deles tiveram a oportunidade de aumentar substancialmente ou até mesmo
dobrar suas áreas de cultivo
de soja”, explica de Paula, salientando que o projeto está
situado em região próxima ao
Paraná. A cooperativa cuidou
também de toda a documentação e o cadastramento das
áreas e auxiliou produtores na
localização de prestadores de
serviços com maquinários. “O
bom é que como o plantio é
feito em épocas diferentes, no
nosso caso podemos utilizar o
mesmo maquinário nas duas
áreas. É praticamente uma segunda safra para nós”, avalia
Oliveira.
REDUÇÃO DE CUSTOS - Para a
usina, segundo o diretor-superintendente Paulo Adalberto
Zanetti, além dos benefícios
mencionados – revitalização
do solo, aumento da produtividade dos canaviais, economia com herbicidas e 40% de
participação com o arrendamento – a iniciativa possibilita

redução de custos com o viveiro de mudas de cana, mantidos em linhas intercalares ao
cultivo de soja. Meiosi, resumidamente, “é plantar no
meio”, explicou. Outra vantagem é que a usina trata apenas com a cooperativa e não
com os produtores individualmente.

desempenho das lavouras no
ciclo 2019/20, que apresentaram médias de produtividade
dentro das expectativas ou
chegaram a superá-las em algumas regiões.
E também o fato de que a convivência lado a lado entre cana
e soja, com sua demanda de
aplicações para o controle de
pragas e doenças, não gerou
problemas. “Os produtores
foram bem orientados e muito
cuidadosos, pois têm interesse que o projeto seja preservado”, assinala o gerente
da cooperativa.

Aos municípios, a presença da
soja traz mais dinamismo à
economia local, aumentando o
movimento do comércio (restaurantes, postos de abastecimento, hotéis, locação de
casas, prestadores de serviços, etc), além do recolhimento de tributos aos cofres Ele cita que um dia de campo promovido pela Cocamar e
públicos.
a Cocal em Narandiba, para
AMPLIAR - O acordo de arren- demonstração do projeto, desdamento está previsto, inicial- pertou o interesse de repremente, para 5 anos, mas tanto sentantes de várias outras
a Cocamar quanto a Cocal ava- usinas de São Paulo e Maliam que a abertura dessa to Grosso do Sul. “Nossa exnova fronteira agrícola para a pectativa é que possamos
soja não apenas poderá ser levar essa experiência tamduradoura, como ampliada. bém para outras regiões”, fiCorrobora para isso o bom naliza.

PRODUTORES ANIMADOS - Os
produtores participantes ficaram animados com a experiência que tiveram no primeiro ano do projeto de parceria entre a Cocamar e a Cocal.
Wilson Palaro, cooperado em
Floresta, região de Maringá,
diz que já está se planejando
para a próxima safra de verão
(2020/21).

soja se desenvolveu bem, beneficiada pela consistente
adubação feita pela usina, a
orientação técnica adequada e
a ocorrência regular de chuvas. “Com essa oportunidade,
praticamente dobramos a área
de cultivo”, salienta Palaro,
que, ao final, registrou uma
média de 53,7 sacas/hectare
em Narandiba, pouco abaixo
das 60 sacas/hectare que conAcostumado a produzir na ter- seguiu no Paraná.
ra roxa, ele lembra do frio na
barriga quando se viu diante “Foi um bom negócio”, resudo desafio de lidar com o solo me, explicando que no interior
arenoso do oeste paulista, de São Paulo – a apenas 150
ainda mais porque não haveria km de distância de Floresta tempo de fazer a cobertura a lavoura foi semeada mais
com palhada para o plantio di- tarde, possibilitando que fosse
reto, uma vez que as terras dada a ela toda a atenção.
foram entregues pela usina
quando isto já não seria pos- PARCERIA - Wanderley Sisível. Nem mesmo o plantio de meão Machado, cuja família
milheto, por parte da Cocamar, planta 484 hectares em Assis
com o objetivo de revestir o (SP) entre área própria e arsolo, deu certo, pois o clima rendada, viu na parceria uma
grande oportunidade de amna época não foi favorável.
pliar suas áreas de cultivo
BOM NEGÓCIO - No entanto, a numa região próxima e ainda

Luiz Oliveira (de vermelho) com seus funcionários: apoio da Cocamar foi muito importante

contar com todas as facilidades oferecidas pela Cocamar.
Arrendou 203 hectares em
Iepê (SP) e produziu uma média de 43 sacas por hectare.
“O bom é que a parceria permitiu ter bom resultado mesmo num ano com contra-

tempos. Se fosse um arrendamento feito em condições normais, ia ser bem complicado.
A parceria nos dá mais segurança para investir”, afirma.
Oliveira também ressalta que
facilita muito poder contar
com a Cocamar nesta parce-

ria. “Temos toda orientação
necessária. O fato de não termos que pagar uma renda fixa
dá maior garantia e segurança, ainda contamos com
seguro e podemos dispor de
todo o apoio da Cocamar”, finaliza.
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Produção de soja cresce na região de Paranacity
Com o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF),
o solo arenoso e o clima quente não têm sido obstáculos
lgumas regiões do estado mudaram o perfil
de sua atividade agropecuária ao longo dos
anos. Paranacity, município de
11 mil habitantes no extremo
noroeste, está entre eles. Há décadas, a cana tem forte importância econômica ali, mas foi
para atender produtores de algodão e café que a Cocamar instalou uma estrutura de recebimento no começo dos anos 80.

A

Com o passar do tempo, essas
duas culturas perderam espaço
para as pastagens e, em contrapartida, o avanço da soja acabou
sendo facilitado pela presença
da cooperativa no município,
que adequou sua unidade para
receber grãos.
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ILPF - O solo arenoso e o clima
quente não têm sido obstáculos
para a expansão da soja, pois há
mais de 20 anos a Cocamar vem
incentivando o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta
(ILPF), um modelo inovador e
sustentável no qual a região de
Paranacity apresenta aptidão.

TRANSFORMAÇÃO - “Estamos
no caminho certo, participando
de uma grande transformação
da economia regional”, afirma
o gerente da unidade da Cocamar em Paranacity, Lucas de
Marchi. A estrutura da cooperativa - ampliada com a instalação de outra em Paranapoema,
Os Vellini: “estamos no caminho certo”
nas imediações, é estratégica
Prova disso é a Fazenda Flor para alavancar essa expansão. nuar em expansão nos próximos tado o cultivo de soja de forma
Roxa, da família Vellini, na vianos, a considerar pelo grande sustentável, procurando deszinha Jardim Olinda, uma das RESULTADOS - Segundo Lucas, potencial regional. Afinada a pertar o interesse dos produtoprimeiras da região noroeste a só na recente safra 2019/ 20 essa realidade, a Cocamar inau- res e oferecendo-lhes orientainvestir em integração, há duas houve um aumento de 30% de gurou no começo de 2020 uma ção técnica. “Os produtores esdécadas. Em 484 hectares, suas recebimento de grãos, em com- moderna loja de atendimento tão vendo que a soja é um bom
médias de produtividade de soja paração ao ciclo anterior. Foram em Paranacity, que conta com negócio, uma cultura estável,
e pecuária de corte não ficam 45 mil toneladas. O fornecimen- 199 cooperados e 305 produ- que tem liquidez e oferece boa
muito atrás do que há de melhor to de insumos, por sua vez, cres- tores clientes (cooperantes).
remuneração. Com as tecnolono estado, o que faz da proprie- ceu 50%, para R$ 30 milhões.
gias disponíveis é possível obter
FOMENTO
dade uma vitrine em boas práO gerente explica boas produtividades mesmo em
ticas e tecnologias.
São números que devem conti- que a cooperativa tem fomen- solo arenoso”, completa.

PROGRAMAÇÃO

Reprises na TV ampliam
visibilidade do Rally Cocamar
Projeto foi concluído em 17 de março,
quando a safra já estava sendo
finalizada, cumprindo 100% da agenda
om a crise do novo coronavírus, as emissoras de televisão suspenderam, por tempo
indeterminado, a produção de
conteúdos que exigem visitas
e proximidade com o público,
como é o caso dos programas
rurais. Isto aconteceu, por
exemplo, com o RIC Rural, exibido todos os domingos a partir das 9h na grade da RIC TV
para todo o Paraná.

C

viagens e 95 produtores visitados nos estados do Paraná,
São Paulo e Mato Grosso do
Sul. Na TV, foram 28 domingos consecutivos de reportagens inéditas, conforme previa o contrato com a emissora.
Com a adoção do isolamento
social e a impossibilidade da
produção de novos conteúdos,
o RIC Rural passou a reprisar
as reportagens, ampliando assim a visibilidade do Rally em
todo o estado. Apresentado
por Sérgio Mendes e Rose Machado, o programa é assistido
por 1,2 milhão de telespectadores/mês e faz parte da grade
há 20 anos.

Pelo segundo ano o programa
acompanha as atividades do
Rally Cocamar de Produtividade e desde setembro do ano
passado exibe reportagens
das visitas da equipe, que
mostram o andamento da safra de soja do pré-plantio à
HISTÓRIAS - “São histórias de
colheita.
produtores e seus modos de
NÚMEROS - O Rally foi con- produção que procuramos
cluído em 17 de março, mostrar com a maior fideliquando a safra já estava dade. Testemunhamos que a
sendo finalizada, cumprindo tecnologia é a grande aliada
100% da agenda. Em resumo, dos cooperados da Cocamar, o
cerca de 11 mil quilômetros que comprova a alta produtipercorridos em mais de 50 vidade nas regiões onde visi-

tamos”, diz Sérgio Mendes,
lembrando que as reprises estão tendo as mesmas ou ainda
maiores audiências de quando
exibidas inicialmente. “Para
nós é um conteúdo que valorizou muito o RIC Rural”, completa.
O Rally tem o patrocínio das
seguintes empresas: Basf,
Spraytec, Sicredi União PR/SP
e Zacarias Chevrolet (principais), Sancor Seguros, Texaco
Lubrificantes, CocamarTRR,
Elanco e Altofós Suplementos
Minerais Cocamar, com o
apoio do Cesb, Aprosoja-PR e
Unicampo.

Veja um vídeo desta
reportagem acessando
o QRCode

Luiz Pedroni e
Carla Rossato foram
dois dos produtores
visitados pela equipe
do Rally
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INVERNO

Trigo branqueador é opção para cooperado
Cocamar estima que já terá 10% do total de sua área do grão ocupada por materiais desse tipo
esde 2018 a Cocamar
vem incentivando seus
produtores a investirem no plantio das variedades de trigo branqueador
como alternativa para o período
de inverno, cujo plantio começou neste mês.

pecial, pois viabiliza todos os
elos da cadeia”, salientando
que com as cultivares que estão sendo indicadas, a TBIO
Duque e a OR Madre Perola, o
cooperado passa a contar com
materiais mais modernos e
produtivos", destaca.

Segundo o gerente técnico da
Cocamar, Rafael Herrig Furlanetto, com a aquisição do
moinho de trigo a cooperativa
identificou a demanda da indústria e de seus clientes por
farinhas especiais, e que, para
isso, necessitava de matériaprima de qualidade. "O trigo
branqueador é um produto es-

ADICIONAL - A Cocamar estima
que já terá 10% do total da sua
área de trigo ocupada por materiais branqueadores. “Será o
momento de o produtor observar o desempenho das cultivares no campo para que o trigo
branqueador tenha maior participação em sua área na safra
2021”, afirma Furlanetto. O coo-

D
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perado que aderir tem a possibilidade de agregar um adicional, a título de incentivo, de
aproximadamente 10% ao valor
praticado para o trigo tipo pão.
De acordo com a Biotrigo Genética, que desenvolveu a cultivar
TBIO Duque, com um consumidor cada vez mais exigente, indústrias inovando e qualificando seus produtos e o triticultor
buscando alternativas para ter
mais rentabilidade no negócio, técnicas modernas de melhoo mercado de trigos diferencia- ramento genético evoluíram
dos se expande a cada safra. para atender a essas demandas”, diz a empresa em nota,
DIFERENCIAIS - “O trigo bran- explicando a cultivar apresenta
queador é um exemplo de como dois diferenciais no segmento

dos trigos branqueadores: segurança para quem produz esse
tipo de grão, graças à sua maior
resistência às doenças de difícil controle, e o aumento do potencial produtivo.

SEGURANÇA

É hora de revisar as colheitadeiras
Além da revisão completa, antes da safra, a manutenção diária, no fim
de cada dia de trabalho, garante que a máquina trabalhe normalmente
m véspera de iniciar
mais uma safra de
milho, é importante garantir que as colheitadeiras operem sem problemas,
trabalhando a todo vapor, sempre em sua capacidade máxima
de produtividade, sem paradas
inesperadas durante o período
de trabalho.

E

A estimativa da vida útil de
componentes uma colheitadeira gira em torno de 4 mil
horas de trabalho, segundo informações do fabricante e diminui conforme o tempo avança. Além da revisão completa,
antes do início da safra, a manutenção diária, no fim de cada
dia de trabalho, garante que a

máquina poderá trabalhar normalmente no futuro. A equipe
de segurança da Cocamar
orienta os produtores com algumas dicas de segurança a
serem observadas durante o
período de revisão e manutenção diária.
CORREIAS - As correias não
devem ter contato algum com
óleos, graxas ou solventes.
Esses fluídos podem danificar
a borracha e ocasionar sua
quebra, colocando em risco a
saúde do operador e a máquina,
por isso, é preciso verificar a
presença de qualquer vazamento durante as revisões. Ao
realizar esta inspeção, a máquina deverá estar desligada e

o responsável em posse da outra pessoa e cause acidenchave da máquina para que não tes graves.
haja o acionamento acidental
MOTOR - Além da troca de
por outra pessoa.
óleo do motor, é importante
LUBRIFICAÇÃO - A lubrificação garantir a limpeza, lubrificada mecânica, principalmente ção e a boa fixação de cada
das partes móveis, garante o componente. O motor é um
funcionamento do conjunto e dos itens mais sensíveis de
evita que os atritos por des- uma máquina, podendo ser
gaste danifiquem as peças da afetado, por exemplo, pela
máquina. O produtor deve ficar umidade das folhas ou paatento aos eixos das esteiras, lhas, que causam oxidação do
aos elevadores e a qualquer metal. Ao realizar qualquer
outra parte mecânica da co- tipo de manutenção ou repolheitadeira. As lubrificações, sição de algum fluido do moentretanto, só devem ser fei- tor, o produtor deve utilizar
tas com os equipamentos des- equipamentos de proteção,
ligados e em posse da chave como luvas impermeáveis e
da máquina para que não haja óculos de proteção, para que,
o acionamento acidental por em caso de vazamentos e res-

pingos, não ter contato com a
pele e olhos.
INSPEÇÕES VISUAIS - Ao realizar estas inspeções, o produtor
precisa tomar muito cuidado ao
subir e descer escadas, devendo fazer isso de frente para
as escadas, evitando assim o
risco de desequilíbrio e, consequentente, queda. Com todos
estes cuidados é possível realizar a colheita sem se preocupar com paradas inesperadas,
perda de tempo, gastos desnecessários e riscos de acidentes.
Sem esses cuidados, um pequeno defeito pode causar um
grande prejuízo para o negócio
do produtor rural ou um risco
para a sua vida.
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ORIENTAÇÃO

Evite incêndios em máquinas agrícolas
ideal para o início e propagação rápida de incêndios, comprometendo todo o processo
de colheita e consequentemente a renda da safra”, afirma o engenheiro José Seabra
Júnior, diretor da Seive Suvistos no projeto original da pressor de Incêndio Off Road.
máquina, como aparelho de
som, cooler, ar condicionado ou A situação pode se complicar
ainda mais, quando além da
outros.
perda da máquina, das plantaRISCOS - “Na safra, as máqui- ções ou do patrimônio, o fogo
nas operam por horas segui- se estenda ao meio ambiente
das gerando uma grande ou cause danos pessoais aos
quantidade de calor e resíduos colaboradores, trazendo inconcomo pó, restos de colheita, táveis prejuízos, alerta o enpalha seca e outros que se genheiro.
acumulam durante a operação. Quando combinada a atri- CUIDADOS - Além de uma boa
tos, que podem gerar faíscas, manutenção, que garanta o
e em contato com líquidos in- perfeito funcionamento das
flamáveis, é criado o cenário máquinas, Seabra recomenda

Além de uma boa manutenção, que
garanta o perfeito funcionamento
das máquinas, é importante instalar
sistemas supressores de incêndio
ncêndios em máquinas
agrícolas pesadas de alto
valor agregado são mais
comuns do que se imagina.
A combinação de restos de palha, poeira, tempo seco e calor
do ambiente e altas temperaturas da máquina pode provocar incêndios em colheitadeiras, principalmente quando,
durante o pico da safra, as máquinas agrícolas operam sem
interrupção e sob condições extremas. E mais ainda quando se
sobrecarrega o sistema com
equipamentos extras não pre-

I
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que para evitar esse tipo de
problema, é importante instalar
sistemas supressores de incêndio. “Estes dispositivos são
autônomos e detectam os aumentos anormais de temperatura dos equipamentos, acionando o sistema antes do início
da propagação do incêndio,
mantendo tudo sob controle”,
comenta.

O engenheiro ressalta que o uso
destes sistemas representa um
pequeno investimento, 1,5 a
2,5% do valor de uma máquina
nova, garante a proteção contra
sinistros, reduz custos de seguro, evita paradas desnecessárias, perdas na colheita, sanções e até multas aplicadas
pelos órgãos regulamentadores
por danos ao meio ambiente.

PARCERIA

Sicredi União ‘semeia’
relacionamento próximo
Devido à pandemia do novo coronavírus e a recomendação de evitar sair de casa,
as visitas aos produtores diminuíram, mas o contato é reforçado por meio do telefone
ssociado há quase 20
anos, o produtor de
bicho-da-seda Oswaldo da Silva Pádua não
poupa elogios à equipe da Sicredi União PR/SP. Ele mantém
um longo relacionamento com
a cooperativa: tem financiamento agrícola, aplicações,
utiliza seguro e é coordenador
de núcleo, representando outros associados nas decisões
da instituição. “Sempre enxerguei uma luz no sistema cooperativista”, afirma.

A

Na pequena propriedade que
Pádua mantém em Nova Esperança, ele produz três toneladas por ano de bicho-da-seda,
em oito ciclos. Outros membros da família também são
produtores, mas de outras culturas. “Minha origem vem da
agricultura”, conta o técnico
agrícola.
NOTA MIL - Pádua diz que sempre foi bem atendido pelos colaboradores da cooperativa,
tudo de forma atenciosa e profissional. “Não dou nota cem
para a equipe, dou nota mil”,
reforça ele, que já perdeu as
contas de quantas vezes indicou a Sicredi União para amigos e familiares. “É uma alegria participar e recomendar a
cooperativa, tamanho os benefícios que temos. A governança
é feita de forma transparente e
honesta e os resultados das

operações são sempre investidos na comunidade”, destaca.
Igualmente satisfeito está Sérgio Brun, associado desde
2008. Produtor de mandioca
em Nova Esperança, ele iniciará neste mês a plantação de
laranja numa propriedade de
sete alqueires que adquiriu em
Alto Paraná e recorreu a um financiamento para comprar um
trator, que será usado principalmente na nova cultura. “Na
Sicredi União o atendimento é
muito melhor do que em outras
instituições financeiras”, conta ele, que concentra quase toda a movimentação financeira
na Sicredi.
INDICAÇÃO - Brun faz também,
na cooperativa, custeio da produção, seguro de automóvel,
residencial, de vida e rural. E
se tem uma ‘reservinha’, faz
questão de aplicar na poupança. “Já indiquei a cooperativa várias vezes, inclusive
para meu filho e uma irmã”,
destaca. A satisfação dos associados e, a consequente, indicação dos serviços é resultado de um relacionamento próximo, reforçado com colaboradores de todos os níveis, e de
uma cultura de pertencimento
tanto dos associados quanto
da equipe.

Sérgio Brun recebe trator que será usado na produção de mandioca; equipamento foi comprado
com financiamento da Sicredi União, na agência que tem Romano Rafael Martos como gerente

Rafael Martos faz questão de
conversar com os produtores
para conhecer as necessidades
e apresentar o produto ou serviço realmente necessário. A
retribuição vem de várias formas: no fortalecimento de vínculos, nos cafés e bolos que as
famílias dos produtores compartilham com o gerente e
também na forma de negócios.

contato é reforçado por meio
do telefone. “Nossa equipe
está com saudade dos associados, de tomar café, de conversar e do nosso relacionamento próximo. Mesmo evitando ir às propriedades neste
momento, fazemos questão de
ligar e mostrar nossa preocupação, nos certificando que os
associados estão conseguindo
utilizar os canais eletrônicos”,
PANDEMIA - Agora, devido à conta.
pandemia do novo coronavírus
e a recomendação de evitar A preocupação é a mesma da
Gerente de negócios agro da sair de casa, as visitas aos pro- gerente de negócio agro de
Sicredi União PR/SP, Romano dutores diminuíram, mas o Nova Esperança, Cirley Maran

Razente, que ocupa o cargo há
11 anos. “Tivemos que nos
adaptar a este momento, e
temos ajudado os produtores
a acessar os canais eletrônicos. Quem precisa, também
vem à agência, porque estamos à disposição. Estamos
sentindo falta de participar dos
eventos do agronegócio, de visitar as propriedades e participar da entrega de um trator ou
outro maquinário comprado
com recursos da cooperativa.
Afinal, temos um relacionamento de longa data com os
produtores”.
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AGRICULTURA DE PRECISÃO

Como iniciar os trabalhos sem mapas de produtividade
O NDVI é uma ferramenta útil para “apontar” a variabilidade dos talhões
através do vigor das culturas, mostrando onde estão ocorrendo os problemas
agricultura de precisão
é baseada em dados e
análises. Com base nos
dados, especialmente
nos mapas de produtividade,
define-se as zonas com comportamento homogêneo para
investigação e intervenção. Embora a tecnologia de produção
de mapas de colheitas embarcada nas colheitadeiras tem se
tornado cada vez mais acessível, ainda há muitas máquinas
no campo sem esse dispositivo,
fazendo com que muitos agricultores se perguntem como
iniciar nos trabalhos de agricultura de precisão sem esses dados, comenta o gerente de Agricultura de Precisão da Concessionária Cocamar, Elizeu Santos.

A

índice maior é vigor da lavoura”,
afirma.

PADRÃO - As duas imagens (figura 1) mostram o NDVI em janeiro de 2019 e janeiro de 2020
para um talhão. É possível de
observar que independente do
ano e das condições climáticas,
existe um comportamento padrão do vigor vegetativo no talhão. Neste exemplo quanto
mais verde a imagem mais viçosa era a lavoura e quanto
mais amarelo, menos viçosa.
“Claramente as imagens mostram que a lateral esquerda e a
cabeceira nos dois anos apresentaram menor vigor vegetativo (imagem mais amarela),
portanto essa já é uma indicação que é preciso investigar a
Para isso, orienta, existe uma causa da variabilidade nestes
ferramenta que é o uso de ima- locais”, diz Santos.
gens, especialmente o chamado
NDVI (Índice de Vegetação da Para investigar essa variabiliDiferença Normalizada) que na dade, o gerente de Agricultura
prática mostra a atividade ve- de Precisão da Concessionária
getativa da lavoura. Quanto Cocamar orienta que se faz nemais próximo de 1, maior é a cessário o uso da geoestatísatividade vegetativa no local re- tica, algo que hoje é muito
presentado, ou seja, maior a ati- facilitado pelas plataformas dividade clorofiliana. “Em outras gitais. Dessa forma, tratandopalavras, podemos dizer que se estatisticamente as imagens
quanto mais próximo de 1 for o da figura 1, chega-se à conclu-

mo não tendo equipamento de
aplicação em taxa variável, apenas com o uso de equipamento
munido de um piloto automático universal (GPS, monitor e
volante elétrico) é possível fazer
a aplicação em taxa fixa dentro
das zonas pré-delimitadas, sendo essa uma forma prática e
viável de iniciar os trabalhos de
agricultura de precisão, e o melhor, já sendo possível começar
a colher os resultados da adoção dessa prática”, explica Santos.

útil para “apontar” a variabilidade dos talhões através do
vigor das culturas, possibilitando dessa maneira o delineamento de onde os problemas
estão ocorrendo. “Essa informação permite maior certeza na
tomada de decisões e a pergunta sobre onde agir torna-se
infinitamente mais fácil de ser
respondida”, finaliza. A Cocamar, através do concessionário
John Deere, está preparada para
dar todo suporte aos cooperados interessados em trabalhar
com agricultura de precisão.
Assim, acrescenta, conclui-se Estes devem procurar uma das
INÍCIO - “Nesse exemplo, mes- que o NDVI é uma ferramenta unidades.

são que com base nas imagens
de NDVI, há 6 zonas homogêneas de comportamento vegetativo (Figura 2 - lado esquerdo).
Isso permite definir que este
talhão para a próxima safra não
será mais tratado pela média,
mas sim em 6 zonas distintas
(figura 2 - lado direito). Essa
mesma imagem, mostra que ao
investigar essas zonas de forma
isolada, encontra-se valores
distintos para a maioria dos nutrientes e por consequência na
CTC – capacidade de troca de
cátions.
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ESPAÇO JURÍDICO

Mudanças na MP do Agro
As inovações legislativas parecem bastante
favoráveis ao mercado, tanto sob o ponto de
vista do credor quanto do tomador de crédito
Dr. Alexandre Raposo
agronegócio é a mola propulsora da economia brasileira e está fortemente
atrelado aos financiamentos
agrícolas, que contribuem para o aumento das operações e redução de
custos, realização de investimentos,
e otimização dos processos de comercialização de produtos. Com o
objetivo de fortalecer o agronegócio
nacional devido ao momento crítico
da economia mundial, o presidente
da República converteu a MP 897,
conhecida como MP do Agro, na lei
13.986, de 7 de abril de 2020.

O

A Lei é uma grata surpresa, pois se
trata de um texto bastante aprimorado em relação à versão original da
MP do Agro. As inovações legislativas parecem bastante favoráveis ao
mercado, tanto sob o ponto de vista
do credor quanto do tomador de crédito. Dentre diversas providências,
regulamentou o patrimônio de afetação de propriedades rurais e instituiu a Cédula Imobiliária Rural. O
regime de afetação ao patrimônio
rural se difere dos regimes de afetação tradicionais existentes na legislação brasileira, como a afetação
patrimonial na incorporação imobiliária.
PATRIMÔNIO RURAL EM AFETAÇÃO Trata-se de uma nova modalidade de
garantia sobre a totalidade ou parte
de imóvel rural, cujas principais características são: A garantia abrange
o bem imóvel, suas benfeitorias e
acessões, exceto bens móveis, lavouras e semoventes e, uma vez
constituído, presta-se como garantia
a transação representada por CPR ou
Cédula Imobiliária Rural (CIR); Os
bens afetados são impenhoráveis
frente à generalidade dos terceiros
credores (exceto créditos trabalhistas, previdenciários e fiscais do proprietário), na medida do crédito representado por CPR ou CIR garantido
pelo patrimônio de afetação;
Não se permite a transferência do
patrimônio afetado, nem mesmo por

rrogativa de definição do rol de emitentes de CPR; Cria-se a previsão
legal de emissão escritural de CPR e
sua assinatura eletrônica.
REGULAMENTAÇÃO - Cabe ao Poder
Executivo a prerrogativa de regulamentar as disposições acerca da
qualidade dos produtos sob CPR física; Autoriza-se a emissão de CPR
com pagamento único ou parcelado,
a convenção de juros e correção monetária e a cláusula de correção por
variação cambial, na CPR de liquidação financeira. O Conselho Monetário
Nacional terá a prerrogativa de regulamentar o tema; Quanto às garantias cedulares, estabelece que poderão ser constituídas quaisquer garantias previstas em lei, fórmula
mais adequada do que o antigo rol de
garantias;

doação, nem a constituição de garantias subsequentes; E o crédito garantido pelo patrimônio de afetação
possuirá caráter extraconcursal, não
se sujeitando aos efeitos de recuperação judicial, falência ou insolvência
civil. Portanto, entendemos que o
crédito que vier a ser garantido por
Patrimônio Rural de Afetação se configurará como o meio mais seguro,
entre os disponíveis, para a concessão de crédito ao agronegócio, porquanto reúna elementos típicos da
alienação fiduciária (e.g. extraconcursalidade) e disposições legais de
inalienabilidade e impenhorabilidade
dos ativos afetados.
Permite-se a constituição cedular de
alienação
fiduciária de bens fungíTodavia, à época da edição da MP do
veis
e
infungíveis,
afastando-se a
Agro, o intuito declarado do Patrimônio de Afetação Rural seria a possi- discussão em torno da legalidade da
bilidade de contratação de créditos alienação fiduciária de bens fungíjunto a credores diversos, com lastro veis aos credores em geral. Ademais,
em parcelas do bem afetado. Toda- autoriza-se o uso do procedimento
via, a Lei nº. 13.968/20 não se pres- de busca e apreensão dos bens, no
tará a este propósito, porquanto não termos do Decreto-Lei nº 911/1969;
exista previsão de tratamento da ga- Assemelha-se a alienação fiduciária
rantia entre credores diversos, cons- cedular de bens fungíveis à figura do
tituindo-se só em nova modalidade penhor agrícola, com a previsão de
transferência do vínculo real aos prode garantia sobre o imóvel rural.
dutos resultantes do beneficiaALTERAÇÕES À CÉDULA DE PRODUTO mento;
RURAL - O artigo 42 altera diversos
dispositivos da Lei nº. 8.929/94, im- REGISTRO - A CPR deverá ser regispondo inovações ao arcabouço legal trada em até 10 dias úteis junto a
da CPR: Amplia-se o lastro de emis- instituição autorizada pelo Banco
são, incluindo-se a previsão de emis- Central, sem prejuízo do dever de resão de CPR com lastro em florestas gistro das garantias junto ao registro
plantada e produtos submetidos ao público competente, impondo-se aos
“beneficiamento ou a primeira in- registros públicos o prazo de 3 dias
dustrialização”. Cabe ao Executivo a úteis. Acerca das entidades a efetuaprerrogativa de regulamentação dos rem o registro eletrônico da CPR, suprodutos que poderão servir de lastro jeitam-se às disposições do artigo
à CPR, o que se espera que seja feito 3-B, que confere ao Bacen a compedada a redação ampla do dispositivo. tência pra sua regulamentação; E a
busca e apreensão ou leilão o bem
A alteração vem suprir uma lacuna conferido em garantia à CPR, não
de título de crédito apropriado à cap- eximem o devedor do adimplemento
tação com lastro em produtos do eventual saldo.
agroindustriais; Amplia-se a legitimação ativa para emissão da CPR, É uma evolução da CPR, que passa a
incluindo-se a agroindústria e as en- contar com ferramentas até então de
tidades que explorem floresta nativa aplicação insegura, tal qual a assiou plantada, embora em tais casos natura eletrônica, a constituição cenão se aplique a regra de não inci- dular de garantia fiduciária sobre
dência do IOF “outras isenções”. lavoura, e a convenção de cláusulas
Confere-se ainda ao Executivo a pre- de juros e correção cambial. Mas,

merece ressalva a exigência de registro eletrônico da CPR, nas hipóteses em que existam garantias cedulares a serem formalizadas perante
registros públicos. Parece excessivamente burocrático que se tenha
que deslocar a via física da cédula
aos registros públicos e ao eletrônico, sendo o caso de se esperar que
o registro eletrônico possa ser efetuado mediante cópia da cédula, dispensando-se seu depósito em custódia.
CUSTOS - Apesar de a lei objetivar reduzir custos do crédito rural, há uma
medida que está sendo criticada
pelos produtores. Antes de ter o
texto-base finalizado, preceituava
que os créditos originários de CPRs
seriam extraconcursais no regime
recuperacional e não seriam submetidos aos efeitos da Recuperação Judicial. Mas, a disposição original da
MP foi suprimida no texto-base aprovado pelo Plenário da Câmara dos
Deputados em 11.02.20 e pelo Senado Federal em 04.03.20. Para a
surpresa dos que acompanhavam as
discussões, a MP do Agro ao ser convertida em lei, regulamentou um
novo meio de exclusão da CPR do
processo de Recuperação Judicial.
O patrimônio rural em afetação vinculados a CIR ou a CPR, não serão
atingidos pelos efeitos da decretação
de falência, insolvência civil ou recuperação judicial do proprietário de
imóvel rural, além de não integrar a
massa concursal dos devedores.
Isso porque, no texto-base da MP
não era citada a CPR como meio de
prestar a garantia da afetação de patrimônio rural, restando suprimida a
exclusão da CPR do procedimento
recuperacional. Porém, em meados
de novembro de 2019, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que é
possível a Recuperação Judicial para
o produtor rural. No mesmo trimestre da decisão foi sancionada a lei
13.986/20, que excluiu do procedimento recuperacional o principal
instrumento de garantia oferecida
pelo produtor rural a bancos e tradings.
GARANTIA - A exclusão das CPRs
vinculadas ao patrimônio de afetação
pode ser equiparada a exceção concedida à alienação fiduciária e arrendamentos mercantis, que são con-

siderados como "Super Garantia"
não sujeitas ao processo de Recuperação Judicial. Essa garantia prestada pela afetação do patrimônio
rural poderá ser mais benéfica aos
credores quando comparada a garantia da alienação fiduciária.
No caso da exceção trazida pela alienação fiduciária, os produtores encontram-se protegidos pela parte
que dispõem sobre essencialidade
do bem às suas atividades. Quando
é determinado judicialmente a essencialidade dos bens garantidos fiduciariamente para as atividades
empresariais do produtor rural, o
crédito automaticamente volta a ser
concursal, recaindo os efeitos da recuperação judicial a eles. Todavia, no
caso da CIR/CPR vinculada ao patrimônio de afetação o reconhecimento
de essencialidade do bem não poderá interferir na retirada do bem da
posse dos Produtores Rurais.
PREJUDICIAL - Mesmo se podermos
equiparar o patrimônio de afetação
à alienação fiduciária como "Super
Garantia" aos credores, a afetação
do patrimônio rural poderá ser mais
prejudicial aos agricultores. Em
caso de inadimplemento da obrigação, o credor estará autorizado a
exercer de imediato o direito à transferência do imóvel rural para sua titularidade. É certo que os credores,
principalmente bancos e tradings,
irão atrelar a emissão de CPR’s ao
patrimônio de afetação, não se sujeitando ao procedimento recuperacional. Além disso, do ponto de vista
da insolvência, caso os produtores
aceitem essa nova modalidade de
garantia da CPR, a sua ruína poderá
estar mais próxima. Além de oferecerem os frutos de sua produção
agrícola em garantia aos contratos,
o patrimônio rural em afetação não
se comunicará com seu patrimônio
geral e não se sujeitará ao processo
de Recuperação Judicial.

* Alexandre Raposo
Advogados Associados.
a.raposo@ alexandreraposo. adv.br
(44) 3346-0934
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RECEITA

Galinhada Caipira, uma tradição
Descendentes de italianos, que ama estar junto, fazer festa e comer bem, a família
de Sandra Mara Calvi Baulli, de Doutor Camargo, sempre prepara o prato
prato dessa edição,
galinhada caipira, é
uma tradição de família da cooperada Sandra Mara Calvi Baulli, de Doutor
Camargo, uma daquelas famílias de descendentes de italianos que ama estar junto,
fazer festa e comer bem, sempre na maior animação e com
um bom copo de vinho para
acompanhar.

O

ção de se reunir em mutirão
para matar, limpar e congelar
de 40 a 60 frangos por criada,
dividindo a carne entre todos.
Nestas ocasiões, participavam
desde as crianças até os mais
velhos, e tudo virava festa. Aí
sempre tinha galinhada no almoço.
REUNIÕES - Atualmente, as
reuniões são na casa de Sandra. A família gosta de estar
junto e nem é preciso uma data
especial para isso. Com o final
do dia, após o trabalho, um a
um todos começam a chegar, o
papo rola solto. Aí, alguém inventa uma galinhada, um torresmo com mandioca e a festa
está pronta, com direito a música cantada por todos e tudo
mais, como no dia em que Sandra recebeu a equipe da Cocamar e do Jornal para a degustação da galinhada caipira.

A avó Ignêz, que tem 98 anos,
sempre preparava essa delícia
para toda família. Ignêz e Miguel Calvi, que é nome de rua
em Doutor Camargo, chegaram
ao município em 1972. Já os
pais de Sandra, José e Inês, só
se mudaram para a cidade na
década de 1980, morando até
então em Maringá. Além de
Sandra, casada com o cooperado José Augusto Baulli, as
outras duas filhas do casal são
Márcia, casada com Marcelo
Mori, que é conselheiro da Co- Como a maioria dos pioneiros
camar, e Josenei.
na região, a família trabalhou
inicialmente com café. AtualPARENTES - A família de San- mente a área é ocupada com
dra é grande e praticamente soja, milho e trigo, em rotação
todos estão ligados à agricul- de culturas. Também tem
tura. Boa parte mora quase que pomar, horta e tudo mais que
lado a lado na cidade. E dos precisa para a alimentação da
poucos mais de 6 mil habitan- família.
tes de Doutor Camargo, de 400
GALINHADA CAIPIRA
a 550, têm alguma ligação familiar, algum grau de parenINGREDIENTES
tesco, fora as comadres e
compadres, comenta a coope• 1 galinha caipira
rada.
• 3 copos de arroz
Ela conta que depois que se • 2 cenouras raladas
mudou para a cidade, a família • 300 gramas de vagem picada
manteve, por anos, as criações • 1 lata de milho verde
de galinhas caipiras e a tradi- • 1 cebola picada

• 3 dentes de alho bem
amassado
• 10 tomates bem maduros
picados
• 1 colher (sal) de chimichurri
• Orégano natural
• Cebolinha e salsinha
• Óleo Cocamar
• Coloral e sal a gosto
MODO DE PREPARO
Refogue a cebola e o alho no
óleo e refrite o frango, colocando os demais temperos.
Coloque água e cozinhe.
Acrescente os tomates, os legumes e o arroz, acrescentando água suficiente para o
arroz ficar meio molhado. Depois de cozido, retire do fogo
e jogue a cebolinha e a salParte da família e o pessoal da Cocamar
sinha por cima. Sirva acomna degustação da receita
panhada de um bom vinho e
de uma salada de alface. especial que não há quem re- verduras e legumes, faz o
Quando feito no fogão à lenha, sista. Também, como a produ- prato com produtos o mais
o prato ganha um sabor todo tora tem horta de temperos, natural possível.
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