COCAMAR COMPLETA 52 ANOS
SÓLIDA E EM EXPANSÃO

Pá g . 2

COOPERATIVA O esforço

pelo crescimento contínuo e
a meta de dobrar de tamanho
até 2020 assinalam o atual
momento da organização, que
conta com o apoio e a confiança
de seus 12,2 mil associados
Rogério Recco

Mais de um milhão de toneladas de soja é a previsão de recebimento para a safra 2013/14 que
está terminando. De milho, a ser colhido no inverno, quase isso. Em 2014, a Cocamar ficou
muito perto de romper a barreira dos R$ 3 bilhões de faturamento, fechou em R$ 2,850 bilhões, mas o patamar histórico deve ser ultrapassado este ano. Nos últimos meses, foram abertas várias unidades novas de recebimento, já são
quase 60 nas regiões noroeste e norte do Paraná,
oeste paulista e sudoeste do Mato Grosso do Sul.
A Cocamar, uma das principais cooperativas
agropecuárias do país, passa por um momento
vibrante, em que, apesar da crise econômica vivida pelo país, não deixa por menos e planeja dobrar de tamanho até 2020. Até lá, calcula investir
perto de R$ 1,3 bilhão na construção de estruturas operacionais para suportar um crescimento
vigoroso, que tem sido o seu grande objetivo.
“Não há outro caminho, é crescer ou crescer”, costuma dizer o presidente do Conselho de Administração, Luiz Lourenço, lembrando que uma
organização como a Cocamar tem duas “faces”:
uma, a de cooperativa em sua essência, que
existe para prestar serviços e agregar renda aos
produtores associados; a outra, a de empresa al-

J orna l de Se rv i ç o Coc a ma r

tamente competitiva, que atua com desenvoltura
em vários segmentos de mercado.

Recentemente, durante evento para marcar a
abertura de uma unidade operacional em Iepê
(SP) – veja reportagem nesta edição - o produtor
Pedro Roberto de Souza, dono de 50 alqueires,
dos quais 35 cultivados com soja, afirmou que a
chegada da Cocamar ao município irá fortalecer
o agronegócio regional. “A concorrência é sempre
boa”, disse ele, sem imaginar que uma das funções do cooperativismo é, justamente, balizar o
mercado. Ou seja: ela contribui para que os produtores em geral recebam os preços mais justos
possíveis por suas safras e paguem também os
preços mais justos pelos insumos, impedindo que
sejam explorados.

Na região norte do Paraná, onde se dizia que
os preços do insumos eram historicamente mais
caros que os praticados na região polarizada por
Maringá, isto já não acontece onde a cooperativa
está presente. Operando desde 2010 com quase
três dezenas de unidades ali, a Cocamar conseguiu se impor, conquistar a confiança dos produtores e, claro, ser uma referência para o mercado.

“Quando os produtores
trazem suas safras
para a Cocamar, a
sensação que eles têm
é de tranquilidade e
absoluta segurança”

JOSÉ FERNANDES JARDIM JÚNIOR,
presidente-executivo
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O resultado de tudo isso se pode observar na
vertiginosa expansão das vendas de insumos
agropecuários, que praticamente dobraram em
comparação há três anos, e na pressão que a cooperativa vem sofrendo para ampliar suas estruturas armazenadoras de grãos. Entre 2014 e
início deste ano, a capacidade estática aumentou
10%, de 1,0 milhão para 1,1 milhão de toneladas.
E, como foi dito no segundo parágrafo deste texto,
há um consistente plano de investimentos até
2020 para a expansão das estruturas.
“Quando os produtores trazem suas safras para
a Cocamar, a sensação que eles têm é de tranquilidade e absoluta segurança”, afirma o presidenteexecutivo José Fernandes Jardim Júnior. Com a
vantagem, acrescenta, de que eles estão fortalecendo algo que lhes pertence, e também que os
resultados da cooperativa vão retornar em forma
de complemento de preços e investimentos.

Investimentos como os que foram feitos nos últimos meses nos distritos de Caramuru e São
Martinho, situados, respectivamente, nos municípios de Cambé e Rolândia. Agora, um grande
número de produtores dessas localidades, que
precisava se deslocar a pontos mais distantes
para entregar as safras, passou a contar com a
comodidade de ter unidades bem servidas praticamente na porta das propriedades.

Firme e forte. É assim que a Cocamar completou 52 anos no dia 27 de março, investindo
na qualidade do atendimento aos seus 12,2 mil
produtores, na transparência da administração,
no aprimoramento de seus setores, na busca
de oportunidades e na luta pelo crescimento
contínuo. Uma organização com espírito cooperativista, preocupada em cooperar para um
mundo melhor sempre, e uma empresa ágil,
ajustada aos desafios de um mercado altamente seletivo.
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Cooperadas representam
13% do quadro associativo
HOMENAGEM Cocamar foi

representada por quase uma centena
delas em evento comemorativo
Da Redação

A associada Aparecida
Marcato, de Cianorte, estava
entre as quase 100 produtoras que representaram a Cocamar na comemoração do
Dia Internacional da Mulher, na tarde de 5 de março
no Parque Internacional de
Exposições de Maringá. Há
quatro anos, ela ficou viúva
e assumiu o comando de

Aparecida e Sandra:
mulher desempenha
uma função importante
no meio rural

três pequenas propriedades
da família, que totalizam 16
alqueires, onde cultiva soja
e mandioca. “Minhas duas
filhas não têm como ajudar,
pois mantêm negócios na cidade”, conta Aparecida, que
sempre trabalhou como costureira. Para dar conta do
serviço, teve que aprender
tudo sobre gestão e contratar trabalhadores temporários.

Sua história é mais uma
dos inúmeros desafios enfrentados pelas produtoras
que representam atualmente 13% do quadro associativo da Cocamar, que totaliza 12,2 mil integrantes. No
evento, ela disse que o reconhecimento às mulheres
“é importante” e que “elas
têm ainda muito a conquistar”.

A sexta edição consecutiva
do encontro que iniciou às
14h foi uma realização da
Sociedade Rural de Maringá
(SRM) e seus parceiros,
entre os quais a Cocamar.

Segundo os organizadores,
cerca de 700 participantes
se deslocaram da cidade e
municípios da região para
acompanhar a programação, que incluiu palestras e
atividades de lazer.

FRUTOS - Ao pronunciar-se
na solenidade de abertura, o
presidente da SRM, Wilson
Matos Silva Filho, lembrou
ser importante a participação feminina em suas entidades representativas, citando que essa celebração internacional começou em
1857 quando mulheres russas foram às ruas para defender seus direitos. Em
seguida, o presidente-executivo da Cocamar, José Fernandes Jardim Júnior, disse
que a cooperativa começou
a organizar grupos femininos em 2005, quando elas
representavam apenas 3%
do quadro social. “Esse é um
trabalho que tem trazido
muitos frutos”, comentou.
Completando a cerimônia de
abertura, a secretária de
Cultura de Maringá, Olga

Realizado recinto de
leilões do Parque de
Exposições em Maringá,
o evento reuniu centenas
de participantes

Maria Agulhon, também associada e ex-integrante do
conselho de Administração
da Cocamar, citou que das
cinco mulheres que atualmente ocupam secretarias
no município, quatro têm ligação com o campo, incluindo ela própria. “O papel das
mulheres é fundamental
para que possamos avançar
rumo a uma sociedade mais
justa”, completou.

IMPORTANTE - Moradora
em Paiçandu, cidade vizinha
a Maringá, a produtora Sandra, esposa do associado
Vanderlei Sarri, que atua
com cultivo de grãos e pecuária leiteira, decidiu quebrar a rotina de seu dia a
dia, ao lado do marido, para
participar pela terceira vez
do evento. Segundo ela, a
mulher desempenha uma
função importante no meio
rural, dividindo-se entre o
trabalho no campo e as responsabilidades de mãe e
dona de casa. “Por isso, precisa ser mais valorizada”,
completou.

Instituições recebem doação de
recursos feita pelos cooperados
J orna l de Se rv i ç o Coc a ma r
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SOBRAS Um total de R$ 180 mil,

conforme decidido em AGO no início de
fevereiro, foi distribuído a sete entidades
de Maringá, Londrina e Umuarama
Da Redação

Sete instituições destinadas
ao tratamento do câncer, de
Maringá, Londrina e Umuarama, foram beneficiadas com
a distribuição de recursos financeiros por parte dos associados da Cocamar.

A entrega dos numerários foi
feita por um grupo de associados e dirigentes da cooperativa nos dias 23, 24 e 25 de
março. O roteiro começou por
Maringá, onde três instituições
receberam R$ 20 mil cada
uma: o Hospital do Câncer, a
Rede Feminina de Combate ao
Câncer e a Entidade Ecumênica Amor ao Próximo (que
oferece ajuda a familiares de
pacientes). As visitas prosseguiram em Londrina, onde a
mais três entidades foram repassados idênticos valores: a
Casa de Apoio do Hospital do
Câncer, a Casa de Apoio Esperança e a Casa de Apoio
Madre Leônia. O último cheque, de R$ 60 mil, seguiu
para o Hospital do Câncer de
Umuarama. No to-tal, são R$
180 mil.
O dinheiro é proveniente das
sobras referentes ao exercício

2014. A decisão de doar uma
parte, para fins assistenciais,
foi tomada pelos próprios produtores associados durante
Assembleia Geral Ordinária de
prestação de contas, no início
de fevereiro.
Acima, representantes
do Hospital do Câncer de
Maringá e da Cocamar;
ao lado, com dirigentes da
Entidade Ecumênica Amor
ao Próximo. No rodapé, as
fotos da entrega dos
cheques em Londrina.
Colaboraram Luiza Recco,
Sabrina Morello
e Pedro Grava.

A produtora Maria Ruffato,
de Maringá, esteve entre os
associados que participaram
da doação de recursos. Segundo ela, ao ser dividido
entre os produtores, o valor
acabaria ficando pequeno
para cada um. “Resolvemos
dar, é um montante que vai
ajudar uma instituição a dar
prosseguimento às suas atividades”, diz.

* Veja mais fotos no site
do Jornal Cocamar

Toda ajuda faz a diferença

Em Maringá, o grupo esteve primeiramente no hospital do Câncer, onde foi recebido pelo diretor geral Paulo Guirello.
Segundo ele, toda ajuda é bem-recebida e faz
a diferença: “dependemos, em grande parte,
do apoio da comunidade”. Na Rede Feminina
de Combate ao Câncer, a gestora Marta Kaiser, a coordenadora de captação de recursos

Janaína Mantovani e a farmacêutica Rosa
Sander, recepcionaram os visitantes. Marta
explicou que a instituição sobrevive da realização de eventos beneficentes e doações voluntárias. Os cooperados e dirigentes estiveram também na Entidade Ecumênica
Amor ao Próximo, onde entregaram o cheque a diretora Dione Meneguetti Silvestri.

Jornal de Serviço Cocamar
M a rç o 2015 - Pág. 8
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CHEGAMOS A IEPÊ (SP)

NOVA UNIDADE - Evento com

a participação de produtores,
autoridades e dirigentes da
cooperativa, formalizou o início
de operação de uma estrutura
de recebimento, no dia 12/3

A

e lideranças, participaram de uma reunião com dirigentes
no salão paroquial da cidade, para formalizar o início das atividades.

Se na safra 2013/14 o clima seco atrapalhou os planos dos
produtores, desta vez eles não têm do que reclamar. Em 35 alqueires de soja, Pedro Roberto de Souza calculava colher uma
média de 130 sacas. “Foi um ano positivo, o tempo ajudou e a
disparada do dólar favoreceu as cotações”, comemorou.

p

A maioria das propriedades rurais de Iepê é formada
de pequenas e médias áreas. Nas últimas décadas, as
Rogério Recco
facilidades oferecidas pela mecanização fizeram com
que
muita gente, nas últimas décadas, deixasse de
Cocamar em ritmo de expansão. O município de
Iepê, situado na região oeste paulista, divisa com lado outras culturas, como o café, para investir em
o Paraná, a 63 quilômetros de Presidente Prudente, grãos. “A soja está aqui desde antes de 1980”, afirpassou a contar em março com uma unidade ope- mou Paulo Tarcisio Zago, dono de 8,5 alqueires, Conracional da Cocamar. É a segunda estrutura da cooperativa tente com o desempenho da roça este ano, ele
no Estado de São Paulo (a outra está justamente em Presi- estimava também colher 130 sacas por alqueire.
dente Prudente, onde foi inaugurada em 2012), mas a priA soja impera, mas não é a única cultura no munimeira equipada para o recebimento de produtos agrícolas.
cípio. Em seus 160 alqueires, o produtor César PinApesar do predomínio da pecuária de corte em toda aquela chetti disse que diversifica os negócios apostando
região, Iepê é um dos municípios que, graças a presença de há 20 anos no café. O forte na fazenda, claro,
terras férteis na maior parte de seu território, tornou-se im- é a oleaginosa, cuja expectativa de produportante produtor de grãos, com destaque para a soja e o tividade era de 140 sacas por alqueire
nesta temporada. “Não podemos colocar
milho.
todos os ovos em uma única cesta”,
No último dia 12, cerca de 130 convidados, entre produtores explicou.

A terra fértil faz do
município um importante
produtor de grãos; Pedro
Roberto de Souza
(abaixo), que cultiva 35
alqueires com soja,
calculava uma
produtividade média
de 140 sacas por
alqueire
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Para completar, as manchas de solos arenosos do município continuam sendo o reduto da pecuária de corte,
onde criadores como Ernani de Oliveira conduzem sua atividade. No dia 12, ele foi ao evento da Cocamar acompanhado da esposa Vera. Animado, disse saber que a
cooperativa mantém uma atuação forte em seu setor, fornecendo uma completa linha de insumos. E resumiu:
“Tenho certeza que a vinda da cooperativa vai ser muito
boa para nós”.
Iepê, cujo nome em tupi-guarani significa “Liberdade”, possui 7,2
mil habitantes e, no ano passado, completou 70 anos de fundação.
Banhado pelo Rio Paranapanema (foto abaixo), o município fica nas
proximidades da Usina Hidrelétrica de Capivara. Segundo a prefeita
Rosa Habib Zakir, a Cocamar chega para fortalecer a economia do
município e região. “Estamos recebendo a cooperativa de braços
abertos e não temos dúvidas de que a sua decisão de investir na
cidade será coroada de muito sucesso”, afirmou ao vice-presidente
José Cícero Aderaldo, durante a reunião com os produtores

Acima, o produtor
Paulo Tarcísio
Zago e o casal de
pecuaristas
Ernani e Vera
de Oliveira

7,2

mil habitantes,
a população
de Iepê
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Transparência e diálogo
direto com os produtores

Ao pronunciar-se na reunião com os produtores e lideranças em Iepê (SP), o
vice-presidente de Negócios
da cooperativa, José Cícero
Aderaldo, explicou que o objetivo do encontro era apresentar a forma de atuação da
Cocamar. “Priorizamos a
transparência e, ao menos
duas vezes por ano, dirigentes se deslocarão até aqui
para apresentar o desempenho, os números da cooperativa e dialogar diretamente
com os associados”, pontuou.

Segundo Aderaldo, o objetivo da Cocamar é gerar benefícios aos produtores,
lembrando que todos os ga-

nhos são investidos em melhorias na própria cooperativa. Ele ressaltou que a
estrutura de recebimento de
grãos começou a operar no
início de março e, até maio,
a loja de insumos agropecuários estará funcionando.
“Pretendemos também avançar para outros municípios
da região”, adiantou, lembrando que desde 2012 funciona uma unidade para comercialização de insumos
agropecuários em Presidente Prudente.

Em seguida, o superintendente de Negócios, Arquimedes Alexandrino, falou sobre
os diferenciais do cooperati-

vismo, ressaltando, entre outros aspectos, o fato de a Cocamar ser uma balizadora
de mercado, oferecendo preços justos pela produção e,
ao mesmo tempo, insumos
de qualidade a preços competitivos.

Na opinião do produtor
César Pinchetti, a chegada da
Cocamar “contribuirá para
fortalecer o agronegócio regional”. Para Pedro Roberto
de Souza, “a concorrência é
muito salutar” e, na visão de
Paulo Tarcisio Zago, a estrutura cooperativista “vai beneficiar muito os produtores,
que receberão preços adequados por suas safras”.

A unidade da cooperativa
começou a receber grãos
no início de março e,
em maio, coloca em
funcionamento a loja
de insumos
agropecuários. O
gerente, o engenheiro
agrônomo Rodrigo
Nunes Karrum, contará
com uma equipe de 16
colaboradores

“Estamos recebendo a cooperativa de
braços abertos e não temos dúvidas
de que a sua decisão de investir
na cidade será coroada
e muito sucesso”

PREFEITA ROSA
HABIB ZAKIR
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“Nós fazemos
grandes
investimentos
aqui procurando
trazer o que há
de ponta e fazer
a diferença na
formação de
nossos alunos.”

WILSON MATOS SILVA,
reitor da instituição

J orna l de Se rv i ç o Coc a ma r

Cocamar apoia protocolo Projeto Bambu
sobre iLPF na UniCesumar

No dia 7 de março, a Cocamar participou do 10º Dia de
Campo de Agrárias do Centro Universitário Cesumar (UniCesumar), na Fazenda Experimental Unicesumar, em Maringá. O evento contou com a participação de estudantes,
profissionais da área e produtores rurais, e mostrou as
últimas novidades em termos de pesquisas e técnicas desenvolvidas para a melhoria da produção no campo.
A Cocamar apoia um protocolo de iLPF dentro da instituição, com o objetivo de difundir tecnologias sustentáveis
de produção para os alunos dos cursos de Agronomia,
Agronegócio, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Ambiental e Sanitária, Gestão Ambiental, Medicina Veterinária e do mestrado em Tecnologias Limpas.
Os alunos responsáveis pela condução e apresentação
do protocolo foram os acadêmicos Caique Oliveira e Everton Pinelli Magalhães, juntamente com o engenheiro agrônomo Renato Watanabe, coordenador técnico de iLPF da
Cocamar. “O objetivo é mostrar o trabalho que a Cocamar
vem desenvolvendo, principalmente no arenito, e a viabilidade técnica e econômica de reformas de pastagem utilizando a cultura da soja”, comenta o coordenador.
(Valdete São José)
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Cerca de dois mil visitantes participaram do Dia de
Campo da Unicesumar, Na décima edição do evento,
eles conferir trinta tipos de experimentos diferentes,
tanto na área agrícola, quanto pecuária e meio
ambiente, destacando-se projetos de sustentabilidade.

Uma das novidades foi uma estufa montada com
materiais a partir do bambu, numa parceria da
Unicesumar com a Emater. O experimento, que
recebeu o nome de “Projeto Bambu”, visa testar
variedades da planta que melhor se adaptem à
região e possam ser utilizadas entre as divisas das
propriedades como barreira sanitária. No caso do
plantio de bambus, estudantes responsáveis pelo
experimento chamaram a atenção ainda para as
possibilidades de uso em outras áreas, como
culinária, construção civil, artesanato e na
produção de papel, por exemplo.

Incerteza sobre prorrogação
do Car deixa o setor em alerta
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BAIXA ADESÃO Apenas 6,3% das propriedades rurais tiveram sua documentação regularizada

até agora no Estado e o prazo expira dia 5/5. Governo ainda não se pronunciou se vai prorrogar
Da Redação
Primeiro passo na adequação dos imóveis rurais ao novo Código Florestal, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) segue com
baixa adesão em todo o Brasil, segundo publicou a Gazeta do
Povo em 10 de março, no caderno Agronegócio. Faltando praticamente um mês para o fim do prazo oficial de registro, apenas
6,3% das propriedades paranaenses foram regularizadas, segundo dados da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar) e da Federação da Agricultura do Estado do
Paraná (Faep).

A demora é motivo de alerta. Fatores como a escassez de florestas para compensação e de técnicos qualificados encarecem
o processo, segundo indicam especialistas. Não há confirmação
de prorrogação de prazo. A data limite pode não ser estendida
por mais um ano como o setor produtivo esperava.

Divulgada no início de março, a última parcial do Serviço Florestal Brasileiro (SFB), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), aponta que o Brasil somava 136 milhões de
hectares passíveis de registro (36,7%).

No Paraná o quadro é pior e as adesões somam 1,3 milhão de
hectares, do total de 15 milhões de hectares que precisam do
registro, conforme o SFB. A Federação da Agricultura do Estado
do Paraná (Faep) aponta razões que vão desde o “desinteresse
dos produtores rurais” até “a falta de profissionais capacitados”
para o baixo número de adesões.

A entidade avalia que a operação é relativamente complexa e
ainda existem dúvidas acerca da legislação vigente. Por essas
razões pede-se a prorrogação do prazo. “É impossível cadastrar
todos os imóveis rurais do Paraná no prazo atual, pela complexidade e falta de estrutura”, resume Carla Beck, especialista da
área ambiental do Departamento Técnico Econômico da Faep.

“Não há motivo para esperar. Quem ficar por
último vai encontrar terras mais caras e a falta
de técnicos qualificados para fazer o serviço”

VITOR HUGO BURKO, ex-presidente do IAP
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Parecer definitivo
sobre a extensão
do prazo só sai
no final de abril
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Oficialmente, o CAR deve ser enviado até às 23h59m
do dia 5 de maio de 2015, mas a lei do novo Código
Florestal (12.651/2012) prevê a possibilidade de extensão do prazo por mais um ano. Um parecer definitivo deve sair no final de abril, mas o MMA sinaliza
que a extensão pode não chegar a um ano – e nem
ser válida para todos os produtores.

Sem uma definição clara das datas, a melhor alternativa para os donos de imóveis que ainda têm pendência é realizar o cadastro imediatamente, argumenta Vitor Hugo Burko, ex-presidente do Instituto
Ambiental do Paraná (IAP) e sócio da consultoria Estratégia Ambiental.
“Não há motivo para esperar. Quem ficar por último
vai encontrar terras mais caras e a falta de técnicos
qualificados para fazer o serviço”, alerta. Ele lembra
que os cartórios também já estão exigindo o documento para operações de transferência, unificação ou
subdivisão dos imóveis rurais.

ACELERAR - A Faep orienta que os donos

de imóveis rurais devem iniciar o cadastro
assim que possível. “O produtor pode fazer
um diagnóstico de sua propriedade, mas
deve buscar orientação, pois nem todas
as etapas são simples”, ressalta
Carla Beck.

Uma área de floresta demora
60 dias para que possa ser
utilizada como reserva legal

Os produtores interessados em vender
áreas verdes para compensação ambiental
têm seus imóveis valorizados. Antes sem
preço em muitas regiões, o hectare de floresta se aproxima de R$ 10 mil.

Conforme o especialista Vitor Hugo
Burko, da Estratégia Ambiental, são necessários pelo menos 60 dias para que determinada área de floresta possa ser utilizada
para compensação de reserva legal. “É preciso localizar todos os registros do imóvel,
desde a origem. Às vezes a área original é
menor do que a informada na matrícula
mais recente, e isso pode gerar problemas
para o produtor”, explica.

REGULARIZAR - Para quem precisa somar
área de reserva legal à sua propriedade, a
escassez de florestas prolonga a regularização, mas não impede o registro do imóvel
no Cadastro Ambiental Rural (CAR). A regularização será feita por programa científico, o PRA, com prazo para que o pro-
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prietário recomponha ou compense a falta
de área de preservação permanente ou reserva legal, dependendo de análise caso a
caso.

A venda de excedentes via Cotas de Reserva Ambiental (CRAs) – que também permite a regularização de produtores com
passivo – ainda não foi regulamentada oficialmente pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). As operações realizadas até
o momento nessa modalidade não são ilegais, mas o mercado tende a crescer quando a regulamentação for consolidada.

R$ 10 mil
é o valor aproximado
de um hectare
de floresta
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Produzindo florestas
com mãos especiais
AMBIENTE Mantido desde 2006

pela Cocamar em Maringá, Projeto
Cultivar inaugurou no início de
março o seu viveiro em Rolândia
Rogério Recco

“Produzindo florestas com
mãos especiais”: a frase resume o objetivo do Projeto
Cultivar, uma premiada ini-

ciativa com foco no meio ambiente e inclusão social que a
Cocamar implementa desde
2006, em Maringá, por meio
de seu Instituto Constâncio
Pereira Dias.

A realização envolve a Associação dos Pais e Amigos dos
Excepcionais (Apae), onde alunos são contratados pela cooperativa para a produção de
mudas de espécies nativas.
Todo esse material é repassado gratuitamente a produtores rurais e prefeituras para
a recomposição de áreas de
preservação permanente. A
partir de 2011, a empresa
Bayer Cropscience se tornou
apoiadora do projeto.

No dia 4 de março, o Cultivar inaugurou o seu segundo
viveiro, na chácara da Apae
em Rolândia, município da região norte paranaense, onde
a entidade conta com 200 alunos, dos quais 12 foram selecionados e treinados para
participar da atividade.

ORGULHO - Uma cerimônia
de inauguração das instalações reuniu dirigentes e representantes das partes envolvidas. “Um dos aspectos
mais importantes é que o projeto assegura direitos e cidadania aos alunos”, comentou
a presidente da Apae, Neiva
Moser. Na visão do presidente-executivo da Cocamar,
José Fernandes Jardim Júnior,
Rolândia tendo tudo repetir o
êxito alcançado pelo viveiro
de Maringá, acrescentando
que o trabalho desenvolvido
“é motivo de orgulho para a
Cocamar”. Ambos ressaltaram também o diferencial
dessas mudas, que são feitas
por alunos especiais.

Viveiro em Rolândia
absorve 12 alunos da
Apae; solenidade de
inauguração reuniu
dirigentes da cooperativa,
da entidade, da empresa
Bayer, autoridades
e outros convidados

“É uma grande honra para
a Bayer participar do projeto”,
frisou o gerente regional da
empresa para o norte do Paraná, Marco Andrey Salle, enquanto o vice-prefeito do município, José Danilson, agradeceu o fato de a Cocamar ter escolhido Rolândia para sediar
o projeto.
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Inclusão social

Sob a orientação da instrutora Ingrid Queiroz, os alunos são
de várias faixas etárias. Danilo Fernandes Pereira, que tem
20 anos, disse que este é o seu segundo emprego e Ricardo
Pontes, de 35, afirmou gostar de trabalhar com plantas. Por
fim, dona Aurora, mãe de João Carlos Candreva, de 53 anos,
contou que o filho ficou contente por ter sido escolhido para
integrar a equipe do viveiro. E completou: “temos que aplaudir
iniciativas assim”. Entre as espécies cultivadas, segundo Ingrid, estão aroeirinha, paineira, mutambo, jangadeiro, gurucaia, pau d’alho e vários tipos de ipês, próprias para florestas.
Com o início de funcionamento do viveiro de Rolândia, o Projeto Cultivar poderá ampliar sua produção de mudas de 45 mil
para 60 mil unidades por ano, no total. Em Maringá, são 30
alunos participantes.

J orna l de Se rv i ç o Coc a ma r
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Com o novo viveiro,
produção anual de
mudas será ampliada
de 45 mil para 60 mil
unidades/ano; nas fotos
ao lado, em sentido
horário, Danilo Pereira,
João Candreva e a mãe
Aurora, e Ricardo Pontes
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milho e trigo

Alta do dólar faz
produtor se empolgar
com as culturas
de inverno
NOVOS TEMPOS Do desânimo observado há

Se a alta do dólar fez disparar as cotações da soja, o
mesmo acontece agora em
relação às culturas de milho
e trigo, cujo ciclo se situa no
outono/inverno no Paraná.
Como os produtores já haviam comprado os insumos
no final de 2014 com a moeda norte-americana a R$
2,70, eles agora torcem para
que o clima ajude e consigam colher grandes safras,
garantindo uma lucratividade com a qual, até pouco
tempo, não contavam.
A semeadura de milho já
terminou na região, en-

quanto a de trigo ainda vai
começar. Após apontar inicialmente para redução nos
dois cultivos – diante de cotações pouco convidativas
nos últimos meses -, o setor
revisa os números e cogita
inclusive ampliar as lavouras, no Paraná. Esse quadro
ganha nitidez no Estado,
líder na triticultura e segundo maior produtor de milho
na segunda safra.
MELHOROU - A estirada do
dólar trouxe novo ânimo
aos produtores. Com a moeda norte-americana acima
de R$ 3, o milho promete
rentabilidade bem acima
do preço mínimo, que é

p

alguns meses, fala-se agora até mesmo no
aumento de área para ambos os cultivos

Da Redação
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de R$ 17,67 por saca no
Paraná. Ainda abaixo
dos praticados há um ano
atrás, os preços já subiram
20% em seis meses, no Estado.
O Paraná, que pretendia
cultivar 1,87 milhão de hectares, agora tende a plantar área mais próxima de
1,9 milhão de hectares. O
tamanho da lavoura nacional de milho de inverno,
estimado em 8,9 milhões
de hectares (2,5% menor
que a de 2014) foi revisto
no levantamento que a
Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) divulgou em meados do mês.

expandir a área de ambas
as culturas”, afirma Robson Mafioletti, do departamento econômico da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná
(Ocepar).
De acordo com dados da
Secretaria da Agricultura e
do Abastecimento (Seab) do
Paraná, na última safra de
inverno, o rendimento médio no milho segunda safra
foi de 5,3 mil quilos por
hectare e o trigo de 3 mil
quilos por hectare.

AUMENTO - O quadro é de
mudanças de planos, também, em âmbito nacional.
“Os preços estavam baixos
ÁREA DE SOBRA – Não no início da safra e o produfalta espaço no Paraná tor, desestimulado. A mupara ampliar a safra de dança de cenário trouxe
grãos de inverno. “Soma- novo ânimo. Estimamos que
dos, o trigo e o milho ocu- não haverá redução. Ao conpam 3,2 milhões de hec- trário, aumento de 4% no
tares. Só de soja temos milho de inverno no país”,
mais de 5 milhões de hec- aponta a analista de mertares no verão. Ou seja, o cado Ana Luiza Lodi, da conEstado reúne condições de sultoria INTL FCStone.

Trigo poderá ter
produção recorde

As inaugurações de moinhos no Paraná prometem aliviar a falta de liquidez, maior preocupação dos triticultores. Mesmo que repita a área da última safra (2,7
milhões de hectares) o país pode chegar a 7 milhões de
toneladas, o que seria um recorde. Essa marca, anunciada um ano atrás, não foi atingida por quebra climática de 1 milhão de toneladas nas lavouras gaúchas.
Paraná e Rio Grande do Sul concentram 90% do plantio
e estão prevendo 2,5 milhões de hectares, com leve incremento.
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O cenário mudou para melhor

Ao falar sobre as perspectivas para o milho e o trigo,
o vice-presidente de Negócios da Cocamar, José Cícero Aderaldo, o Zico, afirma que elas mudaram para
melhor. “Hoje uma boa parcela do milho brasileiro é
vendida no mercado externo e os preços são formados em dólar. Essa alta da
moeda norte-americana
também é repassada aos
preços do cereal. Muitos
produtores, inclusive, aproveitaram esse momento para vender antecipadamente
uma parte da safra que foi
plantada agora”, explica.

Zico lembra que alta do dólar também impacta sobre
os custos, mas isto não vale
para a safra que acaba de
ser plantada, pois quando
os produtores compraram
os insumos, o valor da
moeda norte-americana estava ainda em R$ 2,70. As
despesas vão ficar maiores,
isto sim, por causa de itens
como o óleo diesel, que tiveram reajuste recentemente.

NOS EUA - Ao analisar a
tendência de os produtores
norte-americanos reduzirem
a área cultivada de milho
em favor da soja, este ano,
ele lembra: “O efeito positivo
que isto poderá ter no milho,
tende a ser anulado com o
que ocorrer na soja. Se reduz a área de um e aumenta
a área de outro, certamente
o impacto será diferente sobre os preços”, comenta,

acrescentando: “Uma área
maior não necessariamente
vai significar uma safra
maior, isso depende, ainda,
das condições climáticas durante o desenvolvimento da
safra naquele país”. De qualquer forma, Zico pontua que
vem por aí, certamente, um
período de nervosismo, pois
o tamanho da colheita nos
Estados Unidos, tanto do milho, quando da soja, é que
será o direcionador dos preços para o segundo semestre.

TRIGO - Em relação a esse
cereal, as previsões indicam um desempenho de
preços melhor do que o do
ano passado, quando houve
uma safra boa mas preços
muito ruins. A alta do dólar
também impacta sobre o
trigo, sobretudo porque metade daquilo que o Brasil
consome é importado. Mas

o fator que pesa sobre os
preços do trigo no mercado
nacional é o tamanho da
safra brasileira. “Quando a
safra do Brasil é superior a
5 milhões de toneladas, há
uma forte pressão baixista
sobre os preços. Já quando
é menor do que 4 milhões
de toneladas, isso provoca
uma alta nos mercados, o
que ficou evidente nesses
dois últimos anos”, explica.
E completa: “O cenário de
preços dependerá do valor
do dólar, mas sobretudo do
tamanho da safra que o
Brasil irá colher” .
Zico: O cenário de
preços do trigo dependerá
do valor do dólar, mas
sobretudo do tamanho
da safra que o Brasil
irá colher”
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Foram muitos problemas,
mas agora é olhar pra frente
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milho e trigo

O departamento técnico da Cocamar informa que a área
cultivada com milho, na região da cooperativa, deve atingir
421 mil hectares, 8% menor em relação a superfície cultivada em 2013. Quanto ao trigo, a expectativa é 161 mil hectares, 16% a mais.
Duas situações espelham a realidade das safras de verão
e inverno na região. Em ambas, os produtores sentiram os
efeitos dos problemas climáticos que atrapalharam a safra
de soja.

NORTE - A chuva que beneficiou a lavoura de milho foi a
mesma que retardou a colheita de soja e a qualidade dos
grãos do agricultor Pablo Jessé Mologni, integrante do Conselho de Administração da Cocamar. Ele lida com 160 alqueires nos municípios de Cambé, Rolândia e Tamarana e
investe, todos os anos, durante o inverno, em milho e trigo.
.
Mologni conta que, este ano, por conta dos atrasos na semeadura da soja (causados pela seca em outubro) e na colheita, resolveu semear somente 30 alqueires de milho. errado nesta safra, não esperava mais do que 60 sacas.
Normalmente, no inverno, ele costuma destinar metade da Em algumas áreas, dava desespero quando a soja nasceu.
Cheguei a acionar o seguro, mas ainda bem que não foi
área para o cereal e a outra metade para o trigo.
necessário. A soja reagiu e surpreendeu”, conta o produtor.
NOROESTE - Já Nelson Trivilin Júnior, de Floraí, conseguiu Já nos 80 alqueires localizados em Tamarana, semeados
semear todo o milho que pretendia, iniciando no dia 4 de depois de 20 de novembro, a soja está mais bonita ainda e
fevereiro e terminando o serviço em meados de março. Em deve fechar com média de 150 a 160 sacas – a colheita vai
45 alqueires, onde o solo estava mais desestruturado, lan- até o início de abril.
çou as sementes do cereal em consórcio com capim braquiária. Confiante, diz esperar que os problemas tenham Trivilin também sofreu com o clima, mas conseguiu tirar
passado e acredita na colheita de uma safra melhor que a uma média de 120 sacas de soja por alqueire. “Não basdo ano passado, quando obteve a média de 250 sacas por tasse a estiagem inicial, quando a soja estava pronta para
colher os 12 dias de chuva em fevereiro derrubaram mais
alqueire.
10 a 15 sacas por alqueire, deixando os grãos chochos e
SOJA - Mologni colheu por volta de 120 sacas em 80 al- mofados. Enchia o caminhão e não dava peso”, lamenta.
queires em Cambé e Rolândia, “Com tanta coisa dando (Marly Aires)

Mologni, que se
surpreendeu com
a recuperação da
soja, semeou uma
área pequena de
milho. A cultura
se desenvolve
normalmente na
região noroeste
do Estado

Quem já lidava com trigo, persiste
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Em Bela Vista do Paraíso, município da região norte
do Estado, o agricultor Edson Vander Risso, 45 anos,
destinou 30% de suas terras para a cultura do trigo.
Em 32 alqueires, ele vai utilizar 400 quilos de sementes por alqueire e 600 quilos de adubo. “Também vou
fazer o tratamento das sementes contra percevejo e
fungos. Pretendo iniciar o plantio em 15 de abril”, diz.
O cooperado revela que sempre cultivou trigo e adota
a prática para a rotação de culturas. “Como o clima da
região é propício, a produtividade é sempre boa. No
ano passado fiz a média de 145 sacas por alqueire com
pH superior a 80. Além da produtividade, a qualidade
ajuda.”

No município de Cambé, outro tradicional produtor
do cereal, Advaldo Luciano Dolfini, conta que vai destinar 100% dos seus 140 alqueires para o grão. Segundo ele, a semeadura será iniciada na segunda
quinzena de abril. “Vou utilizar a média de 450 quilos
de semente por alqueire e 300 quilos de adubo. Programei ainda aplicar 450 litros de microgeo (adubação
biológica) por alqueire”, informa. Na safra passada ele
fez a média de 135 sacas por alqueire, volume que diz
esperar manter ou superar neste ano. A qualidade do
pH, 80, também agradou.
Na região noroeste do Estado, em Jussara, o cooperado Osvair Reami também vai apostar no trigo. Dos
285 alqueires cultivados por ele, aproximadamente 80
foram separados para receber a cultura. “Na verdade
eu ia plantar uma área menor, porém como atrasou o
plantio e a colheita da soja, não tive outra opção. O
preço do trigo não está muito animador, mas é melhor
do que deixar a terra sem nada”, afirma. Diferente do
ano passado , quando semeou uma parte da área no
mês de abril e perdeu com a doença bruzone, neste ele
vai semear toda área em maio. “Os plantios realizados
mais cedo produziram apenas triguilho. Já onde plantei mais tarde rendeu a média de 100 sacas por alqueire com pH acima de 80. Espero produzir igual ou
mais”, finaliza. (Cleber França)

Semeadura do cereal
começa em meados
de abril. Cultura
sofreu redução de
área no Paraná,
nos últimos anos,
mas retomou
crescimento em
2014, ajudada
pelos baixos
preços do milho

Caramuru facilita para os produtores
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SAFRA Distrito fica próximo das

divisas de Cambé com Rolândia,
Londrina e Arapongas
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pios, e que está trazendo um grande benefício aos produtores dali”, afirma o gerente. Dentre as facilidades, ele
destaca a agilidade de descarga, a economia de tempo
gasto no percurso, entre outras.

“Para facilitar e encurtar a distância, a Cocamar atendeu
às reivindicações de produtores e cooperados da região,
Em funcionamento desde o dia 27 de fevereiro, uma das investindo cerca de R$ 7 milhões em uma estrutura
mais novas estruturas de recebimento de grãos da Coca- ampla, ágil e moderna” disse Nocchi. A obra começou a
mar, a de Caramuru, distrito de Cambé, trabalha em ritmo ser executada em agosto do ano passado.
acelerado no recebimento da safra de soja 2014/15. “Há
uma boa expectativa de recebimento já no primeiro ano O primeiro cooperado a entregar soja na nova unidade foi
de atuação”, avalia Adilson Esteves Jardin Nocchi, ge- Pablo Jessé Mologni, que é membro do Conselho de Admirente da unidade de Cambé, que abrange aquele entre- nistração. Ele planta 160 alqueires de soja, milho e trigo
posto.
em Cambé, Rolândia e Tamarana. Mologni ressalta o benefício que os produtores passam a ter com a economia de
Adilson comenta que assim que foi colocada em opera- tempo e de combustível no transporte da produção.
ção a nova estrutura, percebeu-se uma demanda grande
por parte dos produtores dos quatro municípios cujas di- ESTRUTURA - O novo entreposto de recebimento e transvisas ficam próximas daquela localidade: Cambé, Rolân- bordo de soja, milho e trigo, possui dois silos pulmão com
dia, Londrina e Arapongas.
capacidade de 1.500 toneladas ao todo, três moegas para
350/t, um tombador de bitrem, duas balanças de fluxo de
ESTRATÉGICO -“A escolha do local foi decisivo por ser o entrada e saída, um refeitório para os colaboradores e outro
ponto central do raio que compreende os quatro municí- para os caminhoneiros que transbordam a produção.

Entreposto situado
em região estratégica
possui estrutura
ampla, ágil e moderna
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SÃO MARTINHO –

A Cocamar colocou
em operação, também, no final de fevereiro,
uma estrutura de recebimento de grãos
no distrito pertencente ao município de
Rolândia. Com ele, produtores de grãos
deixam de percorrer longas distâncias
para entrega de suas safras
Fotos: Daniel Alves
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Muito mais soja com o Programa
de Aumento de Produtividade
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EVOLUÇÃO Em vez das baixas médias

obtidas há alguns anos, que resultavam de
vários problemas na propriedade, situação
agora é bem melhor, segundo produtor de
Ourizona
Marly Aires
Participar do Programa de Aumento de Produtividade de Soja
(Paps), da Cocamar, melhorou a vida
do produtor Adevanir Domingos
Calvo, que cultiva 38 alqueires de
soja e milho em Ourizona, município
da região de Maringá. Ele conta que,
em comparação às produtividades
que obtinha antigamente, conseguiu
dar um salto.
Na propriedade, sete alqueires e
meio são destinados ao Paps desde
2009. Na época, ele não produzia
mais do que 80 ou 90 sacas por alqueire na área escolhida e cerca de
100 sacas no restante. “Era a pior da
propriedade, com solo degradado,
compactado e de baixa fertilidade”,
lembra o produtor, ressaltando que
havia ali muitas manchas, o que reduzia significativamente a média.
“Tinha lugar que a máquina andava
10 a 15 metros e não engolia soja”,
diz.
A MUDANÇA - A primeira medida

foi plantar o consórcio de milho com
braquiária para formar cobertura e
diminuir a compactação do solo. Utilizou esterco de galinha, como matéria orgânica, e aplicou calcário para
correção do solo; ao mesmo tempo,
reduziu a quantidade de sementes
utilizadas e ajustou a velocidade da
semeadura, entre várias outras medidas. “Muitas dessas iniciativas são
práticas que não custam nada, mas
apresentam resultado”, afirma Calvo.
A diferença ele sentiu já no primeiro ano. “Achei que ia produzir
mais, mas não tanto”. Por isso, passou a copiar em toda a propriedade
tudo que era recomendado na área
do Paps. Segundo o técnico agrícola
que atende ao produtor,
Claudemir Marinoci, não foi feito
nada demais.
“Só
faltava
orientação”.
Dentre os pontos principais
Marinoci destaca o posiciona-

mento correto da adubação, a orientação na escolha do material e a aplicação dos produtos fitossanitários no
momento correto.

“A soma de tecnologias é que deu
resultado. Agora, a lavoura está bonita por igual”, alegra-se o produtor.
O solo da propriedade melhorou
como um todo, igualando em produtividade mesmo o que era ruim. “Algumas pessoas vieram dizer que eu
iria trocar seis por meia dúzia, mas
quando viram os resultados, passaram a copiar a tecnologia também”,
conta.
Retardar a aplicação de fungicida
na soja, por exemplo, era uma prática comum na região, tentando fechar o ciclo com apenas uma dose.
Ao ver o custo benefício da prática na
área do Paps, não só Calvo, mas vários outros produtores, passaram a
adotar duas doses, fazendo a primeira no pré-fechamento e a segunda
20 dias após.
Nos últimos anos as médias de produtividade do produtor têm variado
de 125 sacas a 150 sacas por alqueire, como no ano passado,
mesmo quando a estiagem prejudicou a média esperada pelo
produtor. “Apesar de toda a
seca, ainda produzimos
bem. Se não estivesse fazendo esse trabalho, minhas médias com
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certeza seriam bem menores”,
afirma.

GARGALOS - O técnico Claudemir
Marinoci diz que como o produtor
Adevanir Calvo tem adotado em toda
a propriedade o mesmo tratamento
feito na área do Paps, optou-se por
mudar o trabalho fazendo apenas
uma intervenção específica, buscando identificar qual o gargalo que
ainda limita a produtividade.

No ano passado o trabalho diferenciado na área do Paps foi com a adubação nitrogenada, adotando a
formulação recomendada pela Cocamar – 06x24x12. Este ano, aplicou
quatro doses de inoculante em vez
de uma só, como no restante da propriedade. O objetivo é assgurar um
aproveitamento melhor na produção
de nitrogênio. “É uma tecnologia barata, mas que dá resultado”, observa
o técnico.

Calvo adotou em toda a
propriedade o mesmo
tratamento feito na área
do Paps: Muitas dessas
iniciativas são práticas que
não custam nada, mas
apresentam resultado”

Jornal de Serviço Cocamar
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almanaque

Soltar peixes para repovoar os rios
NATUREZA Iniciativa mobilizou uma comunidade de pescadores

em São Jorge do Ivaí no Dia Mundial da Água

No Dia Mundial da Água, a 22
de março, uma das maneiras
de marcar a data é fazer a soltura de alevinos nos rios. Foi o
que aconteceu em uma comunidade de pescadores situada
em São Jorge do Ivaí, na região
de Maringá. No condomínio
Poço dos Pintados, que fica debruçado no Rio Ivaí, houve a liberação de cerca de 30 mil alevinos de espécies como pacu,
dourado, piapara, corimba e outras. A iniciativa contou com o
apoio das prefeituras de São
Jorge do Ivaí e Maringá.
Foi o quarto ano consecutivo
de soltura de peixes no local.

Esse trabalho começou com os
próprios moradores do condomínio, que existe há 16 anos,
conforme explicou o pescador
João Ribeiro Filho. "Felizmente
essa parte do rio ainda é bastante piscosa", citou, salientando que existe ali, por parte da
comunidade, a preocupação
de evitar a pesca predatória e
a consciência de desenvolver
ações de preservação. Segundo Filho, quando se investe na
proteção da natureza, o retorno é garantido. Naquele trecho, o Ivaí é povoado por piaparas, piaus, pintados, botoados, corimbas, mandis e outras espécies.

Pescadores fizeram a
liberação pelo quarto
ano consecutivo
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mercado

Preços internacionais dos alimentos
atingem os níveis mais
baixos em cinco anos
CENÁRIO Elevada produção

global, preços baixos das
commodities, subida do dólar,
demanda limitada e outros
fatores, inibem as cotações

Os preços globais dos alimentos caíram ao nível mais
baixo em quase cinco anos,
com um declínio acentuado
no setor dos cereais, carne e
açúcar e uma estabilização
das oleaginosas.
De acordo com o índice de
preços da Organização das

Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura
(FAO, na sigla em inglês), seguindo uma tendência que já
existia, em fevereiro houve
uma queda média de 1% em
relação a janeiro.

O índice da FAO mede a
evolução mensal global dos

Tempestade perfeita
Em 2007 e 2008, a China
crescia a taxas de dois dígitos, os preços do petróleo estavam nas nuvens, a demanda havia estimulado
altos investimentos e bancos
e fundos de pensão aqueciam o mercado mundial de
bens básicos. As peculiaridades dos países produtores influem no preço final do
produto.

Foi a "tempestade perfeita"
sobre os preços dos alimentos e outras matérias primas,
que atingiram níveis exorbitantes pouco antes da crise
financeira de 2008.
O panorama agora é exatamente o oposto. Em fevereiro, os cereais caíram 3,2%

em relação a janeiro; a carne, 1,4%, e o açúcar 4,9%, enquanto as oleaginosas ficaram estáveis. Apenas os produtos lácteos aumentaram
(4,6%).

Além de fatores comuns,
como o preço do petróleo e do
dólar, cada produto tem sua
própria dinâmica, que depende das peculiaridades de
seu mercado, explicam os
entendidos.

preços de exportação de uma
cesta composta por cereais,
oleaginosas, laticínios, carne
e açúcar. Apenas os laticínios
tiveram aumento.

Especialistas listam as razões por trás desta queda:
"Elevada produção global,
preços baixos das oleaginosas, subida do dólar e demanda limitada de grandes
importadores, incluindo a
China. A situação atual é exatamente o oposto do que
havia ocorrido em 2007 e
2008, quando houve uma
disparada no preços dos alimentos.

A queda do trigo, por exemplo, respondeu ao aumento
da produção de grandes exportadores.Na carne, houve
uma clara diferença entre
carne bovina, de carneiro e
cordeiro, que perderam valor, ante os preços mais estáveis de aves e o aumento de
suínos.
Em relação ao açúcar, a
queda foi devido ao

Vacas magras

Na FAO, impera a cautela na hora de
fazer futurologia sobre o comportamento
do mercado de alimentos. Eles dependem
de muitos fatores. Em termos de oferta e
demanda, há uma tendência de queda,
mas como se pode prever o preço do dólar
ou do petróleo ou as políticas agrícolas dos
países ou fatores que afetam a oferta e
clima? São muitas variáveis para fazer
uma previsão exata", afirmam técnicos da
ONU. Ainda assim, segundo eles, os exportadores de alimentos devem se preparar
para tempos de vacas magras.

aumento da produção do Brasil, o maior exportador do
mundo, e o anúncio de subsídios para as exportações da
Índia. No caso das oleaginosas, que englobam da soja ao
azeite de oliva, pesaram os
subsídios ao biodiesel na Indonésia e o impacto das inundações em um dos maiores
produtores, a Malásia.

Alex Lopes, analista de mercado
da Scot Consultoria, avalia que o
preço da arroba do boi tende a continuar em patamares elevados,
mesmo com a redução no consumo
da proteína, consequência da crise
econômica nacional. “Mas os preços só se mantêm em alta devido
a falta de animais”, completa o especialista.
Ele afirma que os frigoríficos são
os que mais sofrem com a atual
crise da economia. Além de pagar
mais caro pela matéria-prima, o
setor não tem conseguido repassar
totalmente a alta no valor da
arroba do boi para o consumidor.
“O poder de compra do brasileiro
está ruim”, lamenta Lopes.

TECNOLOGIAS - A reduzida oferta
de animais tem exigido dos produtores de carne bovina um investimento cada vez maior em novas
tecnologias, com o objetivo de elevar os índices de produtividade.
Reportagem publicada no suplemento Folha Rural, da Folha de
Londrina, edição de 21 de março,
aponta que segundo levantamento
do Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento (Mapa),
a produção brasileira de carne tem
crescido em torno de 2% ao ano,
enquanto que o consumo tem aumentado 3,6% na mesma base de
comparação. Para tentar equilibrar
essa conta, os pecuaristas estão
apostando nas ferramentas dispo-

Integrar com lavoura
é bom negócio

J orna l de Se rv i ç o Coc a m a r

Baixa oferta de animais
mantém cotações da carne
em níveis elevados
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níveis no mercado para melhorar
o desempenho da pecuária de corte
no Brasil, como melhoramento genético e qualidade de pastagem.

O presidente da Associação Nacional dos Produtores de Bovinos
de Corte (ANPBC), Alexandre Turquino, afirma que investir na qualidade genética dos animais e
também nas pastagens são ações
que proporcionam bom aumento

O segundo passo, observa Turquino,
é cuidar da pastagem. “Para ter uma
boa qualidade no pasto é recomendado
fazer integração da atividade com agricultura”, exemplifica o presidente da
ANPBC. No Paraná, avalia ele, além
da baixa oferta de animais, o alto valor
das terras tem pressionado os pecuaristas que querem continuar na atividade a investir em tecnologia para
melhorar o desempenho do rebanho.
“Sem adotar medidas que levem a um
aumento de produção, permanecer na
pecuária fica praticamente inviável”,
observa Turquino.

Pá g . 2 5

Ele aponta que expandir a área
de produção de carne no Paraná é
difícil porque plantar grãos é financeiramente mais vantajoso devido
aos altos valores das commodities.
“Mesmo com o valor da arroba do
boi acima de R$ 145, a soja ainda
é mais competitiva se comparada
à pecuária”, aponta Turquino. Por
isso, o presidente da ANPBC,que
também é pecuarista, afirma que
uma boa genética de produção e a
adoção do sistema de integração lavoura com pecuária, é a melhor
forma de obter retorno com a produção de carne em áreas menores.

Turquino destaca ainda que a pecuária paranaense é uma das mais
modernas do país exatamente porque adota sistema de integração, o
que ajuda a elevar a qualidade das
pastagens. “O futuro da pecuária é
o que fazemos hoje, investindo em
genética e em uma boa alimentação”.
No PR, há 6,5 milhões de
cabeças de gado de corte

de produtividade na pecuária, sem
que haja necessidade de expansão
na área. “A primeira coisa que o pecuarista deve investir é em genética, com adoção de inseminação e
utilização de boas matrizes”, recomenda o dirigente.
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7º ano

Foi a sétima edição do Dia
de Campo, que tem o objetivo de levar ao produtor
uma tecnologia inovadora e
sustentável que transforma
pastagens degradadas e de
baixo retorno econômico em
áreas altamente produtivas,
conforme afirmou Renato
Hobold Watanabe, coordenador técnico de ILPF na cooperativa.
A UDT de Iporã possui 48
hectares, dos quais 24 cultivados com soja no verão –
lavoura que faz a reforma
dos pastos e gera recursos
para potencializar a pecuária, explorada no verão e inverno.

ILPF dinamiza a produção
agropecuária na região do Arenito
CENÁRIO REGIONAL Sistema

milhões, sem contar os ganhos de produtividade. Pelas
suas contas, o faturamento
já é explorado em cerca de 60 mil
seria multiplicado por quahectares, mas potencial para
tro, passaria dos atuais R$
570 milhões para perto de
expansão é imenso, com 1,8 milhão R$
2 bilhões com o ILPF.
de hectares de pastos, dos quais
Diante desse volume, o número de pessoas alimenta70% em estágios de degradação
das com carne produzida na
região saltaria de 2,2 miMarly Aires e
Se a integração fosse im- lhões para 4 milhões e ainda
Pedro Grava
plantada em toda essa área, seria possível produzir mais
isso representaria um salto 18,9 milhões de sacas de soja
A adoção crescente da tec- na produção de grãos e usando apenas 40% das ternologia difundida há quase carne, segundo Josinaldo Za- ras.
20 anos pela Cocamar em notti, da Terra Desenvolviseu programa de Integração mento Agropecuário, que Ele ressaltou que é possível
Lavoura, Pecuária e Floresta falou sobre o assunto no dia iniciar o projeto em 20% da
(ILPF) vem modificando a 26 de fevereiro, oportuni- área sem comprometer em
paisagem no Arenito Caiuá, dade em que a Cocamar pro- nada a pecuária da região, já
uma extensa faixa do nor- moveu o Dia de Campo sobre que a maior parte é ocupada
oeste paranaense. O potencial ILPF em sua Unidade de Di- com grama matogrosso, em
para crescer é imenso: atual- fusão de Tecnologias (UDT) elevado estágio de degradamente, 60 mil hectares são em Iporã, na região de ção, onde a produtividade é
cultivados com esse sistema Umuarama.
baixa.
em uma região que, segundo
dados oficiais, possui cerca CARNE E SOJA - Zanotti O evento, que contou com a
de 1,8 milhão de hectares de disse que o rebanho bovino participação de mais de 350
pastagens em grande parte atual de 1,5 milhão de cabe- produtores e técnicos foi prodegradadas.
ças poderia evoluir para 2 movido em parceria com o

Instituto Emater, Instituto
Agronômico do Paraná
(Iapar), Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), Universidade Estadual de Maringá (UEM) e
Prefeitura de Iporã. Contou
com o apoio da Rede de Fomento ILPF (Cocamar, John
Deere, DuPont, Parker, Syngenta e Embrapa).

UDT da cooperativa
em Iporã desenvolve
projeto em que
demonstra a
produtores e técnicos
a viabilidade
do programa

Manter o solo coberto é fundamental
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O principal fator de sucesso da ILPF é manter o solo coberto o ano todo, buscando rentabilidade com sustentabilidade, afirmou o pesquisador Sérgio José Alves, do
Iapar, durante o dia de campo. Ele citou que a base do
sistema é o cultivo de capim braquiária para a formação
de pastos no inverno e para a produção de palha visando
o plantio direto da soja, na primavera. No entanto, disse,
é indispensável que os produtores sigam toda a tecnologia recomendada pelos técnicos, o que reduz o risco de
insucesso.
Sérgio frisou que, em sete anos de experimentos na
UDT da Cocamar em Iporã, a média de produtividade da
soja foi de 43,19 sacas por hectare, o equivalente a 104,5
sacas por alqueire, enquanto a média do município ficou
em 34,8 sacas/hectare (84,4 sacas/alqueire).
Na pecuária, o pesquisador citou que, levando em conta
a taxa de ocupação dos pastos no Arenito Caiuá de apenas 0,7 unidade animal (UA) por hectare, os números na
UDT da cooperativa mostram que eles podem ser superiores: 2,7 cabeças por hectare, com média de 30,6 arrobas de carne por hectare/ano. O cultivo de eucalipto em
espaços intercalares complementa a proposta, oferecendo
conforto térmico aos animais e uma opção de renda adicional, com a venda da madeira.
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BOM MANEJO - Ao falar sobre a tecnologia para produção
de soja em solos arenosos, o pesquisador Avaldi Balbinot,
da Embrapa, afirmou que o ponto chave da integração é
fazer um bom manejo da pastagem antes da soja, cuidando
da altura de pastejo e da adubação. Ele mencionou um trabalho feito pela Embrapa, em 2013, o qual apontou que
tanto o excesso como a falta de palha pode interferir na
produtividade. O volume da palha disponível no solo pode
ser controlado com o manejo do gado.

O ideal, ressaltou Avaldi, é manter uma média de quatro
UA/ha retirando o animal quando a braquiária atingir
35 cm. “Nesta condição a soja produziu 4.200 kg/ha contra uma média de 3.900 kg/ha onde havia seis ou duas
UA/ha e deixou-se a braquiária com 15 cm e 50 cm, respectivamente”. O pesquisador da Embrapa destacou a
vantagem de fazer a inoculação da soja no sulco, em vez
de na semente, pratica que tem apresentado bons resultados. Assim como fazer uma adubação equilibrada e
usar cama de aviário em complementação.
“Uma pastagem bem manejada apresenta maior potencial regenerador e, dependendo da espécie de pastagem,
há um período determinado para entrada e saída do gado,
assim como de dias de descanso”, mencionou o zootecnista João Batista Barbi, da Emater. (MA)

30,6 arrobas de
carne por hectare/ano
é a produtividade
obtida na UDT da
Cocamar, que em
sete anos apresentou
média de 43 sacas
de soja por hectare
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Cooperados participam de
eventos sobre ILPF em Goiás

Um grupo com mais de 40
integrantes, entre produtores
cooperados, técnicos e dirigentes da Cocamar, participaram nos dias 18 e 19 de
março, respectivamente, em
Caldas Novas e Ipameri, em
Goiás, de uma reunião técnica e um dia de campo
sobre Integração Lavoura,
Pecuária e Floresta (ILPF). A
iniciativa foi da Rede de Fomento à ILPF, com a participação de especialistas de
vários Estados.
O anfitrião da reunião técnica, o presidente da Rede de
Fomento e presidente da
John Deere Brasil, Paulo
Herrmann, destacou os benefícios da ILPF para o país e o
mundo. “O sistema é autossustentável e proporciona ao
produtor a integração dos diferentes sistemas produtivos,
além de contribuir com a redução das emissões de gases
do efeito estufa e o desmatamento.”

BENEFÍCIOS - A programação teve início com o pesquisador da Embrapa Cerrados,
João Kluthcouski (João K),
que abordou a expansão da
iLPF no Brasil e os principais
benefícios da tecnologia.
Como exemplo, o pesquisa-

dor apresentou dados de que
o país possui 100 milhões de
hectares de pastagens degradadas, contra 92 milhões de
hectares de pastagens eficientes, ou seja, existe uma
margem muito grande para
crescimento de produtividade. “Precisamos transformar essas áreas ineficientes
em produtivas. O sistema
ILPF possui uma produção
sustentável, que integra atividades agrícolas, pecuárias e
florestais, sendo possível duplicar a produção de grãos,
triplicar a capacidade de suporte das pastagens, produzir carne de melhor
qualidade à pasto, entre outras vantagens”, disse.

"A pastagem ajuda o lavoureiro a fazer mais grãos com
menos custo, e a lavoura superpotencializa a pastagem.
Num futuro próximo, a pecuária vai ser subsidiada
pela agricultura. Quem não
entrar no sistema de integração hoje, está fadado a falir",
declarou João K.

COCAMAR - Um dos pontos
altos do evento foi a palestra
do presidente-executivo da
Cocamar, José Fernandes Jardim Júnior, que abordou a
importância das cooperativas

no fomento da ILPF. Ele destacou as áreas de atuação da
cooperativa nos Estados do
Paraná, Mato Grosso do Sul
e São Paulo e apontou as
principais áreas potenciais
para ILPF na região da Cocamar. “No noroeste do Paraná,
o Arenito Caiuá possui uma
composição de 8% a 20% de
argila e dos mais de 2 milhões de hectares ali existentes, 70% estão degradadas ou
em degradação. Já no oeste
paulista, em nossa área de
atuação existe mais de 1 milhão de hectares com potencial para ILPF. Sem contar
que, no bolsão sul-matogrossense, há mais de 3 milhões
de hectares com igual característica.”

O executivo citou alguns
cases de sucesso de propriedades no Arenito Caiuá, onde
a lotação média era de 1,0
UA/ha e a produtividade
abaixo de 4 arrobas/ha/ano.
O presidente destacou o trabalho do cooperado Gérson
Magnoni Bortoli, de Umuarama, que também estava no
evento: ele adotou o sistema
ILPF e foi ganhador por dois
anos consecutivos do Prêmio
de Produtividade Cocamar
colhendo 78 sacas/ha. “A Cocamar tem o dever de divulgar e incentivar que os seus
cooperados adotem uma tecnologia que potencializa sua
produtividade e contribui
com a preservação do meio
ambiente.

Acima, a delegação
da Cocamar e, embaixo,
detalhe da palestra
do presidente-executivo
da cooperativa.
Ex-ministro da
Agricultura, Alysson
Paolinelli (foto),
desbravador do
Cerrado e padrinho
da ILPF, participou
do encerramento

Na Fazenda
Santa Brígida
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Na quinta-feira (19), pela
manhã, o grupo da Cocamar se deslocou para a Fazenda Santa Brígida, em
Ipameri, para participar do
dia de campo sobre o sistema ILPF.

Produtiva, lucrativa e sustentável, a Fazenda Santa
Brígida, que utiliza o sistema ILPF desde 2006, possui 900 hectares e produz
uma média de 55 sacos/ha
de soja, 160 sacos/ha de
milho e 50 t/ha de silagem
de milho. Da safra de 2006/
2007 para o ciclo 2013/
2014, a lotação animal passou de 0,5 para 2,0 UA/ha
– atingindo até 4,0 UA/ha
na safrinha – e o ganho de
peso de 2 para 16 arrobas/ha.

PROFISSIONALIZAR - Marize Costa, proprietária da
Fazenda Santa Brígida adotou a ILPF em 2006 com o
objetivo inicial de recuperar
pastagens degradadas, já
que a fazenda até então era
voltada à pecuária extensiva
e não contava com máquinas e pessoal capacitado.
"No primeiro ano, tivemos
que terceirizar tudo na parte
agrícola. A boa notícia é que
tudo o que ganhei com a
agricultura foi usado para
pagar as contas, e ainda me
sobrou o pasto recuperado.
A pecuária então fez o papel
dela e assim fomos capitalizando. A partir daí, tivemos
que profissionalizar a agricultura. Agora, teremos que
profissionalizar a pecuária",
conta. A propriedade tem

Quatro estações
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900

hectares é a área
da propriedade, que
faz integração
desde 2006

16

arrobas por hectare,
em média, é a
produtividade
da pecuária
aumentado as produtividades de milho e soja a cada
safra, e vai discutir o planejamento do corte das árvores do sistema. "Quem faz
ILP ou ILPF tem que pensar
no sistema. A gente agrega muito valor, por isso
temos que fazer as contas
da lavoura, da pecuária e da
floresta no sistema", ensina.
(PG)

Na primeira estação do dia de campo, Roberto de Freitas, professor da UEG (Campus
Ipameri), abordou os condicionantes para a ILPF, citando o exemplo da fazenda, que
buscou na rotação das culturas de soja e milho a forma de recuperar pastagens. O pesquisador Lourival Vilela, da Embrapa Cerrados, apresentou, na segunda estação, o
consórcio de milho com gramíneas e leguminosas forrageiras. Ele destacou o trabalho
para minimizar a competição e harmonizar os dois sistemas consorciados. Na terceira
estação, Sebastião Pedro e João K, também pesquisadores da Embrapa Cerrados, abordaram ciclo, arquitetura e época da sobressemeadura de forrageiras na cultura da
soja. João K falou sobre as principais opções de ILP com soja – sobressemeadura da
braquiária, consórcio simultâneo com capim e consórcio defasado (capim plantado
pouco depois da soja) – as práticas fundamentais para obtenção de soja de alta produtividade, como acumular matéria orgânica no solo, descompactação do solo e adequação
do espaçamento de plantas. Na última estação, os consultores da Fazenda Santa Brígida, William Marchió e Vanderlei Oliveira, responderam aos questionamentos dos
participantes sobre os componentes animal e florestal no sistema ILPF. (PG)
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As terras foram conquistadas na raça
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FAMÍLIA DO CAMPO Já na quarta

geração, os Campagnole fizeram
história no café, mas se tornaram
produtores de grãos. Eles chegaram a
Cambé, então Nova Dantzig, em 1934

Marly Aires

A mata fechada, repleta de árvores centenárias, não intimidou os avós maternos dos
cooperados Valdemar, Mário e
José Campagnole, de Cambé.
Para eles, aquilo tudo era um
sinal de terra boa. O casal
Francisco e Regina Marangone se mudou para a região
em 1934. Eles diziam que na
localidade, denominada Nova
Dantzig, só havia uma venda
e poucas casas, mas todo dia
chegavam várias famílias.
Para ir até o sítio, só mesmo
por meio de picadas e os poucos vizinhos moravam longe.

Com mão de obra familiar
abundante, os Marangone conquistaram seu espaço no braço, na foice, no machado e no
traçador. Dos dez filhos do casal, só Elvira, a mãe dos três
cooperados, ficou para trás: era
casada com Antonio Campagnole, o filho do patrão. Os Marangone eram empregados no
sítio de Rosa e Carlos Campagnole em Presidente Venceslau
(SP). Depois de anos trabalhando como porcenteiros, eles
conseguiram juntar dinheiro
para comprar 14 alqueires de
mata virgem no Paraná.

Ano da virada

O ano de 1975 não foi só de
tristezas, por causa da forte
geada. O frio intenso destruiu
o cafezal, mas também foi o
ano da virada. Além da excelente colheita, o preço do café
disparou rendendo um bom
dinheiro com o qual os Campagnole compraram o primeiro trator, um Massey
Fergunson usado, e também
os equipamentos para preparo do solo, plantio e condução da soja. Já a colheitadeira
só veio em 1990.

OS PAIS - Elvira e Antonio se

Desde 1973 eles já vinham
arrancando um pedacinho de
café a cada ano e plantando
soja, serviço que no início era
feito pelos vizinhos, com quem
aprenderam a lidar com a nova cultura. “Apertamos muito
dedo nas engrenagens, mas
aprendemos a regular e plantar”, brinca José. O último pedaço de café foi arrancado em
2002. Recentemente, voltaram
a plantar alguns pés, mais
para consumo da família e
para matar a saudade.

mudaram para Cambé em
1944. Ironicamente, para tocar
uma parcela do cafezal de Francisco, como porcenteiros. “Lá
em São Paulo, o café estava
minguando, mas aqui sobrava
trabalho”, conta Valdemar, o
mais velho dos irmãos homens.
Os três primeiros dos seis filhos
do casal eram mulheres e Antonio já estava ficando preocupado com a situação, quando
Valdemar nasceu.

Com o dinheiro que juntaram
em oito anos de trabalho, Elvira e Antonio compraram, em
1952, nove alqueires de mata
em São Jorge do Ivaí e se mudaram para lá. Conforme ia
derrubando sozinho a mata,
Antonio plantava café e culturas de subsistência. Chegou a
abrir metade da área no machado. Um dos desafios foi
vencer uma gurucaia enorme,

que quatro pessoas não conseguiam abraçar. Para derrubála no traçador, ele teve que
apelar para a filha, Geni: o trabalho demorou dois dias.

Em São Jorge, o problema
eram as geadas. Eles permaneceram três anos ali, mas o
frio torrou os pés de café, demandando começar tudo de
novo. “O sítio era muito baixo
para café. Não valia muito.
Com o dinheiro da venda, meu
pai comprou sete vacas e um
caminhão Chevrolet 51 usado”,
conta Valdemar. Ele lembra
que o dinheiro ficou guardado
um tempo no banco. O pai queria juntar mais para comprar
terra em Cambé, mas acabou
mudando de ideia.
Os primeiros três alqueires e
meio no município Antonio e
Elvira conseguiram em 1962,

Os irmãos Valdemar,
Mário e José.
Na foto abaixo, os
pais Antonio e Elvira
herdados com o falecimento de
Francisco. Trabalhando muito
e guardando tudo que conseguia juntar, o casal comprou a
parte dos outros herdeiros e foi
aumentando o patrimônio, prática que Valdemar, Mário e
José, com as esposas Olga, Tereza e Ana Maria, deram continuidade.

GERAÇÕES - Mas o tempo passou. Além dos seis filhos, Antonio e Elvira têm 19 netos e 21
bisnetos. Rogério, filho de José,
e Antonio, filho de Valdemar,
que representam a nova geração, vêm assumindo as atividades.

Primeira casa foi preservada

A primeira casa “de verdade”
só foi construída cinco anos
depois da chegada a Cambé.
Até então, a família morou
num ranchão de palmito, com
chão batido e coberto de sapê.
A prioridade era derrubar a
mata e plantar o café e as culturas de subsistência. Só depois, pensar na casa.

Demorou, mas a construção
foi feita no capricho, com dez
cômodos, toda em madeira da
propriedade, telhas de barro e
assoalho suspenso, usando
tocos de madeira de lei e vigo-

tas de peroba. “Ainda está tudo
conservado”, mostra Valdemar. O vão embaixo, que dava
mais de um metro em alguns
lugares, era usado para guardar as ferramentas, carriola e
tudo mais.

Mas, apesar do capricho, o
banheiro, como era comum na
época, ficava afastado da casa
e, no início, o banho era tomado de bacia. Tempos depois
é que compraram o chuveiro
de balde, instalado no alto e
que tinha que ser reabastecido
a cada banho. Com uma cor-

dinha, a pessoa tinha que
puxar para virar a bica e fazer
cair água. Mas era necessário
economizar para não ficar
sem água no meio do banho.

Conforme os filhos iam se casando, as casas foram sendo
erguidas por eles próprios,
assim como a tulha e demais
construções do sítio. “Para serrar a árvore no braço e fazer
as tábuas, um ficava em cima
no jiral e o outro embaixo”, diz
Mário. Atualmente, das seis
casas, só resta a primeira, preservada pela família.
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As festas do Km 9

A Comunidade de São Sebastião no Km 9, onde a família participou ativamente
de associações e entidades,
faz mais parte da vida deles
do que a cidade de Cambé
propriamente dita. “Boa
parte do que acontecia lá,
tinha dedo nosso”, diz Valdemar. Eles estudaram ali, fizeram a primeira comunhão, iam à missa e efetuavam todas as compras. A
vendinha ficava na cabeceira do Km 9, propriedade

que hoje também pertence à
família.

Sempre havia festas e bailes para todo lado, mas nada
se comparava às do Km 9.
“A gente contava nos dedos
até chegar o dia. Tinha novenas de Natal, quermesses, jogos de futebol, bailes
e outros eventos que ficaram na saudade para muita
gente que saiu daqui. Tanto
que até hoje, mesmo morando longe, muitos dão um
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jeito de vir à festa mais tradicional, realizada em homenagem ao padroeiro da
comunidade, que é 20 de janeiro”, afirma Valdemar.

José tinha 17 anos quando
conheceu Ana Maria, com
quem se casou. Cada um
morava num dos lados do
Km 9 e se conheceram graças às festas no local. “Eu
era amigo dos irmãos dela e
acabamos nos acertando”,
comenta o cooperado.

“Minhas galinhas ninguém tasca”

Para deixar Elvira furiosa
era só algum bicho se meter
com suas galinhas. Ao ouvir
o cacarejo, se levantava de
madrugada e saía na escuridão, armada com um pedaço
de pau, pronta para botar
para correr ou liquidar o
bicho que se atrevia a lhe roubar as aves.
Normalmente o gatuno era
um reles gambá mas ela che-

gou a ver pegadas de onça e,
certa vez, surpreendeu um
sujeito tentando afanar umas
galinhas. Não pensou duas
vezes em atiçar o Pelé, um cachorro enorme, que fez a sua
parte. “A gente só escutou o
griteiro. Nunca mais o ladrão
voltou”, conta Valdemar.
Onça mesmo a família
nunca viu, mas sabia que
sempre havia alguma por

A geniosa mula Morena

Contando apenas com os recursos que tinha: a força do
braço, dos animais e a criatividade – a família pôs abaixo
um enorme barranco que
havia no terreno, nivelou
tudo e construiu o terreirão
para secar café.

O “monte” foi derrubado na
enxada. Eles cavoucavam a
terra, jogavam com uma pá
sobre um couro de boi curtido e a pequena mula Morena puxava a terra. Não era

“Lá em São Paulo,
o café estava
minguando, mas
aqui no Paraná
sobrava trabalho”

VALDEMAR
CAMPAGNOLE

exatamente uma retroescavadeira, mas funcionou bem.
Aí foi só assentar os ladrilhos no barro e cobrir com cimento, observando os caimentos para escoar a água.

José, o mais novo, disse que
também chegou a conhecer
Morena, que morreu com
mais de 15 anos, mas na
época já estava aposentada.
Tinha sido substituída por
um caminhão velho. Quando
jovem, a mula era “pau para
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perto, pelo miado e as pegadas. E aí, toda precaução era
pouca. Ninguém fazia questão
de dar de cara com uma
delas.

Galinhas e milho eram duas
coisas que não faltam na propriedade. Por isso, polenta
com frango era o prato do dia,
todo dia. Apesar de ser de origem italiana, deu para enjoar,
brinca Valdemar.

toda obra”, arrastando a carroça, transportando a produção de feijão, café ou milho e
até ajudando no manejo da
terra.
Mas era geniosa e inquieta
como poucas, conta Valdemar. Era difícil fazê-la ficar
parada, enquanto providenciavam a carga na carroça.
“Ou a gente carregava as
sacas até onde ela estava ou
alguém tinha que ficar ao
seu lado segurando”.

Fotos antigas: o meio rural era lugar de muita amizade,
festas e acontecimentos que geraram histórias inesquecíveis

Tocando na banda

Quando adolescente, Valdemar aprendeu a tocar trompete,
no final dos anos 1950, com um vizinho que era maestro.
Fez parte da banda municipal de Cambé, Corporação Musical Sete de Setembro, e chegou a ficar em segundo lugar
em um festival em Curitiba que elegeu a melhor banda do
Paraná. “Foi uma emoção tocar no Teatro Guaíra”.
Aproveitando seu talento, ele tocou em muitas festas de
Carnaval comprando uma casa com o que ganhou com a
música. Outro momento emocionante foi quando a banda o
surpreendeu tocando no dia de seu casamento e convidando-o para que tocasse junto.

Poucas e boas

Nas noites, sempre havia a
reza do terço, festas ou uma
visita para fazer na vizinhança. A família percorria quilômetros no escuro, cortando
por entre os pastos e pulando
cercas. Quando adolescente,
Valdemar conta que passou
por “poucas e boas” nas aventuras noturnas. Certa vez,
voltando de madrugada do
baile com os irmãos, primos
e primas, foram surpreendidos por uma tempestade que
deixou a todos com medo,
dada a intensidade. “Mesmo

assustado com tantos raios e
trovões, fingia tranquilidade
para acalmar as meninas
que estavam apavoradas”,
diz.
Um amigo que tinha uma
Rural Willys foi a salvação.
Mesmo já estando lotado, parou para que os seis subissem: eles se amontoaram até
no porta-malas, deixando tudo
coberto de barro.

Em outra feita, quando ia jogar bola, ao cruzar o pasto do
vizinho, resolveu encarar o
touro que todos diziam ser
uma fera. Quando este veio
para cima, todos desapareceram e na fuga, Valdemar só
encontrou um eucalipto para
subir. Como o touro não arredava o pé e não aguentando
mais se segurar abraçado ao
tronco, começou a gritar e foi
socorrido por um amigo que
desviou a atenção do animal.
Foi o tempo de o touro virar
as costas para Valdemar escorregar para o chão e correr.

