SEGURANÇA

A maior parte dos acidentes pode ser evitada
As estatísticas mostram que 90%
dos acidentes de trabalho ocorrem
por atos inseguros, 5% por condições
inseguras e 5% por fatores pessoais
odo incidente que ocorre quando o empregado
estiver a serviço do patrão ou da empresa, inclusive no percurso indo ou
voltando do local de trabalho,
é considerado acidente de trabalho rural.

T

mento contínuo dos trabalhadores. São exemplos de atos
inseguros no campo: o excesso
de velocidade nas operações
com veículos e máquinas agrícolas; a falta de cuidado no
abastecimento e carregamento
de veículos; mexer nos dispositivos de segurança dos equipamentos, retirando-os ou alterando suas finalidades; fumar, beber ou comer, durante
a aplicação de produtos químicos; trabalhar descalço ou de
chinelos; passar ferramentas
para outra pessoa sem o devido cuidado e atenção; entre
outros.

As estatísticas mostram que
90% dos acidentes de trabalho
ocorrem por atos inseguros
(não uso de proteção, excesso
de confiança, brincadeiras,
adaptações improvisadas); 5%
por condições inseguras (ambiente desorganizado, falta de
proteção em máquinas ou
equipamentos); e 5% por fatores pessoais (stress, cansaço, CONDIÇÕES INSEGURAS - São
os defeitos, irregularidades
preocupação).
técnicas, falta de dispositivos
ATO INSEGURO - É o comporta- de segurança e as condições
mento inseguro ou o excesso do meio em que o trabalho é
de confiança na maneira pela realizado, com riscos para a
qual o trabalhador se expõe ao vida e a saúde do trabalhador
executar uma tarefa. Especia- e para as condições operaciolistas chegam a afirmar que nais dos equipamentos em
esses comportamentos arris- uso. São exemplos de condicados e impensados ou con- ções inseguras no campo: ferfiantes demais representam ramentas manuais mal dese80% das causas de acidentes, nhadas, inadequadas ou imdaí a importância do treina- provisadas; falta de dispositi-
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Falta de cuidados ou de equipamentos de segurança estão entre principais causas

vos de segurança e de proteção em máquinas e veículos
agrícolas, como roldanas, engrenagens e polias; transmissões sem proteção (cardan);
excesso de ruído e vibrações
nos veículos; máquinas e equipamentos agrícolas inadequados; pulverizadores com vazamentos; falta de cabine ou
chassi de segurança nos tratores agrícolas; transporte de
trabalhadores em veículos que
não reúnam condições mínimas de segurança como a falta
de bancos, sinalização e outros.
FATOR PESSOAL INSEGURO - É
a limitação pessoal do indivíduo relativa à sua condição de
saúde. Podem ser problemas
como: surdez, deficiência vi- psicológica e emocional, falta no local de trabalho ou em
sual, defeitos físicos, alcoo- de motivação para o trabalho casa e limitações de raciocínio,
lismo e epilepsia, condição por causa de atritos pessoais inteligência e habilidade.

PALAVRA DO PRESIDENTE

Cooperado e cooperativa
continuam crescendo juntos
Soma do esforço e da participação de cada um impulsiona o avanço da
cooperativa, que se sobressai entre as maiores empresas brasileiras
Divanir Higino,
presidente da Cocamar
o início do segundo
semestre as mais
importantes publicações do país divulgam o ranking das maiores
empresas brasileiras. Nessas
listas, elaboradas a partir da
análise criteriosa de diversos
indicadores, a Cocamar tem
presença garantida, destacando-se por sua performance e evolução.

N

Num mercado tão acirrado e
competitivo, como é o caso do
agronegócio, em que a cooperativa concorre com poderosas organizações nacionais e
internacionais, nada é tão gratificante e recompensador do
que poder estar entre as empresas que se sobressaem por
seu crescimento e solidez.
Gratificante porque a base da
Cocamar é constituída por
seus mais de 14 mil produtores cooperados – cerca de

70% de pequeno porte – cuja
soma de esforços solidifica o
conjunto, o que fortalece e
impulsiona a cooperativa, assegurando as conquistas que
têm sido alcançadas ao longo
de sua história.
Cada cooperado tem papel decisivo no futuro da corporação, ao participar ativamente.
A lógica é que, se todos agirem assim, na mesma direção
e com igual objetivo, conseguiremos avançar sempre.
Recompensador porque demonstra que estamos conseguindo superar os desafios e
trilhar um caminho de sucesso, reafirmando a necessidade de continuar crescendo
e, dessa maneira, manter a
estrutura ágil e competitiva,
para sobreviver.
A sobrevivência, portanto,
depende de uma evolução
permanente, que deve vir em
forma de crescimento e também da melhoria da quali-

dade dos serviços oferecidos
aos cooperados e às comunidades nas quais estamos inseridos. Crescer é indispensável, mas a expansão só se
justifica, no caso da Cocamar, quando conseguimos
transformar as oportunidades em benefício de todos:
esta, afinal, é a essência do
cooperativismo. Estamos
anunciando, por exemplo, a
prorrogação da entrada em
vigência da taxa de conservação de milho.

E quando falamos em benefício de todos, cabe um comentário sobre as dificuldades
que as empresas em geral estão enfrentando para fazer a
entrega de insumos aos produtores para a safra de verão
2018/19, devido a greve dos
caminhoneiros e suas sequelas. Nesta edição falamos como a cooperativa agilizou rapidamente a frota própria de
caminhões para buscar os insumos nas fábricas e possibilitar que, assim, esses produ-

tos cheguem aos cooperados
em tempo hábil.
Continuamos trabalhando na
importante missão de fazer
com que cooperados e cooperativa continuem crescendo e
gerando frutos. Afinal, juntos
levamos a Cocamar a brilhar –
e cada vez mais intensamente
- no universo das empresas do
país, mantendo-se como uma
referência em inovação e práticas sustentáveis no moderno
agronegócio brasileiro.

Crescer é indispensável, mas a expansão só se justifica, no caso
da Cocamar, quando conseguimos transformar as oportunidades
em benefício de todos: esta, afinal, é a essência do cooperativismo.
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ARENITO

Com ILP, Fazenda Colab
aumenta em 25% a lotação
animal em apenas 3 anos
Propriedade está localizada em Altônia, região de Umuarama,
onde foi aberta antes da fundação do município
m Altônia, município
da região de Umuarama, no noroeste do
Paraná, a Fazenda
Colaboradores do Brasil
(Colab) iniciou há três anos
a integração lavoura-pecuá-

E
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ria, interessada em reformar
os pastos e aumentar a lotação animal, segundo explica o gerente Valdenir
Seidel.

Alex Piveta, morador em
Iporã, a 30 km, a terra é arrendada por dois anos. O produtor recebe o pasto no período de inverno a tempo de
preparar o ciclo da safra de
Na parceria com o agricultor soja, e o devolve no inverno

do segundo ano. “No segundo ano, nós entramos com
metade do investimento em
sementes de pastagem”, explica o gerente, que é formado em administração de
empresas.

Ele acrescenta que, dependendo do que for detectado nas rotineiras análises
do solo, os proprietários
das terras podem participar também da reposição
de nutrientes.

O modelo de integração é orientado pelo técnico agrícola Eleandro
Zanolli, da unidade da Cocamar em Altônia.
LOTAÇÃO - Foi dessa forma
que a Fazenda Colab, de 630
alqueires (1.524 hectares) e
um plantel de 1,7 mil cabeças de cruzamento industrial com angus, já conseguiu, no curto período de
três anos, aumentar em
25% a lotação animal:
“temos 400 cabeças a
mais”, assinala Seidel. São
120 alqueires (290 hectares)
de integração, dos quais 25
começam a ser conduzidos
pela própria fazenda, sem a
figura do parceiro. A tendência, de acordo com o geren-

te, é ampliar a cada ano as
áreas com ILP.
PRECOCIDADE - A propriedade trabalha com a produção de animais precoces e
superprecoces: “Nosso foco
é o mercado de carne nobre”,
diz o gerente, explicando que
as novilhas vão para o abate
entre 12 e 14 meses de vida,
em média, com 52% de rendimento de carcaça. A carne
é comercializada com o selo
Caiuá por meio de uma associação de pecuaristas da região que têm o mesmo foco
na qualidade, mediante um
valor adicional de 18% por
arroba no produto angus, dependendo da classificação.
Por ano, são abatidas de 150
a 180 cabeças.

O gerente Valdenir Seidel e Alex Piveta
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Integração
controla formigas
A alta infestação de formigas
cortadeiras, comuns em pastos degradados no noroeste
do Paraná, parece estar
sendo controlada sem maiores problemas em propriedades que adotam programas
de integração lavoura-pecuária (ILP) ou lavoura-pecuáriafloresta (ILPF).
No município de Altônia, produtores têm observado que as
formigas praticamente sumiram após a entrada da soja em
reforma dos pastos. Na Fazenda Colab, o gerente Valdenir
Seidel confirma que os insetos
“diminuíram bastante” após o
início da integração.

FORMIGAS - O agricultor Alex
Piveta, parceiro na ILP, acredita que as formigas não encontram condições favoráveis
para sobreviver na lavoura de
soja, diferente do que acontece nos pastos degradados,
onde suas trilhas estão por
todo lado. “A aplicação de
fungicidas para o controle de
doenças da soja ajuda também, indiretamente, a combater os ninhos de formigas,
porque elas se alimentam de
fungos”, comenta o produtor.
As formigas têm elevado
poder de desfolha de árvores alimento para o gado, em
e de pastagens, reduzindo especial nos meses de indrasticamente a oferta de verno.

Em pasto com integração, não
tem formigas, diferente do que
se observa em pastagens degradadas

Resultado financeiro vai para filantropia
O objetivo da Fazenda Colab
não é o fortalecimento econômico dos seus proprietários,
mas a filantropia. No final do
ano, destina os lucros para
apoiar projetos assistenciais
em Altônia e várias outras cidades pelo Paraná e o Brasil.
Já na placa de identificação
da propriedade, na entrada,
está escrito: “Colaborando

com a edificação da Igreja de fundação do município, ocorCristo no Brasil”.
rida em 1968.
Mostrando fotos antigas, o
gerente Valdenir Seidel conta
que a propriedade originou
da iniciativa de missionários
norte-americanos, que investiram em terras no que
ainda era um sertão, em
1957, onze anos antes da

Eles apostavam que seria
possível ganhar dinheiro com
café para apoiar o trabalho religioso, mas o sonho foi desfeito após as geadas e muitas
outras adversidades, como a
difícil vida na floresta, à qual
os pioneiros, vindos de metrópoles dos Estados Unidos, não
estavam acostumados.
Com o tempo, a fazenda foi
mudando de donos, mas nunca perdeu sua finalidade.

Valdenir Seidel
mostrou documentos
e fotos antigas
da Fazenda
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Dia de Campo em Maria Helena
O constante aumento de custos e a baixa produtividade
causada pela degradação dos
pastos levam a um desequilíbrio financeiro que está inviabilizando a pecuária tradicional.

na Fazenda Santa Felicidade,
do agropecuarista Antonio
César Pacheco Formiguieri.
OPÇÃO VIÁVEL - Foram três
palestras: uma com o médico-veterinário Tiago Coelho
Gimenes, outra a cargo do engenheiro agrônomo Luiz Augusto Magnossão, ambos da
Cocamar, e a última com o
pesquisador Sérgio José Alves, do Instituto Agronômico
do Paraná (Iapar).

REVERTER - Para que os pecuaristas possam reverter essa situação, a Cocamar promoveu dia 9 de agosto no município de Maria Helena, região de Umuarama, noroeste
do Paraná, um dia de campo
sobre o sistema de Integração Eles falaram sobre o atual
Lavoura-Pecuária-Floresta momento da atividade, seus
(ILPF).
desafios e demonstraram que
a ILPF é a alternativa viável
SANTA FELICIDADE - A inicia- para recuperação sustentável
tiva, realizada em conjunto dos pastos, a exemplo do que
pelas unidades da coopera- se vê na Fazenda Santa Felitiva em Umuarama, Cruzeiro cidade, de 312 hectares. Ali,
do Oeste e Icaraíma, reuniu diferente do que se observa
dezenas de participantes, na região, os pastos de capim
entre produtores e técnicos, braquiária apresentam gran-

de volume de massa verde,
tendo resistido a cerca de 60
dias de estiagem e também
os efeitos das baixas temperaturas.
RENDA - Pela ILPF, o cultivo
de soja no verão acaba reduzindo em mais de 30% os
custos da pecuária, ao rees-

truturar o solo e recuperar a
fertilidade dos pastos para
engordar o gado no inverno.
Segundo Sérgio Alves, do
Iapar, em um projeto bem
conduzido de integração, a
renda líquida de uma propriedade chega a ser seis ou oito
vezes maior na comparação
com a pecuária tradicional.

Palestrantes
demonstraram que
a ILPF é a alternativa
viável para recuperação
sustentável dos pastos
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Mercado de soja e milho
favorece produtores brasileiros
Com a taxação imposta por Trump à importação dos produtos da China e a retaliação
do país asiático, fica mais em conta para os chineses importarem do Brasil
analista Étore Barone,
da INTL FCStone, diz
acreditar que se o
tempo for favorável, o
Brasil deve assumir já na safra
2018/19, que será semeada a
partir de setembro, a dianteira
na produção mundial de soja,
ultrapassando os Estados Unidos.

O

A previsão da consultoria é que,
em condições normais de clima, o Brasil colha 120 milhões
de toneladas, contra 117 dos
EUA e 57 milhões da Argentina,
terceiro maior produtor do grão.
Estudos meteorológicos apontam, de acordo com Barone,
para um fenômeno climático El
Niño de baixa intensidade, o
que sinaliza para a ocorrência
de chuvas em volumes praticamente normais nas regiões
produtoras.
DESTINO - De toda a soja produzida no Brasil, 55% vão para
exportação e 41% ficam no
mercado interno para abastecer as indústrias e, desse último montante, metade é para
alimentação animal.
DE OLHO NO CONFLITO -Barone
diz que as divergências comerciais entre os Estados Unidos e
a China podem beneficiar os
produtores brasileiros. Com a
taxação imposta pelo governo
Trump à importação dos produtos da China e a retaliação do

país asiático na mesma propor- pode acelerar a comercialização, fica mais em conta para os ção da safra 2018/19”.
chineses importarem soja do
GIGANTE ASIÁTICO - A China é,
Brasil.
disparado, o maior consumidor
Enquanto uma tonelada de soja de soja do planeta, com previamericana custa 444 dólares, a são de demandar 114 milhões
brasileira sai por 400 dólares. de toneladas no ciclo 2018/19.
“O momento é bom para o pro- O gigante asiático é também o
dutor brasileiro”, frisa o espe- maior esmagador (previsão de
cialista. A expectativa dele é 96,5 milhões de toneladas) e o
que a exportação vai ser acele- Brasil já supera de longe os Esrada o ano todo – primeiro por tados Unidos como maior excausa da quebra de 20 milhões portador - foram 74,7 milhões
de toneladas na Argentina e, de toneladas, contra 55,7 miagora, em razão da guerra co- lhões dos norte-americanos.
mercial entre EUA e China. “O
produtor vendeu mais acele- MILHO - Em relação ao cereal,
rado que no ano passado e deve Barone comentou que a projecomeçar a reduzir a fixação, ção para 2019 é de uma produaguardando preços melhores. ção de 26 milhões de toneladas
Com prêmios e preços altos, no verão e 65 milhões de tone-

ladas no inverno, com consumo
de 57 milhões de toneladas, exportação de 30 milhões de toneladas e um estoque inicial de
14 milhões.

Brasil, que já é o
maior exportador de
soja, deve assumir
na safra 2018/19 o
primeiro lugar na
produção mundial
do grão

Segundo ele, o produtor está capitalizado e passou a segurar a
venda quando o preço cai: “ele
percebeu que ganha a luta contra a indústria”. Na opinião de
Barone, os estoques ficarão longe e em março de 2019 os preços podem voltar a subir se o
cultivo de verão não recuperar
ao menos um milhão de hectares. Ele disse também que deve
faltar milho até a entrada da safrinha de 2019, em razão da quebra de produção brasileira deste
ano, fato esse que vai levar os
compradores ao mercado.
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Boas perspectivas com
preços da soja em alta
Dois fatores têm sido determinantes: a quebra da
safra na Argentina e a desvalorização do real,
segundo o vice-presidente José Cícero Aderaldo
s valorizações recentes do preço da soja no
Porto de Paranaguá já
dão uma mostra de como será o mercado de soja nos
próximos meses. “A alta dos
preços vem sendo consistente.
Temos visto a valorização do
produto brasileiro desde o início
da colheita da soja”, afirma o

A
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vice-presidente da Cocamar produto, e a desvalorização do
José Cícero Aderaldo, o Zico.
real, que saiu do patamar de
R$ 3,20 e superou a marca dos
Ele destaca que dois fatores R$ 4,00 recentemente, por
têm sido determinantes para conta das incertezas políticas
essa escalada nos valores no País. “Estes dois fatores
pagos pela soja: a quebra da impulsionaram o preço da soja,
safra na Argentina, que fez que tem se posicionado acima
com que o mercado internacio- de R$ 75,00 já há um bom
nal elevasse as cotações do tempo”, afirma.

BOA SAFRA - A perspectiva
de uma boa safra norte-americana não tem afetado a safra atual, e é improvável que
traga algum efeito negativo,
“porque há uma grande demanda pela soja brasileira”,
explica Zico. “As barreiras à
importação dos produtos chineses nos EUA e a resposta
chinesa taxando a importação especialmente da soja
norte-americana, fizeram
com que as cotações da oleaginosa caíssem muito na
bolsa de Chicago. Mas, por
conta da escassez de produto
este ano, os prêmios para a
soja brasileira aumentaram
de maneira bastante forte,
compensando a queda”, diz.
Entretanto, a boa safra norteamericana tem força para
impactar a próxima safra
brasileira, alerta Zico.

Atualmente, mais de 70% da
safra do Paraná já foi comercializada, restando pouca soja
a ser vendida. Segundo o vicepresidente da Cocamar, quando se iniciou a colheita, e foram registradas boas produtividades, era esperado que os
preços caíssem para R$ 60,00
a saca de soja, mas, começou
a subir e passou rapidamente
dos R$ 70,00.
PARCELAMENTO - “Conforme
viu as oportunidades ao
longo do ano, o produtor foi
comercializando sua produção, vendendo um bom volume toda vez que o preço
subia, utilizando a estratégia
correta do parcelamento ao
longo do ano. O que, de novo,
se mostrou ser o mais certo favor dele”, afirma Zico, res- mar há anos e o produtor tem
para o produtor, porque o saltando que essa é uma aproveitado e feito bons nemercado trabalhou em alta a orientação dada pela Coca- gócios.

Comercialização
parcelada mostrou
ser bom negócio

Preço do milho depende de volume exportado
A tendência inicial de queda
no preço do milho começa a
ser revertida. “Se tivéssemos
uma safra normal, muito provável estaríamos vendendo
milho em uma faixa de R$

23,00 a R$ 25,00 a saca. A
quebra da safra colocou o
setor de abastecimento em
alerta, o que tem feito com
que os preços subam em plena colheita”, afirma o vice-

presidente da Cocamar José que o Brasil vai exportar, porCícero Aderaldo, o Zico.
que, mesmo havendo uma
queda expressiva da produEle explica que a grande ques- ção, aquilo que o país produz
tão do direcionamento dos é mais do que suficiente para
preços do milho é o volume abastecer o mercado interno.
“É necessário que a gente exporte para enxugar o mercado. Então, se houver uma
exportação no patamar dos 30
milhões de toneladas exportados no ano passado, é provável que a gente tenha alguma escassez de milho no
primeiro semestre do ano que
vem”, comenta.
MAIS SOJA - Outro fator que
influi neste cenário, cita Zico,
é que como os preços da soja
estão vantajosos e a cada ano
é crescente o aumento da
área de soja sobre a área de
milho verão, a tendência é que
novamente isso ocorra na pró-

xima safra. Isso reflete na
crescente dependência da safra de inverno para abastecimento do mercado brasileiro
no primeiro semestre do ano.
“A maior área plantada de
milho do Brasil é de inverno.
Então não dá para você esperar o abastecimento do início
ano que vem apenas com a
produção da safra de verão. É
necessário que o estoque da
safra de inverno deste ano
ajude a complementar o abastecimento do ano que vem”,
diz o vice-presidente da Cocamar. Por isso, explica, “o estoque vai depender do quanto
será exportado, e se exportar
os 30 milhões, o abastecimento do mercado interno no
ano que vem fica ameaçado,
daí o aumento dos preços”,
justifica.
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Perdas chegam a 40%
por causa de estiagem
A expectativa é boa para a próxima safra de soja, que se inicia dia 10 de
setembro na região de Maringá; previsão é de chuva normal no período
colheita de milho na
região da Cocamar
avança para a etapa
final. Até o momento
já foram colhidos mais de 80%
da área e os trabalhos devem
se estender até o dia 10 de setembro, especialmente na região de Londrina, que costuma
plantar mais tarde.

A

Os cerca de 50 dias de forte
estiagem em todo Estado
causou uma perda média de
40% da safra de milho. A falta de chuva pegou boa parte

das lavouras em fase de desenvolvimento e formação de
espigas. Em média, a produtividade de milho nesta safra
deve ficar em 51,6 sacas por
hectare ou 125 sacas por alqueire.
MAIS CEDO - Os plantios efetuados até o dia 25 de fevereiro tiveram melhor rendimento, produzindo uma média
de 83,3 sacas por hectare ou
202 sacas por alqueire. São
as lavouras localizadas no
entorno de Maringá, municí-

pios em que os produtores tra- PREÇO BOM - Apesar da quedicionalmente plantam mais bra da safra, boa parte dos
produtores deve fechar o ciclo
cedo.
no azul. Os bons preços pagos
Já a região de Nova Andradina, pela saca de milho, revertendo
no Mato Grosso do Sul, foi a a expectativa inicial, melhoramais afetada pelo clima, com ram a rentabilidade do agria produtividade média ficando cultor. Mas há áreas em que
em torno de 33,3 sacas de não deve cobrir os custos.
milho por hectare ou 80,6
sacas por alqueire. Além de a SOJA - A expectativa dos proestiagem ter sido mais severa dutores é boa para a próxima
na região e do plantio ser mais safra de soja, que se inicia no
tardio, os solos também são dia 10 de setembro na região
mais arenosos, entre outros de Maringá, onde se planta
mais cedo. O bom volume de
fatores.

chuvas, acima da média histórica para o mês de agosto, 170
milímetros em média, não só
facilitou as operações de manejo das ervas daninhas para
plantio da soja, como também
melhorou as reservas de água
no solo.
E as previsões climáticas
para setembro e outubro,
meses em que se concentra
o plantio da oleaginosa na
maior parte da região, são de
chuvas dentro da normalidade para o período.
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Apesar do gargalo, Cocamar entrega
insumos em tempo hábil aos cooperados
Quem optou por comprar fora
da cooperativa possivelmente
irá recebê-los com atraso
greve dos caminhoneiros, que culminou com
a imposição de uma
tabela de frete mínimo,
vem impactando toda a cadeia
do agronegócio não apenas por
encarecer sobremaneira o
transporte de mercadorias.

A

perconcentração de suas operações e, mesmo trabalhando
após isso à plena carga, diuturnamente, não há como recuperar o tempo que foi perdido.

O período da greve e as semanas que se seguiram sem que
os demandadores conseguissem lidar com a nova situação,
afetaram fortemente as indústrias do segmento de insumos.
Sem terem como receber matérias-primas e escoar a produção, as indústrias sofreram um
represamento, seguido da su-

DIFICULDADE - Diante dessa realidade, empresas que fazem o
fornecimento de insumos agropecuários aos produtores, se
viram, de uma hora para outra,
frente ao desafio de cumprir a
sua programação de entrega de
produtos. Como a greve e seus
desdobramentos ocorreram
num período em que os insumos precisam ser deslocados
com agilidade até os locais de
distribuição, nas regiões produ-

toras, para o início no mês de
setembro da safra de verão
2018/19, criou-se um gargalo
que nem todos, agora, estão
conseguindo superar.
NA COCAMAR -Precavendo-se,
a Cocamar mobilizou a sua
frota própria de caminhões no
sentido de buscar as mercadorias e realizar o mais rapida-

mente possível a distribuição
aos cooperados, amenizando o
problema. Ou seja, quem efetuou a aquisição de insumos na
cooperativa, encontra-se relativamente despreocupado, situação que certamente não é a
mesma para aqueles produtores que optaram por comprar
insumos em outras empresas e
devem recebê-los com atraso.

“O cooperado tem como benefício uma cooperativa sólida
que está o tempo todo pensando em facilitar sua vida,
para que não perca tempo e
dinheiro”, afirma o presidente
Divanir Higino, lembrando
também que, nesse contexto,
foi prorrogada a entrada em
vigência da taxa de conservação de milho.

Não faltaram esforços por parte
do setor produtivo. Na tentativa
de encontrar uma solução para
o impasse gerado pela greve
dos caminhoneiros, a partir da
qual uma tabela de frete rodoviário passou a ser exigida, representantes do segmento cooperativista brasileiro reuniramse no dia 1 de agosto, no Palácio do Planalto, com o presidente Michel Temer.
A Cocamar foi representada na
ocasião pelo seu vice-presidente de negócios, José Cícero
Aderaldo, sendo que entre os
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participantes estavam o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB),
Márcio Lopes de Freitas, e o
presidente do Sistema Ocepar,
José Roberto Ricken.
SANÇÃO – Entretanto, no dia 9
de agosto, o presidente sancionou a lei que institui valores
mínimos de fretes rodoviários
praticados no Brasil. O tabelamento de fretes foi uma das
medidas prometidas pelo governo após a paralisação que
afetou diversos setores da economia nacional e provocou de-

sabastecimento. No encontro
em Brasília, os cooperativistas
haviam transmitido ao presidente a dificuldade que o setor
produtivo vem enfrentando a
partir da imposição de uma tabela para o frete, a qual, na visão deles, apresenta enormes
distorções e deveria ter a finalidade de servir como uma referência.
Ao impor valores muito acima
dos praticados pelo mercado,
haverá, segundo os cooperativistas, reflexos diretos na renda
do produtor rural e no aumento

Foto Leonardo Benassatto/Reuters

Tabela do frete é sancionada mesmo com distorções

do preço dos alimentos, com cipou das principais reuniões
impacto na inflação, prejudi- organizadas pelo cooperativiscando toda a sociedade.
mo paranaense e brasileiro, no
sentido de equacionar o proDesde junho, a Cocamar parti- blema.

UNIDADES

Cocamar inaugura em
outubro sua loja em Naviraí
Além do amplo portfólio de produtos agropecuários, a cooperativa
já trabalha com a possibilidade de também receber grãos
mpliando presença
no Mato Grosso do
Sul, onde opera nas
cidades de Nova
Andradina e Ivinhema, a Cocamar prepara a inauguração em outubro de uma loja
para o fornecimento de insumos agropecuários em
Naviraí.

A

EXPECTATIVA - As obras para
adaptar o imóvel, situado em
área estratégica do município, avança para a reta final,
mas a chegada da coopera-

tiva já ressoa há meses na
região. Quando, em meados
do primeiro semestre, foi
publicado um anúncio para a
contratação da equipe local
de colaboradores, a Cocamar
recebeu milhares de interessados.
Ao mesmo tempo, cresce a
expectativa por parte dos
produtores, pois além do
amplo portfólio de produtos
agropecuários a ser oferecido na loja, a cooperativa já
trabalha com a possibilidade

de atuar também no recebi- res em Nova Andradina, a 150
km de Naviraí, onde a coopemento de grãos.
rativa instalou com uma loja
SAFRA - Viabilizar o recebi- de insumos em 2014 e, nos
mento ainda depende de ne- anos seguintes, passou a regociações, mas o objetivo é ceber e a armazenar grãos, a
que a operação comece já na abriu ainda uma outra loja em
safra de soja 2018/19, cuja Ivinhema, a 40 km.
semeadura inicia no próximo
mês.
Atualmente, Nova Andradina
não apenas lidera o recebiRECEPTIVIDADE - O sucesso mento de grãos entre todas
da Cocamar no Mato Grosso as unidades operacionais da
do Sul pode ser resumido cooperativa, como está entre
pela grande receptividade en- as primeiras em fornecimencontrada junto aos produto- to de insumos.

Projeto mostra
como será fachada
da nova unidade
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UNIDADES

Altônia e Santa Cruz de Monte
Castelo terão novas estruturas
As cidades de Altônia, na região de Umuarama, e Santa
Cruz de Monte Castelo, no
extremo noroeste polarizado
por Paranavaí, vão receber
novas estruturas de atendimento da Cocamar.

fornecimento de insumos, de
460 metros quadrados, armazém de insumos de 2,2
mil metros quadrados e estrutura para recebimento de
grãos e café. A Cocamar
mantinha desde 1979 o imóvel que ainda ocupa em AltôALTÔNIA - As obras já estão nia, que já foi vendido.
em andamento e, em Altônia,
a unidade (na saída para Ipo- SANTA CRUZ - Por sua vez, as
rã) vai contar com escritório instalações em Santa Cruz
administrativo e loja para o de Monte Castelo serão equi-

padas para o recebimento de
grãos e silos destinados a armazenar 27 mil toneladas,
permanecendo a loja de insumos na vizinha Querência
do Norte.
SAFRA - A previsão da cooperativa é que as obras sejam finalizadas em dezembro e as
unidades estejam prontas para o recebimento da próxima
safra de soja (2018/ 19).

Ampliações e melhorias
Neste semestre, unidades da
Cocamar que estavam em
obras, devem ser entregues
aos cooperados. Uma delas é
a de Paraíso do Norte, na região de Paranavaí, voltada ao
recebimento de grãos, que
passa a contar com novo escritório e loja para fornecimento de insumos agropecuários, sendo instalado estrutura de secagem e armazenagem de grãos de 30 mil
toneladas.

truída uma nova sede com escritório e loja de insumos.
Também em Santa Mariana,
na região norte, foi instalado
um tombador para agilizar o
recebimento de grãos nesta
safra de inverno.
Melhorias foram anunciadas
pela Cocamar para mais unidades, com previsão de que
sejam entregues antes da
colheita da próxima safra de
soja (2018/19).

A outra é a de Sertaneja, no Doutor Camargo, próximo a quação de sua estrutura ope- ção de um tombador para canorte do Estado, onde foi cons- Maringá, receberá uma ade- racional, que inclui a coloca- minhões bitrem.

Unidade de Querência
do Norte-PR

DIA DE NEGÓCIOS Grande número de
produtores e empresas
fornecedoras participaram
em Cianorte, no dia 22 de
agosto, do Dia de Negócios
promovido pela Gerência
Comercial de Insumos
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EUCALIPTO TRATADO

Usina de Preservação de
Madeira oferece novos produtos
Consagrada no segmento de cercas,
unidade amplia portfólio para atender
vários outros segmentos do mercado
Cocamar está investindo na diversificação do portfólio
de sua Usina de
Preservação de Madeira localizada em Presidente Castelo Branco, a 30 km de
Maringá. Operando desde o
final da década de 1980, a
unidade produz cercas –
entre mourões, palanques e

A
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demais itens - para propriedades rurais, a partir do eucalipto tratado.
TORNEAMENTO - A novidade
é que a usina começa a ser
direcionada, também, à produção e ao torneamento de
peças de eucalipto sob medida, em diversos tamanhos
e
diâmetros,

destinados
a
construções rústicas em espaços públicos, indústrias e
áreas de lazer em residências urbanas e rurais, atendendo assim a uma crescente demanda do mercado
por esse tipo de material.
VARIEDADE - Entre os exemplos, o eucalipto é utilizado
em coberturas, pergolados,
estruturas para ajardinamento, passarelas, bancos,
academias abertas etc. Na
agropecuária, seu uso inclui
a instalação de galpões,
baias, piquetes, estacas para hortifrutis e outros.
DURABILIDADE - Ao realizar
o tratamento em autoclave,
a Cocamar assegura qualidade e a grande durabilidade do seu produto, uma

vez que a madeira fica protegida da ação de insetos e
fungos.
OUTRAS VANTAGENS - Essa
espécie de madeira (Eucalyptus citriodora) tem sido
cada vez mais utilizada não
apenas por seu longo tempo
de duração, mas também
pela praticidade, o custo
competitivo frente às similares e, é claro, a beleza.
Além de torneada e alinhada de uma extremidade
a outra, a superfície lisa facilita o manuseio e evita
acidentes com ferpas, sem
esquecer que, com o passar
do tempo, o eucalipto tratado adquire uma tonalidade natural esverdeada, que
favorece a sua integração
ao ambiente.

RENOVÁVEL - Com garantia
de 10 anos, o eucalipto é fornecido em peças cilíndricas
sem imperfeições, com o di-

ferencial de não apresentar
odores e ser uma espécie renovável, cuja utilização preserva as florestas nativas.

SERVIÇO
www.madeirascocamar.
com.br
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DESTAQUE

Suavit no ranking das
principais marcas brasileiras
Pesquisa foi realizada no mês de abril junto a consumidores em várias regiões do país
om a marca Suavit, a
Cocamar se posiciona entre as principais produtoras brasileiras de óleos especiais de
alto giro (milho, girassol e
canola), conforme pesquisa
realizada em abril deste ano
junto a consumidores em várias regiões do país pelo portal Supermercado Moderno,
em seu Guia Prático de Sortimento (GPS).

C

2017. Os consumidores levam em conta a marca, tipo
de óleo e preço.

SUPERMERCADISTAS - A
pesquisa considerou também
as respostas de 322 supermercadistas de diferentes
regiões brasileiras, que incluíram a Cocamar entre as
quatro principais fabricantes, num cenário que inclui
grandes corporações multinacionais, em um mercado
Nas gôndolas, em matéria de extremamente disputado.
óleos especiais, segundo a
publicação, o produto deri- HISTÓRIA - A marca Suavit
vado de girassol tem a prefe- nasceu em 1992, num conrência dos consumidores, curso realizado pela Cocacom 42,6% de participação, mar, quando a cooperativa foi
seguido do óleo de milho a primeira empresa brasi(38,1%) e canola (19,3%). Os leira a incentivar produtores
dados estão no site www. a cultivarem canola. Até então, o país importava óleo da
sm.com/br.
Argentina. No mesmo ano, a
FIRME - Por índice de lem- Cocamar passou a industriabrança, no Mix de Marcas, lizar o produto e a distribuíconsiderando as três versões lo no varejo.
oferecidas ao mercado (girassol, milho e canola), Suavit se mantém firme entre as
três primeiras colocadas no
interior de São Paulo, permaNa 18ª edição do levantamento das 1.000
necendo também entre as
maiores empresas do país, do jornal Valor
três mais citadas nos EstaEconômico, que acaba de ser publicado,
dos do Paraná, Santa Cataa força do cooperativismo do Paraná se
rina e Rio Grande do Sul,
sobressai com a presença de 16 de suas
conforme o ranking de 2017
maiores organizações, entre as quais está
e 2018.
a Cocamar.
Os óleos Suavit de milho e
canola aparecem, ainda, enNo trabalho realizado em parceria com a
tre os cinco mais lembrados
Serasa Experian e o Centro de Estudos em
na região ao Grande Rio, em

Cocamar está no top 8 de crescimento sustentável
Finanças da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), três mil empresas de 28 setores
foram analisadas e classificadas em diferentes critérios. Entre todas as corporações do segmento agropecuário nacional, a Cocamar está entre as 8 primeiras
em crescimento sustentável.

diada em Maringá ocupa a 21ª colocação,
sendo a 4ª também em receita líquida entre as paranaenses.

Com previsão de faturar R$ 4,3 bilhões em
2018, contra R$ 3,9 bilhões do ano anterior, a Cocamar estrutura-se para chegar
a R$ 6 bilhões em 2020, praticamente o
REGIÃO SUL - Quando se considera as 50 dobro do que faturou em 2015, conforme
maiores da Região Sul, a cooperativa se- define o seu planejamento estratégico.
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COCAMAR

Convenção do Varejo em
Florianópolis, São Paulo e Maringá
Realizado anualmente, o evento
promoveu um alinhamento geral
a respeito das estratégias e
informações relacionadas ao setor
Convenção do Varejo
da Cocamar reuniu
centenas de participantes - entre dirigentes da cooperativa, colaboradores e representantes comerciais - no dia 1º, 2 e 3 de
agosto, respectivamente nas
cidades de Florianópolis, São
Paulo e Maringá.

A

EQUIPE - Realizado anualmente, o evento promoveu um alinhamento geral a respeito das
estratégias e informações relacionadas a esse setor na cooperativa, iniciando pela apresentação da equipe (Superintendência, Comercial e Marketing), organograma organizacional e áreas de negócios.
Equipes do
Paraná (acima)
Santa Catarina (ao lado)
e São Paulo (abaixo)

agenda incluiu uma apresentação dos resultados do portfólio de produtos, gestão da
carteira de clientes e o lançamento de uma campanha de
incentivo para a equipe de vendas, voltada também, em especial, ao óleo e a farinha de
trigo.

MADE IN ROÇA - Os participantes conheceram a nova linha
de produtos Made in Roça, de
maioneses saborizadas, com o
seu lançamento oficial.

REGRAS DE OURO - Por fim, os
participantes passaram por um
treinamento e alinhamento administrativo e sobre as oito regras de ouro adotadas na área
RESULTADOS E CAMPANHA - A comercial.
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PRODUTIVIDADE

Agricultores brasileiros celebram
aumento de produtividade
Produtores de soja superam seus patamares ao utilizar tecnologias de ponta e assistência agronômica efetiva
nstigados a turbinar o rendimento de suas lavouras,
apoiados por tecnologias
de ponta e assistência
agronômica efetiva, produtores
rurais brasileiros participaram
do desafio de produtividade da
Syngenta e Cocamar. O projeto
tem o propósito de incentivar
agricultores a alcançar novos
patamares de produtividade a
partir da utilização do portfólio
da empresa na cultura da soja.

I

VENCEDORES - Os resultados
alcançados pelos participantes
são altamente significativos.
Com a média de 230 sacas por
alqueire (95 sc/hectare), em
Floraí, Noroeste do Paraná, a
sojicultora Cecília Falavigna e
seu filho Paulo César conquistaram o primeiro lugar, com a
orientação do engenheiro agrônomo Valdecir Gasparetto, da
unidade local da cooperativa.
A segunda colocação ficou com
o produtor Elton Manfredo Gessner, de Apucarana - Paraná,
que obteve a média de 221
sacas/alqueire (91,3 sc/hectare), sob a orientação do engenheiro agrônomo Danilo
Lomba, da unidade da cooperativa no município.
VARIEDADE - “Em ambos os
casos, foi utilizada a variedade
de soja SYN1562 e o protocolo
que inclui todo o portfólio Syngenta, com destaque para o
fungicida Elatus.”, afirma Tadeu Simon, representante Técnico de Vendas da empresa.

A família Falavigna e Elton
Gessner foram vencedores, obtendo idêntica colocação na categoria geral, do Concurso
Cocamar de Produtividade de
Soja, safra 2017/18, divulgado
em junho. As médias alcançadas por ambos ficaram acima
da média nacional, de 57 sacas
de soja/hectare, obtida no ciclo
2016/17.
Promovido em várias regiões
produtoras do país, o desafio de
produtividade da Syngenta
abrange três compromissos assumidos pela empresa em seu
Plano de Agricultura Sustentável: viabilizar o alcance de mais
produtividade usando menos
recursos e insumos, fomentar
a preservação ambiental e assegurar que os produtores envolvidos recebam orientações
sobre a correta aplicação de
tecnologias.
LIDERANÇA - A Syngenta é uma
empresa líder no segmento
agrícola que trabalha pela segurança alimentar mundial,
permitindo que milhões de
agricultores façam melhor uso
dos recursos disponíveis. Por
meio da ciência e de soluções
de cultivo inovadoras, os 28 mil
funcionários em mais de 90
países estão trabalhando para sidade e revitalizar comunidatransformar a maneira como os des rurais com o plano mundial
de agricultura sustentável da
cultivos são desenvolvidos.
empresa, Good Growth Plan.
A empresa está empenhada em “Entre os pilares do plano estão
recuperar terras à beira da de- aumentar a produtividade em
gradação, promover a biodiver- 20%, recuperar áreas degrada-

Paulo Cezar, representante da Syngenta e Valdecir

das incorporando 24 milhões de
acres (9.712.464 hectares) no
processo produtivo, além de
melhorar a segurança e as condições no campo”, afirma o gerente técnico da Cocamar,
Renato Watanabe.

Da direita para esquerda:
Everson e Danilo
da Cocamar, o
produtor Gessner
e o representante
da Syngenta
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LIBERAÇÃO

Sicredi aumenta crédito
disponibilizado para o Plano Safra
Para aderir, os produtores precisam apresentar um plano ou projeto
técnico, elaborado por um engenheiro agrônomo ou técnico agrícola
busca por crédito do
Plano Safra na região
de Maringá aumentou
20% em relação à
safra anterior, de acordo com
o assessor de negócios em
crédito rural da Sicredi União
PR/SP, Gilberto Paulo Rauber.
“Devido à seca, alguns produtores tiveram queda na produção do milho safrinha e outras
culturas. É neste momento
que o Plano Safra vem contribuir para custear a nova safra
e estimular investimentos em
maquinários e outras tecnologias que potencializam a produtividade no campo”, diz.

A

SISTEMA - Com atuação em
22 estados e no Distrito Federal, o sistema Sicredi está disponibilizando R$ 18 bilhões
em crédito para Plano Safra
2018/2019, que entrou em vigor em 1º de julho. A expectativa é que sejam geradas 213
mil operações, entre custeio,
investimento e comercialização. Para médios produtores
(com renda bruta anual de até
R$ 2 milhões), a taxa é de 6%
e para os demais, 7%.
Na safra anterior, que terminou em junho, o Sicredi liberou cerca de R$ 14 bilhões.
Para os produtores rurais associados ao Sicredi no Paraná,
São Paulo e Rio de Janeiro,
serão disponibilizados mais de
R$ 5 bilhões, entre custeio e

custeio do plantio de soja. “O
plano é sempre uma importante ferramenta para mantermos a qualidade na lavoura,
sobretudo neste ano em que a
nossa produção de milho safrinha sofreu uma queda significativa de 50% por causa da
QUALIDADE - O produtor de falta de chuva”, diz.
milho e de soja André Marcelo
França é um dos que aderiu ao Em breve, a produção de soja
Plano Safra. Junto com o pai e deve ser iniciada nas proprieo irmão, ele cultiva uma área dades de França, que é assode cerca de cem alqueires em ciado à Sicredi União pela
propriedades de Maringá, agência da Cocamar, em MaIguaraçu e Munhoz de Mello. ringá. O valor financiado pelo
Há mais de dez anos, eles re- produtor foi de R$ 50 mil e a
correm ao Plano Safra para o liberação de outra parcela já

investimento. O valor é 25%
superior à demanda da safra
passada. Com taxas de juros
mais atrativas, estima-se aumento de 10% no número de
operações realizadas no ciclo
2018/2019.

está em andamento. “Esse recurso nos auxilia desde o
plantio à compra de fertilizantes. Outra vantagem é que o
processo para contrair o crédito é facilitado”, revela.
COMO ADERIR - Para aderir ao
Plano Safra, os produtores
precisam apresentar um plano
ou projeto técnico, elaborado
por um engenheiro agrônomo
ou técnico agrícola. Geralmente, o pedido de financiamento é feito entre 40 e 50
dias antes do início da safra e
leva até 15 dias para ser analisado e aprovado.

André Marcelo
França cultiva soja
e milho com o pai
e o irmão na região
de Maringá; há mais
de dez anos ele
recorre ao
Plano Safra
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Grupo da Cocamar no
Jovemcoop 2018
Com 14 representantes, a Cocamar participou nos dias 13
e 14 de agosto em Castro, região dos Campos Gerais do
Paraná, do 27º Encontro Estadual da Juventude Cooperativista, o Jovemcoop 2018, realizado pelo Sistema Ocepar
com o apoio da Castrolanda, a cooperativa anfitriã.
Formado por filhos de cooperados, o grupo da Cocamar
tem entre 16 e 26 anos foi acompanhado pelo gerente de
Cooperativismo, João Sadao, e a analista de Cooperativismo, Alessandra Lescano.
Além de jovens da Cocamar e da Castrolanda, participaram
também representantes das cooperativas Bom Jesus, Camisc, Integrada, Copacol, Lar, Cocari, C.Vale, Copagril,
Coagru e Coopavel.
As atividades no primeiro dia se concentram no Centro Cultural Castrolanda, com palestras, apresentação de cases e
uma visita técnica. No segundo, o encontro foi no Centro de
Eventos Pessutão, com o Fórum Jovem Coop, painel e palestras (uma delas proferida por Diego Hypólito, atleta da
seleção brasileira de ginástica artística, bicampeão mundial
na modalidade solo). A agenda incluiu, ainda, uma visita à
Agroleite, uma das mais importantes feiras do segmento
leiteiro no país, em Castro.
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A REALIDADE DOS FATOS

Lei dos Agrotóxicos visa modernizar
e tornar mais seguro o uso de produtos
Agricultor é o mais interessado em economizar na sua aplicação
Lei dos Agrotóxicos
em tramitação na Câmara Federal, que visa
modernizar o uso de
produtos químicos nas lavouras, está gerando uma onda de
comentários completamente
alheios à realidade entre a população. O objetivo da lei é justamente o contrário: agilizar o
registro e acabar com a burocracia para permitir que os
produtores utilizem pesticidas
mais modernos, adotados em
outros países produtores onde
a legislação é menos complicada.

A

AVANÇOS - Os defensivos agrícolas são, na prática, avanços
tecnológicos resultado de décadas de pesquisas científicas
do poder público e da iniciativa
privada. Os produtos têm uma
série de trâmites e exigências
legais a serem cumpridas
antes da liberação para uso,
como procedimentos de segurança pré-definidos e um controle criterioso, o que vale da
fabricação até a venda, do uso
nas lavouras até a análise de

O Brasil usa 11 vezes menos agrotóxicos, em relação à área cultivada, do que o Japão

amostras de alimentos já co- mente reconhecido pela opilhidos para análises em labo- nião pública.
ratório.
RANKING - Segundo a OrgaIsso faz com que seja uma ca- nização das Nações Unidas
deia de alto controle e de res- para a Alimentação (FAO),
ponsabilidades econômica, mesmo sendo um país tropiambiental e social. Mas todo cal (sem a neve e o frio conesse esforço de cada elo da ca- gelante que esterilizam o sodeia não costuma ser facil- lo em nações tradicionais de
agricultura na América do
Norte, Europa e Ásia), o Brasil
usa 11 vezes menos agrotóxicos, em relação à área cultivada, do que o Japão, país
defensivos agrícolas são,
conhecido pela longevidade
prática, avanços tecnológicos
do seu povo.

Os
na
resultado de décadas de
pesquisas científicas do poder
público e da iniciativa privada

dos maiores na produção de
vários outros alimentos, os
produtores ocupam apenas o
11º lugar no ranking mundial
do uso de defensivos agrícolas em relação ao volume
total produzido, ainda segundo a FAO. Isso mostra algo
que é desconhecido à imagem
que circula no senso comum.

ECONOMIA - Se pudessem, os
produtores rurais não usariam
defensivos agrícolas. Eles são
os que mais buscam a economia no uso desses produtos,
até porque custam caro. A
cada aplicação que deixa de
Apesar de o Brasil ser o maior ser feita em uma lavoura há
exportador do mundo de café, um ganho financeiro significasoja e suco de laranja, e um tivo, além de todo o ganho am-

biental e outros benefícios intangíveis.
“Há inúmeros benefícios financeiros. Tem produtor que deixou de fazer uma aplicação
com inseticida que representou economia de R$ 100 mil
em uma única safra. E temos
também aspectos que não são
possíveis de medir com precisão, como menor exposição
aos produtos, menor desgaste
de equipamentos, menor intervenção no ecossistema das lavouras e uma série de outros
pontos”, conta Flaviane Medeiros, coordenadora do curso
Manejo Integrado de Pragas
(MIP) na soja, promovido pelo
SENAR-PR.
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A REALIDADE DOS FATOS

Sátira sobre agrotóxicos
(FERNANDO VILLA,
ECONOMISTA E CONSULTOR
INTERNACIONAL)*

1800, quando o economista inglês Thomas Malthus alertou os
governos que deveriam criar algum mecanismo de controle de
natalidade para reduzir o número
de filhos por família, pois a terra
não daria mais conta de alimentar toda população.

Sou a favor da iniciativa que quer
barrar o uso de agrotóxicos. Vou
explicar o porquê. Mas, antes,
uma correção da terminologia.
Os produtos que combatem pragas e doenças vegetais e ani- Àquela altura, o mundo era hamais chamam-se defensivos, e bitado por 1 bilhão de humanos,
dos quais 800 milhões passanão agrotóxicos.
vam fome. Conforme estatístiPois, desde que se intensificou
cas recentes, o número de india aplicação desses insumos na
víduos abaixo da linha de poprodução de alimentos, a humabreza continua em torno de 800
nidade se multiplicou e, dobrou
milhões, no entanto, entre 7,6
a expectativa de vida. Perante
bilhões de cidadãos. A proporção
esse histórico, ficamos em dúde famintos baixou de 80% para
vida se os defensivos são veneno
um pouco mais de 10%.
ou remédio milagroso.
FAMINTOS - Só para termos uma
Cada vez mais humanos consoideia daquilo que estamos avamem mais e melhores alimenliando, seguem alguns números.
tos, gastando menos da sua renEm 1950, a população da terra
da mensal. Nos EUA, o custo da
era de 2 bilhões, com uma excomida representa, hoje, 20% do
pectativa de vida de 42 anos.
nível de 100 anos atrás. E a faHoje temos quase 8 bilhões e as
mília brasileira, que gastava
pessoas vivem em média 75
45% da sua renda mensal nos
anos. Fiz o cálculo contando
anos 1970, dedica, hoje, em torcom 2 refeições por dia por pesno de 15%.
soa em 365 dias por ano. Temos
(R)EVOLUÇÃO - Ou seja, mais o seguinte cenário: a população
gente no mundo, mais bocas quadruplicou em duas gerações,
sendo alimentadas por preços e a expectativa de vida dobrou.
menores e produtos mais seguEntão, ao longo da minha vida de
ros e saborosos. Qual é o segre70 anos, a demanda por comida
do dessa (r)evolução: “Mais com
aumentou 8 vezes. Fica a permenos, melhor e mais barato”?
gunta: se Malthus diagnosticou,
Essa história toda começou em em 1800, com 1 bilhão de almas

A tecnologia resolverá todos os
problemas da humanidade. O único
gargalo para um planeta feliz será
a incapacidade do homem de
acompanhar esse avanço tecnológico”.
Stephen Hawking, falecido recentemente

na terra, que estava faltando alimento (mesmo com 80% passando fome), como agora, com
16 vezes mais bocas, em 2020,
conseguimos manter constante
esse número de famintos?
O que o visionário inglês não
sabia - nem poderia imaginar era que com Justus Liebig, que
inventou os fertilizantes, com a
construção do primeiro trator por
J. I. Case e, ainda depois, com a
revolução química que forneceu
pesticidas para a produção rural,
o mundo do agro evoluiria de
forma tão espetacular.
BENEFÍCIOS - Na revolução verde, no Brasil dos anos 1970, essa façanha se repetiu. Podemos
constatar que quanto mais agrotóxicos aplicamos no campo,
mais tempo vive o consumidor. E
nem consideramos os verdadeiros venenos, como fumo, poluição do ar, álcool etc. Resolvemos, assim, o debate sobre o balanço entre riscos e benefícios do
uso de defensivos? Acho que
sim.
Mas já que estamos olhando da
nossa varanda para o futuro incerto e cada vez mais nebuloso,
quero compartilhar uma reflexão baseada em comentários de
cientistas e visões de filósofos e
sociólogos. O recém-falecido
gênio Stephen Hawking, de sua
cadeira de rodas, diagnosticou o
seguinte:
“A tecnologia resolverá todos os
problemas da humanidade, desde alimentos, transporte, saúde
e renda, até o desafio da recuperação do equilíbrio ambiental.
O único gargalo para um planeta
feliz será a incapacidade do homem de acompanhar esse avanço tecnológico”.

governos), aumentará a desigualdade, gerando conflitos que
incitarão a humanidade a destruir a si mesma. O surgimento
do “ódio” e “raiva” na comunicação e nas redes sociais, além
dos discursos políticos, é prova
dessa tendência.
Com o aumento da desgovernança geral, acelerada pelo impacto cruel das notícias falsas
ou incorretas, os povos, as classes sociais e os grupos ou indivíduos extremistas inventarão
meios para desestabilizar o
equilíbrio que a tecnologia por si
poderia providenciar.
SÁTIRA - Perante esse cenário
apocalíptico, surge minha solução satírica. Vamos apoiar a
proibição de defensivos e voltar
para a irracional autoalimentação, com base na horta familiar,
sem adubo, com animal de tração e apenas comendo os produtos da época.

desvia a atenção das crescentes
tendências de autodestruição de
uma sociedade afluente e sem
norte e valores.
REFLEXÃO -O cenário de menos
pessoas com menos anos de vida e mais anos de trabalho também poderia evitar a bancarrota
da Segurança Social brasileira.
Como dizem os ingleses: “Não
se pode comer o bolo e ficar com
ele”. Das duas, uma: ou alimentaremos uma população crescente e longeva, ou abdicamos
do progresso e voltamos às cavernas, Sem defensivos, Thomas
Malthus ressurgirá do túmulo!
Essas reflexões podem servir
para aquecer as conversas com
os “idealistas” que preferem banir o progresso. Enquanto torcemos pela aceleração do desenvolvimento de novas moléculas
sincronizadas com os avanços
da nanotecnologia e da engenharia genética, vamos aproveitar o tempo para provocar os
críticos insistindo que eles nos
mostrem suas soluções, sobre
como pretendem alimentar 8 bilhões de pessoas 12 vezes por
ano apenas com hortas.

Com isso, recuperaremos a proporção histórica de 50% a 80%
de famintos e encurtaremos a
expectativa de vida de todos. E,
com a concentração de energia
DESIGUALDADE - Sem políticas dos humanos para assegurarem
públicas inteligentes (cada vez a satisfação de suas necessida- *Coluna Na Varanda –
mais distantes na prática dos des básicas, quem sabe isso não prismapec@gmail.com
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Paulinho foi gerente
e diretor da Cocamar
Morreu dia 24 de agosto, aos 1980, ele integrou como dire- Dias e também do sucessor
78 anos, em Maringá (PR), o tor financeiro a equipe do pre- deste, Oswaldo de Moraes
ex-gerente e ex-diretor finan- sidente Constâncio Pereira Correa.
ceiro da Cocamar, Paulo Trisóglio do Nascimento.
No final da década de 1970,
após fazer carreira em instituição bancária, o experiente
Paulinho - como os cooperados e seu círculo de amigos o
chamavam -, foi convidado a
assumir a gerência financeira
da cooperativa, cuja sede ficava na Avenida Prudente de
Moraes, no centro da cidade.
Paulinho prestou seus serviços por mais de uma década
à Cocamar. Ao longo dos anos
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ESPAÇO JURÍDICO

O impasse do transporte de
carga viva pelo Porto de Santos
O impedimento pode gerar imprevisibilidade no fluxo comercial e crise de
confiabilidade no comércio internacional pelas exportações realizadas pelo Brasil
DR. ALEXANDRE RAPOSO

parecer no sentido da licitude do Resta, claro, que entidades como
transporte, não havendo nenhum a que repudiou o embarque dos
o final do ano passado, óbice quanto a exportação de animais pelo Porto de Santos são
uma disputa judicial gado vivo, desde que não haja in- movimentos isolados e enfraqueentre ativistas e Minis- dícios veementes de crueldade. cidos, que através de Lobby, contério da Agricultura, Peseguem obter apoio legislativo,
SINTONIA - Outrossim, o Brasil
cuária e Abastecimento (MAPA),
que aparentemente são mal
trabalha em sintonia com a Orga- que se arrasta até o presente
orientados.
nização Mundial da Saúde Animal
momento - quase pôs fim a um
(OIE), que regulamenta a exporAGRONEGÓCIO - Não se pode olembarque de aproximadamente
tação de bovinos com uma série
27 mil bois vivos pelo Porto de
vidar que o agronegócio é a máde diretrizes, indo ao encontro do
Santos. Uma sociedade de defesa
quina motriz do Brasil, a exporque preconiza a Declaração Unide animais questionou a exportatação de carne bovina, de acordo
versal dos Direitos dos Animais,
ção de gado vivo em navios, sob
com o Portal da EMBRAPA - Emproclamada pela UNESCO, da
a alegação de maus tratos dupresa Brasileira de Pesquisa
qual o Brasil é signatário.
rante o transporte.
Agropecuária, representa releAs exportações brasileiras de ga- vante percentual das exportaAssentada em bases de um mo- do vivo, exceto reprodutores, ções brasileiras, com um fatuvimento populista, o prefeito de cresceram mais de 40% em 2017 ramento expressivo de cifras biSantos sancionou em 18 de abril na comparação com 2016, atin- lionárias, segundo a Câmara de
do corrente ano uma Lei que proi- gindo receita de US$ 269,57 mi- Comércio Árabe-Brasileira, as
bia o embarque de cargas vivas lhões, segundo dados da Secre- vendas de gado vivo para cinco
pelo Porto de Santos, e nesta taria de Comércio Exterior do Mi- países árabes, como Iraque e
mesma esteira um projeto de Lei nistério da Indústria, Comércio Egito, cresceram 75% nos últiestava sendo desenhado na As- Exterior e Serviços (MDIC). Trata- mos dois anos - de R$ 273 misembleia Legislativa do Estado de se de uma atividade consolidada lhões em 2015 para R$ 412 miSão Paulo para proibir no Estado mundialmente.
lhões no ano passado.
o embarque de animais vivos no
transporte marítimo e/ou fluvial, AJUSTE -Antes de tudo, para que Resta, evidente, que a vedação
com a finalidade de abate para o o Brasil atingisse tal patamar no imposta pelo projeto de Lei apreconsumo.
cenário mundial de exportação de sentado na Assembleia Legislagado vivo, teve que se ajustar tiva do Estado de São Paulo –
LIMINAR - Felizmente o STF na quanto à eficiência do sistema caso seja aprovado e ainda passe
pessoa do ministro Edson Fachin sanitário e o compromisso com o pelo controle de constitucionali- relator do processo - concedeu bem-estar animal, despendendo dade - provocaria prejuízos ao
liminar suspendendo a eficácia dinheiro, tempo e conhecimento. país.
do artigo 1º da Lei Santista, e ainda, o Ministério Público Federal
ajuizou Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF) em 18/08/2018, mas, ainNão se pode olvidar que o agronegócio
da sem data para ser julgada.

N

Além do ajuizamento da ação pelo Ministério Público Federal, a
Advocacia-Geral da União juntamente com o IBAMA emitiu um

é a máquina motriz do Brasil e a venda
de carne bovina representa relevante
percentual das exportações brasileiras

IMPACTOS - Nesse sentido destaca-se trecho das informações
prestadas pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (id 1652004):
“O impedimento de exportação
de animais vivos pode gerar imprevisibilidade no fluxo comercial
e promover crise de confiabilidade no comércio internacional
pelas exportações realizadas pelo
Brasil. A perda de credibilidade
pode gerar impactos gerais nas
negociações internacionais do
agronegócio em curso para promover a remoção de barreiras relacionadas com abertura, manutenção e ampliação das exportações nesse e em outros países.

Corroborando com as informações do MAPA, a procuradorageral, lembrou que na decisão
liminar o ministro Edson Fachin,
do STF, salientou que a União "já
estabeleceu, à exaustão, diretrizes para a política agropecuária,
o que inclui o transporte de animais vivos e sua fiscalização",
não podendo outro ente federado
impor "restrição desproporcional
ao direito dos empresários do
Além disso, pode gerar instabili- agronegócio de realizarem a sua
dade nas relações internacionais atividade".
e afetar outros temas, tais como
relacionados aos acordos de co- SEM IMPEDIMENTO - Diante do
mércio, reduções tarifarias, coo- exposto acima, nos resta, eviperação, promoção e atração de dente, que não se pode impedir
investimentos. Não se pode des- a exportação de animais desticartar a possibilidade de que pre- nados a abate no exterior, pela
juízos causados pelas ações do simples existência de normas a
Estado sobre os entes privados respeito do tema, e estarem roacarretem em prejuízos à União bustamente amparada em proem eventuais ações de reparação vas e elementos de convencide perdas e danos pelos entes mento que assegurem que a exportação de animais vivos, na
privados de ambos os países.”
forma como é feita atualmente,
NORMAS - Portanto, o transporte
possa causar prejuízo a esses
dentro das fronteiras do país,
animais.
também como o internacional de
animais vivos é realizado de acorPor fim, quanto ao ponto de vista
do com as normas editadas pelo
econômico, tal proibição seria caPoder Executivo em harmonia
tastrófica para a balança comercom Organização Mundial da
cial, sem dizer das consequênSaúde Animal (OIE), observando,
cias negativas que geraria nas reo controle da qualidade, da segulações internacionais.
rança e do bem-estar dos animais, e ainda os interesses da * Alexandre Raposo Advogados
Administração no comércio exte- Associados. a.raposo@alexanrior.
dreraposo. adv.br
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PROMOÇÃO

John Deere vai sortear um trator zero km
A cada R$ 500,00 em compras, no pós-vendas, você ganha um cupom
da sorte, para concorrer ao prêmio, avaliado em mais de R$ 140.000,00
John Deere está realizando uma promoção, no mínimo,
diferente. Ela vai
sortear um trator zero km,
modelo 5078E, avaliado
em mais de R$ 140.000,00.
A promoção teve início no
dia 6/8 e vai até 31/10/
2018.

A
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Para participar do sorteio é preciso adquirir peças e serviços
originais da John Deere. A cada
R$ 500,00 em compras, no pósvendas, você ganha um cupom
da sorte para concorrer ao prêmio. Se comprar qualquer óleo
lubrificante ganha cupons em
dobro e se tiver qualquer trator
da linha 5, alguns modelos da

linha 6, qualquer plantadeira acessar o site da promoção:
1100 ou qualquer colheitadeira http://semprenovo.deere.
S400, ganhará um cupom da com.br/
sorte extra.
Segundo a diretoria da CoINFORMAÇÕES - Para con- camar Máquinas, esta é
sultar as regras da promo- uma oportunidade única. Ao
ção, lista de produtos, ser- fazer a manutenção dos
viços participantes e condi- seus equipamentos John
ções de participação, basta Deere na Cocamar Máqui-

nas, o produtor pode ganhar
um trator zero km, inteiramente de graça.
Mais informações na Cocamar Máquinas: Rodovia PR
317, KM 01, n° 390. Fone:
(44) 3262-4646 ou 33554682 - contato@cocamarmaquinas.com.br

FAMÍLIA DO CAMPO

Os Pegoraro têm muitas histórias para contar
Benito e os filhos João Luiz e Ivan Cezar, amam o que fazem e buscam
fazer bem feito, mantendo a unidade da família e o bom humor de sempre
s primeiros 10 alqueires da família Pegoraro no Paraná, em
São Carlos do Ivaí, na
área de ação da unidade da Cocamar em Floraí, foram comprados por Benito e pelos irmãos. Eles vieram de Bilac, São
Paulo, em maio de 1962. Na
época, Benito era recém-casado com Dirce. Eles se mudaram
para o pequeno sítio, que já estava aberto, com café plantado
e próximo da primeira colheita.
Eram 12 mil pés que renderam
uma média de 80 sacas por mil
pés no primeiro ano.

O

foi facilitada. Já logo de cara
enfrentaram uma das geadas
brabas que passaram na vida.
Queimou tudo e o café teve que
ser cortado no toco. Só dois
anos depois voltou a produzir.
“Tivemos que sobreviver com
as culturas de subsistência.
Foram anos difíceis”, conta Benito, que sempre contou com a
ajuda de Dirce nos trabalhos na
lavoura.

GEADAS - Ao todo, o produtor
diz, passaram por 28 geadas no
período em que lidou com café,
Família está sempre junta
sendo três “brabas”. A última
foi a de 1975. O frio cortava e cheiro de folha queimada. “De O que nos ajudou dessa vez foi das variedades iapar, pêra rio e
Nem por isso, entretanto, a vida dava para sentir de longe o novo, o café foi cortado no toco. que a propriedade já era bem folha murcha, com várias idadiversificada”, afirma o coope- des.
rado.
São os filhos, João Luiz e Ivan
O café ficou apenas na cabe- Cezar, que cuidam das terras de
O cultivo da soja foi definitiva- ou duas horas tranquilamen- duas vezes, na década de ceira. No restante tinha algo- Benito, além de tocar suas promente introduzido na proprie- te", acrescenta.
1980, os concursos de produ- dão, arroz, trigo, soja e milho, priedades e outras áreas arrendade em 1973, mas a primeira
tividade de soja promovidos introduzidos na propriedade em dadas. Desde pequenos acomexperiência com o grão, entre- MEDALHA - Produtora tecnifi- em São Carlos do Ivaí. “E tam- 1973, quando comprou o pri- panhavam o pai em todas as
tanto, foi em 1966, quando cada, que gosta de seguir bém ganhei uma medalha por meiro trator, terceirizando a atividades no campo. “Comeplantou um alqueire com a todas as recomendações téc- maior produtividade de giras- colheita. A princípio, o trigo era çaram cedo e não tinham momatraca, colheu no facão e nicas da equipe da Cocamar, a sol no município na mesma a cultura de inverno, mas assim leza não. Aos poucos foram
debulhou com o cambão. Be- família Pegoraro sempre se época”, acrescenta o coopera- que começou a se falar em ganhando espaço e até a pouco
nito viu produtores vizinhos destacou pelo cuidado com a do, “mas só eu plantei giras- milho safrinha, passaram a tempo a decisão final ainda era
plantando aquele grão e pegou atividade. Benito venceu por sol no município”, brinca.
cultivar o grão. A primeira co- minha. Agora entreguei tudo e
algumas sementes para testar
lheitadeira foi comprada so- estão indo muito bem”, elogia.
a nova cultura que tanto falamente em 1978, passando a
vam.
prestar serviços a outros pro- Benito e Dirce tiveram ainda
dutores, para ajudar no paga- mais duas filhas, Tereza Sueli e
Foram cinco ou seis dias para
Suzely, oito netos e um bisneto,
mento das prestações.
executar o serviço de codos quais três netos já têm galheita e no final, ainda tiveFILHOS - Atualmente, a família rantido a sucessão familiar –
ram que ensacar tudo, “um
Pegoraro trabalha com soja e Heitor, formado em Agronomia,
serviço louco”, diz o coopemilho, cana-de-açúcar, iniciada Elison, em Contabilidade, e
rado. “Hoje, dependendo do
em 1985, e laranja, com plantio Amauri Júnior, em Agronegócio.
tamanho da máquina, você
do primeiro pomar em 2004. Todos já trabalham nas proprieCampeão de produtividade por dois anos seguidos
colhe uma alqueire em uma
Hoje são 25,5 mil pés de laranja dades da família.

“Trabalho louco”
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Sonho de cantar
Além de plantar e colher, Benito gostava muito de cantar
e formava dupla com o irmão
Carlos, que é um violeiro de
mão cheia. No início dos anos
1960, quando ainda moravam
em Bilac, São Paulo, os dois
ganharam um concurso de
canto numa rádio da região.
Tinha 30 duplas inscritas,
mas no dia choveu o dia inteiro e não apareceu mais
nenhuma dupla. “Só vencemos porque não apareceu
mais ninguém”, brinca Benito.
Com o irmão, Carlos: dupla afinada
Gostavam de tocar e cantar
nas festas de amigos. Anos
mais tarde, o cooperado chegou a gravar um CD com outro
parceiro, mas, com as ocupa-

ções crescentes na proprie- Tereza Sueli e Suzely, até
dade, acabou abandonando o pensou: dá um bom nome de
dupla sertaneja, mas, desafisonho de cantar e tocar.
nadas, não herdaram do pai o
Quando nasceram as filhas, talento musical.

Só na “gambiarra”
Os filhos de Benito herdaram do pai o mesmo espírito brincalhão. Certa vez, Ivan conversava com outro produtor amigo que estava parado, esperando uma peça que encomendara para manutenção da máquina, e isso quando a colheita estava no pico de
serviço. O bico da plataforma da colheitadeira havia entortado numa batida em uma
pedra. Sem cerimônia, Ivan pegou uma marreta e desentortou o bico, colocando um
parafuso para dar firmeza, dizendo: “a hora que terminar a colheita, você troca”.
E brincando, contou sobre o “cuidado” que o pai tinha com a colheitadeira. “Quando
a gente estava na correria e quebrava alguma peça, colocava um parafuso, amarrava
um arame ou emendava com uma borracha e tocava até o final da colheita”, disse,
ressaltando que quando terminava toda a trabalheira, aí sim eles revisavam tudo e
faziam uma “manutenção caprichada”. “A gente trocava o parafuso, o arame e a borracha velhos por novos”, brincou.

Foto antiga da família

Unidade mantida
Logo após a morte dos pais, no
início dos anos 1970, todas as
propriedades da família foram
divididas entre os 13 irmãos –
Luiz e Josefina tiveram 19 filhos, mas somente sete homens e seis mulheres
“vingaram”. Como nem todos
deram sequência à atividade
dos pais, Benito acabou comprando a parte da maioria dos
irmãos, optando por permanecer no Paraná.
“Todos nós sempre fomos
muito unidos. E todo ano,
todos os irmãos que ainda
estão vivos se juntam com as

famílias para contar as novidades. Aí é só conversa, piadas e muita risada. Temos
prazer de estar juntos. É uma
coisa de criação, que também
busquei passar para meus filhos. Sempre fui muito amigo
da molecada”, recorda-se.
A mesma unidade é preservada até hoje. Todos os filhos
moram próximos e todos os
dias estão juntos. Sempre
passam na casa dos pais para
tomar café, almoçar, ou só
bater um papo, tradição também seguida pelos netos e
bisneto.

Momento marcante
Um momento que marcou a
história da família mostra bem
as dificuldades que os produtores que moravam no campo
e em cidades pequenas enfrentaram. Quando João tinha sete
anos, estava mexendo escon-

dido com uma tesoura quando saúde, foram os mais longos
esta escapou e furou seu olho. da vida de Benito e Dirce. O
velho fusquinha não “rendia”,
Os 30 quilômetros de estrada na estrada esburacada. João
de chão entre o sítio e a ci- acabou perdendo o olho, “mas
dade de Paranavaí, que tinha graças a Deus ficou bem”, diz
mais estrutura na área de o cooperado.

Benito e a esposa Dirce: parceria
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ALMANAQUE

80 anos bem vividos
Aparecido Manuel Maziero e Ana, de Iguatemi, são parceiros
de uma vida e se orgulham do que conquistaram
o alto dos seus 80
anos bem vividos, o
cooperado Aparecido
Manuel Maziero, de
Iguatemi, distrito de Maringá,
já não trabalha mais no campo.
Há alguns anos arrendou seus
14 alqueires para o plantio de
soja e milho, mas faz questão
de continuar cooperando e entrega tudo na Cocamar. Ele e a
esposa Ana, parceira de uma
vida inteira, desfrutam agora
do resultado de uma vida de
trabalho duro, muitos perrengues, mas também conquistas.

D

Um grande orgulho é ver os filhos encaminhados - os dois
“meninos”, Eduardo e Edson
têm as suas terras lá por São
Paulo, na região de onde a família morava, e a filha, Ana Lúcia, já é professora aposentada
- e os netos já estão formados
ou estudando.
INÍCIO - Quando chegou ao Paraná, em 1951, vindo de Cajobi,
São Paulo, foi com os pais,
João e Maria, e as três irmãs,
trabalhar em um sítio em Astorga. Foram dois dias e meio
de viagem de trem até Maringá,
cidade que era ainda pequena,
mas, cujo traçado já demonstrava que tinha nascido para
ser grande. Foi um período difícil onde a família não teve muita sorte: o café não dava muito
e ainda tiveram muitas despesas quando a mãe ficou doente
e acabou morrendo.

recém-nascido, Aparecido descobriu que seriam dispensados
do sítio onde trabalhavam. O
mundo desabou e aí bateu o
desespero. Procurou por várias
regiões, mas não havia vagas.
Foi quando lhe falaram do sítio
em Iguatemi, onde trabalhou
por mais de 15 anos como porcenteiro, junto com o pai, as irmãs e a esposa. “Posso dizer
que cheguei aqui só com minha
esposa, meu filho e uma bicicleta”, brinca.

MUDANÇA - Foi aí que a maré
mudou. Já no primeiro ano,
colheu mais de mil sacas de
café e com a renda comprou
cinco alqueires e meio de mata
em Altônia, área que não chegou a desmatar, vendendo anos
Em 1960, com 22 anos, casado mais tarde para comprar outro
há dois anos e com um filho sítio mais próximo.

Na foto acima, o casal, e foto antiga da família

Mesmo depois de comprar e
estar tocando 15 alqueires de
café em três propriedades em
Iguatemi e Mandaguaçu, continuou com a parceria por muitos anos. E acabou comprando,
em 2004, o sítio onde a família
trabalhou boa parte da vida.

do conteúdo e de se manter
atualizado. Todo mês faz questão de passar na unidade em
Maringá ou pedir para alguém
ir lá, só para buscar a edição
mensal do jornal. “NormalJORNAL - Leitor assíduo do mente já pego dois, um para
Jornal Cocamar, gosta muito mim e outro para Ana”.

“Meu sonho é ainda adquirir o
sítio onde meus pais foram porcenteiros em Astorga”, conta
Aparecido, que quase conseguiu o feito há alguns anos.
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SABORES

As 15 semifinalistas
do Festival Chefs do Campo
Receitas foram inscritas neste ano nas categorias massas e carnes
aiba quem são as 15
produtoras semifinalistas do Festival de
Sabores Chefs do
Campo Cocamar 2018, selecionadas entre 148 inscrições
efetuadas durante o Encontro
Anual do Núcleo Feminino,
em junho.

S

Em sua terceira edição, o Festival, que recebeu este ano
um número recorde de receitas, tem o objetivo de preservar as tradições culinárias

regionais e celebrar o ali- noroeste do Paraná. Na etapa
mento – o resultado do tra- seguinte, em agosto e setembro, uma equipe vai visitar as
balho no campo.
produtoras em seus domicíO concurso conta com o pa- lios para degustar e registrar
trocínio das empresas Estra- os pratos. Ao final, um comitê
tégia Ambiental e Ford e o de chefs, especialmente conapoio da Sancor Seguros e vidado, participará da escolha
das 5 finalistas, que serão
produtos Made In Roça.
conhecidas em outubro.
QUEM CONCORRE - As participantes integram 30 núcleos CARNES E MASSAS - Neste
femininos mantidos pela Co- ano, as receitas foram separacamar em municípios das re- das em duas categorias: cargiões onde atua, no norte e nes e massas.

NA CATEGORIA CARNES, SÃO DEZ CLASSIFICADAS:
• IVONETE DA SILVA GAMEIRO, de Alvorada do Sul, com “Carne de panela com batata”.
• ELAINE APARECIDA CARVALHO MANCINI, de Cambé, com “Bacalhau ao forno”.
• CLEUZA RIBEIRO FIDÉLIS, de Doutor Camargo, com “Costela recheada”.
• ELIZABETH BARRAGAN RODRIGUES, de Floraí, com “Costela servida ao milho”.
• CLEUZA BARLATI, de Floresta, com “Frango caipira brasileirinho à made in Roça”.
• ELVIRA DIAS PIZANI, de Japurá, com “Carne ao molho de laranja”.
• VERA LÚCIA SANTOS, de Jussara, com “Moqueca baiana”.
• CECÍLIA FALAVIGNA, de Maringá, com “Carneiro no tacho”.
• AKIKO ITO KUMASSAKA, de São Jorge do Ivaí, com “Costelinha de porco oriental
de abacaxi com gengibre”.
• MARLENE GONÇALVES BATISTA, de Tuneiras do Oeste, com “Pernil de porco dourado”.

NA CATEGORIA MASSAS, SÃO 5 CLASSIFICADAS:
• CLEUZA GIMENES FONTOURA, de Sabáudia, com “Frango caipira com quiabo e polenta
de milho verde”.
• ELISÂNGELA FÁVERO DA SILVA, de Assaí, com “Lasanha da Mamãe”.
• ODETE BERTOLA POLO, de Iporã, com “Polenta preparada ao molho de quiabo”.
• SÔNIA BARONI, de Nova Esperança, com “Escondidinho de mandioca com carne de sol”.
• IZABEL DAS GRAÇAS CALCIOLARI DE SOUZA, da Comunidade Guerra, em Maringá, com
“Polenta típica incrementada com frango caipira”.
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RECEITA

Preparado no fogão à lenha,
para saborear e repetir
Com o milho Sueli Aparecida Zandomenighi,
de Sabáudia (PR) elabora um prato que a
família adora saborear e servir aos amigos
sobrenome Zandomenighi pode ser de
origem italiana,
mas na mesa, a tradição é a comida tipicamente brasileira, de preferência preparada ao fogão
à lenha, como se fazia antigamente - costume esse
que, a bem da boa gastronomia, vem sendo resgatado
por chefs da moda.

O

Na casa de Sueli Aparecida
Zandomenighi, que reside
com o marido Vicente e dois
filhos num sítio em Sabáudia (PR), o fogão a lenha não
esfria nunca. É nele que a
produtora manipula os seus
temperos, nos pratos que
serve à família, sempre com
um toque apimentado. “Dependendo da comida, pode
levar mais ou menos pimenta”, avisa Sueli, que
aprendeu a gostar e a usar o
ingrediente por ser filha de
pai baiano.
PRODUÇÃO - No sítio deles
há produção de milho verde
e, em duas estufas, tomates
e pimentões coloridos, vendidos para supermercados.
Ao cozinhar, Sueli põe em
prática os ensinamentos
transmitidos pela avó. Os
dois filhos do casal traba-

lham com os pais e também
gostam de cozinhar, habituados ao tempero da mãe e a
vê-la, rotineiramente, lidando com as panelas. O
frango caipira ao molho de
milho é o mesmo que Sueli
elabora desde menina, um
prato bonito de ver e que
todos sempre querem repetir.

acrescente o caldo de milho
batido e coado, mexendo
sempre. Quanto a espiga de
milho restante, devem ser
retirados os grãos e colocados inteiros com o frango e
o caldo. Finalizando, junte a
pimenta dedo de moça, o
cheiro verde e misture ao
frango na panela.

FRANGO CAIPIRA AO
MOLHO DE MILHO
INGREDIENTES:
• 1 frango caipira
• 6 espigas de milho
verde
• 6 dentes de alho
• 1 colher (sopa) de
colorau
• 3 pimentas dedo de
moça
• 1 copo (americano) de
óleo Cocamar
• cebolinha, salsinha e
sal a gosto
PREPARO
Cortar o frango em pequenos
pedaços, acrescentando sal,
alho e refogando no óleo até
cozinhar. À parte, bater 5
espigas de milho no liquidificador e coar em peneira.
Após o cozimento do frango,

A produtora com
o marido Vicente,
um dos filhos e o
pessoal da Cocamar

J orn a l de Ser v iç o C oc am ar | 45

RECEITA

Costelinha suína feita no capricho
A produtora Ilma Nogarotto Sgorlon, de Maringá, adora
reunir os familiares para servir a eles as suas gostosuras
s lembranças das geadas são muitas entre
as famílias que chegaram ao município
de Maringá nos anos 1950 e
1960 para plantar café. Na
casa da produtora Ilma Nogarotto Sgorlon, na comunidade
Guerra, as histórias estão vivas nas recordações do marido dela, Antonio Bartoli
Sgorlon. O casal, que tem três
filhos, se dedica a produzir
grãos.

A

Ela prepara receitas que desde
menina aprendeu com a mãe
ou, por iniciativa própria, foi
incorporando ao dia a dia,
onde o cardápio é variado, com
polentas, massas, carnes diversas e inúmeras outras
COSTELINHA SUÍNA
iguarias, para alegria dos fiCOM MANDIOCA COZIDA
lhos e netos. Ilma aprecia deE MUSSARELA
rivados de mandioca, como a
sopa e o purê, não resiste ao
INGREDIENTES
que chama de macaronese
(como sugere o nome, uma • 1kg de costelinha de
porco, cortada em
mistura de macarrão e maiopequenos pedaços
nese) e, dentre as carnes, sua
preferência recai pela suína, • 1kg de mandioca cozida,
também cortada em
elaborada de diversas maneipequenos pedaços
ras, como a costelinha com
mandioca cozida e mussarela. • 1 cebola de cabeça
• 200g de mussarela
DE FAMÍLIA - Trata-se de um • sal, pimenta e orégano
prato antigo em sua família, no
a gosto
qual Ilma acresceu a mussare- • óleo para fritar
la e o orégano. Dinâmica, a proPREPARO
dutora ainda faz bolachinhas
para comercializar e, revelando Fritar a costelinha em uma paespírito empreendedor, desen- nela, com sal, pimenta e orévolveu há alguns anos, com o gano a gosto, sendo que a
apoio do Instituto Emater, um mandioca deve ser cozida com
bem-sucedido projeto para pro- sal e pimenta. Refogar a cedução de maracujás.
bola.

Quando tudo estiver pronto, é
só montar o prato numa travessa. Coloque primeiro a
mandioca e, em seguida, a
costelinha por cima, com a cebola refogada. Por fim, cobrir
tudo com a mussarela e levar

ao forno por 10 minutos. O
queijo irá derreter e conferir à
iguaria um visual e um sabor
ainda mais apetitoso.

Ilma e Antônio
com o pessoal
da Cocamar

Servir com salada e arroz
branco.
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OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS

Pagar apartamento com grãos
é oportunidade na Cocamar
Após o primeiro contato, os produtores interessados vão poder visitar
os apartamentos prontos e conhecer melhor os projetos em andamento
om um grande número de cooperados
visitantes, foi realizado nos dias 27 e 28
de agosto na unidade da Cocamar, em Maringá, o evento
denominado Oportunidade de
Negócios, uma iniciativa das
mais conhecidas e tradicionais incorporadoras de Maringá. O objetivo foi oferecer
aos cooperados da Cocamar a
oportunidade de comprarem
apartamentos em edifícios
recém-concluídos ou em fase
final de construção, com condições facilitadas.

C

“É um projeto novo onde estamos construindo oportunidades de negócios interessantes que o nosso cooperado
pode aproveitar. Após esse
primeiro contato, os produtores interessados vão poder visitar os apartamentos prontos
e conhecer melhor os projetos
em andamento, tomando a
decisão que achar mais acertada. Nós plantamos uma semente com esse portfólio de
produtos e o cooperado terá
até o dia 17 de setembro para
se definir e fechar negócio
com essas condições especiais”, afirma o gerente de
cooperativismo, João Sadao.

Wegg-CCII ofereceram seus
empreendimentos negociando
o pagamento em grãos (soja e
milho) e concedendo um valor
adicional de 10% sobre o preço de lousa dos dois produtos.
O apartamento pode ser pago
com os grãos que o produtor
já tem em estoque ou, se necessário, utilizar uma parte da
safra de soja 2018/19, travando o pagamento restante
para maio de 2019.
“Estamos com várias negociações em andamento e com
visitas sendo agendadas. Este
é um bom momento para o
produtor investir em imóveis,
onde a moeda, a soja, está
bem valorizada”, afirma Paulo
Pereira Lima, diretor da Engeblock. “Estamos plantando
uma semente que, com certeza, vai render bons frutos”,
avalia.

Recepção aos cooperados na abertura do evento

VANTAGEM - Outra vantagem
oferecida ao produtor, segundo as empresas, é que
como vários dos edifícios já
estão prontos, os preços dos
imóveis se tornam mais competitivos, uma vez que não incluem os recentes aumentos
das matérias-primas ocasionadas pela forte elevação do
dólar.

SOBREPREÇO - Nos dois dias,
as incorporadoras Catamarã, O evento foi formatado para dade, adquirindo um aparta- versidade ou simplesmente
Ciplart, Design, Engeblock, atender produtores que têm mento para sua moradia, como forma de aplicação seExpansão, Tradição Imóveis e interesse em investir na ci- para filhos que cursam a uni- gura.

Empreendimentos
foram apresentados
durante as negociações
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PESCARIA

“O seguro morreu de véio”
Pescar com segurança é a melhor forma de garantir que a diversão será completa e sem atropelos
eja uma arte, uma
aventura ou um esporte, para os amantes da pesca, fisgar o
peixe e combater o bom combate é o que os move. Mas
para que a briga seja verdadeiramente boa, é fundamental garantir a segurança de
todos seguindo algumas dicas
práticas. O pescador não pode
esquecer que aquele não é o
seu ambiente natural e há diversos riscos que são inerentes a atividade como os que
se corre com o material, com
o barco e com o próprio peixe,
afinal, nenhum “guerreiro” se
rende sem uma boa briga.

S

SALVA-VIDAS - Mesmo quem
sabe nadar muito bem, se
você vai para a água, é melhor
se prevenir usando um colete
salva-vidas. Ninguém está livre de um acidente ou de uma
virada do tempo. E quem não
sabe nadar muito bem, então, contra a água e contra imnão deve nem pisar num pactos eventuais. Caso a disbarco sem um.
tância a ser percorrida o leve
para longe da área de alE nada de querer encher o cance do celular, de forma
barco com todo tipo de tralha. que não funcione, é imporLeve somente o essencial: tante pensar em outras essua própria alimentação, tratégias de comunicação
água, materiais de primeiros como instalar um rádio e ansocorros e os equipamentos tena em seu barco para gaindispensáveis à pescaria.
rantir que consiga falar com
alguém em terra firme, caso
CELULAR - Não se esqueça seja necessário.
de levar um celular. Este pode ser bastante útil para se O sol forte pode causar queicomunicar com as pessoas maduras na pele. Proteja-se
em terra firme em caso de usando camisas de manga
necessidade. O celular deve longa, protetor solar, chapéu
ser mantido sempre ao al- e óculos, que também protecance da mão, mas protegido gem o pescador durante o

arremesso da isca de pesca.
E para o caso de eventuais
chuvas, uma capa ajuda bastante e mantém seco e aquecido.
CUIDADOS EXTRAS - No caso
de pesca noturna, tome cuidados adicionais como levar
uma lanterna recarregável (e
até velas ou lampiões), um
agasalho, repelentes contra
os insetos noturnos, e botas
para defender-se do ataque
de aranhas, escorpiões ou cobras.

simples ou até mesmo lesões
mais graves. Use sempre
luvas de proteção. A imperícia
ou descuido do pescador
podem causar muitos acidentes. Cuidado principalmente
ao lançar o anzol para não se
ferir com ele ou não enroscar
a linha de pesca em algum
objeto.

NA BRIGA - E quando sentir a
fisgada, recolha a linha com o
máximo de atenção e cautela.
Na luta, o peixe pode dar trabalho e o pescador tem que
usar muito bem o equipaTome o máximo de cuidado ao mento para não se machucar.
manusear o anzol e a linha, Um peixe de grande porte
evitando riscos de ferimentos pode romper a linha de pesca,

lançar o pescador à água ou
machucar sua coluna ou seus
membros. Use cinto de pesca,
pois ele proporciona proteção
às costas e fortalece os músculos. É comum também que,
ao pular para fora ou ao ser tirado da água, o peixe machuque o pescador.
E se for iniciante, então, nunca se arrisque sozinho. Convide alguém mais experiente,
que saiba manejar o equipamento de pesca, conheça os
hábitos dos peixes, as técnicas de pescaria, os perigos do
mar ou do rio. Com segurança, a pescaria será bem
mais agradável.
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