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“Pessoalmente, estou 
desbravando o Cerrado agora”

ALYSSON PAOLINELLI, ex-ministro da Agricultura e
produtor rural que acaba de investir em uma propriedade
no Cerrado, falando ao Jornal Cocamar. Em sua gestão
à frente da pasta,  entre 1974 e 1979, foram criadas as
bases para a transformação dos solos pobres do Cerrado
Brasileiro em áreas produtivas.

“Não tem cabimento o
produtor rural se endividar e
depois ter que rezar para chover” 

PAULO HERRMANN, presidente da John Deere Brasil,
sobre a situação de vulnerabilidade do produtor brasileiro.

“A segunda safra de soja
paraguaia é um pulmão de
ferrugem que ameaça o Brasil”

ANDRÉ PESSÔA, sócio-diretor da Agroconsult.

“Quando comecei a cultivar
soja, há quatro anos, eu
via essa cultura apenas
como uma ferramenta para
reformar os pastos. Hoje,
para mim, ela é uma fonte
de renda tão importante
quanto a pecuária”

ALBERTINO AFONSO BRANCO, o “TININHO”,
que investe  no sistemade ILPF em Iporã (PR).
Ele integra o Conselho de Administração
da Cocamar.

“A tecnologia não é
algo opcional, mas
obrigatória. Ela
representa a melhoria
contínua dentro da
atividade rural”

SÉRGIO VIÚDES, cooperado em Cambé
e componente do Conselho Fiscal
da cooperativa.
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DE 1º A 31 DE MAIO, VACINE SEU
GADO CONTRA A FEBRE AFTOSA

SYNGENTA - Dezoito engenheiros
agrônomos da Cocamar participaram do ITA
(Imersão Técnica Aliança), concluindo os mó-
dulos oferecidos pela Syngenta em parceria
com os maiores pesquisadores e instituições
do Brasil. A finalidade é capacitar e promover
o desenvolvimento dos profissionais. 

No passado, as atividades do agricultor se
resumiam a plantar, cultivar e colher; na
atualidade, o mesmo produtor tem que tomar
mais de 2 mil decisões em uma única safra,
necessitando para isso de uma assistência téc-
nica capacitada. 

Com tal proposta é que a Syngenta pro-
move em uma jornada de 5 módulos, os mais
diferentes e importantes assuntos. Neste ano
são mais dois formandos na Cocamar, sendo
o último módulo em Perdue (EUA), onde há
a possibilidade de visitar produtores, bus-
cando conhecimento e tecnologia para imple-
mentá-los junto aos cooperados.         

O Programa está completando 8 anos em
2016, com total de 31 módulos neste período
e 350 agrônomos capacitados. O último mó-
dulo foi realizado pelo Grupo VI na Estação
Experimental de UDI e UBS de Ituiutaba (MG). 

Para tratar de assuntos relacionados à colheita da safra
e as tendências do mercado, a Cocamar promove no pró-
ximo dia 4 de maio, em Carlópolis (PR), o Encontro de
Cafeicultores Cocamar 2016. Programado para começar
às 14h, o evento será realizado na Ilha do Ponciano, com
três palestras, seguidas de debates. O primeiro tema  -
“Os principais aspectos relacionados à pré e pós-colheita
que afetam a qualidade” -, ficará a cargo de Roberto Tho-
maziello, pesquisador do Instituto Agronômico de Cam-
pinas (IAC); o segundo, “Calagem e adubação”, com
Armando Quaggio, também pesquisador do IAC. Para a
palestra final, voltada a “Tendências do mercado”, o pa-
lestrante convidado é Gil Barabach, consultor da Safras
& Mercado.

Cocamar promove 
Encontro de Cafeicultores 





V
ocê pode conhecer hoje os exemplos práticos de
um futuro que já começa a acontecer na atividade
agropecuária na região. E ele é promissor. O cená-
rio pujante do campo foi constatado pelo Rally Co-

camar Bayer e Spraytec de Produtividade. Nos meses de

março e abril, o Rally percorreu cerca de 2,5 mil quilômetros
nas regiões noroeste e norte do Paraná e oeste de São Paulo
para ver as mudanças que estão sendo empreendidas. E são
uma guinada. Tratam-se, entre outras, de práticas e tecnolo-
gias inovadoras e sustentáveis, difundidas pela Cocamar e
seus parceiros, como a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta
(ILPF) e o consórcio milho-braquiária.  Nas cinco etapas do
circuito, o que se viu, em alguns lugares, foi um surpreen-
dente choque de produtividade; em outros, a firmeza de tra-
balhos em andamento que levam ao mesmo objetivo. As
viagens trouxeram a certeza de que, graças a uma clara
visão do que querem do futuro, cooperativa e produtores
avançam juntos rumo a superação de seus desafios. 

Os produtores foram previamente selecionados pela área
técnica da Cocamar, por serem referências em razão de
suas iniciativas. A edição de março do Jornal Cocamar
apresentou os produtores visitados na primeira e segunda
etapas. 

REALIZAÇÕES DA ILPF AO
CONSÓRCIO MILHO-BRAQUIÁRIA,
PRÁTICAS DIFUNDIDAS PELA
COCAMAR ESTÃO LEVANDO O
CAMPO A UM CHOQUE DE
PRODUTIVIDADE E, CLARO, A UM
FUTURO MAIS PROMISSOR

Rodando 2,5 mil quilômetros para
ver as inovações que vão fortalecer
ainda mais o agronegócio 

18/3 - PRIMEIRA ETAPA
(REGIÃO DE MARINGÁ) 

• José Rogério Volpato (Ourizona)
• Antonio Crubelatti (São Jorge do Ivaí) 
• Cecília Falavigna (Floraí) 
• Luis Antônio Cremoneze Gimenez (Floraí) 

Gimenez, o “Pico”:
“O primeiro passo é
adequar o solo e ter a
melhor fertilidade
possível para explorar
o que as variedades
oferecem. Fazer o plantio
na época certa e ter
uma condução correta,
além de um bom
assessoramento técnico.
Eu sou assistido pela
cooperativa, que está
sempre preocupada
em melhorar a
produtividade dos
associados”

Marcos Antônio
Almeida, de
Presidente Venceslau
(SP), cultiva soja
numa região onde
só se vê pastos
degradados.
“No futuro, muita
gente vai plantar
soja por aqui” 

23/3 – SEGUNDA ETAPA
(EXTREMO NOROESTE
PR E OESTE SP)

• César Vellini (Jardim Olinda)   
• Marcos Antônio Almeida (Pres. Venceslau)



30/3 – TERCEIRA ETAPA
(ARENITO CAIUÁ,
NOROESTE PR) 

CÉSAR FORMIGHERI desenvolve
Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF)
em Maria Helena, na região de Umuarama.

“A nossa dificuldade ainda está sendo
definir a época ideal de plantio”, diz ele,

acrescentando: “Estamos plantando a
partir de 15 de setembro para tentar fugir
da época mais crítica do verão, que é o
mês de janeiro”. Ele já colheu média de
142 sacas por alqueire (58,6/hectare)

e projeta chegar a 160 nos próximos anos

ALBERTINO
AFONSO BRANCO,
O TININHO (dir.),
de Iporã, com o
sogro Hélio Polo:
“Eu não vejo outra
saída para o produtor
que não seja reformar
a sua pastagem com
soja. Eu acho que
talvez seja a única
ferramenta que
possa ajudar os
pecuaristas a
vislumbrarem
melhores
horizontes”. 



31/03 – QUARTA ETAPA
(REGIÃO DE LONDRINA) 

Em Cambé, o produtor SÉRGIO VIÚDES
está implantando agricultura de precisão.
“A tecnologia não é algo opcional,
mas obrigatório. Ela representa a melhoria
contínua dentro da atividade rural.
Temos que usar todos os recursos
disponíveis e acessíveis para que
aconteça o aumento constante
da produtividade”. 

Na propriedade de
WALDIR EUDES
WALDRICH, em

Arapongas. “Estamos
com uma média de

140 sacas por alqueire
e o objetivo, com

a ajuda da Cocamar,
é chegar a 200”,
afirma o produtor
(à direita), ao lado
de Emerson Nunes,
coordenador técnico
de culturas anuais

da cooperativa



Em uma pequena
área, onde havia feito
o consórcio milho
e braquiária no
inverno passado,
o produtor JOSÉ
BRUNO LINGNAU,
de Rancho Alegre,
colheu 9 sacas de
soja a mais, na
última safra, em
comparação ao
restante da sua
lavoura. Na foto com
o agrônomo da
cooperativa, Yoshio
Bento Kumassaka
Júnior 

“A maior parte das
nossas terras é

arrendada e se a
gente não tiver

produtividade, não
sobrevive”, afirma

JEFERSON
SKRABA (o primeiro

à direita), de
Sabáudia, com o
irmão Alex e o

agrônomo da unidade
local da Cocamar,

Jacson Franco
Bennemann



Imponente, a S 10 do Rally, cedida pela Zacarias Chevrolet, chamou a atenção em todas as cidades por onde passou e vários cooperados
não resistiram ao convite: aproveitaram para fazer um test-drive. A foto acima é da passagem da equipe, no dia 16 de abril, pela edição
2016 da ExpoLondrina, onde foram visitados os estandes das empresas patrocinadoras que participaram do evento: a Sancor Seguros

e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).  O encerramento será dia 9 de maio com apresentação de um
audiovisual trazendo a  trajetória do Rally, e a distribuição de uma revista especial  sobre a iniciativa. Será no mesmo evento em
que a Cocamar irá anunciar os cooperados vencedores do Concurso Cocamar de Produtividade de Soja, Safra 2015/16, às 19h30,

no Buffet Central do Parque de Exposições de Maringá, durante a Expoingá 2016 

Cooperados de Sabáudia também não deixaram por menos e
foram conhecer a caminhonete do Rally

Acompanhando o Rally, como representantes da empresa Zacarias
Chevrolet, o consultor de vendas diretas Alex Antônio da Silva,

e o gerente de vendas corporativas, Adriano Ambrósio    



P
or ser uma empresa
que preza pela ga-
rantia dos resulta-
dos, a qualidade dos

serviços e que tem a inova-
ção como principal ferra-
menta de trabalho, a Sancor
Seguros não poderia ficar de
fora do Rally Cocamar de
Produtividade, sendo uma
de suas apoiadoras. “Estas
iniciativas que visam à me-
lhoria de todas as etapas do
agronegócio, buscando
maior eficiência e rentabili-
dade em todo o processo e
apoiando os agricultores,
são muito importantes e têm
tudo a ver com a filosofia de
trabalho da Sancor Seguros”,

afirma Roberto Udo, gerente
de Seguros Agropecuários
no Brasil.

“A filosofia adotada por
todas as empresas do gru-po
sempre teve como base a
busca incessante por quali-
dade, eficiência, serviço per-
sonalizado e assessoramen-
to permanente feito por espe-
cialistas. O compromisso é
com o segurado”, diz Udo,
“por isso, a Seguradora des-
envolve um trabalho con-
junto com todos os parceiros
envolvidos no processo, para
estar sempre próxima des-
tes, ofertando os produtos e
coberturas mais adaptados

às necessidades do produ-
tor”, ressalta. 

“Nossa missão é oferecer
proteção pessoal e patrimo-
nial a nossos segurados, por
meio de uma equipe de tra-
balho altamente capacitada,
visando sempre à sustenta-
bilidade do negócio. Um de
nossos objetivos é colocar o
segurado no centro das aten-
ções. Por isso, utilizamos a
inovação como principal fe-
rramenta para o desenvolvi-
mento dos serviços presta-
dos”, afirma Udo.

ASSESSORAMENTO - O se-
gurado também recebe
orientação sobre diversas
questões relacionadas à Se-
guradora e, no momento em
que ocorre um sinistro, é as-
sessorado no que se refere à
cobertura da apólice e proce-
dimentos necessários para
uma rápida liquidação. “Nos-
sa política é de profissionali-
zação contínua e fidelização
junto a todos os nossos ca-
nais comerciais”, acrescenta
Udo.

Entre os produtos ofereci-
dos pela empresa estão os

Seguros Agrícolas, Patrimo-
niais, de Automóveis e de
Pessoas. Todos contam com
uma diversidade de cobertu-
ras que se adaptam às ne-
cessidades de cada cliente.

Desde a sua origem, a
missão sempre foi tornar-se
uma referência em seguros,
com foco principal no bem-
estar do cliente. “Somos uma
empresa de seguros inova-
dora e comprometida no cui-
dado do patrimônio das pes-
soas, suas famílias e suas
vidas. Temos como propósito
proteger conquistas e so-
nhos, promover progresso e
bem-estar”, finaliza Roberto
Udo.

DESTAQUE INFORME PUBLICITÁRIO 

Proteger e cuidar para produzir
SEGUROS COMPROMETIDA
COM O PRODUTOR RURAL, A
SANCOR SEGUROS APOIA
INICIATIVAS QUE ESTIMULEM
A SUSTENTABILIDADE E O
DESENVOLVIMENTO DO
AGRONEGÓCIO, COMO O
RALLY COCAMAR 

A Sancor Seguros foi criada
em 1945, em Sunchales, pro-
víncia de Santa Fé, Argentina
e expandiu-se pela América le-
vando a experiência e os valo-
res que a consagraram como
a maior e mais importante Se-
guradora daquele país. “A em-
presa prima pela qualidade
total dos serviços oferecidos,
estando preparada e pronta
para o diálogo e a proximidade
com os clientes. O Grupo tem
uma grande história, sempre

trabalhando com competência,
responsabilidade e profissiona-
lismo há mais de 70 anos”,
afirma Roberto Udo.

Com escritórios espalhados
pela Argentina, Paraguai, Uru-
guai, Estados Unidos e Brasil,
o grupo engloba 10 empresas,
entre seguradora de riscos do
trabalho, de medicina privada,
resseguradora, Centro de Ino-
vação Empresarial e Social,
dentre outras. Possui 2.240

funcionários, 5.400 corretores,
480 corretoras associadas, 50
escritórios próprios e mais de
3 milhões de segurados. No
Brasil, possui escritórios em
Maringá, Curitiba, Londrina,
Cascavel (PR), Blumenau (SC)
e Porto Alegre (RS). E os nú-
meros no país comprovam seu
desempenho. Sua posição no
ranking Susep PR, Superinten-
dência de Seguros Privados,
vem ganhando cada vez mais
destaque em diversas catego-

rias. Suas vendas cresceram
466% no último ano, com mi-
lhares de pessoas, carros e
hectares protegidos. Para
2016, os planos são de ampliar
sua presença a nível nacional.

“A Sancor Seguros tem, co-
mo características marcantes,
a solidez, o empenho e o tra-
balho contínuo. É por isso que
cresceu, ultrapassou fronteiras
e chegou a diversos países”,
diz Udo, ressaltando que, para

a empresa, “viver protegido é
a chave para a conquista da
tranquilidade, uma bela histó-
ria que ajuda a proteger e cui-
dar da história de cada um de
seus segurados”.

Outro compromisso, desde
2005, é com a comunidade
onde está presente, intervindo
em temas como segurança nas
estradas, prevenção de riscos
e, especialmente, desenvolvi-
mento sustentável.

História de sucesso

A Sancor Seguros
informa que está
comercializando
o Seguro Agrícola

para a cultura do trigo,
e que brevemente
estará disponível

para a cultura da soja.
Consulte um corretor

credenciado.

SEGURO
PARA TRIGO



C
omo aumentar o
controle na lavoura
para que as plantas
não fiquem suscetí-

veis às principais doenças
da soja? Os desafios, as no-
vas doenças, as mudanças

climáticas e a necessidade
de aumentar a produtivida-
de levaram a Bayer a adotar
uma nova recomendação
para uso de fungicidas no
campo. Ao lado de pesquisa-
dores renomados, a empre-

sa passa a usar também o
Índice de Área Foliar (IAF)
como base para fornecedor
informações aos agriculto-
res e indicar as aplicações.

Everson Zin, gerente de
Estratégia de Fungicidas da
Bayer explica: “A evolução
na produção por unidade de
área e a severidade das do-
enças exigem novas práticas
eficientes para proteção e ge-
ração de renda no campo”.
Na prática, o agricultor deve
medir a quantidade de folha
por metro quadrado da la-
voura para fazer a aplicação
de fungicida no momento
correto. Com isso, ele dimi-
nui a proliferação das prin-

cipais doenças da soja, espe-
cialmente a ferrugem. Zin
acrescenta ainda que esse
procedimento “complementa
as medidas já adotadas hoje,
como o uso da tecnologia de
aplicação adequada para ca-
da momento da lavoura.
Também é importante obser-
var o tamanho da gota que
está sendo aplicada e a sua
dispersão, que devem variar
de acordo com o desenvolvi-
mento da planta”.

A alta demanda por ali-
mentos e a necessidade de
rentabilidade no mercado
agrícola fizeram com que
as empresas do setor desen-
volvessem variedades de

soja com ciclos mais curtos.
Esse desenvolvimento fez
com que as equipes Bayer
identificassem uma impor-
tante evolução na planta da
soja nas últimas duas sa-
fras, sinalizando a necessi-
dade da aplicação
diferenciada na lavoura. “O
principal ponto é que hoje a
soja floresce mais cedo e os
primeiros ramos de vagens
apontam entre 10 e 20 cen-
tímetros do solo. Se a apli-
cação do fungicida não for
feita corretamente, as plan-
tas ficarão vulneráveis às
doenças com o passar do
tempo. O que pode implicar
na perda de 25% a 30% da
produção”, finaliza.   

DESTAQUE INFORME PUBLICITÁRIO 

Bayer leva mais
informação ao produtor
EMPRESA    AMPLIA LEQUE
DE INFORMAÇÕES
DISPONÍVEIS AO
AGRICULTOR NA TOMADA
DE DECISÃO SOBRE MELHOR
MOMENTO PARA MANEJO
DE DOENÇAS NA LAVOURA
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A estrela do cerrado 
FFAAZZEENNDDAA  SSAANNTTAA  BBRRÍÍGGIIDDAA

DIA DE CAMPO DÉCIMA EDIÇÃO DO EVENTO
REALIZADO NA PROPRIEDADE, NO INÍCIO DE ABRIL,
MOSTRA COMO É GRANDE O POTENCIAL PARA A
EXPANSÃO DA PRODUTIVIDADE DO AGRONEGÓCIO
BRASILEIRO, POR MEIO DO SISTEMA DE
INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA.
POR ROGÉRIO RECCO 

ILPF
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C
omo acontece há dez
anos consecutivos, o
Dia de Campo sobre
Integração Lavoura-

Pecuária-Floresta (ILPF), pro-
movida dias 6 e 7 no interior
de Goiás, contou com a pre-
sença de dirigentes, produto-
res associados e técnicos da
Cocamar. A cooperativa inte-
gra a Rede de Fomento ILPF
e, há quase 20 anos, incentiva
que produtores adotem siste-
mas integrados como forma
de reverter o baixo retorno
econômico causado pelos pas-
tos degradados. 

Compuseram o grupo da
Cocamar, entre outros, o pre-
sidente do Conselho de Admi-
nistração, Luiz Lourenço, o
presidente-executivo, Divanir
Higino da Silva e o coordena-
dor do Conselho Fiscal, José
Rogério Volpato. Lourenço foi
homenageado pela Rede.

PROGRAMA - Na dia 6, em
Caldas Novas, a 171 quilôme-
tros de Goiânia, uma reunião
técnica sobre sustentabilidade
e produtividade, organizada
no Hotel Le Jardin, cerca de
200 profissionais - entre espe-
cialistas, representantes de
empresas, produtores e convi-
dados especiais como o ex-mi-
nistro da Agricultura, Alys-
son Paolinelli - debateram vá-
rios temas relacionados à
ILPF. No dia seguinte, os par-
ticipantes se deslocaram ao
município de Ipameri, a 61
quilômetros, para o Dia de
Campo na Fazenda Santa Brí-
gida, principal vitrine de ILPF
no País, da empresária rural
Marize Porto Costa. 

REUNIÃO TÉCNICA - Ao
abrir a programação, o chefe
geral da Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), Cláudio Karia, co-
mentou sobre o desafio de ali-
mentar uma população global
em crescimento, que pode
chegar a 9 bilhões de pessoas
em 2050. Estudos da Organi-
zação das Nações Unidas pa-
ra Alimentação e Agricultura
(FAO), citados por ele, indicam
que, para atender a demanda
mundial em 2050, a oferta de
alimentos e ener-
gia deverá ser
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ILPF
40% maior - "sen-
do que em grande

parte", comentou, "a produção
virá de regiões de novas fron-
teiras agrícolas, como é o caso
do Brasil". 

LOURENÇO - Por seu pionei-
rismo na divulgação da ILPF
e também pelo trabalho que
vem realizando com esse sis-
tema no Arenito Caiuá, noro-
este paranaense, o presidente
do Conselho de Administração
da Cocamar, Luiz Lourenço,
foi homenageado durante o
evento pela Rede de Fomento
ILPF. Ele recebeu um troféu,
entregue pelo ex-ministro da
Agricultura, Alysson Paoli-
nelli que, ao justificar o reco-
nhecimento, disse conhecer as
dificuldades de se cultivar o
Arenito. "É um solo que, gra-
ças à integração, passou a pro-
duzir tanto quanto as me-
lhores terras do Paraná". Lou-
renço agradeceu a homena-
gem e disse que ainda há um
caminho longo a percorrer na
divulgação da ILPF, ressal-
tando a resistência de muitos
pecuaristas, que seriam os
maiores beneficiados. "Temos
que continuar inoculando o
vírus da ILPF entre os produ-
tores", brincou. 

JOÃO K - Outro homenageado
pela Rede foi o pesquisador
da Embrapa, João Kluth-
couski, o João K, considerado
um dos principais responsá-
veis pelo avanço da ILPF no
País. Ele também recebeu um
troféu, entregue pela empre-
sária rural Marize Porto
Costa, proprietária da Fa-
zenda Santa Brigida. 

Ainda na Reunião Técnica,
entre os produtores que parti-
ciparam de um painel, seguido
de debate, sobre suas expe-
riências com integração, esta-
va Carlos Viacava, proprietário
do Grupo CV que, há três anos,
começou a fazer a integração
em suas fazendas na região de
Ribeirão Preto (SP), por orien-
tação da Embrapa, Cocamar e
Universidade do Oeste Pau-
lista (Unoeste). 

DIA DE CAMPO - Na manhã
seguinte, a Fazenda Santa
Brígida recepcio-
nou convidados

Na foto acima, momento em que o ex-ministro da Agricultura, Alysson Paolinelli (dir.), discursa após
entregar troféu ao presidente do Conselho de Administração da Cocamar, Luiz Lourenço, por seu trabalho
de quase 20 anos incentivando a ILPF na região da cooperativa e no Brasil. Abaixo, detalhe da reunião

técnica que reuniu cerca de 200 participantes, entre dirigentes de empresas ligadas à Rede
de Fomento  ILPF, produtores e convidados especiais
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ILPF

O presidente da John Deere Brasil, Paulo Herrmann,
também vice-presidente da companhia na América Latina,
disse que as empresas componentes da Rede "estão sendo
protagonistas em uma nova revolução do agronegócio
brasileiro", explicando que a integração "é uma iniciativa
inovadora e sustentável que potencializa a produção de
alimentos". Herrmann acrescentou: a ILPF vem avan-
çando e trazendo, consequentemente, mais complexidade
à gestão dos negócios, exigindo que os proprietários ru-
rais atuem com mentalidade empresarial "e não o ama-
dorismo que ainda se vê por aí". Ele comentou que o
Brasil possui de 150 a 200 milhões de hectares de pasta-
gens - em grande parte degradados. "Se conseguirmos
aproveitar 50 milhões de néctares com sistemas integra-
dos, o Brasil simplesmente vai dobrar os volumes de
grãos e carnes em comparação ao que produz atualmente.
"Herrmann destacou a importância do trabalho realizado
pela Embrapa e deixou claro: "O Brasil tem no agronegó-
cio a única chance de ser uma expressão mundial".

Sobre o “amadorismo”, frisou que “não dá mais para
aceitar uma atividade em que o produtor se endivida e
depois precisa rezar para chover”. Ele traduziu a afirma-
tiva dizendo ser necessário definir estratégicas para mi-
tigar os riscos. 

INTENSIFICAÇÃO - Ao mencionar a ILPF como uma nova
revolução do agronegócio brasileiro, Herrmann lembrou
que duas delas tiveram início do Paraná. A primeira, a
do plantio direto, no início da década de 1970, em Rolân-
dia, com Herbert Batz. “Ele lutou contra tudo e contra
todos até conseguir demonstrar que esse era o caminho”.
A segunda foi o advento da “safrinha” que, segundo o pre-
sidente da John Deere Brasil, não pode mais ter essa de-
nominação. “A ‘safrinha’ foi evoluindo e tornou-se uma
grande safra, contando inclusive com a biotecnologia”,
destacou. Tudo isso sem esquecer que o ciclo da soja foi
reduzido de 150 para 100 dias com o objetivo de possibi-
litar a segunda safra de milho. “Agora é a intensificação
produtiva com a integração, que permite várias safras du-
rante o ano, é a agricultura sem parar”, disse Herrmann,
salientando que isto exige a requalificação dos funcioná-
rios e a introdução de conceitos como os da qualidade
total. “Quando chega na propriedade rural, a qualidade
total é incipiente”. 

Herrmann ressaltou que a função da Embrapa é desen-
volver ciência e tecnologia, mas por meio de Parcerias
Público Privadas (PPP) é possível acelerar a transferência
e troca de informações com o setor. “A Embrapa é a em-
presa mais importante já criada no Brasil”. 

OPORTUNIDADE - “Segundo ele, por meio da integração
é possível produzir a mesma quantidade de alimentos em
área seis vezes menor que a convencional. “Temos que
pensar nisso e agir com rapidez, pois a China está trans-
ferindo a sua produção de alimentos para o Brasil e a
América do Sul. A oportunidade está diante de nossos
olhos”. Herrmann disse ainda que as barreiras passaram
a ser ambientais, lembrando que a ILPF permite produzir
de maneira mais eficiente e com 55% menos de emissão
de carbono. Um dos próximos passos, na sua visão, é criar
uma agência certificadora. “A sociedade precisa pagar
pelo selo de quem protege o ambiente”. Ele reclamou tam-
bém a necessidade de reformas, como a trabalhista, pois
a atual legislação define que o empregado trabalhe de se-
gunda a sexta-feira, podendo cumprir só duas horas ex-
tras no final de semana. “A operação de colheita, por
exemplo, não escolhe dia, sob pena de haver perdas”, ex-
plicou. E fez críticas ao atual sistema de crédito rural, que
foi concebido para ser liberado apenas uma vez por ano.
“Precisamos de um crédito rotativo”, concluiu. 

Na integração se produz 
seis vezes mais que em
área convencional 

para a décima edi-
ção do Dia de

Campo sobre ILPF, que con-
tou com a presença, entre ou-
tros, do presidente da Em-
brapa, Maurício Lopes. Logo
que chegou ao local, Lopes
dialogou com os dirigentes da
Cocamar, Luiz Lourenço e Di-
vanir Higino da Silva, em
companhia dos quais percor-
reu algumas das quatro esta-
ções instaladas na fazenda,
para demonstração técnica
aos visitantes. De acordo com
Lopes, "a ILPF representa
uma grande revolução em
curso no agronegócio brasi-
leiro, que se desenvolverá
muito nas próximas décadas,
consolidando-se como o gran-
de fornecedor de alimentos
para o mundo". 

A própria realidade da Fa-
zenda Santa Brigida, de 900
hectares, revela o potencial
do agronegócio brasileiro.
Em 2006/07, a média de
produtividade de soja era de
2,7 mil quilos por hectare,
quantidade que evoluiu
para 3,9 mil quilos/hectare
na recente safra 2015/16. No
mesmo período, as colheitas
de milho tiveram um salto
ainda maior, saindo de 5,4
mil para 11,4 mil quilos por
hectare. Já na pecuária, a lo-
tação de animais evoluiu de
uma cabeça por hectare em
2006/07 para quatro em
2015/16, com a produtivi-
dade subindo de 69 para
730 quilos de carne por hec-
tare/ano. 

De acordo com a proprietá-
ria Marize Porto Costa, a ado-
ção da ILPF “tirou a fazenda
do buraco”, literalmente. O
saldo deixou de ser negativo
logo no primeiro ano de ado-
ção da tecnologia. Marize pre-
fere não falar em valores
absolutos, mas garante que
hoje "sobra dinheiro para
reinvestir na fazenda e para
investir'. A Santa Brígida tam-
bém está ampliando sua área
de atuação. Apesar das limi-
tações topográficas e de solo,
o sistema de integração admi-
nistrado por Marize está cres-
cendo 1000 hectares nesta
safra, por meio de arrenda-
mentos, tudo no sistema de
integração. 

“Não dá para aceitar uma
atividade em que o produtor
se endivida e depois tem
que rezar para chover”

Paulo Herrmann: é preciso mentalidade empresarial 
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ILPF

Floresta de eucaliptos
gera conforto térmico;
ao lado, detalhe de
demonstração de
enraizamento de
braquiária, que pode
passar de 3 metros
de profundidade,
e o consórcio milho x
braquiária, na
Fazenda Santa
Brígida 
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ILPF

No alto, a partir da
direita, o presidente
da Embrapa, Maurício
Lopes, o presidente
do Conselho de
Administração da
Cocamar, Luiz Lourenço,
o presidente-executivo
da Cocamar, Divanir
Higino da Silva,
e o integrante do
Conselho Fiscal da
cooperativa, Paulo
Tamborlin; ao lado,
apresentação do
pesquisador João
Klutchcouski, o
João K, a visitantes;
e, embaixo, detalhe
da fazenda e de sua
proprietária, Marize
Porto Costa 
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ILPF

Fundador da Embrapa, o ex-ministro da Agricultura, Alysson Paolinelli, que
exerceu seu mandato durante a década de 1970, quando o Brasil ainda era im-
portador de alimentos, criou as bases para a exploração do Cerrado. Com isso,
conseguiu um verdadeiro milagre: fazer com que regiões de solos muito pobres
se tornassem altamente produtivas. Atualmente, é presidente da Associação Bra-
sileira dos Produtores de Milho (Abramilho). Ele conversou, em Ipameri, com o
Jornal de Serviço Cocamar. 

Consta que o Sr. também é um produtor rural no Cerrado. Como está sendo
essa experiência? 

Pessoalmente, eu estou desbravando o Cerrado agora. Estou com uma fazenda no
Cerrado, fazendo aquilo que eu sempre sonhei. Estou transformando uma propriedade
em uma unidade produtora. Agora, quem desbravou o cerrado foi o agricultor, fazendo
os investimentos necessários e colocando as tecnologias de forma adequada. Eu tenho
que creditar isto à Embrapa e ao produtor brasileiro. 

E como o Sr. vê o atual momento da ILPF no Brasil? Estamos no caminho certo?

A ILPF é um processo evolutivo e isto já está acontecendo aqui na Santa Brí-
gida. A produção de grãos tem aumentado de forma significativa. A evolução vai
passar também pela Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. Além da pastagem,
nós vamos ter que ter a consorciação de leguminosas que vão enriquecer muito
essa capacidade produtora.  

O Sr. poderia comentar um pouco sobre a homenagem prestada a Luiz
Lourenço?

Luiz Lourenço merece esta homenagem, ela já era necessária há muito tempo,
pela capacidade de visão que ele teve, ao identificar uma das maiores inovações
que já houve em agricultura no mundo, que é a ILPF. Ele não só identificou, mas
foi um dos executores, conseguindo mobilizar seus companheiros. E eu tenho
acompanhado o trabalho da Cocamar, há muito tempo, e fico impressionado com
os resultados. Essa tecnologia modificou todo o conceito,que se tinha da região
do arenito, que se tornou uma área produtiva, cujos resultados são fabulosos.

“Pessoalmente,
estou desbravando
o Cerrado agora”

Eu tenho acompanhado
o trabalho da Cocamar
há muito tempo, e fico
impressionado com os
seus resultados”
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O Grupo Carlos Viacava
promoveu no dia 31 de
março, na Fazenda Cam-
pina, em Caiuá, região de
Presidente Prudente (SP),
um dia de campo sobre In-
tegração Lavoura-Pecuária-
Floresta. A iniciativa contou
com o apoio da Rede de Fo-
mento à ILPF, da qual a Co-
camar e a Embrapa são
integrantes, além de outras
instituições, entre as quais
a Universidade do Oeste
Paulista (Unoeste).

A soja entrou no sistema
para fazer a reforma de pas-
tos degradados na Fazenda
Campina, onde o solo é co-
rrigido para receber a olea-
ginosa em sistema de
plantio direto, sem revolvi-
mento.

ÁREAS - As três proprieda-
des que integram o grupo
totalizam 3,7 mil hectares,
com área útil de 2,9 mil
hectares. De acordo com in-
formações da empresa, o
sistema de integração co-
meçou na temporada
2014/15, quando foram se-
meados os primeiros 447
hectares de soja na Fa-
zenda Campina. No ciclo se-

guinte (2015/16), o cultivo
da oleaginosa foi ampliado
para 652,5 mil hectares e
começou também na Fa-
zenda Santa Gina, com a
semeadura de 368,5 hecta-
res, somando, no total,
pouco mais de 1 mil hecta-
res. Agora, para a safra
2016/17, a soja será culti-
vada nas três propriedades,
sendo 368,5 hectares na
Fazenda Campina, 709,7
hectares na Santa Gina e,
pela primeira vez, 213,9
hectares na Nelore CV – to-
talizando 1,292 hectares. 

Na Estação 1 do evento,
foi dado foco ao Nelore CV.
De acordo com informação
da fazenda, comparando
com o ganho de peso nos
155 dias de recria, período
entre a desmama e um ano
de idade, em sistemas con-
vencional e em pasto pós-
soja na ILP, os machos
tiveram ganho de peso su-
perior enquanto as bezerras
tiveram ganhos 48,3% aci-
ma da média histórica. Esse
bom desempenho alcançado
nas bezerras proporcionou
a antecipação em 1 ano no
início de sua vida reprodu-
tiva. 

FATURAMENTO – As
áreas que são ocupadas
com soja recebem diferen-
tes destinações na safrinha.
Parte é ocupada com pasto
de inverno, parte com a
cultura do milho para pro-
dução de silagem de planta
inteira e parte para a pro-
dução de milho grão. Este
último, que foi utilizado

para a produção de silagem
de grão úmido, traz grande
economia e redução de
desperdícios no sistema,
uma vez que dispensa fre-
tes para enviar ao arma-
zém e trazer de volta para
a fazenda na época de con-
finamento, sem contar os
custos de seca-
gem do milho. 

O dia de Campo 
na Fazenda Campina

Detalhe da abertura
do evento, que contou
com a participação
de dirigentes da

Embrapa, de
representantes de

empresas que
integram a Rede
de Fomento ILPF,
pecuaristas da

região, técnicos e
estudantes  

O solo foi revitalizado com a soja,
ganhou vida nova, está pronto para
produzir. Com a integração,  a
diferença é muito grande”

CARLOS VIACAVA, presidente do Grupo CV
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ILPF

Na estação 3, mantida
por Cocamar e Unoeste,
foram tratadas práticas fun-
damentais para o cultivo de
soja em solos arenosos.
Nesse contexto, a Fazenda
Campina, com a adoção de
tecnologias corretas para a
produção de grãos em so-
los arenosos, vem contri-
buindo para quebrar o pa-
radigma de que esta classe
de solo não tem potencial
para produção de soja. Na
safra 2014/15, a fazenda
obteve a produtividade de
74 sacas/hectare em um de
seus talhões. Isso é possí-
vel com o uso de tecnolo-
gias que serão descritas
adiante. 

Para discutir as práticas
fundamentais para o cultivo
de soja em solos arenosos, o
pesquisador da Embrapa Ce-
rrados, João Kluthcouski, o
João K, lembra que “é impor-
tante entender as diversas li-
mitações, dentre as quais
fragilidade estrutural, baixa
fertilidade e baixa capaci-

dade de retenção da água”.
Em uma situação assim,
frisa, “a frase ‘agricultura é
a salvação da pecuária e a
pecuária é a salvação da la-
voura’, cresce em importân-
cia e tem mostrado que o
sucesso financeiro ocorre
porque as duas atividades
se complementam”. 

SINERGIA - O retorno eco-
nômico dos investimentos
na recuperação das pasta-
gens degradadas, conforme
explica João K, é mais rá-
pido quando a agricultura
subsidia os gastos da re-
forma. Por outro lado, a
agricultura também se tor-
nou dependente da pecuá-
ria e a presença da massa
seca produzida pelas gra-
míneas é fundamental em
sistemas que usam a agri-
cultura para viabilizar ou
alavancar a pecuária, e au-
mentar a rentabilidade da
fazenda. 

De acordo com o engenhei-
ro agrônomo André Longen,

gerente da unidade da Coca-
mar em Presidente Prudente
(SP), a palhada e as raízes
das gramíneas deixadas pela
pastagem no processo de ILP
são o fator-chave para o su-
cesso e estabilidade da pro-
dução de grãos. No entanto,
existem outras práticas que
devem ser implementadas,
dentre as quais: a) constru-
ção e manutenção da fertili-
dade do solo por meio de
corretivos e fertilizantes; b)
ajuste físico do solo, podendo
ser realizado de forma mecâ-
nica ou biológica; c) manter

o solo vegetado o maior
tempo possível durante o
ano, o que é importante para
a reciclagem de nutrientes;
d) escalonamento da semea-
dura e uso de cultivares com
diferentes grupos de matura-
ção; e) uso de inoculante no
sulco de semeadura, garan-
tindo maior eficiência na fi-
xação biológica de nitro-
gênio; f) dessecação anteci-
pada, proporcionando mel-
hor plantabilidade; g) má-
quinas e equipamentos ade-
quados ; h) gestão de pes-
soas e processos. 

Uma quebra
de paradigmas 

Detalhe em que
aparece o presidente

do Conselho de
Administração da

Cocamar, Luiz
Lourenço (o primeiro
à esquerda, de pé):
“é preciso inocular

a ILPF entre os
pecuaristas”, diz ele 

Acima, detalhe da Fazenda Campina e, na foto ao lado, Edemar Moro (Unoeste),
João Kluthcouski (Embrapa Cerrados) e André Longen, gerente da Cocamar em Presidente Prudente (SP)
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EXPOLONDRINA - 
Apresentando uma

variedade de produtos
agropecuários, o estande
da Cocamar – localizado

em frente à sede da
Sociedade Rural do Paraná -

foi um dos destaques da
ExpoLondrina 2016, realizada

de 7 a 17 de abril no Parque Internacional de Exposições
Governandor Ney Braga, em Londrina. Muito visitado

por produtores associados do município e região,
o espaço da cooperativa ofereceu oportunidades de

negócios em condições especiais de pagamento.    
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O
avanço da Integra-
ção lavoura-Pecuá-
ria-Floresta (ILPF) no
país está fazendo,

também, com que os consu-
midores tenham a oferta de
carne de melhor qualidade,
devido a intensificação da

produção do novilho precoce.
Mantidos a pasto, os animais
têm uma vida mais saudável,
com boa alimentação, o que
se reflete em um produto di-
ferenciado.  

De acordo com Marcelo Se-

rafim, chef e especialista no
preparo de carnes de Ma-
ringá, há uma tendência, por
parte dos consumidores em
preferir cortes nobres. “As
pessoas estão em busca de
melhor qualidade de vida,
principalmente no que refere
à alimentação”, diz Serafim.
Segundo ele, atentos a esse
mercado, alguns produtores
se especializaram no forneci-
mento de carnes especiais.
“Não se restringem mais ao
nelore, que é uma raça do dia
a dia, mas também ao angus
e ao wagyu [raça de origem
japonesa, considerada uma
das mais saborosas, devido

ao marmoreio da carne], que
passaram a ser muito procu-
radas”, acrescenta. Isto se
justifica, no seu entender, pe-
la maciez, e a qualidade dos
cortes, como um todo.  

A maciez é fundamental,
pontua Serafim, Mas conta,
também, o entremeio de gor-
dura e a própria apresentação
da carne. O visual faz a dife-
rença, atraindo o consumi-
dor, que se sentirá recom-
pensado ao prová-la. 

VPJ - Serafim afirma que o
preço é relativo e os consumi-
dores estão preocupados com
a qualidade, o que representa
uma tendência irreversível
do mercado. Seu carro-chefe,
a carne de angus que serve
aos seus clientes é prove-
niente das fazendas do grupo
VPJ, na região de Campinas,
enquanto a de wagyu vem de
Americana, ambas no estado
de São Paulo. Detalhe funda-
mental: em ambos os casos,
são carnes certificadas. 

O wagyu produzido na re-
gião de Maringá é promissor,
segundo o chef, tem uma de-
manda que está evoluindo e
conta, entre seus principais
produtores, com o empresá-
rio e empreendedor João No-
ma. “Ele está unindo forças
com outros criadores para
avançar na criação e se for-
talecer cada vez mais no
mercado”, acrescenta.  

Serafim defende que as as-
sociações de criadores certifi-
quem a carne que produzem
e isto serve também para a

ILPF. “Tem a cruza 3/4 e o
PO, que é puro. Então,quem
produz  tem que mostrar
para o cliente o que ele está
comendo, se é puro ou 3/4.
Vejam o caso da VPJ: todas
as carnes são certificadas, o
que traz segurança e reforça
ainda mais a credibilidade”. 

QUALIDADE

Quanto ao bife ou “steak”, Serafim diz que a
tendência é seguir o padrão americano ou
australiano, com altura acima de dois dedos.
“No final, vai depender da maneira que o cliente
aprecia. As pessoas gostam muito de carne ao ponto,
ou o ponto mais, que é como as mulheres preferem”

Para especialista, certificação 
da carne é fundamental
CORTES NOBRES SEGUNDO
MARCELO SERAFIM, HÁ UMA
OPORTUNIDADE A SER APROVEITADA
EM UM MERCADO CADA VEZ
MAIS EXIGENTE 
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Desenvolver cortes marmorizados, com sabor, maciez e su-
culência é uma especialidade que as fazendas do grupo VPJ
dominam há bastante tempo. O proprietário, Valdomiro Poliseli
Júnior, conta que são 20 anos de seleção e melhoramento ge-
nético da raça angus e dez anos produzindo carne de alta qua-
lidade, com chancela do Programa Angus Carne Certificada,
conduzido pela Associação Brasileira de Angus (ABA). “Cria-
mos um rigoroso controle de qualidade, instituindo critérios
seguidos à risca em todas as etapas de produção, começando
pela genética do gado”, explica Valdomiro.

O trabalho é desenvolvido com um rebanho de 700 animais
puros de origem da raça Angus, na Fazenda Cardinal, em Mo-
coca (SP), a divisão de melhoramento genético da VPJ. Espe-
cialmente nos últimos cinco anos, o foco tem sido o aberdeen
angus (de pelagem preta), que transfere melhor carcaça, peso
e marmoreio ao gado que será abatido. Sempre que possível,
Valdomiro visita os EUA para conferir as tendências na indús-
tria e na genética, no que se refere à precocidade, ganho de
peso, marmoreio e deposição de gordura na carcaça e Área de
Olho de Lombo (AOL). 

A VPJ produz cerca de 500 toneladas de carne angus certi-
ficada por mês e a tendência é que o volume cresça. O alvo é
o mercado doméstico, mas a possibilidade de ingressar em pa-
íses de alto valor agregado é tentadora. A empresa negocia
para que suas linhas cheguem aos Estados Unidos, que recen-
temente abriu as portas à carne in natura brasileira. “É preciso
lembrar que os norte-americanos produzem a melhor carne
do mundo e isso é o que desejam comprar. Nossa matéria-
prima é livre de hormônios, ao contrário daquele país, onde o
uso é liberado”, esclarece o empresário.

VPJ produz 500 t/mês
e quer chegar aos EUA

Valdomiro Poliseli Júnior com troféu de
melhor criador de angus do país  



P
romovida pela So-
ciedade Rural de
Maringá (SRM), a
44a edição da Ex-

poingá vai sintetizar a força
e o potencial do agronegócio
da região no período de 5 a
15 de maio no Parque Inter-
nacional de Exposições
Francisco Feio Ribeiro, em
Maringá. Entre as mais im-
portantes realizações do gê-
nero no País, a Feira projeta

manter os números das úl-
timas edições e receber
meio milhão de visitantes.
Em volume de comercializa-
ção, a expectativa, segundo
a SRM, é gerar e prospectar
negócios num total de R$
250 milhões a R$ 300 mi-
lhões.  

As atrações são variadas
para o público em geral,
com destaque para as inicia-

tivas voltadas aos produto-
res rurais e pecuaristas. O
tema deste ano da Exposi-
ção, “Tecnologia para todos”,
está em linha com a preocu-
pação do campo em dar
prosseguimento à evolução
tecnológica, como forma de
preservar sua competitivi-
dade.  Em paralelo a uma
extensa agenda de eventos
técnicos, empresas exposito-
ras – entre elas a Cocamar -
estarão oferecendo uma
ampla variedade de produ-
tos e serviços. No estande
da Cocamar, uma linha que
inclui pneus, lubrificantes,
equipamentos diversos,
itens para o segmento pe-
cuário, e outros, estará dis-
ponível para venda.   

“A Expoingá tem o obje-
tivo de apresentar para a ca-
deia de produção e para os
setores de indústria, comér-
cio e serviços soluções, es-
tratégias e as tendências
mais inovadoras e atuais
que existem no mercado”,
afirma a presidente da SRM,
Maria Iraclézia de Araújo.

Segundo ela, com o tema
“Tecnologia para todos”, a
Feira tem como proposta de-
monstrar por meio da apre-
sentação de produtos e
lançamentos, que a mesma
tecnologia que facilita a vida
do cidadão comum também
é indispensável para a vida
no campo e em todas as ati-
vidades a ele associadas.

“Falar dos tempos atuais e
de modernidade é falar de
tecnologia, e isso se aplica
na atividade rural”, cita.

A presidente lembra que
“outra vertente importante
da temática da 44ª edição da
Expoingá é a preocupação
de que a tecnologia presente
em nosso dia a dia deve
estar à disposição e ao al-
cance de todos, e a incorpo-
ração constante de tecno-
logias no mundo atual é
questão de sobrevivência, de
acesso ao mundo e de parti-
cipação efetiva na socie-
dade”.” Pensando nisso”,
acrescenta, “a feira foi plane-
jada para trazer tecnologias
em todos os segmentos”. 

“Tecnologia para todos”
é o tema da 44ª Expoingá

MARINGÁ 

EDIÇÃO 2016 TENDO A COCAMAR

ENTRE SEUS PRINCIPAIS EXPOSITORES,

FEIRA SINTETIZA, EM MAIO, A FORÇA

DO AGRONEGÓCIO REGIONAL  
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Previsão da Sociedade Rural de Maringá é que edição 2016 mantenha os números
de anos anteriores e o Parque de Exposições receba meio milhão de visitantes 

Os cooperados vencedores do Concurso Cocamar de
Produtividade de Soja, da Safra 2015/16, serão con-
hecidos na noite de 9 de maio, como parte da progra-
mação da Expoingá 2016. O evento começa às 19h30,
no Buffet Central do Parque Internacional de Exposi-
ções Francisco Feio Ribeiro. 

A exemplo das edições anteriores, o Concurso vai
divulgar os nomes dos três primeiros colocados em
três categorias: Região de Maringá, Região de Lon-
drina e Arenito Caiuá, conferindo aos vencedores de
cada qual uma viagem para o meio-oeste os Estados
Unidos, no mês de agosto. A premiação será a mesma
para os profissionais técnicos que os assistiram. 

De acordo com Emerson Nunes, coordenador técnico
de Culturas Anuais da Cocamar, o objetivo da inicia-
tiva é incentivar  os produtores a ampliarem cada
vez mais os seus níveis de produtividade. “Apesar do
ano atípico, teremos algumas boas surpresas”, pro-
mete. 

No mesmo evento, será apresentado o audiovisual
e haverá a distribuição de revistas do Rally Cocamar
Bayer e Spraytec de Produtividade. 

Campeões de 
produtividade serão 
conhecidos dia 9/5





NÚCLEOS FEMININOS - Cerca de 60 participantes dos Núcleos Femininos Cocamar se reuniram no início do
mês, no Auditório Cocamar, para discutir as ações programadas para este ano. “Projetamos um trabalho voltado à
participação da mulher na gestão dos negócios da propriedade rural, com o objetivo de perpetuar os negócios da
família, entender o seu papel e responsabilidade como dona, cliente e fornecedora da Cocamar e, também, fortalecer
os princípios cooperativistas com a participação das integrantes na comunidade em que o Núcleo atua”, ressalta o
gerente de Cooperativismo, Nilton César Martins

PARCEIROS EM CAMPO - O programa reúne um grupo de
cooperados, que são referência em produtividade, e técnicos da
Cocamar, que acompanharam o cooperado em todo o programa.
O objetivo é que essas propriedades produzam ainda mais, com
assistência técnica integral e diferenciada, por meio de transferência
de conhecimento e tecnologias. Esta edição do programa terá cinco
módulos (quatro em 2016 e um em 2017). Neste ano, a turma é
formada por 26 cooperados e 22 técnicos da Cocamar. Os módulos
contam com acompanhamento em campo, reuniões em propriedades
e palestras em Maringá e Londrina. “Parceiros em Campo” foi criado
em 2014 e está sendo remodelado a partir desta edição, em busca
de maios efetividade e envolvimento dos cooperados no programa.
No dia 20 de abril o tema “Manejo de Solos para Altas Produtivi-
dades” foi apresentado por Antônio Luiz Fancelli, professor da Es-
cola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq).

FLORESTA – O Núcleo Feminino da cidade se reuniu no dia 13/04
para alinhamento de detalhes da campanha Inverno Solidário, reforçar
a iniciativa para a prevenção do câncer de pele e, também, definir as
atividades dos próximos meses

SEMENTES BARENBRUG – Um grupo formado por produtores as-
sociados e técnicos da unidade de São Jorge do Ivaí realizou visita a UBS
(Unidade de Beneficiamento de Sementes) da Barenbrug no Brasil. O in-
teresse surgiu em um evento desenvolvido pelo departamento técnico
da unidade, abordando o tema consórcio de milho e brachiaria em parce-
ria com o fornecedor Barenbrug. O objetivo foi conhecer melhor o
processo único de incrustramento  que a empresa desenvolve em seus
produtos, sendo um diferencial no mercado. O Grupo Barenbrug foi fun-
dado na Holanda em 1904 como uma empresa familiar, hoje esta pre-
sente em seis continentes, com mais de 30 filiais, sendo a líder mundial
em sementes para pastagem e gramados. 
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26
cooperados e
22 técnicos
participam do
programa, que
terá 5 módulos
neste ano 







R
esponsabilidade e
comprometimento
são vitais para que
haja, de fato, mais

saúde e qualidade de vida.
Com as rotinas aceleradas
pelas tarefas do dia a dia,
muitas vezes, as pessoas
desconsideram a importân-
cia do exercício físico e, prin-
cipalmente, de um acom-
panhamento médico ade-
quado. Como se não bas-
tasse, o sedentarismo so-
mado a alimentação desre-

grada finalizam um processo
de “assassinato à saúde”.  

Esses fatores têm levado
ao aumento dos problemas
de saúde e, principalmente,
da obesidade. De acordo
com o Ministério da Saúde, a
taxa de obesidade no Brasil
chegou a 17,9% - o que repre-
senta, aproximadamente,
36 milhões de pessoas. E
mais da metade da popula-
ção – 52,5% - estão acima do
peso.   

Com o objetivo de preven-
ção e promoção à saúde, têm
surgido espaços inovadores
que buscam melhorar a qua-
lidade de vida das pessoas
por meio de acompanhamen-
tos integrados, como o aten-
dimento com nutricionistas,
psicólogos, fisioterapeutas e
enfermeiros.  

“O atendimento multipro-
fissional, consegue alcançar
melhores resultados, pois as-
siste ao paciente em um
todo, nunca segmentando,
dando assim, assistência
total ao participante – com
uma detecção precoce de
agravo e apoio”, explica a en-
fermeira Caroline Miguel, co-
laboradora do Espaço Saúde.
Ela ressalta que existem vá-
rias opções para melhorar a

qualidade de vida, o que im-
pede a obtenção de resulta-
dos positivos é a falta de von-
tade ou comprometimento do
paciente. 

Ela explica que, quando a
pessoa está num espaço que
recebe atendimento multidis-
ciplinar e fica sob acompa-

nhamento constante, aumen-
ta o comprometimento com o
tratamento. Toda equipe de
profissionais ajuda a manter
a motivação do paciente. Ain-
da segundo Caroline, cuidar
da cabeça e do corpo é pro-
longar a vida. E, muito mais
do que isso , é dar qualidade
ao tempo que se tem.
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ESPAÇO SAÚDE 

ALERTA OBESIDADE NO BRASIL
CHEGA A 17,9% DA POPULAÇÃO, OU
36 MILHÕES DE PESSOAS, MAS
52,5% ESTÃO ACIMA DO PESO  

Qualidade de vida é ter 
comprometimento consigo mesmo

Cuidar da cabeça e do corpo é
prolongar a vida. E, muito mais
do que isso , é dar qualidade
ao tempo que se tem
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INVERNO 

S
e o tempo ajudar e os pro-
dutores conseguirem se-
mear trigo, o trabalho
será finalizado em maio.

De qualquer forma, será uma área
bem menor que a registrada na úl-
tima safra, na região da Cocamar. De
acordo com o departamento técnico
da cooperativa, a redução será de ao
menos 50 mil hectares, frente aos
148 mil cultivados no ano passado. 

Em Maringá, o cooperado Valdir

Casarotto estava na expectativa de
investir na cultura almejando recu-
perar as perdas que teve na safra de
verão com a soja. Só em sementes e
adubo as compras devem beirar, se-
gundo ele, os R$ 90 mil para o cul-
tivo de 80 alqueires (193 hectares)
nas estradas do Lombo e Ibipitanga.
“Só falta vir a chuva”, diz, comen-
tando a opção por variedades diferen-
tes neste ano. “A Graúna e a Coodetec
150 têm um grande poten-
cial produtivo. 

REGIÃO ÁREA CULTIVADA SERÁ

MENOR QUE A DO ANO PASSADO.

POR CLEBER FRANÇA

Enfim, a chuva. Agora, semear o trigo





A falta de chuvas poderá influenciar de forma nega-
tiva a produtividade do milho de segunda safra na re-
gião da Cocamar. A média projetada no final da
semeadura era de 5.500 quilos/hectare,  maior que a
da colheita passada, quando os agricultores obtiveram
5.300 quilos/hectare. A área destinada para a cultura
é 13% maior em comparação ao ano anterior.

Na região noroeste do Estado não choveu conforme
o esperado pelos produtores em abril. Por conta disso,
há o receio de a produtividade ser afetada, conforme
afirma o cooperado Cirineu Francisco Martins, com
áreas em Ourizona, São Jorge do Ivaí e Mandaguaçu,
municípios da região de Maringá. Ele destinou quase
300 hectares para o cultivo do grão, todas as áreas fi-
nanciadas e seguradas. 

No norte do estado a falta de água também tirou
o sono dos produtores. Em Assaí, a lavoura sente o
impacto da seca e o calor forte. “A produtividade
está comprometida”, comenta o gerente de produção
da unidade local da Cocamar, Welison Miguel Man-
sano. 

Um dos produtores que sofre com a falta de chuva
e também teve perdas por conta de temporais de gra-
nizo, no início da safra, é Guilherme Gomes. “O tempo-
ral devastou 90% do meu milho. Mas, felizmente, eu
tinha feito seguro e os custos foram praticamente co-
bertos”. 
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INVERNO

Segundo os meteorologistas, o atual período é de transição do El Niño
para o La Niña, marcado por médias de chuvas abaixo das médias

históricas, que deve ter seu auge na safra 2016/17

Se tudo der cer-
to, e o tempo aju-

dar, espero colher perto das
50 sacas por hectare”. 

Já em Londrina e municí-
pios vizinhos, os produtores
se adiantaram. É o caso do
cooperado Martin Gellert, de
Arapongas. Ele iniciou a se-
meadura de 580 hectares
[70% do total que planta
entre terras próprias e arren-
dadas] no dia 28 de março.
“Fizemos um investimento
normal”, cita Gellert, que
agora está preocupado com o
clima.  Minha expectativa, se
tudo for bem, é colher mais
que as 50 sacas por hectare
obtidas na última safra”,
afirma. 

CLIMA - Sobre as condições
climáticas, o fenômeno “El
Niño” começa a perder força
passando por um período de
transição até a chegada do fe-
nômeno “La Niña”, que deve
ter seu auge na safra
2016/17, sendo caracterizado
pela irregularidade de chu-

vas. Especialistas descartam
a possibilidade de geadas no
inverno deste ano. Já as chu-
vas deverão ser, ainda, den-
tro da normalidade. Por
conta de estiagem em junho
do passado, que foi seguida
de problemas como chuvas
excessivas em julho, doenças
e chuvas na colheita, a pro-
dução de trigo acabou bas-
tante comprometida. A pro-
dutividade média foi de
2.394 quilos/hectare 

RUIM - “De uma forma geral
a cultura do trigo foi muito
prejudicada nas duas últi-
mas safras, principalmente
pelas adversidades climáti-
cas. Tivemos perdas de pro-
dutividade e qualidade dos
grãos ocasionados por vera-
nicos e excesso de chuvas.
Isto gerou uma desmotiva-
ção do produtor. Com o ma-
nejo correto, é possível obter
boas produtividades”, des-
taca o coordenador técnico de
culturas anuais da Cocamar,
para a região de Londrina,
Rafael Herrig Furlanetto.

E para que isso ocorra, a
recomendação técnica co-
meça pela escolha correta
da cultivar, de acordo com
as características agronô-
micas indicadas para cada
região. “Realizar também a
dessecação para controle de
plantas daninhas de forma
antecipada e eficaz, aduba-
ção equilibrada. Adubação
de cobertura com nitrogê-
nio, semeadura dentro do
zoneamento agrícola e ma-
nejo adequado de pragas e
doenças”, orienta Furla-
netto. 

Os principais ciclos es-
colhidos para o período
serão precoces e médios.
Dentre os municípios que
terão a cultura no inverno,
destaque para Rolândia,
Arapongas, Cambé, Apuca-
rana, Tamarana, Serrinha,
Londrina, Ibiporã, Assaí,
São Sebastião da Amo-
reira, Santa Cecília do Pa-
vão, São Jerônimo da
Serra, Congonhinhas e
Santa Mariana. Milho sente 





F
ormado por seis inte-
grantes, dos quais
três titulares e três
suplentes, o Conselho

Fiscal é eleito anualmente em
Assembleia Geral Ordinária
(AGO) e sua constituição, bem
como o funcionamento, estão
estabelecidos no Estatuto So-
cial da Cocamar. A cada ano,
promove-se a renovação de
2/3 de seus membros, sendo
os componentes da chapa ins-
crita convidados pelo coorde-
nador, representando os coo-
perados de diferentes regiões.
Como define o Estatuto, no
Artigo 49, sua função é fisca-
lizar a Administração da Co-

operativa e os atos da Dire-
toria Executiva, nos termos
da lei. 

Uma particularidade: o
Conselho Fiscal da Cocamar
é considerado um dos mais
atuantes, contribuindo para
que a cooperativa mantenha
boas práticas de governan-
ça. 

Na AGO realizada no início
de fevereiro foram eleitos
José Rogério Volpato (coorde-
nador), de Ourizona; Paulo
Vinícius Tamborlin, de Ata-
laia; Alcides Spoladori Filho,
de Londrina; Takashi Taka-

yama, de Santa Mariana;
Valdir Antonio Alves, de Ma-
ringá; e Sérgio Viúdes, de
Cambé. 

PREPARO - O coordenador,
José Rogério Volpato, explica
que os membros são escolhi-
dos e convidados segundo
sua representatividade junto
aos cooperados, bem como
seu preparo e conhecimento
para o cargo. Todos têm
curso superior. Antes de as-
sumirem suas funções, eles
participam de um curso es-
pecífico promovido pela Or-
ganização das Cooperativas
do Estado do Paraná (Oce-

par) e que reúne conselhei-
ros também de outras coope-
rativas.   

Volpato acrescenta que o
Conselho Fiscal possui Regi-
mento Interno, mantém inde-
pendência em relação ao
Conselho de Administração e
se reúne de forma ordinária
uma vez por mês, mas pode
haver reuniões extraordiná-
rias nesse período, se neces-
sário. Mensalmente, são
acompanhados, entre outros
assuntos, os números refe-
rentes ao recebimento de pro-
dutos, faturamento e resul-
tados, comercialização, car-
teira de crédito e também é
avaliado o andamento de
obras.

Da mesma forma, está pre-
vista na agenda do Conselho
Fiscal ao menos uma visita
a todas as unidades da coo-

perativa ao longo de um ano,
oportunidade em que seus
membros mantêm contato
com cooperados e a equipe
de colaboradores. “Havendo
necessidade, podemos visi-
tar as unidades mais vezes”,
comenta Volpato. 

Em resumo, de acordo
com o coordenador, é um
órgão de acompanhamento
mensal da cooperativa e
também de relacionamento
com os cooperados. Para a
prestação de contas de cada
exercício, o Conselho Fiscal
elabora um parecer que é
publicado como parte inte-
grante do balanço e lido du-
rante a Assembleia Geral
Ordinária. Volpato acrescen-
ta que o Conselho Fiscal par-
ticipa, também, como ouvin-
te, das reuniões em que são
tratadas as principais deci-
sões da cooperativa.

Conselho Fiscal da Cocamar
se destaca entre os mais atuantes 
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COOPERATIVA 

COM SEU TRABALHO DE ACOMPANHAMENTO DAS
ATIVIDADES DA COOPERATIVA E RELACIONAMENTO
COM OS COOPERADOS, ÓRGÃO CONTRIBUI PARA
AS BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA

A partir da esquerda:
Takayama, Viúdes,

Tamborlin, Spoladori,
Volpato e Alves 





C
om um evento no
Instituto Bola e Ci-
dadania, que reuniu
mais de 300 partici-

pantes, a Cocamar promo-
veu a inauguração, na noite
de 31 de março, de sua loja
de insumos agropecuários
em Palmital, município da
região oeste paulista.

O presidente Divanir Hi-
gino da Silva, o vice-presi-
dente José Cícero Aderaldo,
o superintendente de Negó-
cios Arquimedes Alexandri-
no, gerentes e colaboradores,
recepcionaram a prefeita Is-
mênia Mendes Moraes, as
demais autoridades, lideran-
ças, produtores e seus fami-
liares.

Abrindo a solenidade, logo
após a exibição de um vídeo
institucional da Cocamar, o
presidente Divanir ressaltou

a consolidação da presença
da cooperativa na região e
destacou a oportunidade de
atuar em Palmital. “Conta-
mos aqui, desde os primei-
ros contatos, com muita
receptividade e todo o apoio
oficial”, agradecendo e acres-
centando que “a cooperativa
chega para prestar apoio aos
produtores no sentido de que
eles se fortaleçam cada vez
mais em seus negócios”.

BOM MOMENTO - Ao pro-
nunciar-se, a prefeita Ismê-
nia ressaltou o bom mo-
mento por que vem pas-
sando a economia do muni-
cípio, com a chegada de no-
vas empresas e a geração de
postos de trabalho: “Estamos
na contramão da realidade
do país”, comentou. A pre-
feita agradeceu aos dirigen-
tes da Cocamar pela opção
por Palmital e disse acredi-

tar no potencial da coopera-
tiva em seu município: “Não
temos dúvidas que essa ini-
ciativa será coroada de
êxito”. 

Na sequência, falaram o
vice-presidente José Cícero
Aderaldo e o superinten-
dente de Negócios Arquime-

des Alexandrino. O primeiro
fez uma abordagem sobre a
política de atuação da Coca-
mar, “que se sobressai no
mercado por ser bastante
competitiva”, enquanto o se-
gundo destacou as diferen-
ças entre a atuação de uma
cooperativa e uma
empresa mercantil.

Unidade Palmital é inaugurada
em evento prestigiado 
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OESTE PAULISTA

EM EXPANSÃO  É A QUARTA
ESTRUTURA DA COOPERATIVA

NA REGIÃO

Detalhe da fachada
das instalações,
que ocupam 1,2

mil metros
quadrados, para a
comercialização

de insumos
agropecuários

A prefeita Ismênia
Mendes Moraes
(entre o presidente
Divanir Higino da
Silva e o
vice-presidente
José Cícero Aderaldo)
foi uma das autoridades
que participaram
do evento 





Palmital, a cerca de 150
quilômetros de Presidente
Prudente, tem sua economia
baseada na agricultura, com
o predomínio das culturas de
grãos (soja e milho) e cana-
de-açúcar. Em sua maioria,
os proprietários rurais têm
áreas ao redor de 100 hecta-
res.

O produtor Osvaldair Car-
los Zanon, dono de 240 hec-
tares, foi à inauguração em
companhia do filho Gustavo,
que é engenheiro agrônomo.
Segundo ele, a chegada da
Cocamar “vai ser benéfica
para os agricultores, que te-
rão mais uma opção para a
realização de seus negócios”.
Por sua vez, Benedito Hélio
Orlando, o “Bertola”, que pos-

sui 200 hectares com cana-
de-açúcar, comentou que a
presença da cooperativa “for-
talece o agronegócio regio-
nal”. Ele representou, no
evento, a Federação Brasi-
leira do Plantio Direto, da
qual foi diretor durante anos.

ESTRUTURA - Com área de
1,2 mil metros quadrados de
área construída, em amplo
espaço, a estrutura de aten-
dimento da Cocamar em Pal-
mital está sob a gerência de
Paulo André Azevedo da Câ-
mara. 

Na região oeste de São
Paulo, além de Palmital, a
cooperativa possui uma uni-
dade para comercialização
de insumos agropecuários

em Presidente Prudente,
uma estrutura operacional
para recebimento de grãos e
venda de insumos em Iepê,
e uma para aquisição de café
em Piraju. 

Presença da cooperativa 
fortalece o agronegócio regional

O presidente Divanir Higino da Silva
agradeceu a receptividade em relação
à cooperativa, no município; na foto

abaixo, detalhe do evento, que reuniu
mais de 300 convidados 
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OESTE PAULISTA











A
Imobiliária Paia-
guás e a Construto-
ra PW anunciam o
lançamento do seu

mais novo empreendimento:
o Edifício Residencial Var-
gas, situado em área nobre
na cidade de Santa Fé, região
de Maringá. 

Fundada em 1984 por
Iracy Lúcio Mochi, a Paia-
guás está entre as mais con-
ceituadas Imobiliárias ma-
ringaenses, onde desenvol-
ve, de longa data, uma profí-

cua parceria com outras
construtoras  que já resulta-
ram  em edifícios imponen-
tes e admirados como Ca-
malotes, Infante Don Henri-
que, Central, Centro Comer-
cial entre  outros. A imobi-
liária deixou também sua as-
sinatura em dezenas de in-
corporações em cidades da
orla paranaense. 

SANTA FÉ - “Detectamos
uma excelente oportunidade
de investimento em Santa
Fé, município próximo a Ma-

ringá”, comenta o gestor em
Negócios Imobiliários da em-
presa, Rogério Mocchi, refe-
rindo-se ao novo empreen-
dimento, a ser implementado
em sistema de condomínio
fechado.  Localizado na Ave-
nida Kennedy, esquina com
Rua Londrina, ao lado da
Prefeitura Municipal, o Resi-
dencial Vargas será erguido
a partir das mais recentes
tecnologias para edificações
dessa natureza. Serão 14 pa-
vimentos, 7 lojas comerciais
no térreo, 2 andares de gara-
gens e 30 apartamentos (to-
dos de frente) com 3 dor-
mitórios (sendo 1 suíte), sala
em 2 ambientes, BWC social,
cozinha, lavanderia e 2
vagas de garagem. 

NOVO CONCEITO - “Com
suas instalações modernas,
o Edifício Residencial Vargas
vai oferecer um novo con-
ceito em moradia, com qua-
lidade e segurança a inves-
tidores do município”,  acres-
centa Rogério Mocchi, que
também responde pela ge-

rência de Marketing da
Paiaguás, informando que
vem sendo feita atualmente

a formação do grupo, o qual
já conta com várias ade-
sões.

INFORME PUBLICITÁRIO 

Imobiliária Paiaguás e 
Construtora PW lançam 
Edifício Residencial Vargas
IMOBILIÁRIA FUNDADA EM
1984 POR IRACY LÚCIO MOCHI TEM
INTENSA PARTICIPAÇÃO NO
CRESCIMENTO VERTICAL DE
MARINGÁ E DE CIDADES DO
LITORAL PARANAENSE
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O fundador da Imobiliária Paiaguás, Iracy Lúcio Mochi,
chegou à cidade em 1950, vindo de Itápólis (SP) e tem
seu nome ligado à história e ao desenvolvimento de Ma-
ringá. Fez parte da equipe do primeiro prefeito da cidade,
Inocente Villanova Júnior, e por 32 anos prestou serviços
ao Bradesco, instituição que decidiu deixar quando ocu-
pava o cargo de gerente. A opção de Iracy foi aplicar sua
experiência e conhecimentos no setor imobiliário, certo
de que os imóveis serão sempre a aplicação mais segura. 

Atualmente a Imobiliária Paiaguás detém a maior car-
teira de imóveis para locação, com participação ativa no
mercado. A empresa faz parte, da comissão responsável
pela avaliação dos imóveis da cidade de Maringá, através
da Prefeitura. Dois filhos de Iracy integram o grupo di-
retivo da Paiaguás: Rogério, que responde pela gestão
de Negócios Imobiliários e a gerência de Marketing, e
Rosana, subgerente do setor de locação e responsável
pelo departamento pessoal. Além deles, há dois irmãos
seus na estrutura de gestão: Jácomo, gerente de locação,
e Plínio, advogado-chefe.

Fundador tem ligação 
histórica com Maringá

EM SANTA FÉ
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COCAMAR 

Fábrica de suplementos minerais 
bate recorde de produção e venda

A
fábrica de suple-
mentos minerais
da Cocamar, loca-
lizada no Parque

Industrial da cooperativa,
em Maringá, bateu recorde

de produção e comercializa-
ção no mês de março. Pela
primeira vez desde que en-
trou em funcionamento, em
2007, a planta superou a
marca de um milhão de

quilos, segundo informa o
coordenador técnico de Pe-
cuária, da cooperativa, Joel
Murakami. Foram produzi-
dos, no mês, um total de
1.153.290 quilos, o equiva-
lente a 39.055 sacos com
embalagens de 20, 25 e 30
quilos, conforme o tipo de
produto.

“Nestes nove anos, desde
que a fábrica foi implantada,
temos experimentado um

forte crescimento nas ven-
das de toda a linha de suple-
mentos minerais da Coca-
mar. Saímos de uma média
anual de 48 mil sacos para
350 mil, volume esperado
este ano. O crescimento foi
de 630%”, pontua Mura-
kami. Em 2015, o montante
comercializado chegou a
297 mil sacos. Ao todo, são
14 tipos de suplementos, en-
tre proteinados,
energéticos, para

INDÚSTRIA DEMANDA TEM SIDO

TÃO GRANDE QUE, DESDE O INÍCIO DE

ABRIL, OPERAÇÃO FUNCIONA EM TRÊS

TURNOS. POR MARLY AIRES 

Detalhe da
produção, que
pode chegar a
350 mil sacas

este ano, contra
297 mil de 2015 
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COCAMAR 
bezerros e a linha
branca, destinada

a bovinos de corte, leite e
ovinos.

A demanda tem sido tão
grande que desde o início de
abril a fábrica tem traba-
lhado em três turnos, pela
primeira vez, para atender
aos pedidos. “E o mês de
março nem costuma ser o
de maior consumo, que oco-
rre normalmente em junho
e ju-lho. Isto nos faz prever
outros recordes até o fim do
ano”, comenta o coordena-
dor.

Murakami credita os
bons resultados à qualida-
de do produto, que tem
ganhado espaço no mer-
cado, mas também ao em-

penho de toda a equipe de
produção e de vendas da
Cocamar. “Trabalhamos
com as melhores matérias
primas do mercado, prove-
nientes dos melhores forne-
cedores e o processo de fa-
bricação segue todas as
normas de Boas Práticas de
Fabricação do Ministério de
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. Por isso, a
alta qualidade do produto”,
destaca.

CONFIANÇA - “Nós usa-
mos há dois anos o suple-
mento mineral e o protei-
nado, dependendo da fase
em que os animais se en-
contram, porque vêm apre-
sentando resultados. Têm
qualidade, atende nossas
expectativas e o preço é

competitivo”, diz o pecua-
rista Edison Poyato, que
trabalha com recria e en-
gorda em Presidente Ber-
nardes (SP).

Para a pecuarista Luzia
Aparecida Vieira, da Fa-
zenda São Cristóvão, de
Nova Esperança, o que dis-
tingue o produto é a quali-
dade e a segurança que ele
oferece ao produtor. “Aten-
de ao que eu quero, que é
ajudar a engordar o boi no
prazo”. Luzia trabalha com
recria e engorda e não abre
mão dos produtos da Coca-
mar, sendo uma das pri-
meiras clientes da linha de
suplementos minerais da
cooperativa. “Não se mexe
no que está dando certo. É
nota dez”, resume.

1,153
milhão de quilos foram produzidos

em março, o maior volume
em nove anos 

14
São os tipos de suplementos, entre

proteinados, energéticos, para bezerros
e a linha branca, destinada a bovinos

de corte, leite e ovinos.

Qualidade do produto confere
segurança ao produtor,
ajudando a engordar os

animais no prazo 





A partir da direita:
os irmãos Ivo,

Euclides e José, com
Eduardo e os filhos 
deste: oportunidade
abre caminho para
a continuidade da
família no campo
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JOVENS

NO CAMPO FAMÍLIA REESTRUTUROU A SOCIEDADE ENTRE OS

IRMÃOS PARA OFERECER UMA OPORTUNIDADE AOS MAIS NOVOS

E OS RESULTADOS SÃO SATISFATÓRIOS 

Em Cianorte, os Palaro 
apostam na nova geração

S
em muitas perspecti-
vas de crescimento
na agricultura, o ca-
sal Eduardo Palaro e

Juliana, respectivamente de
36 e 32 anos, moradores em
Cianorte, há pouco mais de
cinco anos pensava até mes-
mo na possibilidade de tentar
a vida na cidade. A terra era
pouca, ambos trabalhavam
como funcionários, tinham
sonhos de ir muito além, mas
a situação não permitia. Foi
quando o pai de Eduardo, Eu-
clides Palaro, e os tios, José e
Ivo, para quem trabalhavam,
decidiram apostar no casal,
visando dar continuidade à
tradição da família na ativi-
dade rural. Foi uma decisão
acertada. 

Os três irmãos eram só-
cios e plantavam juntos 120
alqueires de soja e milho no
município. Desde o seu casa-
mento, Eduardo passou a
trabalhar como funcionário
deles. Era difícil dividir o fa-
turamento entre as três fa-
mílias e ainda pagar fun-
cionário. Também os planos
do jovem agricultor eram
outros. Cheio de ideias, falou
com o pai e os tios, que de-
cidiram dar uma oportuni-
dade para ele e a esposa. 

JUNTOS - Para facilitar, a so-
ciedade mudou a sua estru-
tura, mas todos continuaram
trabalhando juntos. Em par-
ceria com o pai, com o apoio
dos tios e orientação de

todos, Eduardo e Juliana
vêm ajudando nos negócios.
Como Ivo e José só tiveram
filhas e dos três filhos de Eu-
clides, duas são mulheres,
Eduardo é o único descen-
dente homem dos três ir-
mãos Palaro, na sua gera-
ção. O único que continuava
na agricultura e poderia dar
prosseguimento com o tra-
balho deles. 

“Somos gratos por eles te-
rem essa visão, não só por
isso ter possibilitado que
nós ficássemos no campo,
mas também por nossos
dois filhos, incentivando.
Com isso, a família têm
mais duas gerações garanti-
das na sucessão familiar”,

afirma Eduardo.

Os filhos, Leonardo e Fe-
lipe, de 11 e 9 anos, respecti-
vamente, já aprenderam com
os pais a gostar da terra e da
vida no campo, e com o
avanço de tecnologias como
a agricultura de precisão no
dia a dia da propriedade,
vêm na agricultura o seu fu-
turo.  “Da mesma forma que
nós aprendemos com nossos
pais a admirar o que fazemos
e a ter prazer em ver o que
plantamos dar frutos, isso
temos passado para eles”,
ressalta Juliana que, sempre
que necessário, trabalha ao
lado com o marido, até mes-
mo dirigindo tra-
tor e caminhão.





Atendendo a pedidos do
filho Daniel, o cooperado
Luiz da Gama Ribeiro, de
Arapongas, investiu na di-
versificação da propriedade
com o plantio de uva para
suco e de hortaliças. Com
isso, ele ampliou a renda da
propriedade com pratica-
mente o mesmo trabalho que
tinha antes. Nos 24 hectares
da família, a maior parte é
ocupada com a produção de
grãos - soja, trigo e milho –
há criações e culturas de sub-
sistência para consumo e,
antes das sugestões feitas
por Daniel, eles cultivavam
amora para a produção de
bicho-da-seda.

“Meu pai sempre gostou da
diversificação. Como a pro-
priedade é pequena, não dá
para viver apenas do cultivo
de grãos”, conta Daniel, que
hoje tem 23 anos. Quando Da-
niel tomou a iniciativa de
buscar informações, fazer
cursos sobre outros cultivos
e sugerir atividades, Luiz e a
esposa Tereza entenderam

que poderia ser uma boa
oportunidade. O diferencial
foi que ele não sugeriu por
sugerir. Foi atrás de informa-
ções e apresentou a ideia sa-
bendo o que estava propondo
e tendo argumentos para con-
vencer os pais.

Entre 2008 e 2009 a famí-
lia plantou em meio hectare,
2 mil pés de uva para suco,
cultura que vinha sendo in-
centivada na região. Tempos
depois começou a formar can-
teiros e a produzir verduras,
legumes e hortaliças, arran-
cando aos poucos a amora
conforme obtinha lucros com
as hortaliças e abria merca-
dos. Além de tomar toda a
área de amora, aumentou o
plantio para dois hectares,
ampliando e mecanizando a
atividade aos poucos. 

Mas a grande diferença
está na renda obtida na pro-
priedade. Hoje, o que era
renda complementar, se tor-
nou a principal, com a vanta-
gem de entrar de forma

semanal e o ano todo. E dá o
mesmo trabalho, que é exe-
cutado pelos três. A renda
dos grãos fica mais para in-
vestimentos. 

Além de ser um empreen-
dedor nato, Daniel sempre
contou com total apoio e o es-
tímulo dos pais para partici-
par ativamente do dia a dia
na propriedade rural, dos
cursos e eventos, e até
mesmo das decisões. “Temos
visões diferentes, mas um
procura entender o outro.
Sempre tive abertura e co-
municação”, afirma. Nesta
relação, a atuação da mãe foi
fundamental, intermediando
a conversa, discutindo junto
o que fazer. 

“O jovem tem que ter es-
paço na propriedade, e isso
sempre tive. Mas também
tem que ser empreendedor,
planejar, se informar. Come-
cei aos poucos, experimen-
tando, crescendo. Criando
clientela, buscando caminhos
próprios”, finaliza.

Daniel sempre
contou com o

apoio e estímulo
dos pais

Eduardo e Juliana: preocupação agora é,
em companhia dos mais experientes, incorporar

novos conhecimentos e tecnologias para
ampliar as médias da lavoura 

Atualmente, Eduardo e Euclides plantam 68 alqueires
de soja e milho. Ivo arrendou partes de suas terras para
Eduardo e José Palaro. “Ele não consegue ficar parado.
Está sempre aqui ajudando, orientando”, diz Eduardo.

Apesar da boa tecnologia que a família já utilizava,
Eduardo e a esposa têm procurado investir principal-
mente no aumento de produtividade, seguindo toda a tec-
nologia recomendada pela pesquisa e pela Cocamar; e
na aquisição e uso de insumos e de equipamentos de úl-
tima geração, que permitem um manejo de melhor qua-
lidade. 

“Terra hoje é muito cara. É preciso fazer o que temos
render mais”, ressalta o cooperado. Na média, em cinco
anos, eles têm produzido por alqueire 132 sacas de soja
no verão e 228 sacas de milho no inverno. 

Maiores
produtividades

Jovem empreendedor 
amplia a renda
da família
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JOVENS

Somos gratos por eles terem
essa visão, não só por isso ter
possibilitado que nós ficássemos
no campo, mas também por
nossos dois filhos, incentivando.
Com isso, a família têm mais
duas gerações garantidas
na sucessão familiar”





D
ona da orla urbana
mais bonita do Nor-
deste, Maceió, capi-
tal de Alagoas,

impressiona com o mar cris-
talino que assume tons ver-
des e azuis conforme a maré,
além dos coqueirais e das
piscinas naturais, formadas a
partir de uma enorme bar-
reira de corais. Abençoada
com sol em qua-se todos os
dias do ano, a região convida
para um passeio de jangada

até a praia de Pajuçara, fazer
compras nas feiras de artesa-
nato, comer tapioca ou curtir
o agito nas praias de Ponta
Verde e Jatuíca. Destaque
também para as lagoas de
Mundaú e Manguaba, que
proporcionam paisagens in-
críveis no pôr do sol. Um ver-
dadeiro paraíso em terras
brasileiras.

QUANDO IR - Com o sol bri-
lhando forte boa parte do

ano, o período mais indicado
para aproveitar as belezas de
Maceió é o verão, quando as
águas são mais cristalinas. O
período de chuva é entre
abril e julho, mas nesta época
ocorrem por lá as animadas
festas de São João.

PASSEIOS - Uma das vanta-
gens de viajar a Maceió é a
possibilidade de conhecer ou-
tras localidades do entorno,
que ostentam praias belíssi-
mas, piscinas naturais, du-
nas e a foz do rio São
Francisco, que ficam bem
pertinho da capital. Destaque
para Maragogi, na região
conhecida como Costa Dou-
rada, que fica dentro da Área
de Proteção Ambiental Costa
dos Corais.

PAJUÇARA - O programa
mais clássico de Maceió fica
por conta do passeio de jan-
gada até as piscinas naturais
localizadas no meio do mar, a
dois quilômetros da areia. De-
pois de 15 minutos navegando

você chega aos corais, com
milhares de peixes coloridos.
As águas calmas são ideais
para um banho de mar tran-
quilo. A praia de Pajuçara ain-
da tem feira de artesanato e
ótima infraestrutura turística.
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TURISMO

VISITE ABENÇOADA COM SOL

DURANTE QUASE TODOS OS DIAS

DO ANO, CAPITAL ALAGOANA

OFERECE MUITAS ATRAÇÕES

Maceió encanta com praias, 
coqueirais e piscinas naturais





A
Chevrolet promove
durante a Expoin-
gá 2016, de 5 a 15
de maio a apresen-

tação da nova picape S10. 

Além de mudanças estéti-
cas e mecânicas, a linha
2017 da picape ficou mais

sofisticada e ganhou equipa-
mentos inéditos para o seg-
mento.

Com a atualização visual, a
S10 incorpora a nova identi-
dade global da marca, já a ca-
bine foi completamente
remodelada para oferecer

mais itens adicionais de
série. 

Outro avanço dado está no
comportamento dinâmico,
com a adoção de sistemas
inovadores de direção e de
suspensão, que tornam o uti-
litário mais prático e fácil de

ser conduzido também em
trechos urbanos. O novo mo-
delo ficou mais leve e efi-
ciente do ponto de vista
energético, tanto na versão
flex como na turbodiesel.

“A S10 sempre foi asso-
ciada à robustez e força. O

novo modelo passa a agre-
gar mais sofisticação, incor-
porando inclusive itens de
segurança, de comodidade e
de conectividade inéditos na
categoria, como o OnStar”,
adianta Samuel Russell, di-
retor de Marketing da Che-
vrolet. 
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VEÍCULOS 

CHEGANDO ALÉM DE MUDANÇAS
VISUAIS E MECÂNICAS, PICAPE

FICOU MAIS SOFISTICADA E

GANHOU EQUIPAMENTOS

INÉDITOS PARA O SEGMENTO 

Nova picape S10
é apresentada
na Expoingá





Q
uando recebeu a no-
tícia de que tinha
câncer de mama,
Nadir Balan Gue-

rreiro, 63 anos, não esperava
que contaria com o apoio de
pessoas que não conhecia. Ao
ser apresentada à Rede Femi-
nina de Combate ao Câncer
(RFCC), no entanto, conquis-
tou a ajuda de diversos volun-
tários especializados. Ganhou,
também, amigos. 

Há cinco anos, depois da ci-
rurgia para a retirada do cân-
cer, que afetou a mama e
axilas direitas, descoberto de-
pois da observação do pró-
prio corpo, Nadir precisou
passar por quimio e radiote-

rapia. “Fiquei muito mal,
mas o apoio que encontrei na
Rede me ajudou a vencer
essa fase difícil. Contei com
atendimento psicológico. E
quando enfrentei dificulda-
des financeiras, recebi até
cesta básica”, destaca.

Impedida de trabalhar, por
causa de algumas complica-
ções pós-cirúrgicas que atin-
giram o braço, Nadir se apo-
sentou. Desde que tratou a
doença, não teve outros pro-
blemas ou metástases, mas
não deixa de frequentar a
Rede. 

A Rede Feminina, em Ma-
ringá, foi fundada há trinta

anos. Trata-se de uma enti-
dade independente, sem
vínculo partidário, religioso
ou com qualquer outra ins-
tituição. A semente foi plan-
tada por um grupo de
mulheres liderado por San-
dra Tereza Pratti e interes-
sado em prestar ajuda a
pessoas que passam por
tratamento de qualquer tipo
de câncer. Na Avenida Cer-
ro Azul, 1.979, desde 1983,
além da sede administra-

tiva e espaços para atendi-
mentos e eventos, a sede da
instituição conta com uma
sala onde costureiras fabri-
cam artesanatos, vendidos
para reforçar o caixa da en-
tidade. 

(Matéria de Fernanda Ber-
tola, publicada no caderno O
Diário no Seu Bairro, de O
Diário do Norte do Paraná, à
página 14, edição do mês de
abril de 2016)
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MARINGÁ

INSTITUIÇÃO HÁ TRINTA

ANOS, RFCC FUNCIONA DE 

FORMA INDEPENDENTE,

CONTANDO COM A  AJUDA DE

VOLUNTÁRIOS ESPECIALIZADOS

Rede Feminina é referência
no apoio a pacientes com câncer 

Fiquei muito mal, mas o apoio que
encontrei na Rede me ajudou a
vencer essa fase difícil. Contei com
atendimento psicológico. E quando
enfrentei dificuldades financeiras,
recebi até cesta básica”

NADIR BALAN GUERREIRO 

De acordo com a coorde-
nadora de captação de re-
cursos, Janaína Mantovani,
o trabalho da Rede é reali-
zado em duas frentes. Na
Casa de Apoio, com 32 lei-
tos disponíveis, ficam hos-
pedados pacientes de outras
localidades que fazem qui-
mioterapia e radioterapia
em Maringá. Já os cadastra-
dos, hoje, 177 adultos e 44
crianças e adolescentes, re-
cebem auxílio e atenção
conforme as necessidades.
Para isso, é preciso que
essas pessoas vivam em si-
tuação de vulnerabilidade
social. 

Com o slogan “prover
qualidade de vida enquanto
houver vida”, a Rede Femi-
nina oferece atendimento
psicológico, entretenimento,
ajuda com doação de cestas
básicas, realiza diversos
eventos em prol da autoes-
tima das pessoas com cân-
cer, fornece alguns medi-
camentos que estejam em
falta ou não sejam forneci-
dos pela rede pública. 

Para arcar com as despe-
sas de todos os projetos co-
locados em prática, a Rede
Feminina de Combate ao
Câncer tem gasto mensal de

R$ 70 mil. Para prestar o
atendimento, a Rede conta
com 22 funcionários e 160
voluntários ativos. Apenas
na produção de artesanato,
cerca de 70 pessoas doam
parte do tempo delas para
confeccionar as peças. 

PARTICIPE - Os interessa-
dos em ser voluntários ou
em conhecer mais a estru-
tura e os serviços prestados
pela Rede Feminina de
Combate ao Câncer, em Ma-
ringá, devem comparecer à
sede da entidade na Ave-
nida Cerro Azul, 1.979, ou
ligar para R$ 3028-7277.  

Entidade tem cadastrados 177
adultos e 44 crianças e adolescentes

No mês passado,
dirigentes e

representantes do
quadro de associados

da Cocamar foi à
RFCC para fazer

uma doação financeira,
extraída das sobras

da cooperativa,
referentes ao
exercício 2016 

160
é o número de 

voluntários ativos 





D
e 1º a 31 de maio é
promovida no es-
tado do Paraná a
primeira etapa da

Campanha Estadual de Va-
cinação Contra Febre Aftosa.
Mas enquanto no Paraná e
São Paulo apenas os ani-
mais com até dois anos
devem receber a dose, no
Mato Grosso do Sul todo o
rebanho bovino e bubalino
deve ser vacinado em maio,
conforme orienta o médico
veterinário João Ivo Pe-
russo de Lima, gerente Co-
mercial Grupo Pecuária da
Cocamar. Os três estados
são considerados livres de
febre aftosa com vacinação.

“O pecuarista pode apro-
veitar para também aplicar
outras vacinas sanitárias,
como a de controle do car-
búnculo e os vermífugos”,
afirma João Ivo, alertando
para que seja comprovada a
vacinação contra a aftosa,
até o dia 31, nas unidades
de sanidade agropecuária
da Adapar (Agência de De-
fesa Agropecuária do Pa-
raná) ou pela internet -
www.adapar.pr.gov.br, entre-
gando a declaração preen-

chida e a nota fiscal de com-
pra.

Já na segunda etapa da
campanha, de 1º a 30 de no-
vembro, informa o médico
veterinário, a vacinação é
obrigatória para todo o re-
banho de bovinos e bubali-
nos nos três estados, mes-
mo para quem tem apenas
uma vaca destinada à pro-
dução de leite para a famí-
lia.

João Ivo alerta os pecua-
ristas para a importância de
comprar as vacinas so-
mente em lojas idôneas e

fazer um bom controle, ob-
servando todos os cuidados.
“O maior problema da febre
aftosa não é o fato de ser al-
tamente contagiosa ou as
mortes que provoca, mas os

prejuízos econômicos que
causa e o fechamento, por
muitos anos, das portas do
mercado internacional para
a exportação de carne e dos
produtos derivados”.

62 |  Jo rna l  de  Serv iço  Cocamar  |  Abr i l  2016

CAMPANHA

Vacinação vai até
o dia 31/5 e produtor

deve fazer a
comprovação junto

a Adapar 

Segundo o gerente Negó-
cios Insumos, João Carlos
Ruiz, “a cooperativa possui
o volume necessário de va-
cinas para atender aos pro-
dutores de toda região e
tem, como sempre, aten-
tado para a qualidade do

produto e a sua conserva-
ção, além de oferecer pre-
ços competitivos aos seus
cooperados. A Cocamar
busca a preservação da sa-
nidade do rebanho”, diz.

Entre as medidas adota-

das, todos os refrigerado-
res nas unidades passa-
ram por revisão prévia e
contam com um sistema
de alerta que em caso de
queda de energia, sinali-
zam a central e acionam
um gerador de energia re-

serva, mantendo sempre a
temperatura estável. A
equipe de profissionais da
Cocamar se mantém de
plantão para tomar as pro-
vidências necessárias,
afirma João Ivo Perusso de
Lima.

Cooperativa assegura a qualidade das doses 

IMUNIZAÇÃO    NO PARANÁ
E SÃO PAULO, SÓ OS BOVINOS
E BUBALINOS COM ATÉ DOIS
ANOS DEVEM RECEBER A DOSE.
NO MATO GROSSO DO SUL É
OBRIGATÓRIO PARA TODOS 

Em maio, vacinação contra aftosa

• A vacina precisa estar na temperatura correta, entre 2ºC e 8ºC,
para evitar a perda de sua eficácia; 

• Ser transportada em caixa térmica lacrada com três partes de gelo
para uma de vacina. 

• A vacinação deve ser feita na hora mais fresca do dia e durante
o procedimento, a seringa e as vacinas devem ser mantidas na caixa
térmica e serem usadas agulhas novas, adequadas e limpas. 

• O frasco precisa ser agitado antes de usar e a dose em todos os animais,
de 5 ml, deve ser aplicada, com calma, na tábua do pescoço,
podendo ser também no músculo ou embaixo da pele.

NÚMEROS 
Segundo dados do Mi-

nistério de Agricultura,
Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA) de 2014,
o rebanho de bovinos e
bubalinos paranaense é
de cerca de 9,143 mi-
lhões, o paulista é de
10,046 milhões e o do
Mato Grosso do Sul,
20,181 milhões. O re-
banho nacional é esti-
mado em mais de 212
milhões de cabeças.





Já afirmei em outro mo-
mento e sob o testemunho da
realidade, que o agronegócio é
uma atividade que vive muito
próxima do endividamento.
Em razão disto, o empresário
rural, para ir bem em seu ne-
gócio, precisa aprender a con-
viver com dívidas, pois caso
contrário, seu patrimônio ten-
de a diminuir todas as vezes
que sua capacidade de cum-
prir os contratos se vê compro-
metida por fatores adversos à
sua capacidade empresarial.

Para ir bem nos momentos
de endividamento, uma das
coisas fundamentais que se
exige do devedor é justamente
a habilidade de negociar bem
os contratos vencidos, para
que a renego-
ciação não
piore ou não
interfira nega-
tivamente na
sua atividade.
Por exemplo,
renegociar a

dívida com juros em taxas não
tão expressivas, mas com in-
clusão de novas garantias (hi-
poteca, penhor, aval, alienação
fiduciária) e com calendário de
pagamento muito curto, pode
ser um problema, mais do que
propriamente uma solução. Ou
seja, ficar seduzido por encar-
gos financeiros mais baratos,
é tantas vezes uma armadilha
para firmar um contrato que
se vencerá em tempo incompa-
tível com a obtenção de receita
suficiente para satisfazer a
obrigação, colocando a dívida
a partir do novo vencimento
sob a incidência de multa,
juros moratórios, penalidades
e outras condições que tornam
o débito ainda mais difícil de
ser pago.

Se a renego-
ciação da dívi-
da já tinha um
complicador
natural que
muito produ-
tor rural não

observando pagou caro por
isto, a questão ficou ainda
mais complicada a partir da
entrada em vigor, em março
de 2016, de uma nova Lei, a
saber, do novo Código de Pro-
cesso Civil (CPC).

Embora a expressão “Código
de Processo Civil” seja uma
linguagem própria de advo-
gado e não de produtor rural,
mesmo assim é preciso tratar
dela aqui porque a atividade
do produtor rural e a de todas
as demais atividades econômi-
cas, estão sob o foco da nova
Lei, conhecendo ou não o de-
vedor seus efeitos. Aliás, nin-
guém pode alegar descumprir
a lei dizendo que a descon-
hece, porque a própria Lei pro-
íbe esta desculpa.

Portanto, é preciso que o pro-
dutor rural seja alertado sobre
o perigo da composição de dí-
vida a partir de 18.03.2016,
data a partir da qual o referido
Código está em vigor.

Cuidados ao
renunciar direitos

O perigo adicional nas rene-
gociações de dívidas a partir
do novo CPC é porque agora
credor e devedor podem, ao
firmar um contrato, uma escri-
tura pública de confissão de dí-
vida, um aditivo ou coisa
parecida, estipular, por exem-
plo, que o devedor renuncia a
certos direitos em eventual
discussão judicial do contrato.
Renúncia desta natureza é
muito complicada, pois pode
comprometer seriamente a si-
tuação jurídica do devedor e,
consequentemente, seu patri-
mônio. Perder ou renunciar di-
reitos na esfera processual é
sempre perigoso, embora o
produtor rural não saiba muito
sobre a questão, pois ela é do
conhecimento somente do ad-
vogado. 

De qualquer forma, a situa-
ção exige cautela, prudência e

muito cuidado para efetivar as
renegociações de agora em
diante, pois assinar rapida-
mente um contrato sem conhe-
cer as implicações jurídicas de
suas cláusulas, inclusive aque-
las que dizem respeito a even-
tual discussão judicial da dí-
vida, pode representar um
agravamento do problema. 

A partir de agora é muito
maior o risco de entrar numa
renegociação de dívida e sair
dela sem o patrimônio, do que
supõe o produtor menos avi-
sado. 

Lutero de Paiva Pereira
Advogado - Agronegócio
e Contratos Bancários
Maringá - Paraná
www.pbadv.com.br /
www.agroacademia.com.br

ORIENTAÇÃO JURÍDICA

Perigos e cuidados na composição da dívida 
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“Desde março/2016, com
o nova lei que instituiu o
Código de Processo Civil,
as renegociações de
dívidas devem ser feitas
com a máxima cautela.”

INFORME PUBLICITÁRIO 





Agroalmanaque                            

66 |  Jo rna l  de  Serv iço  Cocamar  |  Abr i l  2016

MARINGÁ ESTABELECIMENTO
FOI CONSTRUÍDO NA DÉCADA DE
1950 EM MEIO AO FULGOR DA
CAFEICULTURA. POR CLEBER
FRANÇA 

Acesse o nosso blog – www.agroalmanaque.com –
e veja várias opções de receitas de fácil 
preparo, além de histórias e curiosidades

Das antigas vendas, a do 
Guaiapó é uma das últimas 

À
s margens da es-
trada Guaiapó, em
Maringá, e quase
ao lado da Capela

Nossa Senhora Aparecida, re-
siste ao tempo um dos mais
antigos estabelecimentos co-
merciais de Maringá e região:
a Venda Guaiapó, construída
no início da década de 1950,
no auge da cafeicultura. Com
pouco mais de 70 metros
quadrados, por muitos anos
a casa serviu de ponto de en-
contro de produtores do local
e da região. Ao longo desse
tempo, passou por vários do-
nos, começando por Joaquim
Marim, que foi quem cons-
truiu o prédio. Na seqüência
veio a família Cordiolli e de-
pois Joaquim Laquanet. Em
1980, foi adquirida por Antô-
nio Rigoldi, cuja família é
proprietária até hoje. Filhos
de Antônio, José e Edson to-
cam o negócio. 

Escorado no balcão, José
lembra como era grande era

o movimento de agricultores
quando seu pai adquiriu o
imóvel. “Nós sempre funcio-
namos como bar, mas antes,
os primeiros proprietários tra-
balhavam com secos e mo-
lhados, abastecendo as pro-
priedades rurais”. As antigas
características da casa foram
mantidas.

Além do balcão de ma-
deira, a venda possui relí-
quias como um doceiro an-
tigo e a prateleira que exibe
bebidas e alguns troféus de
futebol. “Fiado só para pes-
soas com mais de 90 anos
acompanhadas dos avós”,
brinca José, apontando um le-
treiro ao lado das bebidas.  

FREGUESIA – Os fregueses
agora são outros. Em vez de
agricultores, gente da cidade.
O porteiro Gilberto Paulo da
Silva, 45 anos, é um dos de-
les. “Cresci aos fundos deste
estabelecimento, que faz par-
te da minha vida. Por isso,

sempre que posso, estou aqui
para conversar com os ami-
gos”, conta. Dezenas de pes-
soas passam pelo local todos
os dias. 

CLIPE NACIONAL - Poucos
sabem, mas a casa foi o cená-
rio de um dos clipes musicais
mais vistos da atualidade:
“Farra, Pinga e Foguete”, gra-
vado pela dupla Bruno e Ba-
rreto. Ao todo, a música já
teve quase 60 milhões de vi-
sualizações na internet. No
clipe, que dura 44 segundos,
um senhor de chapéu ca-
minha pela estrada Guaiapó
até a venda, onde coloca uma
música para tocar. 

Fiado só para pessoas
com mais de 90 anos
acompanhadas dos avós”

JOSÉ RIGOLDI 

CLIPE NACIONAL 
Poucos sabem, mas a casa foi o cenário de um dos cli-

pes musicais mais vistos da atualidade: “Farra, Pinga e
Foguete”, gravado pela dupla Bruno e Barreto. Ao todo,
a música já teve quase 60 milhões de visualizações na
internet. No clipe, que dura 44 segundos, um senhor de
chapéu caminha pela estrada Guaiapó até a venda, onde
coloca uma música para tocar. 

Acima, como era o estabelecimento e,
embaixo, a mesma casa, nos dias atuais



A Venda Guaiapó fica
ao lado de outra impor-
tante relíquia de Ma-
ringá. Construída em
1950 por pioneiros, a ca-
pela Nossa Senhora
Aparecida foi tombada
como patrimônio histó-
rico de Maringá em
junho do ano passado.
São 235 metros quadra-
dos de área construída e
a beleza interior chama
a atenção por conta dos
trabalhos em madeira
de lei - a peroba rosa. A
estrutura toda em ma-
deira também é da mes-
ma árvore.

Missas ainda
são celebradas
ali, sempre nas
noites de sábado 
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A capela que é uma relíquia 

Na contramão de uma ten-
dência, outra antiga venda
de Maringá, a 200, que pa-
recia ter fechado para sem-
pre há 11 anos, está de volta.
Localizada às margens da
estrada que leva o mesmo
nome, por décadas foi um
dos principais pontos da re-
gião onde as famílias de pro-
dutores podiam comprar se-
cos e molhados.

No mesmo local há quase
70 anos, o imóvel foi erguido
em 1950 por José Bortolossi,
que cuidou do negócio por
um tempo e locou, em se-
guida, para diversas famílias
antes de vender para os Pe-
rondi, em 1964, até hoje os
proprietários. Dona Carolina
Poletto Perondi, 78 anos,
viúva de José Perondi, conta
que passou boa parte da vida

atrás do balcão desse peque-
no comércio.

Segundo ela, alimentos
eram os itens mais procura-
dos pelos moradores da re-
dondeza, “As compras eram
pagas a cada seis meses, um

ano, sem juros, conforme as
famílias colhiam as safras”,
lembra, frisando que aos do-
mingos, por muito tempo,  a
venda era ponto de jogadores
de truco. As décadas de 70 e
80, segundo ela, foram as
mais promissoras.. 

A venda 200 ficou fechada
até outubro de 2015, quando
a outra filha, Vanderleia, 47
anos, decidiu reabrir o ponto,
agora como restaurante. Uma
vez por mês é servido ali um
prato típico muito apreciado,
como costela ao fogo de chão.

A Venda 200 reabre

O local que antes
vendia secos e

molhados passa a
oferecer pratos

típicos regionais,
preparados pelos

primeiros
proprietários



Fazer “sonho” é
motivo para
juntar a família

RECEITAS

Muito mais do que pre-
parar um lanche gostoso e
prático para o café da
manhã ou o lanche da tar-
de, fazer sonho é uma
oportunidade para fortale-
cer os laços entre amigos e
familiares e para colocar
as conversas em dia.
Quando a família de Sirlani
de Oliveira Silva, de Tama-
rana (na foto com a filha
Luana), se junta para fazer
sonho, é sempre uma festa.
Quem não aprecia esse qui-

tute, que, além de muito
saboroso, faz parte das me-
mória da infância de cada
um?

INGREDIENTES

• 1 kg de farinha de trigo
• 3 ovos
• 50 gramas de fermento
fresco de pão

• ½ copo americano
de óleo 

• 1 xícara de açúcar
• 1 colher (chá) de sal

• Água 
• Recheio a gosto

PREPARO 

Sirlani orienta colocar a
farinha de trigo em uma
bacia, abrir uma “cova”,
adicionar o fermento com
um pouco de água morna
para dissolver e acrescen-
tar os demais ingredientes.
Misturar e ir acrescen-
tando água morna até dar
o ponto de massa de pão.

Sovar bem e deixe dobrar
de tamanho. Em seguida,
faça bolinhas recheando
com pedaços de goiabada
ou marmelada. Se o re-
cheio for doce de leite ou
creme, pode colocar estes
itens depois das bolinhas
fritas e cortadas ao meio.
Deixar a massa crescer no-
vamente e fritar em óleo
não muito quente, para
não ficar cru por dentro.
Ao final, jogue açúcar refi-
nado por cima.

Aprenda a preparar a empadinha da Bia
Empreendedora rural em

Cambé, Maria Aparecida
Dalto, a Bia, como é conhe-
cida, possui com os irmãos
uma pequena agroindústria
na propriedade rural, onde
transforma parte do que
produz em alimentos e qui-
tutes vendidos prontos. A
empadinha é um dos salga-
dos que mais faz sucesso,
comercializar na feira livre
e em lojas da cidade.

INGREDIENTES

• 250 g de gordura
vegetal

• ½ kg de farinha de trigo
• 1 copo de água ou leite
(não cheio)

• 2 ovos

• Sal a gosto

PREPARO 
Misturar todos os ingre-

dientes e amassar bem. Es-

tique bem a massa e forre
o fundo da forma de empa-
dinha, recheie e cubra com
outra parte da massa. Colo-
que para assar por cerca de

40 minutos até dourar. Co-
mo recheio, pode ser usado
frango desfiado, carne moí-
da, palmito, milho verde ou
legumes.

Sirlane, com a
filha Luana:
quando tem

sonho, é
casa cheia

Maria Aparecida
Dalto, a Bia, com
suas famosas
empadinhas
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DELÍCIAS SIRLANE DE
OLIVEIRA SILVA, DE TAMARANA,
ENSINA A PREPARAR AQUELE
QUITUTE ESPECIAL, QUE TEM
GOSTO DE INFÂNCIA E TODO
MUNDO APRECIA 





S
etenta por cento dos
solos agricultáveis
em território nacio-
nal são ácidos, o que

significa que tal fator contri-
bui para prejudicar ao me-
nos em 40% a produtividade
das lavouras comerciais. A
prática da calagem e da ges-
sagem, no entanto, pode aju-
dar o produtor a reverter o
problema. O manejo do solo
para altas produtividades foi
o tema da primeira edição,

em 2016, do Fórum Nacional
de Agronegócios que a Coca-
mar promove todos os anos
em parceria com a Rádio
CBN. Os eventos organiza-
dos nas noites de 15 e 19 de
abril, respectivamente em
Londrina, durante a Expo-
Londrina, e no Parque de Ex-
posições de Maringá, cele-
braram a passagem do Dia
Mundial de Conservação de
Solos (15 de abril) e reuni-
ram, no total, cerca de 600

produtores especialmente
convidados. 

O palestrante, professor
doutor Marcelo Augusto Ba-
tista, do Departamento de
Agronomia da Universidade
Estadual de Maringá (UEM),
lembrou que hoje em dia está
difícil fazer a aquisição de te-
rras e, por isso, a saída é in-
vestir no aumento da pro-
dutividade das lavouras.
“Quanto menor o pH revelado
em análise de solo, maior é a
acidez”, explicou Batista,
mencionando que as causas
da acidez podem ser a pró-
pria chuva, a decomposição
de materiais orgânicos, a
adubação nitrogenada (que
tem amônia como fonte), en-
fim. Da mesma forma, quan-
to maior for a produtividade
da soja e do milho, por exem-
plo, maior será o grau de aci-
dificação do solo. “A presença
de alumínio também é pro-
blemática”, acrescentou. 

CALCÁRIO - A calagem é o
ato de aplicar calcário, prá-
tica que irá elevar o pH do
solo, explicou Batista, citan-
do a necessidade de haver
um equilíbrio. “O calcário for-
nece cálcio, magnésio e ele-
va o pH dos solos, além de
diminuir o alumínio, é o fa-
moso quatro em um”, Ele
ressaltou: quanto maior a
produtividade das lavouras,
mais tem que repor nutrien-
tes. De acordo com Batista, o
calcário só reage com a ação
da água e da temperatura,
sendo que a aplicação pode
ser feita dois meses antes do
plantio, dependendo, é claro,
do tipo de calcário. 

GESSO - Por sua vez, a ges-
sagem é a aplicação de gesso
– um subproduto da produ-
ção de adubos fosfata-
dos, com 15% de teor de en-
xofre. “O gesso não corrige o
solo, reduz a ativi-
dade do alumínio,
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SOLOS

FÓRUM DE ACORDO COM
ESPECIALISTA, CALAGEM E
GESSAGEM SÃO FUNDAMENTAIS;
TEMA FOI DISCUTIDO DURANTE
A PRIMEIRA EDIÇÃO DESTE ANO
DO FORÚM PROMOVIDO PELA
COCAMAR E A RÁDIO CBN 

Investir no solo para
almejar altas produtividades 

Evento em Londrina
foi promovido durante

a ExpoLondrina,
celebrando a passagem

do Dia Mundial de
Conservação de Solos;
no total, iniciativa –

que também foi
realizada em Maringá
- reuniu cerca de 600

participantes 
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SOLOS
aumentando a
concentração de

outros elementos, não sendo
necessário incorporar, pois
complementa a ação do cal-
cário”, explicou.  De acordo
com o professor, o gesso dis-
solve após a chuva, levando
cálcio e outros nutrientes.
Nessa condição, as raízes
das plantas se desenvolvem
melhor. 

Quando chove demais,
como aconteceu nos últimos
meses na região como efeito
do fenômeno climático El
Niño, a principal consequên-
cia para o solo, de acordo
com Batista, é que elemen-
tos como enxofre e boro vão
embora mais rápido, sendo
necessário ficar atento e fa-
zer a reposição. 

ELEVAR - Ao conversar com
o público em Maringá, na

abertura do Fórum, o vice-
presidente da Cocamar, José
Cícero Aderaldo, comentou
que a cooperativa tem o ob-
jetivo, com o evento, de levar
informações para que os co-
operados elevem a produtivi-
dade de suas lavouras. “Esse
é um desafio que temos que
enfrentar”, comentou Aderal-
do, lembrando que não há
como o produtor interferir
nos fatores preço e clima,
mas tem como agir para au-
mentar a sua produtividade.
“Quem não evolui e mantém
a sua produtividade em ní-
veis baixos, considerando o
potencial existente, vai aca-
bar excluído do seu negócio”,
frisou o vice-presidente, res-
saltando que a produtividade
não acontece num toque de
mágica, após o investimento
numa safra: “ela precisa ser
construída ao longo dos
anos”. 

70%
dos solos agricultáveis em

território nacional são ácidos,
o que significa que tal fator
contribui para prejudicar ao

menos em 40% a produtividade
das lavouras comerciais.
A prática da calagem e da
gessagem, no entanto, pode

ajudar o produtor a
reverter o problema 

Quem não evolui e mantém a sua

produtividade em níveis baixos,

considerando o potencial existente,

vai acabar excluído do seu negócio”

JOSÉ CÍCERO ADERALDO,
vice-presidente da Cocamar

Desde que o número de
denúncias por mau uso do
solo e falta de conservação
passou a ser contabilizado
pela Adapar (Agência de
Defesa Agropecuária do Pa-
raná), em outubro de 2013,
já foram registrados 1.743
ocorrências até meados de
abril de 2016 em todo o Pa-
raná. A maior parte ocorreu
de novembro do ano pas-
sado até março deste ano,
acompanhando os índices
de chuvas, com recorde em
fevereiro e março, segundo
explica Luiz Renato Barbo-
sa, coordenador estadual da
área de solos da Adapar.

Citando o forte cresci-
mento no número de notifi-
cações, o vice-presidente do
CREA-PR e presidente da
AMEA (Associação Marin-
gaenses de Engenheiros
Agrônomos) Nilson Cardo-
so, fez a abertura do Work-
shop sobre Práticas Agro-
nômicas em Planos de Con-
servação de Solos realizado
no dia 15 de abril, em Ma-
ringá, ressaltando a neces-
sidade de o Paraná voltar a

ser um estado modelo na
área.

A agricultura paranaense
ocupa lugar de destaque no
agronegócio nacional com al-
tos índices de produtividade.
Mas o uso inadequado e in-
tensivo do solo, com práticas
que, segundo a pesquisa,
não respeitam a capacidade
e uso do mesmo, tem provo-
cado graves problemas de
compactação e erosão que
impactam as propriedades e
o meio ambiente. 

“Foi reaberta uma ferida
que aparentemente estava

cicatrizada. Não era mais
problema, mas voltou a san-
grar. E não por falta de co-
nhecimento, mas por negli-
gência, displicência e coni-
vência”, afirma o presidente
do Sindicato dos Produtores
Rurais de Maringá, José
Antônio Borghi. Para ele, a
chuva não pode servir de
desculpa. “Não tem como
transferir a culpa. Sabemos
o que fazer e temos toda a
tecnologia disponível. Te-
mos que atacar o problema
de frente e já estamos atra-
sados na busca por uma so-
lução do proble-
ma”, diz.

Chuvas denunciam 
mau uso do solo

Número de denúncias por mau
uso do solo junto a Adapar cresceu
exponencialmente de novembro a
março últimos, acompanhando a
alta dos índices pluviométricos
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SOLOS

“Conservar o solo não é
opção, porque este é patri-
mônio público que cabe a
todos preservar”. A afirma-
ção é do engenheiro agrô-
nomo Luiz Renato Barbosa,
coordenador estadual da
área de solos da Adapar.
Não é porque faço o plantio
direto que posso eliminar al-
guns terraços”.

A pesquisa mostra que a
prática conservacionista en-
volve um sistema integrado
e não somente a adoção de
uma técnica. O plantio direto
é na palha e não na terra,
tem que ter cobertura, ter-
raço, e demais cuidados, cita
Barbosa comentando que os
produtores retiraram os te-
rraços, confiantes demais no
plantio direto, adaptando a
terra às grandes máquinas
e não o contrário, como de-
veria ser. Têm se insistido

na sucessão de culturas sem
nem tempo para manuten-
ção de terraços, que vão
sendo rebaixados com o
tempo. Tudo isso faz com
que a região de Maringá
seja recordista de denúncias
por mau uso do solo após a
chuvarada recente. Na re-
gião de Londrina o pro-
blema foi o mesmo. Na de
Toledo, segunda colocada, o
solo descoberto no inverno
(pousio) favoreceu as ero-
sões. Já em Paranavaí, a re-
alidade é outra: além do solo
mais frágil e suscetível a
erosão, há intensa movi-
mentação em desacordo
com a aptidão e capacidade
do mesmo. 

CRIME AMBIENTAL - “O
fato de desconhecer a lei
não desobriga ninguém de
cumprir”, afirmou o advo-
gado Lutero de Paiva Pe-

reira, especialista em direito
do agronegócio, destacando
que o engenheiro agrônomo
tem a responsabilidade civil
de orientar o produtor quan-
to à conservação do solo e
este tem que buscar infor-
mações. 

O advogado lembra que o
meio ambiente foi elevado à
categoria de bem altamente
protegido e que o solo faz
parte. “Crime ambiental não
prescreve e a pena é dura.
Se o técnico identifica uma
situação de falta de cuidado
com o solo, tem que alertar
por escrito o produtor. Meio
ambiente é responsabilidade
de todos”, ressalta.

Toda denúncia de mau
uso do solo feita direta-
mente a Adapar ou no sis-
tema de ouvidoria do Pa-
raná (www.cge.pr.gov.br) é

formalizada e há procedi-
mentos padrões a serem se-
guidos para atendimento,
segundo Luiz Renato Bar-
bosa, coordenador estadual
da área de solos da Agência. 

Quem é notificado tem 30
dias para apresentar plano
de conservação de solos e
água. Só quando o produtor

deixa de entregar ou cum-
prir esse plano ou mesmo
quando após cumprir este,
os danos persistem, é que
ocorrem multas e outros en-
caminhamentos como sus-
pensão de acesso ao crédito
e benefícios de programas
do governo e até desapro-
priação, segundo lei esta-
dual de 1984.

Maringá lidera ranking de denúncias

Os produtores retiraram os
terraços, confiantes demais no
plantio direto, adaptando a
terra às grandes máquinas e
não o contrário, como deveria ser.





MÁXIMUS ODONTOLOGIA AVANÇADA UM DOS MAIORES E MAIS MODERNOS CENTROS
DE IMPLANTODONTIA E REABILIZAÇÃO ORAL DO BRASIL ESTÁ LOCALIZADO EM MARINGÁ 

A
mais moderna for-
ma de reabilitação
dentária, o implan-
te, é um procedi-

mento simples e sem dor
que está ao alcance do produ-
tor rural da região na Maxi-
mus Odontologia Avançada,
um dos maiores e mais mo-
dernos centros de Implanto-
dontia e Reabilitação Oral do
Brasil, que tem sua sede em
Maringá. Todo o corpo clí-
nico é formado por mestres,
doutores e especialistas, com
constante atualização, o que
proporciona segurança e
qualidade nos serviços pres-
tados.

Segundo o doutor Hedel-
son Borges, que gerencia a
equipe cirúrgica, o implante
dentário é uma estrutura de
titânio - material altamente
biocompatível - que exerce a
função da raiz dentária, que
é a porção que fica escondida

sob a gengiva. Sobre o im-
plante é que é confeccionado
a coroa ou o dente propria-
mente dito. 

A grande vantagem deste
é substituir as dentaduras ou
próteses removíveis por uma
estrutura fixa, repondo os
dentes perdidos ou condena-
dos, eliminando inseguran-
ças, evitando a perda óssea
na região, melhorando a
mastigação e a digestão, a
qualidade de vida, a aparên-
cia e a autoestima.

“É fundamental consultar
um bom profissional para
ver qual o melhor trata-
mento. Nem sempre a reabi-
litação por implantes den-
tários é a melhor indicação
para todos os casos. É pre-
ciso fazer uma avaliação de-
talhada”, afirma o doutor
Heber Borges, que comanda
a equipe reabilitadora.

O doutor Heber destaca
ainda a importância de ob-
servar a qualidade dos im-
plantes utilizados, que in-
fluencia diretamente no re-

sultado do tratamento “Há
centenas de tipos e marcas,
com diferentes custos, quali-
dade e tecnologia agregada e
que para cada necessidade

do paciente existe um sis-
tema de implante que mais
se adéqua”, explica.

Outra tecnologia disponí-
vel, a carga imediata, tem
possibilitado o implante den-
tário completo em apenas 24
horas, com inúmeras vanta-
gens. A instalação da coroa é
feita de imediato ou poucas
horas após a colocação do
implante. “Mas nem todos os
pacientes podem passar por
este tipo de tratamento. So-
mente um bom profissional
pode avaliar as vantagens e
desvantagens desta técnica
para cada caso e dizer se é
indicada ou não”, ressalta o
doutor Heber.  
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IMPLANTE 

Rua Luiz Gama, 279
Zona 01 - Maringá-PR

(44) 3029-0700
Resp. Téc. Dr Heber
Alfredo Iecher Borges

CRO/PR 18.416

De sorriso novo
INFORME PUBLICITÁRIO 





N
o relatório de oferta
de abril, publicado
pelo Departamento
de Agricultura dos

Estados Unidos (USDA), no
dia 12 de abril, foram poucas
as novidades.  O USDA voltou
a confirmar um cenário de
oferta relativamente confortá-
vel nesta safra 2015/16 no
País e no mundo. No caso do
milho, o departamento elevou
suas estimativas para produ-
ção, demanda e estoques fi-
nais globais. Mas, ao fim e ao
cabo, os estoques finais pas-
saram a representar 21,5% da
demanda, ante os 21,4% cal-
culados em março. Em 2014/
15, a conta resultou em 21,2%
e em 2013/14, quando as co-
tações estavam em patamar

bastante superior ao atual,
ficou em 18,4%. Para o qua-
dro americano, no qual o
USDA ampliou um pouco os
cálculos para os estoques fi-
nais, os estoques finais de
milho passaram a represen-
tar 15,7% da demanda total do
país nesta temporada 2015/
16, ante os 15,4% projetados
em março, os 14,6% de 2014/
15 e os 10,7% de 2013/14. 

No tabuleiro do trigo, a si-
tuação não foi muito dife-
rente. Com as pequenas cor-
reções efetuadas pelo USDA,
a demanda final global ficou
equivalente a 33,8% da de-
manda em 2015/16. Em
março, a conta resultou em
33,5%. De qualquer forma, o

nível supera o de 2014/15
(30,5%) e o de 2013/14
(27,8%). No mercado ameri-
cano, a equação de abasteci-
mento é ainda mais tran-
quila. Os estoques globais
agora representam 83,2% da
demanda, ante 64,9% em
2014/15 e 46,9% em 2013/14. 

Para a soja, também não
houve grandes novidades. A
partir dos ajustes do USDA,
os estoques finais passaram a

representar 25% da demanda,
ante 25,9% em 2014/15 e
22,4% em 2013/14. Para os
EUA, a conta agora resulta
em 22,3% em 2015/16, bem
acima de 2014/15 (9,4%) e de
2013 (5%). 

O Brasil é o maior exporta-
dor de soja em grão do
mundo e o segundo da lista
dos exportadores de milho. No
caso do trigo, é um dos
maiores importadores.
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MERCADO 

A produção mundial
de milho neste ano
2015/16 é estimada
pelo USDA em 972,13
milhões de t, abaixo
das 1,012 bilhão de
toneladas da
temporada anterior
(2014/15). O consumo
deve ficar em 970,80
milhões de toneladas,
inferior, também,
às 980,29 milhões
de tonaledas do
último período

• Produção global é estimada nesta safra 2015/16 em 320,15 milhões de
toneladas (t), contra 319,55 milhões de t na temporada anterior. 

• Estoques iniciais estão previstos em 77,73 milhões de t, ante 61,77 milhões
de t da última safra, enquanto a expectativa para os estoques finais são
projetados em 79,02 milhões de t neste ciclo, frente as 77,73 milhões de
toneladas do anterior. 

• Nesta temporada 2015/16 o consumo global de soja é calculado pelo
USDA em 132,36 milhões de t, contra 299,69 milhões de t do ano passado

Cenário para os grãos
permanece o mesmo, 
segundo o USDA
CONFORTÁVEL A OFERTA
DE MILHO, TRIGO E SOJA CONTINUA
RELATIVAMENTE TRANQUILA NESTA
SAFRA 2015/16 NO PAÍS E NO MUNDO

NÚMEROS DA SOJA





A estiagem que prejudicou
o desenvolvimento de lavou-
ras em regiões de Mato
Grosso do Sul e do “Matopiba
(confluência entre os estados
do Maranhão, Tocantins,
Piauí e Bahia)  - levou a Co-
nab a reduzir sua estimativa
para a colheita de soja no país
nesta safra 2015/16. A autar-
quia passou a projetar a pro-
dução da oleaginosa, car-
ro-chefe do agronegócio nacio-
nal, em 99 milhões de tonela-
das, 2,2 milhões a menos que
o previsto em março. Mesmo
assim, trata-se de um volume
recorde. Basicamente por
causa dessa correção, o cal-
cula da Conab para a colheita
total de grãos no Brasil no
ciclo atual caiu para 209 mi-
lhões de toneladas, volume
ainda 0,6% superior ao de
2014/15, e também recorde.
De acordo com o IBGE, que
também divulgou um novo
levantamento sobre a safra,
serão 210 milhões de tone-
ladas. 

No Paraná, além de uma
estiagem em janeiro, choveu
muito no período da colheita
da soja, em fevereiro, o que
reduziu a expectativa de co-
lheita no estado, principal-
mente na região norte do
estado, onde os trabalhos es-
tavam mais atrasados. Na re-
gião da Cocamar, a quebra de
produtividade foi calculada
em 20% ante as estimativas
iniciais. Por conta do fator cli-
mático, o recebimento dena
Cocamar, previsto em 1,050
milhão de toneladas, ficou em
850 mil. 

MILHO - No caso da segunda
safra de milho, em contra-
partida, a Conab elevou sua
estimativa para 57,1 milhões
de toneladas, 4,7% mais que
o registrado na temporada
de inverno do ciclo 2014/15.
Esse ajuste para cima mais
que compensou o corte na
projeção para a colheita da
safra de verão de milho –
para 27,5 milhões de tonela-

das – 8,5% menos que na
temporada anterior -, e as-
sim a previsão para a produ-
ção total de milho subiu para
84,7 milhões de toneladas,
mesmo patamar do ciclo an-
terior. 

Entre os produtos básicos,
chama atenção a queda pre-
vista para a colheita de ar-
roz. Conforme a Conab, serão
11,2 milhões de toneladas em
2015/16, volume 10,2% infe-
rior ao de 2014/15. Esse
tombo decorre da redução da
área plantada, que chegou a
quase 12%. Já para o feijão, a
projeção da autarquia aponta
para um crescimento de
6,2% na mesma comparação,
para 3,3 milhões de tonela-
das. 

PERDAS - As chuvas demo-
raram a chegar e as perdas
são contabilizadas em todas
as regiões produtoras de
milho safrinha do Brasil. A
perspectiva também não é po-

sitiva no curto e médio prazo.
Segundo explica o agromete-
orologista Marco Antônio dos
Santos, as últimas previsões
indicam chuvas de baixa in-
tensidade e pontuais. 

E além da falta de chuvas,
completam as condições des-
favoráveis para as lavouras
de milho da segunda safra as
elevadas temperaturas que
também vêm sendo registra-
das por todas as principais
áreas produtoras. 

"A condição para o milho
safrinha é bastante grave.
Muitas lavouras já não têm
mais capacidade de recupera-
ção", diz Santos. "A exceção
fica por conta de Mato Grosso,
onde choveu melhor nos últi-
mos meses, o que resulta em
uma capacidade hídrica
maior do solo. No entanto,
essas chuvas não foram ge-
neralizadas e, portanto, não
aliviam muito o quadro geral
do estado", completa. 

ALTA - O preço da soja tem
suporte altista e subiu na úl-
tima semana de abril por
conta de chuvas incessantes
que dificultam a colheita da
safra na Argentina, além do
período de seca, ao longo do
mês, em vários estados pro-
dutores do Brasil. Segundo
especialistas, além das incer-
tezas climáticas, a desvalori-
zação do dólar no mercado
internacional e a volta dos
fundos às compras, se anteci-
pando à previsão de clima
ruim no Meio-Oeste dos EUA,
também reforçam o tom al-
tista da oleaginosa. Em Chi-
cago, a cotação rompeu os
US$ 10 o bushel 
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Seca reduz produção
recorde de soja no país

Previsão para a safra
brasileira 2015/16

fica entre 209 e 210
milhões de toneladas

de grãos e, a soja,
entre 99 e 100 milhões 
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É preciso fazer mais pela educação
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DEPOIMENTO

O JORNAL COCAMAR ENTREVISTOU
A PEDAGOGA ELIZA MITIE SHIOZAKI,
QUE FOI AGRACIADA EM MARÇO COM O PRÊMIO
ACIM MULHER PELA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
EMPRESARIAL DE MARINGÁ. PARA ELA, O
ESTUDANTE PRECISA ENCARAR A REALIDADE
DE FRENTE E TIRAR LIÇÕES DOS FATOS POLÍTICOS
DA ATUALIDADE. POR CLEBER FRANÇA 

E
m março, a peda-
goga Eliza Mitie
Shiozaki  recebeu
o prêmio ACIM

Mulher, concedido pela As-
sociação Comercial e Em-
presarial de Maringá
(ACIM) e pelo Conselho de
Mulheres Empresárias e
Executivas da entidade, o
ACIM Mulher. Esposa de
Afonso Akioshi Shiozaki,
integrante do Conselho de
Administração da Coca-
mar, Eliza é diretora do Co-
légio São Francisco Xavier
há 12 anos, onde leciona
há 25. 

“Receber o prêmio foi
gratificante, especialmente
por representar a classe
educadora que merece to-
do meu respeito e incen-
tivo”, destaca, frisando seu
orgulho de exercer a pro-
fissão. Nesta entrevista,
ela fala especialmente ao
público jovem.

JORNAL COCAMAR -
Numa vida tão corrida,
como a que vivemos, com
tanta pressão e cobranças,
que dificuldades o jovem
em geral enfrenta em seu
encaminhamento para a
universidade? 

ELIZA - O estudante pre-
cisa encarar a realidade de
frente. Além disso, é muito
importante ter uma boa
preparação e conscientiza-
ção. Porém, neste processo
de aprendizado o professor

não pode cobrar de forma
exagerada, cada aluno tem
seu limite. 

Como o jovem está li-
dando com o excesso de in-
formação que temos hoje
em dia? 

O aluno precisa estar
atualizado sempre, uma
vez que o vestibular cobra
isso. No entanto é impor-
tante ter a consciência do
que pode ser aproveitado
dessa enxurrada de infor-
mações lançadas diaria-
mente na mídia. Tiro como
exemplo as manifestações
pró e contra o impeach-
ment, os escândalos políti-
cos. Alguns desses assun-
tos são negativos, porém
para o aprendizado dos jo-
vens encaramos como po-
sitivos, pois estão contri-
buindo para a formação de
pessoas melhores. Lem-
brando que os professores
também trabalham isso
em sala de aula.

Por que ele, de certa for-
ma, se mantém distante ou
até mesmo alheio a temas
importantes para a vida
nacional? Não se vê, por
exemplo, os jovens nos
movimentos de rua?

Nos movimentos ocorri-
dos recentemente, pude-
mos ver a participação
maior de pessoas de meia
idade. Eu gostaria de ver
os jovens mais aguerridos

nas ruas cobrando mais de
nossas autoridades, mas
como diretora de uma ins-
tituição de ensino, não pos-
so incitar isso. Este senti-
mento tem de partir dos
próprios jovens, da vonta-
de deles. Recentemente, ao
entrar em uma sala de
aula aqui no próprio colé-
gio, observei que ao fundo
havia uma bandeira do
Brasil afixada pelos alu-
nos na parede. De imedia-
to bati palmas e parabe-
nizei este sentimento na-
cionalista. Realmente nos-
sos jovens precisam mais
disso. 

Ao chegar à universi-
dade, como deve proceder
na busca para se tornar
um  bom profissional?

Isso depende de cada
um, mas uma coisa é cer-
ta: se não existir dedicação
e empenho fica difícil. Os
profissionais bem sucedi-
dos sempre vão um pou-
quinho além; não fazem
apenas o que lhes cabe.
Tiro como exemplo alguns
professores que lecionam
aqui no colégio. Aqueles
que não medem esforços
para executar o trabalho
da melhor forma, se desta-
cam dos demais. A meu
ver isso vale para tudo. 

Qual sua avaliação do
ensino médio e superior do
Brasil? O que precisa me-
lhorar? 

A educação não é valori-
zada como deveria. Em
comparação com países de
primeiro mundo estamos
muito atrasados. Falta es-
trutura, incentivo, capacita-
ção. Essa qualidade infe-
rior do ensino público pode
ser observada nos alunos
vindos de escolas munici-
pais ou estaduais. Outro
problema vem de casa e
pode ser observado em
todas as esferas da socie-
dade. O fato de a maioria
dos pais trabalharem fo-
ram tem gerado um agra-
vante: os alunos estão
muito carentes. Os pais não
conversam mais com os fi-
lhos como antigamente,
falta dialogo e eles passam
a não os conhecer tão bem.
Isso inclusive pode ser ob-
servado em alguns atos de
indisciplina. Chamamos os
pais e comunicamos o fato,
mas em muitas vezes eles
não acreditam. Por conta
disso, tivemos que instalar
câmeras e ter de provar o
ocorrido. O professor quer
o melhor para o aluno,
sempre, mas ainda falta
este compreendimento pa-
ra alguns. 

Ao entrar em
uma sala de
aula, observei
que ao fundo
havia uma
bandeira do
Brasil afixada
pelos alunos
na parede.
De imediato
bati palmas”





O
sonho de Vitória e
Nicola Dante quan-
do chegaram a Iva-
tuba, em 1953, era

fazer a vida com café, mas
a tulha construída pela fa-
mília só foi usada uma vez.
O pouco que se colhia era
vendido de imediato, para
pagar as contas.  Localizado
numa região muito baixa, o
sítio de 24 alqueires recebia
geada quase todo ano. “A
terra era boa, mas não tinha
jeito de produzir café”,
afirma José Dante, um dos
10 filhos do casal que veio
de São José do Rio Pardo
(SP). 

E não foram só as geadas
fortes como as de 1955,
1962 e 1975 que prejudica-
ram a lavoura. Pratica-

mente todo ano geava. En-
quanto em lugares mais
altos e protegidos os vizin-
hos colhiam acima de 100
sacas por mil pés, eles mal
tiravam 30 ou 40 sacas e
de baixa qualidade. “500
metros acima fazia uma di-
ferença danada. Como não
geava tanto no Estado de
São Paulo, a gente nem se
preocupou  com isso na es-
colha da terra”, diz José.

A única vez que a família
usou a tulha, foi com café
ruim. Em 1962, os pés esta-
vam carregados. “Era car-
ga para mais de 200 sacas
por mil pés”, comenta. A
geada em maio murchou
os grãos e matou muita
planta. Foi nesta época que
os Dante começaram a

arrancar o cafezal e plantar
cereais como milho, feijão,
além de investir em pasto,
para criar gado de corte. O
problema é que não dava
para ganhar muito com

isso. Eles insistiram com o
café por muitos anos na
propriedade, até a geada de
1975, quando foi erradi-
cada a última parcela, na
cabeceira.

Os Dante, do sonho à realidade
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HISTÓRIA

FAMÍLIA DO CAMPO EM

IVATUBA, NA REGIÃO DE MARINGÁ,

A FAMÍLIA QUERIA FAZER A VIDA COM

CAFÉ, MAS A TULHA MAL CHEGOU A

SER USADA. LIDOU COM GADO, ALGODÃO

E ATÉ AMENDOIM, MAS A SOJA É QUE

MUDOU A SUA HISTÓRIA 

O café não produzia, o
gado não dava lucro nem
prejuízo, era só para ir le-
vando a vida. Já os cereais,
todo mundo produzia e
não havia preço. Em deter-
minado período, para au-
mentar a renda da família,
José e o irmão Sebastião
compraram um caminhão.
Além de fazerem frete na
região, ambos iam para
São Paulo comprar cebola,
batata ou o que mais pu-
dessem vender pelo ca-
minho. Vinham vendendo
nas cidades, pelo caminho,
e se não tivessem acabado
todas as mercadorias

quando chegassem a Iva-
tuba, iam em frente até
Cianorte e Altônia. Nessas
regiões, compravam feijão
ou outros cereais e volta-
vam vendendo. Ficaram
cerca de seis a sete anos
nesta vida.

Dos 10 filhos de Vitória e
Nicola, alguns se muda-
ram para São Paulo, ou-
tros casaram e seguiram o
seu caminho. Só ficaram
José e Sebastião com os
pais, adquirindo, posterior-
mente, a parte dos irmãos.
Foram sócios por 40 anos,
separando-se em 1992. 

O jeito foi comprar
um caminhão

Os Dante só colheram café para valer no início dos
anos de 1980, quando compraram uma propriedade em
Doutor Camargo, ali perto, numa região mais alta. Dos
14 alqueires, nove eram com café e o resto, pasto. Aí
conseguiram bons resultados até 1993, quando decidi-
ram erradicar a lavoura. Em 1998 voltaram novamente
a plantar café adensado e trabalharam com a cultura até
2006, quando devido a escassez de mão de obra, resol-
veram acabar de vez com a cultura. A família chegou
ainda a cultivar algodão, feijão e amendoim, mas se en-
controu com a soja. Atualmente, são 54 alqueires e
arrendados mais seis para o plantio de soja e milho. 

José Dante é casado com Alaíde, tem dois filhos, Nilva
e José Oscar (o Zico), que toca a propriedade com a es-
posa Sueli. Eles têm dois filhos, Helena e Jonas, que se-
guiram os passos do pai, estudando agronomia e
ajudando na propriedade rural. Nilva tem uma filha,
Giovanna.

Do café para a soja

A família chegou
em 1953 mas a

propriedade onde
se instalaram
recebia muitas

geadas

Café
torrado
Nos anos de 1940,

quando ainda estavam
no estado de São Paulo,
os Dante moravam pró-
ximo a um armazém do
IBC e ainda se lembram
de quando o governo
queimou toneladas de
café para regular o mer-
cado. Foram várias noi-
tes torrando tudo, espe-
cialmente café de baixa
qualidade. Logo após, os
preços subiram e muita
gente veio ganhar di-
nheiro com o café no Pa-
raná.
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José era o sanfoneiro da
região e guarda a velha san-
fona até hoje. Aprendeu
vendo o irmão Alfredo tocar
e tomou gosto, se aperfeiço-
ando. Nas festas, armava-se
a barraca no terreirão, acen-
dia o lampião e em cima da
mesa ou qualquer caixote,
ele tocava a noite toda,
acompanhado de violão e
pandeiro, quando havia. 

“Era coisa bonita de se
ver. As moças perfilhadas
de um lado e os rapazes do
outro. O toque da sanfona é
que abria o baile”, conta res-
saltando que todos se diver-
tiam muito dançando e

conversando. “Nos bailes,
era difícil ver alguém bê-
bado. Hoje a diversão é
beber”.

Antes de marcar casa-
mento, os noivos iam pedir
para José quando tinha
data, para só depois falar
com o padre. Entre as déca-
das de 1960 e 1970 conta-se
que havia mais de 17 mil
habitantes em Ivatuba. Hoje
são 3,2 mil. Todo final de
semana tinha festa, alguém
se casando, algum aniver-
sário ou quem fizesse baile
só para dançar ou para
arrecadar dinheiro para al-
guma obra em prol da co-

munidade. Nestes bailes be-
neficentes juntava umas
duzentas pessoas ou mais.
José trabalhava até escure-
cer na roça, fazia a barba à
luz de lamparina e ia tocar
até amanhecer, indo depois
jogar bola. Ele colocava a
sanfona na garupa da bici-
cleta e rodava toda a re-
gião.

O produtor se recorda de
um casamento em Floresta.
Como apareceu muito pa-
rente de fora e não havia
onde acomodar tanta gente
para dormir, os pais dos noi-
vos combinaram com ele de
tocar até amanhecer o dia.  

Em 1968 a família já plantava soja no meio do café, com
matraca, como muita gente da região. O plantio em uma
área maior veio a partir de 1973, com a mecanização. 

José bateu muita soja no cambão, mas conta que logo
eles compraram um Ford 1946, com partida na manivela
e motor estacionário, que usavam também para acionar a
trilhadeira, passando a prestar serviços em toda região.

Os produtores colhiam a soja na mão e iam amontoando.
Quando juntava bastante, chamavam os irmãos. Eles va-
ravam a noite,  batendo e ensacando a soja, indo de um
lugar para outro. “A gente engolia muita poeira, mas aquilo
era o paraíso diante do cambão”. 

E, quando compraram uma colheitadeira alemã Claas
Consul, nem dormiram à noite, de ansiedade. “Dizíamos
que quem inventou essa máquina, devia ir para o céu
montado em uma”, conta José.

Os Dante foram um dos primeiros a irem para Tuneiras
do Oeste plantar soja. Compraram 20 alqueires de terra
roxa na beira do rio em 1972. Já na safra de 1973/74 col-
heram 140 sacas por alqueire, quando em média se colhia
entre 90 a 100 sacas. Mas acabaram vendendo em 1977,
devido à distância e a dificuldade na logística para condu-
zir a área. 

Colhedeira foi “um paraíso”

Nos bailes realizados para arrecadar fundos, tinha-se
o costume de leiloar rosas. Quem arrematava uma, tinha
o direito de convidar qualquer mulher do salão e esta
não poderia “dar tábua”. Numa ocasião, um rapaz pagou
caro por uma rosa para poder dançar com a moça na
qual estava de olho. Como ele dançava muito mal, a
moça, que era amiga de José, sinalizou para que ele to-
casse uma moda bem curta. 

O problema é que o rapaz também era seu amigo e já
havia pedido para que tocasse o “Curto Centenário”,
como dizia. Na verdade, nome da música era “Quarto
Centenário”, conhecida justamente por ser muito longa. 

“Pé de valsa”, José também gostava quando alguém
assumia a sanfona. Era o momento que aproveitava
para dançar. 

O “Curto Centenário”

Logo que a família se
mudou para Ivatuba, José foi
numa noite, com os irmãos,
pescar no córrego Paiçandu,
que passava no fundo do
sítio. A turma montou uma
barraca e acendeu uma fo-
gueira para manter os bi-
chos afastados. De madru-
gada, eles até ouviram baru-
lhos estranhos.

No outro dia, ao conver-
sar com um vizinho que era
caçador, ele levou um susto.
O homem perguntou se
eram eles que estavam na
beira do rio na noite ante-
rior. E disse que tiveram
sorte porque haviam pega-

das de onça ao redor de
onde estavam. “E era das
grandes”. Em outra ocasião,
encontraram um porco do
vizinho devorado pela me-
tade. Depois disso, nunca
mais ouviram falar de on-
ças pela região. 

Mas, recentemente, os fe-
linos começaram a voltar.
“Com o reflorestamento, há
uma verdadeira invasão de
porco do mato e muita cobra
cascavel. Atraídas pela caça,
as onças voltaram. Outro dia,
um vizinho viu uma parda
com três filhotes quando es-
tava passando veneno na
soja”, relata. 

Tem onça de volta

Cocamar
José Dante, que se tor-

nou cooperado em 1972,
sabe a vantagem que é ter
uma cooperativa por perto.
“A gente tem tranquilidade
e segurança”, afirma. A
mesma admiração pelo co-
operativismo ele transmi-
tiu para o filho Zico, que
foi duas vezes do Conselho
Fiscal, em 2011 e 2014. “Te-
ve muito produtor que per-
deu a safra inteira para
cerealistas, que sumiram
no mundo. Se não fosse a
Cocamar, o que seria do
produtor?”, indaga Dante.  

Sanfoneiro de tocar até o amanhecer

Como sanfoneiro,
Dante animou
festanças em toda
a região, com
muitas histórias
engraçadas 
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foram os

filhos de Vitória
e Nicola 




