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ÂNGELO CELESTINO, cooperado de Ivatuba, há
anos vem realizando um programa de rotação de cul-
turas em sua propriedade, para conservar o solo, que-
brar o ciclo de doenças e fomentar a produtividade das
lavouras: “Eu estou andando para a frente, mas vejo
muita gente andando para trás”, afirma. Segundo ele,
o binômio soja-milho “cansa” o solo, ocasiona com-
pactação e leva muita gente a promover o revolvi-
mento da camada superficial, a exemplo do que se viu
nesta safra, expondo-o à erosão  

A COCAMAR possui 66 unidades operacionais e de atendimento, onde faz também a co-
mercialização de insumos agropecuários, em municípios das regiões noroeste e norte do
Paraná, sudoeste do Mato Grosso do Sul e oeste de São Paulo. São mais de 13,6 mil produ-
tores associados e cerca de 30 mil clientes 

Outros países protegem a agricultura não para salvar
agricultores, mas porque é a única garantia de segurança
alimentar e energética. Essa proteção é para que a sociedade
tenha garantia de alimentos. No Brasil, essa visão não existe”

ROBERTO RODRIGUES, ex-ministro da Fazenda 

Aqui choveu 170 milímetros num único dia e, ao contrário
do que se pensa, não aconteceu nada de ruim com

o solo, é só sair por aí para ver”
ARI ANDREONI JÚNIOR, produtor que, com o acompanhamento da Cocamar, faz
integração lavoura-pecuária em Cidade Gaúcha, no areião do noroeste paranaense

O mundo globalizado, e se por um lado com Trump teríamos
um competidor muito mais agressivo e vociferante, por outro,
os nossos grandes clientes internacionais hoje teriam muito
menos confiança ao negociar com os Estados Unidos”

JOSÉ LUIS TEJON MEGIDO, comentarista da Rádio Jovem Pan



Divanir Higino, 
presidente da Cocamar

A
eexpansão da Coca-
mar pelo Estado de
São Paulo, assim co-
mo também aconte-

ce no Mato Grosso do Sul, é
muito mais que uma simples
aposta da cooperativa no po-
tencial dessas regiões. Ao de-
cidir iniciar atividades em de-
terminado município, a Coca-
mar tem consciência das ex-
pectativas que são criadas
junto aos produtores e a socie-
dade em geral, sabe da impor-
tância de seu papel para o de-
senvolvimento econômico e
conhece a fundo o compro-
misso que está firmando com
o futuro.

Quando abre suas portas em

uma cidade, a Cocamar o faz
com o propósito de inserir-se
na comunidade em definitivo,
buscando lançar raízes. E já se
torna senão a maior, uma das
principais corporações, geran-
do postos de trabalho e passan-
do a recolher tributos que irão
beneficiar a população em ge-
ral. Ao mesmo tempo, se trans-
forma naturalmente em uma
referência para os produtores,
balizando preços e asseguran-
do não apenas estruturas e
uma ampla série de serviços,
mas também segurança, orien-
tação profissional e informa-
ções sobre as melhores tecno-
logias para que eles possam
explorar todo o potencial pro-
dutivo da atividade. Em resu-
mo: melhora o nível tecnoló-
gico, a produção e valoriza o
capital do produtor. 

Diferente de uma empresa,
cujo principal objetivo é a pró-
pria rentabilidade, a função da
cooperativa é pensar no cole-
tivo e possibilitar que os asso-
ciados sejam bem-sucedidos
em seus negócios. Os peque-
nos produtores, por exemplo,
sobrevivem e prosperam sob
o guarda-chuvas do cooperati-
vismo, o que dificilmente
aconteceria se eles se manti-
vessem isolados.  

Importante ressaltar que a
chegada da cooperativa a um
município deve ser saudada
pelos produtores, especialmen-
te, como uma oportunidade
para que eles se fortaleçam.
Isto, é claro, requer que sejam
participativos e invistam na
sua cooperativa, concentrando
nela os seus negócios – até por-

que os mesmos serão sempre
mais confiáveis e vantajosos
que os da concorrência.  Sem
esquecer que os resultados da
cooperativa retornam aos pro-
dutores em forma de investi-
mentos e rateio. 

A presença de um entre-
posto da Cocamar tem sido
reivindicada por vários muni-
cípios de Estados vizinhos, pa-

ra onde produtores paranaen-
ses, que já conhecem a coope-
rativa, mudaram-se ou man-
têm uma extensão dos seus
negócios. Eles sabem muito
bem a diferença que há em ter
e não uma cooperativa bem
estruturada na sua região. 

Valorizar a sua cooperativa é,
portanto, investir no próprio
futuro. Pense nisso.

“O PIB – Produto Interno Bru-
to poderá crescer em torno de
1% com inflação decrescente no
final de ano. O desemprego co-
meçará a declinar no segundo
semestre e a taxa de câmbio do
dólar poderá ser de R$ 3,50”. A
projeção do especialista Maíl-
son da Nóbrega é referente ao
primeiro semestre de 2017. De
acordo com o economista, o pró-
ximo ano sinalizará o início da
recuperação indicando que o
país está preparado para reto-
mar o crescimento.

“Não será nada excepcional.
No entanto, o crescimento
maior dependerá das reformas
a serem empreendidas pelo go-
verno”, afirma.  

A opinião de Nobrega está
em linha com a de outros espe-
cialistas. O Boletim Focus, do
Banco Central, estimou em
21/11 uma queda de 3,37%
neste ano. Para o Fundo Mone-
tário Internacional (FMI), as
previsões econômicas se mos-
tram mais otimistas com o Bra-

sil. Em vez de uma recessão de
3,8% neste ano, conforme pers-
pectivas divulgadas em abril,
agora o Fundo espera uma
queda de atividade de 3,3 a
3,5% em 2016. Para o ano de
2017, a nova previsão do órgão
é de crescimento de 0,5%, con-
tra expectativa anterior de um
ano estável. O Boletim Focus
fala em 1%. 

“A confiança dos consumido-
res e das empresas parece es-
tar melhorando. Assim, a re-
cessão projetada para 2016 é
menos severa, com a volta ao
crescimento positivo em 2017.
As incertezas políticas, no en-
tanto, permanecem obscure-
cendo nossa visão”, afirmou
um documento do FMI. 

O Brasil foi citado como
exemplo positivo de melhoria
das perspectivas econômicas
juntamente com a Rússia, os
dois principais países que ti-
nham resultados negativos nas
projeções do FMI. O Fundo tam-
bém melhorou um pouco o
crescimento para a China neste
ano, indicando que as medidas
de incentivo do país têm apre-
sentado resultado.

Oya Celasun, chefe da Divi-
são de Estudos Econômicos do
FMI, afirmou em entrevista co-
letiva na sede do FMI, em Was-
hington, que além da melhoria
da confiança de empresários e
consumidores, outros indicado-
res apontam para a melhora da
situação econômica brasileira:

“Também vimos esta me-
lhora no mercado financeiro,
com o fortalecimento significa-
tivo do real. Este fortaleci-
mento em parte da economia
nos levou a acreditar que a
mudança para o crescimento
positivo pode vir mais cedo do
que prevíamos em abril”,
disse ela.

Quanto à inflação, a expecta-
tiva para o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) saiu de 6,84% para
6,80%. A previsão para a infla-
ção em 2017 segue em 4,93%.
Entre os analistas Top 5 - que
mais acertam as projeções -, a
previsão de médio prazo para o
IPCA deste ano passou de
6,83% para 6,79%.

PALAVRA DO PRESIDENTE 
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Previsões econômicas se mostram mais
otimistas com o País,  mas expectativa
é com a dimensão das reformas a
serem empreendidas pelo governo 

Valorizar a cooperativa é
investir no próprio futuro

A chegada da cooperativa a um município
deve ser saudada pelos produtores,
especialmente, como uma oportunidade
para que eles se fortaleçam”

Brasil está mais preparado para retomar o
crescimento em 2017, afirma economista

ECONOMIA

Quanto abre suas portas em uma cidade, a Cocamar o faz
com o propósito de inserir-se na comunidade em definitivo



COOPERATIVAS

Higino e Júnior:
modelo inédito de

parceria poderá ser
levado para outros

negócios 

N
a manhã de 22/11,
no município de
Pitangueiras, re-
gião norte do Es-

tado, as cooperativas Coca-
mar e Nova Produtiva cele-
braram um convênio de in-
tercooperação inédito no
cooperativismo paranaense.
Na oportunidade, os presi-
dentes Divanir Higino, da
Cocamar, sediada em Ma-
ringá, e Tácito Octaviano
Barduzzi Júnior, da Nova
Produtiva, com sede em As-

torga, formalizaram compro-
misso para desenvolver um
projeto que tem como obje-
tivo otimizar a estrutura ope-
racional que ambas as orga-
nizações vão construir na-
quela cidade, visando a ga-
rantir melhor atendimento
aos cooperados.

GRÃOS - Consta, no projeto,
a edificação de uma nova
unidade de recebimento de
grãos, na estrada de acesso
a São Martinho. Nela, tanto

os cooperados da Cocamar
quanto da Nova Produtiva
poderão entregar sua produ-
ção sem ter a necessidade de
percorrer grandes distân-
cias. A moderna estrutura de
recebimento será erguida em
um terreno de 2 alqueires,
contando com uma classifi-
cação com calador pneumá-
tico, balança de 100 tonela-
das, duas moegas com tom-
bador de caminhão bi-truck
e bi-trem, uma linha de seca-
gem para 120 toneladas e
dois silos com capacidade de
4.200 toneladas cada. 

POSTOS DE TRABALHO - O
investimento, orçado em R$
8 milhões, será rateado entre
as duas cooperativas. Além

da unidade de recebimento,
a Nova Produtiva informou
que pretende construir uma
sede com armazém em parte
daquele espaço. A expecta-
tiva é que 20 pessoas sejam
contratadas. 

UNIÃO - Para o presidente
da Cocamar, Divanir Higino,
além da economia direta e
da maior comodidade ofere-
cida aos produtores, as coo-
perativas também buscam a
redução de custos. “A Nova
Produtiva tinha um projeto
para investir R$ 8 milhões
em uma unidade e a Coca-
mar outros R$ 6 milhões em
um transbordo. O investi-
mento nesta uni-
dade vai ficar em

Ambas vão investir um total de
R$ 8 milhões na construção de uma
unidade operacional em Pitangueiras

Cocamar e Nova Produtiva
desenvolvem projeto de 
intercooperação
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R$ 8 milhões,
uma grande eco-

nomia, levando em conta
que uma estrutura como
esta leva de 20 a 25 anos
para ser paga. É o tempo de
maturação da rentabilidade
do negócio”, mencionou, des-
tacando a maior agilidade
para a entrega a produção. 

POTENCIAL - Outra vanta-
gem, segundo Higino, é a li-
quidez da soja colhida na
região. “Independente de ter
sido entregue para a Coca-
mar ou para a Nova Produ-
tiva, a mesma terá como
destino o parque industrial
da Cocamar em Maringá,
onde vai ser industriali-
zada. “Existe potencial para
estender este modelo de
parceria para outros negó-
cios das cooperativas, bem
como em outros locais de re-
cebimento ou mesmo em
processos industriais”,
acrescentou.  

INTEGRAÇÃO - De acordo
com o presidente da Nova
Produtiva, Tácito Octaviano
Barduzzi Júnior, projetos co-
mo esse são um antigo an-
seio da Organização das
Cooperativas do Estado do
Paraná (Ocepar) e nascem
com o objetivo de promover
a integração entre as coope-
rativas, ou seja, se enqua-
dram no 6º princípio do coo-
perativismo que é a intercoo-
peração. “Por que não que-
brar alguns paradigmas e co-
locar em prática? As duas co-
operativas terão uma estru-
tura operacional conjunta
para atender as demandas
dos produtores”, frisou.

ATENDIMENTO - Tanto a
Cocamar como a Nova Pro-
dutiva teriam de fazer inves-
timentos para melhorar o
atendimento aos cooperados
no município. A Cocamar es-
tava com uma estrutura
arrendada até 2015; para
fazer a entrega, os agriculto-
res tinham de percorrer 13
km até Sabaúdia, onde tam-
bém a estrutura se encon-
trava no limite operacional.
A solução seria implantar
uma unidade de transbordo
em Pitangueiras. A situação
da Nova Produtiva não era
diferente. A cooperativa não
possuía uma unidade no
município: o produtor se

obrigava a percorrer 15 km
até Astorga, onde também
há a necessidade de expan-
são dos armazéns. Por esses
fatores houve a decisão de
realizar os investimentos
em conjunto. 

BEM RECEBIDA - A notícia
da parceria entre as coope-
rativas foi bem recebida pelo
cooperado da Cocamar, Ata-
íde de Araujo, 63 anos. Ele
tem uma propriedade de 10
alqueires diversificada com
café, eucalipto, soja, milho,
além de frango. “É um pro-
jeto arrojado que vai facili-
tar a vida dos produtores de
Pitangueiras e região. Era

uma reivindicação antiga,
que está se tornando reali-
dade. 

CONSOLIDADO - Diversos
outros produtores do muni-
cípio participaram do even-
to,entre os quais o prefeito
reeleito, Antônio Edson Ko-
lachinski. “Até então não sa-
bia de um projeto seme-
lhante a este, que une duas
cooperativas. Algo inédito,
que já nasce consolidado. A
unidade de recebimento
ficou em um ponto estraté-
gico”, disse, ressaltando os
benefícios para os agriculto-
res e também a geração de
postos de trabalho. 
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• O produtor poderá ser cooperado de uma ou ambas as cooperativas.

• A compra de insumos, assistência técnica e outros serviços vão ser
tratados com a cooperativa da escolha do produtor.

• Na entrega da produção (soja, milho ou trigo) o agricultor irá declarar
para qual unidade depositar – o mesmo receberá comprovante de entrega.

• A comercialização será feita na cooperativa onde a produção foi entregue. 

• Não haverá assédio do produtor na entrega; ele será livre para escolher
onde quer depositar, inclusive com sigilo dos dados.

Relação cooperado/cooperativas

Detalhe do evento
que contou com a
participação de
produtores e
lideranças do

município 

Existe potencial para estender
esse modelo de parceria para
outros negócios das cooperativas”

DIVANIR HIGINO, presidente da Cocamar





A
s chuvas deveriam
ser motivo de satis-
fação para os pro-
dutores em geral,

principalmente neste início
da safra de verão 2016/17.
Mas uma parcela deles ficou
apreensiva quando São Pe-
dro resolveu, no começo de
outubro, abrir as torneiras
pra valer. 

Os mais assustados foram
os que gradearam o solo e se-
mearam a soja ao modo con-
vencional. Quando a chuva
pesada chegou, a cena era
previsível: as enxurradas se
formaram rapidamente e
foram levando terra ladeira
abaixo, deixando um rastro
de erosão. Os rios barrentos
que o digam.  

Os engenheiros agrônomos
Emerson Nunes e Rafael Fur-
lanetto, coordenadores técni-
cos de culturas anuais da Co-
camar, confirmam. Neste ano,
mais do que em outros, muita
gente resolveu mexer no solo,
por conta própria, sem se-
guir a orientação de um pro-
fissional. “Os danos foram
muito grandes, inclusive pa-
ra o bolso”, afir-
ma Nunes.

Equipe do Rally Cocamar Bayer e Spraytec de Produtividade se surpreende com a
dimensão dos estragos em algumas regiões. Em contrapartida, encontra produtores
que investem há anos na conservação e na saúde do solo, escapando incólumes às
chuvas fortes e colhendo excelentes resultados. POR ROGÉRIO RECCO, (com a
participação de Emerson Nunes, Rafael Furlanetto, Renato Watanabe e profissionais das
unidades da Cocamar em São Jorge do Ivaí, Ivatuba, Sertaneja, Rancho Alegre e Tapira) 

REPORTAGEM ESPECIAL 
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Quem não cuidou do solo
agora tem que encarar
o pesadelo da erosão 





“Houve estragos
que, não raro, che-

gam a surpreender pela di-
mensão”, cita Furlanetto. 

E quando fazem menção às
consequências, os coordena-
dores advertem: não adianta
desafiar a natureza. A aposta
é muito arriscada e, segundo
eles, mexer no solo sem o de-
vido critério pode colocar
tudo, literalmente, a perder. 

TORRENCIAL - Foi o que se
viu na primeira semana de
outubro após a passagem de
uma grande massa de umi-
dade, que trouxe chuva tor-

rencial para o Sul do Brasil,
com volumes que, em algu-
mas regiões do noroeste e do
norte do Paraná, passaram de
150 milímetros em curto perí-
odo de tempo. Na região de
Londrina, pluviômetros acu-
saram quantidades de água
próximas a 170 milímetros em
diversos municípios, o que
causou sérios problemas em
propriedades onde produtores
revolveram o solo, deixando-
o à mercê das enxurradas.
Nos terrenos inclinados, prin-
cipalmente, a precipitação foi
abrindo sulcos e desfigurando
a superfície recém-semeada,
destruindo terraços e levando

tudo para os rios e os córre-
gos. 

DE VOLTA - Quem viaja de
Londrina até o município de
Sertaneja, na divisa com o
Estado de São Paulo, pode ob-
servar que a erosão voltou
com tudo. Cenas que simboli-
zam o atraso e que muitos
acreditavam terem sido bani-
das da paisagem há décadas
com o advento do plantio di-
reto, estão de volta, conforme
constatou a equipe do Rally
Cocamar Bayer e Spraytec de
Produtividade nos dias 8 e 9
de novembro, quando visitou
a região. 

As marcas da chuva forte
podem ser constatadas prati-
camente em todos os lugares
onde o solo estava vulnerá-
vel. Em uma delas, a equipe
do Rally viu uma máquina
refazendo o solo de uma pro-
priedade. Em outras, regis-
trou a formação de muitas
valetas. 

Segundo Furlanetto, produ-
tores que têm o privilégio de
contar em suas propriedades
com uma das camadas de so-
lo mais fértil do planeta, pa-
recem não ter, ainda, a cons-
ciência de que é preciso to-
mar os necessários cuidados
para evitar esses estragos, até
porque são previsíveis. “Vi-
mos que, em alguns lugares,
a chuva levou embora a
parte boa do solo”, menciona.
Um descuido assim seria ca-
tastrófico – sem exagero ne-
nhum da palavra – em solos
arenosos. “Se bobear, o produ-
tor do arenito, por exemplo,
ficaria apenas com a escri-
tura na mão”, acrescenta, fi-
nalizando: “na areia, o solo
não aguenta de-
saforo”.

Vimos que, em alguns lugares, a chuva levou embora
a parte boa do solo. Um descuido assim seria catastrófico
em solos arenosos. Se bobear, o produtor do arenito,
por exemplo, ficaria apenas com a escritura na mão.
Na areia, o solo não aguenta desaforo”

RAFAEL FURLANETTO, coordenador técnico de culturas anuais da Cocamar

REPORTAGEM ESPECIAL
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No trecho entre Londrina
e Sertaneja, na divisa
com o Estado de São
Paulo, as chuvas do
início de outubro

trouxeram grandes
prejuízos. A erosão,
símbolo do atraso,
voltou com tudo em
propriedades onde

os agricultores
mexeram no solo

sem seguir critérios
técnicos  





REPORTAGEM ESPECIAL
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João Pauro, de
São Jorge do Ivaí,
com o gerente da
unidade Cocamar,

Frederico João Altrão:
“o solo com braquiária

funcionou como
uma esponja”

Em contraponto a esse fes-
tival de estragos que de-
monstram um visível retro-
cesso no manejo do solo, o
Rally Cocamar foi conhecer
exemplos de produtores que
estão investindo na conserva-
ção do mesmo e conseguindo
resultados satisfatórios. 

Foi justamente por enten-
der que o agricultor precisa
seguir a orientação técnica e
trabalhar de acordo com os
princípios que regem o equi-
líbrio natural, que o coope-
rado João Pauro, de São Jor-
ge do Ivaí, diz não titubear. 

Há quase uma década, in-
centivado pela Cocamar, ele
começou a fazer o plantio de
milho em consórcio com o
capim braquiária para inves-
tir na cobertura do solo no
verão. 

CONSÓRCIO - A braquiária é
um capim de origem africana
que se adaptou bem às con-
dições brasileiras. A semea-

dura é feita junto com a do
milho, mas este cereal, por
crescer rápido, predomina
sobre a braquiária na disputa
pela luz – e o capim só se de-
senvolve, mesmo, após a co-
lheita da outra cultura. Cum-
prida sua função, é desse-
cado quimicamente antes da
semeadura da soja, forman-
do um cobertor de palha que
protege o solo da chuva forte
e também da insolação.  

EFEITO ESPONJA - João Pau-
ro cultivou neste ano 60 al-
queires de consórcio e outros
40 só com milho, cultura que
deixou uma palhada rala.  O
resultado foi fácil de ver neste
ano de muita chuva. Onde há
braquiária, a precipitação foi
absorvida igual a uma es-
ponja, sem fazer enxurrada e
sem causar danos. Mas na
outra parte, que é separada
por uma estradinha, o pro-
dutor se viu em apuros. “Tive
que gastar dois dias com
pá-carregadeira
para consertar os

Braquiária protege e deixa o solo saudável 





Quando o assunto é conser-
vação de solo, um dos exem-
plos vem de Ivatuba, região
de Maringá. E não se trata
apenas do conhecido pro-
grama de bacias hidrográfi-
cas iniciado pelo governo do
Estado na década de 1980,
que projetou o município co-
mo uma referência no país.

Há mais de 45 anos, o pro-
dutor Ângelo Celestino, de
80, investe no cultivo de
grãos e, há 13, resolveu ado-

tar um programa de rotação
de culturas que, a cada safra,
atinge 25% da propriedade.
São 77 alqueires de área
plantada e a rotação, distribu-
ída em 5 talhões, compre-
ende o cultivo de aveia com
nabo e trigo, quebrando o
ciclo de doenças e pragas.
“Não usei herbicida para
plantar a soja e aqui não tem
buva e nem amargoso”, or-
gulha-se. 

Seu Ângelo, ao receber em

casa a equipe do Rally Coca-
mar, falou com a autoridade
de quem sabe muito bem o
que está fazendo. Essa prá-
tica, segundo ele, não apenas
produz a necessária cober-
tura do solo: promove a des-
compactação e o aumento da
produtividade. “Minha média
na soja tem ficado, todos os
anos, 30% acima da conse-
guida no município”, comen-
ta o produtor. Na safra
2015/16, foram 165 sacas de
soja por alqueire. Na sa-

frinha, 260 sacas de milho.
“Nunca vou desistir da rota-
ção, sem rotação não vai”, ga-
rante. 

O produtor assegura: “Com
o solo bem cuidado, se der
uma seca de 15 dias, a la-
voura não vai sentir”. Ele é
tão cuidadoso que não per-
mite uma máquina sua en-
trar na lavoura se o solo não
estiver com a umidade ade-
quada. Com isso, previne
uma possível compactação. 

Para seu Ângelo, os produ-
tores precisam repensar o
modo de trabalhar. A grande
maioria insiste, há décadas,
na sucessão soja e milho, o
que cria um círculo vicioso e
nocivo à saúde do solo. “Acre-
dito que, continuando desse
jeito, muita gente está cami-
nhando para trás. Sem cuidar
direito do solo, que é a base
de tudo, não tem aumento
de produtividade. Aliás, não
tem nem futuro”,
completa. 
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“Sem rotação não vai”, afirma seu Ângelo 

terraços”, revela. A
palhada do milho

não foi páreo para o agua-
ceiro. 

Ainda em São Jorge do
Ivaí, Moacir Fala, dono de
20 alqueires, foi um dos pri-
meiros a adotar o consórcio
no município e afirma que
só teve a ganhar com isso.
Assistido pelo técnico agrí-
cola Gilberto Zanzarini, o
Giba, da unidade local da co-
operativa, o produtor conta
que aprendeu na prática o
significado da palavra sus-
tentabilidade. 

Ele enumera as vantagens
puxando com uma das mãos
os dedos da outra: 1): a palha
deixada pela braquiária pro-
tege a superfície da chuva
forte e do sol escaldante; 2) a
cobertura não deixa a tempe-
ratura do solo subir, o que
ajuda as plantas; 3) controla
naturalmente as ervas dani-
nhas; 4) a braquiária faz a re-
ciclagem de nutrientes e, para
completar, 5) o capim elimina

a compactação devido ao seu
enraizamento. “Tive uma re-
dução de 50% nos custos com
produto para o controle de
ervas daninhas”, comenta.  

LUCRO - Mas a economia
com herbicidas não é único

benefício direto do consórcio
para o bolso. Além de ver o
solo da propriedade preser-
vado e saudável, o agricultor
não tem dúvida. O investi-
mento, que ele faz há muitos
anos seguidos, se reflete
também no aumento da pro-

dutividade da soja, ou seja,
no lucro. Na safra 2015/16,
enquanto a média do muni-
cípio de São Jorge do Ivaí foi
de 110 sacas por alqueire –
em parte afetada pela chuva-
rada na fase de colheita -, a
dele chegou a 160.

Moacir Fala, também
de São Jorge do Ivaí,
foi um dos primeiros
a adotar o consórcio.

Segundo ele, a
economia com

herbicidas não é o único
benefício para o bolso





Em diversas regiões, se observa outro problema resul-
tante do cultivo convencional: há tanta erva daninha, como
buva e capim amargoso, infestando áreas cultivadas pelo
sistema convencional – praticamente sem palha – que é
preciso chegar perto para se certificar: seria aquilo mesmo
uma lavoura de soja? 

No município de Maringá, ao passar com a caminhonete
do Rally ao lado de uma vegetação que parecia um campo
abandonado, o coordenador técnico de culturais anuais,
Emerson Nunes, chamou a atenção dos demais ocupantes
do veículo para apontar: “isto aqui nem parece, mas é uma
lavoura de soja”.

Em Sertaneja, a equipe do Rally parou na beira da es-
trada para Rancho Alegre e fez questão de registrar a la-
voura que mais parecia estar consorciada com buva.
“Agora, será preciso gastar com uma operação para con-
trolar com herbicida para evitar maiores prejuízos”, citou
o coordenador técnico de culturas anuais, Rafael Furla-
netto. Segundo eles, com boa cobertura de palha, em
ambos os casos isto possivelmente não seria
necessário.  
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Soja no meio 
da buva e 
do amargoso

Na foto de cima, alta infestação de
buva em lavoura entre as cidades

de Rancho Alegre e Sertaneja,
no norte do Estado. Ao lado,

soja “some” no meio do capim
amargoso no município de Maringá 





Os cerca de 170 milímetros
de chuva registrados em fra-
ção de horas em vários mu-
nicípios paranaenses no co-
meço de outubro, atingiram,
também, regiões de solos are-
nosos do arenito caiuá, reco-
nhecidos por sua fragilidade. 

Mesmo assim, a família
Andreoni, proprietária da Fa-
zenda Chaparral, em Cidade
Gaúcha, perto de Umua-
rama, não teve o que lamen-
tar. “Aqui choveu 170 milí-
metros num único dia e, ao
contrário do que se pensa,
não aconteceu nada de ruim
com o solo, é só sair por aí

para ver”, afirma Ari Andre-
oni Júnior, ladeado pelos ir-
mãos Paulo e Emílio. 

A chuva poupou a fazenda
situada em pleno areião,
onde, segundo os proprietá-
rios, o solo não contém mais
do que 10% de teor de argila.
Teria sido obra do acaso?
Nada disso. Há quatro anos,
por orientação da Cocamar,
os irmãos decidiram implan-
tar na fazenda de 300 al-
queires o programa de
integração lavoura-pecuária
(ILP). Ao longo desse tempo,
Ari conta que eles se encan-
taram com os muitos benefí-

cios trazidos pela ILP, sobre-
tudo a conservação do solo e
o equilíbrio econômico da fa-
zenda. De tudo, segundo Ari,
só guardam um arrependi-
mento: o de não terem come-
çado antes. 

“A chuva, mesmo em
quantidade, não estragou
nada, a água ficou retida sob
a palha e o excedente que foi
para o rio chegou limpo”, re-
lata o técnico agrícola da Co-
camar em Tapira, Higo
Rafael Vieira, que dá assis-
tência à família. Vieira acom-
panhou o Rally Cocamar em
visita à propriedade. 

REFORMA - O negócio dos
Andreoni sempre foi a pe-
cuária. Mas com a chegada
da ILP, a Fazenda Chaparral
passou por uma visível
transformação. A soja, agora
no segundo ano, entrou para
fazer a reforma dos pastos
degradados. Com o cultivo
do capim braquiária após a
colheita, os pastos ficaram
tão bons que a família de-
cidiu aposentar o tradicio-
nal sistema de confina-
mento que mantinha há
anos. “No pasto, o gado
chega a engordar 1 quilo e
meio por cabeça
ao dia, em média”,
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No areião, a Fazenda Chaparral
resistiu bem à chuva forte 

Com a braquiária,
pastos foram
renovados e a

família se animou
a aposentar o

velho sistema de
confinamento, que
era dispendioso
e exigia mão de
obra permanente 





cita Ari. Nesse ca-
so, há suplemen-

tação a pasto com até 1% do
peso vivo. O produtor lembra
que, fazendo desse jeito, ape-
nas com pastagem e suple-
mentação, ficou mais vanta-
joso do que confinar.  “Confi-
nando, o ganho de peso era
menor: 1 quilo e 200 gramas
por dia em média”, informa
o produtor, mencionando
que isso demandava mão de
obra e muito trabalho. Ago-
ra, com a desativação do ve-
lho sistema, os serviços re-
lacionados ao manejo do ga-
do ficaram bem mais sim-
ples.  

PRODUTIVIDADE - Sem re-
forma, os pastos vão ficando
ralos, a lotação do gado di-
minui e a rentabilidade aca-
ba. Do mesmo modo, o solo
vai ficando mais propício à
erosão. “A cada cinco anos,
pelo menos, é preciso refor-
mar”, afirma Ari, explicando
que, sem isso, o capital in-
vestido não compensa. Mas
a soja encontrou o seu lugar
na fazenda dos Andreoni.
Logo no primeiro ano (2015/

16), a média foi de 130 sacas
por alqueire, com pico de
177. Nada mau para quem
não era do ramo. Animados,
os irmãos investiram na
compra de maquinários e

planejam expandir a cultura
nos próximos anos. “Depois
que a soja sai, o pasto volta
bonito e a gente coloca 5 ca-
beças de bois por alqueire”,
continua o produtor, citando

que, nos pastos degradados,
a quantidade máxima é de 3
cabeças. Os animais entram
com 15 a 18 meses, pesando
de 9 a 10 arrobas e, um ano
depois, saem com 21 a 22
arrobas. 

Para o coordenador técnico
de Integração Lavoura-Pe-
cuária-Floresta (ILPF) da Co-
camar, Renato Watanabe,
que esteve na Fazenda Cha-
parral com o pessoal do
Rally, são exemplos assim,
como o dos Andreoni, que
deveriam ser seguidos pelos
produtores em geral. “Não
importa se é no basalto ou
no arenito. A conservação do
solo deveria ser priorizada
como um item básico para a
sobrevivência”,
resume. 
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A chuva, mesmo em quantidade,
não estragou nada, a água ficou
retida sob a palha e o excedente
que foi para o rio chegou limpo”

HIGO RAFAEL VIEIRA, técnico agrícola da Cocamar
em Tapira que faz o acompanhamento técnico da
Fazenda Chaparral, em Cidade Gaúcha 

Ari (ao centro) com
os irmãos Paulo
e Emílio: “a gente

só tem um
arrependimento:
não ter começado

isso antes” 
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AMAPORÃ - Renato Watanabe, Coordenador Técnico
de ILPF na Cocamar, acompanhou o Rally a uma visita,
também, à Fazenda Santa Nice, em Amaporã, região de
Paranavaí, os proprietários estão investindo no cultivo de
soja e milho e pasto em sistema de integração lavoura e
pecuária (ILP) sobre palhada de braquiária com irrigação.
De acordo com Watanabe, a região de Paranavaí está entre
as que apresentam maior desafio para a produção de grãos
no arenito. “O que queremos é demonstrar que com a
tecnologia adequada, o produtor ganha dinheiro com
segurança”. A orientação na propriedade é prestada pelo
técnico Márcio Buffaliere. “Na primeira safra de soja
percebemos que é possível buscar altas produtividades desde
o primeiro ano, investindo no solo, a irrigação entra como
um seguro do investimento”, observa Buffaliere. Nesta safra
de verão são trinta e dois alqueires de soja mantidos com
sistema de irrigação por pivô central semeadas após postejo
dos bois no inverno. A fazenda também possui 42,5 alqueires
com milho verão consorciado com braquiária sob irrigação
que será ensilado para alimentação do rebanho no
confinamento. O trabalho na fazenda tem a participação do
Instituto Agronomico do Paraná (IAPAR), com o
acompanhamento do pesquisador Sérgio José Alves.
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Modelo inovador e
sustentável começou
a ser divulgado pela
Cocamar, integrante
da Rede de Fomento

ILPF, há quase
20 anos, de forma
pioneira no Brasil 

P
esquisa mostra que,
atualmente, a área
com algum tipo de
adoção de sistema

ILPF no Brasil abrange 11,5
milhões de hectares. Os Es-
tados que se destacam em
área de adoção são Mato
Grosso do Sul, com dois mi-
lhões de hectares; Mato
Grosso, com 1,5 milhão; Rio
Grande do Sul, 1,4 milhão,
que se destacou também

como o estado com maior
número de propriedades par-
ticipantes de alguma das mo-
dalidades; Mi- nas Gerais,
um milhão, e Santa Cata-
rina, com 680 mil hectares.
O estudo foi patrociando pela
Rede de Fomento de Integra-
ção Lavoura-Pecuária-Flo-
resta, elaborada pelo Klef-
fmann Group, com acompa-
nhamento técnico da Em-
brapa Meio Ambiente (SP). A

Cocamar é uma das inte-
grantes da Rede de Fomento
e está entre as pioneiras, no
Brasil, na divulgação e in-
centivo ao sistema. 

Até pouco tempo, por falta
de números mais precisos,
acreditava-se que as áreas
com ILPF atingiram por volta
de 5 milhões de hectares no
País. 

De acordo com a pesquisa,
no âmbito dos produtores ru-
rais com atuação predomi-
nante na pecuária e que ado-
tam a estratégia, 83% utili-
zam o sistema de integração
lavoura-pecuária - ILP, (9%
ILPF, 7% IPF ou integração
pecuária-floresta) e entre os
produtores de grãos, 99%
adotam o sistema integração
lavoura-pecuária - ILP (0,4%
ILPF e 0,2% ILF).

Entre os produtores cujo
foco predominante é a pe-
cuária, os principais fato-
res motivadores para a ado-
ção do sistema foram a re-
dução de impactos ambien-
tais, entendida como uma
preocupação de adequar
ambientalmente a atividade
diante das pressões da so-
ciedade e dos mercados e o
interesse dos pecuaristas
na recuperação das pasta-
gens.

Já entre os produtores de
grãos, os principais fatores
que justificaram a adoção
estão diretamente relaciona-
dos ao aumento da produti-
vidade e ao incremento na
resiliência dos sistemas pro-
dutivos com consequente di-
minuição dos riscos finan-
ceiros na ativi-
dade.  

Mato Grosso do Sul é o Estado onde
o programa de Integração Lavoura-
Pecuária-Floresta mais se desenvolveu,
seguido de Mato Grosso. Pesquisa
encomendada pela Rede de Fomento
revela uma área bem maior do
que se imaginava

Já são 11,5 milhões 
de hectares no Brasil 
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Paulo Herrmann, presi-
dente da Rede de Fomento
à Integração Lavoura-Pe-
cuária-Floresta, credita a
grandiosidade dos núme-
ros de adoção a duas carac-
terísticas, ou seja, aptidão
natural dos trópicos para a
produção agrícola e capaci-
dade dos produtores brasi-
leiros em absorver novas
tecnologias produtivas e
sustentáveis.

Hermann destaca que a
integração é um sistema
complexo, mas produtivo e,
por isso, requer um modelo
de financiamento orientado
a apoiar todas as etapas do
sistema de produção e não
somente o financiamento
de uma única safra para
produção de um produto
em separado.  Hermann
ainda ressalta que o crédito
para a ILPF é o mais se-

guro, entre os aplicados ao
campo, "pois mitiga riscos
do investimento, uma vez
que o sistema ILPF produz
ao longo de todo o ano, me-
lhorando o fluxo de caixa
da atividade além de pro-
mover o incremento de pro-
priedades agronômicas
que conferem capacidade
adaptativa aos desafios im-
postos pela mudança do
clima", completa.

“Crédito para a ILPF é o mais seguro
entre os aplicados ao campo”

País está
“em sintonia” 
Maurício Lopes, presidente da Embrapa, destaca que o

Brasil é um dos poucos países no mundo com grandes ex-
tensões de terras com aptidão para uso agrícola sustentá-
vel, produzindo, no mesmo espaço, grãos, proteína animal,
fibras, bioenergia e, em futuro próximo, biomassa para uso
bioindustrial. Segundo ele o Brasil poderá se tornar o líder
global em intensificação baseada em tecnologias "poupa-
recursos", de baixa emissão de carbono e em ganhos na
produtividade da terra.  Para o presidente da Embrapa, os
dados revelados pela pesquisa mostram que a agropecuá-
ria brasileira está em sintonia com as demandas globais
por mitigação e adaptação a realidade de mudanças climá-
ticas, ao novo Código Florestal brasileiro e ao novo padrão
de consumo definido por uma sociedade cada vez mais en-
gajada nas causas ambientais.

Estratégia
é flexível 
O pesquisador da Embrapa

Meio Ambiente e integrante da
Rede ILPF, Ladislau Skorupa,
salienta ainda que  a estratégia
de ILPF é flexível, podendo ser
adotada  por pequenos, médios
e grandes produtores. Confor-
me explicou, a pesquisa ainda
mostrou um cenário de conso-
lidação da ILPF no País, onde
os dados gerados poderão
orientar as políticas públicas. A
base interpretativa da pesquisa
concentrou-se na percepção do
produtor, em relação ao que ele
acreditava possuir implantado
na propriedade. Com isso, as
configurações, bem como a di-
nâmica (Lavoura, Pecuária e
Floresta) na adoção não são ne-
cessariamente as mesmas pre-
conizadas na pesquisa, Trans-
ferência de Tecnologia ou mes-
mo na Extensão Rural. Essa ca-
racterística evidencia que é vi-
tal implementar ações para a
identificação e qualificação da
adoção dos sistemas implanta-
dos nas diferentes regiões do
País.

POTENCIAL – O presidente da Embrapa, Maurício Lopes (na foto acima, à direita, ao lado de Luiz Lourenço e de Di-
vanir Higino, respectivamente presidente do Conselho de Administração e presidente da Cocamar), destaca que o Brasil
chamará cada vez mais a atenção do mundo pelo potencial de intensificação da sua agricultura. Ele argumenta que pro-
duzir de forma mais intensiva se tornou um imperativo frente à necessidade de se ampliar a eficiência de uso dos re-
cursos ambientais – especialmente água, solo e biodiversidade – garantindo serviços ecossistêmicos adequados, como
reciclagem de resíduos, manutenção da fertilidade dos solos, recomposição das reservas hídricas, melhoria da atmosfera,
dentre outros. Luiz Lourenço é reconhecido como um dos principais incentivadores desse modelo no Brasil 

83%
no âmbito dos produtores
com atuação na pecuária
e que adotam a estratégia,
utilizam o sistema de
integração lavoura-
pecuária - ILP

Pelo desenvolvimento mais 
consistente das atividades do setor
A Rede de Fomento ILPF
(composta pelas empresas
Dow AgroSciences, John Dee-
re, Cocamar, Parker e Syngen-
ta) e a Plataforma ABC (Em-
brapa) atua em colaboração vi-
sando estabelecer uma Rede
de Monitoramento para a
identificação espacial e quali-
ficação da adoção de sistemas
ILPF no Brasil.

Esse esforço também poderá

contribuir para melhorar a
gestão de riscos associados
aos impactos negativos da mu-
dança do clima, permitindo, ao
longo do tempo, o desenvolvi-
mento mais consistente das
atividades do setor e ainda
apoiando uma mudança pro-
gressiva na trajetória de emis-
sões de gases de efeito estufa.
Este modelo de desenvolvi-
mento sustentável está alinha-
do com os objetivos tanto do

Plano Nacional de Adaptação
quanto do Plano ABC.

Para o coordenador da Plata-
forma ABC e integrante da Re-
de de Fomento, Celso Manzatto,
estabelecer um sistema eficie-
nte de monitoramento é impor-
tante para a estratégia de trans-
ferência de tecnologia, definida
pela Rede, ao proporcionar aos
interessados contato com tecno-
logia via trocas de experiência

com outros produtores que já
estão em fase mais avançada
de adoção. Além disso, é impor-
tante avaliar melhor o desem-
penho dessas tecnologias no
que diz respeito ao padrão de
emissões de gases de efeito es-
tufa, ou mesmo recomendando
que eventuais ajustes sejam
promovidos pelos agricultores
no processo produtivo com a fi-
nalidade de incrementar sua
capacidade adaptativa.





Oproprietário de imóvel
rural ou mesmo seu
arrendatário, ambos têm

responsabilidade ambiental no
uso correto da terra e caso
sejam descuidados neste sen-
tido as consequências jurídi-
cas são muito sérias. Coisas
que antigamente não traziam
preocupação como, por exem-
plo, jogar embalagem de agro-
tóxico no meio ambiente, hoje
são punidas de forma exem-
plar.

A responsabilidade jurídico-
ambiental além de atingir o
proprietário ou o arrendatário
rural, pode alcançar também
a pessoa do engenheiro agrô-
nomo, do médico veterinário
ou de qualquer outro profissio-
nal que prescreva ação ou se
omita na orientação adequada
ao produtor rural. Afinal, é
preceito legal que qualquer
pessoa que concorra para o
crime ambiental se sujeita às
suas sanções. Neste caso, se o
laudo profissional orientou o
produtor na construção de cur-
vas de nível em desacordo
com a técnica recomendada ao
local ou, se o caso, deixou de
prescrever sua reparação no
momento oportuno e isto foi
determinante para o dano ao
meio ambiente, tal fato pode
atrair a aplicação da lei sobre
o responsável pela orientação
ou pela falta dela. 

Recentemente proferi pales-
tra a engenheiros agrônomos
e produtores rurais para tratar
do programa lançado pelo go-
verno do Paraná, voltado à
conservação de solo e água
nos termos do Decreto nº
4.966/2016, onde a ideia cen-
tral foi despertar a todos sobre
a questão da responsabilidade
jurídica no uso correto desses
bens.

A proteção ao meio ambien-
tal é um dever a ser levado a

sério já que na Constituição
Federal está dito que todos
têm direito a um meio am-
biente ecologicamente equili-
brado (Art. 225). 

PROTEGER - Em razão deste
preceito constitucional cabe ao
Poder Público e à coletividade
em geral agir positivamente
em favor da proteção ambien-
tal, por se tratar de bem de
uso comum e essencial à qua-
lidade de vida de todos. 

O que é preciso saber é que
a propriedade pode ser um di-
reito do indivíduo, do particu-
lar, mas o meio ambiente é
um direito de todos, da coleti-
vidade, daí se exigir o uso cor-
reto do solo, das matas, da
água e mesmo do ar por quem
quer que seja.

Como existe preceito legal
que estabelece que ninguém
pode descumprir a lei alegan-
do que não conhece suas exi-
gências ou proibições, de nada
adianta afirmar não saber o
que deveria fazer ou deixar de
fazer, para justificar a irrespon-
sabilidade ambiental. Ignoran-
do ou não a lei, quem comete
crime ambiental está sujeito às
suas penas, de modo que o
melhor a fazer é ter a iniciativa
de buscar esclarecimentos,
consultando um profissional
idôneo e capaz de trazer boa in-
formação a respeito, seja ele
um engenheiro agrônomo, um
médico veterinário ou mesmo
um advogado.

RESPONSABILIDADE - A lei
deixa claro que no âmbito civil
aquele que causar prejuízo ao
meio ambiente, pode respon-
der a ação que lhe imponha
sanção em termos de paga-
mento de multa ou de obriga-
ção de reparar ou corrigir
aquilo que fez de errado o
que, conforme o caso, pode al-
cançar a pessoa do proprietá-
rio do imóvel e também, se for
o caso, do profissional que
orientou a conduta legalmente
reprovada.

No âmbito penal o causa-
dor do dano ambiental e
aquele que de alguma forma
concorreu para seus efeitos
responderão por ações pe-
nais, onde a condenação po-
derá ir desde a perda ou res-
trição de determinados direi-
tos até mesmo à prisão, ob-
servando sempre a
gravidade do fato delituoso.

Finalmente, no âmbito ad-
ministrativo ainda vale res-
saltar que a conduta por-
ventura irregular ou ilegal do
profissional que orientou ou
se omitiu na orientação, po-
derá lhe custar responder a
processo ético-disciplinar jun-
to ao conselho ou órgão a que
está vinculado, observando o
regramento legal a ele apli-
cado. 

A responsabilidade jurídi-
co-ambiental vem tomando
contornos cada vez maiores,
passando a ser exigida até

mesmo nos financiamentos
rurais, onde alguns bancos já
colocam na cédula de crédito
rural cláusula de vencimento
antecipado da dívida, caso o
financiado não cumpra a le-
gislação ambiental.

É tempo, portanto, do pro-
dutor rural se informar sobre
suas obrigações legais no âm-
bito ambiental para que não
seja surpreendido por ne-
nhuma medida judicial que
possa lhe trazer transtornos
na vida pessoal ou negocial.
Também é tempo dos profis-
sionais que têm trabalho vol-
tado à atividade agrícola
(agrônomos, veterinários,
etc.) conhecerem os limites de
suas responsabilidades para
não incorrerem em conduta
que possa trazer-lhes proble-
mas judiciais. Vale lembrar
que laudos e receituários são
documentos de força jurídica
que podem comprometer ou
não seu subscritor.

Quando o produtor rural
cumpre com sua responsabili-
dade jurídico-ambiental, além
de evitar os inconvenientes
processuais, ele valoriza a pro-
priedade, aumenta seu poten-
cial econômico e ainda cola-
bora para o bem de todos.
Num espaço de tempo muito
curto somente os que agem
assim, incluídos aí engenhei-
ros agrônomos, médicos vete-
rinários e demais profissio-
nais afins, é que serão levados
em conta. 

ORIENTAÇÃO JURÍDICA

Responsabilidade jurídico-ambiental

VOCÊ SABIA? Quando o produtor rural cumpre

com sua responsabilidade jurídico-ambiental, além

de evitar os inconvenientes processuais, ele valoriza

a propriedade, aumenta seu potencial econômico e

ainda colabora para o bem de todos.

A proteção ao meio ambiental é um dever a ser levado a sério já que
na Constituição Federal está dito que todos têm direito a um meio
ambiente ecologicamente equilibrado (Art. 225) 

Lutero de Paiva Pereira
Advogado – Agronegócio

e contratos bancários
Maringá – Paraná
www.pbadv.com.br/

www.agroacademia.com.br 
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Por José Luiz Tejon
Megido* 

H
illary Clinton sig-
nificaria manuten-
ção do status quo
atual, mas com

Trump o que se aguarda é
uma posição mais radical
nas relações e um Estados
Unidos acima de tudo e de
todos.

Com ele, na minha opi-
nião, teremos uma agressi-
vidade mais bélica no mun-
do dos negócios, regras mui-
to mais protecionistas ao
agronegócio americano e pla-
nos ousados de conquista de
mercado. Para Trump, alia-
dos dos Estados Unidos
serão apenas os que abrirem
suas fronteiras para o pro-
gresso dos interesses ameri-
canos.

O Brasil significa adversá-
rio em muitas áreas do agro,
sem esquecer os recentes
embates na OMC (Organiza-
ção Mundial do Comércio)
sobre o subsídio norte-ame-
ricano ao algodão, por exem-
plo, se não na prática, com
certeza isso será a nova voz,
imperativa e autoritária, eli-
minando a dúvida do povo
americano sobre quem man-
da e deve continuar man-
dando no mundo.

Porém, o mundo globali-
zou, e se por um lado com
Trump teríamos um compe-
tidor muito mais agressivo e
vociferante, por outro, os
nossos grandes clientes in-
ternacionais hoje teriam
muito menos confiança ao
negociar com os Estados
Unidos, pois se embargos
comerciais com produtos

agrícolas já são costumeiros
nas guerras frias, com o ge-
neral Trump a frente da
Casa Branca, haverá chan-
ces maiores de serem utiliza-
dos.

Hoje o agronegócio signi-
fica segurança alimentar,
acima de tudo. Dessa forma,
a curto prazo, devemos estar
muito mais preocupados
com o destino político da
China, Ásia, Oriente Médio e
com países africanos mais
próximos de relações dura-
douras com o Brasil, sem es-
quecermos da América La-
tina, um continente inteiro
ainda carente de muitas
ações inteligentes de comér-
cio. E viva o México.

Por outro lado, o Brasil no
agronegócio precisa de uma
política urgente de segu-

rança científica e tecnológica.
Aí sim, se sofrermos algum
tipo de distanciamento entre
o estado da arte científica no
agro oferecida a nossos con-
correntes internacionais, po-
demos ter um significativo
perigo estratégico.

Segurança científica e tec-
nológica: essas sim são as
principais questões. Que
venha Trump e que venha
pela frente. Pode ser boca
dura, mas não é nada burro.
O mundo dos negócios pauta
relações, aliados e decisões.
O mundo continua. "Taking
care of business".

(*) Conselheiro Fiscal do Con-
selho Científico Agro Susten-
tável (CCAS), Dirige o Núcleo
de Agronegócio da ESPM,
Comentarista da Rádio Jo-
vem Pan.

OPINIÃO 

Deu Trump: e agora
para o agro brasileiro? 
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Nossos grandes
clientes internacionais

hoje teriam muito
menos confiança
em negociar com

os Estados Unidos,
o que pode trazer

oportunidades
para o Brasil 

Com certeza ele será uma voz imperativa e autoritária, eliminando a dúvida do povo
americano sobre quem manda e deve continuar mandando no mundo. Brasileiros,
por sua vez, precisam de uma política urgente de segurança científica e tecnológica 
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REGIÃO 

Agroindústria mudou 
o destino da família
Pequeno produtor viu na industrialização de seus produtos a forma de sobreviver
em uma pequena propriedade no município de Doutor Camargo. POR MARLY AIRES 

D
ono de apenas sete
alqueires em Dou-
tor Camargo, região
de Maringá, o coo-

perado Tsuyoshi Tsukada
sabia que teria de buscar al-
ternativas para viabilizar a
propriedade, aproveitando
todos os espaços e recursos
disponíveis, lição que apren-
deu desde cedo. Ele nasceu e
cresceu em um Japão destru-
ído, logo depois da Segunda
Guerra Mundial, numa re-
gião onde nevava seis meses
no ano. 

Tsuyoshi perdeu os pais
quando ainda era criança de
colo e foi criado por tios que,
em 1959, aos 14 anos, o trou-
xeram para o Brasil. A famí-
lia veio direto para o Paraná,
trabalhar em lavoura de café.
Nenhum deles falava uma
palavra de português. Mes-
mo assim, já em 1962, ha-
viam juntado o suficiente

para comprar sete alqueires
em Maringá. Na década de
1970, o produtor se fixou em
Doutor Camargo onde, ao
lado da esposa Maria, traba-
lhou com várias atividades:
café, hortaliças, bicho-da-seda
e uva. Da uva, produziam su-
co e vinho, agregando valor
e se destacando por sua alta
produtividade, a tecnologia
utilizada, as soluções sim-
ples, a organização e os cui-
dados com tudo.

A GUINADA - Quando com-
prou cinco vacas leiteiras, em
1996, Tsuyoshi aprendeu com
um vizinho a fazer queijo
para consumo em casa. E de-
finia ali o futuro da família. O
queijo obteve tamanha aceita-
ção que os Tsukada se obri-
garam a investir rapidamente
no aumento da produção para
atender as vendas de porta
em porta, as feiras do produ-
tor e alguns supermercados. 

Como não tinham registro,
logo surgiram problemas
com a vigilância sanitária,
mas isso foi o trampolim
para uma etapa definitiva: a
profissionalização. Ao inves-
tir em estruturas, a família
expandiu ainda mais a pro-
dução industrial, ampliou o
rebanho e passou a produzir
mais leite.  

MARCA - Com o sucesso dos
queijos, passaram a comprar
leite de outros produtores, en-

trando forte nos mercados da
região e consolidando a mar-
ca “Monte Fugi” junto aos
consumidores.

O passo seguinte foi diver-
sificar a linha de produtos.
Além do carro-chefe, o queijo
branco minas frescal, que
consome 70% da matéria-
prima, os Tsukada passaram
a oferecer queijo de coalho,
nozinho, mussarela, provo-
lone, ricota e ricota condi-
mentada. 

Jefferson, Tsuyoshi
e Ângela: negócio

em expansão

Atualmente, a proprieda-
de da família conta com
cinco alqueires ocupados
com soja e um alqueire de
pastagem de grama afri-
cana roxa e tifton, piquete-
ada. Com a escassez de
mão de obra, eles tiveram
que deixar de produzir o
próprio leite, mas o adqui-
rem de produtores da re-
gião. E, pa-ra aproveitar a
pastagem, compram novi-
lhos para engordar.

Tsuyoshi e Maria talvez
não imaginassem que che-
gariam tão longe. A família
industrializa cerca de 120
mil litros de leite ao mês e

produz 15 toneladas de
queijo de vários tipos. Há
20 anos, todo o trabalho
era executado apenas pelo
ca-sal. Hoje, são 21 funcio-
nários, com a filha Ângela
e o genro Jefferson na ges-
tão do negócio.

Em 11 anos, desde que
Ângela e Jefferson sucede-
ram os fundadores Tsu-
yoshi e Maria no comando
da empresa, a estrutura da
agroindústria não parou de
crescer. A antiga área de
300 metros quadrados, do-
brou de tamanho, proces-
sando nada menos que 3
mil litros de leite por hora.  

Empreendimento 
bem sucedido



OESTE PAULISTA 
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Cidade comemora a chegada da cooperativa, onde já é a maior empresa e a principal empregadora 

A Cocamar agora 
também em Cruzália

C
om a participação de
aproximadamente
200 convidados,
entre produtores da

região e familiares, a Coca-
mar inaugurou no início da
noite de 8/11) em Cruzália, a
sua mais nova unidade ope-
racional no Estado de São
Paulo. O município, que fica
a 45 quilômetros de Assis,
passou a contar com uma es-
trutura de recebimento de
grãos e comercialização de
insumos agropecuários. 

SAUDAÇÃO - O vice-presi-
dente José Cícero Aderaldo e
o superintendente de Negó-
cios, Grãos e Insumos, Ar-
quimedes Alexandrino, re-
presentaram a administra-
ção da cooperativa. Ao dar
as boas vindas, Aderaldo
apresentou os valores da Co-
camar, salientando que o ob-
jetivo é trabalhar para que o
produtor ganhe mais com o
seu negócio. “Cruzália repre-
senta uma oportunidade pa-

ra o crescimento da coopera-
tiva, mas nossa chegada
deve ser vista também como
uma oportunidade para que
os produtores se fortaleçam
ainda mais”, comentou.  So-
bre a expansão da coopera-
tiva, ele disse que a meta é
atingir um faturamento de
R$ 6 bilhões em 2020, pra-
ticamente o dobro em com-
paração aos R$ 3,2 bilhões
alcançados em 2015. A pre-
visão para este ano é chegar
a R$ 3,5 bilhões, com um
total até dia 7/11 de 13.208
cooperados, 2.445 colabora-
dores (dos quais 117 enge-
nheiros agrônomos). A Co-
camar possui 1,2 milhão de
toneladas de capacidade ar-
mazenadora e 66 unidades
operacionais distribuídas pe-
las regiões noroeste e norte
do Paraná, oeste paulista e
sudoeste do Mato Grosso do
Sul. “Recebemos, por ano,
2,2 milhões de toneladas de
grãos”, acrescen-
tou. 

A Igreja matriz da cidade
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DIFERENCIAIS - Ao
pronunciar-se, o su-

perintendente Arquimedes
Alexandrino recordou que
até 2009 a atuação da Coca-
mar se restringia ao noroeste
paranaense e, a partir de
2010, passou a operar tam-
bém no norte do Estado. O
ano de 2012 marcou a en-
trada da cooperativa em ter-
ritório paulista e, no ano
seguinte, no Mato Grosso do
Sul. Ao explicar os diferen-
ciais da cooperativa em com-
paração a uma empresa
comercial comum, Alexan-
drino destacou a ênfase que
é dada na transferência de
conhecimentos e tecnologias
aos produtores, que se tradu-
zem em ganhos financeiros
aos produtores. Para se ter
uma ideia, enquanto a média
da produção de soja na safra
2015/16 foi de 143 sacas por
alqueire no Paraná, na re-
gião da Cocamar essa quan-
tidade ficou em 103 sacas
(houve quebra em razão de
problemas climáticos). No en-
tanto, em áreas experimen-
tais onde a cooperativa de-
senvolve há anos, em parce-
ria com cooperados, o Pro-
grama de Aumento de Pro-
dutividade Sustentável de So-
ja (Paps), a  média foi de 150
sacas por alqueire. E, na edi-
ção do Concurso Cocamar de
Produtividade de Soja, o cam-
peão atingiu média de 158
sacas. “Buscamos a viabiliza-

ção econômica da região, este
é um compromisso que assu-
mimos em todos os lugares
onde a cooperativa está pre-
sente”, acrescentou Alexan-
drino, ao fazer referência a
iniciativas como o programa
de integração lavoura-pecuá-
ria-floresta (ILPF) e o consór-
cio milho de inverno e bra-
quiária. Por fim, destacou a
confiabilidade dos produtores
na Cocamar: no dia 31 de de-
zembro de 2015, a coopera-
tiva tinha guardados em seus
armazéns produtos entregues
pelos cooperados que esta-
vam avaliados em R$ 435
milhões. 

ORGULHO - Concluída a apre-
sentação da cooperativa, o
gerente da unidade local,
Gustavo Severiano, apresen-
tou sua equipe, que é for-
mada por 21 colaboradores, e
passou a palavra ao prefeito
Hermann Henschel, que sau-
dou a chegada da Cocamar
ao município. Segundo o pre-
feito, que foi acompanhado
do vice-prefeito eleito Val-
tinho da Fonseca e de outras
autoridades, a cooperativa
terá motivos para ampliar, no
futuro as suas instalações.
“Ter aqui uma cooperativa
forte é um orgulho para a ci-
dade, pois muitos benefícios
ela irá trazer aos produtores”.
O pároco Zequinha proferiu
uma benção litúrgica e res-
saltou o fato de a cooperativa

chegar a Cruzália gerando 21
postos de trabalho. “O coope-
rativismo, que significa
união de esforços, é um ca-
minho para a prosperidade
de todos”, mencionou. 

POSITIVO - Alvino Haroldo
Mielke, o primeiro produtor
a aderir à cooperativa no mu-
nicípio, compareceu ao even-
to em companhia da esposa,
Ruth, e do filho Ricardo,
entre outros familiares. Para
Alvino, a Cocamar é uma no-
va opção para os agriculto-
res: “queremos que dê tudo
certo, que a cooperativa cres-
ça, pois isso será positivo pa-
ra nós”. Ele produz a média

de 130 sacas de soja por al-
queire e 240 de milho no in-
verno. “Tenho certeza que a
cooperativa vai trazer também
muitas tecnologias”, disse. 

Na visão de outro produtor,
Saulo Amstalden, morador
na vizinha Maracaí, “a Coca-
mar vem para fortalecer a
agricultura regional. Esta-
mos muito confiantes”. 

No Estado de São Paulo,
além de Cruzália, a coopera-
tiva conta com instalações em
Presidente Prudente, Iepê,
Palmital e um escritório de
compras de café em
Piraju.

Nas fotos, detalhes da unidade da Cocamar em Cruzália, instalada em um terreno
de aproximadamente 50 mil metros quadrados na entrada da cidade
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Cerca de 200 convidados participaram do evento de inauguração; na foto de baixo, a partir da esquerda:
Nilton César Martins (gerente de Cooperativismo e Novos Negócios), Arquimedes Alexandrino

(superintendente de Negócios, Grãos e Insumos), Valtinho da Fonseca (vice-prefeito eleito),
Hermann Henschel (prefeito), José Cícero Aderaldo (vice-presidente), Padre Zequinha e

Gustavo Severiano (gerente da unidade); no rodapé, apresentação da equipe de colaboradores 

OESTE PAULISTA 

Cruzália
representa uma
oportunidade para
o crescimento da
cooperativa, mas
nossa chegada
deve ser vista
também como
uma oportunidade
para que os
produtores se
fortaleçam
ainda mais”

JOSÉ CÍCERO ADERALDO,

vice-presidente da Cocamar 

Ter aqui uma
cooperativa forte
é um orgulho
para a cidade,
pois muitos
benefícios ela
irá trazer aos
produtores”

HERMANN HENSCHEL,
prefeito 
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Produtores e lideranças locais, ao lado de
familiares, no evento de inauguração em
Cruzália; acima, o gerente Gustavo Severiano
e parte da equipe e, ao lado, com o produtor
Alvino Haroldo Mielcke, acompanhado da
esposa Ruth, do filho Ricardo e da nora:
Alvino foi o primeiro a aderir à cooperativa.
Embaixo, os municípios onde a Cocamar
já possui estruturas na região oeste
de São Paulo

OESTE PAULISTA 



Uma vespinha entraUma vespinha entra
na luta contra o greeningna luta contra o greening
Parasitoide que é
multiplicado no Iapar, em
Londrina, ataca o psilídeo
vetor da bactéria causadora
da enfermidade; Cocamar,
por meio do Instituto
Constâncio Pereira Dias,
custeia a produção da vespa
para soltura em sua região.
POR MARLY AIRES 

CITRICULTURA
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U
ma pequena vespa,
a Tamarixia radia-
ta, é mais uma im-
portante aliada no

controle do greening, a prin-
cipal doença dos pomares de
laranja, causada por uma
bactéria transmitida pelo in-
seto conhecido como psilídeo
(Diaphorina citri). 

Inimigo natural do princi-
pal vetor da enfermidade que
ainda não tem tratamento, o
parasitóide é utilizado no con-
trole biológico da praga, re-
duzindo sua proliferação. 

Trata-se ainda de um pro-
jeto piloto, fruto de parceria
com o Instituto Agronômico
do Paraná (Iapar), onde a ta-
maxiria é produzida. A Coca-
mar, por meio do Instituto
Constâncio Pereira Dias de

Responsabilidade Social, cus-
teia a produção da vespa pa-
ra soltura, primeiramente,
em pomares abandonados da
região da cooperativa e áreas
não comerciais urbanas e ru-
rais, com foco também na
murta, planta ornamental
que é a principal hospedeira
do psilídeo. 

As liberações da vespa ini-
ciaram no final de outubro
na região de Paranavaí. 

QUANTIDADE - O Iapar tem
capacidade para produzir 6
mil indivíduos por semana, o
equivalente a uma média de
400 tubos, suficientes para
distribuição em 30 locais.
Quando dominado completa-
mente o processo, a quanti-
dade de vespas deverá ser
ampliada. Um dos objetivos é

instalar uma unidade em Pa-
ranavaí, principal polo da ci-
tricultura estadual, a ser via-
bilizada junto ao governo do
Estado, para 100 mil ves-
pas/mês. 

Os recursos investidos pelo
Instituto na produção, cerca
de R$ 148,5 mil, são prove-
nientes do prêmio recebido
com a venda do suco através
da Certificação Fairtrade. A
produção e soltura de tama-
rixia é um dos projetos viabi-
lizados pelo Plano de Desen-
volvimento do Comércio Jus-
to (PDCJ) em 2016. No projeto
piloto, o Iapar entrou com es-
trutura e os pesquisadores. 

EFICÁCIA - Em pesquisa re-
alizada sobre a eficácia da
vespa na Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz

(Esalq), da USP, em Piraci-
caba (SP), que contou com o
apoio financeiro e logístico do
Fundo de Defesa da Citricul-
tura (Fundecitrus), obteve-se
uma redução média de 68%
na incidência do vetor, per-
centual que chegou a 100%
em algumas áreas. 

“É mais uma importante
ação dentro do Comércio
Justo que favorece os produ-
tores de laranja da região,
ajudando a diminuir a ex-
pansão do greening e trazen-
do benefícios ambientais”,
afirma o gerente técnico da
Cocamar, Leandro Cezar Tei-
xeira. Segundo ele, a meta é
reduzir a proliferação da
praga e, com isso, a deman-
da por aplicações de insetici-
das nos pomares
comerciais.

É mais uma importante ação dentro
do Comércio Justo que favorece
os produtores de laranja da região,
ajudando a diminuir a expansão
do greening e trazendo benefícios
ambientais”

LEANDRO CEZAR TEIXEIRA,
gerente técnico da Cocamar
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6
mil vespinhas

são produzidas

por semana,

no laboratório

do Iapar

Uma quantidade de vespinhas equivalente
a 400 tubos é distribuída em pomares
abandonados e áreas urbanas, na
região da cooperativa





CITRICULTURA
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“A possibilida-de
de ter mais uma

estratégia para fazer frente ao
greening é fundamental”, ob-
serva Tiago Pellini, diretor de
pesquisa do Iapar. 

No início de 2017, a Coca-
mar irá levar em reuniões
pré-assembleia, para avalia-
ção dos produtores coopera-

dos, a proposta de continui-
dade do trabalho através de
parceria com o Fundecitrus.
A finalidade é disponibilizar
aos produtores um sistema
de alerta fitossanitário e ad-
quirir armadilhas para ma-
nejo do psilídeo nos poma-
res, segundo explica Sílvia
Podolan, coordenadora de
projetos do Instituto.

No Iapar, o trabalho com
a tamarixia é coordenado
pela entomologista Ana Ma-
ria Meneghin e conta com a
participação do fitopatolo-
gista Rui Pereira Leite e da
fitotecnista Zuleide Hissano
Tazima. Uma frente é apri-
morar a criação da vespa e,
outra, fornecer treinamento
técnico para capacitar equi-
pes que vão atuar na insta-
lação e condução de unida-
des regionais onde o parasi-
toide será produzido. 

A partir do projeto piloto,
serão avaliadas a eficiência
do controle biológico e a ne-
cessidade de ampliação da
produção. Os pesquisadores
apostam em bons resulta-
dos. Apesar de a tamarixia
não ser natural do Brasil, o
inseto já foi encontrado em
pomares do Paraná antes

das liberações. Eles ressal-
tam, entretanto, que o con-
trole biológico é mais uma
medida no manejo da do-
ença e não deve ser usada
como estratégia exclusiva e
nem pode ser adotada em
pomares comerciais onde
são feitas aplicações de inse-
ticidas não seletivos.

A equipe técnica da Coca-
mar que presta assistência
aos produtores de laranja, o
gerente técnico Leandro Ce-
zar Teixeira e o coordenador
técnico do Departamento de
Culturas Perenes, Robson
Luiz Bernabe Ferreira,  fize-
ram visita no dia 31/10 ao
Iapar em Londrina, onde
conheceram as estruturas
de produção da vespa e re-
ceberam orientações sobre
como efetuar a liberação da
mesma. 

Pesquisadores
apostam em 
bons resultados

Acima, visita de representantes da Cocamar às
instalações em Iapar, no dia 31 de outubro. Controle
biológico é mais uma medida no manejo da doença e
não pode ser adotada como estratégia exclusiva e
nem ser utilizada em pomares comerciais 





CITRICULTURA
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A
revitalização de
nascentes e Áreas
de Preservação
Permanente (APP)

nas propriedades de produto-
res de laranja, que são coo-
perados da Cocamar, é mais
um dos benefícios trazidos
pelo Comércio Justo, por
meio do Instituto Constâncio

Pereira Dias (ICPD), da coo-
perativa. 

Até o momento, a equipe
analisou 129 nascentes e
APP’s pelo projeto Água Per-
manente, sendo verificadas
16 APP’s desprotegidas e
com nascentes que apresen-
tavam riscos de serem asso-

readas. Destas 16 áreas, 7
foram finalizadas nas pro-
priedades de Mauro H. Ha-
shimoto, de Nova Esperança,
Rogério e Vânio Pasquali, de
Paranavaí, Antônio Ângelo
Pedrão e Marcelo Abrun-
hosa, de Cambé, José Fran-
cisco Marques, de Nova
Esperança, e Mário Domin-
gues, de Japurá. Um projeto
piloto foi executado, também,
no Parque Professor Maki-
guti, em Maringá.  

O projeto faz parte do Plano
de Desenvolvimento do Co-
mércio Justo que visa abran-
ger todos os produtores de
laranja que participam da cer-

tificação Fair Trade da região
da Cocamar. Os recursos estão
sendo financiados através do
montante recebido pela venda
do suco com o selo, em forma
do prêmio Fairtrade.

Entre 2015 e 2016 foi feito o
levantamento da situação em
que se encontram e, até o mo-
mento, 8 nascentes e APP´s
já foram recuperadas e revita-
lizadas - esta informação já es-
ta no segundo paragrafo. A
programação é que no ano de
2017 o projeto seja finalizado,
garantindo que todas as nas-
centes e APP´s dos produto-
res de laranja este-
jam preservadas.

Recursos
advindos da

venda do suco
com o selo

Fairtrade, no
mercado

internacional,
custeiam os
trabalhos 

Projeto Água Permanente preserva 
nascentes e APP’s em propriedades 
de produtores de laranja
Benefício é assegurado aos
participantes do Comércio Justo,
com o trabalho sendo realizado
pelo Instituto Constâncio
Pereira Dias, da Cocamar 
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Na execução dos
trabalhos, o ICPD

conta com a parceria do Pro-
jeto Cultivar para aquisição de
mudas nativas. 

De acordo com Walter Luís
Bressan, técnico ambiental
do ICPD, nas últimas déca-
das o desmatamento de en-
costas e das matas ciliares, e
o uso inadequado dos solos,
vem afetando a quantidade e

a qualidade da água.  Se-
gundo ele explica, para a re-
cuperação e a preservação
das nascentes e mananciais
em propriedades rurais, po-
dem ser adotadas medidas
de proteção do solo e da ve-
getação que englobam desde
a eliminação das práticas de
queimadas até o enriqueci-
mento das matas nativas.
Para a qualidade e a perma-
nência de uma nascente é

necessário manter as áreas
de preservação permanente
reflorestadas, pois além de
preservar a nascente e os
cursos de água da poluição,
são fundamentais para pre-
servar a biodiversidade, o
fluxo gênico da fauna e da
flora da região, a estabili-
dade geológica, preservar o
solo sem assoreamento dos
rios e manter o habitat equi-
librado.

129
nascentes e APP’s
foram analisadas
pela equipe

entre 2015 e 2016 

Com a recuperação das nascentes no Projeto Água Per-
manente, espera-se garantir a sustentabilidade e o bem-
estar das famílias dos produtores, “O trabalho de
recuperação de nascentes e a recomposição das matas
ciliares contribuem para que essas pessoas possam se
desenvolver de maneira sustentável e digna, tendo em
sua propriedade água limpa para as presentes e futuras
gerações”, afirma Walter Bressan. Ele acrescenta que o
plantio de mudas acabará por recompor a estrutura de
mata nativa, criando corredores ecológicos e oferecendo
proteção a cada uma das nascentes, o que futuramente
se projetará na manutenção da vazão contínua da água
durante, inclusive, períodos de seca. 

Com os métodos propostos para cada nascente, haverá
garantia de recomposição completa da vegetação após o
estabelecimento das espécies secundárias e o restabele-
cimento da biodiversidade de flora e, até mesmo, da
fauna nativa. “Estes resultados vão se expressar no au-
mento da qualidade de vida e no desenvolvimento social
e econômico, pela garantia de abastecimento de água em
todas as propriedades inseridas no Programa Fairtrade
de plantio de laranja nas regiões noroeste e
norte do Estado”, completa. 

Desenvolvimento sustentável e digno

Walter e o Honorino José
Souza Neto, administrador
da Propriedade do produtor

Antônio Ângelo Pedrão, de Cambé.
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290
é o número de
produtores que
participam do
Comércio Justo
na Cocamar 

Na propriedade de Antô-
nio Ângelo Pedrão, em
Cambé (PR), o projeto foi ini-
ciado em 23 de agosto. O
Administrador Honorino
mora na propriedade e  uti-
liza a água da nascente para
consumo próprio á mais de
30 anos, porém a mesma
apresentava coliformes fe-
cais (conforme análise 15/
09/2015). Foi realizada a re-
vitalização da nascente e a
proteção contra contamina-

ções externas e internas.
Foram doadas 300 mudas
nativas para plantio em
volta da APP (raio de 50 m)
para proteger contra futuras
erosões e trazer a fauna e a
flora característica da re-
gião. A equipe voltou para
verificar a eficiência do pro-
jeto no dia 23 de setembro,
e o produtor informou que a
revitalização da nascente
está melhorando a quali-
dade da água. 

Ainda em Cambé, na pro-
priedade de Marcelo Abrun-
hosa, o projeto iniciado em 8
de setembro, com a revitali-
zação da nascente e a doa-
ção de 300 mudas nativas
para o reflorestamento da
Área de Preservação Perma-
nente. A nascente estava cer-
cada com tubos de cimento,
porém a estrutura era antiga
e estava originando água
pelo lado de fora dos tubos,
forçando a mesma e dimi-

nuindo seu fluxo natural. Foi
retirada a estrutura antiga e
feita a proteção da nascente
com uma nova, deixando-a
preservada e com um fluxo
de água bem maior que o de
antes. No dia 22 de setem-
bro, quando a equipe voltou
para analisar a eficiência do
projeto, o produtor afirmou
que a revitalização da nas-
cente está funcionando, ha-
vendo aumento do fluxo de
água.

Como o trabalho é realizado 

Nascente protegida na propriedade
de Marcelo Abrunhosa, também de
Cambé. O projeto faz parte do Plano
de Desenvolvimento do Comércio
Justo que visa abranger todos os
produtores de laranja que participam
da certificação Fair Trade da região
da Cocamar
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Elas e seus maridos foram recebidos com toda a atenção no Mabu Thermas
Grand Resort, onde permaneceram de 11 a 13 de novembro

Finalistas do Chefs do Campo 
homenageadas em grande
estilo em Foz do Iguaçu
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A
companhadas de
seus maridos, as
cinco produtoras
finalistas do Festi-

val de Sabores Chefs do
Campo, promovido pela Co-
camar, participaram de 11 a
13 de novembro de uma via-
gem de premiação a Foz do
Iguaçu, onde ficaram hospe-
dadas no Mabu Thermas
Grand Resort. 

Realizado pela primeira
vez, o festival contou com
174 receitas inscritas a partir
de 30 de junho por coopera-
das ou esposas de produto-
res associados da Cocamar
de mais de 80 municípios
das regiões noroeste e norte
do Paraná, resgatando pra-
tos da culinária tradicional.
Dessas, 25 foram classifica-
das para a semifinal e 5 pas-
saram à final, após ava-
liação feita em outubro por
um comitê de chefs convida-
dos. 

AS FINALISTAS - O grupo foi
recebido no hotel pelo ge-
rente geral Willian Laas e o
chef de cozinha, Amadeu
Reis, que deram as boas vin-
das às produtoras (Giani De-
ganutti, de São Jorge do Ivaí,

autora do sopão de milho
com frango e costelinha de
porco,  Nilsilene Turate, de
Bela Vista do Paraíso, com o
bacalhau ao óleo composto,
Waldite Ayala, de Santa Cecí-
lia do Pavão, que inscreveu
a polenta à bolonhesa, feijão

frito e torresmo, Josiani
Skraba, de Sabáudia, autora
do quibe assado com queijo e
Sônia Baroni - que represen-
tou a irmã Maria Ivonete Ra-
zente, de Nova Esperança,
com a tilápia ao mediterrâ-
neo). 

JANTAR PARANAENSE - No
dia 12 à tarde, elas tiveram
uma reunião com o chef
Amadeu Reis, oportunidade
em que conversaram sobre
os seus pratos, que foram
preparados pela
equipe do hotel e

O grupo de
produtoras e seus

maridos, com outros
integrantes da comitiva,
na despedida do hotel,

no dia 13: dias
inesquecíveis 
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disponibilizados a
mais de 500 hós-

pedes, num "Jantar Para-
naense" em homenagem às
produtoras. Segundo Reis,
que já tem 12 anos de casa, a
rica cozinha brasileira, deten-
tora de prestígio internacio-
nal, está procurando valo-
rizar, justamente, pratos que
tenham a tradição rural. "É
uma tendência muito forte e
isto vem ao encontro do
Mabu, que é reconhecido
pela qualidade de sua gastro-
nomia", disse. 

SOLENIDADE - À noite, o

grupo que foi integrado tam-
bém pela equipe da Editora
Flamma, responsável pela or-
ganização do festival, se reu-
niu com a direção do hotel
em uma das salas do espaço
de eventos do hotel. Além do
gerente geral William Laas e
do chef Amadeu Reis, parti-
ciparam o diretor de Marke-
ting Douglas Meneses e a
promotora Maria Luisa Ma-
theus (que esteve no lança-
mento do projeto, durante o
Encontro Anual do Núcleo
Feminino, no final de junho
em Maringá, com 400 parti-
cipantes). 

174
o número de receitas
inscritas no evento, 
que foi lançado no
dia 30 de junho

durante o Encontro
Anual do Núcleo
Feminino, em
Maringá 

Acima, o chef do hotel, Amadeu Reis, com as produtoras Nilsilene Turate, Josiani
Skraba, Sônia Baroni (que representou a irmã Maria Ivonete Razente), Waldite
Ayala e Giani Deganutti: um brinde às finalistas. Na foto abaixo, as participantes
com seus maridos e os representantes do Mabu (a partir do sétimo, à esquerda:
o diretor de marketing Douglas Meneses, o gerente geral William Laas, a
promotora de vendas Maria Luíza Matheus e o chef Amadeu Reis). Nas fotos do
rodapé, a réplica do fogão da lenha, produzida pelo artesão Cardoso, e o “Jantar
Paranaense”, na noite de 12/11, em que foram servidos os cinco pratos finalistas
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Nilsilene
Turate, de
Bela Vista
do Paraíso,
participou
com o
bacalhau
ao óleo
composto

Maria
Ivonete
Razente,
de Nova
Esperança:
tilápia com
tomatinhos
cereja 

Josiani
Skraba, de
Sabáudia,
preparou
o quibe ao
forno com
queijo 

Waldite
Ayala, de
Santa Cecília
do Pavão: 
polenta à
bolonhesa
com feijão
frito e
torresmo 

Giani
Deganutti,
de São Jorge
do Ivaí:
sopão
de milho
com frango
e costelinha
de porco 

Acima e na foto
debaixo, detalhes
do Mabu, um dos

hotéis mais
completos do
Sul do Brasil 
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Representada pelo seu diretor Rogério Recco
e o gestor de negócios Luiz Carlos Lyra, a Editora
Flamma agradeceu a cada uma das produtoras
finalistas e também a participação do Mabu, du-
rante o evento no dia 12/11. Em reconhecimento,
as cinco premiadas, a direção do hotel e o chef
de cozinha receberam da empresa de Maringá,
uma obra de arte produzida pelo artista plástico
Cardoso (uma miniatura de fogão a lenha). Ainda
durante o evento, foi apresentado um vídeo com
a retrospectiva do festival e, para finalizar,
houve a distribuição da revista trazendo as 25
receitas semifinalistas. 

SUCESSO - O gerente geral do Mabu Thermas
Grand Resort, Willian Laas, destacou o sucesso
do concurso, enfatizando "a oportunidade, para
o hotel, de intensificar o relacionamento com um
público tão especial". E citou ainda que dentre
as regiões do Estado com maior assiduidade
entre os frequentadores habituais, está a região
de Maringá, sendo que muitos são produtores
rurais. 

DIAS FELIZES - "Foi um dos dias mais felizes da
minha vida", comentou a produtora Waldite Ayala.
Motivos para isso não faltaram, segundo ela. No
dia 12 pela manhã, Waldite e o marido José fize-

ram um passeio para conhe-
cer as Cataratas do Iguaçu,
realizando um antigo sonho
do casal. Mas, além de ser
premiada no concurso, foi
também o dia do seu aniver-
sário, sendo aplaudida, du-
rante o jantar, por centenas
de comensais. "Vou embora
levando lembranças inesquecíveis de um lugar
maravilhoso, onde vivi grandes emoções. Jamais,
em toda a minha vida, poderia imaginar isso", re-
sumiu. 

UM SONHO - Nilsilene Turate, por sua vez, elo-
giou a organização da viagem, destacando tam-
bém as atrações oferecidas pelo hotel. Ela e o
marido Carlos, o "Kiko", disseram ter vivido mo-
mentos "muito agradáveis": "fomos tratados com
todo o carinho por todos". Para Giani Gabriel De-
ganutti, que viajou em companhia do marido
Roni, "foram três dias de sonho, em que pudemos,
também, aproveitar as piscinas e fazer muitas
amizades". Josiani e o marido Alex disseram ter
se divertido bastante durante a estadia no hotel,
em que aproveitaram para pescar, caminhar e até
fazer um voo rasante no lago, na tirolesa. Pro-
var um pouco da variedade de pratos durante as 

refeições e aproveitar a
tranquilidade em companhia do marido Sidnei
à beira das águas mornas do Thermas, fizeram
a alegria de Sônia Baroni: "estava tudo muito
bom". 

A Gerência de Cooperativismo e Novos Negó-
cios da Cocamar, que acompanhou o Chefs do
Campo durante toda a sua realização, foi repre-
sentada por Elisângela Pavinatti, analista de Co-
operativismo, que esteve acompanhada de seu
marido. 

SERVIÇO – As fotos da viagem podem ser acessa-
das no perfil do Jornal de Serviço Cocamar no Fa-
cebook – www.facebook.com/jornalde
servicococamar 

Revista traz as 25
receitas classificadas
para a semifinal 

É uma oportunidade, para o hotel,
de intensificar o relacionamento
com um público tão especial"

WILLIAM LAAS, gerente geral do Mabu Thermas Grand
Resort, ao falar da participação do empreendimento
no Festival de Sabores Chefs do Campo 

Foi um dos dias mais felizes
da minha vida”

WALDITE AYALA, produtora finalista. O evento de
premiação coincidiu com a data do seu aniversário

Fomos tratados com todo
o carinho por todos”

NILSILENE TURATE, produtora finalista.
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Uma comidinha feita de
mandioca é sempre uma boa
pedida. Mesmo servida só,
já é uma refeição que
agrada aos paladares. Pri-
ma do milho, porque com
ela se faz inúmeros pratos
doces e salgados, a raiz é
um ingrediente brasileirís-
simo e nobre no contexto
cultural e gastronômico do
País. 

É dessa mandioca - nativa
da Amazônia brasileira - que
a cooperada Daiele Fer-
nanda Sabec, da Unidade da
Cocamar em Icaraíma, faz o
pastel e a maionese que ins-
creveu no Chefs do Campo.
Filha única de Antônio e Fá-
tima Sabec, ela conta que

aprendeu a cozi-nhar com as
duas avós, Léia e Lídia. 

Ingrediente não falta, por-
que o pai de Daiele produz
mandioca o ano todo, há 14
anos.  A receita com a qual
participa do concurso ela
aprendeu com dona Lídia e
não é o único prato que
gosta de fazer. Daiele diz
apreciar a cozinha trivial.
“Nasci na roça e gosto de co-
zinhar. Gosto de fazer arroz,
feijão, todo tipo de carne”,
completa. Detalhe: tudo com
bastante tempero.

INGREDIENTES 

• 600 g de mandioca
cozida

• 2 colher (sopa) de
óleo composto Suavit 

• 1 ovo
• 3 xícaras (chá)
de farinha de trigo

• sal a gosto 

PREPARO

Depois de cozida, escorra
a água, amasse ou passe no
processador de alimentos.
Na mandioca, misture o
azeite, o ovo, o sal e vá colo-
cando a farinha até desgru-
dar da mão. Agora é só
rechear. O recheio fica seu
gosto porque qualquer um
fica bom com essa massa.
Depois de recheado, frite os
pasteis em óleo bem quente
e sirva. Dependendo do ta-

manho, rende até 20 por-
ções.

MAIONESE 

• 2 pedaços de mandioca
médios cozidos

• 1 xícara (chá) de
leite gelado

• 1 xícara (chá) de óleo 
de canola Cocamar

• suco de meio limão 
• sal a gosto 

PREPARO

Coloque todos os ingre-

dientes no liquidificador, ex-
ceto o limão. Bata por dois
minutos ou até formar uma
pasta homogênea.

Verifique o sal e se for
necessário acrescente um
pou-co mais.Retire do liqui-
difi- cador e coloque em
uma tigela. Inclua o suco
de meio limão,  misture
bem e leve à geladeira por
uma hora.

Se quiser pode adicionar
cheiro verde e alho. Sirva
os dois juntos. 

Sempre uma boa pedida 

O JORNAL COCAMAR COMEÇA A PUBLICAR, A PARTIR DESTA EDIÇÃO, AS 25 RECEITAS
DE PRATOS SEMIFINALISTAS DO FESTIVAL DE SABORES CHEFS DO CAMPO 
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Conta a lenda que os rolin-
hos primavera (harumaki)
foram consumidos pela pri-
meira vez  na celebração
anual do Ano Novo Chinês,
chamada de Festival da Pri-
mavera. Os primeiros roli-
nhos eram feitos com ve-
getais frescos da colheita da
estação e somente mais tar-
de acrescentou-se a carne. 

A tradição do salgadinho
chinês se mantém e a cor
dourada simboliza a prospe-
ridade e riqueza para o ano
vindouro. Aqui no Brasil, há
variações de recheio de
queijo, chocolate com mo-
rangos, entre outros.  A re-
ceita da Yuri Yuri Naga-
kubo Tamioka é recheada
com legumes e carne de
porco. Além de ser uma
iguaria que, em casa, sem-
pre faz sucesso, ela também
produz para vender na feira
de Sertaneja uma vez por
mês. 

Preparar rolinhos prima-
vera não é uma tarefa para
quem tem pressa. O preparo
exige tempo, paciência e ha-
bilidade. Atributos que não
faltam a Yuri, filha de japo-
neses. É no sítio onde mora
há mais de 30 anos que ela
se dedica a cozinhar. Ela e o
marido Jorge Tamioka já tra-
balharam com fruticultura e
também com flores. Há al-
guns anos, cultivam soja,
milho e algumas hortaliças
para o consumo da família.

A receita veio de uma
amiga e a ideia se tornou
uma fonte de renda para
Yuri, além de, segundo ela,
o preparo do prato ser praze-
roso, pois ajuda a divulgar a
gastronomia japonesa. Não
há como resistir  ao rolinho
envelopado, recheado e de
aparência dourada, que me-
de entre 10 e 12 centímetros.
Outros pratos lembram a ori-
gem nipônica, sua casa.

“Minha netinha adora tofu”,
comenta Yuri, ao se referir
ao queijo feito com leite de
soja colhida ali mesmo na
propriedade. O casal tem três
filhos e dois netos.  

MASSA

• 2 copos de farinha
de trigo

• 1 ½ de água
• 1 colher (chá) de sal

PREPARO

Misture a farinha, a água
e o sal e deixe esse creme na
geladeira por quatro ou cin-
co horas. Essa etapa é im-
portante para deixar o roli-
nho crocante. Aproveite esse
tempo para preparar o re-
cheio. Após esse período, es-
palhe numa frigideira antia-
derente o creme (massa)
com a ajuda de um pincel de
cerdas firme. O preparo é o
mesmo usado para panque-

cas e a massa deve ficar
bem fina. Depois de prontas,
coloque as massas sobre um
guardanapo e separadas. 

RECHEIO

• meio repolho médio
• meia cenoura ralada 
• 300 g de carne de
porco moída

• 1 colher de molho
de soja

• 1 colher de Óleo
Cocamar

• 2 colheres de amido
de milho

• gengibre (cortado em
fatias bem finas)

• alho e sal a gosto
• Óleo Cocamar para
fritar 

PREPARO

Numa panela, aqueça o
óleo e frite o gengibre e o
alho. Em seguida, acrescente

a carne de porco moída e frite
bem até secar toda a água.
Ponha o sal e quando a carne
estiver bem cozida/frita e o
repolho cortado picadinho
que foi desidratado no forno
microondas por cerca de três
minutos. Misture bem esses
ingredientes, junte o amido
de milho e desligue. Esse re-
cheio deve ser uado comple-
tamente frio. 

MONTAGEM

Coloque a massa do roli-
nho em uma superfície pla-
na. Em seguida, o recheio,
mas deixe espaço suficiente
nas laterais para dobrar as
extremidades em forma de
envelope. Faça isso até que
a massa tenha acabado. Fri-
te os rolinhos em óleo quen-
te, mas em fogo médio para
deixá-los crocantes. Estão
prontos para ser-
vir!

Para qualquer estação
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Filha de alemães, Irene
Scherch mora em um sítio
no município de Rancho
Alegre, no norte do Paraná,
onde mantém o estilo rural
herdado dos pais Fritz e
Frida, que vieram ainda
crianças para o Brasil e
hoje estão aposentados.  É
ela quem toma a frente do
trabalho na propriedade da
família, com a ajuda de um
amigo.

Divorciada, mãe de Adria-
no, 30, e Juliana, 28, e avó
do Arthur, Irene está habi-
tuada à vida no campo:
“Nasci no sítio, me casei e
fiquei 23 anos fora, mas há
oito retornei. Eu amo morar

aqui”, conta a produtora. 
A mandioca e o cheiro

verde que ela usa para pre-
parar os bolinhos de man-
dioca estão no quintal de
casa. Para o consumo da fa-
mília e presentear quem
vai ao sítio, Irene cria gali-
nhas, cultiva mandioca,
abóbora, entre outras coi-
sas. 

Aos 49 anos, lembra com
saudades da infância. “A
gente corria descalço por aí,
subia nos pés de laranja,
goiaba, era muito bom”,
conta. Arthur, o neto, está
começando a tomar gosto
por essas brincadeiras e
convida os colegas da escola

para visitar no sítio, ficando
longe do computador.  
Os bolinhos de mandioca

são um prato que ela sem-
pre faz em casa, é uma re-
ceita de família. “Eu apren-
di com a minha mãe, que
aprendeu com a mãe dela”,
conta. E podem ser servidos
quente, morno ou frio. Irene
completa: “são gostosos de
qualquer jeito”.

INGREDIENTES

• 1 quilo de mandioca
ralada bem fina

• 4 ovos
• Cebola picada
• Alho picado
• cebolinha

• salsinha
• sal e pimenta do reino 
(Todos esses temperos 
podem ser
acrescentados, a gosto,
na mandioca) 

• Óleo Cocamar para
fritar

PREPARO 

Depois de lavada e des-
cascada, rale a mandioca

num ralador bem fino. De-
pois, misture bem os ovos,
a cebola picada, o cheiro
verde, o sal e a pimenta.

Enquanto você prepara a
massa, coloque uma panela
com óleo para esquentar.
Em seguida, com a ajuda de
uma colher, faça porções e
frite em óleo quente. Os bo-
linhos estão pron-
tos para servir. 

Delícia pra toda hora





GASTRONOMIA  
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O ingrediente principal da
receita da Elenice Borian, o
piauçu, está a dois quilôme-
tros da casa dela, em Jar-
dim Olinda, à beira do
Paranapanema, onde mora
com o marido Vagno e o
filho Bruno, de cinco anos.
“Fui feita, nascida e criada
no campo”, resume a produ-
tora, ao comentar que é do
meio rural que vem os seus
hábitos, costumes e o gosto
pela cozinha saudável. A fa-
mília vive numa região pri-
vilegiada de muitas belezas
naturais, em meio à calma-
ria das cidades pequenas.
Com pouco mais de 1,4 mil
habitantes, Jardim Olinda é
o menor município do Pa-
raná em contagem popula-
cional. Em contrapartida, o

Rio Paraná, formado pela
união dos rios Paranaíba e
Grande, é o segundo em ex-
tensão na América do Sul e
o décimo do mundo em
vazão.  Suas águas deram
ao município a vocação
para o turismo de pesca,
atraindo pescadores e turis-
tas o ano todo.

Na fazenda, cozinhar é
um dos prazeres da produ-
tora, que dedica parte do
seu tempo a outras habili-
dades, como crochê, pintura
e artes manuais. Foi com
conhecidos, que também
moram perto do rio, que
Elenice aprendeu a prepa-
rar o piauçu aberto na
grelha. Para quem evita
comer peixe por medo dos

espinhos, esse é uma ótima
opção porque todos são re-
tirados. O piauçu é o peixe
preferido. O que ela pre-
para, serve pelo menos 15
pessoas e “fica muito bom”.

INGREDIENTES 

• 4 kg de peixe
(piauçu ou corimba)
aberto e com escamas

• 15 tomates maduros
picados

• 400 gramas de
mussarela

• 200 gramas de
maionese Suavit
Cocamar 

• 1 cebola grande
picada

• 2 colheres de
azeitonas picadas

• 1 lata de milho verde
• 2 colheres de sopa
de sal

• 2 limões 
• 1 fio de óleo Suavit 
• pimenta calabresa
a gosto

• cheiro verde a gosto

PREPARO

Depois de limpo, ajeite o
peixe aberto na grelha e com
as escamas voltadas para
cima por aproximadamente
30 a 40 minutos ou até dou-
rar. Em seguida, leve para

uma mesa e retire todos os
espinhos. Prepare um vina-
grete com os tomates, a ce-
bola, as  azeitonas, a pimen-
ta, o sal, o limão, o cheiro
verde e o fio de óleo e distri-
bua sobre o prato. Faça o
mesmo com a maionese e fi-
nalize com uma camada de
mussarela até cobrir toda a
superfície. Leve o peixe de
volta à grelha, agora com as
escamas voltadas para bai-
xo por aproximadamente 20
minutos. Em seguida, é só
reunir os convidados e servir
com arroz branco. 

Para se regalar





DEPOIMENTO 
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O
ex-ministro da Agri-
cultura, Pecuária e
do Abastecimento
(Mapa), Roberto Ro-

drigues, defende ser neces-
sário investir mais no desen-
volvimento tecnológico do
agronegócio para aumentar
a produtividade. No entanto,
isso ainda esbarra em ques-
tões básicas, segundo ele, co-
mo a falta de treinamento de
funcionários, o conhecimen-
to da legislação e a expertise
no manuseio de recursos. 

Além disso, falta, no Bra-
sil, incentivos como um se-
guro rural. “Outros países
protegem a agricultura não
para salvar agricultores,
mas porque é a única garan-
tia de segurança alimentar e

energética. Essa proteção é
para que a sociedade tenha
garantia de alimentos”, ob-
servou Rodrigues, ressaltan-
do que no Brasil essa visão
não existe, lembrando que o
atual ministro da Agricul-
tura, Blairo Maggi, conhece
bem o assunto e trabalha
junto a uma comissão de se-
guro rural para tentar evo-
luir nessa pendência. 

ESTRATÉGIA - Para Rodri-
gues, que é engenheiro agrô-
nomo e já foi presidente da
Organização das Cooperati-
vas Brasileiras (OCB) e da
Aliança Cooperativa Interna-
cional (ACI), tendo visitado
muitas vezes a Cocamar ao
longo das últimas duas déca-
das, falta uma estratégia na

agricultura. “A última vez
que houve estratégia para o
setor foi em 1973, quando da
criação da Embrapa”, recor-
dou, mencionando também
os velhos e tão conhecidos

problemas de logística e de
infraestrutura. “Perde-se com-
petitividade na logística. Este
é um tema central e o maior
gargalo do agro-
negócio hoje.” 

Outros países protegem a agricultura
não para salvar agricultores, mas
porque é a única garantia de
segurança alimentar e energética.
Essa proteção é para que a sociedade
tenha garantia de alimentos” 

Historicamente ligado ao cooperativismo, o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, faz uma
radiografia do setor mais relevante para a economia brasileira no momento e disse estar otimista com a
superação dos desafios que o governo Temer vem enfrentando para atender às principais demandas do campo 

Problemas básicos e estruturais
dificultam o desenvolvimento 
do agronegócio brasileiro 

Rodrigues: “Temos
que injetar mais

recursos e permitir
que a empresa

[Embrapa] cresça”





DEPOIMENTO 
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RESGATAR - Ele
comenta que polí-

ticas públicas contribuíram
para um aumento extraordi-
nário da produtividade agrí-
cola a partir do final dos
anos 90, com destaque para
o crédito rural e a criação de
programas como o Moder-
frota, que permitiu moderni-
zar a frota de tratores no
país. Mas, de alguns anos
para cá, com as dificuldades
enfrentadas pela economia
brasileira, isto se perdeu “e
precisa ser resgatado”.  

Sobre a atenção do go-
verno Temer para com o
agronegócio, Rodrigues dis-
se que está otimista “tanto
na questão de logística
quanto de acordos bilate-
rais”. Ele defende colocar
mais dinheiro em tecnolo-
gia para alavancar a com-
petitividade. Mas não só:
“Nós estamos entre os mel-
hores do mundo em tecno-
logia tropical de plantio,
mas se pararmos de inves-
tir podemos ser facilmente
ultrapassados. A Embrapa

hoje é nosso grande florão
tecnológico. Temos que in-
jetar mais recursos e per-
mitir que a empresa cresça.
Outros centros de pesquisa
estão sucateados e preci-
sam ser ressuscitados. As
legislações estão obsoletas:
trabalhista, previdenciária,
tributária, fiscal, florestal.
São leis velhas em um país
que anseia por moderniza-
ção. A flexibilização dessas
legislações é essencial para
a manutenção da competiti-
vidade”.

27% do mercado agrícola
brasileiro está focado na China
Sobre os acordos que vêm

sendo feitos pelo ministro
Blairo Maggi em suas via-
gens internacionais, Rober-
to Rodrigues observou que
cerca de 40% do comércio
mundial de alimentos acon-
tece no âmbito de acordos
bilaterais ou multilaterais.
“A China é o nosso grande
mercado: 27% do mercado
agrícola brasileiro está fo-
cado naquele país. Mas é

mais focado em commodi-
ties, como soja e milho. Pre-
cisamos de acordos que nos
permitam ampliar a dimen-
são desse comércio. São ne-
gociações complicadas, deli-
cadas e que tomam tempo,
mas temos que começar.”

Sobre o papel do coopera-
tivismo no desenvolvimento
do agronegócio brasileiro, o
ex-ministro destaca que as

cooperativas agrícolas já
respondem por 50% do vo-
lume da produção brasi-
leira: “Mas ainda é pouco. O
pequeno produtor precisa
de maiores estímulos, é ne-
cessário incentivar o coope-
rativismo. Tanto em isen-
ções tributárias e fiscais,
quanto na facilidade de cré-
dito. Não tem espaço para o
pequeno produtor fora das
cooperativas”.

A grandeza do agronegócio 
O agronegócio brasileiro

já rendeu mais de 1 trilhão
de reais de superávit para a
balança comercial brasi-
leira só em exportações nos
últimos 15 anos. O Brasil é
líder na exportação de soja,
café e carnes, entre outros
itens – e agora tenta buscar
outros mercados para con-
seguir avançar no setor,
que hoje representa 23% do

PIB, gera entre 25 e 30%
dos empregos do país e é
um dos mais importantes
da balança comercial. 

No ano passado, o campo
exportou 88 bilhões de dó-
lares. Comparativamente,
em 2000, o valor exportado
foi de 21 bilhões de dólares.
O valor aumentou mais de
4 vezes num período em

que o comércio mundial di-
minuiu por causa da crise
de 2008. Os dados da Em-
presa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Em-
brapa), de 1990 até hoje,
apontam que, enquanto a
área plantada com grãos
cresceu 53%, a produção
avançou 261%. A tecnologia
é o principal responsável
por isso.

foi o superávit gerado pelo agro na

balança comercial brasileira em

exportações nos últimos 15 anos 

R$ 1 trilhão 

do PIB brasileiro dependem

diretamente do agronegócio

23%

de todos os empregos no Brasil,

pelo menos, são proporcionados

pelo setor 

25%

Perde-se competitividade
na logística. Este é um tema
central e o maior gargalo
do agronegócio hoje”

O pequeno produtor precisa de maiores
estímulos, é necessário incentivar o cooperativismo.
Tanto em isenções tributárias e fiscais, quanto
na facilidade de crédito. Não tem espaço para
o pequeno produtor fora das cooperativas”





CURSO – A Unidade da
Cocamar em São Jorge do
Ivaí promoveu nos dias 1º,
4, 7, 9 e 11 de novembro,
um curso sobre Gestão
Rural, para um público de
16 participantes, entre co-
operados e filhos de pro-
dutores associados. A ini-
ciativa foi realizada em
parceria com o Sindicato
Rural e o Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Ru-
ral (Senar) 

A Cocamar promoveu a
premiação, nos dias 7, 14 e 20
de outubro, aos alunos de sua
região que participaram do
Programa Cooperjovem e fi-
caram entre os primeiros co-
locados com redações sobre o
tema sustentabilidade.

Os textos fazem parte do
10º Prêmio Nacional de Reda-
ção do Programa Cooperjo-
vem e, neste ano, foram
escritos por alunos do 4º ao 9º
ano do ensino fundamental
de seis escolas de quatro ci-
dades paranaenses (Floraí,
Floresta, Ourizona e Rolân-
dia), em duas categorias: uma
para os matriculados do 4º ao
5º ano e, outra, do 6º ao 9º. 

As atividades iniciaram em
agosto, com ciclos de pales-
tras ministradas pela analista
ambiental Natália Cavalini,
auxiliando os estudantes a
entenderem o tema e a produ-
zirem as redações. 

No mês de setembro, os
alunos desenvolveram os tex-
tos em sala de aula. Cada es-
cola formou uma comissão de
professores para selecionar
os três melhores, que foram
encaminhadas ao Departa-
mento de Cooperativismo da
Cocamar, onde escolheu os 3
melhores conteúdos de cada
categoria para concorrer em
nível estadual. Foram classi-
ficadas as redações de cada

série e, em seguida, entre-
gues de prêmios.

No total, os autores das
melhores redações recebe-
ram um total de 6 bicicletas,
enquanto os segundo e ter-
ceiros colocados ganharam
cadernetas. 

Para a Analista de Coope-
rativismo Iara Fanhani Co-
lauto, o Programa Cooper-

jovem promove a integração
da Cocamar nas comunida-
des, atendendo ao 7º princí-
pio cooperativista. Alem dis-
so, leva conhecimento aos
alunos, fazendo-os a pensar
no coletivo e não apenas no
indivíduo, e também a moti-
var esse público - crianças e
adolescentes – a refletirem
sobre sua participação em
construir um mundo me-
lhor.  
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Cooperjovem: Cocamar premia estudantes que
participaram do 10º Concurso Nacional de Redação

3
melhores conteúdos

de cada categoria

concorrem em

nível estadual 

Nas fotos, detalhes da entrega dos prêmios aos estudantes  
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TRIGO

Realizado pela primeira vez, concurso é fruto de uma parceria entre a Syngenta e a Cocamar,
com o objetivo de incentivar o aumento da produtividade e da qualidade do grão

Cooperado de Apucarana vence
Trigold com média de 207,4 sacas

F
oram divulgados no
dia 10 de novembro,
durante solenidade
promovida no Par-

que Internacional de Exposi-
ções Governador Ney Braga,
em Londrina, os vencedores
da 1º edição do Trigold, pro-
grama realizado pela empre-
sa Syngenta, em parceria
com a Cocamar. A iniciativa
tem como proposta incenti-
var o aumento da qualidade,
da produtividade e, conse-
quentemente, da rentabili-

dade da cultura. Com a mé-
dia de 207,4 sacas por al-
queire, o vencedor foi o triti-
cultor Lauro Gessner, de Apu-
carana, assistido pelo enge-
nheiro agrônomo Hudson
Munhoz, da cooperativa. 

Como prêmio, os três pri-
meiros faturaram uma esta-

dia no Thermas de Jurema.
O segundo colocado, Viní-
cius Bovo Cortinove, tam-
bém de Apucarana, colheu a
média de 204,9 sacas por al-
queire e foi orientado pelo
agrônomo Pedro Bovo Corti-
nove, da unidade local. O ter-
ceiro, Moisés Ricardo de
Souza, registrou a média de

191,5 sacas por alqueire e re-
cebeu assistência do agrô-
nomo Rogério Pagliari, da
unidade da Cocamar de sua
cidade, São Sebastião da
Amoreira.  

ROTAÇÃO - Gessner semeou
120 alqueires com
trigo na última

Os três primeiros
colocados (com trajes
escuros e trofeus),

agrônomos e
representantes da

equipe técnica
da Cocamar e
da Syngenta

Sempre gostei
de plantar trigo,
pois além de ser
uma das lavouras
mais bonitas, é
uma forma de
rotacionar as
culturas na
propriedade”

LAURO GESSNER



safra de inverno, a
maior parte em

áreas arrendadas. A área ins-
crita no Trigold foi de 4,5 al-
queires. “Sempre gostei de
plantar trigo, pois além de ser
uma das lavouras mais boni-
tas, é uma forma de rotacio-
nar as culturas na proprie-
dade, sem contar que ajuda
no controle de pragas, ervas
daninhas e doenças no solo”,
disse o produtor, que afirmou
ter obtido lucratividade com o
grão nos últimos anos: “ape-
sar dos problemas climáticos,
tenho conseguido  um bom
resultado”.

A área cultivada com trigo
na área de ação da Cocamar
tem variado de 50 e 70 mil
alqueires nos últimos anos,
segundo a cooperativa. O
grão de melhor qualidade do

Brasil é colhido no chamado
Norte Velho paranaense,
onde as condições são mais
propícias ao desenvolvi-
mento da lavoura. “A Coca-
mar tem como foco o cons-
tante aumento de produtivi-
dade em todas as cultu-
ras. Com isso queremos mos-
trar e desafiar os cooperados
a atingir estes objetivos”, en-
fatizou o gerente técnico Le-
andro Cezar Teixeira. Segun-
do ele, apesar das adversida-
des climáticas, é possível
obter uma boa produtividade
com qualidade. “Infelizmente
as médias dos últimos anos
têm ficado abaixo da expec-
tativa dos produtores e da
cooperativa”, citou Teixeira,
informando que este ano fo-
ram registradas 88 sacas por
alqueire, em média. “Com
esse concurso, ficou demons-

trado que é possível ganhar
dinheiro com trigo”, com-
pletou.

O Trigold tem como funda-
mentos adotar todas as tecno-
logias disponíveis para po-
tencializar a cultura. De acor-
do com o gerente de marke-
ting da Syngenta, Thomas
Altmann, o trigo é uma cul-
tura sujeita a muitos desafios
e de grande importância para
toda a sociedade: “A produti-
vidade média obtida nas
áreas do programa Trigold
foi 12% maior em compara-
ção com padrão dos produto-
res, nível Brasil. Se todos
tivessem o mesmo desem-
penho, isto representaria 11
milhões de sacas a mais no
mercado, o equivalente a 2
bilhões de pãezinhos”. (Cleber
França) 
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No Norte Velho do

Paraná é colhido

o trigo de melhor

qualidade do Brasil 

Com esse
concurso, ficou
demonstrado
que é possível
ganhar dinheiro
com trigo”

LEANDRO CEZAR
TEIXEIRA, gerente
técnico da Cocamar

A produtividade
média obtida
nas áreas do
programa
Trigold foi 12%
maior em
comparação
com padrão
dos produtores,
nível Brasil”

Thomas Altmann,
gerente de Marketing
da Syngenta 

1º Lugar
Produtividade: 207,4 sacas por alqueire

Produtor: Lauro Gessner

Cidade: Apucarana (PR)

Agrônomo: Hudson Munhoz 

2º Lugar
Produtividade: 204,9 sacas por alqueire

Produtor: Vinicíus Bovo Cortinove

Cidade: Apucarana (PR)

Agrônomo: Pedro Bovo Cortinove 

3º Lugar
Produtividade: 191,5 sacas por alqueire

Produtor: Moisés Ricardo de Souza

Cidade: São Sebastião da Amoreira (PR)

Agrônomo: Rogério Pagliari 

Os vencedores120
alqueires foi a
área cultivada
pelo produtor
campeão, sendo
que o espaço
do concurso
somou 4,5
alqueires

Compare a
rentabilidade
Produtividade: 88 sacas / alqueire*

Custos insumos: R$ 2.221,00

Rentabilidade: R$ 859,00 / alqueire

Preço médio: R$ 35,00 / saca

(*) Média Cocamar na safra de inverno 2016

Produtividade: 207,4 sacas / alqueire**

Custos insumos: R$ 3.610,00

Rentabilidade: R$ 3.635,00 / alqueire

Preço médio: R$ 35,00 / saca

(**) Média produtor campeão do Trigold 2016 





MERCADO 

A forte recuperação das
vendas de máquinas agríco-
las no atacado brasileiro nos
últimos meses praticamente
garante que as indústrias do
segmento vão encerrar o ano
com resultados bem melho-
res que os projetados inicial-
mente. Desde o início desta
safra 2016/17, em 1º de julho,
está aquecida a demanda por
recursos do Moderfrota –
principal linha de crédito ofi-
cial com juros subsidiados à
disposição dos produtores
que querem renovar suas fro-
tas.

Dados divulgados dia 21/11
pela Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Auto-
motores (Anfavea), mostra-
ram que, em outubro, as
vendas domésticas alcança-

ram 4.815 unidades, com
crescimento de 0,4% em rela-
ção a setembro, e de expres-
sivos 28,4% sobre outubro de
2015. É verdade que a comer-
cialização acumulada nos dez
primeiros meses de 2016
ainda foi 13,2% menor do que
em igual intervalo do ano
passado, mas as diferenças
vêm diminuindo progressiva-
mente. 

De acordo com a Anfavea,
58% do total de recursos dis-
poníveis para toda a safra
2016/17 – pouco mais de R$
5 bilhões – foram usados en-
tre julho e outubro. 

“As notícias relacionadas à
agricultura entusiasmam.
Não só sobre a safra de grãos
que foi plantada, que poderá

bater um novo recorde, mas
também no que se refere às
perspectivas de renda dos
produtores”, afirmou um por-
ta voz da entidade. 

Vendas de máquinas em ascensão 

Detalhe da Cocamar Máquinas,
concessionária John Deere, inaugurada
no mês de outubro em Maringá, mas
com operação também nas cidades
de Paranavaí e São Pedro do Ivaí 

Uma das explicações
do setor para a maior
demanda é que o café
é uma bebida barata

80%
da matéria-prima 

do café solúvel é o

da espécie conilon  

21,2
milhões de sacas

foi a demanda

doméstica de café

nos 12 meses

encerrados em

outubro. Aumento

de 3,4% sobre 

igual período no

ano anterior

A alta dos preços do café
em grão no mercado brasi-
leiro não impediu o aumen-
to da demanda pela bebida
no país. Nos 12 meses ence-
rrados em outubro passado,
o consumo subiu 3,4%, o
que indica uma demanda
doméstica de 21,2 milhões
de sacas de café em grão no
período. Em igual intervalo
um ano antes, o consumo
foi de 20,5 milhões de sa-
cas. Os números são de pes-
quisa realizada pela Euro-
monitor sob encomenda pa-

ra a Associação Brasileira
da Indústria do Café (Abic). 

A principal explicação
para o avanço do consumo
a despeito da alta dos pre-
ços da matéria-prima – sem
precedentes no caso da es-
pécie conilon – é que o café
é, em geral, uma bebida ba-
rata, conforme observa Na-
than Herszkowicz, diretor-
executivo da Abic. “Isso aju-
dou a sustentar o consumo”,
diz. Mas o crescimento de
demanda por cafés de maior

qualidade, principalmente
entre consumidores muito
jovens, também contribui
para o avanço, segundo
ele. 

A própria crise econômica
no Brasil é um dos moti-
vos para o aumento da de-
manda doméstica, uma vez
que estimulou o consumo
de café dentro do lar ao
mesmo tempo em que há
indícios de redução do con-
sumo da bebida fora de
casa. 

IMPORTAÇÃO - A indústria
brasileira de café solúvel,
uma das mais afetadas pela
atual escassez de oferta de
café conilon no mercado,
está encabeçando um movi-
mento em defesa da impor-
tação do grão verde da es-
pécie robusta, por meio de
operações de drawback. O
objetivo é amenizar a crise
de abastecimento da indús-
tria, que utiliza sobretudo
conillon na produção de so-
lúvel – 80% da matéria-
prima. 

Cresce o consumo de café
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“Tocar bailes no mesmo local por tanto tempo é dife-
rente da época do rádio, onde a gente mal tinha tempo
para ensaiar com um cantor e, se não tivesse bom ouvido
e facilidade para improvisar, não ia longe”, compara, em
entrevista ao jornal O Diário.  “A agitação, as caravanas
de shows correndo a região, tudo isso fazia a adrenalina
ferver, muita música entrava no repertório na última
hora e isso exigia muito do músico. Hoje, os bailes são
mais tranquilos e as músicas são as melhores para dan-
çar, não as melhores para tocar”. O sanfoneiro já chegou
a ser comparado aos mestres Mário Zan, Robertinho do
Acordeon, Caçulinha e Chiquinho do Acordeon. 

“S
anfoneiro do
meu nível ou
até melhor deve
ter muitos aqui

mesmo em Maringá, mas eu
ganhei destaque por ter sur-
gido em uma época em que
o rádio era a grande força da
comunicação e os sanfonei-
ros eram presença obrigató-
ria no acompanhamento dos
cantores”, diz Tercílio Men,
82 anos, um músico que tem
consciência de que se tornou
um ícone da sanfona e ga-
rantiu lugar na história de
Maringá por ser o sanfo-
neiro da Rádio Cultura AM
nas décadas de 1950, 60 e
70, quando a emissora tinha
vários programas de auditó-
rio por semana.

SEM PARAR - Nos anos
60, por exemplo, as jorna-
das de Tercílio e seu Regio-
nal começavam na sexta-
feira à noite, animando al-
guma festa familiar, conti-
nuavam no sábado com
bailes em clubes e no do-
mingo, logo pela manhã, es-
tava no palco da Rádio Cul-
tura, acompanhando canto-
res mirins no “Clube do Ca-
çula”, continuava à tarde

nas apresentações de du-
plas caipiras e só terminava
depois do “Maringá se Di-
verte”, programa musical
noturno que atraía cantores
amadores de toda a região
e mesmo de lugares mais
distantes.

O som da Paolo Soprani de
120 baixos, fabricada na Itá-
lia e comprada em segunda
mão por Tercílio, há meio sé-
culo, é ouvido em Maringá e
região. Depois da época de
ouro do rádio, o músico se
dedicou a animar bailes e

ajudou no surgimento de
quase todas as casas de
dança da região. Ele se apre-
senta em eventos com pio-
neiros da cidade e muitos
outros, ao longo do ano, or-
ganizados pela prefeitura e
particulares. 

Aos 82 anos, Tercílio Men é um verdadeiro ícone da música tradicional em Maringá e
região, onde se apresenta - e começou a construir seu prestígio - desde a década de 1950

NEGÓCIOS, VARIEDADES, OPORTUNIDADES  Caderno2
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Um sanfoneiro muito ativo 

Tocar bailes no mesmo local
por tanto tempo é diferente da
época do rádio, onde a gente mal
tinha tempo para ensaiar com
um cantor e, se não tivesse bom
ouvido e facilidade para
improvisar, não ia longe”

“Tudo fazia a 
adrenalina ferver” 

Alegrias
do ofício
A vida de sanfoneiro trouxe

alegrias (“sempre toquei por
gostar”) a Tercílio Men. E che-
gou a dar dinheiro. Além do tra-
balho nas rádios, com as duplas
e nos bailes, ele foi músico em
Curitiba, época em que o Banco
Comercial do Paraná, onde tra-
balhou até se aposentar, o trans-
feriu para lá.

O músico sobe ao palco com
sua velha Paolo Soprani de 120
baixos. Quando sobe, é para
matar a saudade dos amantes
da sanfona e recordar antigos
boleros, fox-trots, polcas, passo-
dobles, chorinhos e valsas ines-
quecíveis, como “Branca”, de
Zequinha de Abreu, sua prefe-
rida. “Os sanfoneiros mais ex-
perientes gostam de músicas
que usem todo o teclado e exi-
jam passagens mirabolantes”.

Tercílio Men lembra que hoje
há mais campo de trabalho
para sanfoneiros e acordeonis-
tas do que na era do rádio. Por
outro lado, há menos músicos
desse instrumento que já foi o
mais importante por várias dé-
cadas - até sucumbir ante o po-
der avassalador da guitarra
elétrica, nos anos 60. “As novas
gerações,  com exceção do Nor-
deste e do Rio Grande do Sul,
não se interessam pela sanfo-
na, preferem os instrumentos
elétricos”. Para Tercílio, isso é
doloroso. Em sua família, por
exemplo, nenhum de seus des-
cendentes se interessou em
herdar o gosto, o talento, a mu-
sicalidade e a sanfona de 120
baixos do pai. 

Ele já chegou a ser compa-
rado aos mestres Mário Zan,
Robertinho do Acordeon, Caçu-
linha e Chiquinho do Acordeon. 
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A Cocamar e a Universi-
dade Estadual de Maringá
(UEM) formalizaram parce-
ria em que, a partir do início
de dezembro, a instituição
irá ministrar o curso de es-
pecialização em Produção
Vegetal, na área de Solos e
Fitotecnia, especialmente pa-
ra um grupo de 33 enge-
nheiros agrônomos da
cooperativa. Os profissionais
representam unidades loca-
lizadas nas regiões de atua-
ção da cooperativa  (noroes-
te e norte do Paraná, oeste

de São Paulo e sudoeste do
Mato Grosso do Sul). 

A duração do curso será
de 24 meses com aulas men-
sais às sextas-feiras e sába-
dos a cargo de professores
doutores da UEM e convida-
dos de outras universidades.
As aulas serão ministradas
nas instalações da própria
cooperativa. A realização
conta com o apoio do Ses-
coop-PR. 

Para o engenheiro agrô-

nomo Rafael Herrig Furla-
netto, coordenador técnico de
culturas anuais da região III
(norte do Paraná e São Pau-
lo), “é uma oportunidade pa-
ra que os profissionais pos-
sam reciclar e aprimorar
seus conhecimentos, no sen-
tido de prestar um atendi-
mento ainda mais preciso
aos produtores cooperados”.
Segundo ele, o fato de o cur-
so ser na cooperativa “pro-
porcionará em ambiente on-
de as discussões técnicas se-
rão bastante enfatizadas”. 

Engenheiros Agrônomos da
Cocamar terão curso exclusivo
de especialização da UEM 

Com uma intensa progra-
mação para quem vai partici-
par dos jogos e também para
quem vai acompanhar os
competidores, a edição 2016
da Copa Cocamar de Coopera-
dos, programada para o dia
10 de dezembro na Associa-
ção Cocamar em Maringá,
deve ser prestigiada por
cerca de 2 mil pessoas. Du-

rante todo o dia, torneios de
futebol para praticantes de vá-
rias faixas etárias, nas cate-
gorias principal, máster e
veteranos, além de bocha e
truco, movimentam os coope-
rados, mas haverá outras
atrações, como o tradicional
Espaço Mulher e rodadas de
bingo durante a tarde, com
muitos brindes. 

Copa Cocamar, 
no dia 10/12, espera 
2 mil participantes

33
é o número de 

engenheiros

agrônomos

que participam 

da realização 

PALESTRAS - O Departamento de Cooperativismo da Co-
camar promoveu no período de 16 a 25 de novembro um ciclo
de reuniões com produtoras associadas e esposas de produ-
tores cooperados, que participam de núcleos.para tratar do
tema “Postura corporal”. 

A primeira foi em Primeiro de Maio, no dia 16, com repre-
sentantes também de Alvorada do Sul. No dia seguinte, o
evento aconteceu em Japurá, incluindo o pessoal de Terra Boa,
Jussara e Cianorte. Jaguapitã, no dia 18, foi o terceiro evento
do ciclo, com integrantes de Sabáudia, Arapongas e Rolândia.
Dia 21, Santa Cecília do Pavão (com Sebastião da Amoreira e
Assaí). No dia seguinte, Maringá (com Paiçandu e Guerra).
Dia 23, em Altônia, com representantes também de Iporã e
Umuarama. Dia 24, Ivatuba (com Doutor Camargo e Floresta).
No dia 25, Cambé (com Warta) e, dia 29, São Jorge do Ivaí
(com a presença de representantes de Paraíso do Norte, Floraí,
Ourizona, Paranavaí e Nova Esperança).



A
piracema, época
em que os peixes
nativos sobem os
rios para reprodu-

ção, significa que a pesca
está proibida (até 28 de feve-
reiro) em todos os rios e
afluentes brasileiros. Porém,
algumas espécies podem ser
pescadas em represas. Uma
delas é a exótica tilápia, ori-
ginária da África, Jordânia e
Israel, introduzida na década
de 70 em grande parte dos
rios da América do Sul, em
especial do Brasil. 

Além da carne bastante
apreciada, é um peixe bom de
briga. Em alguns casos os
exemplares podem chegar a
60 centímetros e pesar 5 qui-
los. Pensa no trabalhão pra
tirar um desses da gua. E é
justamente nesta época do
ano que as tilápias estão mais
ativas. Para pescá-las, se pode
utilizar tanto varas de bambu,
como telescópicas ou mesmo
molinetes. Em ambos os ca-
sos a linha mais indicada fica
entre 0.15 e 0.25 mm.

“Apesar de ser um peixe
popular é uma espécie muito
manhosa, difícil de ser fis-
gada”, comenta o especia-
lista Nelson Nakamura, in-
dicando chumbo de 3 gra-
mas, girador 22 e anzol tinu

04 ou 05. “Para ter sucesso
neste tipo de pesca também
não pode segurar a vara na
mão. Você tem de colocá-la
em um suporte e ficar de
olho na linha, de preferência
cor amarelo limão, pois tem
hora que a mexida é tão pe-
quena que você não conse-
gue enxergar. A tilápia é um
peixe que chega devagar,
põe a isca na boca. Se ela
desconfiar, com certeza solta
e vai embora”.

Outra dica é não fazer ba-
rulho e nem iluminar o local
caso a pesca seja noturna.
Com relação às iscas mais
indicadas, as tilápias gostam
de minhoca, bigatos, milho
verde, capim e massa (de
preferência feita com ração
de coelho, farinha e açúcar).
Elas gostam de se alimentar
no fundo, por isso fazer uma
boa ceva. O mais aconselhá-
vel é utilizar ração de coelho,
pois ela afunda rapidamente

e mantém os peixes no local
(não use quirera).

CURIOSIDADE – A tilápia é
a segunda espécie de peixe
mais cultivada no planeta,
perdendo apenas para a
carpa. 

PESCARIA

Como fisgar as manhosas tilápias
No Brasil há mais de 100 espécies e os maiores exemplares
podem chegar a 60 centímetros e pesam perto de 5 quilos
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Quem descumprir as leis ambientais referentes a pira-
cema e for flagrado em desacordo com as restrições de-
terminadas pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP), está
sujeito a ser enquadrado na lei de crimes ambientais. A
multa é de aproximadamente R$ 700,00 por pescador e
mais de R$ 20,00 por quilo de peixe pescado. Além disso,
o produto da pesca e materiais como varas, redes e em-
barcações podem ser apreendidos.

Durante o período da piracema, a pesca embarcada de
peixes nativos é permitida somente em reservatórios ar-
tificiais. "Fiscais de todas as regionais do IAP e da Polícia
Ambiental reforçam a fiscalização nos locais onde há
maior concentração de pescadores e registros de infra-
ções", frisa o diretor de Proteção e Emergências Ambien-
tais, José Antonio Faria de Brito.

Multa pesada 
para os infratores 

Para ter sucesso neste tipo de pesca também não pode
segurar a vara na mão. Você tem de colocá-la em um
suporte e ficar de olho na linha, A tilápia é um peixe
que chega devagar, põe a isca na boca. Se ela
desconfiar, com certeza solta e vai embora”

NELSON NAKAMURA, especialista

Espécie costuma
se alimentar no

fundo, o que exige
uma boa ceva





O primeiro relato é o de Do-
rival Donizetti Malaguti, de
50 anos, de Floraí. Há cerca
de dez anos, ele, o irmão e al-
guns amigos foram pescar no
Rio Paranhos (de 5 metros de
largura). Como a água estava
suja, armaram uma varinha
para traira com linha 0100.
Depois de algumas horas,
sem êxito, resolveram ir em-
bora. Quando foram recolher
a vara, a surpresa: havia algo
na linha que não conseguiam
tirar da água. Com cautela,
foram mexendo até tirar. “Era
um enxadão encabado”, sorri
Dorival. “Quando a gente con-
ta, ninguém acredita, mas é
verdade”, jura.  Alguns dias
depois, conversando com o
amigo Salvador Martins, des-
cobriu, espantado, que o tal
enxadão pertencia ao pai de-

le, o seu Benedito, que o ha-
via perdido havia muitos
anos. 

O JEGUINHO - Ainda em Flo-
raí, o cooperado José Roberto
Rossi, de 57 anos, lembra
que certa vez estava pescan-
do em uma grande represa
do município quando se de-
parou com uma situação pra
lá de exagerada. “Como sei
que lá tinha pirarucu, isquei
uma espiga de milho e arre-
messei. Já estava meio es-
curo quando senti um forte
puxão. A briga foi grande e
demorou mais de uma hora.
Quando fui tirar o peixe levei
um susto danado. Não era
um peixe e sim um jeguinho
que estava do outro lado da
represa e tinha mordido a
isca”, diz ele, sem ficar ver-

melho. “Nesta mesma re-
presa já havia fisgado um pi-
rarucu de 8 quilos”, garante.  

LINHADA - A mais comedida
das histórias foi descrita pelo
cooperado de Doutor Camar-
go, Antônio Guadanhini, de

69 anos. Ele revela que foi
certa vez ao Rio Bandeiran-
tes, quando capturou uma
carpa de 10 quilos. “Infeliz-
mente a maior escapou, pe-
sava o dobro”, calculou, men-
cionando uma técnica dife-
rente para fisgá-las. “Uso va-

rinha de bambu mesmo, mas
no pé dela amarro uma li-
nhada de uns 20 ou 30 me-
tros ou uma mangueira de
soro (aquela usada para fazer
estilingue). Conforme a carpa
fisga eu jogo a vara no rio e
seguro a linhada. Ai é só can-
sar o bicho e tirar. Se não
fizer isso, ele arrebenta a
linha”.

PRESERVAR - Guadanhini re-
vela que se a carpa for
grande, é praticamente im-
possível tirar sem usar essa
técnica. “Também gostaria de
expressar minha indignação
com muitos pescadores que
armam redes, principalmente
no Rio Ivaí. Vamos preservar
e usar apenas as varas e pes-
car no período indicado”, fina-
liza Guadanhini.

PESCARIA

Relatos de pescadores variam
do exagero ao inacreditável
Histórias contadas por quem frequenta as beiras de rios são
geralmente recheadas de detalhes surpreendentes 

79 |  Jo rna l  de  Serv iço  Cocamar  |  Novembro  2016 

Era um enxadão encabado”
DORIVAL MALAGUTI, de Floraí, ao explicar a coisa
estranha que havia fisgado e, com dificuldade,
conseguiu retirar do rio. Alguns dias depois,
conversando com o amigo Salvador Martins, ele
descobriu, espantado, que o tal enxadão pertencia
ao pai dele, o seu Benedito, que o havia perdido
havia muitos anos. 



Este tipo de material virou tendên-
cia entre designers e arquitetos por
várias razões. Entre elas, a beleza na-
tural, a resistência e a durabilidade
das madeiras, que podem ter mais
de 100 anos. “Juntar os estilos con-
fere um ar diferenciado ao ambiente,
misturando, ao mesmo tempo, a so-
fisticação e a exclusividade”, avalia
a consultora de interiores da Or-
ganne Móveis, Danieli Corona.

Dependendo de onde são utiliza-
dos, os móveis de demolição podem
ficar expostos ao sol e à chuva. Em

áreas externas, o ideal é utilizar um
verniz que os protejam das interfe-
rências naturais. Em ambientes in-
ternos, a manutenção é mais sim-
ples e pode ser feita uma vez ao
mês, além da limpeza diária com
pano liso e seco. O primeiro passo é
polir o móvel com uma lã de aço
seca, passar uma estopa seca e, por
último, cera de carnaúba. Para que
um ambiente rústico fique bonito e
elegante é preciso prestar atenção
no conjunto, começando pela pro-
porção entre o espaço e as peças es-
colhidas.
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PRODUTOS/EMPRESAS 

INFORME PUBLICITÁRIO 

A decoração rústica fica muito bem quando
combinada com outros estilos. Até mesmo as
modernas casas ficam ainda mais charmosas,
misturando o ambiente contemporâneo com
móveis e acessórios em madeira de demolição.

A beleza e a
sofisticação do rústico



E
m Maringá (PR), ber-
ço da Sicredi União
PR/SP, coordenado-
res de núcleo, geren-

tes e diretores da instituição
se reuniram no final do mês
de outubro, pela terceira vez
neste ano, para a apresenta-
ção dos resultados referentes
aos meses de julho, agosto e
setembro. 

Durante a reunião, coorde-
nada pelo presidente Welling-
ton Ferreira, foi demonstrado
o avanço da instituição no pe-
ríodo e ao longo deste ano. O
número de associados já pas-
sou de 127 mil, houve uma
evolução progressiva da ca-
derneta de poupança, que
hoje atinge a marca de 365
milhões de reais, enquanto a
carteira de crédito cresceu
21%. 

Maior cooperativa do Sis-
tema Sicredi no País e a 6ª
maior em crédito e investi-
mento em território nacional,
a Sicredi União PR/SP cele-
bra outras metas estabeleci-
das para o período, com

destaque para depósitos e re-
cursos totais e o reconheci-
mento em relação aos 17 pro-
jetos sociais organizados pela
instituição.

Segundo o diretor-executivo
Rogerio Machado, a supera-
ção de praticamente todas as
metas se dá ao modelo de
gestão. “Muito desse avanço
deve ser creditado a forma
como trabalhamos, nos aper-
feiçoando continuamente, pri-
vilegiando segurança, con-
fiança e qualidade dos servi-
ços e a capacitação dos geren-
tes e colaboradores”, conclui
o diretor.

METAS  - Com, atualmente
248 milhões de reis em Patri-
mônio Líquido, a cooperativa
busca incrementar mais 252
milhões ao montante até o fi-
nal de 2020. Além disso, a
projeção é totalizar cinco bil-
hões de reais em ativos totais
e angariar a abertura de mais
35 agências. Até 2020 a meta
mais promissora é estar en-
tre as três maiores cooperati-
vas de crédito e investimento

do país. Sobre este assunto,
Machado afirma: “O foco no
associado, na inclusão finan-
ceira e no desenvolvimento
local, nos ajudarão nessa ca-
minhada”.

CRISE - Assunto constante no
mercado financeiro, a crise
econômica vivida pelo País
não ficou de fora entre os as-
suntos abordados na região.
Nesta questão, segundo seus
dirigentes, a cooperativa se
mantém imutável, tendo como

principal argumento o respei-
to às pessoas. “A cooperativa
atua priorizando o relaciona-
mento com os associados an-
tes, durante e depois da crise.
É por isso que nosso cresci-
mento continua significativo,
mesmo perante um mercado
retraído. Lembrando que não
é um trabalho de hoje, há
anos estamos dialogando com
a sociedade sobre o cooperati-
vismo de crédito”, argumenta
Wellington Ferreira.
(Conteúdo: Mobi Comunicação)
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COOPERATIVA DE CRÉDITO

A cooperativa atua no Norte e Noroeste do Paraná com, atualmente, 57 agências e
também no Centro Leste de São Paulo com 18 unidades. Dos 108 municípios na área de
atuação, 10 contam apenas com agências da Sicredi União PR/SP. “Percebemos que as
pessoas procuram algo que esteja ligado ao associativismo, que crie união e qualidade
de vida. É neste sentido que atuamos, principalmente em regiões onde grande parte
das pessoas não tem acesso a soluções financeiras simples, como pagar uma conta”,
declara Edson Rocha, gerente regional de desenvolvimento.

No Brasil 5% da população é associada a uma cooperativa e a maior concentração se
encontra na região Sul do país. “Existem dois pontos de vista, o nosso é que temos
muito espaço para atuar e, consequentemente, crescer”, encerra o presidente Wellington
Ferreira. 

ATUAÇÃO

Maior cooperativa do Sistema
Sicredi e 6ª maior de crédito e
investimento do Brasil celebra
os resultados do 3º trimestre

Expansão marca atuação 
da Sicredi União PR/SP 

mil, o número
de associados

127

milhões de reais,
o montante em

caderneta de poupança 

365

Detalhe de reunião
promovida pela terceira
vez neste ano, agora
no final de outubro,
para apresentação
dos resultados da

cooperativa referentes
aos meses de julho,
agosto e setembro 

Temos muito
espaço para
atuar e, conse-
quentemente,
crescer”

WELLINGTON
FERREIRA, presidente

o crescimento da
carteira de crédito

21%
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O
aumento da competi-
tividade no mercado
levou muitas empre-
sas a se preocupa-

rem com questões que ge-
ram credibilidade e melho-
ram sua imagem diante da
sociedade e do próprio mer-
cado. O mesmo vale para os
negócios rurais. Quando há
alteração das propriedades
químicas, físicas e biológicas
do meio ambiente, advindas
de atividades humanas, po-
demos dizer que houve im-
pacto ambiental – uso de de-
fensivos e recursos naturais,
por exemplo. Isso pode afe-
tar a saúde e o bem-estar da
comunidade, bem como ati-
vidades sociais e econômi-
cas, condições estéticas e
sanitárias do meio ambiente

e a qualidade dos recursos
ambientais.

Entretanto a tecnologia
busca alternativas e meca-
nismos para apoiar o desen-
volvimento do agronegó-
cio sem prejudicar o am-
biente. A água, por exemplo,
pode ser usada de uma for-
ma mais racional com o uso
de irrigação ou fertirriga-
ção por gotejamento, o que
promove economia desse re-
curso e o melhor desenvolvi-
mento das plantas. A ava-
liação dos impactos ambien-
tais ajuda na busca e na con-
quista de um ponto de
equilíbrio entre desenvolvi-
mento social, crescimento
econômico e uso dos recur-
sos naturais.

Essa busca traz uma série
de desafios, mas é a responsá-
vel por um desenvolvimento
verdadeiramente sustentável.
Com um estudo de impacto
ambiental, tanto a iniciativa
privada quanto o governo con-
seguem analisar mais facil-
mente a viabilidade ou não de
uma atividade, encontrando
ao mesmo tempo alternativas
que podem ser adotadas para
minimizar os impactos negati-
vos ao meio ambiente. Em su-
ma, a importância da ava-
liação de impactos ambientais
gira em torno da preservação
e da restauração dos recursos
ambientais e da compatibiliza-
ção do desenvolvimento eco-
nômico e social, com a preser-
vação da qualidade e equilí-
brio do meio ambiente. 

Percebe-se a urgência de
que na agricultura reflita-se
sobre o seu conceito e manu-
seio principalmente no que
refere ao uso da água, pois
estudos revelam que cerca de
70% dos recursos hídricos
são gastos com a irrigação,
sem muito controle (FAO,
1998). A demanda total de
água no mundo é de apenas
10% da vazão média dos rios,

sendo que 70% são utilizados
pelas atividades agrícolas e
20% pelas indústrias. A
Unesco (2006) vai além e
aponta que 90% do total dos
recursos hídricos do mundo
são consumidos de forma
adequada ou inadequada pe-
la agricultura. 

SERVIÇO - Saiba mais em
www.tratecconsultoria.com.br. 

O que um dia foi conside-
rado essencialmente rural é
cada vez mais comum nos
guardarroupas e tem con-
quistado espaço em matéria
de moda urbana. É o estilo
country, inspirado dos cow-
boys americanos e adotado
por muitos brasileiros. Além
das calças e camisas estili-
zadas, destaque para botas,
chapéus, bonés e peças em
couro.

A tradicional camisa xa-

drez é sempre uma opção, a
exemplo do jeans. “Coletes,
cintos, fivelas também são
peças que ajudam a compor
este estilo”, explica o empre-
sário Waldomiro Costa, dono
da Sapataria Sudário, no
mercado maringaense desde
1987. “Começamos apenas
como sapataria e fomos evo-
luindo como loja country por
conta da demanda”.

Atualmente a Sudário é
uma das mais conceituadas

de Maringá, com clientes
da cidade e de várias re-
giões. “Botinas e roupas
country são os produtos
mais procurados, sem es-
quecer dos chapéus”, revela
Costa, que finaliza: “Tam-
bém realizamos consertos
de calçados”.

SERVIÇO – A Sapataria Su-
dário está localizada na Ave-
nida Paraná, 930. Para mais
informações ligue no tele-
fone (44)3226-1154. 

MEIO AMBIENTE 

Moda country ganha as cidades

A importância da avaliação de impactos ambientais gira em
torno da preservação e da restauração dos recursos ambientais
e da compatibilização do desenvolvimento econômico e social,
com a preservação da qualidade e equilíbrio do meio ambiente.

A importância dos
estudos sobre os
impactos ambientais
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A cooperação se aprende e
se pratica também na escola.
Em outubro os alunos do Co-
légio São Francisco Xavier,
de Maringá, participaram de
uma gincana cultural, espor-
tiva e social, que teve como
objetivo a promoção de valo-
res morais, culturais, éticos
e assistenciais, como viven-
ciar a importância da contri-
buição individual para o gru-
po e o sentido de equipe e
protagonizar momentos de
solidariedade. 

As atividades se refletem
no crescimento pessoal. A ta-
refa filantrópica realizada

pelas equipe foi a experiên-
cia mais marcante para os
envolvidos. Neste ano, os
alunos arrecadaram itens de
higiene pessoal para adultos,
visitaram entidades assisten-
ciais (creches e asilos) e or-
ganizaram momentos de
interação. Nas visitas às ins-
tituições, as atividades fo-
ram elaboradas de acordo
com a realidade de cada
uma, como danças, jogos,
brincadeiras, distribuição de
brindes, cantos e conversas.
“É emocionante ver essa
criançada envolvida com os
mais necessitados, esfor-
çando-se para arrecadar pro-

dutos para suprir institui-
ções carentes”, afirmou a di-
retora da instituição, Eliza
Shiozaki.
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A época de vestibulares
está ai novamente e um
grande número de filhos de
produtores rurais participa
dos exames, candidatando-
se a vagas em cursos rela-
cionados à atividade da fa-
mília e também em outros.
A pergunta de sempre: será
que há uma receita para o
sucesso? Apenas estudar
intensamente no ano da
prova, pode não adiantar
muito. 

E ano de vestibular, algu-
mas práticas podem ser
adotadas. Uma delas, man-
ter a rotina diária de estu-
dos de 6 a 8 horas extras,
fora o da sala de aula. E, às
vésperas, aumentar a qua-
lidade dos estudos e dimi-
nuir gradativamente a
quantidade, de maneira a
relaxar o corpo e a mente
para fazer a prova com

equilíbrio emocional.  

“O relaxamento é neces-
sário”, avalia o professor e
coordenador do Colégio In-
tegral, de Maringá, Ricardo
Gobetti Suzuki. Para quem
não costuma praticar espor-
tes, há outras opções, como
passear, assistir a um bom
filme, ouvir música. De

acordo com Suzuki, a ro-
tina vai depender muito de
cada um, não há uma re-
ceita pronta. Para isso, se
faz necessário planejar e
executá-la de forma organi-
zada.  Sem esquecer que
dormir bem e se alimentar
adequadamente também
são essenciais para o de-
sempenho. 

JUVENTUDE 

MANUTENÇÃOPlanejar os estudos ajuda nos 
preparativos para o vestibular 

O custo da retífica com-
pleta de um motor em rela-
ção ao preço de um novo,
pode variar entre 50% e
60%. Desde que o serviço
seja executado por empre-
sas comprovadamente qua-
lificadas, há outros bene-
fícios, como o aumento da
vida útil e a manutenção da
originalidade de fábrica, se-
gundo explica o diretor da
empresa Técnica de Soldas
RYI, Paulo Kido. 

Com mais 35 anos no
mercado, a RYI é reconhe-
cida por ser pioneira e a
maior em remanufatura de
blocos, cabeçotes e virabre-
quins de motores. A em-
presa é reconhecida tam-

bém pela recuperação de
blocos com quebra e trinca,
na linha agrícola e estacio-
nários.

Segundo o empresário, a
qualidade e a garantia de
um motor retificado vão de-
pendem muito do usuário.
“Em condições normais e
uso com revisões, fica muito
próximo de um motor novo.
O motorista ou qualquer
usuário do veículo, indepen-
dente se veicular, agrícola
ou estacionário, deve trabal-
har sempre com uma manu-
tenção preventiva, de acor-
do com as instruções do fa-
bricante”, assim ele terá
uma vida útil do motor mais
longa”, finaliza. 

Retificar um
motor pode
ser vantajoso 
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Em Maringá, alunos desenvolveram
atividade sobre a importância da
contribuição individual no apoio
aos menos favorecidos

Cooperação se aprende também na escola 





Carregar excesso de peso ou
empregar grande força física
pode levar ao surgimento de
hérnias inguinais, que oco-
rrem na região da virilha, es-
pecialmente quando há pre-
disposição do biótipo do indi-
viduo. As mesmas respondem
por 75% de todas as hérnias
abdominais. 

Esses problemas podem
ocorrer em um ou em ambos
os lados da virilha e são 25
vezes mais comuns em ho-
mens do que em mulheres, es-
pecialmente atletas de alta per-
formance, trabalhadores bra-
çais, pessoas que sofrem de
prisão de ventre ou que des-
envolveram dificuldades de
próstata e precisam fazer força
para urinar. Quem explica é o
médico cirurgião geral Márcio

Roberto Viquiato, especialista
da Clínica MGastro, localizada
em Maringá.

Como o canal inguinal é
uma região potencialmente
fraca da parede abdominal,
onde, ao longo dos anos, tam-
bém costuma haver uma las-
sidão muscular, deixando os
músculos mais fracos, o es-
forço maior pode levar a uma
rotura que permite a passa-
gem do conteúdo abdominal,
normalmente parte do intes-
tino, para dentro do canal.

DESCONFORTO - O paciente
com hérnia inguinal se queixa
de abaulamento (apareci-
mento de nódulos) nesta re-
gião, com dor ou desconforto
associado, que piora diante do
esforço abdominal (tosse, eva-
cuação, exercício, levantamen-
to de objetos pesados), além da
sensação de fraqueza ou pres-
são na virilha. Em homens,
pode-se observar o aumento
escrotal, conforme cita o mé-
dico cirurgião geral. Quando a
pessoa se deita ou fica em re-
pouso, a hérnia se recolhe e o
nódulo desaparece. 

Não há nenhum tipo de pre-
venção para a hérnia inguinal
e a cirurgia é o único trata-

mento eficaz, recomenda Vi-
quiato. E quanto menor a hér-
nia, maior o sucesso do tra-
tamento cirúrgico. “Ao notar o

seu aparecimento, é impor-
tante procurar um médico,
sem demora, para o diagnós-
tico correto”, orienta.
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ESPAÇO SAÚDE

TURISMO

Sempre é uma boa época para viajar a Fortaleza. Pontos
turísticos existem de sobra, mas as atrações mais conco-
rridas são as praias. “Lá faz sol o ano inteiro, motivo que
dá o apelido de Terra do Sol à cidade”, afirma Bruno Qui-
lici, da operadora CVC em Maringá, citando a praia do
Futuro como um ponto obrigatório de visita, para aprovei-
tar o mar e areia e desfrutar de toda infraestrutura. 

O Beach Park, ressalta, é outra atração imperdível: um
complexo de diversão e hospedagem com parques, resorts
e praia. São diversos equipamentos aquáticos para todos
os gostos, dos tranquilos aos mais radicais.

Entre os passeios em Fortaleza, o centenário Theatro
José de Alencar é referência de arquitetura, enquanto o
Museu da Cachaça traz um panorama desta autêntica be-
bida brasileira. Por conta da grande demanda, a CVC está
com um voo direto de Maringá para Fortaleza durante
todo o período de férias.

Férias em Fortaleza

CUIDADO - As hérnias que não forem tratadas no iní-
cio tendem a aumentar com o passar do tempo e podem
permitir que o intestino saia pelo orifício e não consiga
voltar. Isso faz com que o sangue deixe de circular, cau-
sando necrose e ameaçando a vida do individuo, caso não
seja feita uma correção cirúrgica de emergência.

Modernas técnicas cirúrgicas consistem na colocação
de tela sintética no local, em vez de simplesmente corrigir
o defeito do canal inguinal com pontos. Os casos de reci-
diva são mínimos, menos de 3%. Com a vantagem de não
causar tensão ou maior dor no pós-operatório e utilizar
um tecido seguro e integro (tela) para a correção do de-
feito. 

A aplicação da tela pode ser realizada tanto pelo método
convencional (incisão na região inguinal) quanto por ci-
rurgia vídeo-laparoscópica (através da colocação de pinças
na cavidade abdominal), que tem a vantagem de ser pra-
ticamente indolor e permitir que a cirurgia seja realizada
através de pequenos furos. Isso permite que o paciente
retorne rapidamente ao trabalho e o risco de infecção é
pequeno. “Um cirurgião pode ajudar a decidir qual opera-
ção é melhor em cada caso. Esta decisão deve ser tomada
após considerar a idade do paciente, se tem outras doen-
ças e a preferência dele”, complementa o médico Márcio
Viquiato. 

Importante 

INFORME PUBLICITÁRIO 

Cirurgia é o único tratamento eficaz e

deve ser feita sem perda de tempo 

O risco de hérnia na virilha
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Há apenas três anos no
Brasil, a Sancor Seguros,
fundada há 71 anos em
Sunchales, província de
Santa Fé, Argentina, opera
também no Paraguai e no
Uruguai e já tem no País
mais de 50% dos negócios
internacionais do grupo. E
mesmo com a crise econô-
mica que atinge o Brasil, a
unidade local da segura-
dora cresceu 64% em fatu-
ramento neste ano, até
outubro, em comparação ao
exercício 2014/15.

Com forte atuação no
agronegócio, além dos de-
mais segmentos - patrimo-
niais, automóveis e pes-
soas -, a empresa espera
fechar o ano com fatura-
mento no País de R$ 240
milhões, dos quais R$ 130
milhões advindos do agro-
negócio, cerca de 40%, as-
segurando mais de um
milhão de hectares em
todo o Brasil, especialmen-
te lavouras de grãos. Com
foco em inovação e em
atender as demandas dos

segurados, e por sua ori-
gem cooperativista, sem-
pre busca parcerias com
cooperativas e associações
para desenvolver produtos
que se ajustem às necessi-
dades locais.

No último dia 11/11, a
Sancor Seguros inaugurou
sua nova sede da matriz
brasileira, em Maringá
(PR), e apresentou seus pla-
nos de expansão para o
Brasil e os resultados de
2016. 

PRODUTOS/EMPRESAS  

Sancor Seguros 
cresce no Brasil

Antes do plantio ou da co-
lheita, é aconselhável fazer
uma revisão preventiva tam-
bém do ar condicionado do
trator, da colheitadeira, do ca-
minhão e das demais máqui-
nas, conferindo se as cor-
reias estão corretamente es-
ticadas e não gastas, segun-
do orienta o técnico Márcio
Ademir Frediani, sócio da
Truck Ar Condicionado. Com
cuidados assim é possível
aumentar a vida útil do equi-
pamento e garantir um bom
funcionamento, já que opera
em condições adversas.

Frediani recomenda ligar o
ar condicionado da máquina
por 20 minutos a cada 15
dias para que o sistema fique

sempre lubrificado e evite o
ressecamento de mangueiras
e retentores. Já durante a
safra, diz, é preciso manter a
cabine limpa para que a
poeira não entre pelos dutos
e cause o entupimento do
evaporador. 

Ele aconselha ainda limpar
o condensador diariamente,
na safra, para evitar um su-
peraquecimento no sistema
do ar condicionado ou perda
do compressor. Outros cuida-
dos básicos são não afogar o
motor da máquina, nem dei-
xá-lo em marcha lenta com o
ar ligado. A má refrigeração
do sistema acarreta a quebra
do compressor, adverte o es-
pecialista. 

Cuidados com o ar 
condicionado das
máquinas     

Quem trabalha no campo
sabe o quanto é difícil manu-
sear sacarias de adubo e se-
mentes na época do plantio
ou colheita. Mas isso está fi-
cando no passado. É que a
grande maioria dos agricul-
tores está aderindo aos guin-
dastes, equipamentos úteis
para carregamentos nas fa-
zendas. Eles permitem que o
produtor abasteça as planta-
deiras com mais agilidade e
segurança, isso tudo sem
contar o fato de economizar
mão de obra. 

Os guindastes também po-
dem ser utilizados para efe-
tuar o carregamento de im-
plementos – neste caso, só é
preciso verificar o peso indi-

cado. “Esses fatores já são lu-
crativos o suficiente para
pagar a parcela de um finan-
ciamento. Nos últimos anos,
os preços têm se mantido
constantes, sem aumento”,
comenta o coordenador de
marketing da Rodomunk,
Vitor Frasson. “Os nossos
equipamentos podem tanto
ser montados sobre um ca-
minhão, quanto apoiados
sobre uma base fixa”.

Quando vendidos para pro-
dutores rurais, os guindastes
Rodomunk vão com o supor-
te usado para carregar os
bags e com uma plataforma
de operação, de onde o pro-
fissional visualiza o trabalho
dentro da carroceria.

Guindastes facilitam 
a vida no campo
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Água protegida 
e de qualidade
Para proteger a água con-

sumida em casa ou empresa,
mantendo-a potável, e evitar
a proliferação de insetos, co-
mo o Aedes Aegypti, trans-
missor da dengue, do zika
vírus e da febre chikun-
gunya, é preciso que a caixa
d’água tenha fechamento se-
guro com encaixe perfeito
entre corpo e tampa. A reco-
mendação é feita por Marcelo
Alfredo Martin, do Centro Co-
mercial Tiradentes. 

Os modelos de caixa d’água

da Tigre, disponíveis em dife-
rentes capacidades na empre-
sa, não só bloqueiam a en-
trada do inseto, como evitam
a incidência dos raios de sol,
o que favorece o desenvolvi-
mento de algas e bactérias.
Dentre os benefícios ele cita
também a elevada durabili-
dade, devido ao aditivo UV, a
simplicidade na instalação,
pois já vem com marcação
para furos, facilitando o tra-
balho, e a praticidade de lim-
peza, com superfície interna
lisa que evita incrustações.

Para instalar a caixa d’á-
gua pode ser usada uma es-
trutura de madeira ou con-
creto, mas a mesma precisa
ter resistência compatível
com o peso da caixa cheia e
ser maior que a largura do
fundo desta. “Observe se a
base está lisa, nivelada,
isenta de sujeira e mate-
riais pontiagudos. Se for co-
locada em uma base de ma-
deira, as tábuas devem ser
resistentes e sem espaça-
mento entre elas”, orienta
Marcelo.




