




3 |  Jo rna l  de  Serv iço  Cocamar  |  Março  2016

A
Cocamar finalizou o
primeiro trimestre
de 2016 comemo-
rando seus 53 anos

de fundação – o aniversário
transcorreu no dia 27 de
março – e também o bom des-
empenho registrado nesses
primeiros três meses. Depois
de faturar R$ 3,3 bilhões no

ano passado, a cooperativa
planeja chegar a R$ 3,7 bi-
lhões em 2016 e avança firme
para atingir a meta de R$ 6
bilhões em 2020. Em feve-
reiro, o faturamento foi re-
corde: R$ 418,5 milhões. 

O presidente Divanir Higino
da Silva explica que a Coca-

mar está inserida em um
mercado bastante concorrido.
Se, por um lado, os custos
não param de subir, de outro
é necessário aproveitar opor-
tunidades para ampliar o fa-
turamento e manter a com-
petitividade da cooperativa.
“Crescer é fundamental”, re-
sume.  

IMPULSO - “Uma importante
contribuição para os números
do primeiro trimestre foram
dados pela campanha de ven-
das de insumos de milho no
final de 2015”, lembra o vice-
presidente José Cícero Ade-
raldo. Segundo ele, a con-
fiança e a boa aceitação dos
cooperados em relação a qua-
lidade dos produtos comercia-
lizados pela cooperativa,
fazem com que esse setor
tenha uma expansão contí-
nua. Se em 2010 as vendas de
insumos agropecuários fica-
ram na casa de R$ 230 mi-
lhões, o montante evoluiu
para R$ 834 milhões no ano
passado e a perspectiva é que
chegue a R$ 1 bilhão em
2016.

CAMPANHA - Foi com o obje-
tivo de oferecer a oportuni-
dade de bons negócios aos

produtores que a Cocamar re-
alizou na segunda quinzena
de março a campanha de ven-
das de insumos para a safra
de soja 2016/17.  O vice-presi-
dente comentou em eventos
de lançamento que reuniram
gerentes e profissionais técni-
cos em Londrina e Maringá,
que a campanha, ao mesmo
em que oferece produtos de
alta qualidade e a preços com-
petitivos aos produtores, faz
parte da estratégia da coope-
rativa para impulsionar seu
faturamento. 

Aderaldo citou ainda que as
incertezas em relação a 2016
no Brasil, com dificuldades
nos campos político e econô-
mico, o dólar pode experimen-
tar, ao longo dos próximos
meses, uma sequência de
altas e baixas. Por isso, reco-
mendou aos produtores asso-
ciados que “travem” os custos
da safra 2016/17, negociando
antecipadamente parte da
produção com a cooperativa. 

SOJA - Por outro lado, José
Cícero Aderaldo lamentou
que dez dias consecutivos de
chuvas, em fevereiro – época
em que grande parte das la-
vouras de soja já estava

pronta para a colheita - te-
nham prejudicado a produti-
vidade. “Vamos receber uma
safra cheia, mas não uma su-
persafra”, disse, explicando
que, por conta das chuvas, a
Cocamar deve totalizar o re-
cebimento de 850 mil tonela-
das de soja. A projeção inicial
era de 1,050 milhão de tone-
ladas. 

Cocamar completa 53 anos
em trimestre de avanços  
DESEMPENHO PERÍODO REGISTROU NÚMEROS EM EVOLUÇÃO,
RUMO A UM FATURAMENTO DE R$ 3,7 BILHÕES NESTE ANO 

COOPERATIVA

O presidente Dinavir Higino da Silva e o
vice-presidente José Cícero Aderaldo

1963
foi o ano de
fundação da

cooperativa, por
46 produtores

de café
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A Cocamar detém em Maringá um dos maiores e
mais diversificados parques industriais do
cooperativismo brasileiro, onde possui duas plantas
de extração de óleo e farelo, refinaria de óleos,
torrefadora de café, envase de álcool, indústria de
bebidas à base de soja e néctares, indústria de
maionese e molhos, fábrica de suplemento mineral,
misturador de resíduos vegetais, indústria de fios
têxteis, usina de preservação de madeira e
unidade de cogeração de energia. 

COOPERATIVA





A
primeira edição do
Rally Cocamar
Bayer e Spraytec
de Produtividade,

que conta também com o pa-
trocínio da Sancor Seguros,
BRDE e Zacarias Chevrolet,
começou no dia 17 de março,
com visita a quatro produto-
res da região de Maringá. 

Quatro experiências dife-
rentes. O primeiro, José Ro-
gério Volpato, em Ourizona,
está entre os entusiastas do

consórcio milho e braquiária
no inverno. O segundo, Anto-
nio Crubelati, no município
de São Jorge do Ivaí, é um
produtor que mantém a pro-
priedade de portas abertas
para novas tecnologias e ini-
ciativas que ajudem na evo-
lução de seus negócios. Em
Floraí, o Rally passou pela
propriedade de Cecília Fala-
vigna, campeã do Concurso
Cocamar de Produtividade
de Soja da safra 2014/15, e
na sequência, visitou o pro-

dutor Luis Antônio Cremo-
neze Gimenez. Reconhecido
por suas médias elevadas,
“Pico”, como é chamado, de-
cidiu “reconstruir” uma faixa
de solos de sua propriedade
– caracterizada por deficiên-
cias naturais - , com a orien-
tação de especialistas. 

Numa segunda etapa, a
equipe se deslocou até a di-
visa dos estados do Paraná
e São Paulo. Do lado para-
naense, conheceu César Vel-
lini, um agropecuarista que
desenvolve um exemplar
programa de Integração La-
voura-Pecuária-Floresta. E,
do lado paulista, a experiên-
cia de Marcos Antônio Al-
meida, um desbravador na
cultura da soja, insistindo
com essa cultura numa re-

gião de muitos consideram
adversa, onde predominam
pastagens degradadas. 

Nas duas primeiras via-
gens, o Rally se deparou
com histórias inspiradoras
de produtores determinados
a evoluir em seus negócios
e são referência para outros.
Por isso, o Rally se soma ao
Concurso Cocamar de Pro-
dutividade de Soja, resu-
mindo todas as viagens –
que vão até o final de abril –
em um audiovisual e uma
revista para distribuição aos
cooperados. Em todas as via-
gens, a equipe é acompa-
nhada por profissionais téc-
nicos da cooperativa e, even-
tualmente, por representan-
tes das empresas patroci-
nadoras. 

REFERÊNCIAS EQUIPE VISITA
PRODUTORES INTERESSADOS
EM APRIMORAR CADA VEZ
MAIS OS SEUS NEGÓCIOS

Percorrer as regiões para 
conhecer as boas práticas

O Rally é uma
iniciativa que
nasceu para
divulgar as
boas práticas
realizadas
pelos nossos
cooperados.
Um trabalho
cuja proposta 
é contribuir
para o aumento
da produtividade
regional”

JOSÉ CÍCERO
ADERALDO,
vice-presidente
da Cocamar



BRAQUIÁRIA - No município de Ourizona,
região de Maringá, o produtor José Rogério Volpato,
que responde também pela coordenação do Conselho
Fiscal da Cocamar, desenvolve desde 2009
o consórcio milho de inverno e braquiária.
“É uma prática que contribui para a melhoria
do solo e tem reflexos muito positivos”, afirma,
justificando: “A palhada controla a erosão,
inibe as ervas daninhas, mantém a umidade do
solo e melhora a produtividade das culturas.”

CUIDAR DO SOLO - O produtor Antonio Crubelatti, cuja
família reside no município de São Jorge do Ivaí, desde 1951,
costuma abrir a propriedade para novas experiências trazidas
pela Cocamar, voltadas ao incremento da produtividade.
“Temos que melhorar sempre, com a preocupação de fazer a
nossa parte quanto a conservação do solo. É uma obrigação
nossa entregá-lo melhor para as novas gerações”.



CONSEGUIR
MAIS - Procurando
sempre investir nos
melhores produtos e
materiais para
incrementar a
produtividade de suas
lavouras, também no
município de Floraí,
Luis Antônio Cremoneze
Gimenez, o “Pico”,
tem conseguido médias
elevadas. Neste ano,
com a orientação de
especialistas, está
“refazendo” uma faixa
de terras que apresenta
deficiência natural,
onde geralmente colhe
pouco ali. “É uma parte
da propriedade que
tem derrubado a
produtividade”, explica. 

EVOLUIR SEMPRE - Com propriedade
em Floraí, Cecília Falavigna, há anos se posiciona
entre os primeiros colocados no concurso Cocamar
de Produtividade de Soja. A produtora está sempre

atenta as novas tecnologias, e faz questão de realizar
uma gestão inovadora. Na safra 2014/15, Cecília foi a

campeã do concurso, ao lado do filho Paulo César.
Eles também são destaque em produção de laranja.



INTEGRAÇÃO -
Há quase 20 anos,
o produtor César Vellini
desenvolve em Jardim
Olinda, região de
solo arenoso, clima
quente e índices de
chuvas inferiores a
de outras áreas do
estado, um bem-sucedido
programa de Integração
Lavoura-Pecuária-Floresta
(ILPF). Na recente safra
2015/16, ele colheu a
média de 180 sacas
por alqueire, mantendo
800 cabeças de gado
em 100 alqueires. 

UM DESBRAVADOR - Fazendo história,
o produtor Marcos Antônio Almeida é um dos
primeiros a investir no plantio de soja, numa
região que alguns consideram imprópria ao

cultivo de grãos. Porém, com orientação técnica
da Cocamar, ele acredita que é possível crescer.
Nas primeiras áreas, colheu uma média e 100

sacas/alqueires e, agora, espera atingir 160.





(Eng. Agr. Dr. Júlio
R. Fagliari)

A
Spraytec Fertilizan-
tes pode se orgu-
lhar da tradição e
capacidade de con-

tinuar inovando. Foi essa ca-
pacidade de estar à frente dos
acontecimentos que permitiu
nos últimos anos um proces-
so de crescimento contínuo e
especializado. 

Este é o primeiro ano em
que a Spraytec participa do
Rally Cocamar de Produtivi-
dade, consolidando e fortale-
cendo a comunicação com a
Cocamar, seu importante par-

ceiro. É um momento de ino-
vação em tecnologia e fortale-
cimento do portfólio agrícola
e pecuário, segmentos de ele-
vada importância para o
agronegócio brasileiro, no
qual o foco é a introdução de
novos conceitos e novas tec-
nologias. 

O Consultor técnico de ven-
das da Spraytec Luiz Gustavo
Lapi (KeyAccount na Coop.
Cocamar) responsável por
apresentar a linha de produ-
tos direcionados a soja, traz
uma característica fundamen-
tal – a entrega de um conjun-
to de soluções para o produtor
que lhe confere confiabili-

dade, segurança na aplicação
e rentabilidade. Aumentar a
qualidade, a produtividade e
reduzir custos são os princi-
pais objetivos de quem in-
veste no agronegócio. 

A Spraytec atua na geração
de conhecimentos científicos
e tecnológicos direcionados
ao desenvolvimento de siste-
mas agrícolas e pecuários
sustentáveis, compatibilizados
com o uso racional de insu-
mos agrícolas, como na cul-
tura da soja. A utilização des-
ses insumos é importante pa-
ra aumentar o potencial gené-
tico das plantas, inibir fatores
limitantes de clima e solo,
com objetivo de alcançar altos
rendimentos e qualidade do
produto colhido. Entre os fa-
tores limitantes na explora-
ção das culturas estão àque-
les ligados a nutrição vegetal,
que é um dos segmentos de

atuação da Spraytec.

A demanda crescente por
alimentos e o estoque global
mais baixo das commodities
agrícolas, tem mantido preços
elevados, o que tem estimu-
lado o produtor a buscar no-
vas tecnologias de produção.
É cada vez mais evidente o
movimento de evolução pro-
fissional do produtor rural,
principalmente, por conta do
aumento do porte das empre-
sas agrícolas e sua estrutura-
ção. 

A Spraytec está traba-
lhando e evoluindo a passos
largos, no sentido do aumen-
to da profissionalização e da
eficiência dos produtos. As
perspectivas são extrema-
mente positivas, numa com-
binação de oferta mais qua-
lificada e demanda aquecida
por novas tecnologias.

É CADA VEZ MAIS EVIDENTE
O MOVIMENTO DE EVOLUÇÃO
DO PRODUTOR RURAL 

DESTAQUE

Rally: a Spraytec apoia
a iniciativa da Cocamar







A
Receita Estadual
do Paraná infor-
ma que prorrogou
de 1º de abril para

o dia 3 de outubro de 2016
a regra que exige o referen-
ciamento da nota fiscal de
produtor rural na emissão
de uma Contra-Nota de Pro-
dutor Rural (NF-e), que cons-
ta na regra BA10-20 da Nota
Técnica 2015.002. 

A Receita Estadual reco-
menda que os contribuintes
realizem antecipadamente
os devidos testes no am-
biente de homologação da
NF-e. Mais informações po-
dem ser encontradas no Por-
tal Nacional da NF-e.

Para que não haja dúvida,
a emissão da nota fiscal do
produtor é obrigatória para

o transporte de mercadorias
de qualquer tipo, estando o
transportador sujeito a ser
autuado pela fiscalização se
não estiver em poder do
mesmo. Ressaltando, ape-
nas foi prorrogado para 3 de
outubro a regra que exige o
referenciamento da nota fis-
cal do produto rural na
emissão de uma Contra-
Nota de Produtor Rural.  

Portanto, a partir de 3 de
outubro, nenhuma movi-
mentação de produto agrí-
cola ou pecuário no estado
poderá ser feita sem a res-
pectiva nota fiscal do produ-
tor rural, que passará a ter
uma inscrição estadual para
a comercialização de sua
produção. Dessa forma, as
cooperativas só poderão re-
ceber a safra mediante a

Nota Fiscal do produtor, que
deverá ser exclusiva por via-
gem. Caso contrário, não se-
rá possível efetuar a nota de
entrada na cooperativa, o
que irá impossibilitar o rece-
bimento da produção do coo-
perado.

A nota fiscal é um docu-
mento obrigatório que acom-
panha a produção agrope-
cuária nas operações efetua-
das pelos produtores rurais.
Por isso, é importante que o
produtor rural procure o
emissor de recibo de sua ci-
dade. Após efetuar a inscri-
ção no Cadastro de Pro-
dutor, é preciso solicitar a
AIDF - Autorização de Im-
pressão de Documentos Fis-
cais – na Secretaria de Agri-
cultura ou na subprefeitura
mais próxima. 
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Regra para o referenciamento
da Nota Fiscal do Produtor foi
prorrogada para 3 de outubro 
ATENÇÃO A PARTIR DAQUELA DATA, A
COOPERATIVA NÃO TERÁ COMO RECEBER A SAFRA
SE O COOPERADO NÃO REFERENCIAR A NOTA
FISCAL DO PRODUTOR NA EMISSÃO DE UMA
CONTRA-NOTA DE PRODUTOR RURAL (NF-e) 

LEGISLAÇÃO

Poderão inscrever-se no CAD/PRO as pessoas jurídicas
que se dediquem à atividade agropecuária e que preten-
dam realizar operações relativas à circulação de merca-
dorias, que se enquadrem nas seguintes condições:

• Pessoas jurídicas de direito público, universidades, fa-
culdades e Instituições de ensino, nas suas áreas de pro-
dução agropecuária experimentais;

• Pessoas jurídicas sem fins lucrativos, reconhecidas
como de utilidade pública, as suas áreas de produção
agropecuária.

Pessoas Jurídicas poderão
se inscrever no CAD/PRO?

Nas saídas de bens e pro-
dutos da propriedade do pro-
dutor rural, seja para ven-
das, remessas para feiras,
exposições ou depósitos;
transferências para outra
propriedade, ainda que no
mesmo município e do
mesmo produtor; ou qual-
quer outra finalidade. Obser-
var que:

a) Deverá ser emitida uma
nota fiscal de produtor para
cada veículo transportador;

b) A responsabilidade pela
emissão desta nota fiscal é
do produtor rural. Portanto,
para sua segurança, nunca
o bloco deve ser emprestado
ou confiado à guarda de ou-
tras pessoas.

c) Regra geral: não será
necessário exigir a nota fis-
cal de entrada (contra nota)
da empresa adquirente. A
nota fiscal de entrada de-
verá ser exigida quando, na
emissão da nota fiscal de
produtor, for impossível de-
terminar o valor ou a quan-
tidade da mercadoria a ser
transportada.

Quando emitir a nota?
Com a emissão da nota fiscal de produtor, o estado

e o município têm condições de saber o quanto foi co-
mercializado e, em consequência, os recursos que po-
derão voltar ao meio rural em forma de benefícios,
tais como: escolas, postos de saúde, segurança, es-
tradas rurais, assistência técnica, etc. Além disso, a
nota fiscal de produtor é uma das garantias para ob-
tenção da sua aposentadoria e demais benefícios
junto à Previdência Social. O Produtor Rural também
tem desconto do ICMS no consumo de energia elé-
trica.

Quais as vantagens
para o produtor?





E
m busca de alter-
nativas de biomas-
sa para uso nas
caldeiras de seu

parque industrial, a Coca-
mar estuda a possibilidade
de abrir espaço para o
sorgo biomassa. Por isso,

tem incentivado o cultivo
dessa planta em uma área
de 70 a 100 km de distân-
cia de Maringá. O objetivo

é criar mais uma alterna-
tiva de cultivo comercial na
região, podendo este ser
feito no inverno ou no ve-
rão.

A planta, de crescimento
rápido e alto potencial pro-
dutivo, pode atingir até seis
metros de altura em apenas
120 dias. O corte, entre-
tanto, é feito com 90 a 110
dias. A grande vantagem,
segundo explica o coordena-
dor técnico de culturas
anuais, Emerson Nunes, é
o fornecimento de um gran-
de volume de massa em
um curto período. São pro-
duzidas de 25 a 30 tonela-
das por hectare com 50% de
umidade. 

Há uma estatística com-
parativa que aponta: en-
quanto o eucalipto produz,
em média, 100 toneladas
de matéria seca por hectare
em cinco anos, o sorgo bio-
massa oferece cerca de 30
toneladas por hectare, mas
em apenas três meses. Ou-
tra vantagem é tratar-se de
uma cultura menos susce-
tível a pragas e doenças,
além de ser totalmente me-
canizável. “Por suas carac-
terísticas, o sorgo diminui
a população de alguns ne-
matoides no solo, a inci-
dência de determinadas
doenças na cultura do mi-
lho e inibe o desenvolvi-
mento de plantas dani-
nhas”, diz Nunes.

NOVIDADE   OBJETIVO DA COCAMAR,
AO INCENTIVAR O CULTIVO, É UTILIZAR A
MATÉRIA PRIMA COMO COMBUSTÍVEL NAS
CALDEIRAS DE SEU PARQUE INDUSTRIAL.
POR MARLY AIRES 
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CULTIVO

Sorgo biomassa pode ser 
alternativa na região

Pesquisado pela Embrapa e outras empresas, esse
tipo de sorgo apresenta qualidade para gerar energia,
com poder calorífico semelhante ao do bagaço da cana
de açúcar e do eucalipto. O teor de fibra varia de 22%
a 28% e a umidade, em torno de 50%, o que é baixo,
ideal para queima nas caldeiras. O material também
pode ser utilizado em usinas termelétricas, para gerar
energia. 

“Não podemos ficar dependentes de poucas fontes
de energia e das oscilações de mercado”, comenta
Nunes. “Temos divulgado o projeto entre os coopera-
dos buscando identificar áreas potenciais para cultivo,
que pode ser uma opção para o agricultor”, acrescenta.

Segundo o coordenador técnico, há várias possibili-
dades de manejo em estudo: plantar o sorgo mais
cedo, a tempo de ainda plantar aveia antes da soja;
plantar em consórcio com a braquiária, da mesma
forma que é feito com o milho; além de ser uma cul-
tura que pode ser plantada o ano todo, conforme as
condições climáticas.

Existem também estudos para adensamento da bio-
massa de sorgo (enfardamento e briquete). Isso possi-
bilitará produzir a distâncias maiores do local onde
será utilizado, e ainda ampliar o uso final da bio-
massa, como em forno de pizzaria, fornalha de seca-
dores de grãos e outros. 

Poder calorífico 





P
or meio do Instituto
Constâncio Pereira
Dias de Responsabi-
lidade Social, a Coca-

mar planeja entregar em
2016 um total de 50 unida-
des sanitárias móveis para
uso em propriedades de coo-
perados produtores de laran-
ja que participam do Co-
mércio Justo, o mercado soli-
dário internacional. 

A Cocamar participa do
Comércio Justo desde 1999,
depois que a Fairtrade Labe-
lling Organization Internatio-
nal (FLO) constatou que a
atividade desenvolvida na
região atende aos critérios
ambientais e sociais exigi-
dos. O projeto tem a proposta
de contribuir para uma mu-
dança nas relações comer-
ciais, para que os pequenos
produtores e trabalhadores

possam ter um controle cres-
cente sobre seu próprio fu-
turo, complementando o
trabalho desenvolvido pela
cooperativa e, assim, propor-
cionando melhores condi-
ções de vida por meio do
desenvolvimento sustentá-
vel. Em 2012, o programa foi
reestruturado e, por atender
as exigências internacionais
do mercado solidário, a FLO
assegura um valor adicional
de 200 dólares para cada to-
nelada de suco concentrado
- produzido com as laranjas
dos cooperados -, que for em-

barcada para a Europa. No
continente europeu, uma
parcela crescente de consu-
midores não se importa em
pagar um pouco mais para
ter à mesa produtos susten-
táveis. O suco é distinguido
nas gôndolas pelo selo do
Comércio Justo. A certifica-
ção é renovada mediante ri-
goroso acompanhamento. 

As 50 unidades sanitárias
são apenas uma parte dos
benefícios que os produtores
recebem por participar desse
mercado. De acordo com a
coordenadora de projetos do
ICPD, Silvia Podolan, 18 sa-
nitários já foram entregues
no ano passado, conferindo
mais dignidade ao trabalho
dos colhedores de laranja.
Neste ano, como resultado
dos recursos arrecadados
em 2015, quando foram ex-
portadas cerca de 2 mil tone-
ladas, há R$ 2,2 milhões
disponíveis para a execução
de várias iniciativas de apoio

aos produtores. Os projetos
preveem a construção ou a
adequação de armazéns nas
propriedades para acondicio-
namento de produtos quími-
cos, a preservação de nas-
centes e mananciais, a ade-
quação de fossas sépticas a
estruturas de compostagem
e separação de lixo e resí-
duos recicláveis, prestação
de consultoria e auditoria
para o aperfeiçoamento da
gestão e dos serviços, incen-
tivo à participação em even-
tos técnicos e implantação da
rastreabilidade. A coordena-
dora acrescenta que o plano
de desenvolvimento para o
ano, prevendo todos os in-
vestimentos, é debatido com
os produtores e referendado
em assembleia geral. São
cerca de 290 os produtores
de laranja participantes do
Mercado Justo, os quais são
orientados também a fazer o
manejo do greening (enfer-
midade letal para as plan-
tas). A propósito, cerca de

R$ 250 mil serão destinados
a financiar um laboratório
em parceria com o Instituto
Agronômico do Paraná
(Iapar) para a produção de
insetos predadores do psilí-
deo Diaphorina citri., o vetor
do greening. Os citricultores
são incentivados financeira-
mente, ainda, a adotar o tra-
balho formal em seus po-
mares. “Vamos fazer a distri-
buição de R$ 550 mil este
ano, a serem pagos em
forma de complemento por
caixa de laranja entregue à
cooperativa”, explica. 

A previsão da Cocamar é
que na safra 2016/17, que
começa em abril, sejam col-
hidas 5,5 milhões de caixas
de 40,8 quilos de laranja.
No último ciclo, o montante
foi de 5,2 mi-lhões de cai-
xas. A produção é proces-
sada em Paranavaí pela
unidade da Louis Dreyfus
C o m m o d i t i e s
(LDC). 

LARANJA

RECURSOS PLANO DE
DESENVOLVIMENTO PREVÊ A
APLICAÇÃO DE R$ 2,2 MILHÕES
ESTE ANO PARA BENEFICIAR
CERCA DE 290 PARTICIPANTES.
POR ROGÉRIO RECCO
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Os citricultores são incentivados, financeiramente, a adotar o trabalho formal em seus pomares 

Ligados à Cocamar, produtores 
do Comércio Justo recebem 
vários benefícios

R$ 250 
mil serão usados
para financiar um 

laboratório em 
parceria com o Iapar
para produção de
insetos predadores
do psilídeo vetor 

do greening 





A safra brasileira de la-
ranja 2015/16 deverá atin-
gir 410 milhões de caixas
(de 40,8 quilos cada), o que
representa um incremento
de 10 milhões de caixas
em comparação à safra an-
terior. Apenas o cinturão
representado pelos estados
de São Paulo e Minas Ge-
rais deve responder por
295 milhões de caixas. 

Por outro lado, a produ-
ção de laranja na Flórida
deve atingir o menor nível

desde 1965, na temporada
2015/16, que começou em
outubro do ano passado. A
projeção, de 93,5 milhões
de caixas, deverá ser 3,3%
menor que a produzida na
temporada 2014/15, de
96,7 milhões de caixas,
que já tinha sido a menor
produção em 50 anos, de
acordo com a consultoria
Citrus Consulting Interna-
tional. 

A projeção da presidente
da consultoria, Elizabeth

Steger, não surpreendeu o
mercado. Os pomares do
estado vêm sendo ataca-
dos, com grande intensi-
dade, pelo greening, a pior
doença da citricultura, que
está fora de controle. A Fló-
rida é a fonte da maior
parte das laranjas usadas
na fabricação de suco nos
EUA. Como o consumo da
bebida está no menor nível
desde 2002 no país, produ-
tores estão deixando de in-
vestir na atividade, segun-
do especialistas.

LARANJA
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De uma família de quatro
irmãos, sendo três mulheres,
a produtora Maria Ivonete
Rasente, formada em engen-
haria agronômica, aprendeu
desde cedo a importância de
todos participarem dos negó-
cios em casa. No sítio em
Nova Esperança, além de es-
tudar, cada integrante da fa-
mília tinha sua obrigação no
sistema produtivo.

Por isso, quando casou-se,
o mais natural para ela foi
se envolver nas atividades
do marido, o empresário
Francisco Donizetti Rasente,
também de origem rural,
que cursou engenharia civil
e foi trabalhar na cidade.
Francisco, atualmente inte-

grante do Conselho Consul-
tivo da Cocamar, foi, em
duas oportunidades, mem-
bro do Conselho de Adminis-
tração da cooperativa.  

Maria Ivonete afirma ser
parceira em tudo, dividindo
funções, tanto nas empresas
da área de construção civil,
quanto no campo, um cos-
tume que também foi trans-
mitido para os filhos, Juliana
e Francisco, ambos gradua-
dos  em engenharia civil. Os
quatro trabalham lado a
lado. Cada um atua num
setor específico, mas eles
sempre se reúnem para ana-
lisar o andamento dos tra-
balhos e para a tomada de
decisão.

Logo que se casaram,
Maria Ivonete e Francisco
dedicaram-se a uma em-
presa construtora própria. Só
na década de 1990 é que o
casal decidiu agregar tam-
bém, aos seus negócios, a
atividade rural. Foi quando
o pai de Maria Ivonete divi-
diu em partes iguais os 80
alqueires que possuía entre
seus quatro filhos. Com a
perspectiva de fazer da agri-
cultura uma atividade inte-
ressante, o casal passou a

adquirir mais terras, soman-
do 125 alqueires atualmente.
Determinados a diversificar,
eles investiram em laranja,
café, possuem uma área de
reflorestamento com euca-
lipto e, em sistema de parce-
ria, cultivam soja, milho e
mandioca.

Em tudo que faz, segundo
Maria Ivonete, a família em-
prega uma boa tecnologia,
procurando novos conheci-
mentos e as inovações do

setor e seguindo todas as re-
comendações técnicas. Um
passo importante, cita, foi
profissionalizar a gestão da
propriedade rural, condu-
zindo-a como uma empresa.

O comércio e a construtora
continuam sendo os princi-
pais negócios da família,
“mas a agricultura está nas
nossas raízes e é importante
para a diversificação de ati-
vidades”, conclui a produ-
tora. 

“A atividade rural está nas raízes da família” 

Produção brasileira terá incremento
de 10 milhões de caixas  

Maria Ivonete no pomar de laranja; tanto na propriedade rural como
nas empresas, pais e filhos planejam e tomam decisões juntos 

Previsão de safra maior no 
Brasil e menor na Flórida (EUA) 





Desde o início do ano, famílias de produtores associados
da Cocamar receberam a visita, por um motivo em especial,
de dirigentes da cooperativa: a entrega de quadros com a
reportagem publicada no Jornal de Serviço Cocamar sobre
a sua trajetória. Há quase sete anos o Jornal vem pesqui-
sando a história das famílias pioneiras em diversas regiões
de sua área de abrangência, que são veiculadas todos os
meses, o que já resultou, inclusive, na primeira edição do
livro “Família Cocamar”, publicado no ano passado. Esse
resgate contribui para preservar a memória do período de
desbravamento, quando, aqui chegando confiantes e com
muita disposição para o trabalho, as famílias se deparavam
com grandes dificuldades. Graças aos seus esforços e rea-
lizações, elas tiveram papel importante no processo de de-
senvolvimento regional.

Famílias recebem quadros
com a sua história 

Em São Sebastião
da Amoreira, a família

Nakamura recebeu
seu quadro dos

superintendentes Marco
Roberto Alarcon

(Varejo, Café e Fios) e
Alair Aparecido Zago

(Administrativo e
Financeiro), do gerente
da unidade Anderson
Valério de Moura, e

do gerente de
Cooperativismo, Nilton

César Martins 

A família Rinaldo, de Mandaguaçu, foi visitada pelo vice-presidente José Cícero Aderaldo, que estava
acompanhado do gerente da Unidade Maringá, Claudemir Menegon, do gerente de Cooperativismo

Nilton César Martins, e do analista de Eventos, Fernando Volpato. 
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PIONEIRAS 
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Em Altônia, a família Araújo recebeu a visita
do presidente Divanir Higino da Silva e do

vice-presidente José Cícero Aderaldo, que foram
guiados pelo gerente da unidade, Michell Garcia 

Na visita a Atalaia, o presidente Divanir Higino da Silva,
o integrante do Conselho de Administração Afonso
Akioshi Shiozaki e o gerente da unidade Roberto
Vedoveto, fizeram a entrega do quadro à família Bosso 



U
ma volta pela área
rural nas regiões
norte, noroeste e
oeste do Paraná

para constatar o que demons-
tram estudos apresentados
pelo professor em Geociên-
cias da Universidade Esta-
dual de Maringá (UEM), Hé-
lio Silveira. Ele realiza pes-
quisas sobre o solo para-
naense há mais de 20 anos e

constata: a camada mais fértil
de terra está sendo nova-
mente arrastada para os rios,
no mesmo nível de antes da
década de 1980, quando não
havia microbacias.

Enquanto muitos produto-
res tiveram problemas com
erosão ou empoçamento de
água na lavoura, devido ao
excesso de chuva esse ano, o

produtor de Ivatuba, Ângelo
Celestino nem esquentou a
cabeça. O mesmo ocorre em
anos mais secos. Enquanto a
maioria vê sua lavoura sofrer
com o forte calor ou a falta de
água, na área dele os efeitos
são bem menores.

TRABALHO - Muito mais do

que sorte ou acaso, isso é re-
sultado de dedicação e tra-
balho, de cuidado com o
manejo correto do solo. A
terra que já era boa, Celestino
cuidou de melhorar. E o seu
trabalho já lhe rendeu vários
reconhecimentos, sendo o
produtor uma referência no
uso de boas práticas agrícolas.

A consequência é o au-
mento dos índices de produ-
tividade. Nos últimos anos,
Celestino tem produzido em
média 33% a mais que a da
região. Tem maior quanti-
dade de matéria orgânica, as
raízes se aprofundam mais,
o que ameniza o impacto de
veranicos.

Diante das novas plantadei-
ras, com plataformas cada vez
maiores, muitos produtores
têm simplesmente retirado as
curvas de nível, causando es-
tragos na lavoura e arras-
tando para os rios um grande
volume de sedimentos, con-
forme contatou recentemente

o professor da UEM, Hélio Sil-
veira. Ao contrário destes, Ce-
lestino refez as curvas de
nível alongando a sua base. 

“Não tive qualquer proble-
ma com erosão. Não correu
nem uma gota”, orgulha-se.
Com curvas de nível mais lar-
gas, ele diz que é possível
plantar em toda a área e utili-
zar máquinas maiores sem
problemas. Melhor até mesmo
que o sistema anterior, a
curva alongada segura a água
porque há espaço para a
mesma infiltrar, processo faci-
litado pelo solo descompac-
tado pela rotação de culturas,
conforme destaca o produtor. 

HISTÓRIA - O produtor Ângelo
Celestino planta soja desde
1972. Nos dois primeiros anos,
quando viu a terra indo em-
bora, percebeu que daquela
forma não poderia ser. Que
tinha que fazer algo para segu-

rar a água. Foi atrás de infor-
mações e, em 1974, começou a
fazer curvas de nível na pro-
priedade, mesmo que não em
microbacia. A prefeitura de
Ivatuba foi o primeiro municí-
pio a fechar toda a área com
microbacias, tornando-se refe-
rência em conservação do solo. 

A propriedade é dividida em
cinco talhões, sendo que no
verão, quatro partes são culti-
vadas com soja e uma com
milho. No inverno, tem três
partes de milho segunda safra,
uma de aveia e uma de trigo,
sempre alternando as áreas.
“Aparentemente estou deixan-
do de ganhar com a soja ou
com o milho, dependendo da
época, mas o que rende a mais
em produtividade, compensa”. 

Desde 2014, Celestino vem
introduzindo também a agri-
cultura de precisão.
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REGIÃO

Ângelo Celestino começou a lidar com grãos em 1972

Um cooperado que é exemplo
em conservação de solo

No ano passado, em trabalhos realizados pelo professor
especialista em solos da UEM, Cássio Tormena, as raízes
de soja e milho foram encontradas, em grande quantidade,
até a 80 centímetros de profundidade, enquanto na maioria
das lavouras da região ficam concentradas há 20 centíme-
tros ou no máximo 30 cm. “Nesta profundidade, com 10
dias de estiagem a soja sente”, diz Celestino.

Mesmo deixando parte da área com aveia, o que ganha
com a soja compensa a perda no inverno. No ano passado,
ele colheu 198 sacas de soja por alqueire onde, no período
anterior, tinha aveia. Na média, fechou com 166 sacas, bem
acima das 135 sacas da região. O mesmo ocorre com o plantio
do milho no verão e de trigo. “É matéria orgânica que fica na
terra. É um patrimônio que está sendo conservado”, diz. Com
o microclima mais equilibrado, ele também gasta menos com
herbicidas, inseticidas e outros produtos. “Não tenho pro-
blema com buva nem com amargoso”, acrescenta. 

Na safra de 2014, onde as lavouras de soja da região so-
freram com a seca, resultando numa média de 117 sacas
por alqueire no município, Celestino colheu 155 sacas por
alqueire. “A soja aguentou bem a estiagem e o calor porque
tinha palha no solo, que estava descompactado”. Este ano
sua média ficou em 165 sacas por alqueire. O milho de in-
verno produz de 300 a 320 sacas por alqueire de média. E
o de verão, de 380 a 440 sacas.

Raízes vão fundo Produtor ampliou as curvas de nível

É matéria orgânica
que fica na terra. 
É patrimônio
que está sendo
conservado”

ÂNGELO CELESTINO 

IVATUBA NO MUNICÍPIO
PRÓXIMO A MARINGÁ, O PRODUTOR
ÂNGELO CELESTINO JÁ FAZ ROTAÇÃO
DE CULTURAS HÁ 11 ANOS E SUA
MÉDIA DE PRODUTIVIDADE É
SEMPRE SUPERIOR A DA REGIÃO.
POR MARLY AIRES 





A
o participar no in-
ício da tarde de 10
de março, no Par-
que de Exposições

de Maringá, da abertura do
7º Encontro de Mulheres Ru-
rais, o presidente da Coca-
mar, Divanir Higino da Silva,
disse que o porcentual de pro-
dutoras associadas à coopera-
tiva subiu de 3% há dez anos
para os atuais 14%. O evento,
realizado em comemoração
ao Dia Internacional da Mu-
lher, transcorrido no dia 8/3,
contou com mais de 500 par-
ticipantes da cidade e região

e foi promovido pela Socie-
dade Rural de Maringá em
parceria com Cocamar, Sindi-
cato Rural e cooperativa Inte-
grada.

NA COCAMAR - O presiden-
te lembrou que uma produ-
tora, a cooperada Cecília Fa-
lavigna, venceu, no ano pas-
sado, o Concurso Cocamar
de produtividade de soja
(safra 2014/15). “Temos mui-
tos exemplos de empresá-
rias rurais que se destacam
em suas atividades”, disse,
frisando que mais de 600

mulheres, entre cooperadas,
esposas e filhas de produto-
res associados, participam
dos núcleos organizados pe-
la cooperativa. “O cooperati-
vismo está voltado a me-
lhorar a qualidade de vida
das pessoas e as mulheres
têm um papel importante
nesse contexto”, acrescentou.
A Cocamar foi representa-
da por 103 produtoras pro-
venientes de vários municí-
pios.  

PRESTIGIANDO - O encontro
contou com a presença de
várias autoridades, entre
elas o prefeito de Maringá,
Carlos Roberto Pupin. Em
seu discurso, a presidente
da Sociedade Rural de Ma-
ringá, Maria Iraclézia Araú-
jo, destacou: “Hoje é um dia
de grande alegria para cada
uma de nós que estamos
aqui. Produtoras rurais, em-

presárias, donas de casa
que, juntas, com nossa capa-
cidade e a ajuda de Deus,
transformaremos a socieda-
de em que vivemos e torna-
remos o mundo melhor”.
Para o presidente do Sindi-
cato Rural de Maringá, José
Antônio Borghi, a qualifica-
ção das mulheres é o que
tem feito a diferença. “A par-
ticipação das mulheres na
atividade rural tem crescido
e de uma maneira especial.
Elas se preparam muito, es-
tudam e planejam cada pas-
so. E quando assumem al-
gum trabalho, estão prontas
para fazer bem feito”. 

HOMENAGEM - Maria Araú-
jo Camboim (falecida no dia
11 de fevereiro, aos 80 anos
de idade),cofundadora dos
grupos de mulheres ruralis-
tas, foi uma das homenage-
adas.

Participação feminina 
cresce na Cocamar

PRODUTORAS

HOMENAGEM EM COMEMORAÇÃO

AO 8 DE MARÇO, 500 MULHERES

PRESTIGIARAM A SÉTIMA EDIÇÃO DE

EVENTO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES

DE MARINGÁ  
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Restaurante Central do
Parque de Exposições de

Maringá ficou lotado

14%
é a representação

feminina no quadro
social da Cocamar 
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No dia 8 de março, 35 integrantes dos núcleos femininos, mantidos pela Cocamar nos municípios de Altônia e Iporã, situados na região de Umuarama,
se reuniram para uma tarde de confraternização e informação. Representantes da equipe que trabalha no combate aos focos do mosquito Aedes Aegypt,
foram convidados a proferir uma palestra sobre a prevenção das doenças transmitidas pelo inseto. Ainda como parte da programação, a  consultora de
beleza Tatiane Garcia dos Santos apresentou dicas em relação aos cuidados com a pele. 



E
m campo, UTI ver-
sus Enfermaria.
Brincadeira? Não.
Esses são os apeli-

dos que os times de vetera-
nos, formados por produtores
de Pitangueiras (PR), deram
a si mesmos. São 32 jogado-
res, que se encontram todos
os sábados para disputar
uma partida de futebol suíço
e jogar muita conversa fora.
E têm até torcida. Sempre
juntam de 10 a 12 pessoas
para assistir e torcer, entre
amigos e parentes.

A maior parte do time é
composta por produtores ru-
rais, muitos ex-jogadores dos
times de várzea que existiam
na região. Com o fim dessas
equipes, eles ficaram sem
muita opção ou espaço para
jogar futebol, uma de suas
paixões.

Para voltar aos campos e
se manterem “em forma”, ti-

veram a ideia de formar o
grupo, em 2002. A única exi-
gência para participar é ter
mais de 60 anos. Os mais
“antigos” têm entre 73 e 75
anos, mas nem pensam em
parar. “Mesmo os que não
conhecem todas as regras do
futebol, vêm para se divertir
e praticar um esporte. É a
forma de se divertir”, afirma
José Roberto Bargas, um dos
coordenadores do grupo.

AOS SÁBADOS - “Dá uma
boa brincadeira”, diz o coope-
rado José Antonio Trevisoli,
que divide o tempo entre as
atividades com os cultivos de
grãos e o futebol. Todo sá-
bado, às 16 horas, está lá, a
postos, no campo da Coca-
mar, que há anos o empresta
para as partidas, que antes
eram realizadas no campo
municipal. 

Mesmo em dias de chuva,
é só dar uma trégua no

tempo que, um a um, todos
começam a encostar por ali.
“Nós brincamos que São Pe-
dro joga junto, porque sem-
pre dá um intervalo na chu-
va, o tempo suficiente para
jogarmos”, comenta José Ro-
berto. Os jogos são realizados
entre eles mesmos e cada
vez são formados times dife-
rentes. Os dois jogadores sor-
teados escolhem os demais,
um a um, deixando os dois
times bem equilibrados.

Eles começaram jogando
futebol de campo, mas como
nem sempre formavam dois
times – com 22 jogadores -,

mudaram para futebol suíço,
que demanda oito jogadores
de cada lado. Quando che-
gava a época de plantio e col-
heita, muitos não vinham por
causa da correria. Mas mes-
mo quando tem mais do que
16 jogadores, todos entram
em campo. “Ninguém fica de
fora. Já jogamos partida com
13 de cada lado”, conta José
Antonio.

Os times de veteranos de
Pitangueiras sempre são con-
vidados para fazer uma apre-
sentação nas festas do mu-
nicípio, abrindo os jogos, as-
sim como nos campeonatos

de futebol suíço. Também,
todos pagam uma pequena
mensalidade que serve como
poupança coletiva. “A gente
junta o dinheiro para no final
do ano fazer um churrasco
de confraternização com a fa-
mília”, explica José Roberto.

Agroalmanaque                            
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ALEGRIA EM PITANGUEIRAS,
APAIXONADOS PELO ESPORTE,
ACIMA DOS 60, SE DIVERTEM
CORRENDO ATRÁS DA BOLA.
POR MARLY AIRES 

O primeiro time, formado em 2002:
de lá para cá, não parou mais.
Pitangueiras é também uma forte
participante da Copa Cocamar de
Futebol Suíço, sendo bem
representada todos os anos 

O pessoal se
encontra aos

sábados, no campo
da unidade local

da Cocamar:
momentos de
descontração 

Acesse o nosso blog – www.agroalmanaque.com –
e veja várias opções de receitas de fácil 

preparo, além de histórias e curiosidades

Largar o futebol, nem pensar  
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A pamonha
faz parte da
cultura brasileira

RECEITA

Você sabe como surgiu a pa-
monha, esse quitute saboroso,
preparado com milho verde? Se-
gundo os entendidos, ela foi tra-
zida pelos escravos africanos e se
adaptou rapidamente aos costu-
mes brasileiros. Há quem afirme,
no entanto, que por ser o milho
domesticado no México, índios an-
dinos já saboreavam a iguaria há
mais de 5 mil anos. Seja como for,
a pamonha está presente nas fes-
tas juninas, mas pode ser apre-
ciada em qualquer época do ano,
seja doce ou salgada, com ou sem
queijo. Dependendo das mudan-
ças pelas quais foi passando ao
longo dos anos, em grande parte
do país, leva milho ralado com
leite e açúcar, formando um caldo
grosso. Como nada se perde e tu-
do se transforma, a pamonha é
servida na própria palha do milho
de que é feita, em forma de sa-
quinho. Além de original, a emba-
lagem chama a atenção pela be-
leza. Acredita-se que outras recei-
tas do milho também sejam uma
contribuição dos escravos, com
algum tempero indígena. 

AGREGANDO VALOR - Produtores
em Ourizona, município da região
de Maringá, onde possuem pouco
mais de 22 hectares Claudete e o
esposo Ademir Rozada viram na

produção de pamonha uma forma
de agregar valor ao milho. Capri-
chosos, decidiram investir nesse
segmento culinário, elaborando
também outros quitutes, como
bolo e cural, para vender na ci-
dade. O resultado? Um grande su-
cesso. 

Sem cerimônia, Claudete ensina
a receita da pamonha, garantindo
que vale a pena experimentar.   

INGREDIENTES

• 44 espigas de milho verde
• 1,4 quilos de açúcar
• 1 colher (sobremesa) de sal
• 300 ml de gordura de porco,

óleo ou margarina

PREPARO 

Ralar o milho verde e passar
pela peneira de feijão (mais
grossa). Acrescentar em seguida
os demais ingredientes e mexer
bem. Agora, a embalagem: dobrar
a palha do milho de modo a for-
mar um copo, encher com a mas-
sa e fazer outro “copo” para servir
de tampa, amarrando depois com
barbante cruzado. Colocar para co-
zinhar por 40 minutos em água
com sal. Segundo Claudete, dá de
15 a 20 pamonhas.

Claudete, esposa
do produtor Ademir
Rozada, de Ourizona,
ensina uma receita
que faz sucesso em
sua cidade  
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Como já acontece há anos,
os cooperados da Cocamar
aprovaram no início de feve-

reiro, durante a realização da
Assembleia Geral Ordinária
(AGO) da cooperativa em Ma-

ringá, a doação de R$ 252
mil para que fossem destina-
dos a apoiar instituições as-
sistenciais localizados em vá-
rios municípios do norte e
noroeste do Paraná. Os valo-
res correspondem a uma par-
te das sobras referentes ao
exercício 2015. 

A distribuição dos recursos
começou dia 21/3, em Marin-
gá, quando uma comissão re-
presentando a cooperativa
entregou a doação a duas ins-
tituições – a Rede Feminina

de Combate ao Câncer e ao
Projeto Ecumênico Amor ao
Próximo. 

Dia 22, foram beneficiadas
duas instituições de Londrina
– a Casa de Apoio Esperança
e a Casa de Apoio Madre Le-
ônia. Ainda no dia 22, a Casa
de Apoio Hideo Okyama, de
Arapongas, recebeu a doa-
ção. Por fim, a distribuição
de recursos foi completada
no dia 23, com a Casa de
apoio Vita Vitória, de Umua-
rama. 

Cooperados distribuem
R$ 252 mil a instituições 

Acima, entrega
de doação ao Lar

Ecumênico Amor ao
Próximo, de Maringá,

e à Casa de Apoio
Hideo Okuyama,

de Arapongas 

Acima, as duas
entidades de Londrina:
a Casa de Apoio Madre
Leônia e a Casa de
Apoio Esperança.
Ao lado, a Casa de
Apoio Vita Vitória,
de Umuarama   

Rede Feminina de Combate ao Câncer (Maringá) 





A unidade de produção de resíduos vegetais da Cocamar
foi ampliada em 2015 para operar com capacidade de 30
mil toneladas/ano. Os resíduos são fornecidos a pecuaristas
- em forma de uma mistura com vários itens, para alimen-
tação do rebanho. 

Em 2004, quando a Cocamar instalou a unidade em seu
parque industrial, em Maringá (PR), a produção era de 10
mil toneladas/ano. De acordo com o zootecnista Joel Mura-
kami, coordenador técnico de pecuária da cooperativa, o
produto despertou tanto interesse dos pecuaristas, pela sua
qualidade, que a estrutura precisou ser ampliada, poste-
riormente, para 25 mil toneladas/ano.

Murakami aponta que a composição do resíduo vegetal
da Cocamar é de 15% a 16% de proteína e 63% de NDT, que
mede a energia do alimento para os bovinos, percentuais
semelhantes aos de uma ração de confinamento. A dife-
rença, lembra ele, é que o resíduo não é suplementado com
minerais e vitaminas. Com um custo 40% a 50% menor
que as rações à base de milho, soja e farelos, o suplemento
da Cocamar é feito com resíduos de subprodutos agrícolas,
como grãos quebrados e casquinhas de soja e milho. Mu-
rakami destaca ainda que toda produção de resíduo vegetal
da Cocamar é analisada diariamente, o que garante segu-
rança e qualidade da mistura que o pecuarista está forne-
cendo ao animal. 

A Cocamar planeja processar em 2016 o mesmo volume de soja de
2015: 950 mil toneladas, que foi um recorde. O número vem crescendo
desde 2013, quando foram industrializadas 837,9 mil toneladas. Em 2014,
o montante atingiu 930,5 mil toneladas. A cooperativa opera no esmaga-
mento de soja desde 1979. Foi uma das primeiras a atuar nesse segmento
no país e sua indústria tem capacidade para absorver 3,2 mil
toneladas/dia. No ano passado, do total de soja processada, 850 mil to-
neladas foram da própria cooperativa e 100 mil resultaram da prestação
de serviço para terceiros. 

Cocamar amplia produção
de resíduos vegetais para
alimentação de bovinos

Expectativa de moerExpectativa de moer
950 mil toneladas de soja950 mil toneladas de soja
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30
mil toneladas/ano é a

capacidade de produção
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SÃO JORGE DO IVAÍ - A unidade implementou um novo visual em suas instalações
internas, oferecendo, com isso, mais comodidade aos cooperados. A mudança de “layout”
incluiu o setor de insumos, que conta com uma ampla variedade de produtos. Na foto, a partir
da esquerda, Marcos Rocco, supervisor de vendas, o vendedor Willian, o gerente comercial
Máquinas e Implementos Clóvis Aparecido Domingues, o gerente Frederico João Altrão e o
vendedor Valdemir

Para aprimorar ainda mais o atendimento aos produ-
tores associados, a Cocamar deu início a um projeto de
remodelação de sua Unidade Maringá que, ao ser con-
cluída, possivelmente em junho, funcionará nos moldes
de um “shopping rural”. 

Conforme explica o gerente Claudemir Menegon, o
Claudinho, a estrutura será toda redimensionada para
que o atendimento fique ainda mais ágil. “Vamos incor-
porar outros itens para o trabalho do produtor e a pro-
posta é que ele efetue suas compras transitando pelos
setores com um carrinho, indo depois direto para o
caixa”, explica o gerente. 

Provisoriamente, o atendimento aos associados, in-
cluindo a comercialização de insumos agropecuários, está
sendo prestado nos fundos da atual unidade.

Ao implantar a concepção de “autosserviço”, a Cocamar
visa também tornar a estrutura ainda mais atraente e
agradável aos produtores, que fazem dali “a sua segunda
casa”, conforme cita o presidente do Conselho de Admi-
nistração da cooperativa, Luiz Lourenço. 

Unidade Maringá, um
“modelo de autosserviço”
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RECURSOS 

E
m menos de dois
meses, o Banco do
Brasil já contabili-
zou desembolso de

R$ 1,4 bilhão para o pré-cus-
teio da próxima safra (2016/
17), que “oficialmente” terá
início no dia 1º de julho. Es-
ses recursos começaram a
ser ofertados pelo banco no
início de fevereiro. No total,
a instituição conta com R$ 10
bilhões para essa finalidade. 

Em meados de março, o
vice-presidente de agronegó-
cios do banco, Osmar Dias, já
havia adiantado que os de-
sembolsos estavam em rit-
mo acelerado. Em comuni-
cado, o Banco do Brasil infor-
mou que já está analisando
outros R$ 1,7 bilhão em pro-

postas de produtores que
buscam financiamentos. Nas
próximas semanas, portanto,
as liberações poderão supe-
rar R$ 3 bilhões. No ano pas-
sado, a falta de recursos pa-
ra o pré-custeio da safra
2015/16 foi uma das princi-
pais reclamações dos produ-
tores ao governo. 

No montante total liberado
desde 1º de fevereiro, R$
234,1 milhões foram destina-
dos a agricultores de porte
médio e outros R$ 1,117 bi-
lhão para os demais produ-
tores, conforme o banco. 

SOJA - De acordo com dados
da instituição, os produtores
de soja abocanharam 84,5%
dos recursos de pré-custeio li-

berados até agora. Goiás foi o
estado que registrou o maior
volume de recursos tomados
junto ao banco: 21,3%, se-
guido por Mato Grosso, com
20,6%, e Paraná, com 17,1%. 

O Banco do Brasil também
informou que o total já de-
sembolsado (R$ 1,4 bilhão)
representa um crescimento
de 33,4% em relação ao mon-
tante liberado entre fevereiro
e março de 2014 para o pré-
custeio da safra 2014/15 (R$
1,062 bilhão). No ano pas-
sado, o valor foi muito pe-
queno. 

Com crédito para o pré-cus-
teio, os produtores anteci-
pam a compra de insumos,
como sementes, fertilizantes
e defensivos. Recente sonda-
gem realizada pela Organiza-
ção das Cooperativas Bra-
sileiras (OCB) e Federação
das Indústrias do Estado do
Paraná (Fiesp), mostrou que
as compras de adubos e
agroquímicos são concentra-
das no período entre março

e junho.  A Cocamar, por
exemplo, realizou sua cam-
panha de venda de insumos
para a safra de soja 2016/17
na segunda quinzena de
março. 

SAFRA 2016/17 COMPRAS
DE INSUMOS E AGROQUÍMICOS SÃO
FEITAS PELOS PRODUTORES ENTRE
OS MESES DE MARÇO E JUNHO 

Segundo Osmar Dias, BB já
liberou R$ 1,4 bi de pré-custeio

Dias: desembolsos
em ritmo acelerado 

O ano de 2015 mostrou o
impacto que a conta de ener-
gia elétrica pode causar no
custo de vida do brasileiro.
Segundo o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatís-
tica, o IBGE, a soma dos au-
mentos aplicados nos doze
meses do ano passado repre-
sentou uma elevação de
49,03% no valor da tarifa.
No entanto, para uma par-
cela da população que já op-
tou por um sistema de ge-
ração de energia solar, isto

não preocupa tanto. Pessoas
do meio urbano e também
produtores rurais utilizam
células de captação da ener-
gia solar, que é transferida
para módulos fotovoltaicos.
Os módulos convertem tudo
que é captado em energia
elétrica que é enviada para
a rede e pode proporcionar
autonomia parcial ou com-
pleta para empresas e resi-
dências. "Por se tratar de
uma instalação modular, vo-
cê pode começar gerando

apenas uma parte da ener-
gia que consome e depois ir
adicionando novos módulos
até que gere toda a energia
que precisa", explica Kelly
Cristine, da Paraná Solar,
empresa especializada em
soluções em energia solar fo-
tovoltaica.

O sistema tem garantia de
funcionamento por pelo me-
nos 25 anos e o investimen-
to feito para instalação, conta
Kelly, pode voltar por meio de

economia na tarifa mensal
em apenas oito anos. "As va-
riações no valor da energia
tradicional estão fazendo a
geração de energia solar foto-
voltaica ainda mais interes-
sante porque você não fica
dependendo dessas varia-
ções econômicas", completa.
ideal para granjas e sistemas
de irrigação e secagem, o for-
mato modular também pode
se aplicado para pequenos
volumes, como o demandado
por residências por exemplo.

Captação de energia solar ajuda
a reduzir custo na propriedade 

84,5%
dos recursos

foram tomados
por  produtores

de soja 

R$ 3
bilhões é quanto
poderão superar
as liberações  

ALTERNATIVA 
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P
assado o Carnaval, o
setor de turismo dá
as boas-vindas ao pe-
ríodo da Baixa Tem-

porada, o que para os con-
sumidores significa a oportu-
nidade de economizar. É neste
período, entre março e até
meados de junho, que viajar
pelo Brasil ou exterior fica em
média 30% mais em conta se
comparado com a Alta Tem-
porada, segundo levantamen-
tos do setor. 

Se no começo de janeiro um

pacote para Porto Seguro
(BA) de sete noites era ven-
dido a R$ 1.298, agora já é
possível achar ofertas em Ma-
ringá por R$ 978, por pessoa.
Sete noites em Maceió (AL)
também teve redução de 27%
- de R$ 1.798 por R$ 1.298.
Esses pacotes já são comple-
tos, com passagens aéreas,
hospedagem, traslados e pas-
seio (preços equivalentes para
embarques em São Paulo).

Da mesma forma, destinos
para uma viagem de curta

duração também estão com
preços em queda. É o caso do
pacote de fim de semana para
o Rio de Janeiro: é possível
achar em Maringá por R$
468 por pessoa (ou 10 parce-
las de R$ 46,80), já incluindo
passagem aérea e hospeda-
gem com café da manhã. 

Segundo explica o empresá-
rio do setor de turismo, Bruno
Quilici, os brasileiros têm fra-
cionado as férias em duas ou
três oportunidades de viagens
ao longo do ano. “Vemos que
os clientes não deixam de via-
jar e, além de tirar uma se-
mana tradicional durante as
férias, é comum aproveitar os
finais de semana ou feriados
para viagens que chamamos
de ‘escapadinhas’”, cita.

Além da economia no bol-

so, quem tem disponibilidade
de viajar neste período – a
maioria formada por profis-
sionais liberais e famílias
com filhos que não estão em
idade escolar – conta com
vantagens adicionais, entre
elas: maior disponibilidade de
voos e tarifas à escolha, em-
barques e atrações turísticas
sem filas; áreas de lazer e ali-
mentação dos hotéis menos
disputadas e as praias, menos

disputadas.

ORLANDO - Com a continui-
dade das reduções das tarifas
das companhias aéreas, os
preços de pacotes ficam ainda
mais atrativos. Para ter ideia,
uma passagem de ida e volta
para Orlando (EUA) custa
hoje, em média, US$ 346,
uma tarifa quase 60% menor
do que encontrado no mesmo
período de 2015.

OPORTUNIDADE COTAÇÕES MAIS

BARATAS EM PACOTES E ‘ESCAPADINHAS’

PODEM SER ENCONTRADAS ATÉ MEADOS

DE JUNHO; APROVEITE

Baixa temporada oferece preços
atraentes para quem quer viajar

TURISMO 



PARANAVAÍ – Promovida de
4 a 13 de março, a Exposição de
Paranavaí abriu o calendário de
feiras agropecuárias no estado e
levou um numeroso público ao
Parque Internacional de Exposições da cidade, para conferir as atrações do evento
que é organizado pela Sociedade Rural do Noroeste do Paraná. A Expo contou
com o estande da Cocamar, uma de suas mais tradicionais participantes, onde
recepcionou visitantes e realizou negócios.  
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EXPOSIÇÕES 

A
ExpoLondrina 2016 – 56ª Exposição Agropecuária
e Industrial de Londrina – um dos maiores even-
tos do setor no país e de grande importância para
o agronegócio, será realizado de 7 a 17 de abril no

Parque Internacional de Exposições Governador Ney Braga.
De acordo com a Sociedade Rural do Paraná (SRP), respon-
sável pela organização, “a exposição apresenta a excelência
do agronegócio, agricultura familiar, além das novas tec-
nologias em máquinas e equipamentos de última geração
fazem parte da logística da exposição”.

A Cocamar participa de mais uma edição da feira, com
um estande para apresentação de produtos e também para
fomentar o relacionamento com os produtores associados
da região. 

Em matéria de pecuária, a ExpoLondrina 2016 revela o
que há de melhor da genética nacional e internacional, reu-
nindo uma grande diversidade de raças. A Exposição Agro-
pecuária de Londrina traz, ainda, o que há de mais novo
em tecnologia: máquinas e equipamentos, implementos
agrícolas, setor automotivo, laboratorial, e também da in-
dústria farmacêutica, instituições bancárias, telecomunica-
ção, energia, informática, indústria do vestuário e
acessórios, instituições governamentais e educacionais,
entre outros. 

EVENTOS A FEIRA, QUE
ESTÁ ENTRE OS MAIORES DO
SETOR NO PAÍS, PROMETE MUITAS
ATRAÇÕES PARA OS PRODUTORES
RURAIS E O PÚBLICO EM GERAL

A Expolondrina, em sua 56ª edição

Adotando como tema "Tec-
nologia para Todos", a 44ª
Exposição e Feira Agrope-
cuária Industrial e Comer-
cial de Maringá foi lançada
oficialmente no dia 17 de
março com a expectativa de
superar os números do ano
passado, quando movimen-
tou R$ 337 milhões em ge-
ração e prospecção de ne-
gócios e recebeu mais de
500 mil visitantes em 11
dias de atividades. Neste
ano, a feira será realizada de
5 a 15 de maio e promete
novas atrações voltadas ao
agronegócio e para o público
em geral.

O tema da edição de 2016
foi pensado para reafirmar
a relevância da inovação tec-
nológica no campo, presente

em máquinas agrícolas e
implementos de última gera-
ção, na biogenética, outros
produtos e serviços que fa-
cilitam o dia a dia, segundo
explicou a presidente da So-
ciedade Rural de Maringá
(SRM), Maria Iraclézia de
Araújo. "A tecnologia é alia-
da do campo e da cidade no
desenvolvimento de toda
nossa vida. Nosso objetivo
com este tema é trazer uma
reflexão sobre a importância
das inovações estarem à dis-
posição de todos e para to-

dos", comentou ela durante
a cerimônia de lançamento
da Expoingá, realizada para
cerca de mil convidados no
Centro de Eventos do Par-
que Francisco Feio Ribeiro,
em Maringá.

Entre as atrações progra-
madas para esta edição, a
21ª de caráter internacional,
a feira terá os estandes te-
máticos de Espaço Lazer,
Fitness, Móveis, Decoração
e o Food Truck, além da
grade de shows. 

Expoingá estima R$ 330
milhões em negócios

500
mil é a previsão de visitantes 
na feira, de 5 a 15 de maio no

Parque de Exposições de Maringá 





“S
empre dizemos
que o imóvel é
uma moeda forte
e segura, de valo-

rização garantida no longo
prazo, acima de outros tipos de
investimentos”. A afirmação do
imobiliarista Eurico Shimizu
reflete o pensamento de muita
gente. “É muito melhor do que
deixar aplicado no banco. Não
tem erro. E a tendência é valo-
rizar sempre”, diz Claudiomar

Sandri. No que concorda José
Arman-do dos Santos, que é in-
corporador, “principalmente
numa cidade como Maringá,
que não para de crescer. No
longo prazo, não perde”, acres-
centa o também incorporador
Wilson Tomio Yabiku. 

Diante da perspectiva de
uma redução momentânea no
número de novos lançamentos
e levando-se em conta o tempo

normal necessá- rio para a con-
clusão de uma obra, Ewerthon
Vargas de Almeida, da Opção
Imóveis, orienta que nos próxi-
mos dois ou três anos a ten-
dência é que haja uma forte
valorização dos imóveis. “Ago-
ra é a hora de comprar”. 

Todos ressaltam, entretan-
to, a importância de se contar
com um profissional creden-
ciado, que conheça o merca-
do, que possa assessorar na
avaliação de um negócio,
quanto à parte legal e a docu-
mentação. 

ALTO PADRÃO – Com alguns
empreendimentos sendo ne-

gociados, Wilson Tomio Ya-
biku, da Construtora Design,
diz que a procura por imóveis
de alto padrão continua, forta-
lecida principalmente pelo
agronegócio. 

Também especializado em
imóveis de alto padrão, José
Armando, da Catamarã En-
genharia, diz que na cidade
uma concentração importante
de pessoas  com rentabilidade
alta, que não querem simples-
mente morar, mas viver com
qualidade. “Há grande mer-
cado para imóveis diferencia-
dos, que oferece o que as
pessoas precisam, que valori-
zem o cliente”.
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INVESTIMENTO  

“Em tempos de crise, imóvel
é moeda forte e segura”
OPORTUNIDADE AGORA

SERIA O MOMENTO DE INVESTIR,

SEGUNDO ESPECIALISTA  

Com redução
do número de

lançamentos na
cidade, tendência
é de valorização

A tendência
é valorizar
sempre”

Claudiomar
Sandri
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Acima, resultado de laudo
de qualidade que a

Cocamar solicita periodi-
camente à UEM; na foto,

o gerente de Combustível,
Cleverton Ruffo

COMBUSTÍVEL

NO TANQUE COOPERATIVA REFORÇA COMPROMISSO COM O

FORNECIMENTO DE UM PRODUTO DE QUALIDADE A PREÇO JUSTO

Cocamar fornece aos cooperados
óleo diesel de alta qualidade

A
qualidade do óleo die-
sel utilizado pelas má-
quinas sempre foi uma
preocupação dos pro-

dutores. Por isso é que, em 2010,
para atender a uma reivindica-
ção do quadro de associados, a
Cocamar decidiu ingressar nes-
se segmento, implantando uma
estrutura de TRR (Transporta-
dor-Revendedor-Retalhista). Na
época, a diretoria determinou
que fosse feita uma pesquisa
junto às companhias fornecedo-
ras para assegurar que os coo-
perados tivessem à sua dispo-
sição um combustível confiável
e de boa procedência.  O gerente
comercial de Combustível, Cle-
verton Ruffo, ressalta que a Co-
camar nunca perdeu de vista a
preocupação com a qualidade.
Atualmente, estão selecionadas,

como fornecedoras, as empre-
sas Petrobras, Ipiranga e Shell,
reconhecidas no mercado pela
qualidade de seu produto. “Esta-
mos sempre reforçando nosso
compromisso com o forneci-
mento de um produto de quali-
dade por um preço justo”,
afirma Ruffo.

A estrutura de TRR ampliou
recentemente a sua frota de ca-
minhões para 12 unidades, que
distribuem o combustível nas
propriedades dos produtores co-
operados em toda a região da
cooperativa. 

“O óleo diesel é um produto
importante em nosso portfólio,
oferecido aos cooperados com a
mesma qualidade dos demais
produtos que comercializamos”,
afirma o gerente de Negócios de

Insumos, João Carlos Ruiz, lem-
brando que devem ser comer-
cializados em 2016 cerca de 30
milhões de litros. Ainda com
foco na qualidade, a cooperativa
faz a comercialização de tan-
ques que têm capa-
cidade para 2 mil,
3 mil e 5 mil litros,
com ou sem cava-
lete. Ao oferecer
mais esse item, o
objetivo é evitar
que o combustível sofra altera-
ções em sua qualidade, princi-
palmente em tanques antigos,
sendo afetado, por exemplo, por
formação de borra, contamina-
ção por água, ferrugem e outros. 

Abaixo, uma orientação sobre
como lidar com as máquinas e
armazenar o combustível. 





O
momento é favorável e as perspectivas são positivas
, mas os riscos são crescentes. De acordo com o
Valor Econômico, talvez esse seja um bom retrato
do mercado brasileiro de milho neste fim de pri-

meiro trimestre.

Enquanto aumentam as incertezas em relação ao compor-
tamento dos preços domésticos, que tendem a descer do ele-
vado patamar em que ainda se encontram, as projeções
apontam para mais um segundo semestre de oferta farta. 

Se tudo correr bem com as lavouras, a questão será o câm-
bio continuará beneficiando as exportações, pela vantagem
competitiva que proporciona. Caso contrário, o problema será
escoar parte do volume que será colhido na safrinha, já que
o arsenal do governo para apoiar a comercialização do pro-
duto está prejudicado pelo ajuste fiscal. 

GARGALO - Por outro lado, se problemas climáticos frustra-
rem a expectativa de uma colheita ampla, o gargalo será a
disponibilidade de recursos para a contratação de seguro
rural com subsídios do governo, que sofreu um corte pro-
fundo em consequência da redução do orçamento do Minis-
tério da Agricultura. 

Em levantamento divulgado dia 10/3 pela Companhia Na-
cional de Abastecimento (Conab) sobre a atual safra de grãos
(2015/16), chamou a atenção um novo ajuste efetuado pela
autarquia em sua estimativa para a colheita de
milho safrinha no ciclo. 

Mercado
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TENDÊNCIA NÃO HÁ

VIABILIDADE DE MANUTENÇÃO

DAS COTAÇÕES EM

PATAMARES ELEVADOS,

SEGUNDO ESPECIALISTAS

Perspectivas
para o milho
são de preços
menores

País deve colher 55,3 milhões de toneladas
nesta safra de inverno, segundo a Conab





MERCADO
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Serão 55,3 milhões de toneladas, 1.3% mais que
na temporada 2014/15 e um novo recorde histórico.

No total, a Conab passou a estimar a produção brasileira de
milho em 83,5 milhões de toneladas, apenas abaixo do re-
corde de 2014 (84,7 milhões). 

Se o câmbio mantiver a demanda externa pelo milho brasi-
leiro aquecida, o volume que será colhido na safrinha levará
as exportações a 29 milhões de toneladas em 2015/16, con-
forme a Conab, volume também inferior apenas ao recorde
de 2014/15 (30,2 milhões). 

Para Renato Rasmussen, analista do Rabobank, de fato a
tendência é mesmo de queda das cotações internacionais, já
que os estoques globais estão em um patamar confortável e
as perspectivas indicam que a próxima safra dos EUA, maior
produtor mundial, será novamente robusta. 

De qualquer forma, o “Agrifocus – março de 2016” RO Ra-
bobank, de autoria de Rasmussen, ressalta que esse  “proble-
ma” – para o produtor, já que para os frigoríficos de aves e
suínos será um alívio – será diluído pelo aumento das vendas
antecipadas, que começaram no ano passado. 

HEDGE - Para os volumes que ainda precisam ser comercia-
lizados, Rasmussen sugere que é um bom momento para ope-
rações de hedge. “Entendemos como improvável a viabilidade
de manutenção das cotações de milho no Brasil em patamares
elevados no médio prazo”, afirma o relatório do analista. 

A safrinha nacional recorde esperada pela Conab será vital
para garantir que a produção nacional de grãos também bata
um novo recorde em 2016/17. Ainda puxada pela soja, a co-
lheita total passou a ser estimada pela autarquia em 210,3
milhões de toneladas, 1,3% mais que em 2014/15. 

Ainda que o Departamento
de Agricultura dos EUA
(USDA) tenha reduzido suas
projeções para os estoques
globais de milho, trigo e soja
ao término desta safra
2015/16, as relações entre as
reservas e as demandas de
cada mercado permanecem
em níveis confortáveis e re-
forçam a expectativa de que

a pressão sobre as cotações
dessas commodities ainda
está longe de arrefecer. 

A partir das correções efe-
tuadas pelo USDA em relató-
rio divulgado dia 9/3, os es-
toques finais de milho foram
reduzidos para 206,97 mi-
lhões de toneladas, quase 1,9
milhão a menos que o esti-

mado em fevereiro. Na com-
paração, os estoques de trigo
caíram 1,28 milhão de tone-
ladas, para 237,59 milhões, e
os de soja recuaram 1,55 mi-
lhão de toneladas, para 78,87
milhões. 

As reduções foram relati-
vamente pequenas e não
foram influenciadas por mu-

danças previstas para os es-
toques americanos, o que
gerou reações discretas so-
bre as cotações na bolsa de
Chicago. 

Com os ajustes que efe-
tuou, o USDA passou a esti-
mar que os estoques finais
de trigo, por exemplo, repre-
sentarão 33,5% da demanda

global em 2015/16. No ciclo
2014/15, o percentual ficou
em 30,5% e, em 2013/14,
quando as cotações estavam
mais elevadas, em 27,8%.
Particularmente nos EUA, os
estoques finais de trigo pre-
vistos para o encerramento
da atual safra representam
81,6% da demanda total do
país.

Estoque “folgado” de grãos 

Se o câmbio mantiver a
demanda externa pelo milho

brasileiro aquecida, o
volume que será colhido
na safrinha deverá levar

as exportações a 29
milhões de toneladas





A
Confederação da
Agricultura e Pe-
cuária do Brasil
(CNA), enfatiza

por meio de seu presidente,
João Martins, que a incidên-
cia de mais tributos sobre a
produção vai reduzir a com-
petitividade do setor agrope-
cuário. A afirmação foi feita
durante o lançamento do
movimento “Agora Chega
de Carga Tributária – Não à
CPMF”, campanha lançada

nacionalmente pela Ordem
dos Advogados do Brasil
(OAB), com o apoio da CNA
e de mais de 100 entidades
da sociedade civil, contrá-
rias à cobrança de mais im-
postos e à volta da Con-
tribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira
(CPMF).

“A sociedade não aguenta
mais tributação, qualquer
que seja. E com a agrope-

cuária não é diferente. Esta-
mos vendo nossa competiti-
vidade ser reduzida e qual-
quer tributação em cima do
que produzimos vai reduzi-
la ainda mais”, afirmou
João Martins. Ele ressaltou
que, recentemente, a enti-
dade apoiou os produtores
de Goiás contra a oneração
sobre as exportações de soja
e milho pelo governo esta-
dual, medida que acabou
sendo suspensa. Ele tam-
bém reiterou a posição da
entidade, contrária ao re-
torno da CPMF.

O presidente relatou, tam-
bém, o empenho das confe-
derações em discutir alter-
nativas para a normalização
do ambiente visando a reto-
mada do crescimento econô-
mico. Neste contexto, acres-

centou, a avaliação dos prin-
cipais segmentos da econo-
mia é de que o aumento da
carga tributária vai dificul-
tar a capacidade do setor
produtivo de sair deste ce-
nário difícil. “O governo pre-
cisa pensar a respeito da
gravidade do momento que
o país está vivendo”, alertou
João Martins.

CAMPANHA – Como parte
das ações do movimento
contra o aumento da carga
tributária e o retorno da
CPMF, a OAB lançou o site
www.agorachega.oab.org.br.
Neste endereço, as entida-
des interessadas em fazer
parte desta ação podem ade-
rir à iniciativa pelo ende-
reço econômico ou pelas re-
des sociais (Facebook, Twit-
ter e Instagram). 

Alta carga tributária
inibe a capacidade do

setor de enfrentar
cenários adversos
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SETOR 

PREOCUPAÇÃO INCIDÊNCIA

DE MAIS TRIBUTOS, SEGUNDO

A CONFEDERAÇÃO, PODE TIRAR

A COMPETITIVIDADE DO

AGRONEGÓCIO

“Ninguém aguenta 
mais impostos”,
reclama a CNA

A Sociedade
não aguenta
mais tributação,
qualquer
que seja”

João Martins





O
Cadastro Ambien-
tal Rural está che-
gando à reta final
e os números timi-

damente começam a me-
lhorar. No entanto, mesmo
com esta melhora o incre-
mento mensal está abaixo
da média e a tendência se
mantém. Neste ritmo, se-
gundo os especialistas,
não haverá tempo para a
inscrição de todos os pro-
prietários rurais.  

No mês de fevereiro o Bra-

sil apresentou um incre-
mento de 6,0 milhões de ha
e 105 mil imóveis no Cadas-
tro Ambiental Rural atin-
gindo um percentual de
67,58% da área cadastrada.

INCREMENTO - O Estado
do Paraná, de acordo com
o ultimo relatório do Ser-
viço Florestal Brasileiro,
apresentou em fevereiro
um incremento de 400 mil
hectares e foi realizada a
inscrição de 9.905 imóveis
no Cadastro Ambiental Ru-

ral, alcançando um percen-
tual de 52% da área. “Da
mesma forma que no cená-
rio nacional, no Paraná, os
últimos números dão a en-
tender que existe uma ten-
dência de aumento da
inscrição, seja, tanto pela
análise do incremento de
área, quanto pelo incre-
mento dos imóveis”, afir-
ma Silvio Krinski, especia-
lista em meio ambiente do
Sistema Ocepar. 

O Instituto Ambiental no
Paraná, com números mais
atualizados, relata que até 14
de março já  ocorreu a ins-
crição de 218.272 imóveis no
estado. Quando compara-
do com os números do Ser-
viço Florestal Brasileiro,
isso indica que, só na pri-
meira quinzena de março,
tenha havido um incre-
mento muito próximo a de

todo o mês anterior.

Ao analisar o perfil fun-
diário das propriedades
que já fizeram o CAR,
pode-se dizer que dentre
os 218 mil imóveis já ca-
dastrados no estado, 93%
possuem menos de 4 mó-
dulos fiscais, 4% estão
entre 4 e 10 módulos fis-
cais e 3% possuem mais
de 10 módulos
fiscais. 
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AMBIENTE

ATENÇÃO DE ACORDO COM

O SISTEMA OCEPAR, NO ATUAL

RITMO NÃO HAVERÁ TEMPO

PARA A INSCRIÇÃO DE TODOS

OS PROPRIETÁRIOS RURAIS

O CAR NA RETA FINAL 
Estamos chegando
na reta final de
inscrição do
Cadastro Ambiental
Rural e este
instrumento é
uma garantia de
manutenção dos
benefícios do novo
Código Florestal
para o produtor
rural, que não pode
perder esse prazo”

LEANDRO CEZAR
TEIXEIRA, gerente
técnico da Cocamar 
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AMBIENTE

Há o risco
de muita área

agricultável
virar reserva

legal  

Este perfil está
muito próximo

da própria estrutura fundiá-
ria do estado, onde a estima-
tiva é de que e as proprie-
dades com até 4 módulos fis-
cais (72ha) representam
92% de estabelecimentos ru-
rais.

O Estado do Paraná encer-
rou o mês de fevereiro com
52% da sua área cadastrada.

Até o momento foram cadas-
trados 8,0 milhões de ha. 

Os números são baixos pa-
ra o período. “Estamos a me-
nos de 60 dias para o fim do
prazo e ainda faltam 7,368
milhões de ha para serem
cadastrados no sistema”,
cita Krinski. Segundo ele, se
mantida a mesma média de
evolução da área inscrita
dos últimos meses, em maio

de 2016 não teremos mais
que 67% da área cadastrada
no CAR. 

A preocupação maior é
com as consequências para
aqueles produtores que fi-
carem de fora, pois com o
final do prazo de inscrição
do CAR os benefícios con-
quistados com a reforma do
Código Florestal serão ex-
tintos.

67,58%
da área já teria sido
cadastrada no Brasil

7,3
milhões de hectares no Paraná

ainda precisam ser inscritos no sistema 

Tendo em vista a proximi-
dade do final do prazo para
a inscrição dos produtores no
Cadastro Ambiental Rural
(CAR), a Cocamar organiza
entre os dias 21 de março a
6 de abril, uma agenda de
reuniões com os cooperados,
nas unidades. A iniciativa se
desenvolve em parceria com
a empresa especializada Es-
tratégia Ambiental e o pales-
trante é o seu diretor, o
ex-presidente do Instituto
Ambiental do Paraná (IAP),
Vítor Hugo Burko, também
diretor da Mata Viva Conser-
vação e Sustentabilidade
Ambiental  O objetivo das
reuniões é esclarecer dúvi-
das dos produtores que ain-
da não fizeram o cadastro e,
também, orientá-los caso te-
nham necessidade de regula-
rizar o termo de ajuste de
conduta de reserva legal
(aquisição de áreas para re-
gularização).

No dia 21, foram reunidos
em Arapongas associados
dessa cidade e também de Sa-
báudia, Apucarana e Pitan-
gueiras. No dia 22, Alvorada
do Sul acolheu os produtores
locais e de Bela Vista do Pa-
raíso, Sertanópolis, Sertaneja
e Rancho Alegre. No dia 23,
o encontro aconteceu em São
Sebastião da Amoreira, com
participantes, também, de
Congoinhas, Assaí, Santa Ce-
cília do Pavão, São Jerônimo

da Serra e Santa Mariana.
Nesse mesmo dia, em Cam-
bé, foram reunidos associa-
dos da unidade e também de
Rolândia, Londrina, Serri-
nha, Tamarana, Warta, Ibi-
porã e Jaguapitã. 

Em abril, nos dias 5 ha-
verá uma nova rodada de
reuniões.  Às 9:30h, em
Umuarama, o evento contará

com a presença, também, de
associados de Iporã, Cruzeiro
do Oeste, Tuneiras do Oeste,
Icaraíma, Altônia e Doura-
dina. Às 15:30h, Cianorte se-
diará a reunião, com partici-
pantes também de Japurá,
Jussara, Tapira e Terra Boa.
Em Maringá, às 19:30h, par-
ticiparão também cooperados
de Ivatuba, Floresta, Pai-
çandu, Atalaia e Ângulo. 

Finalmente, no dia 6, ha-
verá outras duas reuniões.
A primeira, às 15:30h, em
Paranavaí, com convida-
dos também de Paraíso do
Norte, Nova Esperança e
Paranacity/Paranapoema.
A se- gunda, às 19:30h, em
São Jorge do Ivaí, reunin-
do ainda produtores de
Ourizona, Doutor Camargo
e Floraí.

Cocamar promove rodada
de reuniões sobre o CAR





P
rodutores, profis-
sionais do setor
agropecuário, técni-
cos e estudantes

têm participado, cada vez
mais, no estado de São
Paulo, de eventos voltados
a difundir práticas inovado-
ras para o agronegócio,
como é o caso do sistema
de Integração Lavoura, Pe-
cuária e Floresta (ILPF). No
final de fevereiro, por
exemplo, uma iniciativa
dessas ocorreu na Embrapa
Pecuária Sudeste, em São
Carlos. A iniciativa foi da
Rede de Fomento ILPF, da
qual a Cocamar é uma das
integrantes.

Em São Carlos, os partici-
pantes percorreram cinco
estações no campo e conhe-
ceram benefícios e peculiari-
dades de diferentes mode-

los, como consórcio de mi-
lho e braquiária em ILP, pe-
cuária com árvores nativas
e gado, agricultura e euca-
lipto. Temas como desem-
penho animal e vegetal,
agricultura de precisão, fer-
tilidade do solo, comporta-
mento dos parasitas nesses
sistemas e avaliação econô-
mica também estiveram na
programação. 

Para Lúcia Bastos, produ-
tora rural, o dia de campo
foi uma oportunidade de
aprendizado. Em sua pro-
priedade, na cidade de Pom-
péia, ela planta eucalipto em
uma área e cria gado em
outra. “Estou buscando in-
formações para ver se é viá-
vel integrar, como eu po-
deria fazer isso e quais os
benefícios dessa integração”,
conta Lúcia. 

PASTOS DEGRADADOS - O
diretor executivo William
Marchió, da Rede de Fo-
mento ILPF, esteve presente
e ressaltou a importância da
ILP e ILPF para o país. “Te-
mos cerca de 60 milhões de
hectares de pastagens de-
gradadas que podem ser re-
cuperadas e transformadas
com a integração. É outro
Brasil agrícola”, destaca.

Liderada pela Embrapa,
em parceria com a Cocamar,
John Deere, Dow AgroScien-
ces, Parker e Syngenta, a
Rede de Fomento ILPF
transfere conhecimento e
tecnologia para ampliar a
adoção da integração no
país. Atualmente, de acordo
com Marchió, estima-se que
o Brasil tem em torno de 5
milhões de hectares estabe-
lecidos de ILPF. 
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SUSTENTÁVEL

Segundo a Rede de
Fomento, ILPF já soma
cerca de 5 milhões de

hectares no país 

Willian Marchió ressaltou a importância de um
evento como esse para São Paulo. “O estado vive um
momento complexo. Temos usinas de cana em situa-
ção difícil, problemas sanitários com a produção de la-
ranja. São Paulo precisa de modelos produtivos
sustentáveis. A realização de um dia de campo, no cen-
tro do estado, para divulgar o uso da tecnologia e mos-
trar sua viabilidade econômica, ambiental e social, foi
fundamental”, complementou.

Para a coordenação do evento, a grande adesão dos
participantes demonstra o crescimento do interesse
pelos sistemas sustentáveis de produção. 

A Embrapa Pecuária Sudeste tem pesquisas com vá-
rios modelos desde 2005 e tem apresentado resultados
em dias de campo, palestras e feiras. Além disso,
desde 2015, em parceria com Embrapa Cerrados, ini-
ciou uma capacitação continuada. Com duração de três
anos, o treinamento capacita técnicos para implantação
de Unidades de Referência Tecnológica (URT) nesses
sistemas. A ideia é ampliar a adoção de ILP e ILPF na
região Sudeste.

Momento complexo EM EXPANSÃO    REDE DE FOMENTO, DA
QUAL A COCAMAR É INTEGRANTE, DISSEMINA
A PRÁTICA EM TODO O PAÍS

Sistemas integrados chamam a 
atenção no estado de São Paulo





El Niño está indo embora 
Depois de causar estragos, o El Niño agora começa a per-

der força. Segundo o meteorologista Luiz Renato Lazinski,
do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fenômeno
teve seu auge em janeiro deste ano e agora tende a des-
aparecer entre maio e junho. De agora em diante, a chuva
no norte vai dar uma trégua com algumas pancadas de
chuva no final da tarde, mas não chuva contínua”, explica. 

Segundo o meteorologista, em comparação com outros
anos, este não foi um El Niño muito vigoroso. Para este
ano, devemos ter um inverno mais frio do que os ocorridos
nos últimos dois anos, mas nada além do esperado para
esta estação. Nesse contexto, são esperadas geadas a partir
de maio nas áreas mais altas do estado. “Na região oeste
do estado, exige a possibilidade de pegar geada no milho
safrinha entred o final de maio e começo de junho”, alerta
Lazinski. 

Vale lembrar que esta é uma condição da Região Sul do
Brasil. Na região de MaToPiBa, que abrange os estados do
Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, as chuvas irregulares
devem continuar por mais tempo, bem como a ocorrência
de veranicos. 

Conselheiro é homenageado pela Cocamar 
Integrante do Conselho de Administração da Cocamar desde 1990, Afonso Akioshi Shio-

zaki foi homenageado por seus colegas e também pelos diretores da cooperativa, no dia 17,
durante reunião à tarde. O motivo, o recebimento, dias antes, da Ordem do Mérito do Trans-
porte Brasileiro, concedida pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT). O conselheiro
está ligado há vários anos ao segmento do transporte, presidindo o Sindicato das Empresas
de Transporte de Cargas de Maringá (Setcamar) e também a vice-presidência da Federação
das Empresas de Transporte de Cargas do Paraná (Fetranspar). De acordo com a CNT, o re-
conhecimento a Shiozaki e também a outras 17 personalidades do setor, de vários estados,
se justifica “por seus relevantes serviços prestados ao transporte brasileiro”.  

Aos 65 anos, Afonso Akioshi Shiozaki é produtor de grãos e, entre outras atividades,
preside a Associação Cultural, Esportiva e Recreativa de Maringá (Acema), que congrega,
em sua maior parte, famílias de origem nipônica. Ele é casado com Eliza Shiozaki, diretora
do Colégio São Francisco Xavier, que, nesta sexta-feira (18), também receberá uma home-
nagem: o Prêmio ACIM Mulher, concedido pela Associação Comercial e Industrial de Ma-
ringá (ACIM). 

Fenômeno teve seu auge em janeiro; frio este ano deve ser
mais rigoroso em comparação aos invernos de 2014 e 2015 

Afonso Akioshi

56 |  Jo rna l  de  Serv iço  Cocamar  |  Março  2016





58 |  Jo rna l  de  Serv iço  Cocamar  |  Março  2016

ARTIGO

Uma parte da memó-
ria da Cocamar e da agri-
cultura regional se per-
deu com a morte no dia
27 de fevereiro, em Con-
ceição do Rio Verde (MG),
do engenheiro agrônomo
Aloysio Gomes Carneiro,
de 87 anos. De família
tradicional, Aloysio era
proprietário, naquele mu-
nicípio, da Fazenda Itaó-
ca, importante produtora
e exportadora de cafés fi-
nos. Em 1963, ele fez par-

te do grupo de 46 cafei-
cultores que fundaram a
Cocamar, sendo convida-
do a assumir o cargo de
diretor-gerente. 

Sem nunca perder
contato com sua origem
mineira, Aloysio mudou-
se para Maringá no iní-
cio dos anos 1950 para
cuidar de uma fazenda
em Quinta do Sol. Pilo-
tando o próprio avião,
costumava viajar para

várias regiões do Brasil
e do exterior. Voou por
exatos 40 anos, de 1949
a 1989. 

Como o presidente Ar-
thur Braga Rodrigues
Pires ficava mais no Rio
de Janeiro, sua terra na-
tal, do que em Maringá,
Aloysio recebeu carta
branca para conduzir a
Cocamar, o que fez até
1965. Foi no período dele
que a cooperativa insta-
lou sua sede na Avenida
Prudente de Moraes e
comprou o primeiro lote
onde, no futuro, implan-
taria o Parque Industrial. 

VISITA – O presidente do Conselho de Administração da Cocamar, Luiz Lourenço, recepcionou o vice-presidente da Associação Brasileira
de Agronegócio (Abag), Francisco Maturro, que ciceroneava dirigentes da empresa Jacto, no dia 17 em Maringá. O objetivo era conhecer
mais sobre o sistema de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta (ILPF), do qual a Cocamar é uma das principais incentivadoras no País. No
noite de 17, Lourenço fez uma apresentação em Maringá e, no dia seguinte, acompanhou o grupo em visita às Fazendas Flor Roxa (em
Jardim Olinda no Paraná) e Campina (em Caiuá, no estado de São Paulo). Pela Jacto, participaram da viagem o seu diretor-presidente Fernando
Gonçalves, o diretor de Novos Negócios Pedro Estevão Bastos de Oliveira, e o diretor comercial Valdir Martins. 

Morre Aloysio, o
primeiro diretor-gerente  

PERDA ELE DIRIGIU A
COOPERATIVA ENTRE 1963 E 1965

Aloysio, em foto de 2011
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CRÉDITO 

C
om a participação de 350 convidados, a Sicredi
União PR/SP promoveu na noite de 4 de março,
em Maringá, Assembleia Geral Ordinária (AGO).
O evento realizado na ACEMA - Associação Cul-

tural e Esportiva de Maringá, referendou os números con-
quistados no ano passado, confirmou a eleição do novo
Conselho de Administração e encerrou um ciclo de 68 reu-
niões de prestação de contas de 2015, promovidas em toda
área de atuação e com o marco de participação de 12% da
base de associados ativos. Entre as lideranças que presti-
giaram a Assembleia estavam Luiz Lourenço e Divanir
Higino da Silva, respectivamente presidente do Conselho

de Administração e presidente da Cocamar. O presidente
da Sicredi União, Wellington Ferreira, comentou em seu
pronunciamento: “Que tudo seja feito para beneficiar os
mais de 110 mil associados que temos atualmente. Daqui
a 100 anos, queremos que os participantes da instituição
sintam o mesmo orgulho que temos hoje”.

O presidente tem motivos para se sentir orgulhoso. A
cooperativa fechou o ano passado com R$ 2,2 bilhões em
ativos totais (expansão de 17% sobre 2014), R$ 1,563 bi-
lhão em recursos totais (aumento de 20%), o patrimônio
líquido foi elevado para R$ 226,6 milhões (15% a mais)
e o número de associados cresceu 12%, para mais de 110
mil. 

AVANÇO COOPERATIVA
PROMOVEU NO INÍCIO DE MARÇO
SUA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA, FINALIZANDO UM CICLO
DE 68 REUNIÕES DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS EM TODA A SUA REGIÃO

Conquistas da Sicredi União
em 2015 revelam forte crescimento

Acima, detalhe do evento
promovido no início de

março em Maringá,
com 350 participantes

e que foi prestigiado por
dirigentes da Cocamar





N
uma época de tan-
tos escândalos no
Brasil, envolven-
do governos, clas-

se política e empresas liga-
das ao poder, a impressão é
que a ética e a honradez su-
cumbiram diante do cinismo
e da esperteza. Bilhões de
dólares que poderiam ter
sido empregados na melho-
ria da saúde das populações
mais carentes, em escolas
de melhor qualidade, em es-
tradas mais modernas, desa-
pareceram no ralo da cor-
rupção. Já se expressava
Rui Barbosa, há quase um
século: diante dos malfeitos
que se vê no dia a dia, fa-
zendo triunfar os mal-inten-
cionados, o cidadão de bem
se retrai, entre pesaroso e in-
dignado, com vergonha de
ser honesto. 

Diante dessa inversão de

valores, os jovens de hoje, a
chamada "geração Y", já não
se identificam com as refe-
rências transmitidas por
seus pais. Ingressam num
mundo competitivo pensan-
do no quanto vão ganhar e,
de acordo com a velha "Lei
de Gérson", levar vantagem
em tudo.

Apesar desse cenário
sombrio, um alento: o bem
sempre acaba vencendo.
Quem garante é o empresá-
rio do ramo de incorpora-
ções, José Armando Quirino
dos Santos. Um dos funda-
dores do Marev - entidade
voltada a recuperar depen-
dentes químicos, ele diz
acreditar que as pessoas, de
um modo geral, sabem que
só conseguirão prosperar na
vida por seus próprios méri-
tos. Para Santos, só o cultivo
de boas sementes leva a

uma colheita, o que implica
em estudar muito e desen-
volver talentos. Ele utiliza o
exemplo do agricultor para
demonstrar a dignidade do
trabalho: o homem que se
levanta mais cedo que os
outros para cumprir o seu
ofício, a produção de ali-
mentos. "O produtor é um
sonhador, aquele que tra-
balha em comunhão com a
natureza". 

Segundo Santos, a digni-

dade é construída com a de-
terminação de ser melhor a
cada dia, e com amor. "O
amor é o melhor tempero
em tudo", cita, concluindo
com uma frase do apóstolo
Pedro: "Sou o que sou pela
Graça de Deus e sua Graça
não me tem sido inútil". 

O empresário, que cresceu
na fazenda do pai, o médico-
veterinário e professor da
UFPR, José Quirino dos San-
tos, e aos 12 anos já dirigia

caminhão na propriedade
para ajudar no transporte,
cursou engenharia civil em
Maringá, encontrando entre
as colegas a mulher com
quem se casaria - Marcela
Corina -, e de cuja união nas-
ceriam quatro filhos. Em
1989, José Armando fundou
a construtora e incorpora-
dora Catamarã, uma das
mais premiadas no concurso
anual promovido pelo Sin-
duscon, o sindicato da cate-
goria em Maringá. 

EXEMPLO - Quando lembra
do pai, Santos afirma ter
sido ele a sua principal refe-
rência. Um homem integro,
que pensava em servir a co-
munidade. Foi fundador de
uma cooperativa de produto-
res de ervas mate em Ma-
noel Ribas e chegou a ser
prefeito de São José dos Pin-
hais. Como médico-veteriná-
rio, seu CRM era de número
001. Por inúmeras vezes es-
teve em Maringá, convidado
pela Sociedade Rural de Ma-
ringá, para fazer julgamen-
tos de animais na Expoingá.
Em reconhecimento, uma
das pistas de julgamento no
Parque Internacional de Ex-
posições Francisco Feio Ri-
beiro, foi batizada com o seu
nome. 
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DEPOIMENTOS

OPINIÕES CONVIDADOS PELO
JORNAL COCAMAR, EMPRESÁRIOS
DE MARINGÁ FALAM SOBRE O
ATUAL MOMENTO DO PAÍS E
EXALTAM A FORÇA DO CAMPO 

“O bem sempre acaba vencendo”

Ex-integrante do Conselho
Fiscal da Cocamar, o empresá-
rio do ramo de imóveis, Pedro
Granado Martines, se diz tam-
bém um homem ligado à
terra. Dono de 12 alqueires na
região, ele  já foi plantador de
soja e cooperado da coopera-
tiva. Segundo Martines, que
entre outras atividades presi-
diu a Associação Comercial e
Empresarial de Maringá
(ACIM) e foi secretário de es-
tado do Trabalho, é o setor
rural, no momento, que im-
pulsiona as vendas de imóveis
na região. “O campo é a única
atividade da economia que
está indo bem”, cita o empre-
sário, que exalta o perfil do

agricultor da região de Ma-
ringá. “Filhos e netos em
grande parte, de italianos, eles
são pessoas honradas, não se
houve dizer que tenham dado

calote em alguém”. 

Martines, que dirige a
Pedro Granado Imóveis, diz
que a economia da região não
seria a mesma sem os resul-
tados da agricultura. “Graças
ao trabalho dos produtores, vi-
vemos uma realidade dife-
rente de outras partes do
País”, acrescenta. 

Em sua trajetória profissio-
nal, ele conta que trabalhou
durante muitos anos em com-
panhia do atual integrante do
Conselho de Administração da
Cocamar, Afonso Akioshi
Shiozaki, do qual se tornou
um grande amigo.  

“O campo é a única atividade da economia que está indo bem”

Pedro Granado Martines:
“eles [produtores] são
pessoas honradas”

José Armando Quirino dos Santos: “A dignidade é
construída com a determinação de ser melhor a cada dia” 

O Jornal Cccamar foi ouvir empresários bem sucedidos que
falam sobre suas expectativas em relação ao atual momento

e revelam sua admiração para com os produtores rurais.  
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O
Paraná, que lidera a produ-
ção de trigo no país, deu
início à semeadura da
safra 2016, no início de

março, com uma perspectiva de re-
dução de área, por conta sobretudo
de um maior interesse dos agricul-
tores do norte do estado em apostar
no milho safrinha. 

Segundo a Organização das Coo-
perativas do Estado do Paraná (Oce-
par), a área de trigo será 5% menor
que a cultivada em 2015, quando
somou 1,3 milhão de hectares. 

Robson Mafioletti, engenheiro
agrônomo e coordenador técnico da
Ocepar, explica que além de ter
mais liquidez que o trigo, o milho
está com preços mais atrativos. E
essa equação influencia a decisão
do agricultor, que tem condições de
solo e clima para plantar ambas as
culturas na safra de inverno. O
norte paranaense responde por
cerca de 40% da área com trigo no
estado. 

De acordo com Mafioletti, o atual
preço do milho está muito próximo
do custo de produção, o que torna
a opção pela cultura ainda mais
arriscada. “Estamos num momento
de grande instabilidade política. Se
cair esse governo, a tendência é o
dólar recuar. Com isso, o preço do
milho também se desvaloriza”, ava-
lia o coordenador técnico da Ocepar. 

Área plantada com trigo 
deve diminuir no Paraná

INVERNO 

TENDÊNCIA
PREVISÃO DA OCEPAR É

DE REDUÇÃO DE 5% NO

COMPARATIVO COM O

ANO PASSADO

40%
é quanto a região norte

participa com a produção
de trigo no estado 



D
iante a escassez de
recursos oferecidos
pelo governo fede-
ral, este ano, para

o “Programa de Subvenção
ao Prêmio do Seguro Rural”,
a recomendação é que os
produtores antecipem seus
contratos, a fim de ficarem
na prioridade da subvenção. 

No plano safra anterior
(2015/2016), o orçamento
aprovado foi de R$ 668 mi-

lhões. Deste valor, apenas
R$ 368 milhões foram dis-
ponibilizados, os outros R$
300 milhões o governo utili-
zou para quitar a subvenção
do prêmio de apólices de se-
guro rural de 2014. Diante
essa realidade, para o ano
safra 2016/2017, o orçamen-
to original, divulgado pelo
governo federal, era de R$
741 milhões. Entretanto um
corte de 46% foi efetuado
sobre aquele valor, apro-

vando-se apenas R$ 400 mi-
lhões, insuficiente para aten-
der a demanda dos produ-
tores.

CRÉDITO - A cooperativa de
crédito Sicredi União PR/SP,
que atua com seguradoras
sólidas no mercado, como a
MAPFRE e a FAIRFAX,
orienta os produtores rurais
a terem agilidade neste mo-
mento. Para Alípio Dias Oli-
veira Junior, assessor de

negócios em Seguros Agrí-
cola da cooperativa, além da
antecipação aumentar as
chances de acesso ao subsí-
dio, é aconselhável a regula-
ridade na contratação. “O
seguro agrícola garante ao
produtor a proteção contra
quebras de produtividade
decorrentes de incêndio,
raio, tromba d’água, ventos
fortes e frios, granizo, chu-
vas excessivas, seca e gea-
da. A regularidade contribui
para a organização do banco
de dados, melhorando a ne-
gociação coletiva junto às se-
guradoras e ao governo fe-
deral”, explica Alípio. 

CONTRATAÇÃO - Existem
duas formas de adesão à

subvenção. Uma é por meio
de instituições financeiras e
corretoras, em que o acesso
ao subsídio segue a ordem
de contratação, ou seja, o
produtor que contratar pri-
meiro terá uma chance
maior de acesso. Outra for-
ma é a contratação coletiva.
Neste formato, aplicável ape-
nas à soja, as cooperativas
agroindustriais e/ou entida-
des representativas de pro-
dutores rurais encaminha-
rão ao Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA) listas com os
nomes dos produtores que
contratarão o seguro. Cabe
ao produtor ir até a coopera-
tiva ou entidade e se infor-
mar sobre essa lista. 

Produtor precisa antecipar
a contratação de seguro 
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SAFRA 2016/17

MELHOR PREVENIR O GOVERNO CORTOU 46% NOS RECURSOS E

QUEM DEIXAR PARA DEPOIS PODE ACABAR FICANDO SEM A SUBVENÇÃO 

Recomendação aos produtores é agilizar
para que não tenham problemas maiores
no futuro; “indústria a céu aberto”
está exposta a uma série de riscos 

R$ 400
milhões: o valor 

anunciado pelo governo, 
após fazer um corte
de quase metade do 

montante da safra anterior,
é considerado pequeno

para atender as 
demandas do setor





Com menos recursos no
programa, uma parcela sig-
nificativa dos produtores de
culturas de maior risco, co-
mo trigo, milho safrinha, fei-
jão e frutas, deverão ficar
expostos aos problemas cli-
máticos sem a proteção do
seguro ainda no primeiro se-
mestre. Os produtores de mi-
lho verão, soja e demais ati-
vidades também serão preju-
dicados, pois a demanda de
seguro agrícola para essas
culturas era crescente até o
ano passado e já ultrapas-

sava os R$ 741 milhões pro-
metidos pelo governo no ano
passado.

Para o Sistema Ocepar, o
corte de recursos para o se-
guro rural “é preocupante”,
segundo o seu presidente
João Paulo Koslovski.  Na
avaliação da entidade, são
recursos que deverão fazer
falta aos agricultores brasi-
leiros, responsáveis pela pro-
dução de alimentos para
toda a população e contri-
buem para manter os resul-
tados positivos da balança
comercial do país.

O valor de R$ 400 milhões
“será insuficiente para aten-
der a demanda dos agriculto-
res”, diz Ágide Meneguette,
presidente da Federação da
Agricultura do Estado do Pa-

raná. Como consequência, a
área coberta por apólices não
ultrapassará 8% da terra
agrícola do país. “Muitas re-
giões podem ficar sem se-
guro, considerando que além
do corte no orçamento, o
MAPA mudou as regras de
apoio do percentual de sub-
venção ao prêmio”, diz.

De fato, o governo reduziu
sua participação – a parte da
União no seguro. Antes, es-
ses valores variavam entre
40% a 70% de subvenção,
dependendo da atividade
agrícola. Esses números bai-
xaram para 30% a 45%. Na
prática, isso significa que,
mesmo que o produtor con-
siga acessar o programa,
terá que desembolsar muito
mais dinheiro para contratar
o seguro agrícola.

DESTINAÇÃO – O valor disponibilizado para subvenção é dividido pela cultura do plantio. As liberações
ocorrem conforme tabela abaixo, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 04 de março de 2016.

BENEFÍCIO – “A contratação é muito simples e rápida, a proposta e o boleto são emitidos na hora, garantindo
ao produtor o lugar na fila do programa do governo federal. Para quem antecipar a contratação, o benefício

é o custo do seguro, pois o subsídio federal é de 35% a 45% do custo da apólice limitado a R$ 72 mil por CPF”,
explica Alípio Dias Oliveira Junior. “O produtor que demorar a contratar o seguro, provavelmente
não terá acesso ao programa. O recurso está escasso. Se isso acontecer, esse produtor terá que

contratar um seguro sem o subsídio pagando o preço cheio”, finaliza. 

Parcela significativa de 
produtores ficará desassistida,
segundo entidades
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SAFRA 2016/17

R$ 741
milhões haviam sido

prometidos pelo
governo no ano passado

Área coberta pelas apólices não deverá
ultrapassar 8% das terras agrícolas do país,

na avaliação da Faep; para o Sistema
Ocepar, quadro é preocupante





M
orador em Presi-
dente Prudente
(SP), o agrope-
cuarista Eduar-

do Veloso retirou no dia 14 de
março em Rolândia (PR),
junto ao viveiro de mudas do
Projeto Cultivar, mantido pela
Cocamar, um total de 4,5 mil
mudas de espécies nativas.
Segundo Veloso, que possui
propriedades nos municípios
de Santo Anastácio e Marti-
nópolis, no oeste paulista,
todo esse material – que lhe
foi cedido gratuitamente - se-
rá destinado a recomposição
de áreas de preservação per-
manente (APP). “Fiz o Cadas-
tro Ambiental Rural e estou
adequando as propriedades
às exigências ambientais”,
afirmou Veloso, que conduz
sua atividade em companhia
da esposa Cleide. O produtor
conta que está demandando
uma grande quantidade de
mudas e foi informado pelo

gerente da unidade local da
Cocamar em Presidente Pru-
dente, André Longen, que po-
deria obter uma parte delas
no viveiro em Rolândia, o
qual começou a funcionar no
início do ano passado.  “É um
importante benefício aos coo-
perados”, cita.

Eduardo comentou que as
mudas começarão a ser plan-
tadas ainda nesta semana e,
em setembro, precisará de
uma nova quantidade. “Fiquei
muito satisfeito com esse ser-
viço prestado pela Cocamar
aos seus cooperados, e tam-
bém pela forma como as mu-
das são produzidas”, disse. 

INCLUSÃO - O viveiro de Ro-
lândia, a exemplo do que é
mantido desde 2006 em Ma-
ringá, integra o Projeto Culti-
var e faz a inclusão social de
alunos da Associação dos
Pais e Amigos dos Excepcio-
nais (APAE). Supervisionados
por uma equipe especiali-
zada, eles atuam na produção
das mudas, com seus direitos
trabalhistas assegurados. A
iniciativa conta com o apoio
da APAE de Maringá e Ro-
lândia e também da empresa
Bayer.  

DISPONÍVEIS - Todos os
meses, produtores de várias
regiões recorrem ao Projeto
Cultivar em busca de mudas
de espécies nativas para
atender suas necessidades.
O fornecimento é feito sem
custos a qualquer produtor
associado da Cocamar. Para
obter mais informações, ele
deve conversar com o ge-
rente de sua unidade. Estão
disponíveis mudas de emba-
úba, ipê, quina-de-são paulo,
embiruçu, pau-d’alho, caro-
ba, jangadeira, fumo-bravo,
pau-viola, solana-cavurana,
paineira, araçá, aroeira sal-
sa, cedro, mutambo e guru-
caia.  

No início de março, foi feita
uma campanha para distri-
buição de 15 mil mudas do
Projeto Cultivar, ação que
será desdobrada também
com a participação da coope-
rativa em exposições agrope-
cuárias. Nesses eventos,
haverá um espaço no estande
para divulgar o projeto. O pro-
dutor interessado poderá in-
formar a quantidade de mu-
das de que necessita, sendo
que, posteriormente, a área
social da cooperativa entrará
em contato com ele. 

AS MUDAS NÃO CUSTAM NADA,
É SÓ IR BUSCAR
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PROJETO CULTIVAR

INCLUSÃO SOCIAL VIVEIROS MANTIDOS PELA
COCAMAR EM MARINGÁ E ROLÂNDIA PRODUZEM
MILHARES DE UNIDADES POR MÊS QUE SÃO
CEDIDAS SEM CUSTOS A PRODUTORES PARA 
RECOMPOSIÇÃO DE APPS 

Detalhe do viveiro
em Rolândia, que,

a exemplo de
Maringá, promove

inclusão de
deficientes

na produção





Q
uando era criança,
Nilsa Aparecida de
Paula Faiolla, mora-
dora em Pitanguei-

ras, aprendeu com os pais a
fazer de tudo, começando a
ajudar em casa desde muito
cedo. Aos 14 anos, entre-
tanto, foi trabalhar na cidade,
cursou contabilidade e anos
depois, mesmo casada com
um produtor rural, Dorival
Faiolla, não tinha mais vol-
tado a se envolver com as
atividades no campo. 

Ela até ajudava, cuidando
da parte burocrática da pro-
priedade, trabalhando em
sua indústria e comércio de
confecções por mais de 26
anos. Mas, quando o marido
sofreu um acidente, em
2008, Nilsa precisou deixar
tudo para ajudá-lo. A família
lidava com agricultura e pe-
cuária, mas deixou de criar
gado para dedicar-se ao cul-
tivo de 200 alqueires de soja
e milho. Do pasto só resta
uma parte, onde são manti-
das 50 cabeças de carneiros.

Nilsa avalia que a mu-
dança até que não foi tão di-
fícil porque já sabia dirigir
trator e tinha noção de como
dominar o gado, bem como
da rotina de uma proprieda-
de rural, mas teve que
aprender muito mais. Ela
tirou carteira de motorista de
caminhão, aprendeu a pilo-
tar a colheitadeira, a plantar,
aplicar os venenos, a mane-
jar a soja e o milho, a com-
prar insumos, a vender, en-
fim: tudo o mais necessário
para tocar o negócio. 

Família unida 

A produtora trabalha lado
a lado com o marido e tem
Michel, filho de Dorival,
como o braço direito da fa-
mília, enquanto as quatro
filhas estão procurando se-
guir o exemplo da mãe e
aprender de tudo. Formada
em zootecnia, Fabiana, a
mais velha, se descobriu na
Medicina e é a única que
está estudando fora, em Cu-
ritiba. Fernanda, formada

em Medicina Veterinária,
por enquanto tem ajudado
em todas as atividades, mas
será a responsável pelas
criações na retomada do
projeto de pecuária. A ideia
é voltar a diversificar a pro-
priedade com a criação de
gado de corte, destinando
pelo menos 50 alqueires pa-
ra pastagem. Jéssica, forma-
da em Engenharia Agronô-
mica, responde pelo plantio,
e Thaís, também Médica Ve-
terinária, responde pela co-
lheita. Como a mãe, têm

aprendido a pilotar trator,
colheitadeira, caminhão e a
desenvolver todas as ativi-
dades.

NA COCAMAR - “Nenhum
ano é igual ao outro e a tec-
nologia está em constante
mudança. Sempre há algo
novo para aprender”, diz
Nilsa. Por isso, a família par-
ticipa dos dias de campo da
Cocamar, de palestras e ou-
tros eventos que possibilitam
a troca de ideias e tragam
novos conhecimentos.

“É preciso querer 
aprender sempre”
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CAMPO 

EVOLUIR EXEMPLO DE FAMÍLIA DE
PITANGUEIRAS MOSTRA QUE A BUSCA
PELO CONHECIMENTO SÓ FAZ AMPLIAR
OS HORIZONTES NA ATIVIDADE RURAL.
POR MARLY AIRES

Enfrentar é preciso, sofrer não é preciso. Todo
empreendedor com mais experiência sabe bem
que tocar um negócio é navegar em águas por
vezes turbulentas. As tempestades vêm e nessa
hora é fundamental se apegar ao planejamento,
fazer uma boa leitura do cenário e ter coragem
para agir no momento certo. "É nessa hora -
afirma Jorge Ceranto, diretor executivo da Trecs-
son Business - que o conhecimento vira trunfo
para quem quer minimizar as perdas e manter
o negócio no rumo certo", completa.

"Quem se mantém a procura de conhecimento,
atualizando seu método de gestão e agregan-
do esse conteúdo mais atual, está cada vez mais
capacitado para entender as mudanças sociais
e econômicas que estão por vir", acrescenta Ce-
ranto, alertando que, se o gestor não pode evi-
tar uma crise, a formação pode ao menos
garantir que ele esteja melhor preparado para
ela. "É como se todos estivessem vendo a dez
metros de distância enquanto o gestor capaci-
tado enxerga a mil".

Representante da FGV (Fundação Getúlio Var-
gas) em Maringá há quase duas décadas, a
Trecsson Business acaba de ser eleita uma das
cinco melhores conveniadas da Fundação entre
os 120 municípios que possuem uma FGV no
país. A avaliação é feita anualmente pela pró-
pria instituição e leva em consideração critérios
como o desempenho da gestão empresarial, ins-
talações físicas, estrutura das salas e o atendi-
mento às necessidades de alunos, professores e
público em geral. (Gustavo Lemos)

Conhecimento é a saída para tempos difíceis

A produtora
Nilsa com o marido

Dorival e o filho
Michel: família

cultiva 200
alqueires de

grãos



As questões ambientais es-
tão postas sob proteção legal
cada vez mais severas e de
grande repercussão, sujeitan-
do as pessoas que agridem o
meio ambiente a punições
muito sérias.

Existem casos em que até
mesmo a prisão poderá ser de-
cretada contra o infrator da
Lei.

Pela Constituição Federal o
meio ambiente corretamente
conservado é um direito de
todos, de modo que quando
uma pessoa está degradando
o meio ambiente, mesmo que
faz isto no contexto de sua pro-
priedade particular, na verda-
de está prejudicando um di-
reito coletivo, um direito social,
um direito que é de todo.

As punições penais, admi-
nistrativas e civis contra o cau-
sador do dano ao meio am-

biente são seríssimas, de mo-
do que o proprietário rural de-
ve estar muito atento agora à
boa preservação e conserva-
ção de sua propriedade rural,
para não se sujeitar a nenhum
tipo de punição.

Mesmo que a propriedade
rural não seja explorada dire-
tamente pelo seu proprietário,
o que acontece quando existe
um contrato de arrendamento,
cabe-lhe exercer vigilância
sobre a atividade ali desenvol-
vida pelo arrendatário, pois
aquilo tudo que é feito no imó-
vel, mesmo que não tenha a
ação direta sua, pode de algu-
ma forma trazer responsabili-
dade pelo ato.

Diante disto, na hora de fa-
zer o contrato de arrenda-
mento, o proprietário do imó-
vel rural precisa tomar todos
os cuidados possíveis na ela-
boração de suas cláusulas, es-

tabelecendo aquilo que maior
amparo na questão ambiental
pode lhe oferecer, para não ser
surpreendido mais tarde por
uma notificação ambiental ca-
paz de complicar até mesmo
sua vida negocial.

Em razão das mudanças
que vem ocorrendo nos últi-
mos tempos, cada dia mais o
contrato de arrendamento se
reveste de riscos para o arren-
dador, razão pela qual precisa
ser elaborado por alguém que
efetivamente conheça não só a
lei do arrendamento rural,
como também a lei ambiental.

Hoje se pode pensar até mes-
mo em rescindir ou desfazer
um contrato de arrendamento
pela via judicial, tendo por
base o fato do arrendatário
estar degradando o meio am-
biente, mesmo que venha fa-
zendo o pagamento pontual-
mente.

Por sua vez, o arrendatário
deve também ser cauteloso na
hora de assinar um contrato,
tomando o cuidado de fazer
constar dos seus termos as
condições ambientais em que
se encontra o imóvel no mo-
mento em que está recebendo
sua posse, para evitar que
mais tarde responda por
aquilo que não fez.

Considerando, portanto, a
seriedade das questões am-
bientais é melhor seguir o di-
tado antigo que diz que “é
melhor prevenir do que reme-
diar”, cercando-se de todos os
meios jurídicos possíveis para
preservação do seu direito.

Isto quer dizer que atual-
mente o proprietário rural
além de se preocupar com um
arrendamento que seja rentá-
vel, deve também ser importar
em contratar com um arrenda-
tário que tenha boa educação

ambiental para cuidar bem do
seu imóvel. 

E, caso o arrendatário esteja
desenvolvendo práticas lesivas
ou prejudiciais ao meio am-
biente, mesmo pagando pon-
tualmente o arrendamento, o
melhor que o proprietário/
arrendador faz é tentar solu-
cionar o caso o mais rápido
possível e, caso seja preciso,
tomar as medidas judiciais
possíveis e cabíveis para ten-
tar impedir a continuidade da
agressão.

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

ORIENTAÇÃO JURÍDICA

Arrendamento rural e questão ambiental
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C
erca de 80 coopera-
dos da Unicampo
(Cooperativa de Tra-
balho dos Profissio-

nais de Agronomia) partici-
param no dia 19/03 da As-
sembleia Geral Ordinária

promovida pela cooperativa.
A reunião encerrou um ciclo
de 16 pré-assembleias, reali-
zadas em diversas cidades
dos estados do Paraná, São
Paulo, Minas Gerais, Mato
Grosso, Rio Grande do Sul,

Mato Grosso do Sul e Bahia.
Os dados apresentados con-
firmaram as expectativas de
expansão. O faturamento, por
exemplo, passou de R$ 74
milhões (exercício de 2014)
para R$ 81,3 milhões (exer-
cício de 2015), um desem-
penho bastante favorável,
considerando a crise vivida
pelo país. Já o patrimônio lí-
quido foi de R$ 18,3 milhões
e as sobras à disposição da
AGO foram de R$ 1,6 milhão,
valor que, somando os juros
distribuídos sobre a conta ca-
pital no valor de R$ 1,0 mi-
lhão, totalizam uma distri-
buição de resultado de R$
2,6 milhões no exercício.

HISTÓRIA – A trajetória da
Unicampo teve início em
1992, quando a Cocamar de-
cidiu, por uma questão de
necessidade, terceirizar os
serviços de assistência téc-
nica aos produtores. “A notí-
cia foi recebida com muita
preocupação para os profis-
sionais que integravam o
quadro funcional da coopera-
tiva. Não sabíamos se iría-
mos convergir para a

formação de uma empresa
privada, uma associação ou
uma cooperativa”, lembra o
ex-presidente Nivaldo Bar-
bosa de Mattos, que na época
era agrônomo da Cocamar
em Iporã. A opção por uma
cooperativa se mostrou o me-
lhor caminho e, assim, nas-
ceu a Unicampo. “O temor
era que a ideia não prospe-
rasse”, comenta Mattos, um
dos fundadores da Unicampo
e hoje seu diretor-secretário.
Ele lembra que uma comis-
são foi formada com o propó-
sito de estudar a formatação
de uma cooperativa de tra-
balho e que, com a ajuda do
atual superintendente da
Ocepar, José Roberto Ricken,
foi apresentado um projeto
inspirado no bem-sucedido
modelo das cooperativas Uni-
med. 

“Os primeiros anos não
foram fáceis. Houve divergên-
cias e uma seleção natural
entre os próprios dirigentes e
associados. Permaneceram
apenas aqueles que real-
mente acreditaram na coope-
rativa”, conta Mattos. 
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AGRONOMIA 

COOPERATIVA ENTIDADE
PARCEIRA DA COCAMAR PROMOVEU
DIA 19/3 ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Atualmente, a Unicampo se destaca como a maior
em seu setor no Brasil. Seu quadro social é composto
por mais de 1,5 mil cooperados, entre engenheiros
agrônomos, médicos veterinários, biólogos, zootecnis-
tas, técnicos agrícolas e em agropecuária; atua em 22
estados; e tem uma carteira de clientes com cerca de
40 empresas do segmento de agroquímicos, institui-
ções financeiras e seguradoras, além de produtores ru-
rais. “Nossos cooperados realizam o trabalho de
assistência técnica ao crédito rural, georreferencia-
mento, perícias, avaliações, fiscalizações e laudos para
seguro de lavouras, suporte técnico para utilização de
produtos, manejo de solos, entre outras ações”, explica
o presidente da cooperativa, Luciano Ferreira Lopes.

São 1,5 mil cooperados

Profissionais
associados têm

atuação diversificada.
Cooperativa está

presente em
22 estados

Nosso principal
desafio é 
manter o ritmo
de expansão”

LUCIANO FERREIRA
LOPES, presidente 

Unicampo cresce 
mesmo em ano difícil





Grande compradora de
farelo de soja e milho
da Cocamar, o Grupo

GTFoods encerrou o ano de
2015 com faturamento de R$
1,7 bilhão e projeta chegar a
R$ 2,3 bilhões neste ano. O
grupo tem feito investimentos
contínuos em modernização
das plantas industriais e das
unidades de produção de pin-

tainhos, ração e transporte,
que auxiliaram na sustenta-
ção do crescimento orgânico
dos últimos anos. Além disso,
a diversificação de produtos
co- mercializados por meio de
parcerias e aquisições de em-
presas tem proporcionado no-
vas oportunidades para o
grupo e também para a popu-
lação das regiões nas quais

estão instaladas as unidades
da empresa, que atualmente
emprega aproximadamente 11
mil colaboradores.

DESAFIADOR - O diretor ad-
ministrativo do GTFoods, Ro-
gério Wagner Martini Gonçal-
ves, considera que o último
ano foi desafiador e é preciso
cautela no cenário atual. “Nós

tivemos muita instabilidade
no mercado por conta da in-
flação, com a elevação nos
custos de itens como com-
bustíveis, pedágio e a tarifa
de energia elétrica. Porém, o
mesmo câmbio que levou a
essa pressão, rentabilizou as
exportações do grupo. Por
isso, vamos buscar ampliar
os canais de distribuição dos
produtos no mercado exter-
no, e administrar as vendas
no mercado interno”, pontua
o diretor. 

ABATE - Para possibilitar o
incremento de distribuição
de produtos no exterior, e
atender a demanda domés-

tica, o GTFoods projeta um
abate diário de 750 mil/aves
até o final de 2016. No ano
passado, a empresa encerrou
a produção com 610 mil/
aves abatidas por dia. Com
30% da produção destinada
ao mercado externo e forne-
cendo produtos para mais de
80 países, o grupo também
está pleiteando  junto ao Mi-
nistério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Ma-
pa) novos destinos para co-
mercialização internacional
como Bolívia, Canadá, Chile,
Coreia do Sul, México e Viet-
nã. Em 2015, os mercados
conquistados foram África
do Sul, China e Singapura. 

Vem aí a nova Ranger 
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VEÍCULOS 

OFF-ROAD PICAPE CHEGA
COM INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS
E ESTÉTICAS

R
obusto e sofistica-
do, o novo modelo
da tradicional Ran-
ger, vendida no

Brasil desde 1996, traz in-
ovações tecnológicas e esté-
ticas que posicionam o mo-
delo como um dos tops de
linha para o segmento off-
road.

Por dentro, na versão de
topo Titanium, a picape rece-
beu uma nova tela sensível
ao toque de 8 polegadas. O
painel de instrumentos é o
mesmo do Fusion, com duas
telas de LCD personalizáveis
nas laterais. Além das mu-
danças visuais, ela terá mais
tecnologia como o assistente
de frenagem automática que

dá mais segurança para ter-
renos off-road.

SILENCIOSA - Outra alte-
ração importante que será
sentida pelo motorista é o
novo  desenho dos bancos,
pensado para melhorar a er-
gonomia, e os novos mate-
riais utilizados no acaba-
mento que ganharam em
qualidade, aprimorando o
isolamento acústico da pi-
cape que passa a ser uma
das mais silenciosas do seg-
mento.

Depois de apresentar uma
prévia em dezembro, onde di-
vulgou as primeiras fotos ex-
ternas da Ranger reestili-
zada para a América do Sul,

a Ford divulgou recente-
mente os detalhes do interior
em festival de verão na ci-
dade de Pinamar, na Argen-
tina. A produção também
continua sendo no país vizi-
nho. Custando atualmente

entre R$ 80,5 mil e R$ 160,9
mil), a versão reestilizada da
picape deve manter a gama
de motores com as opções
2.5 Duratec flex, 2.2 Dura-
torq diesel e 3.2 Duratorq
diesel. (Gustavo Lemos)

Grupo GTFoods 
projeta faturar R$ 2,3 bi

AVICULTURA

EXPANSÃO COMPANHIA, QUE É IMPORTANTE
COMPRADORA DE FARELO DE SOJA E MILHO DA
COCAMAR, FAZ INVESTIMENTOS NA EXPANSÃO
DAS PLANTAS INDUSTRIAIS, NA DIVERSIFICAÇÃO DOS
PRODUTOS E NA ABERTURA DE NOVOS MERCADOS 

Robusta, sofisticada
e também uma das

mais silenciosas
do segmento 





Os Festi vieram atrás
do seu sonho no Paraná
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HISTÓRIA

FAMÍLIA DO CAMPO DE OLHO NAS OPORTUNIDADES OFERECIDAS, ELES CHEGARAM

EM 1938, ESCREVENDO, A PARTIR DAÍ, UMA HISTÓRIA DE REALIZAÇÕES. POR MARLY AIRES

Muitos agricultores pioneiros que não tinham
como pagar por mão de obra, nem contavam com
filhos adultos ou parentes que pudessem ajudar em
casa, trocavam serviço com vizinhos. Luiz fez isso
muitas vezes, desde a derrubada da mata. Especial-
mente quando pegava uma árvore maior, em que
precisava usar o traçador. 

Às vezes, quando podia, Rosa ajudava e chegou
muitas vezes a trabalhar lado a lado com Luiz cor-
tando mato e puxando o traçador. Levava as crian-
ças para o mato, formava uma rede no alto, com
um saco e os deixava ali dormindo, enquanto tra-
balhava. Mas, sem tirar o olho deles. 

SOLIDÁRIOS - Certa vez, quando ainda abria a
mata, Luiz teve uma íngua que o deixou quatro
meses sem poder andar. A sorte é que pôde contar
com a solidariedade dos vizinhos. Um deles tinha
seis homens na família e sempre algum vinha aju-
dar. Sem médico ou medicamentos, o problema foi
curado a base de compressas de rubim, uma erva
medicinal que hoje é vista como daninha.

Os vizinhos
se ajudavam

Foram tempos difíceis. A única coisa que não faltava era
comida. A casa, feita de palmito que os Festi improvisaram
quando chegaram, foi ficando até 1948, quando eles mes-
mos construíram uma casa de madeira.

Não havia folga para ninguém. Todos começavam a tra-
balhar desde pequenos. Sérgio lembra que com sete anos
já sabia plantar café, com o irmão de nove anos. “Meu pai
ia abrindo as covas e eu e meu irmão semeando e cobrindo.
A gente jogava umas 10 sementes ou mais e depois de nas-
cido, raleava, deixando seis pés por cova”, conta.

1934
o ano em que

a Cia. de Terras
fundou o povoado

de Rolândia

S
em rumo certo, sem
emprego, mas com
muita vontade de
vencer, Em 1938,

Luiz Festi juntou os poucos
pertences que ele e a esposa
Rosa possuíam em Pirajuí
(SP) e se mandaram para o
Paraná, com três crianças pe-
quenas. O mais velho tinha
três anos e o mais novo era
recém-nascido. 

Vieram de trem até Corné-
lio Procópio, onde desceram
e, sem ter onde morar, se ins-
talaram em uma barraca. As-
sim permaneceram durante
uma semana, até o pai conse-
guir uma empreita de cinco
alqueires em Rolândia, por
seis anos, para derrubar a
mata e formar o cafezal. O po-
voado havia sido fundado em
1934 pela Companhia de Ter-
ras Norte do Paraná. Foi em
Rolândia, três anos depois da
chegada, onde nasceu Sérgio
Festi, um dos 11 filhos de
Luiz e Rosa. Com orgulho,
ele fala sobre a coragem dos
pais, que ouviram sobre a
fama das terras paranaenses
e nela se lançaram em busca
de seu sonho.

Enquanto não produzia

café, a família sobreviveu das
criações e do que plantava no
meio da lavoura. No final do
contrato, com a renda obtida,
os Festi conseguiram com-
prar em 1944 uma pequena
área de mata, começando
tudo de novo. Só que agora,
na própria terra. Na cabe-
ceira, plantaram café e, na
baixada, beirando o rio, ba-
tata, que tinha bom comércio,
além das culturas de subsis-
tência.

Não havia moleza

Radicados em
Rolândia, eles
se dedicam ao

cultivo de grãos



Luiz preparou Sérgio, que preparou Edir, que preparou
Marcelo que já prepara Ana Laura e os mais que virão.
Na família Festi, todos acompanham as atividades no
campo e aprendem desde criança a amar a terra, a tra-
balhar e a lutar pelo que desejam, herança que vem pas-
sando de geração em geração.

Dos 11 filhos de Luiz, vários permanecem na atividade
rural. Sérgio teve três filhos: além de Edir, Sonia e Tânia.
Casado com Neide, Edir teve dois filhos, Marcelo, casado
com Fernanda, e Sérgio.

O cooperativismo é outra marca da família. “A coopera-
tiva é da gente. É onde recebemos orientação técnica que
nos permitiu ter um salto de produtividade e é onde con-
fiamos deixar a produção depositada”, finaliza Sérgio.

Sucessão familiar
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Nas regiões que iam
sendo desbravadas, a terra
era considerada barata. Por
isso, sempre que sobrava
algum, Luiz investia num
pedacinho de terra. Na dé-
cada de 1960 ele comprou
20 alqueires de mata em
Nova Esperança, onde
plantou café por 10 anos.
No entanto, com o nema-
toide – tipo de verme do
solo, que ataca as raízes -
teve que arrancar tudo.
Ainda tentou com pasto,
mas acabou vendendo a

propriedade na década de
1980 e comprando uma
área em Rolândia. 

Quando Luiz e Rosa fale-
ceram, no final da década
de 1980, tinham 11 alquei-
res em Rolândia e oito
casas em Londrina. A famí-
lia sempre lidou com café e
até hoje ainda mantém um
alqueire com a cultura.
“Mecanizamos o máximo
possível, mas a área não
permite a entrada da colhe-
dora”, conta Sérgio.

Como a terra do norte do
Paraná era muito fértil, os
Festi demoraram a enten-
der que precisavam adubar.
Mas quando viram a produ-
tividade caír, se renderam à
necessidade na década de
1960. “Na época não havia
orientação técnica. A gente
ia aprendendo com os erros
e acertos”. 

Teve produtor, entretan-
to, que mesmo diante de to-
das as evidências, conti-
nuou a insistir em extrair
do solo sem repor. “Tinha
um vizinho nosso que dava
para ver de longe, na cor do
cafezal e na produtividade,
a deficiência de nutrientes.
Mas ele insistia: ‘meu café
não precisa adubar’”

Não havia o
costume de adubar

Logo que se casou, Sérgio Festi arrendou do pai
uma parte do cafezal e tocou com a esposa, Maria Au-
gusta. A primeira área adquirida pelos dois foi em
1971, metade com café e metade com palhada (lavou-
ras de milho, feijão, arroz, etc). Apesar do trabalho
extra, continuou com o arrendamento do pai.

Foi nessa época que ganhou dois litros de um grão
chamado “feijão de soja” que vinha ganhando espaço
na região. Multiplicou-o no meio do cafezal e em 1972,
ainda no meio do café, conseguiu colher 60 sacas. 

“Tinha que colher a soja ainda verde e secar no ter-
reirão, porque se deixasse secar no pé, abria tudo e
perdia”, diz. Nesta época, já havia se instalado uma
indústria de óleo na região, que garantia a compra do
produto. 

Sérgio conta que plantou muita Bragg e Davis e que
aprendeu a trabalhar observando outros produtores.
“A gente não tinha orientação técnica. Só com a che-
gada das cooperativas é que passamos a ter. Aí as pro-
dutividades aumentaram”. Colhendo médias de 140 a
150 sacas de soja por alqueire, lembra que as 60
sacas produzidas inicialmente, atualmente são o atual
custo de produção.

Um tal de 
“feijão de soja”

Em desbravamento, terra era barata

Luiz: dedicação
ao café que, apesar

das dificuldades,
deu norte à família  

A cooperativa
é da gente. 
É onde confiamos
deixar a
produção”

SÉRGIO FESTI 




