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DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS – A partir de 11
de dezembro, a Cocamar começou a efetuar em todas
as suas unidades, a distribuição de sobras referentes ao
exercício 2015, retornando resultados aos cooperados.
Os valores são proporcionais à participação na cooperativa,
seja na entrega das safras ou na aquisição de insumos.
O presidente-executivo Divanir Higino da Silva
(na foto acima com cooperados e o gerente da
unidade maringá, Claudemir Menegon) visitou
várias unidades da região para acompanhar
a distribuição e dialogar com os produtores. 
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A segunda edição de verão da Safratec, o evento tecnológico da Cocamar que ganhou
nova roupagem em 2015, substituindo ao tradicional Dia de Campo de Verão, será
promovida nos dias 19 e 20 de janeiro. Para organizar a mostra, a cooperativa conta
com a parceria de aproximadamente 50 empresas parceiras, entre fabricantes de in-
sumos em geral, maquinários, equipamentos e, também, instituições de pesquisa.  A
realização apresenta tecnologias e as mais recentes novidades voltadas às culturas
de soja e milho, manejo do solo, integração lavoura-pecuária-floresta, café e uma série
de outros protocolos. A expectativa é que ao menos 5 mil produtores especialmente
convidados, de todas as regiões de atuação da Cocamar, visitem o evento. 

Safratec será nos dias
19 e 20 de janeiro

A Cocamar conquistou mais um importante reconheci-
mento na área de tecnologia da informação. A cooperativa
foi a segunda colocada no prêmio "100+ Inovadoras no Uso
de TI", na categoria "Agropecuária e serviços relaciona-
dos", promovido pela IT Mídia, em parceria com PWC e
consultores de mercado, em novembro.

Neste ano, a Cocamar concorreu com o projeto de Lean
Six Sigma intitulado como "Aumento de Eficiência no Re-
cebimento de Grãos através da Automação de Processos",
que tem como objetivo aumentar a eficiência no recebi-
mento de grãos por meio da otimização de equipamentos
e automação de processos, tornando mais ágil e organi-
zado o fluxo de recebimento e atendimento ao produtor
rural.

"A modernização contribui para a melhora dos contratos
de vendas de produtos agrícolas (soja e milho) no mer-
cado, pois o produto é melhor classificado e armazenado
para futuros negócios", conta Claudia de Carvalho, respon-
sável pelo acompanhamento do projeto.

Cocamar fica em 
2º no prêmio "100+
Inovadoras "
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A
Cocamar está fina-
lizando 2015 com
vários números
históricos e recor-

distas. Se de um lado a coo-
perativa recebeu este ano os
maiores volumes de soja e
milho de todos os tempos –
respectivamente 1,050 mi-
lhão e 850 mil toneladas – o
faturamento do grupo alcan-
çou um novo patamar, de-
vendo chegar a R$ 3,2 bi-
lhões, com expansão de 13%
sobre os R$ 2,850 bilhões do
ano anterior.

Mas não é só. A indústria
de óleos planeja fechar o
ano processando um total
de 950 mil toneladas – a
maior quantidade de sua
história, registrando o ter-
ceiro ano consecutivo de ex-
pansão. A produção de fa-
relo foi de 726,7 mil tonela-
das e, a de óleo, 181,5 mil.
Em 2014, o esmagamento
atingiu 930,5 mil toneladas. 

De acordo com o gerente
industrial Valdemar Rober-

to Cremoneis, a previsão
para 2016 é, pelo menos,
processar a mesma quanti-
dade deste ano. Cremoneis
explicou que a cooperativa
realizou ajustes este ano
para operar com massa de
soja 100% expandida, vi-
sando obter um melhor ren-
dimento do óleo. Por outro

lado, fez investimentos na
refinaria, o que resultará
em um incremento de 100
mil caixas de óleo refinado
por mês. 

A produção de óleo enva-

sado – destinado aos pontos
de venda - foi de 6,866 mi-
lhões de caixas, ficando
pouco abaixo em compara-
ção às 6,898 milhões de cai-
xas do ano anterior.  

Indústria bate recorde de
processamento de soja 
QUANTIDADE  FOI O TERCEIRO
ANO CONSECUTIVO DE EXPANSÃO
DO VOLUME ESMAGADO

COCAMAR 
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O Brasil vai resistir 
CENÁRIO   PARA O EX-PRESIDENTE DO BANCO
CENTRAL, GUSTAVO LOYOLA, FRAQUEZA DO GOVERNO
E INGREDIENTE POLÍTICO AGRAVARAM AINDA
MAIS A CRISE. MAS “HÁ LUZ NO FIM DO TÚNEL”

ENTREVISTA 

E
m entrevista na edição de novembro da Revista ACIM, editada pela
Associação Comercial e Empresarial de Maringá, o ex-presidente do
Banco Central, Gustavo Loyola, disse que “o Brasil não vai acabar”.
Segundo ele, em meio a uma avalanche de resultados e previsões

ruins para a economia, agravados por embates políticos, nem sempre é fácil
vislumbrar uma luz no fim do túnel. “Mas ela existe”, garante. A retomada
do crescimento, segundo Loyola, será lenta, a não ser que sejam feitas
profundas reformas e os ajustes fiscais para corrigir a política eco-
nômica dos últimos anos. Para o ex-presidente do BC, o governo
do PT errou ao estimular excessivamente o consumo, derrubar
os juros e adotar medidas tarifárias populistas à custa de irres-
ponsabilidade fiscal. 

Como o Sr. define o atual momento
enfrentado pelo Brasil? 

A crise atual tem uma característica diferente das outras crises
econômicas recentes por ter um forte componente político. Estamos
diante de um governo fraco, sem condições de aprovar sua
agenda no Congresso Nacional. E a equipe econômica, que
tenta fazer os ajustes necessários, tem sofrido ata-
ques da própria base do governo e de lide-
ranças do PT. Embora uma série de
medidas tenha sido adotada, ainda não é
suficiente. Esta recessão é resultado do es-
gotamento de um modelo errado de polí-
tica econômica de excessivo estímulo à
demanda, feito à custa de irresponsabili-
dade fiscal e da expansão em bancos ofi-
ciais. E também da irresponsabilidade
monetária do Banco Central, que bai-
xou demais os juros. A economia se
desequilibrou devido a uma série
de medidas populistas, inclusive
o populismo tarifário de manter
artificialmente baixas as tari-
fas de energia elétrica e com-
bustível, que gerou aumento
de consumo, endividamento
e déficit externo e público.
Além disso, novas e graves
irregularidades foram co-
metidas em 2014 com o ob-
jetivo de turbinar a can-
didatura da presidente. 

A minha expectativa é que
em 2017 e 2018, mesmo sem
uma solução concreta da
crise econômica, o Brasil
vai voltar a crescer.
Pouco, mas volta. Já para

um crescimento
mais forte e
sustentável,
é preciso
retomar o
processo de
reformas que
foi interrompido” 



O cenário que os economistas previam no
ano passado para 2015 era muito ruim, mas
a realidade se mostrou ainda pior. Por quê? 

Primeiro porque a Operação Lava Jato trouxe efeitos sobre investi-
mentos de óleo, gás e infraestrutura. Em segundo lugar, há o fator
externo. Houve queda no preço das commodities, associada à norma-
lização da política monetária americana, com aumento dos juros es-
perado para breve, provocando a depreciação das moedas de países
emergentes. Isso gera pressões inflacionárias adicionais, exigindo do
Banco Central medidas anti-inflacionárias. Vivemos um momento de
esgotamento do modelo de crescimento, retração do mercado e preços
das commodities, efeitos da Lava Jato somados às medidas punitivas
de correção da inflação e aumento dos juros pelo Banco Central. 

O Sr. acredita que o ministro da Fazenda, Joaquim
Levy, vai aguentar ficar no cargo até quando? 

A presidente tem todas as condições para mantê-lo, até porque a
pior coisa que poderia acontecer agora é o aumento da crise de con-
fiança. Também porque seria difícil achar outro nome para substi-
tuí-lo com peso igual em termos de expectativas. E qualquer
economista que tenha bom senso, faria o mesmo que Levy está fa-
zendo. Se a presidente substituir o Levy, dará provas definitivas de
que não manda mais no governo. 

A seu ver, quais os impactos de um
possível impeachment da presidente? 

Do ponto de vista econômico, em curto prazo, pode ser benéfico
caso o substituto tenha uma base no governo e faça ajustes nas
contas públicas. Agora, do ponto de vista político, processos de
impeachment são sempre traumáticos. A América Latina é um
continente associado à instabilidade política. Apesar de o im-
peachment ser coberto pela Constituição, ele é excepcional, não
será feito somente porque o governo é incompetente ou ruim.
Transmitir a ideia de que o Brasil é um país instável politicamente
é ruim. 

O que o Sr. espera de 2016? 

Acredito em mudanças na economia, com uma inflação menor
que a deste ano, queda menor do Produto Interno Bruto (PIB), o
câmbio vai continuar alto, mas talvez com menor espaço para
grandes escaladas. Enfim, um ano ainda de recessão. Mas o Brasil
não vai acabar, vai resistir, não vamos entrar numa crise institu-
cional. Estamos passando por um mau momento. A minha expec-
tativa é que em 2017 e 2018, mesmo sem uma solução concreta
da crise econômica, o Brasil vai voltar a crescer. Pouco, mas volta.
Já para um crescimento mais forte e sustentável, é preciso retomar
o processo de reformas que foi interrompido. 
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E
m tempos de El
Niño, não poderia
ser diferente. So-
zinhos ou forman-

do uma corrente, os atle-
tas não se assustaram com
a torrente e, nos jogos de fu-
tebol, truco e bocha, mostra-
ram como são valentes. 

A chuva veio e se foi, mas
ficou o aguaceiro. E, em

meio aquele piseiro, os
campos que eram verdes se
tornaram grandes barrei-
ros.

Copa Cocamar, festa de
alegria e amizade, que jun-
ta gente de muitas cidades,
uns pra jogar, outros pra
acompanhar. Havia convi-
dados de todas as idades,
todos animados, pra não

perder a oportunidade. 

Por fim, muitas horas de-
pois, se conheceram os ga-
nhadores, quando da en-
trega dos troféus. Termina-
va assim mais uma edição,
em que o esporte, sem ha-
ver perdedores, fez uma
agradável confraternização.
Foi de tirar o
chapéu...

COPA COCAMAR
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COOPERADOS    DIA 12 DE
DEZEMBRO, FECHANDO O

CALENDÁRIO DE 2015, A 31ª

EDIÇÃO DA COPA COCAMAR

TEVE MUITO FUTEBOL, TRUCO

E BOCHA. POR ROGÉRIO RECCO 

Começou com chuva 
e terminou com sol

Evento foi prestigiado
por mais de 2.200

convidados
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Como sempre acontece, não faltaram atrações, muito
menos campeões: compareceram, desta vez,  Luizão,
Amaral, Zenon, Vítor e Edu, todos ex-craques da seleção
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COPA COCAMAR

45
foi o número

de times inscritos
no futebol.

VETERANOS - Sem
lero, deu Iporã por um
a zero, contra São Jorge
do Ivaí. Nessa categoria,
destaques também para
Emerson Pauro, o
artilheiro, José Moacir,
o goleiro menos vazado
e Cícero Carvalho,
o bola de ouro

LIVRE - Calma aí:
enfrentando Sabáudia,
a quem venceu por dois
a zero, o título ficou
com São Jorge do Ivaí.
Prêmios também para
o artilheiro Lucas
Guimarães, o goleiro
Alisson Kumassaka
e o bola de ouro
Rafél Muzulon

MASTERS -
Agitando as bandeiras,
a comemoração foi da
bicampeã Pitangueiras.
Dois a um sobre Primeiro
de Maio, com destaque
ainda para o artilheiro
Sérgio, o goleiro Paulo
Guimarães e o bola de
ouro Arlindo Osvair
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COPA COCAMAR

31
duplas participaram
da competição 
de bocha 

BOCHA - Cortando
pontos em disputas
acirradas, os bocheiros
se sucederam em um
dia inteiro de partidas
bem jogadas, empolgando
uma torcida que, a cada
lance, vibrava 

De tarde, em meio
à trégua dos céus,
a dupla Edir Festi
e Humberto Lonardoni,
de Rolândia, se impôs
a Aldo Mileski e
Roberto Freitas
Mendonça, de
Paranavaí, recebendo
os merecidos troféus 
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TRUCO – Truqueiros
bons de fato, Marcel
Franklin Rafael e José
Roberto Volpato, de Terra
Boa, tiveram ciência pra
vencer os irmãos Silval e
José Malagutti, de Floraí,
considerados referências

98
a quantidade de
duplas de truco 
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COPA COCAMAR

Produtores de Assaí vieram
para jogar e também

para aproveitar a festa

O cooperado Kaizo Yamamoto, de Maringá, participou da solenidade de abertura
da Copa Cocamar recebendo um cheque referente às sobras do exercício 2015 

Ao lado, Ângelo Carmezini “Bila”, Fátima Balestri,
Edejani Souza, Paulo Takashi Kawakubo, Kikuko

Kawakubo, Antonia Sanches Triano e Marisa Abarca
Carmezin, todos de Primeiro de Maio. Abaixo, Luizão

entre Paulo Ozelame e Valter Camilo, do Sicredi  

À esquerda, Eduardo Veloso e Marco Antonio Almeida,
de Santo Anastácio (SP), com familiares e o gerente
da Unidade Cocamar de Presidente Prudente (SP),
André Longen; acima, José Buzetti, Edis Servilheri
e Elmir Sugigan, de Doutor Camargo;
ao lado, senhoras de Cianorte 
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COPA COCAMAR

Durante a Copa Cocamar, a Unimed Maringá fez a distribuição de material informativo sobre a prevenção
de câncer da pele e disponibilizou ambulância com equipe de socorristas 

Nas duas fotos acima, detalhes da área dedicada
ao público infantil e do bingo que distribuiu um
grande número de prêmios aos participantes 

No espaço mulher,
orientação sobre como
produzir guirlanda
de Natal, técnicas de
penteado, maquiagem e
massagem de relaxamento
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V
ários veículos de co-
municação de Ma-
ringá se solidariza-
ram em apoio ao

menino Lorenzo, de pouco
mais de um ano, e estão pu-
blicando reportagens, na ten-
tativa de sensibilizar a popu-
lação a ajudar sua família a
viabilizar o tratamento, que
custa R$ 130 mil e só pode ser
feito na Tailândia. O Jornal Co-
camar também integra esse
movimento solidário.

“Vamos fazer tudo o que for
possível para ver o nosso filho
bem, andando, brincando co-
mo uma criança normal”. Es-
sas são as palavras, cheias de
esperança, da analista contábil
Landesay Linken Kutshenko,
mãe de Lorenzo. Ela e o ma-
rido Anderson Souza, que é
supervisor de atendimento na
empresa CooperCard, buscam
ajuda para realizar o trata-
mento do filho, a base de cé-
lulas tronco. O bebê sofre de
uma doença rara chamada

Leucomalacia Periventricular,
provocada por necrose cere-
bral. A família não tem condi-
ções de custeá-lo.

Landesay conta que já foram
arrecadados perto de R$ 25
mil com campanhas pela in-
ternet e a venda de pizzas. “É
muito triste você ver seu filho
nestas condições. Por conta
deste problema o Lorenzo so-
fre a média de oito convul-
sões por dia”, revela. “Com
pouco mais de um ano ele
ainda não consegue pegar,
sentar, acompanhar as pes-
soas com o olhar, firmar a ca-
becinha”. Além do acompa-
nhamento médico, o menino
precisa fazer diariamente fi-
sioterapia, hidroterapia, aten-
dimento de fonolinguística e
fonodisfagia.

Ela explica que o problema
foi ocasionado pelo nascimen-
to prematuro da criança, a
qual precisou ser retirada na
trigésima semana de gestação.

“Até então vinha ocorrendo
tudo normal, até que neste pe-
ríodo o médico informou que
o parto teria de ser feito, caso
contrário Lorenzo morreria.
Segundo os especialistas, meu
filho já apresenta sintomas da
síndrome de West, caracteri-
zada por espasmos, hipsar-
ritmia e retardo mental. Se o

tratamento não for realizado
essa síndrome pode resultar
em outra ainda pior, cuja ex-
pectativa de vida é pequena”,
relata Landesay. Por conta
disso, a mãe pede por ajuda,
uma vez que os tratamentos
realizados no Brasil não estão
surtindo efeito. “Apesar do
mesmo não ser recomendado
pela medicina brasileira, te-
mos a esperança que vamos
conseguir alcançar este obje-
tivo. Diversas pesquisas mos-
tram o contrário, os benefícios
ocasionados pelo tratamento

com células tronco. Vamos
lutar até o fim e tenho espe-
rança que meu filho vai ter
uma qualidade de vida me-
lhor, ele é um guerreiro e sa-
bemos o quanto quer viver diz
a mãe emocionada.

SERVIÇO - Landesay e Ander-
son Souza têm outro filho, An-
thony, de 6 anos. Para ajudar,
entrar em contato pelos telefo-
nes (44) 3026-3530 ou (44)
9809-5753. A página na inter-
net pode ser acessada pelo Fa-
cebook – Anjos do Lorenzo. 

A família: tratamento com células tronco é uma das únicas formas de cura

LORENZO

CAMPANHA IMPRENSA DA CIDADE SE MOBILIZA PARA

APOIAR. CRIANÇA SOFRE DE UMA DOENÇA RARA QUE

PRECISA SER TRATADA NO EXTERIOR. POR CLEBER FRANÇA 

Família de Maringá pede ajuda para tratamento do filho



A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) apresentou no dia 10/12 dados
que mostram a escalada de aumento na produção de alimentos no país. De acordo com a
entidade, a safra de 202 milhões de toneladas de 2014/15 é quatro vezes maior que a de
40 anos atrás, de 47 milhões de toneladas. Isso quer dizer que o país consegue dobrar o vo-
lume produzido a cada 13 anos.

DADOS - A CNA aponta que nos últimos 40 anos a produção brasileira de grãos e fibras
cresceu 325%, A comparação se dá entre as safras 1976/77 (46,9 milhões de t) e 2014/15
(202,2 milhões de t). Esse salto é atribuído mais ao ganho de produtividade do que à ex-
pansão da área agrícola.

“A área dedicada a esse cultivo cresceu apenas 53% no mesmo período. Isso ilustra o au-
mento de 181% na produtividade brasileira, resultado do desenvolvimento de tecnologias
sustentáveis e de ponta”, afirma material distribuído a jornalistas em Brasília. 

A produtividade do setor passou de 1.258 kg/ha para 3.486 kg/ha em 39 anos. O Brasil
tem 851 milhões de hectares, dos quais 329,9 milhões são ocupados por propriedades rurais
(38,7%).

Brasil dobra colheita a 
cada 13 anos, em média 

FRANGOS - Em meio à forte instabilidade política
e econômica, a produção avícola brasileira cresceu a
ponto de superar a da China no ranking mundial, de

acordo com dados divulgados no dia 9/12 pela Associação
Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O país fecha o ano
com produção de 13,13 milhões de toneladas de carne de
frango, volume 3,5% superior ao do ano passado, que
foi de 12,69 milhões de t. A produção chinesa deve ser

de 13,09 milhões de toneladas em 2015, segundo o
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos

(USDA). A liderança continua com os EUA, que passa
de 17 milhões de t por ano. Já as exportações avícolas
brasileiras cresceram 4%, com um volume total de

4,26 milhões de toneladas embarcadas ante a 4,1 milhões
de toneladas em 2014. Com o câmbio desvalorizado, a
receita em reais teve alta de 25% e alcançou R$ 23,7
bilhões. O valor em dólares, no entanto, recuou 11%,

para US$ 7,1 bilhões. Para 2016, a previsão do setor é
de crescimento em produção e exportação entre 2 a 3%. 

Recorde – O Porto de Paranaguá bateu
o recorde diário de carregamento de grãos por
um só berço no dia 9/12. Ao longo de 24 horas,
o berço 213 do Corredor de Exportação despejou
51,68 mil toneladas de soja no navio Okinawa,
que tinha como destino a China. Foi  a segunda
vez no ano que o porto paranaense bate o recorde
diário. O carregamento das 51,68 mil toneladas
supera a marca alcançada no dia 9 de junho
deste ano, quando foram atingidas 50,5 mil
toneladas de soja pelo berço 214, também
do complexo do Corredor de Exportação.
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53%
foi o crescimento
da área cultivada
entre 1976/77 e
2014/15, enquanto
a produtividade
aumentou 181%
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MANEJO DO SOLO

BONS RESULTADOS    PESQUISADOR DA EMBRAPA EXPLICA QUE A PRÁTICA
IMPACTA POSITIVAMENTE NA PRODUTIVIDADE DA SOJA E EM TODAS
AS DEMAIS CULTURAS ENVOLVIDAS NO SISTEMA. POR ROGÉRIO RECCO 

Diversificar cultivos 
não é custo, mas investimento 

Braquiária, em consórcio
com o milho de inverno:
seu sistema radicular
agressivo e abundante

é considerado um
escarificador biológico

D
outor em Ciência do
Solo, o pesquisador
da Embrapa Soja,
Henrique Debiasi,

afirma que o produtor precisa
investir em um manejo de
solo que propicie cobertura
adequada e busque diversifi-
car as culturas. Segundo ele,
devem ser utilizadas espécies
com enraizamento agressivo
e profundo para romper a
compactação e obter um teor
de matéria orgânica de pelo
menos 3,5% em solos argilo-
sos e de 2,5% em arenosos.
“Não existe um número má-
gico, esses percentuais va-
riam muito e dependem de
diversos fatores, mas precisa-
mos avançar nisso”, declara.  

Debiasi defende que a diver-
sificação de cultivos no ma-
nejo não representa um custo
para o produtor, mas um in-
vestimento, pois vai trazer re-
sultados para todas as cul-
turas envolvidas, no médio e
no longo prazos. “Vai implicar
no futuro, inclusive, na redu-
ção de custos, sendo uma tec-
nologia que se paga facil-
mente””, assegura. 

PRINCÍPIOS - O pesquisador
diz que todo produtor sabe a
importância do manejo do
solo para a sustentabilidade
do seu negócio, mas há pro-
blemas que
nem sempre ele
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consegue enfren-
tar. Os princípios

básicos, segundo Debiasi, pre-
cisam ser a produção de cober-
tura com o mínimo de revol-
vimento, a rotação, a consor-
ciação e também a diversifica-
ção dos cultivos. 

O predomínio da repetição so-
ja-milho, como acontece na
maior parte das regiões, vai
acabar promovendo a compac-
tação do solo, o que prejudica
a produtividade das lavouras. 

Debiasi lembra que o poten-
cial produtivo e, sobretudo, a
estabilidade da produção, so-
mente são alcançadas com a
diversidade de espécies vege-
tais empregadas no manejo do
solo. Às tradicionais soja, mi-
lho e trigo, ele inclui milheto,
aveia e capim braquiária ruzi-
ziensis, entre outras.

MATÉRIA ORGÂNICA - “A di-
versificação é importante e
não só pela cobertura do solo.
O teor de matéria orgânica ge-
rado pela diversificação vai

fazer toda a diferença”, cita,
acrescentando que 1% a mais
de matéria orgânica pode re-
sultar em um aumento de pro-
dutividade na lavoura de soja,
inclusive em anos mais secos.
Mas insiste: os efeitos serão
sentidos pelo produtor no mé-
dio e no longo prazos, uma
vez que, para aumentar o teor
de matéria orgânica de 2,8
para 3,8%, por exemplo, po-
dem ser necessários até 12
anos, mesmo com um manejo
de solo bem feito. Em anos
secos, 1% a mais de matéria
orgânica pode representar 12
sacos por hectare de aumento
de produtividade.

De acordo com o pesquisador,
a diversificação de cultivos no
manejo de solo impacta positi-
vamente na produção de soja
e em todas as demais culturas
envolvidas no sistema, como
milho e trigo. “A soja colocada
na área antes mantida com o
consórcio milho e braquiária
ruziziensis, tem um ganho de
produtividade que pode chegar
a 15%”, observa. 

FÁCIL - Sobre esse consórcio,
Debiasi explica que milho e
braquiária devem ser semea-
dos juntos, alternando uma
linha para o primeiro e uma
linha para a segunda. “É um
sistema fácil de fazer, com re-
sultados promissores”. O pri-
meiro benefício será sentido na
cobertura do solo. Embora o
milho também produza uma
boa palhada, com média de 6
toneladas por hectare, a massa
se concentra basicamente em

colmos que não cobrem o solo
por completo. Esses espaços
desprotegidos, ressalta, podem
originar erosão e ser ocupados
por ervas daninhas, como a
buva. “A cobertura deixada
pelo milho é, inclusive, menor
que a do trigo”, salienta. 

O consórcio milho e braquiá-
ria vai melhorar bastante a co-
bertura, mas haverá um outro
efeito benéfico abaixo da su-
perfície: com seu sistema radi-

cular abundante e agressivo,
que pode chegar a um ou dois
metros de profundidade, a bra-
quiária vai funcionar como
um escarificador biológico de
efeito duradouro, agindo na ca-
mada compactada do solo.
“Será criado um ambiente me-
lhor para a formação de raízes
da soja”, diz Henrique Debiasi,
assinalando que o enraiza-
mento da oleaginosa é que
amenizará os efeitos de even-
tuais estiagens. 

A braquiária pode produzir cerca de 3 toneladas de raízes
por hectare e igual quantidade de palha na superfície

• • •
O milho pode perder de 8 a 10% de produtividade no
consórcio com a braquiária, nos primeiros anos.

Mais tarde, no entanto, com a melhoria das condições
do solo, essa perda não mais acontecerá

• • •
A perda na produtividade do milho vai ser compensada

com o aumento da produtividade de soja,
que pode chegar a 15%



Os colaboradores da Coca-
mar arrecadaram cerca de
16 toneladas de alimentos
não perecíveis para doar a
entidades de apoio social, lo-
calizadas nas regiões de
atuação da cooperativa. A
ação, que foi realizada entre
os dias 5 de novembro e 7
de dezembro, teve como fi-
nalidade fortalecer o senso
de cooperativismo e estimu-
lar a solidariedade entre os
colaboradores.

"No início, ficamos apreen-
sivos com a meta de arreca-
dar 7 toneladas. Quando
definimos o plano de comu-

nicação da campanha,
nosso objetivo era sensibili-
zar os colaboradores, para
que todos abraçassem a
ideia. Olhando para os resul-
tados da arrecadação, 16 to-
neladas, fica nítido que deu
certo", conta a coordenadora
de Marcas, Comunicação e
Social da cooperativa, De-
nise Rosa.

Entre os departamentos, o
vencedor foi o de Logística
Integrada, que arrecadou
1.964 kg. Já entre as unida-
des operacionais, a vence-
dora do Grupo 1 foi a
Unidade Maringá, que arre-

cadou 621 kg. Com 690 kg,
a Unidade de Tapira ficou
como a primeira colocada
do Grupo 2. E, o primeiro
lugar do Grupo 3, ficou a
Unidade de Paranacity/Pa-
ranapoema com 590 kg.  

"Os colaboradores encara-

ram o desafio e ajudaram a
escrever uma parte rele-
vante na história da coope-
rativa. Isso nos deixa muito
felizes, pois mostra que a
campanha alcançou seu
principal objetivo: unir for-
ças para ajudar a quem pre-
cisa", afirma Denise 

A Unidade Maringá
arrecadou 621 quilos e
foi uma das vencedoras
da campanha que se

estendeu de 5 de
novembro a 7
de dezembro

SOLIDARIEDADE
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ENVOLVIMENTO   GÊNEROS
SERÃO DOADOS PARA ENTIDADES
ASSISTENCIAIS 

Natal Solidário da Cocamar
arrecada mais de 16
toneladas de alimentos 



SAFRA 

Muita chuva e pouco sol
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A
chuva em excesso
está prejudicando
as lavouras de
soja, conforme re-

latam produtores associa-

dos da Cocamar. Mas, além
da umidade, há outro pro-
blema não menos preocu-
pante: a falta de lumino-
sidade adequada, pois mes-

mo quando não chove, o
céu permanece encoberto a
maior parte dos dias, o que
afeta o desenvolvimento
das plantas. 

Para alguns agricultores,
a safra 2015/16 já estaria
comprometida, pois a la-
voura “perdeu
seu potencial”. 

REGIÃO    PRODUTORES COMO MARCELO GAGLIARDI REIS, DE BELA VISTA
DO PARAÍSO, ACREDITAM QUE SOJA PERDEU SEU POTENCIAL E
PRODUTIVIDADE PODE SER COMPROMETIDA. POR CLEBER FRANÇA  



Em Bela Vista
do Paraíso, na

região de Londrina, Mar-
celo Gagliardi Reis, que
planta 117 alqueires (283
hectares), comenta que a
“ausência” de sol inibe a
ação da fotossíntese “e a
soja não cresce como deve-
ria”. Quanto à aplicação de
produtos, ele conta que
está conseguindo fazer ape-
nas nos intervalos de um
ou dois dias. “Por conta
disso, vamos gastar mais
que o previsto”, acrescenta.
No ano passado, Reis co-
lheu a  média de 140 sacas
por alqueire (57,8 por hec-
tare), mas acha que dificil-
mente conseguirá a mesma
quantidade neste ciclo. 

MANCHAS AMARELAS -
A situação é a mesma no
extremo noroeste do es-
tado. O cooperado Alécio
Andriato cultiva 180 al-
queires (435,6 hectares)
em sociedade com o irmão
e dois filhos. “As áreas que
plantamos depois do dia 5
de outubro estão com man-
chas amarelas e com as
pontas enrugadas, sem
contar que, de uma forma

geral, não cresceram de
acordo”, revela o produtor.
“Planto soja desde 2001 e
nunca vi um ano tão
úmido assim. Em novem-
bro choveu 456 milíme-
tros e em dezembro já
outros 125 milímetros até
agora [dia 11/12]. Na safra
passada, fiz a média de 116
sacas por alqueire [48
sacas/hectare] devido à
falta de chuva. Agora, a
produtividade não deve
ser  boa devido ao excesso
de água”.

Na região de Maringá, os
meses de novembro e de-
zembro também foram de
encher as curvas de nível.
Plantando soja, desde a dé-
cada de 1960, o cooperado
Mauro Donizete Terezan,
de Mandaguaçu, diz não se
recordar de um ano tão
chuvoso. Segundo ele, nos
mais de 240 alqueires (580
hectares) cultivados pela
família, caíram mais de
560 milímetros em novem-
bro. “As lavouras estão
amareladas. Talvez a gente
não consiga colher mais
que 130 sacas por alqueire
[57,3 por hectare)”. 

Os volumes de chuva regis-
trados em novembro, na re-
gião, foram os mais altos
este ano e também os maio-
res desde 2001, quando o
produtor e cooperado Jorge
Pedro Frare, de 65 anos, mo-
rador no município de Dou-
tor Camargo, a 30 quilô-
metros de Maringá, come-
çou a fazer o registro das
precipitações em sua pro-
priedade. Para isso, a cada
chuva, ele verifica o nível
em um pluviômetro insta-
lado em local aberto, nos
fundos de sua casa, e anota
os dados manualmente em
um relatório. 

O levantamento permite di-
mensionar os efeitos da ati-
vidade do fenômeno climá-
tico “El Niño” na região, tido
pelos meteorologistas como

um dos mais intensos em 50
anos. O “El Niño” se caracte-
riza pelo aquecimento das
águas do Pacífico Sul, com
reflexos em todo o planeta.
Na extremidade inferior da
América do Sul, que compre-
ende também a Região Sul
do Brasil, ele é evidenciado
por um regime de chuvas
abundantes.

De acordo com os levanta-
mentos do produtor, no mês
passado as precipitações so-
maram 643 milímetros no
local onde fica o pluviôme-
tro, mais que o dobro em
comparação aos 225 milíme-
tros de outubro. O total de ja-
neiro a novembro foi de
2.896 milímetros, sendo
que, neste ano, o mês com
maior umidade havia sido
julho: 487 milímetros. 

Em nenhum outro mês, ao
longo de quinze anos de
anotações, houve tanta pre-
cipitação quanto novembro,
aponta Frare. Foram 18 dias
de chuvas bem distribuídas.
Segundo ele, só houve um
intervalo de três dias sem
umidade. 

Os relatórios de Frare mos-
tram também que 2015 tem
sido o ano mais chuvoso
desde 2001. Até o final de
novembro, foram anotados
102 dias com a ocorrência
de precipitações. Só para
comparar, no ano passado
houve um total de 83 dias
de chuvas. Na série acom-
panhada pelo produtor, os
anos mais chuvosos ha-
viam sido 2009 e 2013,
com 86 dias de umidade.
(Rogério Recco) 

Novembro, o mais chuvoso em 15 anos 

Produtor de Doutor Camargo costuma anotar as chuvas
em relatórios manuais desde 2001. Segundo ele, até
o final de novembro foram 102 dias de precipitações,
contra um total de 83 durante todo o ano passado

Quando não é a chuva em excesso, céu permanece encoberto por muitos
dias seguidos, inibindo o desenvolvimento da lavoura. Em algumas

regiões tem havido até mesmo morte de plantas
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M
esmo distantes
geograficamen-
te, duas coopera-
tivas paranaen-

ses, a Cocamar e a Copacol
(esta última sediada em Cafe-
lândia, na região oeste), iden-
tificaram sinergia e avançam
em um projeto de intercoope-
ração na área de refino e en-
vasamento de óleo de soja. 

Com essa operação, que co-
meça em janeiro, a Cocamar
vai prestar serviços em seu
parque industrial para a Co-
pacol, que passa a oferecer
ao varejo um novo item: óleo
comestível com marca pró-
pria, acondicionado em em-
balagem pet. 

Para oficializar o acordo, as
diretorias das duas coopera-
tivas se reuniram na manhã
do dia 2/12 em Maringá. 

INTENSIFICAR - O presi-
dente do Conselho de Admi-
nistração da Cocamar, Luiz
Lourenço, defendeu que a in-
tercooperação, prevista no
planejamento estratégico do
Sistema Ocepar, seja intensi-
ficada entre as organizações
do setor. “Há muitas siner-
gias entre as cooperativas e
isto deve ser aproveitado,
pois representa não apenas
oportunidades, mas também
uma importante vantagem
competitiva”. Lourenço lem-
bra que a Cocamar já tem

um histórico de parcerias
com cooperativas e empresas
nessa e também em outras
áreas, como produção de
maioneses e café torrado e
moído. 

“As duas cooperativas têm
pontos em comum em maté-
ria de gestão e compartilha-
mento de valores”, pontuou
o presidente-executivo da
Cocamar, Divanir Higino da
Silva. 

Para o presidente da Copa-
col, Valter Pitol, a parceria “é
um passo importante que
aproxima ainda mais as duas
organizações e se traduz em
negócios para ambas”.  

Outros dirigentes participa-
ram da reunião. Pela Coca-
mar, o  vice-presidente de Ne-
gócios José Cícero Aderaldo,
e os superintendentes Marco
Roberto Alarcon (Varejo, Café
e Fios), Alair Aparecido Zago
(Administrativo e Financeiro)
e Osmar Liberato (Operações).
Pela Copacol, o gerente co-
mercial Valter Paulino e o ge-
rente de cereais, João Me-
deiros. 

Ambas as cooperativas fo-
ram fundadas há 52 anos
e se destacam no mercado,
também, por suas estrutu-
ras industriais e a forte
presença nos pontos de va-
rejo. 
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COOPERATIVAS

Dirigentes das
duas cooperativas
formalizam acordo
de parceria e
operação inicia
em janeiro 

Em
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SINERGIA   COOPERATIVA DE MARINGÁ VAI ENTREGAR PRODUTO
PRONTO PARA SER DESTINADO PELA COIRMÃ AOS PONTOS DE VENDA

Cocamar e Copacol 
firmam parceria para
envasamento de óleo

Há muitas
sinergias entre
as cooperativas
e isto deve ser
aproveitado,
pois representa
não apenas
oportunidades,
mas também
uma importante
vantagem
competitiva”

LUIZ LOURENÇO,
presidente do Conselho
de Administração da
Cocamar 



A
Renault sai na fren-
te e inaugura com a
Duster Oroch o seg-
mento das picapes

“quase médias”, maiores que
as compactas e um pouco me-
nores que as médias. Sempre
com cabine dupla, 4 portas, e
com um bom nível de equipa-
mentos de série e de espaço,
a novidade poderá tirar clien-
tes das versões mais caras da
concorrência.

Com nome de tribo da Rús-
sia, a Oroch chegou às lojas
em outubro e tem muitos pon-
tos em comum com a Duster,
por serem feitos sob a mesma
plataforma. Visualmente, são
idênticos até a porta traseira.
Mas a plataforma foi alongada

para conceber a Oroch, de
modo que a picape não só é
36 centímetros mais com-
prida, como tem 15 cm a mais
de distância entre eixos: aque-
la que, na prática, identifica o
quanto de espaço vão ter os
ocupantes lá dentro.

Assim, a Oroch avança em
um segmento de picape de fa-
mília. Sempre com cabine
dupla, ela acomoda bem 5
adultos, coisa que, até então,
só era possível em picapes
maiores. Para ir ao encontro
dessa proposta, inclui um
bom pacote de equipamentos.
A Renault adianta que lançará
a opção de câmbio automático
no ano que vem. Uma versão
com tração 4x4 também está

nos planos. A Renault diz que
o foco principal da Oroch é o
cliente que tem uma picape
como carro principal: usado
no trabalho e para transportar
a família. Com estepe locali-
zado na parte de baixo do veí-
culo, a caçamba ganha espaço
e leva 683 litros.

De série, a Oroch tem ar, tra-
vas e vidros elétricos (nas 4 ja-
nelas), alarme, volante com
comandos de áudio e telefone,
rádio CD MP3 com 4 alto fa-
lantes, USB e Bluetooth, rodas
de liga leve aro 16, barras no
teto, santantônio, protetor de
caçamba.

Para a Renault, a interme-
diária Dynamique, 1.6 respon-

derá pela maior parte das ven-
das do modelo. A versão
acrescenta central multimídia,
faróis de neblina, piloto auto-
mático, comando elétrico dos
retrovisores, sensor de esta-
cionamento, acabamento em
couro no volante,
compu-

tador de bordo e vidro do mo-
torista com comando de 1
toque. O único opcional é o
banco em couro. São acessó-
rios capota marítima, extensor
de caçamba (que serve de
rampa), DVD, câmera de ré,

entre outros.
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VEÍCULOS

Renault Duster Oroch conquista seu espaço
NOVIDADE   DE UM LADO, A ROBUSTEZ DE UM SUV, PARA O
TRÂNSITO DO DIA A DIA; DE OUTRO, A VERSATILIDADE DE UMA PICAPE 

A Oroch tem motor 1.6 e 2.0 flex, câmbio de
5 e 6 marchas, piloto automático, controle de

velocidade, ar condicionado e direção hidráulica 
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NO INVERNO

Paraná e São Paulo apostam 
em cultivar de trigo 
própria para a região

F
ocando na produção
de trigos tipo pão e
melhorador, a Coca-
mar investiu, com a

participação de dois coope-
rados, na produção de se-
mentes certificadas C1 da
cultivar FPS Virtude. Novi-
dade no mercado, o mate-
rial se propõe a atender as
regiões II (moderadamente
quente, úmida e baixa) e III
(quente, moderadamente
seca e baixa) dos estados do
Paraná e de São Paulo.

O agricultor Valdir Wal-
drich foi um dos coopera-
dos que apostaram na pro-
dução de sementes. No mu-
nicípio de Arapongas, ele
produziu 62 sacos por hec-
tare em uma área de pouco
mais de 20 hectares. “Foi a
maior produtividade que ob-
tive em trigo neste ano; as
demais cultivares produzi-
ram uma média de 48 sacos
por hectare”, relata. Além
disso, o pH (peso hectolitro)
obtido foi superior a 80,

acima das demais cultiva-
res. “A FPS Virtude nos sur-
preendeu positivamente;
em uma safra marcada pelo
excesso de chuvas, ela se
comportou melhor que ou-
tras cultivares”, avalia Wal-
drich.

QUALIDADE - De acordo
com Rovérson Flach, engen-
heiro agrônomo da Cocamar
que acompanhou a área de
Valdir Waldrich, mesmo ten-
do sido semeada na mesma

época que as demais cultiva-
res, FPS Virtude floresceu
mais tarde, escapando das
precipitações que atingiram
muitos materiais no período
crítico do florescimento.
“Com isso, obtivemos um
grão com qualidade muito
boa”, afirma. 

Mesmo com as chuvas que
atingiram a lavoura no
início do ciclo e também
perto do período da co-
lheita, Osmar Bossa obteve
uma produtividade de 58
sacos por hectare em uma
área de 26 hectares em Ro-
lândia. “Apesar das precipi-
tações, a cultivar apresen-
tou boa sanidade e o pH
(peso hectolitro) ficou acima
de 78”, infor-ma Francisco
Leonardi, engenheiro agrô-
nomo da Cocamar que
acompanhou a área de Bos-
sa. “Considerando as condi-
ções climáticas, a produtivi-
dade foi boa, ficando acima
da média da região, e as
plantas não acamaram”,
destaca o engenheiro agrô-
nomo. 

O analista de promoção e
desenvolvimento da Funda-
ção Pró-Sementes, Thiago
Baudraz, acredita que a cul-
tivar FPS Virtude possuí
grande potencial para cres-

cer no Paraná e São Paulo.
O material possui cruza-
mento com a CD 104, que foi
muito plantada nos dois es-
tados e se destacava pela
qualidade industrial e pro-
dutividade. “A cultivar trou-
xe essas qualidades do CD
104, oferecendo maior segu-
rança ao produtor em sani-
dade foliar e de espiga,
principalmente para bru-
sone, principal doença de es-
piga nas regiões onde a
cultivar possui recomenda-
ção de semeadura”, acres-
centa o engenheiro agrô-
nomo. Além disso, apresenta
também um bom comporta-
mento em condições de es-
tiagem.  “Apesar de grandes
volumes de chuva até julho,
passamos por um período de
aproximadamente 30 dias
sem chuva, onde notamos
que ela se destacou”, ob-
serva Baudraz.

FPS Virtude é um material
classificado como pão/me-
lhorador e apresenta um
bom comportamento à de-
bulha, à germinação na es-
piga, ao acamamento, ao
oídio, à brusone e às man-
chas foliares.  O licencia-
mento da cultivar FPS Vir-
tude é feito exclusivamente
pela Fundação Pró-Semen-
tes.

Cultivar é do tipo pão/melhorador, própria para as
regiões II e III do Zoneamento Agroclimático

ALTERNATIVA  COCAMAR INVESTIU, COM
A PARTICIPAÇÃO DE DOIS COOPERADOS,
NA PRODUÇÃO DE SEMENTES CERTIFICADAS
C1 DA CULTIVAR FPS VIRTUDE

62
sacas por hectare
foram colhidas pelo
cooperado Valdir

Waldrich, de Arapongas





O
diretor-secretário da
cooperativa Unicam-
po, Nivaldo Barbosa
de Mattos, alerta que

o prazo de vigência para ade-
são ao Programa de Regulari-
zação Ambiental (PRA) é o
mesmo do Cadastro Ambien-
tal Rural (CAR): dia 5 de maio
de 2016. “Com o PRA, o pro-
dutor que deseja fazer a revi-
são do Termo de Compro-

misso (TEC), deve procurar o
órgão ambiental”, orienta Mat-
tos, ressaltando que “é impor-
tante o proprietário rural fazer
um CAR bem feito”. 

Como o prazo para o CAR
termina no dia 5 de maio de
2016, o produtor que não esti-
ver cadastrado pode perder o
direito a todos os benefícios
para a consolidação das áreas

da propriedade, como, por
exemplo, não poderá mais
obter licenciamento ambiental
e, a partir de 2017, não terá
acesso ao crédito rural e li-
nhas de financiamento. 

O PRA foi implantado no dia
5 de novembro deste ano, com
a assinatura do Decreto Esta-
dual 2.711 que regulamenta a
Lei Estadual 18295/2014, que

implantou o Código Florestal
no estado. Com isso, ganha-
ram regulamentação dos pro-
cedimentos de cartório de
registro de imóveis rurais. 

A inscrição é condição neces-
sária para que os imóveis pos-
sam aderir ao PRA, se
adequando ao novo Código
Florestal. O decreto estabelece
as formas, prazos e procedi-
mentos para regularização.
Todas as propriedades preci-
sam fazer o Cadastro Ambien-
tal: o CAR é a porta de entrada
para a adequação ambiental. 

De acordo com Mattos, essa
é uma oportunidade para
aqueles produtores que assi-
naram Termos de Compro-
misso de acordo com o antigo
Código Florestal se adequa-
rem à nova legislação. Com o
Decreto 2.711, passou a ser
permitida a revisão dos ter-
mos antigos e adequação ao
novo Código Florestal. Assim,
o interessado deverá realizar
o pedido de revisão do termo
ao órgão ambiental. Se ele
não solicitar o pedido, fica va-
lendo o antigo termo assi-
nado. 
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ATENÇÃO 

AMBIENTE  PRAZO DE VIGÊNCIA PARA ADESÃO
É O MESMO DO CAR: 5 DE MAIO DE 2016   

PRA regulamenta procedimentos de
cartório de registro de imóveis rurais

Com três propriedades no
município de São Jorge do Ivaí,
a 50km de Maringá, o produ-
tor de grãos Augusto Genari
fez a aquisição de 3,5 alqueires
de mata – o equivalente a 8,5
hectares – para compensar a
reserva legal. Ele conta que,
este ano, participou de uma
das edições do Fórum de Agro-
negócios promovido pela Rádio
CBN em Maringá, oportuni-
dade em que o ex-presidente
do Instituto Ambiental do Pa-
raná (IAP), Vítor Hugo Burko,
falou sobre o Cadastro Am-
biental Rural (CAR) e deu ex-
plicações sobre as exigências
ambientais. Burko é também

diretor da empresa especiali-
zada Estratégia Ambiental. 

“Completei os 20% de reserva
legal e o mais importante de
tudo é que não terei dor de ca-
beça”, disse o produtor, acres-
centando que como o prazo
vence no dia 5 de maio de
2016, queria resolver logo a
pendência. “Quando assisti a
palestra, o presidente do Con-
selho de Administração da Co-
camar, Luiz Lourenço, avalizou
a credibilidade da empresa Es-
tratégia Ambiental e não tive
dúvidas”, comentou Genari. 

VANTAGEM - A opção de po-

der comprar uma área de ma-
to para compensar, e a valor
considerado ínfimo, é tida co-
mo vantajosa pelo produtor,
uma vez que em São Jorge do
Ivaí as terras são bastante va-
lorizadas e ficaria impraticável,
sob o ponto de vista econô-
mico, utilizá-las para reserva
legal.   

Na opinião dele, deixar para
fazer mais adiante, nos próxi-
mos meses, pode ser proble-
mático, uma vez que como um
grande número de produtores
ainda não regularizou sua si-
tuação, o risco é de haver um
gargalo.

Produtor que regulariza
situação “não terá dor de cabeça” 

O novo Código deu um tratamento mais equânime, com
a criação da figura das propriedades consolidadas, áreas
abertas e utilizadas antes de 22 de junho de 2008, cujas
dimensões de APP são menores, com limite máximo de
até 100 metros. A regra também prevê isenção de recom-
posição da RL para propriedades rurais de até quatro mó-
dulos fiscais (em média 72 hectares no Paraná). As
propriedades acima de quatro módulos passaram a ter o
direito de somar as APPs para formar a reserva legal,
com um total de 20% de toda a área. 

Igualdade de condições
para todos os produtores





D
e origem rural,
Paulo Roberto Fá-
varo, de Alvorada
do Sul, sempre te-

ve um pedacinho de terra,
mas sua principal atividade
estava na cidade, onde era
funcionário público. Há seis
anos, quando se aposentou,
conta que ficou meio sem
rumo e até mesmo depres-
sivo, procurando o que fa-
zer. 

Como ele e a esposa Eo-
deia Catarina haviam feito
vários cursos de produção
de embutidos, surgiu a ideia
de montarem uma agroin-
dústria nos três alqueires
da família. “Foi a forma que
encontramos para nos man-
ter em atividade e obter
uma renda extra”, afirma
Eodeia. Tudo é feito pelos
dois, que buscaram mais

cursos e orientações para
iniciar o negócio.

PRODUÇÃO - O casal conti-
nua plantado soja e milho na
maior parte da área e possui
meio hectare com quatro mil
pés de café. Mas o que mobi-
liza a família é a agroindús-
tria onde produzem três tipos
de linguiça, salame italiano,
panceta, lombo defumado, jo-
elho de porco defumado, to-
rresmo, cudiguim, chouriço,
pururuca e o que mais for
possível.

Em vez de trabalhar com
criação de suínos, que de-
mandaria mais mão de
obra, o casal optou pela en-
gorda de suínos, comprando
filhotes conforme a de-
manda da agroindústria.
Além da cozinha industrial,
também instalaram defuma-

dor e todos os demais equi-
pamentos necessários para
processar os embutidos.

VENDAS - Em média são

produzidos de 90 a 100 qui-
los por semana dos mais va-
riados produtos, que são
elaborados duas vezes na
semana. Tudo é comerciali-
zado em feiras, reuniões e
distribuído entre clientes ca-
tivos em Alvorada do Sul e
Londrina. Por outro lado,
como nos finais de semana
Alvorada do Sul recebe um
afluxo de pessoas para pes-
car e se divertir nas cháca-
ras ao redor da Represa
Capivara, o casal aproveita
para fornecer seus produtos
aos turistas.

Em resumo, apesar de ocu-
par uma área mínima, a
agroindústria é responsável
por uma parcela importante
na renda da família. 
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VERTICALIZAR 

Agroindústria fez a diferença 
na pequena propriedade
EMPREENDEDORISMO
CASAL DE ALVORADA DO SUL

PRODUZ UMA VARIEDADE DE

PRODUTOS COM A ENGORDA DE

SUÍNOS. POR MARLY AIRES 

Casal produz de 90
a 100 quilos de diversos
itens por semana,
comercializados junto
a uma freguesia cativa
e também para grupos
que se deslocam para
pescar e aproveitar
os finais de semana
em chácaras ao redor
da Represa Capivara 





Um dos mais conhecidos e premiados repórteres da televisão brasileira, José Hamilton
Ribeiro acaba de completar 80 anos fazendo o que mais gosta: trabalhando. Paulista de
Santa Rosa de Viterbo, ele já publicou 15 livros, entre os quais o recente “Música Caipira:
as 270 maiores modas de todos os tempos”. Ele teria se formado em jornalismo na Cásper
Líbero se não tivesse sido expulso antes por envolvimento em uma greve de estudantes
durante o regime militar. Voltaria depois à mesma escola, como professor. Atuou em vá-
rios veículos e, em 1968, perdeu uma perna ao pisar em uma mina quando fazia a co-
bertura da Guerra do Vietnã para a revista Realidade. Foi para a Rede Globo e fixou-se
no programa Globo Rural, onde está há 32 anos.  E, junto com Humberto Pereira, fundou
a revista Globo Rural. 

José Hamilton é daqueles jornalistas que mantém grande empatia com o entrevistado,
deixando-o à vontade para falar ao mostrar verdadeiro interesse e prestar atenção em
cada palavra. Sugere com muita naturalidade como a fonte pode melhor expressar o que
tem para dizer e é capaz de pedir com sutileza para o entrevistado gravar várias vezes
a mesma resposta até ficar satisfeito com o resultado. Depois, usa a reportagem como
instrumento para contar uma história para o público.

José Hamilton, de certa maneira, é um repórter símbolo, sendo frequentemente elogiado
por reportagens que ele não fez. E,  mesmo depois de tanto tempo, permanece repórter
e com enorme capacidade de estabelecer uma relação afetiva com o entrevistado. 

Apontado como o “repórter do século”, o Zé é inspiração para muitos jornalistas. Ele
continua fazendo reportagens premiadas sobre assuntos variados da situação brasileira,
com um jeito de escrever simples e envolvente.

Aos 80 anos, o Príncipe dos Repórteres 

INGREDIENTES

MASSA 

• 2 xícaras de leite
• 1 xícara de óleo
• 4 ovos inteiros
• 14 colheres de farinha
de trigo

• 2 colheres de
fermento em pó

• 1 tablete de caldo
de galinha

• 100 gramas de queijo
ralado parmesão

RECHEIO 

• 1 peito de frango desfiado
• 1 lata ou uma xícara
de milho verde

• 1 lata de ervilha

• 1 cebola média
• Temperos a gosto
para a carne

• 50 g de queijo ralado
para decorar

COMO FAZER

Prepare o frango e reserve.
Bata no liquidificador todos
os ingredientes da massa.

Coloque em uma forma un-
tada e acrescente o recheio,
decorando com o queijo ra-
lado. 

Em época de festas de fim de ano, quando chegam os parentes e os amigos se reúnem,
não podem faltar gostosuras na mesa. Além dos tradicionais assados, uma sugestão é
aproveitar produtos do sítio e preparar uma torta pra lá de saborosa. Quem ensina a re-
ceita é dona Carina, esposa do produtor e cooperado Alex Lavaria, de Apucarana. Segundo
ela, a receita é super prática e, em sua casa, até serve de diversão para o filho Pedro,
que ajuda a descascar as espigas. E avisa: o segredo para a massa ficar bem fofa, e não
murchar, é colocar o queijo bem ralado. Então, mãos à obra e bom apetite!

Agroalmanaque                            
Acesse o nosso blog – www.agroa

lmanaque.com –

e veja várias opções de receitas de
 fácil 

preparo, além de histórias e curio
sidades
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UMA DELÍCIA    DONA CARINA, DE APUCARANA,
É QUEM SUGERE PREPARAR ESSA GOSTOSURA PARA

RECEBER OS PARENTES E AMIGOS NO FINAL DO ANO 

Milho com frango, uma 
torta pra lá de especial

Uma dica: queijo bem
ralado deixa a massa

ainda mais fofa
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MERCADO 

TENDÊNCIAS    PARA
RABOBANK E AGROCONSULT,

COTAÇÃO DA COMMODITY PODERÁ

FICAR AO REDOR DE US$ 9

O BUSHEL EM 2016

Para especialistas, preço
da soja deve parar de cair 

A
despeito da pressão
de uma oferta abun-
dante ao redor do
mundo nos últimos

três anos, os preços internacio-
nais da soja já não teriam
muito espaço para cair, na opi-
nião de especialistas ouvidos
pelo jornal Valor Econômico,
conforme reportagem publi-
cada na edição de 25 de no-
vembro. 

A crescente preocupação
com a produtividade da safra
2015/16 no Brasil, onde o
clima tem atrapalhado o plan-
tio, poderia até colaborar para
uma reação nas cotações,
que estão nos piores patama-
res médios desde 2007. No
mercado interno, os preços

ainda são sustentados pelo
câmbio. 
Ainda que menos propensa
a grandes quedas estrutu-
rais, a oleaginosa deve per-
manecer sujeita a soluços
diários. A chance de que a
Argentina despeje no mer-
cado seus estoques do grão
e variações no humor da de-
manda chineses podem dei-
xar o mercado menos volátil.
Mas as oscilações tendem a
ocorrer em torno de um
mesmo eixo, sem grandes
saltos para cima ou para
baixo. 

Por ora, mesmo com a de-
saceleração econômica, as
compras de soja da China,
maior importador global, con-

tinuam vigorosas: cresceram
15% de janeiro a outubro, para
65,2 milhões de toneladas
(leia mais abaixo). 

VIÉS POSITIVO - “Fazendo
uma análise fria de oferta e a
correlação histórica dos níveis
de estoques globais e o pata-
mar de preços atual, temos
viés um pouco positivo para
os preços”, afirma Renato
Rasmussen, analista do Ra-
bobank. Sob a ótica dos fun-
damentos, diz, as cotações
para março e maio na bolsa
de Chicago deveriam estar
entre US$ 8,80 e US$ 8,90
por bushel, mas têm oscilado
de US$ 8,60 a US$ 8,70. 

Os motivos por trás dessa
avaliação, acrescenta Ras-
mussen, dizem respeito a pos-
sibilidade de que o atraso na
safra do Brasil reduza o po-
tencial de colheita do país –
segundo maior produtor de
soja, atrás dos EUA. As previ-
sões ainda sinalizam um re-
corde (a Conab estima até
102,83 milhões de toneladas,
alta de 6,8% ante 2014/15),
mas obstáculos climáticos

põem algumas nuvens ne-
gras no horizonte. No Mato
Grosso, o clima é irregular e,
no Sul, o excesso de precipi-
tações é que causa apreensão
e aumenta a possibilidade de
doenças. 

Todo esse quadro é reflexo
do fenômeno El Niño, e o
golpe na produtividade pode
ser mais certeiro se faltar
umidade na fase de enchi-
mento de grãos, que ganhará
força em algumas semanas.
“Nossa expectativa é que até
o fim do primeiro trimestre
de 2016 a soja se aproxime de
US$ 9 por bushel”, afirma o
analista do Rabobank. 

SOJA ARGENTINA - A “deso-
va” da soja armazenada na
Argentina também não deve
ter influência decisiva sobre
as cotações, dizem analistas.
Incertezas financeiras fize-
ram os agricultores argenti-
nos acumular em estoques
que somam US$ 8,8 bilhões
a US$ 12,5 bilhões, conforme
projeções locais. Alguns indi-
cam que até um terço da safra
(cerca de 20 milhões de tone-

ladas) de soja esteja nos ar-
mazéns das propriedades. 

Nesse contexto, ainda que o
potencial de produtividade no
Brasil não esteja totalmente
definido, a consultoria Agro-
consult mantém a projeção de
um preço médio de US$ 9 por
bushel para a soja em
2015/16. 

REDUÇÃO? - Na avaliação de
Renato Rasmussen, do Rabo-
bank, as cotações já estão bai-
xas o suficiente para provocar
uma redução da produção
mundial, via retração de área
– em especial nos EUA, onde
a semeadura da nova safra
2016/17 ganhará ritmo entre
abril e maio. “As margens dos
produtores americanos estão
muito apertadas e já verifica-
mos uma intenção grande de
redução do investimento nas
lavouras”. 

A previsão do banco holan-
dês é que a soja encerre o pri-
meiro semestre de 2016 mais
perto dos US$ 9,20 por bu-
shel, e depois ande lateral-
mente até o fim do ano.   

As importações chinesas de soja confirmaram as ex-
pectativas e voltaram a alcançar um volume expressivo
em novembro. De acordo com dados divulgados pelo ser-
viço alfandegário do país, as compras do grão somaram
7,39 milhões de toneladas, com aumento de 33,6% em
relação a outubro e de 22,6% na comparação com o
mesmo mês de 2014. 

Com isso, nos primeiros 11 meses de 2015 as importa-
ções chegaram a 72,57 milhões de toneladas, um cresci-
mento de 15,4% sobre igual intervalo do ano passado. E,
conforme analistas, o total anual poderá superar a marca
de 80 milhões de toneladas, uma vez que a expectativa
é que o volume ultrapasse 8 milhões de toneladas em
dezembro. A China lidera as importações globais de soja,
ao passo que o Brasil é o maior exportador. 

China é a maior
importadora global

Dependendo do que acontecer, desempenho da safra de verão no Brasil
pode até “colaborar” para que as cotações reajam 





D
epois de tanto levar
no lombo em seus
primeiros anos no
Paraná, a família de

Alfeu Vicentin, que cultiva 40
alqueires com grãos em Ta-
marana, na região de Lon-
drina, já pensava em desistir
e retornar para o interior de
São Paulo. No entanto, os Vi-
centin acabaram se acertan-
do. Hoje, aos 76 anos, casado
com dona Elza, de 68, o pro-
dutor se sente realizado e
gosta de contar as histórias
da aventura dos primeiros
anos dos familiares em terras
paranaenses. O casal tem sete
filhos – Edson Mauro e Re-
nato tocam os negócios -, e
oito netos.  

Ele relata que anos de tra-
balho como colonos em lavou-
ras de café rendeu a Juvelino
e Luíza, seus pais, o suficiente

para comprar oito alqueires
de terra em Pirapozinho (SP).
Ambos queriam investir na
cafeicultura, mas a terra fra-
ca, boa mesmo para produzir
carrapicho, não permitia pros-
perar, o que os levou para o
algodão, igualmente sem
êxito. 

NO PARANÁ - Em 1950 Juve-
lino ficou sabendo da fama do
Paraná de ter terras férteis,
que podiam ser adquiridas
em condições facilitadas. De-
cidiu se desfazer do pequeno
sítio e se mandou para o es-
tado vizinho atrás de oportu-
nidades, deixando pratica-
mente certa a compra de 100
alqueires de mata em Cafe-
ara. Para isso, além do di-
nheiro juntado com a venda
do sítio em Pirapozinho, tinha
guardado mais um pouco,
fruto de muito trabalho. No

dia anterior ao que o pai de-
veria estar de volta, a mãe de
Alfeu mandou que este prepa-
rasse tudo o que seria levado,
inclusive trocar a palha dos
colchões, queimando a velha. 

O problema foi que Luíza se
esqueceu que Juvelino havia

escondido todo o dinheiro no
meio da palha. E, quando
atentou, não havia mais nada.
Foi um desespero geral. “Meu
pai era muito bravo. A gente
ficou com medo da reação
dele e ficamos escondidos no
bananal, enquanto minha
mãe tentava explicar-se. Para

surpresa geral, ele disse ape-
nas: ‘Se queimou todo o di-
nheiro, nós juntamos outro
com a ajuda de Deus’”, conta.

Uma grande aventura, até se
acertarem em Tamarana 

Juvelino e Elza: foram tantos reveses que eles chegaram
a ficar com medo de continuar tentando a vida no Paraná.
Mas nunca perderam a fé a disposição para o trabalho 
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HISTÓRIA

FAMÍLIA DO CAMPO VINDOS DO INTERIOR PAULISTA, OS VICENTIN ENFRENTARAM AS PIORES

DIFICULDADES POSSÍVEIS NO PARANÁ. MAS, COM TRABALHO, VENCERAM. POR MARLY AIRES  

O problema, agora, é que
eles não podiam mais ficar
ali, pois o novo dono queria
tomar posse das terras e,
sem nem um centavo, não
havia como sair. Foi provi-
dencial o socorro do japonês

da venda onde sempre com-
praram mantimentos. Gene-
roso, o comerciante ofereceu
trabalho no sítio dele, caso
decidissem ficar, mas Juve-
lino já estava decidido a
levar a família ao Paraná,

onde recebera proposta para
formar café e tocar de em-
preita por cinco anos. Com
intenção de ajudar, o japo-
nês colocou num caminhão
alguns sacos de arroz, fei-
jão, açúcar, sal, óleo e ou-

tros alimentos básicos, su-
ficientes para um ano, pron-
tificando-se a levar a mu-
dança. Sem ouvir as justi-
ficativas de Juvelino, que
alegava não ter como pagar
pelo serviço e as mercado-
rias, ele disse que seria
uma doação.   

Quando chegaram ao Pa-
raná, por volta das seis da
tarde, o japonês ficou assus-
tado e não queria descarre-
gar a mudança. Não havia
casa, vizinhos, absoluta-
mente nada, só uma cla-

reira enorme aberta na ma-
ta. “Vamos voltar. Vocês são
doidos de ficarem”, disse
ele, mas Juvelino e os fami-
liares ficaram. Então, cobri-
ram a mudança com uma
lona e todos se abrigaram
embaixo para dormir. 

A família morou em tendas
por duas semanas até termi-
nar a construção de um ran-
cho com três quartos, sala e
cozinha, feita por eles mes-
mos, com paus roliços ser-
vindo de parede e coberto de
tabuinhas cortadas à mão.

Dormir no meio do mato

A família se dedica
atualmente ao cultivo

de grãos



A mata em Cafeara era vigorosa, diziam ser sinal de terra
boa, o que não se confirmou. No primeiro ano, os Vicentin
semearam café e, nas entrelinhas, cultivaram milho, arroz
e feijão. Tudo indicava para uma situação melhor, mas, por
causa da seca, acabaram perdendo tudo. E, com o fim dos
alimentos que tinham trazido, tiveram que ficar por mais
de seis meses comendo frutas, caças e o que mais conse-
guissem achar no mato. Para piorar, os proprietários volta-
ram atrás e disseram que a família iria trabalhar em
sistema de colonato e não como porcenteira. “Meu pai ficou
revoltado e chegou a ir a um juiz em Jaguapitã, mas como
não havia contrato escrito, resignou-se a perder um ano de
trabalho. Saímos de lá sem nada”, conta Alfeu. 

O único jeito foi assumir outro cafezal que estava largado
no mato, na mesma região, com o compromisso de tocar
por cinco anos: nos três primeiros, o que produzissem seria
deles; nos outros dois, meio a meio. A família toda se dedi-
cou a carpir, a podar o cafezal e, assim, tentar recomeçar a
vida. “Mas a gente não tinha dinheiro nem para comprar
quirela de arroz”, diz Alfeu, acrescentando que ficaram à
base de feijão, mandioca e frutas.  

A sina se repetiu. Novamente, por causa da seca, perde-
ram toda a produção de subsistência. No segundo ano,
quando a florada do café estava bonita e prometia a pri-
meira boa colheita, um jovem apareceu para informar que
o pai, com quem Juvelino havia feito o acordo verbal, fale-
cera. E botou banca: “Agora somos nós que mandamos. Tem
que ser tudo meio a meio”. 

Com prazo de 15 dias para decidir se aceitava ou ia em-
bora dali, Juvelino foi atrás de outro cafezal para cuidar e
achou uma propriedade com 12 mil pés já formados, onde
havia tido uma boa florada. O percentual era menor, 40%,
mas a colheita prometia ser significativa. “Só a nossa parte
deu 400 sacas em coco. Os pés chegaram a secar de tanto
café”, diz o produtor. Foi aí que a família respirou mais ali-
viada e, por seu trabalho, recebeu duas propostas: ir abrir
uma mata em Nova Londrina ou tocar café em Santo Inácio. 

Falta de palavra, secas,
mudança de regras. 
Tudo atrapalhava 
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Depois de tanto levar na
cabeça, Juvelino ficou trau-
matizado e com medo do
Paraná. Decidiu planejar a
volta para o interior de São
Paulo, optando pela pro-
priedade em Santo Inácio,
na divisa entre os dois es-
tados. Foi quando entrou
em cena Dante, irmão de
Juvelino, que há anos es-
tava radicado em Apuca-
rana.  

Dante viera de caminhão
para buscar a família do
irmão com a proposta de
ela tomasse conta de um

sítio de 20 alqueires, que
possuía naquele município,
uma vez que ele estava se
mudando para Cascavel,
onde iria trabalhar com ex-
portação de madeira. Para
os Vicentin, foi como tirar
a sorte grande: um cafezal
bonito, pasto formado, 40
vacas leiteiras, porcos, ga-
linhas, casa bem construí-
da, paiol, tulha, tudo orga-
nizado, estruturado e com
fartura para ele cuidar. 

Então, finalmente, o des-
tino começou a mudar: a fa-
mília plantou arroz, feijão,

milho e teve uma colheita
abundante, o café produziu
que foi uma beleza. A por-
centagem era de 30% e por
quatro anos. Com o dinhei-
ro conseguido, eles adqui-
riram as próprias terras
em Tamarana. Nessa épo-
ca, faturaram com a produ-
ção de arroz bem mais do
que com o café, recebendo
o dobro pela saca. Quatro
anos depois, o irmão Dante
estava de volta. O negócio
em Cascavel dera errado
por conta da perigosa ação
de jagunços naquela re-
gião.

Um tio entra em cena
e muda o futuro da família

Os primeiros oito alqueires
de mata em Tamarana fo-
ram comprados em 1961. Os
irmãos Irineu, Alfeu e Ge-
raldo, com 10 anos na épo-
ca, se tornaram sócios. En-
quanto parte da família con-
tinuou em Apucarana, os
três se embrenharam na
mata para abrir espaço ao
café e a culturas de subsis-
tência, além de construir a
casa, com tábuas e telhas,
como manda o figurino. Co-
mo o tio, mesmo de volta,
não pretendia continuar to-

cando a propriedade, o obje-
tivo deles era deixar tudo
pronto, colocar um porcen-
teiro em Tamarana e perma-
necer em Apucarana.

O tal porcenteiro, entre-
tanto, abandonou o serviço
e, com isso, todos se muda-
ram de vez para Tamarana.
“Mas como era lugar de ge-
adas fortes, dois anos de-
pois eles desistiram do café
e plantaram arroz. “Nunca
vi dar arroz como aqui, che-
gava a apinhocar”, conta

Alfeu. Colhiam de 400 a
500 sacas em oito alqueires. 

CALCÁRIO - Como a terra
em Tamarana produzia
pouco, os Vicentin pensa-
ram até em vender tudo. Na
época, pouca gente sabia o
que era adubação. Aí apare-
ceu um homem com cinco
sacos de calcário, pergun-
tando: “quer melhorar a
terra?” Foi a salvação. A
única orientação dele foi
“joga, mexe e planta”. Daí
que a soja nasceu bonita e
os produtores ficaram ani-
mados. Mais tarde, a famí-
lia comprou dois caminhões

de calcário e todos foram
convocados para esparra-
mar o corretivo à mão, en-
chendo. Um dia inteiro de
trabalho e todos ficam bran-
cos. O jeito foi adquirir uma
esparramadeira. Hoje, a
aplicação é feita com espar-
ramador, de acordo com
análise do solo e toda tecno-
logia recomendada. A adu-
bação só começou a ser feita
na região no início dos anos
1980.

SOJA – A oleaginosa entrou
na história da família em
1971, com o plantio de um
alqueire, feito na matraca,

colheita no facão ou com
ferro de arroz e batida na
trilhadeira. Só no segundo
ano, enfrentando grandes
dificuldades para colher,
compraram uma velha co-
lheitadeira pelo equivalente
a mil sacas de soja, o que
era caro, já que colhia-se
uma média de 50 sacas de
soja por alqueire. Atual-
mente, cultivam 40 alquei-
res, colhendo a média de
140 a 150 sacas por al-
queire, trigo no inverno,
aveia branca para alimenta-
ção e aveia preta para co-
bertura. Tudo utilizando tec-
nologia de ponta.  

A chegada a Tamarana

A família começou a produzir soja em 1971 e hoje entrega
sua produção à Cocamar, que possui unidade no município 




