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OPINIÃO

Educação: Um par de sapatos
“Educai as crianças para que não
seja necessário punir os adultos”
Pitágoras

D

A resposta

ivergências entre mo-

de aprender que facilitam o cami-

Como um jovem de primeiro em-

delos educacionais es-

nhar sobre pedras e espinhos, prin-

prego aprende ética, se a empre-

Talvez a resposta esteja em

tão sobrando, até por-

cipalmente no relacionamento hu-

sa na qual está inserido sonega

outro lugar: na estreita relação da

que este processo sem-

mano. Não usamos sempre o mes-

impostos ou paga propina? Como

educação informal com a formal.

pre será algo desaﬁador e instigan-

mo modelo de sapato, podemos ir

falar em direitos constitucionais

Para os ﬁlhos, criticamos o setor

te. Muitos modelos existem mundo

de um leve chinelo, até um reforça-

de segurança na escola, se ela é

público e os políticos, mas pouco

afora, mas nem sempre compatí-

do coturno. O processo não é está-

invadida por um homicida? Como

ensinamos de cidadania e civismo

veis com a cultura de determinada

tico e sim experimental em deter-

falar de solidariedade enquanto

formatadores de desenvolvimento.

sociedade, logo não há como não

minadas situações, até porque so-

muitos ainda dormem sob o via-

Desejamos ﬁlhos proﬁssionais, rea-

gerar conﬂitos de pensamentos.

mos seres inquietos na busca de

duto? Não podemos ser hipócritas

lizados economicamente e nos ne-

conhecimento e soluções.

e negar nossa responsabilidade

gamos a estimulá-los a serem pes-

educacional.

quisadores, vencedores do prêmio

Em essência, a grande questão
não é apenas a educação, mas sim
o indivíduo e sua forma de pensar

Educação informal
Há milênios sobrevivemos a

e interagir.

Educação formal

Nobel.
Vivemos um dilema que é fruto

Nós descobrimos que não ha-

adversidades, sendo que as habi-

E quando a questão é a educa-

do nosso subdesenvolvimento, pois

veria como forrar todo o caminho

lidades para isto estão em nossos

ção formal, isto é, aquela que leva

a família ainda não foi capaz de re-

com um tapete de couro, logo nas-

genes e a educação permite que

o indivíduo à construção de uma

conhecer que nossas universidades

ceu a ideia de levar o tapete para

estas habilidades sejam aprimo-

carreira proﬁssional, geradora de

são geradoras de mão de obra e

todos os locais possíveis, pois en-

radas. O grande erro do processo

renda, nosso investimento por alu-

não de pensadores e observadores.

volvendo nossos pés com um pe-

educacional familiar é sentir medo

no no ensino fundamental e médio,

Para mudar isto, poderíamos lançar

daço de couro facilitaríamos nosso

de responsabilizar os ﬁlhos por um

se comparado aos países da OCDE,

mão de uma educação informal es-

caminhar. A educação é a mesma

comportamento inadequado.

é bem inferior. No ensino superior,

timuladora do instinto de desven-

Nossa educação informal, ad-

que é o gerador de mão de obra es-

dar, aperfeiçoar, inovar em tudo.

quirida fora das escolas, junto às

pecializada, portanto o real indutor

Necessitamos de uma educação li-

nossas famílias e em outros con-

do desenvolvimento, não estamos

bertadora da mente, para que nos-

textos, teria por obrigação adotar

tão longe. Neste segmento investi-

sa juventude saia de cima do tapete

o discurso da adaptabilidade, que

mos 11.666 dólares por aluno.

de lã, coloque os sapatos e reconhe-

coisa, são processos de ensinar e

Uma coisa é
verdadeira:
a educação
somente tem
sentido quando
permite a
conquista e
autonomia do
indivíduo e, ao
mesmo tempo,
permite sua
integração na
sociedade.
2

contribuiria para um processo sau-

Por que não conseguimos se-

dável. Se assim ﬁzermos, estare-

guir na direção dos setores indus-

Como relatou Paulo Freire, a

mos fomentando a resiliência em

triais tradicionais e também dos

educação, seja esta informal ou

crianças e jovens.

segmentos de mais elevada inten-

formal, não vai mudar o mundo,

Resiliência demonstra se uma

sidade tecnológica? Muitos vão res-

ela transforma pessoas, e estas é

pessoa sabe ou não funcionar sob

ponder que as instituições públi-

que transformam o mundo.

pressão. É a capacidade de uma

cas se encontram fragmentadas e

pessoa lidar com seus problemas

desprovidas de recursos humanos

e vencer obstáculos. Logo pode-

e materiais para empreender o pla-

mos constatar que a educação in-

nejamento de longo prazo e eleger

formal se preocupa muito com a

prioridades, outros dirão que é pe-

resistência da sola de qualquer ti-

la grande desorganização na exe-

po de sapato.

cução das ações públicas na área

ça que o mundo está aberto.

A ética, a moral, legalidade, ci-

de ciência, tecnologia e inovação,

vismo, direitos e deveres são tó-

pois os recursos ﬁnanceiros dispo-

picos que fazem parte do proces-

níveis, que são insuﬁcientes, são

so educacional formal e informal,

alocados de forma não planejada,

mas exigem muito mais do que fa-

incapaz de promover a mudança

Carlos Roberto Favoretto

la e leitura. Exigem demonstração.

estrutural necessária.
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MERCADO E ECONOMIA

Custo de Mecanização Agrícola (R$/hora)
Mão de obra: R$ 15,29 / hora

Juros: 9,0% / ano
Maior
Valor (R$)

Equipamento

Nº

Menor
Valor (R$)

Combustível, diesel: R$ 3,501 / litro
Sucata

Preço
Médio (R$)

(%)

Vida
útil(h)

(R$)

Horas
/ano

Depr.
/hora

Seg.
(%)

Seg.
/hora

Juros
/hora

Manutenção
Vida útil

Combustível

/h

(l/h)

R$/h

Maq
M.O.
R$/hora R$ /hora

Total
R$/hora

1

Trator < 70 cv / 4R

98.000

77.000

85.100

30%

25.530

9.000

900

6,6

1,2%

0,7

5,5

75%

7,1

7

24,5

44,48

15,29

2

Trator 71 - 90 cv / 4R

127.100

98.700

107.268

30%

32.180

10.000

1.000

7,5

1,2%

0,8

6,3

75%

8,1

9

31,5

54,18

15,29

59,77
69,47

3

Trator 91 - 110 cv / 4R

135.000

95.100

119.898

30%

35.969

10.000

1.000

8,4

1,2%

0,9

7,0

75%

9,0

11

38,5

63,83

15,29

79,12

4

Trator 110 - 120 cv / 4R

180.100

136.000

138.848

30%

41.654

10.000

1.000

9,7

1,2%

1,1

8,1

100%

13,9

13

45,5

78,30

15,29

93,59

5

Trator 120 - 140 cv / 4R

215.000

157.800

211.867

30%

63.560

10.000

1.000

14,8

1,2%

1,7

12,4

100%

21,2

14

49,0

99,06

15,29

114,35

6

Trator 140 - 180 cv / 4R

265.000

166.700

236.734

30%

71.020

10.000

1.000

16,6

1,2%

1,9

13,9

200%

47,4

17

59,5

139,12

15,29

154,41

7

Colhedora 5 saca palha (soja)

480.000

313.000

389.019

30%

116.706

4.000

400

68,1

1,2%

7,6

56,9

75%

72,9

18

63,0

268,50

15,29

283,79

8

Colhedora 6 saca palha (soja)

600.000

412.370

549.637

30%

164.891

4.000

400

96,2

1,2%

10,7

80,4

75%

103,1

25

87,5

377,85

15,29

393,14

9

Colhedora Axial (soja) CR9069

1.459.300

596.300

846.667

30%

254.000

5.000

500

118,5

1,2%

13,2

99,1

75%

127,0

28

98,0

455,80

15,29

471,09

10

Plataforma milho 9 linhas

75.400

60.000

67.700

30%

20.310

3.000

300

15,8

1,2%

1,8

13,2

100%

22,6

-

53,33

53,33

11

Plataforma milho 11 linhas

94.480

75.000

84.740

30%

25.422

3.000

300

19,8

1,2%

2,2

16,5

100%

28,3

-

66,74

66,74

12

Plataforma milho 13 linhas

107.058

87.000

97.029

30%

29.109

3.000

300

22,6

1,2%

2,5

18,9

100%

32,3

-

76,42

76,42

13

Plataforma milho 15 linhas

128.820

105.000

116.910

30%

35.073

3.000

300

27,3

1,2%

3,0

22,8

100%

39,0

-

92,09

92,09

14

Plataforma Cereais 17'

55.000

34.000

40.959

30%

12.288

3.000

300

9,6

1,2%

1,1

8,0

100%

13,7

-

32,26

32,26

15

Plataforma Cereais 20'

78.000

41.000

63.510

30%

19.053

3.000

300

14,8

1,2%

1,7

12,4

100%

21,2

-

50,02

50,02

16

Plataforma Cereais 25'

98.230

76.785

90.000

30%

27.000

3.000

300

21,0

1,2%

2,3

17,6

100%

30,0

-

70,89

70,89

17

Grade Pesada 16 x 24"

17.000

10.954

11.211

10%

1.121

2.000

200

5,1

0,6%

0,2

2,8

70%

3,9

-

11,92

11,92

18

Grade Pesada 20 x 28"

53.000

15.730

16.210

10%

1.621

2.000

200

7,3

0,6%

0,3

4,0

70%

5,7

-

17,24

17,24

19

Grade Niveladora 42 x 20"

27.000

9.750

15.748

10%

1.575

2.000

250

7,1

0,6%

0,2

3,1

70%

5,5

-

15,93

15,93

20

Subsolador, controle remoto 5 hastes

31.785

15.269

20.443

10%

2.044

2.000

200

9,2

0,6%

0,3

5,1

70%

7,2

-

21,76

21,76

21

Subsolador, controle remoto 7 hastes

40.892

20.000

27.134

10%

2.713

2.000

200

12,2

0,6%

0,5

6,7

100%

13,6

-

32,95

32,95

22

Distrib. Fert. Disco Duplo

12.000

5.300

8.766

20%

1.753

1.500

150

4,7

0,6%

0,2

3,2

80%

4,7

-

12,73

12,73

23

Distrib. Fert. Pendular

7.000

2.700

3.793

20%

759

1.500

150

2,0

0,6%

0,1

1,4

80%

2,0

-

5,50

5,50

24

Distrib. Esterco sólido 5 ton

27.000

13.320

23.663

20%

4.733

1.500

150

12,6

0,6%

0,6

8,5

125%

19,7

-

41,43

41,43

25

Distrib. Esterco líquido 6000 l

25.600

15.250

19.544

20%

3.909

4.000

400

3,9

0,6%

0,2

2,6

130%

6,4

-

13,08

13,08

26

Distribuidor calcário 5000 kg

28.000

13.300

19.558

20%

3.912

1.500

150

10,4

0,6%

0,5

7,0

60%

7,8

-

25,76

25,76

27

Pulverizador 2000 l

90.000

65.000

77.405

10%

7.740

7.500

500

9,3

0,6%

0,5

7,7

80%

8,3

-

25,72

25,72

28

Pulverizador 600 l

14.000

7.200

9.484

10%

948

4.000

500

2,1

0,6%

0,1

0,9

80%

1,9

-

5,03

5,03

29

Plantadeira 8 linhas

115.646

59.900

70.000

25%

17.500

2.500

300

21,0

0,6%

0,9

13,1

80%

22,4

-

57,41

57,41

30

Plantadeira 9 linhas

125.367

72.023

87.000

25%

21.750

2.500

300

26,1

0,6%

1,1

16,3

80%

27,8

-

71,34

71,34

31

Plantadeira 10 linhas

158.960

81.750

97.000

25%

24.250

2.500

300

29,1

0,6%

1,2

18,2

80%

31,0

-

79,54

79,54

32

Plantadeira a vácuo 11 linhas

165.000

100.000

107.500

25%

26.875

2.500

300

32,3

0,6%

1,3

20,2

80%

34,4

-

88,15

88,15

33

Semeadora 19 linhas

81.991

57.000

68.930

25%

17.233

2.500

200

20,7

0,6%

1,3

19,4

70%

19,3

-

60,66

60,66

34

Semeadora 23 linhas

133.490

61.000

77.120

25%

19.280

2.500

200

23,1

0,6%

1,5

21,7

70%

21,6

-

67,87

67,87

35

Roçadeira simples

9.930

4.500

7.050

20%

1.410

2.500

250

2,3

0,6%

0,1

1,5

60%

1,7

-

5,57

5,57

36

Roçadeira dupla

15.000

7.500

10.463

20%

2.093

2.500

250

3,4

0,6%

0,2

2,3

60%

2,5

-

8,27

8,27

37

Carreta basculante 9000 kg

30.600

23.600

26.050

20%

5.210

4.000

400

5,2

0,6%

0,2

3,5

80%

5,2

-

14,17

14,17

38

Carreta agrícola 4 rodas completa

6.530

4.300

5.202

20%

1.040

2.500

250

1,7

0,6%

0,1

1,1

40%

0,8

-

3,68

3,68

Indicadores

Maio de 2019

INDICADORES - MAIO DE 2.019

Dólar Médio/Final do Mês
Mês

Média Mensal

Variação Cambial

Último Dia Útil

Mês

% no Mês

% no Ano

% 12 meses

out/18

3,7584

3,7177

out/18

(7,6983)

12,3851

13,4517

nov/18

3,7584

3,7177

nov/18

(7,6983)

12,3851

13,9839

dez/18

3,8851

3,8748

dez/18

0,2977

17,1342

17,1342

jan/19

3,7417

3,6519

jan/19

(5,7526)

(5,7526)

15,4788

fev/19

3,7236

3,7385

fev/19

2,3714

(3,6458)

15,2116

mar/19

3,8465

3,8967

mar/19

4,2316

0,5652

17,2363

abr/19

3,8962

3,9453

abr/19

1,2472

1,8194

13,3349

mai/19

4,0015

3,9407

mai/19

(0,1166)

1,7007

5,4509

T L P

Matriz de Conversão - Principais Moedas
Moeda

Reais

US$.

Mês

% no Mês

% no Ano

% 12 meses

Um R$ vale

1,0000

0,25376

nov/18

0,4400

4,5319

4,5319

Um US$ vale

3,9407

1,00000

dez/18

0,4200

4,9761

4,9761

Um Euro

4,3939

1,11500

jan/19

0,3947

0,3947

4,9844

Uma £ vale

4,9728

1,26191

fev/19

0,3691

0,7653

4,9602

Um Iene vale

0,0363

0,00920

mar/19

0,3523

1,1203

4,9418

abr/19

0,3346

1,1458

4,8998

mai/19

0,3306

2,1300

4,8000

Um Peso vale
Período 2019

0,0878
Poup. Antiga

0,02227
Poupança Nova

POUPANÇA

17/05 a 17/06

0,5000

0,3715

18/05 a 18/06

0,5000

0,3715

Mês

% no Mês

% no Ano

% 12 meses

19/05 a 19/06

0,5000

0,3715

nov/18

0,5000

5,6396

6,1678

20/05 a 20/06

0,5000

0,3715

dez/18

0,5000

6,1700

6,1700

21/05 a 21/06

0,5000

0,3715

jan/19

0,5000

6,1700

6,1700

22/05 a 22/06

0,5000

0,3715

fev/19

0,5000

1,0000

6,1700

23/05 a 23/06

0,5000

0,3715

mar/19

0,5000

1,5100

6,1700

24/05 a 24/06

0,5000

0,3715

abr/19

0,5000

2,0200

6,1700

25/05 a 25/06

0,5000

0,3715

mai/19

0,5000

2,5300

6,1700

26/05 a 26/06

0,5000

0,3715

PERÍODO

/ TLP ANUAL
TJLPTJLP
% ANO

(*) Sd. Bal. Comercial

31/05/2019

US$.

6.285

07/18 a 09/18

7,6100

6,8400

6,8700

(*) Res. Internacionais

31/05/2019

US$

385.284

10/18 a 12/18

7,4000

7,2800

7,2800

Taxa Selic

31/05/2019

6,40%

01/19 a 03/19

6,9600

7,1000

6,9200

Risco Pais

31/05/2019

274

04/19 a 06/19

6,8200

6,4900

6,4900

(*) US$ milhões

Colaboração: José Cláudio Batistela
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* Maior Valor = maior valor para equipamentos semelhantes levantado
em pesquisa.
* Menor Valor = menor valor pra equipamentos semelhantes levantado
em pesquisa.
* Preço Médio = média de todos os preços levantados em pesquisa.
* % manutenção = calculado a partir do preço do equipamento novo.
* Manutenção / hora = valor de manutenção dividido pela vida útil.
* Seguro do trator e colhedora = 1,2% vezes o preço novo mais sucata,
dividido por 2, dividido por horas por ano.
* Seguro outras máquinas = 0,6% vezes o preço novo mais sucata,
dividido por 2, dividido por horas por ano.
* Juros por hora = base de cálculo: soma do preço novo mais sucata,
dividido por 2, vezes juros, dividido por horas/ano.
* Depreciação / hora = base de cálculo: diferença entre o preço novo e
sucata, dividdo pela vida útil.
Total (R$ / hora) = Custo da máquina (R$/h) + Custo da Mão de obra (R$/h).
Colaboração: Controladoria

MERCADO E ECONOMIA

Boletim da Diretoria

SOJA

Vilmar S. Sebold - Presidente da Cocari
Com colaboração de diversos setores da cooperativa

mês e retomada das chuvas a par-

dições das lavouras no estado es-

agosto e o ﬁnal de outubro, aliadas a

tir do dia 5, situação que, se conﬁr-

tão apresentando um quadro geral

altas temperaturas em janeiro e fe-

mada, poderá também gerar pro-

muito positivo, apesar do pequeno

vereiro, resultaram na granação ir-

blemas com o plantio da soja. Já há

avanço semanal de somente 3 pon-

regular do cafeeiro com a presença

replantio e áreas sendo abandona-

tos percentuais, alcançando 68%

de frutos de diferentes tamanhos,

das e que entrarão no programa de

da área aguardada para esta safra

além da grande falta de uniformida-

prevenção.

no estado paranaense. Fonte: Sa-

de na maturação, sendo constatada

fras & Mercado

a presença de cafés verdes e secos

Enquanto a guerra comercial
O mercado brasileiro de soja

tem as suas variáveis que podem

em um mesmo ramo. Esse fato tem

teve dois comportamentos distin-

ser previsíveis politicamente, o cli-

interferência direta na qualidade do

tos no mês de maio. Após um co-

ma realmente trouxe uma situação

café colhido. Outra diﬁculdade veri-

meço lento e de queda de preços,

que não foi projetada pela meteo-

ﬁcada é a colheita de cafés cerejas,

a comercialização ganhou corpo na

rologia com a intensidade dos fa-

a qual tem inviabilizado, em muitas

segunda quinzena. Com Chicago,

tos de agora. Assim, a situação é

propriedades, a produção do café

dólar e prêmios em elevação, o so-

inédita para uma safra norte-ame-

jicultor aproveitou a janela e nego-

ricana e surpreende até mesmo os

ciou bons volumes.

próprios produtores. Fonte: Safras

Os trabalhos de plantio da no-

Não só reﬂete no Sul de Minas
Gerais, mas em todas as regiões

A nova realidade do mercado

brasileiras, mostrando a forte que-

va safra norte-americana de so-

de café está começando a reﬂetir

da da renda depois dos benefícios,

ja continuam registrando grandes

nos últimos dois pregões na bolsa

o que deve levar ao aumento da

atrasos na maior parte do cintu-

em NY, acumulando uma alta de

oferta de escolha no mercado in-

rão produtor do país. As previsões

620 pontos (+ 6,65%) levando ao ní-

terno, além da queda de qualidade,

climáticas apontam para uma di-

vel de três meses e meio, com for-

que pode ocasionar uma safra infe-

minuição da umidade nas regiões

te cobertura de posições vendidas

rior a 48 milhões de sacas.

das planícies do Norte e grandes
lagos. É provável que as máquinas

& Mercado

cereja descascado.

CAFÉ

TRIGO

tenham condições melhores para

de fundos e especuladores, anteci-

Além do Brasil, o Vietnã, que é

pando futuro déﬁcit entre produ-

o segundo maior produtor de café

ção e consumo.

robusta, deve apresentar uma que-

avançar em alguns estados, em-

Mercado brasileiro de trigo che-

Até a semana passada, a infor-

da de 10% da safra devido à migra-

bora a umidade excessiva nos so-

ga a este início do mês de junho com

mação divulgada pela mídia era de

ção das áreas de plantação de ca-

los possa continuar atrapalhando.

a intensiﬁcação dos trabalhos de

superável entre 3 a 5 milhões de

fé para abacate, que deve reduzir a

Fonte: Safras & Mercado

plantio nas principais regiões produ-

sacas, com estimativa de safra bra-

safra para 27 milhões de sacas. Co-

toras do país. Neste mês, o plantio

sileira de 57 a 60 milhões de sacas.

meçou a repercutir na mídia a for-

deverá ser encerrado no estado do

Mas, nas últimas semanas, as no-

te redução de 40% a 50% da produ-

Paraná e apresentar progresso signi-

vas informações estão mostrando

ção da Índia devido ao clima, a falta

ﬁcativo tanto no Rio Grande do Sul,

uma realidade bem diferente da

de chuva. Além destes três países,

mesmo com os atuais atrasos, como

safra do Brasil, Vietnã e Índia.

haverá queda nos países da Amé-

para o país vizinho, a Argentina.

MILHO

Já segundo o DERAL/PR, as con-

O grande número de ﬂoradas
que ocorreram entre meados de

rica Central e da África. Fonte: Agnocafé

Com o recente término do prazo técnico para o plantio de milho
no meio-oeste dos Estados Unidos, o mercado começa a realizar
seus cálculos para tentar encontrar
um patamar de área a ser colocado na matemática de oferta e demanda do próximo ano comercial,
2019/2020. Uma pequena janela
possível de plantio nesta virada de
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AVICULTURA

INTEGRADO

TOP

30

M ai o 20 1 9
Batemos os nossos recordes!

Alcançamos a maior média mensal dos IEPs (Índices de Eﬁciência
Produtiva) da história da Integração Aurora/Cocari.

415,77 pontos
Parabéns aos produtores, técnicos e parceiros!
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Paulo Osdaqui Couto - 02
Jose Afonso Couto - 02
Primo Osvaldo Devequi
Valdomiro Sedorko - 02
Nilton de Oliveira - 01
Dirce Paulina Polswut
Andre Osvaldo Knoor - 01
Antonio de Oliveira
Valdomiro Sedorko - 01
Carmem Lucia Martinelli
Almir Benedito Fiorentini - 01
Avícola Luctor - 01
Andre Osvaldo Knoor - 02
Milton Jorge Dariva - 01
Adilson Ceciliano Nogueira
Kedley Patricio Barbosa - 01
Julio de Freitas
Mauricio de Mello Menoli - 03
Condomínio Rochedo - 03
Jose Claudinei Garcia - 02
Condomínio Rochedo - 04
Alexandre Martins Farinazzo - 02
Paulo Osdaqui Couto - 01
Daniel Ferri
Leonardo da Silva Prado
Giovana Beleze - 01
Giovana Beleze - 02
Alexandre Martins Farinazzo - 01
Avícola Luctor - 06
Jaime Beleze - 02

CIDADE

IEP

São João do Ivaí
São João do Ivaí
Mandaguari
São João do Ivaí
Bom Sucesso
Jandaia do Sul
Pitangueiras
Mandaguari
São João do Ivaí
Marilândia do Sul
Astorga
Jandaia do Sul
Pitangueiras
São Pedro do Ivaí
Bom Sucesso
Itambé
São Pedro do Ivaí
Jandaia do Sul
Jandaia do Sul
Marilândia do Sul
Jandaia do Sul
Jandaia do Sul
São João do Ivaí
São Pedro do Ivaí
Lunardelli
Cambira
Cambira
Jandaia do Sul
Jandaia do Sul
Cambira

487,00
476,00
469,00
468,00
466,00
464,00
461,00
460,00
458,00
455,00
455,00
454,00
451,00
451,00
447,00
447,00
446,00
446,00
445,00
444,00
444,00
444,00
442,00
437,00
437,00
437,00
436,00
435,00
433,00
433,00

Colaboração: Fomento Avícola

DIREITOS DO AGRICULTOR

Composição de dívidas rurais
Prazo para composição de dívidas rurais é prorrogado

C

om a publicação da circu-

– BNDES Pro-CDD Agro, disciplina-

lar nº 21/2019, o BNDES

do pela Circular 46/2018, observa-

As condições gerais de negociação são, resumidamente:

prorrogou, para 30 de se-

-se que serão ﬁnanciáveis as opera-

até 12 anos para pagar, com até 3 anos de carência; o custo

tembro de 2019, o prazo

ções de crédito rural de custeio ou

ﬁnal inclui a remuneração do BNDES, de 1,5% ao ano, e a dos

para o produtor rural requerer sua

investimento que foram pactuadas

agentes ﬁnanceiros, limitado a até 3% ao ano.

adesão ao Programa para Composi-

até 28 de dezembro de 2017.

ção de Dívidas Rurais (BNDES Pro-C-

Estão inclusas dívidas contraí-

DD Agro), inicialmente instituído pe-

das junto a fornecedores de insu-

das para operar com os recursos

daqueles débitos que já estão em

la “Circular 46/2018”.

mos agropecuários ou instituições

disponibilizados pelo BNDES.

cobrança judicial. Os defensores da

Para os que não conhecem, o

ﬁnanceiras, inclusive decorrentes

O produtor deve, também, es-

tese fundamentam que o objetivo

objetivo do programa é proporcio-

da emissão de Cédula de Produto

tar atento aos requisitos para o en-

da composição é conceder um no-

nar ao produtor rural, pessoa física

Rural (CPR) e Certiﬁcado de Direitos

quadramento da dívida junto ao

vo ﬁnanciamento e não prorrogar a

e pessoa jurídica, e às cooperativas

Creditórios do Agronegócio (CDCA),

programa, sempre ciente do seu

dívida vencida. Logo, como há liqui-

de produção, a liquidação integral

bem como dívidas comerciais con-

direito de ser informado, docu-

dação do débito, ocorrerá a extin-

de dívidas rurais, obtendo crédi-

traídas junto a instituições ﬁnancei-

mentalmente, sobre os fatores que

ção da dívida e, consequentemen-

to junto às instituições ﬁnanceiras

ras cujos recursos foram utilizados

acarretaram na recusa de compor

te, da ação executiva.

credenciadas ao programa.

para liquidar dívidas oriundas de

a dívida, possibilitando, inclusive,

crédito rural.

o direito de buscar rever, no Po-

A iniciativa contribui para equa-

Colaboração:
Amanda Santos Macedo

cionar o endividamento que existe

O novo programa, solicitado

der Judiciário, a decisão que lhe foi

OAB/PR 81.351 – Especialista em Direito

no setor agropecuário do país, cuja

pelo Ministério da Agricultura, Pe-

contrária, caso discorde dos funda-

Processual Civil e atuante em Direito

importância é reconhecida como

cuária e Abastecimento, é destina-

mentos adotados na negativa de

Bancário e do Consumidor

imprescindível para a sociedade,

do a dívidas de até 20 milhões por

composição.

pela proteção da produção de ali-

beneﬁciário.

Robson Fernando Sebold

Uma das discussões mais re-

OAB/PR 42.649 – Especialista em Direito

O interessado em aderir aos

levantes e benéﬁcas para o produ-

Agroﬁnanceiro

Analisando o Programa BNDES

benefícios deve procurar uma das

tor é a possibilidade de extinção

para Composição de Dívidas Rurais

instituições ﬁnanceiras credencia-

de execuções judiciais para o caso

mentos.

COCARI dá continuidade ao
Programa de Certiﬁcação de Conselheiros

O

Programa de Certiﬁ-

mo, estratégia e liderança.

cação de Conselhei-

No dia 30 de maio, mais uma

ros Cooperativos, que

parte do cronograma foi cumpri-

se iniciou na Cocari no

da, com a instrução do professor

mês de abril, tem acontecido men-

Ronaldo Knieling, que tratou do te-

salmente. O treinamento é destina-

ma: Autogestão das Cooperativas.

do aos conselheiros da cooperativa

No dia 31 de junho, o mesmo tema

e a todos aqueles que desejarem

voltará a ser abordado no treina-

candidatar-se ao cargo de conse-

mento, que objetiva a formação de

lheiro administrativo, ﬁscal ou es-

futuros conselheiros em potencial,

tratégico. Em parceria com o Sesco-

para que possam entrar no quadro

op/PR e a Escola de Negócios Isae-

de conselheiros da Cocari e contri-

-FGV, o programa possui um crono-

buam com a gestão e crescimento

grama que contempla cooperativis-

da cooperativa.
Redação da C7 Comunicação
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Paraná livre de
Febre Aftosa

O

Estado do Paraná é

segmento a ser beneﬁciado com a

nhecido internacionalmente e pas-

o maior produtor de

medida, imponha tal restrição.

se a ocupar o lugar que lhe cabe

Em função da notável avalia-

em janeiro e agosto de 2018.

proteína animal do

A almejada certiﬁcação na-

no mercado mundial de proteína

ção do serviço veterinário para-

país, exercendo pa-

cional e internacional exige que o

animal. Esse engajamento pode

naense, o MAPA aprovou durante

pel importante na recuperação da

Estado esteja preparado tecnica-

ser comprovado com o reconheci-

reuniões com os integrantes do

economia nacional. Detendo o se-

mente. Desde que deﬁniu como

mento, por parte do Ministério da

Bloco V (RS, SC, PR, MS e MT) do

gundo maior polo da produção

objetivo a obtenção do status de li-

Agricultura, Pecuária e do Abaste-

Programa Nacional de Erradicação

agroindustrial brasileira, o Estado

vre sem vacinação, os setores pú-

cimento – MAPA, de que o Paraná

da Febre Aftosa (PNEFA), a ante-

é o que mais agrega valor à produ-

blico e privado têm se empenhado

possui o serviço de defesa agrope-

cipação para 2019 da retirada da

ção rural.

para que o Paraná tenha seu ser-

cuária bem avaliado conforme as

vacina contra febre aftosa no Esta-

viço de defesa agropecuária reco-

duas auditorias realizadas no país

do do Paraná, condicionando sua

Para que novos e valiosos mercados possam ser prospectados,
aumentando a participação global
do agronegócio paranaense, é necessária uma mudança qualitativa
no status sanitário para febre aftosa, que poderá ser alcançada com
o reconhecimento do Paraná livre
da vacinação.

Estado livre
sem vacinação
O reconhecimento do Estado
como Livre de Febre Sem Vacinação provocará uma transformação
nas cadeias produtivas de proteínas animais, impulsionando signiﬁcativamente as exportações de
carne e derivados na mesma medida em que os principais mercados
consumidores, que simplesmente não compram carne de regiões
que vacinam contra febre aftosa,
eliminarão as restrições impostas.
Estima-se que 65% do mercado
mundial de carne suína, principal

8

A almejada
certiﬁcação nacional
e internacional
exige que o Estado
esteja preparado
tecnicamente. Desde
que deﬁniu como
objetivo a obtenção
do status de livre sem
vacinação, os setores
público e privado
têm se empenhado
para que o Paraná
tenha seu serviço de
defesa agropecuária
reconhecido
internacionalmente.
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SAÚDE ANIMAL
implantação à realização de ações

empresas de planejamento; em-

mo área livre de febre aftosa SEM

raná (Adapar). A atualização po-

pontuais pelo serviço veterinário

presas, órgãos e técnicos do setor

vacinação.

derá ser feita pela internet ou nas

estadual, somado ao fortalecimen-

agropecuário (público e privado).

unidades da Adapar.

O Paraná sem
vacinação,o
que muda?

to da mobilização dos entes da ca-

A erradicação da febre aftosa

deia produtiva e cidadãos parana-

sempre foi nosso objetivo e esta-

enses para a realização dos objeti-

mos próximos de conquistá-lo.

vos centrais do plano.

O Paraná já é reconhecido como

Nesta última campanha de va-

Assim, a ﬁm de ampliar a ges-

área livre de febre aftosa com va-

cinação, em maio de 2019, foram

Numa Zona livre de febre af-

tão compartilhada com a partici-

cinação. Agora, o Estado preci-

vacinados os bovinos e búfalos até

tosa SEM VACINAÇÃO não podem

pação dos diferentes segmentos

sa avançar para retirar deﬁnitiva-

24 meses de idade. Após o Para-

entrar animais vacinados. Portan-

interessados no programa, o Go-

mente a vacina contra esta doen-

ná ser reconhecido pelo Ministé-

to, será proibido o ingresso no Pa-

verno do Estado do Paraná promo-

ça. A evolução da situação sanitá-

rio da Agricultura como área livre

raná de bovinos e búfalos de Es-

veu a realização de 6 Fóruns Regio-

ria demanda o aprimoramento do

sem vacinação (ato normativo do

tados que praticam a vacinação

nais que apresentarão as principais

cadastro agropecuário e o forne-

MAPA), não haverá mais campa-

contra aftosa; não haverá restri-

mudanças no sistema de vigilância

cimento da vigilância para febre

nha de vacinação no Estado. Ne-

ção para ingresso de animais pro-

para febre aftosa após a suspensão

aftosa, além do controle da movi-

nhuma dose de vacina poderá ser

cedentes de Estados que não pra-

da vacinação.

mentação de animais. Após a reti-

mantida em propriedades e em

ticam vacinação; será permitido o

rada da vacinação, novos procedi-

estabelecimentos comerciais.

ingresso de suínos, ovinos, capri-

O DEVET COCARI marcou sua
presença no primeiro fórum re-

Movimentação
de animais, o
que muda?

nos e outros animais não vacina-

mentos serão adotados.

gional em Paranavaí PR, no dia 14

A suspensão da vacinação tra-

Importante os produto-

dos, oriundos dos Estados da zo-

de maio de 2019, junto a pecua-

rá maior garantia da qualidade do

res ﬁcarem atentos às no-

na livre com vacinação, mediante

ristas, entidades e lideranças do

rebanho paranaense, o que permi-

vas orientações: As campanhas

autorização do serviço oﬁcial, após

setor agropecuário no Estado; re-

tirá também a conquista de novos

de vacinação serão substituídas

cumprimento de requisitos sanitá-

presentantes dos poderes executi-

mercados internacionais para os

por campanha de Atualização Ca-

rios nas propriedades de origem

vos e legislativos na esfera federal,

produtos agropecuários, principal-

dastral, nos meses de maio e no-

e de destino; o ingresso de suí-

municipal e estadual; entidades de

mente de bovinos, suínos e aves.

vembro. É muito importante que

nos, ovinos e caprinos destinados

classe; representantes e estudan-

Assim, será realizada a última

os produtores continuem atuali-

a abatedouros ﬁca dispensado da

tes de instituições de ensino supe-

campanha de vacinação, visando

zando o quantitativo de seus re-

autorização; o trânsito de animais,

rior e médio em ciências agrárias;

ao reconhecimento do Paraná co-

banhos para que o Estado não

de qualquer espécie entre o Rio

perca a qualidade dos cadastros;

Grande do Sul e demais Estados,

o cadastro de uma propriedade

passando pelo Paraná, continuará

é fundamental para a garantia de

sendo realizado. No Paraná, serão

uma defesa agropecuária forte e

implantados corredores especíﬁ-

de qualidade; a partir de novem-

cos para viabilizar este trânsito.

bro/2019 passa a ser obrigatória a

Toda a movimentação de ani-

atualização de cadastro na Agên-

mais deve ser realizada com a

cia de Defesa Agropecuária do Pa-

Guia de Trânsito Animal (GTA).
Colaboração: Devet Cocari

As campanhas de vacinação
serão substituídas por
campanha de Atualização
Cadastral, nos meses de
maio e novembro.
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A Cocari é uma cooperativa sólida, com importantes negócios no Paraná,
e que se expande, avançando para novas áreas no Cerrado. Um crescimento
planejado, que envolve todos os níveis dentro da cooperativa e revela uma
força maior: a força das pessoas envolvidas em seus processos, pessoas que
se destacam, se reinventam, se superam e inspiram felicidade com suas
histórias.
A pessoa inspiradora deste mês é Luiz Carlos da Silva, o encarregado de
contas a pagar da Cocari, que começou na cooperativa como Guarda-Mirim.

Acesse o QR Code
e assista ao vídeo

Honestidade e alegria
O caráter, a família e a carreira de Luiz Carlos da Silva,
encarregado de contas a pagar da Cocari

A

os 50 anos de idade,

fora e minha mãe precisava cuidar

ﬁcha de cadastro e comecei a tra-

tunidade surgiu e Luiz passou a fa-

Luiz Carlos da Silva se

de todos nós, então era uma vida

balhar em uma livraria, onde ﬁquei

zer parte da Cocari no setor de Ar-

orgulha da linda famí-

bem difícil”, aﬁrma. E foi a partir da

por dois meses”, destaca. Assim,

mazenagem de Cereais, onde ﬁcou

lia, do trabalho, da vida

diﬁculdade, que Luiz, então menino,

em junho de 1982, uma nova opor-

por pouco mais de um ano. “De-

religiosa e desfruta de estabilidade,

começou a dedicar-se ao trabalho.

alegria e afeto. A trajetória até aqui,

“Nós sabíamos que precisáva-

entretanto, teve percalços que fa-

mos fazer algo para ajudar, minha

zem de Luiz uma pessoa ainda

mãe me incentivava a trabalhar

mais honesta, feliz e inspiradora.

vendendo sorvetes. Então eu estu-

Nascido em Bom Sucesso, no
Paraná, Luiz é ﬁlho de Sebastião

dava de manhã e trabalhava durante as tardes”, relembra.

Francisco da Silva, já falecido, e de

Para Luiz, o incentivo ao tra-

Dionília de Oliveira da Silva, hoje

balho desde muito cedo foi fun-

com 70 anos de idade. “Meu pai é

damental na formação de seu ca-

meu grande herói. Ele, que era de

ráter. “Se os pais incentivam seus

poucas palavras, transmitiu muitos

ﬁlhos a trabalharem desde cedo,

ensinamentos”, reconhece o ﬁlho.

eles aprendem e certamente evo-

Com uma infância difícil, Luiz

luem”, opina.

conta como o trabalho ganhou tanto

A entrada de Luiz Carlos na

espaço em sua vida. “Não é fácil ter

Cocari se deu por meio da antiga

cinco irmãos. Só meu pai trabalhava

Guarda-Mirim. “Eu preenchi uma

10
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Guarda-Mirim
A Guarda-Mirim é um projeto social que auxilia jovens de 14
a 18 anos a se colocarem no mercado de trabalho. Atualmente,
a Cocari continua oferecendo oportunidades de inserção no
mercado de trabalho, por meio do Programa Jovem Aprendiz
Cooperativo.

O companheiro de uma vida
pois, eu passei a entregar corres-

Nós nos conhecemos na escola e começamos

pondências na Diretoria. Também

a namorar. Estamos juntos desde então, há mais

fui Oﬃce boy em outros setores”,
recorda.
Ele se lembra com carinho de
pessoas que, durante sua carreira,

de 30 anos! Eu só posso agradecê-lo e admirálo. Ele divide comigo as tarefas domésticas, é
muito companheiro, nós fazemos tudo juntos.
O comprometimento dele com o trabalho nos
inspira, e faz com que eu o admire ainda mais.

lhe deram conselhos e o direciona-

Eu sinto muito amor, respeito e carinho pelo

ram nas atividades da cooperativa.

Luiz, pelo ser humano que ele é, pelo pai e pelo

“Me diziam para não ﬁcar parado e

marido que ele tem sido ao longo de todos esses

isso me inspirou a começar a treinar datilograﬁa, fazer cheques, colher assinaturas”, conta.

O jovem pai
de família

anos. Só posso agradecê-lo por tudo que ele fez
por mim e por nossos ﬁlhos. Eu o amo muito, não
imagino minha vida sem ele.
Cristina Márcia Lopes da Silva – Esposa do Luiz

meses depois da efetivação, com

não puderam ir ao casamento por

No início da carreira na Cocari,

18 anos de idade, eu descobri que

conta dessa mudança”, ressalta.

o jovem Luiz recebia meio salário

minha namorada estava grávida”,

mínimo e conta que, com esse di-

revela.

nheiro, conseguiu comprar uma ca-

O desaﬁo de ser um pai tão
jovem

não

desencorajou

Luiz.

Depois da notícia, veio a de-

“O meu maior desaﬁo foi ser pai,

cisão do casamento com Cristina

mas, ao mesmo tempo, sou gra-

O bom trabalho desempenha-

Márcia Lopes da Silva, sua compa-

to pelo desenrolar de tudo na mi-

do por ele na cooperativa foi reco-

nheira há 32 anos. Luiz começou,

nha vida, cresci muito com isso”,

nhecido, em 1987, com a efetiva-

então, a família que lhe traria tan-

conta o pai orgulhoso. Para ele, a

ção. Esse momento importante na

to orgulho. “Em janeiro de 1988 eu

responsabilidade de ser pai é algo

vida proﬁssional de Luiz coincidiu

me casei e, nesse dia, a Cocari pas-

que sempre o acompanhará. “Ser

com uma notícia que mudaria to-

sou do manual para a informati-

pai é uma coisa para a vida toda,

da a sua vida pessoal: “Dois ou três

zação. Algumas pessoas, inclusive,

é preciso dar atenção e carinho,

sa, onde a mãe vive até hoje.

Ser ﬁlho do Luiz é uma
coisa extraordinária!
Ele é um exemplo de
pai, de esposo e de
homem. Sempre foi
uma pessoa muito
correta, ética, nos
ensinou a ter caráter.
Ele me inspira por ser
sonhador, feliz e por
fazer todos sorrirem.
Luiz Guilherme Lopes, ﬁlho do Luiz
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PESSOAS QUE INSPIRAM

Ele é um exemplo
para nós, sempre nos
mostrou honestidade
e me ensinou a levar
a vida de forma mais
leve, com alegria. E é a
felicidade da festa. No
momento que eu mais
precisei dele, durante
a gravidez do meu
primeiro ﬁlho, eu tive
todo o apoio, e passei a
admirá-lo ainda mais.

“Pai, eu te agradeço por
tudo que você fez por mim,
por meus ﬁlhos, por nossa
família. Eu te amo!”

“Pai eu te amo, você é o
cara! Que você nunca deixe
de sonhar e acreditar em
nós e em você!”

Jéssica Caroline, ﬁlha do Luiz

passar tudo o que você aprendeu

esposa que eu só posso elogiar, não

nhar sua função com dedicação e

Cocari porque foi dali que eu tirei

para eles. Você tem que ser pai to-

há nada que eu queira mudar”, aﬁr-

aproveitar as oportunidades que a

minha honestidade, minhas lições

dos os dias, é para a vida toda”, diz

ma, realizado.

cooperativa oferece. “As oportuni-

e o meu sustento”, reconhece.

o pai que sempre esteve presente.
Apesar das diﬁculdades iniciais,
o casamento e a família prosperariam, a partir do nascimento da ﬁ-

Maturidade e
crescimento junto
à cooperativa

dades surgem, a cooperativa pro-

Luiz ressalta que, em sua cami-

porciona isso para os colaborado-

nhada de mais de 30 anos dentro

res”, aﬁrma.

da Cocari, nunca pensou em deixar

De 2002 para 2003, Luiz assu-

a cooperativa. “Não consigo me ver

lha, Jéssica Caroline. “Às quatro ho-

A partir de 1999, com a vinda

miu a parte de contas a pagar. “Ho-

fora da Cocari. Eu adoro aquilo ali”,

ras da manhã, quando a Jéssica nas-

de Vilmar Sebold para a Cocari, as

je somos em cinco colaboradores,

enfatiza, sorrindo.

ceu, eu fui na porta do meu compa-

portas começaram a se abrir para

sou grato pela equipe coerente,

Ele não se esquece de agrade-

dre anunciar o nascimento da mi-

a cooperativa e, Luiz Carlos se re-

disposta e parceira. Eu só posso

cer a Deus por todas as bênçãos.

nha ﬁlha”, conta, rindo ao resgatar

corda que, também a partir des-

elogiar meus companheiros de tra-

“Só de estarmos vivos e respiran-

a situação na memória.

se momento, a coperativa passou

balho que fazem seu papel corre-

do temos que agradecer a Deus. Eu

Hoje Luiz e Cristina têm dois ﬁ-

a investir mais em oportunidades

tamente e estamos aqui até hoje”,

agradeço por estar contente com

lhos, Jéssica Caroline e Luiz Guilher-

para seus colaboradores. “Foi as-

elogia.

minha família e com meu trabalho”,

me Lopes, e dois netos, Felipe Ga-

sim que eu ﬁz minha faculdade.

A gratidão de Luiz à Cocari

briel, de 9 anos, e Davi Alexandre,

Hoje eu sou formado em contá-

transpassa suas lembranças pro-

de 5 anos. “Eu não mudaria nada na

beis, ﬁz uma pós-graduação e

ﬁssionais e pessoais. “O que eu te-

minha vida! Sou feliz do jeito que eu

MBA”, agradece.

nho, o que eu adquiri, a família lin-

sou. Tenho ﬁlhos abençoados, uma

Para ele, o segredo é desempe-

da que eu formei, eu agradeço à

aﬁrma.

O proﬁssional
inspirador
A coluna Pessoas que Inspiram
é dedicada àqueles que, como o
Luiz, brilham na cooperativa pelos
seres humanos que são e pelo excelente trabalho que desenvolvem.

Agradeço à minha
equipe. São pessoas
competentes que ajudam
a cooperativa a crescer.
Agradeço às pessoas que
me indicaram para essa
coluna, que possamos
continuar trabalhando
juntos, alcançando
resultados cada vez
melhores!
Luiz Carlos da Silva,
encarregado de contas a pagar da Cocari
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Sobre isto, ele aﬁrma: “talvez eu tenha feito algo por merecer, alguém
acreditou no meu trabalho”, diz.
Ele ressalta ainda que não esperava ser considerado uma pessoa que inspira dentro da Cocari.
“Eu não esperava, jamais pensei
que um dia estaria fazendo essa
matéria e estou muito feliz com isso. Agradeço à Cocari por esses 37
anos de cooperativa, espero que
venham mais 37!”, conclui.
Redação da C7 Comunicação

Pedalada Cooperativa + Mix de Ações

06 DE JULHO - 09h às 12h
Praça Independência - Mandaguari/PR

Realização:

Apoio:

CONFRATERNIZAÇÃO

III Festa de ﬁm de safra
de São Luiz-PR

D

Cooperados e colaboradores da unidade de São Luiz
festejam encerramento da safra 2018/19
epois de prestar assis-

ramento de safra.

tência técnica e forne-

O evento contou

cer insumos durante

com a presença

toda a safra 2018/19,

de

aproximada-

a cooperativa se junta aos associa-

mente 200 pes-

dos para comemorar os resultados

soas entre coope-

obtidos em parceria.

rados, familiares,

Nesse sentido, no dia 1º de

colaboradores e

maio, cooperados, familiares, for-

fornecedores que

necedores e colaboradores da uni-

celebraram o en-

dade de São Luiz-PR reuniram-se

cerramento

para comemorar mais um encer-

mais este ciclo.

O nosso muito
obrigado a todos
que participaram!
Agradecemos também
por fazer parte dessa
cooperativa. Vamos
valorizar todos os
benefícios que ela oferece
ao homem do campo.
Juntos, somos fortes!
Edvaldo Tegoni, gerente de unidade

de

A festa foi oportunidade para

participantes agradeceram aos co-

fortalecer o relacionamento entre

um torneio de truco que contou

laboradores que trabalharam na

os colaboradores da Cocari, coope-

com participação de diversas du-

organização. “Para nós foi um dia

rados, familiares e fornecedores”,

plas. Os campeões foram premia-

incrível, tudo aconteceu perfeita-

comemorou.

dos com troféus. Logo após o al-

mente. As mulheres dos nossos

Para ele, a mensagem que o

moço, aconteceu também um bin-

cooperados também elogiaram o

evento deixou foi a de que o coo-

go para todos os participantes. O

evento e reconheceram a impor-

perativismo une as pessoas. “Em

entretenimento da festa ﬁcou por

tância que a Cocari dá para a inser-

momentos como esse, nós perce-

conta do show do cantor sertane-

ção da mulher no cooperativismo”,

bemos o quanto a cooperativa está

jo Loan.

aﬁrmou o gerente.

voltada para os cooperados e fami-

O gerente da unidade, Edval-

O encarregado administrativo,

liares no campo, dando sustentabi-

do Tegoni, enfatizou o sucesso da

Ronaldo Pariz, destacou que even-

lidade para os seus negócios, segu-

festa com enorme participação do

tos como esses aproximam coope-

rança do plantio à colheita da sua

público. “O evento foi um sucesso

rado e cooperativa. “O evento al-

produção”, concluiu o encarregado.

com grande participação de coope-

cançou seu objetivo principal que é

Redação da C7 Comunicação

rados e familiares, todos em harmonia se confraternizando no espírito cooperativista. Durante o evento, pudemos sentir a alegria e descontração de todos os presentes,
muitos elogiando e parabenizando
a Diretoria da Cocari pela realização da festa”, concluiu.
Tegoni ressaltou que muitos

Todo ano participo da festa no meu entreposto. O que mais me atrai nessas oportunidades
é poder trocar ideias novas com produtores da
região e colaboradores que também participam do evento. É muito legal que colaboradores, esposas e
ﬁlhos de cooperados se reúnam para comemorar. Em relação
à organização, foi ótima! Que a próxima safra seja cheia e que
todos nós possamos comemorar juntos a cada ano! Que a Cocari continue atraindo cooperados. Parabéns, Cocari!
João Roberto Corcioli – Cooperado de São Luiz-PR

14
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Campeões do torneio de Truco
Primeiro Lugar:
José Carlos Gulini e Lídio Gomes
Segundo Lugar:
João Batista Corcioli e Aparecido Miranda dos Santos
Terceiro Lugar:
Claudemir José de Benato e Diogo Antonio Benato

CONFRATERNIZAÇÃO

Confraternização ﬁnal de safra
em Kaloré e Marumbi-PR

A

regional Kaloré, no Pa-

O gerente da regional, Flávio

raná, também reuniu,

Fantachole, agradeceu a participa-

Gostaria de

no dia 10 de maio, seus

ção maciça dos cooperados e o em-

deixar os meus

cooperados, colabora-

penho de toda a equipe que traba-

dores e fornecedores para celebrar

lhou para que a confraternização

o ﬁnal de mais uma safra de par-

acontecesse dentro do esperado.

agradecimentos
aos cooperados
que conﬁaram em nosso trabalho
durante toda a safra. Agradeço

ceria e assistência. Ao todo, aproxi-

Para Flávio e equipe da regional

madamente 300 pessoas prestigia-

Kaloré, a confraternização é o mo-

pela dedicação, empenho

ram a festa.

mento de consolidar a integração

e comprometimento e aos

No dia 4 de abril, a festa acon-

entre a cooperativa e os cooperados,

fornecedores pelo apoio

teceu também na unidade de Ma-

colaboradores e representantes que

rumbi-PR, reunindo 80 participan-

estão ao lado da Cocari desde a pre-

tes que comemoraram, juntos, o

paração do solo até a colheita.

encerramento de mais este ciclo.

à Cocari e aos colaboradores

e parceria fortalecida.
Flávio Fantachole, gerente da
unidade de Kaloré

Redação da C7 Comunicação

A confraternização foi uma boa oportunidade para os produtores que conversaram sobre os sucessos e diﬁculdades
da última safra. Ouvi muitos elogios sobre as melhorias no recebimento de grãos, pois não houve ﬁlas na entrega. Me
chamou atenção a maneira que a Cocari recepcionou os cooperados, deixando todos à vontade na festa que estava
muito bem organizada, com churrasco, chope, show ao vivo e muita animação. São esses momentos de proximidade
que fortalecem a conﬁança entre os cooperados e a Cocari.
Gines Ortega Peres Filho – Cooperado da Cocari em Kaloré-PR

Confraternização na unidade de Kaloré

Confraternização na unidade de Marumbi

Curso de Operação de Drone

N

os dias 14, 15 e 16 de maio, cooperados da Cocari participaram de um Curso de Operação de Drone, ministrado por Arnaldo Antunes dos Santos Neto, do Senar Paraná. Em um primeiro momento, os participantes assistiram a uma aula teóri-

ca, na Sala do Produtor do Sindicato Rural de Mandaguari-PR, e, depois, os
integrantes do grupo puderam exercitar os conhecimentos adquiridos por
meio de uma aula prática nas propriedades dos participantes.
O objetivo do curso é propiciar o desenvolvimento de competências
para a operação e captação de imagens com drones.
Redação da C7 Comunicação,
com informações do Sindicato Rural de Mandaguari
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RECONHECIMENTO

Troféu Onda Verde
Cocari recebe Prêmio Expressão de Ecologia pela terceira vez

A

Cocari conquistou, pela

Meio Ambiente no Rio de Janeiro,

terceira vez, o Prêmio

quando o mundo assumiu os im-

Expressão de Ecologia

pactos ambientais que a atividade

– Troféu Onda Verde,

humana gerou no planeta. Desde

a maior premiação do Sul do país.

então, o prêmio visa à divulgação

O troféu será entregue no dia 2 de

e incentivo de ações ambientais

agosto de 2019, na sede da FIESC,

promovidas por empresas do Sul

em Florianópolis-SC e, além disso,

do país.

os projetos premiados serão publicados no Guia Sustentabilidade

Histórico

bém possibilitou visitas ao bosque

tauradas no Paraná e 23 no Cerra-

2019, um anuário especial da Edi-

A Cocari já foi destaque com o

plantado durante cinco anos, sen-

do. O projeto conta com o apoio da

tora Expressão que será lançado

troféu em outras duas ocasiões. No

do que sendo que nas ocasiões, as

Secretaria de Estado do Meio Am-

no evento de premiação.

ano de 2013, a cooperativa recebeu

crianças puderam observar o de-

biente e Recursos Hídricos (SEMA),

Tradicional, o Prêmio Expres-

a premiação pelo projeto Cultivan-

senvolvimento das árvores dando

Emater e Instituto Ambiental do Pa-

são de Ecologia foi criado pela Edi-

do Cidadania, que contrata alunos

valor à vida e ao meio ambiente,

raná (IAP); e, em Goiás, com apoio

tora Expressão, em 1993, um ano

da Associação de Pais e Amigos dos

resgatando, naturalmente, o conví-

da Secretaria de Meio Ambiente,

após a Conferência Mundial do

Excepcionais (Apae) para a produ-

vio com o meio rural.

Recursos Hídricos, Infraestrutura,

Tradicional,
o Prêmio Expressão
de Ecologia foi criado
pela Editora Expressão,
em 1993, um ano após
a Conferência Mundial
do Meio Ambiente no
Rio de Janeiro, quando
o mundo assumiu os
impactos ambientais
que a atividade
humana gerou
no planeta.
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ção de mudas de essências nativas,
que são destinadas à reserva legal

Projeto Olho D’Água

Cidades e Assuntos Metropolitanos
(SECIMA).

e mata ciliar das propriedades dos

Neste ano de 2019, o Projeto

A Cocari segue buscando solu-

cooperados. Já no ano de 2016, a

Olho D’Água trouxe o prêmio pa-

ções que sejam sustentáveis e viá-

iniciativa que conquistou o prêmio

ra a cooperativa. A iniciativa tem

veis para a sociedade e para o meio

foi o Projeto Meio Ambiente - Eu

como objetivo aumento da vazão;

ambiente, reiterando seu interesse

Cuido!, que consiste no plantio de

proteção da fauna e ﬂora local;

pelas comunidades das áreas onde

mudas de essências nativas por es-

água livre de contaminação para

atua. Assim, é uma gigantesca sa-

tudantes da rede municipal de Jan-

uso nas atividades domésticas e

tisfação para a cooperativa receber

daia do Sul-PR, tendo como um dos

agrícolas. Desde 2009, junto à Nor-

o reconhecimento por meio do Tro-

objetivos promover a conscientiza-

tox, o projeto restaura nascentes

féu Onda Verde na 26ª edição do

ção de crianças no cuidado com os

em propriedades de cooperados.

Prêmio Expressão.

recursos naturais. O projeto tam-

Até o momento, são 803 minas res-
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COOPERATIVISMO

Formação dos
Núcleos Feminino e Jovem
Processo de eleições forma órgãos consultivos na Cocari

A formação
dos Núcleos
tem o objetivo
de fortalecer o
relacionamento
entre a família
cooperativista
e a Cocari,
proporcionando
aos participantes
uma reﬂexão sobre
as possibilidades
de inovação
por meio do
cooperativismo.

Jovem, que a partir do dia 8 de maio,

com o envolvimento das famílias, é

princípios e valores cooperativis-

começaram a ser compostos em

fundamental”, concluiu o presidente.

tas, tanto aos cooperados como às

cada unidade da cooperativa, por
meio das Reuniões de Formação de
Núcleos.

As eleições
As Reuniões de Formação, que

Vilmar Sebold, presidente da

têm acontecido com o apoio e in-

Cocari, dedicou-se pessoalmente à

centivo do Sescoop/PR, são opor-

elaboração do Regimento Interno

tunidades, além da eleição, para

que, após a aprovação, primeira-

que mulheres e jovens conheçam

mente pelo Conselho de Adminis-

um pouco mais sobre o sistema

tração e, depois, pela Assembleia

cooperativista e sobre a Cocari. A

razão da existência de

Geral Ordinária, encontra-se em fa-

palestrante Cláudia Carvalho, que

uma cooperativa é o co-

se de implantação.

é pedagoga, jornalista, mestranda

A

operado e sua família,

O presidente destaca que a

em Neuromarketing e também as-

por isso a Cocari busca

participação das mulheres é funda-

sessora de comunicação da Coca-

fortalecer, cada vez mais, esses la-

mental não só na cooperativa, mas

ri, tem levado conhecimento sobre

ços, promovendo a participação de

também como base das famílias.

todos de forma democrática. Uma

“O processo por meio do qual elas

das maneiras de fazer essa aproxi-

mesmas indicam as representantes

mação e gerar bons frutos é a for-

para o comitê de Liderança Femini-

mação dos Núcleos Feminino e Jo-

na é a pedra angular para o forta-

vem, que podem auxiliar a coopera-

lecimento da Cocari e das famílias

tiva nas tomadas de decisão, além

cooperativistas. Do mesmo modo,

de inserir esposas, ﬁlhos e ﬁlhas de

os jovens são fundamentais para o

cooperados efetivamente nos pro-

futuro da Cocari”, destacou.

cessos cooperativistas.

Sebold salientou, ainda, que o

Pensando nisso, a Cocari, em

processo possibilita que mulheres e

sua última AGO - Assembleia Geral

jovens pratiquem a democracia, in-

Ordinária, apresentou e aprovou o

dicando seus líderes e representan-

regimento dos Núcleos Feminino e

tes. “A organização do quadro social,

18
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suas famílias. Dessa forma, as reuniões e a Formação dos Núcleos Feminino e Jovem visam não só à inte-

A organização do
quadro social, com
o envolvimento
das famílias é
fundamental
Vilmar Sebold, presidente da Cocari

O que são e como funcionam os Núcleos?
 Os Núcleos são órgãos consultivos que têm a função de auxiliar
os órgãos diretivos da Cocari por meio da emissão de opiniões e
pensamentos.
 Podem participar dos Núcleos: Associados(as), esposas(os) e
ﬁlhos(as) de associados(as), com participação ativa na Cocari e com
movimentação comercial, promovendo a integração de todos e
todas nos processos cooperativos.
 As eleições serão realizadas a cada dois anos, de forma que,
no mínimo, um terço dos representantes seja renovado. Cada
integrante pode participar de duas gestões consecutivas e, para o
Núcleo Jovem, a idade máxima é 25 anos.

COOPERATIVISMO
gração socioeconômica da família

ressalta ainda a relevância social

do cooperado, aproximando, cada

das cooperativas, mostrando como

vez mais, os associados da coope-

elas geram impactos positivos pa-

rativa, mas também a informação,

ra as comunidades, meio ambiente

para que os participantes compre-

e cooperados. “Acredito verdadei-

endam o importante papel das co-

ramente nesse conceito, defendo

operativas, tanto para a economia

e vivo o cooperativismo. Creio que

de fortalecer, cada dia mais, o elo entre cooperado,

quanto para as comunidades onde

esse é o modelo de negócio que fa-

familiares e cooperativa. Os participantes dos

elas se instalam.

rá com que tenhamos, na prática,

Núcleos têm a oportunidade de fazer parte de

um mundo mais justo e mais digno

projetos de formação, que tratam de temas como

Processo

para todos”, enfatiza.

Jovens e mulheres no cooperativismo
Os Núcleos Feminino e Jovem surgem da vontade

responsabilidade ambiental, inovação e tecnologia,

A palestrante e assessora de

Para Cláudia, o processo de

comunicação da Cocari há 20 anos,

formação dos Núcleos exprime a

Cláudia Carvalho, pontuou: "As reu-

essência cooperativista. “Mais que

niões são oportunidade para que

um modelo de negócio, o coope-

treinamentos, encontros e uma série de ações que

possamos compartilhar a impor-

rativismo é um estilo de vida que

visam ao desenvolvimento de habilidades de gestão,

tância do conceito cooperativismo,

promove o crescimento por meio

liderança, bem como à disseminação da cultura

apresentando

possibilidades

da soma de forças e da troca de

e dos princípios cooperativistas. Incentivados a

que surgem não só para os coope-

conhecimentos. É isso que esta-

rados, mas para familiares e para a

mos vendo acontecer, mulheres e

serem protagonistas, jovens e mulheres passam

comunidade”.

jovens dispostos a colaborar com a

as

A jornalista, com 32 anos de
experiência

no

cooperativismo,

cooperativa e crescerem como se-

além da difusão do cooperativismo. Com o apoio e
o incentivo do Sescoop/PR, são realizados cursos,

a colaborar e auxiliar nos processos e decisões da
cooperativa.

res humanos”, conclui.

Em processo, a formação dos Núcleos já realizou as eleições em parte de suas unidades.
Conﬁra o registro das reuniões que já aconteceram:

Aquidaban/PR

Borrazópolis/PR

Itambé/PR

Kaloré/PR

Lunardelli/PR

Marialva/PR

Marumbi/PR

São Pedro do Ivaí/PR
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Núcleo Feminino

As mulheres ocupam, hoje, lugares de liderança em grandes empresas e cooperativas, deixando em décadas
passadas o mito da competição entre homens e mulheres. É sabendo disso que a cooperativa investe no Núcleo
Feminino como um órgão consultivo poderoso, capaz de revelar a força da inserção da mulher no meio cooperativista, para que, junto delas, a Cocari possa continuar crescendo.

Depoimentos de mulheres eleitas como coordenadoras

Cristiane Bento Zulian
São Pedro do Ivaí-PR

Rosemary Vernier
Itambé-PR

Maria Obici
Marialva-PR

Fiquei muito feliz de ser chamada para

Foi uma grata surpresa ser eleita entre

fazer parte do Núcleo Feminino de São

tantas mulheres maravilhosas que são

Pedro do Ivaí. Não sabia que haveria

ligadas à Cocari! Gratidão por cada mulher

eleição, mas quando a palestrante explicou

que me escolheu para estar à frente desse

sobre as vagas, quis ajudar de alguma

Núcleo que poderá trazer tantos resultados

forma. Foi explicado que poderíamos ser

positivos. Eu agradeço imensamente o

candidatas e, para minha grata surpresa,

carinho e a atenção que a Cocari sempre

fui escolhida uma das coordenadoras

tem com todas nós mulheres! Deixo o nosso

de Núcleo da Cocari. Fiquei muito feliz e

muito obrigada, por nos proporcionar tantas

estou ansiosa para aprender e passar para

experiências, sempre contribuindo com

as demais esposas e cooperadas como o

nosso crescimento pessoal. Todas nós, com

Núcleo funciona, pois assim poderemos

o apoio e carinho da Cocari, temos muito a

ajudar a cooperativa a alcançar, todos os
dias, a excelência. Juntos somos cada vez
mais fortes!

Patrícia Pariz Beraldo
Aquidaban-PR

contribuir. Juntas, nós faremos a diferença e
estaremos mais fortes a cada dia.

Fiquei muito surpresa e grata por ser

Foi uma grande felicidade ser eleita, sempre

eleita como coordenadora do Núcleo

estive envolvida com os eventos aqui

Feminino em Itambé. É uma grande

em Kaloré. Sou engajada na comunidade

honra saber que depositaram, em

realizando trabalhos voluntários e

minha pessoa, tamanha conﬁança para

acredito também que posso contribuir

desempenhar, com eﬁciência, as tarefas

com a cooperativa. Sozinhas não somos

que virão. É por isso que sinto o dever

nada, mas, se trabalharmos em conjunto,

e a obrigação de retribuir a indicação

podemos ser fortes. Cada pessoa tem seu

ofertando o melhor de mim junto às

potencial, basta olharmos e trabalharmos

mulheres que compõem o Núcleo.

com carinho que ele vem à tona e nos

Estamos comprometidas a cooperar e

surpreende. O trabalho em cooperação

buscar crescimento para nós e para a

pode transformar sonhos em realidade,

cooperativa, desenvolvendo as atividades
que nos forem conﬁadas. Cocari, faremos
o melhor! Contem com a gente!

Angela Travagli Agostini
Kaloré-PR

como dizia Raul Seixas: ‘sonho que se sonha
só, é só um sonho, mas sonho que se sonha
junto é realidade’.

Eu sempre gostei de participar e

Eu me vi nessa função de representar as

estar a par do que acontece na

mulheres do Núcleo porque a cooperativa

cooperativa, aprendi muito e estou

precisa de pessoas dispostas a participar

sempre fazendo parte das atividades.

e auxiliar. Eu espero estar junto com a

Minha expectativa no Núcleo é a

cooperativa no planejamento de eventos,

melhor possível. Espero continuar

auxiliando a cooperativa e crescendo

contribuindo e compartilhando minha

pessoalmente. Eu sempre fui de ter

experiência com outras mulheres e

muitas ideias, e esse espaço das mulheres

aprendendo sobre novos pontos de

vai ser bom para isso, para que a gente

vista. A Cocari deixa mais claro, a

pense juntas. A Cocari pode não precisar

cada dia, sua preocupação com os

especiﬁcamente de mim, mas nós

associados e familiares. Com este

precisamos da cooperativa e ela também

sistema de gestão ela se ﬁrma forte
e sólida, demonstrando que está no
caminho certo.

Vanderlice Pereira
Borrazópolis-PR

precisa de nós mulheres, como grupo.
Estou aberta para novos aprendizados, para
conversar, oferecer novas ideias. Contem
comigo!
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Núcleo Jovem

Conectada, responsável e inovadora, a juventude tem o futuro nas mãos, com o poder de criar e transformar processos de maneira dinâmica e criativa. É por isso que o Núcleo Jovem Cocari, pensando de forma colaborativa, pode e deve auxiliar a cooperativa na construção de novos conceitos, com olhar atento e empreendedor perante às comunidades onde a Cocari atua.

Depoimentos de jovens eleitos como coordenadores

José Augusto Batalini
Aquidaban-PR

A experiência de ser eleito foi algo muito

A juventude é a força do futuro!

diferente e inesperado. Eu ﬁquei surpreso

Poder participar do Núcleo Jovem

porque era uma votação aberta e muitas

é, sem dúvidas, uma oportunidade

pessoas que estavam ali, reunidas para a

única de representar outros jovens.

formação dos Núcleos, votaram para que

É uma honra! O Núcleo tem o

fosse eu um dos representantes do Núcleo

objetivo de integrar os jovens para o

Jovem da Cocari. A partir dessa formação,

fortalecimento e desenvolvimento junto

eu e os outros jovens esperamos que

à cooperativa. Dessa forma, podemos

as oportunidades que a Cocari nos

trocar experiências e construir, em

proporciona e a possibilidade de estar em

conjunto, propostas de ações a serem

contato com tantas pessoas nos leve ao

desenvolvidas. Agradeço à Cocari por

crescimento. Que essa parceria entre a

enxergar o nosso potencial. Nossa

cooperativa e o produtor continue, pois é

liderança será baseada em imaginação

isto que faz o sucesso da Cocari.

Kaloré-PR

e cooperação.

Eu ﬁquei muito feliz, primeiro por ter

Participar da Reunião de Formação

essa oportunidade de me candidatar a

dos Núcleos, e ter sido eleito como

representante do Núcleo Jovem e, mais

representante simboliza uma grande

feliz ainda, por ter conseguido ser, de

responsabilidade. Me sinto no dever

fato, eleito. Eu sempre quis fazer parte da

de contribuir com a sociedade e com

juventude que está envolvida na Cocari,

a cooperativa, por meio de ações e

desde os meus 14 anos, quando comecei

atividades desenvolvidas junto ao

a participar do Jovemcoop. Eu gostava

Núcleo Jovem. A minha expectativa

não só da diversão, mas de projetos,

ao fazer parte desse Núcleo é poder

como o Pegadas Solidárias. Agora surgiu

colaborar para que, cada vez mais, a

a oportunidade e eu estou aqui. Agradeço

cooperativa tenha a participação dos

à Cocari por investir na juventude e a aos

jovens ﬁlhos de cooperados.

votos que me elegeram.

Paulo A. Vendrametto Dariva
São Pedro do Ivaí-PR

Bruna Maria G. da Silva

Lucas Vernier
Itambé-PR

Mais que um
modelo de negócio,
o cooperativismo é
um estilo de vida que
promove o crescimento
por meio da soma de
forças e da troca de
conhecimentos.
Cláudia Carvalho, palestrante e
assessora de comunicação da Cocari

Redação da C7 Comunicação
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Acesse o QR Code
e saiba mais sobre
o projeto

Projeto completa 10 anos: uma década cuidando do meio
ambiente e transformando vidas

As iniciativas
ambientais da Cocari
servem de referência
para o produtor de
que é possível fazer,
é possível preservar,
e a junção da
responsabilidade social
com a preservação
ambiental completam
o propósito.
Vilmar Sebold,
presidente da Cocari

H

á, no cooperativismo,

sociação de Pais e Amigos dos Ex-

es são destinadas ao IAP (Instituto

uma essência singular:

cepcionais) em Mandaguari e em

Ambiental do Paraná), em Londrina

o cuidado com o mun-

Cambira, no Paraná, para contribu-

e Mandaguari, onde recebem o tra-

do que nos abriga e

írem na produção de mudas de es-

tamento e cuidado. Depois de com-

com as pessoas que nos cercam.

sências nativas. Hoje são 21 colabo-

pletarem seu ciclo, as mudas são

Nesse sentido, a Cocari desenvol-

radores na Apae de Mandaguari e 5

destinadas a pessoas, instituições

ve suas atividades sem, jamais,

na Apae de Cambira, trabalhando

ou projetos de recuperação de áre-

deixar de honrar o sétimo princí-

no plantio e cultivo das plantas.

as degradadas. As solicitações das

pio cooperativista: o interesse pela

Em Goiás, o projeto Mãos Espe-

mudas são realizadas pelo Sistema

ciais na Produção Responsável por

de Gestão Ambiental (SGA) do IAP,

Nascido dessa atuação respon-

um Mundo Melhor também conta

via internet. Dessa forma, o projeto

sável, o projeto Cultivando Cidada-

com colaboradores que são alunos

carrega a grande responsabilidade

nia surgiu em 2009 e frutiﬁcou, tra-

da Apae de Cristalina-GO, para o

de fomentar a regeneração de áre-

zendo uma onda de efeitos positi-

plantio de essências nativas. O pro-

as de preservação permanente e de

vos para pessoas, entidades sociais

jeto já produziu mais de 3.350 mu-

reserva legal, onde as árvores têm

e meio ambiente. Com o apoio da

das até o momento, com a parceria

a função ambiental de preservar os

Bayer, o projeto contrata colabora-

da Syngenta.

recursos hídricos, a paisagem, a es-

comunidade.

dores que são alunos da Apae (As-

As mudas produzidas nas Apa-

tabilidade geológica, a biodiversidade, o ﬂuxo gênico de fauna e ﬂora,
bem como a proteção do solo.

Colaboradores do Cultivando Cidadania, ao lado da
monitora Maria, no viveiro da Apae de Mandaguari-PR.

O presidente da cooperativa,
Vilmar Sebold, ressalta o interesse do cooperativismo em gerar um
mundo sustentável. “Somos produtores rurais e nosso maior patrimônio é a terra. Se a terra for
improdutiva, perdemos a fonte de
renda e de dignidade. As iniciativas
ambientais da Cocari servem de referência para o produtor de que é
possível fazer, é possível preservar,

Acesse o QR Code
e faça o requerimento
de mudas de
essências nativas
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e a junção da responsabilidade so-

lhadamente o trabalho realizado,

cial com a preservação ambiental

Maria narra todo o processo que

completam o propósito. É um efei-

depende dela e dos colaboradores,

to de multiplicação. A alimentação

desde a chegada da semente até a

é essencial aos seres, mas quanto

entrega da muda ao IAP. “Aqui nós

mais conseguirmos produzir ge-

recebemos sementes de qualida-

rando menos impacto ao meio am-

de do IAP, preparamos o substrato

biente, preservando água, matas,

com adubos, montamos bandejas

com equilíbrio produtivo, maiores

com os tubetes que receberão as

serão as chances de sobrevivên-

plantas. Por 90 dias cuidamos des-

cia”, considera.

sas mudas”, explica.

DEDICAÇÃO
E CUIDADO

Maria esclarece também que
96 tubetes, nos quais as sementes
são plantadas. Hoje, são 263 bande-

de Mandaguari, Maria Pinheiro da

jas, o que equivale a 25.248 tubetes.

Silva Barroco, emociona-se ao fa-

A monitora, preocupada em relatar

lar da dedicação diária dos colabo-

cada detalhe, conta também que o

radores a cada semente que chega

número de tubetes não correspon-

no viveiro. “Todos aqui são pessoas

de, necessariamente, à quantidade

com talentos, aptidões e defeitos

de mudas, pois há uma pequena

como todos nós. Eles têm muitos

porcentagem de perda.

sonhos a serem realizados e tra-

Depois deste tempo na Apae, as

zem uma atitude positiva todos os

plantas retornam ao IAP. “De lá, do

dias para o trabalho”, aﬁrma.

IAP, essas mudas vão para os agricul-

E não são apenas os colabora-

tores, projetos e instituições, farão

dores que tiveram suas vidas trans-

parte de reﬂorestamento e ajudarão

formadas pelo Cultivando Cidada-

o meio ambiente”, explana Maria.

energia que doa e recebe no projeto. “Esse trabalho já faz parte de

Maria Pinheiro da Silva Barroco,
monitora do projeto na Apae de Mandaguari

cada bandeja do viveiro comporta

A monitora do projeto na Apae

nia, Maria também é tocada pela

É uma grande
realização saber que eu
faço alguma diferença
na vida de cada um
que trabalha aqui, no
meio ambiente que vai
receber essas mudas e
na comunidade que é
beneﬁciada.

Lançamento do Projeto Cultivando Cidadania,
em Mandaguari/PR, em 30 de abril de 2009.

RELEVÂNCIA
SOCIOAMBIENTAL

mim, me complementa. Eu sempre

O gerente ambiental e avícola da Cocari, Thiago Toshio Ricci, reitera

fui dedicada, focada e é uma gran-

a relevância social e ambiental do projeto. “Para mim o Cultivando Cida-

de realização saber que eu faço

dania é um dos mais importantes projetos que a Cocari realiza, pois, dá a

alguma diferença na vida de cada

oportunidade para que pessoas especiais sejam introduzidas no mercado

um que trabalha aqui, no meio am-

de trabalho, conquistando uma renda com o seu esforço, ajudando a me-

biente que vai receber essas mu-

lhorar a qualidade de vida de sua família”, considera.

das e na comunidade que é beneﬁ-

Além da inserção no mercado de trabalho, o gerente frisa que “os co-

ciada”, declara a monitora que tra-

laboradores do projeto têm a importante missão de produzir mudas nati-

balha há cinco anos no projeto.

vas que viabilizam outras iniciativas socioambientais da Cocari e também

Preocupada em explicar deta-

a regeneração de áreas ambientais”.

É um privilégio poder
trabalhar com essas
pessoas que, apesar
de todas diﬁculdades,
possuem, em seu olhar,
o sentimento de orgulho
e gratidão por atuarem a
favor do desenvolvimento
da comunidade.
Thiago Toshio Ricci,
gerente ambiental
e avícola da Cocari

Algumas das espécies nativas do Paraná, produzidas no Cultivando Cidadania
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Para onde vão as mudas produzidas nas Apaes?
Entenda o impacto socioambiental do trabalho
desenvolvido no Projeto Cultivando Cidadania

O PROJETO
CULTIVANDO CIDADANIA
Faz parte de uma cadeia de iniciativas
socioambientais da Cocari. Grande parte
das mudas produzidas são destinadas
a projetos como Meio Ambiente - Eu
Cuido!, Olho D´Água e Campanha Cocari
Solidária, que têm como objetivo a
reconstituição de áreas de preservação
permanente e reserva legal.

PROJETO
OLHO D’ÁGUA

MEIO AMBIENTE –
EU CUIDO!
O Projeto Meio Ambiente - Eu

Também na linha de preservação

Cuido! foi realizado pela Cocari em

dos recursos naturais, o Projeto Olho

parceria com a empresa Bayer, a

D’Água, implantado em parceria com

Prefeitura de Jandaia do Sul-PR, e o

a empresa Nortox e apoio de orgãos

Instituto Ambiental do Paraná (IAP).

ambientais, tem foco na recuperação

A ação consiste no plantio de mudas de essências nativas

de nascentes localizadas em propriedades dos cooperados.

em áreas destinadas à reserva legal, tendo como um

Com a proteção, os produtores passam a usufruir de água

dos objetivos o resgate da convivência de crianças com o

limpa, com maior vazão, para uso nas atividades domésticas

meio rural. Muitas das mudas utilizadas para este projeto

e agrícolas, o que também garante a preservação do solo, da

passaram, primeiro, pelas mãos dos colaboradores do

fauna e ﬂora. As mudas de essências nativas que nasceram

Projeto Cultivando Cidadania.

no Cultivando Cidadania também são destinadas para a
formação da mata ciliar que protegerá as nascentes.

Acesse o QR Code
e saiba mais sobre
esse projeto
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e saiba mais sobre
esse projeto
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IMPACTO SOCIAL
Veja os reﬂexos da Campanha
Cocari Solidária em uma das
113 entidades atendidas
“Olá, eu sou o Dr. Celso
Scheﬀer, idealizador e diretor
do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos (IPTH),
em Apucarana-PR, que é uma
das instituições beneﬁciadas
pela Campanha Cocari Solidária. Além de possibilitar o plantio de milhares de árvores, a ini-

Dr. Celso Scheﬀer,
diretor do IPTH

ciativa é fundamental para o funcionamento da instituição
que trabalha com a psicanálise sistêmica, abordagem que
considera os sistemas dos quais a pessoa tratada faz parte,
como família, religião, entre outros.
O trabalho do IPTH é tratar e buscar caminhos para a
cura, por isso o dinheiro que recebemos por meio da Campanha Cocari Solidária tem sido decisivo para que possamos
cumprir nossa missão. Pessoas com quadros graves exigem
tratamentos intensivos, o que custa caro para uma família.
Nesse sentido a campanha nos ampara e nos ajuda a atender a comunidade voluntariamente.

CAMPANHA COCARI
SOLIDÁRIA
O Cultivando Cidadania reverbera,
ainda, na Campanha Cocari Solidária. A

Nós buscamos a raiz do adoecimento, a razão dos sintomas. Essa visão profunda do ser humano tem nos levado a
extraordinárias descobertas e nos possibilitado ajudar muitas pessoas. São mais 60 mil pacientes tratados!
Uma das pesquisas que desenvolvemos aqui, graças à

iniciativa tem a ﬁnalidade de contribuir

Campanha Cocari Solidária, é a descoberta do passo a passo

ﬁnanceiramente com entidades sociais,

para a cura a epilepsia. Estamos com centenas de pessoas

por meio da venda de vale-mudas de essências nativas

tratadas, mas antes da Campanha, nós não tínhamos condi-

para a comunidade. Cada vale-muda corresponde a um

ções ﬁnanceiras de fazer esse mapeamento, acompanhando

cupom para concorrer a prêmios, e é vendido ao custo de

o paciente e chegando às raízes do problema.

R$ 5,00. O dinheiro arrecadado ﬁca integralmente para as

Hoje, entendemos quais são os passos para chegarmos

instituições. Em 2019, R$ 604.695,00 foram arrecadados pela

a essas raízes, por isso somos eternamente gratos à Cocari,

campanha, esse valor foi totalmente revertido para as 113

que nos ajudou em muitos tratamentos e pesquisas, espe-

entidades participantes. Ao todo, a campanha já arrecadou R$

cialmente nesta. Esse projeto nasceu no coração de Deus e

5.250.795,00 em prol das instituições.

nos dá condições para ajudar nossos irmãos.”

Acesse o QR Code
e saiba mais sobre
esse projeto
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A participação da Maria Patrícia nesse projeto mudou nossas
vidas! O registro na carteira de trabalho veio no melhor

Eu gosto de plantar! Foi bom
entrar para o projeto e é bem
divertido estar aqui com meus
amigos todos os dias.
Maria Patrícia de O. Muta, 33 anos

momento possível. Nós tentamos aposentá-la, mas não
conseguimos. Os médicos disseram que ela estava apta para
trabalhar, mas, ao mesmo tempo, ela não conseguia espaço no
mercado de trabalho. Eu não tinha com quem deixá-la na parte
da tarde, então não podia trabalhar também. Foi quando surgiu
a oportunidade de fazer parte do Cultivando Cidadania, há dez
anos. Só podemos agradecer à Cocari porque é uma segurança
para ela e para a nossa família.

Carmelita Alves de Oliveira Muta,
mãe da Maria Patrícia
Eu me sinto bem plantando a
semente, repicando as mudas,
estando aqui todos os dias.
Claucia Fabiula Bovo, 41 anos

Já comprei uma geladeira. Eu
sustento a minha casa com o
dinheiro desse trabalho.
Paulo Roberto Bonﬁm, 61 anos

A gente ﬁca feliz sabendo que
colabora para a restauração
do meio ambiente.

TRANSFORMANDO
VIDAS

nhecer os tipos de mudas, mexer
com essas plantas. Eu já comprei

Muito além do cumprimento

uma geladeira! Sustento a minha

da lei 8.213, que no artigo 93, cria-

casa com o dinheiro desse trabalho.

do em 1991, determina a contrata-

Eu separo parte do meu salário pa-

ção de pessoas com deﬁciência pa-

ra as contas de luz, água e telefone.

ra empresas com mais de 99 fun-

E guardo um pouco no banco tam-

cionários, o cooperativismo está in-

bém”, declara, com orgulho.

teressado nos desdobramentos so-

Lessi Borges, de 32 anos, que

ciais e ambientais que suas ações e

é colaboradora do Projeto Culti-

projetos podem gerar.

vando Cidadania desde 2009, frisa

Nos olhos de cada um dos co-

a importância da iniciativa da Co-

laboradores, a certeza de que o

cari. “Para nós que temos alguma

trabalho que estão desenvolven-

deﬁciência, é muito difícil conse-

do diariamente, desde o preparo

guir se inserir no mercado de tra-

da terra até a entrega das mudas,

balho e a Cocari nos deu essa óti-

é importante para a comunidade e

ma oportunidade”, pontua. Além

para eles.

disso, a colaboradora ressalta que

No depoimento do colaborador

o ambiente de trabalho também é

Paulo Roberto Bonﬁm, de 61 anos,

espaço para criar laços. “Tem pes-

é possível perceber o quanto o pro-

soas aqui que são muito próximas

jeto restaura a dignidade e a cida-

de mim, somos grandes amigos”,

dania dos envolvidos. “Para mim foi

conta, sorrindo para os colegas

uma coisa totalmente diferente co-

que a cercam.

Lessi Borges, 32 anos

É muito bom que a Viviane tenha um compromisso diário. A
convivência com os colegas de trabalho e com a monitora ajuda
no desenvolvimento social. As atividades que ela desenvolve
são de grande relevância ambiental e ela se sente importante
participando de todo o processo: preparação da terra;

Eu gosto de pegar as sementes,
plantar, selecionar as mudas.
Eu me sinto mais animada
trabalhando!
Viviane Valério da Silva, 37 anos

plantio da semente; seleção de mudas e entrega para o IAP. É
gratificante vê-la realizada com o trabalho! Financeiramente o
projeto também a faz feliz, pois permite o custeio de aulas de
música, academia e acompanhamento psicológico. Nós somos
gratas à Cocari por essa oportunidade que a Viviane temcomo
colaboradora do Projeto Cultivando Cidadania.

Elenice Valério,
mãe da Viviane
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INTERESSE PELA COMUNIDADE

Reconhecimento
Em 2014, a Cocari participou do 21º Prêmio
Expressão de Ecologia, a maior premiação ambiental da região Sul do Brasil e, com o Projeto
Cultivando Cidadania, venceu na categoria Recuperação de Áreas Degradadas, o que conferiu à cooperativa o Troféu
Onda Verde. Para concorrer ao prêmio, a Cocari destacou três importantes necessidades que mobilizaram a implantação do Projeto Cultivando Cidadania: A necessidade de recompor as áreas destinadas à
reserva legal e mata ciliar das propriedades dos cooperados; A preservação do meio ambiente; A necessidade de inclusão social, que poderia ser reduzida com a contratação de mão de obra especial para
produção das mudas de essências nativas.

DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

As três dimensões interdependentes do
desenvolvimento sustentável

DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

PROTEÇÃO
AMBIENTAL

fonte: Sistema Ocepar

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

cada vez mais de encontro à sustentabilidade. “As cooperativas di-

Cooperativas paranaenses, en-

recionam seus esforços para o de-

tendendo que é seu papel investir

senvolvimento sustentável, com o

no fortalecimento das comunida-

equilíbrio entre as três dimensões

des e na preservação do meio am-

que constituem esse conceito: de-

biente, investem em uma gestão

senvolvimento econômico, desen-

responsável, que cuide do solo, da

volvimento social e proteção am-

natureza e das pessoas, revelando

biental”, aﬁrma.

a possibilidade de gerar crescimen-

A força do cooperativismo se

to, renda e impulsionar ações de

revela na soma de esforços e nos

grande relevância socioambiental.

desdobramentos de projetos como

O presidente do Sistema Oce-

este que, a partir da produção das

par, José Roberto Ricken, aﬁrmou,

mudas dentro das Apaes, alcança

em entrevista à Revista Paraná

muitas vidas. Nesta corrente por

Cooperativo, que as cooperativas

um mundo melhor, mais sustentá-

buscam o desenvolvimento e a ge-

vel e com igualdade de oportunida-

ração de oportunidades por meio

des para nós e para as gerações fu-

de formas justas de negócios. Para

turas, a Cocari insere seu trabalho,

Ricken, o cooperativismo caminha

sua força e dedicação.
Redação da C7 Comunicação

TUBETES PRODUZIDOS NA APAE MANDAGUARI
2009

2010

2011

2012

2013

2014

30.432

61.780

67.392

42.270

48.192

48.668

2015

2016

2017

2018

48.672 104.448 100.704 107.424

totalizando 740.378 mudas em potencial produzidas pelo projeto

TUBETES PRODUZIDOS NA APAE CAMBIRA
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

30.000

20.000

25.000

15.000

12.000

16.000

15.000

30.000

totalizando 163

mil mudas em potencial produzidas pelo projeto
Informativo Cocari - Nº 347 - Junho de 2019

27

CAPACITAÇÃO

Curso de Auditor Interno de Qualidade

A

Cocari realizou, com o

legais e regulamentares em toda a

apoio do Sescoop/PR,

cadeia produtiva.

o Curso de Auditor In-

Aproximadamente 15 colabo-

terno de Qualidade mi-

radores participaram do curso que

nistrado para duas turmas na Sa-

contou com a instrução do profes-

la de Treinamento da Fábrica de

sor Paulo Lauro Correa de Olivei-

Rações da Cocari, em Mandagua-

ra, da empresa Prospectum Trei-

ri-PR. A primeira participou da for-

namentos, de Londrina-PR, que

mação de 14 a 16 de maio, e a se-

tratou de temas como: fundamen-

gunda de 21 a 23 do mesmo mês.

tos, tipos, atividades e diretrizes

O objetivo do curso é propor-

de Auditoria; Objetivos, escopo e

cionar a colaboradores da Fiação

critérios das atividades de audito-

e do Laboratório de Análise de

ria; Levantamento e elaboração de

Sementes a aquisição de conheci-

documentos necessários; emissão

mentos no planejamento e execu-

de relatório e análise crítica da au-

ção de auditorias internas, siste-

ditoria.

ma de gestão, além de requisitos

C

Redação da C7 Comunicação

Treinamento sobre
Boas Práticas de Fabricação – BPF
om o objetivo de tor-

cessos de produção da alimenta-

nar clara a compreen-

ção animal, a Cocari realiza, com o

O curso acontece em dois dias,

os requisitos de Boas Práticas de

são sobre os requisitos

apoio do Sescoop/PR, o Curso de

para cada turma, sendo que a pri-

Fabricação da Instrução Normati-

das boas práticas de fa-

Boas Práticas de Fabricação (BPF),

meira turma realizou o treinamen-

va 04/2007 – MAPA; os requisitos

bricação que aprimoram os pro-

destinado aos colaboradores da

to nos dias 26 de abril e 3 de maio;

higiênicos das instalações, equipa-

a segunda nos dias 17 e 24 de maio;

mentos e utensílios; os requisitos

e a terceira turma recebeu a forma-

higiênico-sanitário dos colabora-

ção nos dias 7 e 11 de junho.

dores; Procedimentos Operacio-

Turma 1

Fábrica de Rações.

Em seu conteúdo programáti-

nais Padrão (POP); Documentação

co, o curso ministrado pelo profes-

e Registros; Manual de Procedi-

sor Paulo Lauro Correa de Olivei-

mentos de BPF; a manutenção do

ra, da empresa Prospectum Trei-

Sistema BPF por meio de audito-

namentos, abordou a importância

rias internas, ações corretivas e

de criar um ambiente higiênico e

oportunidades de melhoria.

seguro para evitar a introdução

Turma 2

de contaminações nos alimentos;

Redação da C7 Comunicação

Turma 3

O curso foi realizado com o apoio do Sescoop/PR e ministrado pelo professor Paulo Lauro Correa de Oliveira, da empresa Prospectum Treinamentos

28

Informativo Cocari - Nº 347 - Junho de 2019

CAPACITAÇÃO

Capacitação de Jovens Aprendizes

A

o contratar um jovem

primeiro módulo, que aconteceu

aprendiz cooperativo, a

no dia 28 de maio, abordou o tema

Cocari estimula o cresci-

Oratória e Retórica, possibilitando

mento pessoal e proﬁs-

que os participantes entrassem

sional daqueles que serão respon-

em contato com maneiras de lidar

sáveis pelo futuro, além de contri-

com a timidez e com o medo de fa-

buir para um mundo de oportuni-

lar em público, e aprendessem so-

dades para todos. Nesse sentido,

bre expressões, gestos e postura.

a cooperativa, em parceria com o

O segundo módulo, realizado

Sescoop/PR, proporcionou um trei-

no dia 7 de junho, trouxe aos jo-

namento aos jovens, com o obje-

vens aprendizes conteúdos refe-

tivo de desenvolver competências

rentes à montagem de apresen-

essenciais para uma atuação eﬁcaz

tação, organização e participação

no ambiente cooperativo, visando

de reuniões, além de dicas para li-

ao estímulo da proatividade.

dar com situações de improviso. O

O curso ministrado pela pro-

terceiro módulo da formação está

fessora Jane Eyre Colombo da

programado para o dia 11 de ou-

Cruz, da empresa Akrópole Con-

tubro e deve abordar o tema em-

sultoria e Treinamento, de Marin-

preendedorismo.

gá, foi dividido em três módulos. O

Turma da manhã

Turma da tarde

Redação da C7 Comunicação

PDL COCARI
Programa de Desenvolvimento de Líderes

E

stá em andamento o PDL

res José Cláudio Batistela, assessor

Eliander de Souza Mendonça, ge-

zação e Industrialização; Títulos de

– Programa de Desenvolvi-

Financeiro; Sonia de Fátima Rossi de

rente de Auditoria Interna; e Thiago

Crédito no âmbito operacional; Co-

mento de Líderes da Cocari.

Sarro, gerente Financeira; Dolglayr

Farinacio Capel, auditor interno, es-

mitê de Crédito, Seguros; Captação,

Com o apoio do Sescoop/

Constantinov, supervisor Financei-

clareceram pontos sobre os temas.

Fluxo de Caixa, Política de Hedge;

PR, o PDL tem sido realizado men-

ro; Ewerton Pontara, supervisor de

Alguns desses pontos foram:

apresentação das rotinas do Depar-

salmente e consiste em uma série

Crédito e Seguro; Luiz Carlos da Sil-

M.C.R - Operações de crédito de

tamento Financeiro e Auditoria com

de treinamentos, dividida em 11

va, encarregado de Contas a pagar;

custeio; Investimentos; Comerciali-

representante de cada área.

módulos. Colaboradores de diver-

Redação da C7 Comunicação

sos setores estão participando dos
módulos que acontecerão até o ﬁm
deste ano.
Com o objetivo de investir no
desenvolvimento técnico dos gestores e estimular o crescimento
proﬁssional dos envolvidos, o PDL
fortalece competências, incentiva
a criatividade e o comprometimento dos colaboradores. No dia 4 de
junho foi realizado o módulo IV do
programa, que abordou Assessoria

O programa busca investir no desenvolvimento técnico dos gestores e estimular o crescimento proﬁssional dos envolvidos

Financeira e Auditoria. Os instruto-
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INTEGRAÇÃO

N

Proponentes a cooperados
conhecem a COCARI

o dia 13 de maio, a Co-

val Malacario, deu as boas-vindas ao

va, que compreende os estados do

pode oferecer suporte, bem como

cari recepcionou 15 pro-

grupo e apresentou os direitos ga-

Paraná, Goiás e Minas Gerais.

a apresentação da estrutura, funcio-

ponentes a cooperados

rantidos a cada um dos cooperados

Com o objetivo de garantir a in-

namento, benefícios que a coopera-

na Sala de Treinamen-

da Cocari. Além disso, os proponen-

tegração dos novos associados nes-

tiva traz para as comunidades e de-

tos, na Sede, em Mandaguari-PR. O

tes puderam conhecer um pouco so-

te momento de recepção, foram ex-

mais detalhes que envolvem a asso-

presidente de honra da Cocari, Dori-

bre a área de atuação da cooperati-

postos os setores em que a Cocari

ciação.

Redação da C7 Comunicação

Integração de Novos Colaboradores

P

ara receber seus novos

Henrique Knupp; Sílvia Andrea

nhecerem um pouco mais sobre

funciona, contatos, serviços e be-

colaboradores, a Coca-

Gil Colombo; Jéssica Aparecida

os seguintes temas:

nefícios para o colaborador, ates-

ri realiza uma recepção

Ferreira Alves; Valdemir Bonifá-

 Cooperativismo: história, prin-

tados médicos, ergonomia;

com o objetivo de inte-

cio Justo; Renan de Souza Domin-

cípios, simbologia, diferença entre

 Segurança do Trabalho: o que

grá-los à equipe e à cooperativa.

gues; Adilson José dos Santos;

cooperativa e empresa privada,

é, princípios e conceitos, normas,

Este momento promove a sinergia

Ozeni Viana da Silva; Emilly Laris-

vantagens do modelo;

procedimentos em caso de aciden-

da equipe desde o primeiro dia de

sa da Silva Lameu; Emanuela Ga-

 Cocari: História, Missão, Visão,

te, responsabilidades de cada indi-

trabalho e fortalece a motivação,

briela Fernandes; e Vanessa da

Valores e princípios, responsabi-

víduo, EPIs, treinamentos;

reﬂetindo em resultados cada vez

Mata Passos.

lidade do colaborador ao levar a

 Departamento Pessoal: bene-

Em seu primeiro contato com

imagem da Cocari, vantagens em

fícios e convênios, descontos em

a cooperativa, os colaboradores

trabalhar na Cocari/cooperativa,

folha, uniformes, data e formas de

No dia 3 de junho, 9 colabo-

têm a oportunidade de fazer um

responsabilidade socioambiental,

pagamento, faltas e atrasos, con-

radores foram recepcionados pe-

tour pela Cocari, além de recebe-

organograma, unidades;

trato de trabalho.

la equipe composta por Weslley

rem um kit de boas-vindas e co-

 Medicina do Trabalho: como

melhores. Ao todo, 59 colaboradores já participaram da integração.
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CAPACITAÇÃO

Curso de
Operador de Empilhadeira

C

om o apoio do Sesco-

ri-PR, tratou dos seguintes temas:

op/PR, a Cocari reali-

tipos de carga e armazenagem;

zou, no dia 28 de maio,

funcionamento da empilhadeira,

o Curso de Operador

prevenção de acidentes de traba-

de Empilhadeira com a finalida-

lho, prevenção e combate a incên-

de de treinar e capacitar os cola-

dios; relações humanas e qualida-

boradores na utilização de empi-

de na prestação de serviços; além

lhadeira, promovendo o uso ade-

de uma aula prática sobre a ope-

quado e seguro desse equipa-

ração correta da empilhadeira.

mento. A partir de conhecimen-

Durante aula prática, os
participantes aprenderam
a operar a empilhadeira
de forma correta.

Redação da C7 Comunicação

tos teóricos e práticos, o curso
possibilita que os participantes
obtenham habilidade na operação e manutenção de cargas, de
acordo com a Norma Regulamentadora - NR11.
A ﬁm de alcançar os objetivos
da formação, o instrutor Marcelo
Henrique Capucho Mantovani, da
empresa SESSMA, de Mandagua-

Treinamento de
Desenvolvimento Industrial e Operacional

N

Turma de Classiﬁcação de Milho e Trigo

os dias 14 e 15 de maio,

mas e procedimentos: aferições dos

a Cocari realizou um

aparelhos e metodologia de traba-

treinamento de Desen-

lho; padrões: características intrín-

volvimento Industrial e

secas e extrínsecas; preenchimento

Operacional para a turma de Clas-

de Romaneios da Empresa e Laudos

siﬁcação de Milho e Trigo. O objeti-

de Classiﬁcação Comercial; análise

vo foi proporcionar aos participan-

e Classiﬁcação de Produtos de Ori-

tes a oportunidade de conhecer so-

gem Vegetal: milho e trigo.

bre as mais modernas técnicas pa-

Redação da C7 Comunicação

ra o gerenciamento de processos
na armazenagem e conservação de
grãos, bem como as melhorias nos
sistemas existentes.
O instrutor Vanderley de Oliveira, da empresa Empreender Eventos, de Toledo-PR, abordou durante o curso a Legislação Nacional
e Internacional; interpretação de
Normativas e Contratos; recepção
e amostragem de produtos; nor-
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QUADRO SOCIAL

Empatia e Gratidão marcam o

Acesse o QR Code
e assista à cobertura
completa do evento

U

m dia preparado espe-

vocês! Se fosse uma empresa par-

gente participa dos processos ao

cialmente para rece-

ticular, ela teria um ou mais donos,

longo de nossas vidas, maior é o

ber as mulheres coo-

mas a cooperativa é de todos os

ganho. Isso começa na nossa fa-

perativistas. Assim foi

produtores e, assim como em nos-

mília porque para vocês estarem

o evento promovido em 15 de ju-

sas casas, precisa alcançar resulta-

aqui, alguém ﬁcou dando suporte

nho, na Associação Atlética Cocari,

dos positivos”, frisou o presidente.

em casa. É um orgulho receber vo-

em Mandaguari-PR, que reuniu co-

Chamando as equipes e asses-

operadas, esposas e ﬁlhas de co-

sores ao palco, ao salientar que

operados. Em clima junino, cada

ninguém faz nada sozinho, Se-

detalhe foi pensado para recep-

bold ressaltou a força das mulhe-

cionar a ala feminina da coopera-

res que, na gerência de unidades

tiva, com representantes de toda a

e setores da cooperativa, traba-

Dr. Marcos Trintinalha, vice-

área de atuação da Cocari no Esta-

lham pelo crescimento da Coca-

-presidente da Cocari, destacou

do do Paraná.

ri. “Aquilo que fazemos sozinhos

que o encontro fortalece o víncu-

Estiveram no encontro o pre-

normalmente é pequeno e tem

lo com o quadro social. “É um mo-

sidente da Cocari, Vilmar Sebold;

pouca durabilidade. Quanto mais

mento especial poder reunir mais

cês neste dia especial”, aﬁrmou o
presidente.

Laços
cooperativistas

Quanto mais gente
participa dos
processos ao longo
de nossas vidas,
maior é o ganho.
Isso começa na
nossa família
porque para vocês
estarem aqui,
alguém ﬁcou dando
suporte em casa
Vilmar Sebold,
presidente da Cocari

o vice-presidente, Dr. Marcos Trintinalha; o diretor executivo, João
Carlos Obici; o superintendente de
Logística Integrada, Jacy Cesar Fermino da Rocha; o superintendente Comercial, Éric Heil de Araújo; o
superintendente Financeiro, João
Paulo Burihan Faria; gerentes e colaboradores das unidades da cooperativa.
Durante a abertura do evento,
Vilmar Sebold agradeceu a presença de todas as mulheres que encheram o salão e reforçou que a cooperativa existe em razão dos cooperados e suas famílias. “A Cocari é de
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O presidente da cooperativa reuniu colaboradores e líderes
femininas para lembrar a importância da união no cooperativismo

QUADRO SOCIAL

Com muita alegria, o casamento caipira encenado pelo
Espaço Sou Arte teve como padrinhos Dr. Marcos Trintinalha
e a esposa, Maria Estela, e Vilmar Sebold e a esposa, Maatje

Alegria e emoção

de mil mulheres para reforçar os

Jovem da cooperativa. O regimen-

laços cooperativistas. A mensa-

to dos Núcleos prevê que líderes,

Além de recepcionar o público com muita alegria, o Espaço Sou Ar-

gem que deixo é para que partici-

tanto mulheres quanto jovens, se-

te, que mescla arte circense, dança e humor, também envolveu e emo-

pem cada vez mais da cooperativa,

jam eleitos democraticamente em

cionou as participantes ao longo do evento. Encenações e espetáculos

que preza pelo convívio em famí-

suas unidades. “As novas líderes

prenderam a atenção das mulheres, trazendo importantes reﬂexões e

lia. Só temos a agradecer a todas e

estão saindo das eleições em suas

também bastante descontração.

pedir que continuem acreditando

bases. Cada uma dessas mulheres

na Cocari porque dessa forma só

participará de treinamentos e for-

temos a crescer juntos”, frisou o vi-

mações para que possam desen-

ce-presidente.

volver trabalhos com as mulheres

Núcleo Feminino

em suas comunidades”, aﬁrmou
Vilmar Sebold, reforçando o convi-

O encontro foi oportunidade

te para que todas compareçam às

para destacar o processo de rees-

reuniões em suas respectivas uni-

truturação dos Núcleos Feminino e

dades.

Só temos a agradecer a todas as
mulheres e pedir que continuem
acreditando na Cocari, porque dessa
forma só temos a crescer juntos
Dr. Marcos A. Trintinalha,
vice-presidente da Cocari
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QUADRO SOCIAL

Há um ditado africano
que diz: quando não
sabemos para onde ir,
temos que nos recordar
de onde nós viemos.
Estou convencido de que
esse olhar agradecido
pelas pessoas que vieram
antes – pais, familiares,
empreendedores – é
fundamental para
enfrentarmos os desaﬁos
que estão à nossa frente.

O palestrante destacou de que maneira a inteligência emocional,
a empatia e a gratidão podem ser decisivas nos relacionamentos

continua levando mensagens posi-

mos para o futuro e só vemos in-

– é fundamental para enfrentar-

tivas por meio de suas palestras.

certezas porque o futuro não está

mos os desaﬁos que estão à nos-

Nesta ocasião, o palestrante fa-

pronto, vamos ter que construi-lo

sa frente”, enfatizou. “A gratidão é,

lou sobre Empatia e Gratidão, mos-

juntos. Diante disso, o desaﬁo da

sem dúvida nenhuma, a justiça do

trando de que maneira a inteligên-

cooperação é enorme”, comentou.

coração. O exercício dessa virtude

cia emocional, a empatia e a grati-

“Há um ditado africano que

nos ajuda a enfrentar as situações

Ainda na parte da manhã, hou-

dão podem ser decisivas nos rela-

diz: quando não sabemos para on-

mais difíceis nessa vida. Nesse es-

ve palestra ministrada por Zeca de

cionamentos, tanto no âmbito pro-

de ir, temos que nos recordar de

pírito, eu gostaria de deixar um

Mello, que é doutor em Teologia

ﬁssional quanto pessoal. “Em um

onde nós viemos. Estou convenci-

abraço carinhoso às mulheres e

pela Universidade Pontifícia Gre-

mundo cada vez mais acelerado, as

do de que esse olhar agradecido

a todas as famílias que estiveram

goriana de Roma, e foi padre por

transformações acontecem numa

pelas pessoas que vieram antes –

presentes no encontro”, concluiu

12 anos. Após deixar a batina, Zeca

velocidade assustadora. Nós olha-

pais, familiares, empreendedores

afetuosamente.

Zeca de Mello,
professor e palestrante

Empatia e Gratidão

Programação
Foram disponibilizadas diversas opções de atividades para recreação, como pescaria, touro mecânico e tiro ao alvo. Para quem
queria cuidar da beleza, proﬁssionais ofereceram serviços como
maquiagem, corte e escova. Houve exposições e vendas de orquídeas, doces, pimentas e chinelos,
produzidos por cooperadas da Cocari, e um espaço para comercialização de artesanatos confeccionados por estudantes da Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais
(Apae) de Mandaguari.
Na parte da tarde, um bingo
animou as convidadas do Encontro
de Mulheres Cooperativistas, que
foi comandado pelo vice-presidente, Dr. Marcos Trintinalha, e pelo diretor executivo, João Carlos Obici.
Para a cooperativa, o evento é
um importante momento de integração e reitera o incentivo da Cocari à participação feminina na cooperativa e na comunidade.
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QUADRO SOCIAL

Programa Nova Roupagem - Reciclando a Camisa
Em um ato de solidariedade, a Cocari doou seus
antigos uniformes para a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (Apae) de Mandaguari-PR e, com eles,
foi realizado um trabalho artesanal que resultou em
lindos aventais. A instituição compareceu ao Encontro
de Mulheres vendendo estes e outros artesanatos,
com o intuito de arrecadar fundos para a entidade.

O encontro também foi oportunidade para cuidar da beleza e conferir exposições de produtos feitos por cooperadas

Show de Prêmios

Ao ﬁnal desta edição do encontro, as mulheres participaram de um animado
bingo e também concorreram ao sorteio de outros prêmios.
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“Este Encontro de Mulheres foi realmente espetacular. O que mais chamou minha atenção
foi a palestra sobre Empatia e Gratidão, que trouxe muito conhecimento
tanto para a vida particular quanto para a familiar.”
Ana Paula Rodrigues Clemente
Jardim Alegre

“Hoje, tanto na área rural quanto em qualquer local que seja, a mulher é uma forma
de esteio da casa. Um tem que ajudar o outro em casa porque juntos nós conseguimos
caminhar e alcançar grandes conquistas.”
Cacilda Aparecida de Lara Chevônica
Rio Branco do Ivaí

“Participo com o meu marido da administração dos negócios e vejo como fundamental
a contribuição da mulher nas tomadas de decisões, assim como dos filhos porque é
importante pensar em deixar sucessores no campo.”
Eliana Aparecida do Carmo Santos
Marilândia do Sul

“Acho muito legal porque as pessoas se divertem e tem alternativas para todos os gostos.
Podemos aproveitar um pouco de tudo nesse dia preparado especialmente para nós,
mulheres, e interagir com várias pessoas.”
Gislene Fantin Valério
Jandaia do Sul

“Gostei bastante quando o palestrante comentou sobre a importância de valorizar os
antepassados. Tenho uma família grande e preservo muito essa base onde tudo começa.
Obrigada à Cocari por este dia maravilhoso.”
Maria Goreti Cilião Brandão
Cruzmaltina

“A mulher pode mostrar sua força participando das atividades, contribuindo com os
programas que a Cocari realiza. O cooperativismo já vem de família e em casa ajudo como
posso, ficando por dentro de tudo o que acontece.”
Marlene Gasparelo Michelin
Borrazópolis

“A Cocari está fazendo a diferença a cada dia e é fundamental a participação ativa das
mulheres. Com a cooperativa conseguimos maior poder de negociação, preços e prazos
especiais e assistência técnica de qualidade.”
Patrícia Pariz Beraldo
Aquidaban
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“Sempre venho aos encontros, participo das reuniões técnicas no município e também do
dia a dia, acompanhando meu marido ao entreposto. Acho essa presença das mulheres na
cooperativa muito importante para nosso crescimento.”
Rosimar Aparecida de Carvalho Tomazi
Cambira

“Já participei várias vezes e sempre venho porque é um momento de alegria e também
para elevar nossa autoestima. As palestras são ótimas e o ambiente é preparado com
carinho, sendo um dia perfeito para essa integração.”
Salete Cividini Martinhão
Marumbi

“Antigamente o homem ia trabalhar e a mulher ficava tomando conta dos filhos. Hoje, a
mulher cuida dos filhos, mas tem presença mais ativa, inclusive na cooperativa. Participo
das palestras técnicas e também desse dia para saber mais sobre a Cocari.”
Terezinha Vargas Basso
Faxinal

“É a terceira vez que venho ao encontro e a organização do evento ficou nota 10, com tudo
preparado com muito carinho. Gostei da palestra e de todas as atividades oferecidas para
nós, mulheres. Contar com esse suporte da Cocari é fundamental.”
Terezinha Rodrigues Sampaio
Ortigueira

“A cooperativa é nosso braço direito porque na hora que precisamos, ela sempre está
pronta para nos acolher e contribuir em nossas dificuldades. Sem a Cocari seria muito
difícil. Que a cooperativa continue à frente dos agricultores com esse bom trabalho.”
Lordete Bianchesi
Itambé

“É a primeira vez que participo do encontro e achei o espaço muito organizado. Gostei da
delicadeza em cada detalhe e do acolhimento da equipe. Achei interessante abordar o
tema porque é importante refletir sobre a empatia. Parabéns pelo evento!”
Maria Regina Della Rosa Magri
São Pedro do Ivaí

“As vantagens de fazer parte da Cocari são muitas. Encontramos sempre os melhores preços
e novidades disponibilizadas no mercado, contando sempre com o apoio dos agrônomos.
Participar do encontro é oportunidade para aprender algo mais e rever as amigas.”
Marcia Cavalcante Baio
Marialva

“O evento proporciona maior integração entre as cooperadas e esposas de cooperados,
promovendo a disseminação de informações, novas aprendizagens e vivências com
representantes de toda a área de ação da cooperativa.”
Maria de Souza Felizardo Costamagna
Lunardelli
Redação da C7 Comunicação
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INFRAESTRUTURA

Melhorias em Borrazópolis
favorecem a comunidade local

R

eiterando sua responsa-

A gerente da unidade, Letícia

bilidade social, a Cocari

socioambiental

para ouvir, resolver e investir para

Caroline Pereira Neves, salientou a

que preza pela comunidade onde

que, juntos, possamos continuar

preza pelo bem-estar das

responsabilidade da cooperativa.

está instalada e, em todos os mo-

crescendo em nossa cidade”, res-

comunidades das áreas

“A Cocari é uma cooperativa com

mentos, esteve de portas abertas

saltou.

onde atua. Nesse sentido, após relatos de moradores da região de

responsabilidade

Melhorias

Borrazópolis-PR, a cooperativa in-

O gerente de Armazenagem, Nilson Correia da Silva, explica que as melhorias promovidas consistem em um

vestiu em melhorias em sua infra-

conjunto de ações, englobando troca de equipamentos e instalação de captadores de pó, para que seja possí-

estrutura, com o intuito de beneﬁ-

vel dar continuidade às operações de carga e descarga e otimizar a relação entre a cooperativa e a comunidade.

ciar as pessoas que vivem nas pro-

A) Instalação de um Sistema de Captação de Pó ECO 5.30-TP em Tulha de

ximidades da unidade.

Expedição, auxiliado por ﬁltro de mangas com sistema de limpeza por jato

A Cocari inaugurou sua Unida-

pulsante.

de em Borrazópolis, no dia 13 de

O sistema consiste de uma Cabine Interna para captação de pó instalada em

junho de 2003, localizada à Estra-

moega com tombador de 18 metros, totalmente fechado, certiﬁcado com Selo

da Laranja Doce, Km 01. Na épo-

Verde, que chancela a eﬁciência técnica do sistema que o classiﬁca como de fun-

ca, a cooperativa obteve todas as

damental importância para a preservação do meio ambiente e salubridade dos

licenças/alvarás dos órgãos com-

trabalhadores.

petentes. Imagens aéreas dos anos

C

de 2010 e 2013 mostram a unida-

M

B) Troca dos 2 Motores/ventiladores do Secador de Grãos por 2 So-

de quando o conjunto habitacional

Y

pradores Axiais SAX-1250 e 2 Captadores CPA-1250 para ampliar a vazão

CM

Depois disso, o município apro-

do secador e realizar a captação de partículas. Todo o conteúdo (partículas

MY

vou o projeto de Casas Populares,

e fumaça) coletado nos sopradores será transportado pneumaticamente

CY

sem considerar a pré-existência da

por meio de um soprador SMPD-630 e destinado para o cinzeiro da forna-

CMY

Cocari, a sua atividade e sem reali-

lha do próprio secador para queima das partículas.

Bela Vista ainda não existia.

K

zar estudos de distância, sentido de
vento e aﬁns.
A Cocari atende mais de 300

C) Fechamento de toda área das moegas de recepção de grãos, com ins-

produtores rurais em Borrazópolis

talação de Cortinas de Tiras de PVC transparente 2 mm na altura de 6 e 4

-PR, gerando renda e empregos na

metros por 5 metros de largura na entrada e saída das moegas.

região. E com intuito de contribuir,

As cortinas de tiras têm a ﬁnalidade de bloquear toda poeira e partículas

sempre, para o desenvolvimento de

que permanecem em suspensão no momento das descargas dos caminhões,

sua área de atuação, a Cocari reali-

bloqueando a saída destes materiais do interior das moegas e preservando

zou novos investimentos.

o meio ambiente.

Redação da C7 Comunicação

Serviços de Mão de Obra

Terceirização de Mão de Obra
Trabalho Temporário

Filial Maringá - 44 3226 1673
Rua Basílio Sautchuk, 901 - Salas 01 e 02 - Sobreloja
Novo Centro - CEP: 87013-190
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Retífica de motores à álcool, gasolina e diesel
Bomba Injetora eletrônica e Common Rail
employer.com.br

Rua Estados Unidos, 1035 - Maringá - PR

produtos

95R95IPRO

96R10IPRO

96Y90

Pioneer® e Corteva AgriscienceTM: mais possibilidades por você.
Intacta RR2 PRO® é marca registrada utilizada sob licença de uso da Monsanto Company. Sempre siga as regulamentações de importação e exportação, práticas de manejo e as instruções do rótulo de pesticidas.
Variedades que são tolerantes ao glifosato (incluindo os designados pelas letras "R" e "Y" no número de produto) contêm genes que conferem tolerância a herbicidas a base de glifosato.
Herbicidas a base de glifosato controlam culturas que não são tolerantes ao glifosato.

0800 772 2492 | saiba mais: pioneersementes.com.br
®

,™ Marcas registradas da Dow AgroSciences, DuPont ou Pioneer e de suas companhias afiliadas ou de seus respectivos proprietários.
©2019 CORTEVA

CONSERVAÇÃO DE SOLOS

Rotação de Culturas

A

queles que trabalham

busca contínua de melhorias nos

tuamos a rotação de culturas co-

diferentes, plantas que não sejam

na agricultura com a ﬁ-

resultados das colheitas.

mo o plantio e condução de lavou-

suscetíveis a doenças e a insetos-

nalidade de obter apri-

Considerando essa análise, po-

ras de forma alternada e ordenada

-praga comuns, além de procurar

moramento constante,

demos dizer que o sistema de plan-

em cada ciclo de cultivo, na mesma

espécies com elevada capacidade

procurando melhorar o sistema que

tio direto trouxe muitos benefícios

área e na mesma estação do ano,

de produção de palhada de quali-

está em andamento, de forma que

para a agricultura de nossa região.

de forma que a organização da su-

dade.

ele possa trazer ainda mais rendi-

No entanto, para alcançarmos um

cessão e troca de cultivos seja pla-

Quando comparamos a rota-

mento, buscam com determinação

plantio direto com qualidade e sus-

nejada em cada gleba ou talhão da

ção de culturas com o sistema de

o incremento de produtividade de

tentabilidade, devemos associar a

propriedade. É recomendado insta-

sucessão de cultivos soja/milho, so-

suas lavouras. Estudam e anali-

prática de semear as lavouras sem

lar parte da área do cultivo de ve-

ja/trigo ou mesmo a monocultura,

sam comparativamente como está

revolvimento da terra, com um

rão com milho ao lado das áreas

podemos apontar algumas vanta-

a produtividade em sua região; in-

bom planejamento de rotação de

de soja, em nossa região. No perí-

gens signiﬁcativas dos efeitos so-

vestigam e associam o sucesso da

culturas e produção de cobertura

odo de inverno, propõe-se instalar

matórios (sinérgicos) da rotação,

lavoura, primeiramente, à varieda-

do solo com palhada de qualidade.

lavouras de milho, trigo e forragei-

pois um plantio favorece o outro,

de plantada, em seguida confron-

Essa prática, hoje, está amplamen-

ras. Nessa compreensão de agricul-

incrementando rendimentos e po-

tam as suas práticas de manejo e

te fundamentada pela pesquisa e é

tura, recomenda-se utilizar parte

tencializando os fatores bióticos,

os produtos utilizados nos trata-

o reﬁnamento do sistema, cujo al-

da área com plantas de cobertura

que são relacionados aos organis-

mentos, identiﬁcando quais os cui-

vo constante é a melhoria das con-

como aveia preta, tremoço, nabo

mos vivos, e os fatores abióticos,

dados e práticas de lavoura trou-

dições físicas, químicas e biológicas

forrageiro, braquiária consorciada

que são derivados de aspectos físi-

xeram bons resultados e, por ou-

do solo, que é o substrato e susten-

com milho e outras. Devemos im-

cos e químicos do meio ambiente,

tro lado, quais trouxeram prejuízo.

táculo de toda a agricultura.

plantar lavouras com exigências

tais como a luz, temperatura etc.

nutricionais e sistemas radiculares

As melhorias se relacionam princi-

Estamos sempre envolvidos numa
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Nesse entendimento, concei-

CONSERVAÇÃO DE SOLOS

anos cultivados com a mesma plan-

cultivo de milho verão, na mesma

vidade das culturas são dependen-

ta. Um sistema eﬁciente de rotação

área. A pesquisa consistiu na rota-

tes da contribuição e acréscimo de

de culturas está relacionado à pos-

ção de tremoço/milho (inverno e

material orgânico remanescente

Um sistema eﬁciente
de rotação de culturas
está relacionado à
possibilidade de repetição
de uma espécie somente
quando seus restos
culturais estiverem
completamente
decompostos

sibilidade de repetição de uma es-

verão), aveia/soja e trigo/soja com-

produzidos, com aporte de nitrogê-

pécie somente quando seus restos

parado com a sucessão trigo/soja,

nio no sistema.

culturais estiverem completamen-

na estação experimental da Embra-

Avaliando o sistema de mane-

te decompostos. Assim, é um gran-

pa em Londrina-PR. O ganho acu-

jo do solo e da rotação de culturas

de desaﬁo conciliar o mercado de

mulado na produtividade, média

visando à lavoura do trigo, o pes-

grãos com o trabalho operacional

de cinco safras, foi 17% maior, se

quisador Santos e colaboradores

na propriedade, aumentando a di-

comparado à produtividade da su-

conduziram um experimento com

versidade de lavouras com rotação

cessão trigo/soja. A maior produ-

dois invernos (trigo/soja, ervilha-

de cultivos e implantando forragei-

ção de material orgânico fornecido

ca/sorgo e aveia branca/soja), veri-

ras para cobertura do solo. No en-

pelas plantas possivelmente cau-

ﬁcando que este sistema apresen-

palmente, à qualidade do solo, cuja

tanto, os dados da pesquisa com-

sou a recuperação da qualidade

tou 11,63% a mais no rendimento

porosidade aumenta, favorecendo

provam que esse trabalho é um in-

do solo implicando em efeitos po-

de grãos, também maior peso de

a aeração, a inﬁltração da água e o

vestimento com retorno garantido.

sitivos na produtividade de soja. Os

mil grãos, e maior peso do hectoli-

desenvolvimento das raízes. Com a

Presumindo que a rotação de

pesquisadores sugerem que seria

tro em relação à monocultura (tri-

alternância de plantas, a extração

culturas e as variações climáticas e

conveniente e rentável a destina-

go/soja) e um inverno sem trigo

de nutrientes é diversiﬁcada devi-

no solo podem provocar alterações

ção de, ao menos, 25% de sua área

(pousio).

do à peculiaridade do sistema ra-

quantitativas e qualitativas nos

para cultivo com milho no verão. Fi-

A rotação de culturas é uma

dicular de cada cultivo. Nesse am-

fungos benéﬁcos nativos, que colo-

cou evidente também que o cultivo

prática consolidada e recomenda-

biente, ocorre um incremento dos

nizam o sistema radicular da soja,

de inverno, que antecede a cultura

da na agricultura, favorece o con-

microrganismos do solo, aumen-

os pesquisadores Miranda, Vilela e

da soja, inﬂuencia de forma deter-

trole de pragas e doenças, além de

tando a sua diversidade. A rotação

Miranda (2005) avaliaram no cam-

minante na sua produtividade. A la-

reciclar nutrientes e melhorar as

auxilia no controle das plantas da-

po, por seis anos, em sistema de

voura implantada após o cultivo de

condições do solo. Apesar de to-

ninhas, pragas e doenças; aumenta

rotações de cultura, a contribuição

aveia preta teve aumento de pro-

dos os benefícios, a decisão ﬁnal ﬁ-

o material orgânico protegendo o

desses fungos micorrízicos para o

dutividade em torno de 13% a 19%,

ca por conta do agricultor em ado-

solo das chuvas intensas.

crescimento da soja e do capim-an-

em comparação àquela semeada

tar ou não o sistema, pois quando

Nessa situação o adubo quími-

dropógon utilizado na rotação. O

após o trigo e pousio, evidenciando

o foco está demasiadamente na

co é melhor aproveitado devido à

número de gêneros e espécies de

que a cultura da soja responde de

questão econômica do mercado de

reciclagem de nutrientes e menor

fungos benéﬁcos aumentou com o

forma positiva à utilização de aveia

grãos, com uma visão momentâ-

lixiviação, que são extraídos por

tempo de cultivo e manejo de cul-

preta como cultura de inverno.

nea, pode acontecer de o produtor

plantas diferentes. Também com a

turas, sendo que o crescimento foi

utilização de plantas leguminosas

Os

pesquisadores

Bortolini,

deixar de lado a sustentabilidade

maior para culturas anuais em ro-

Silva e Argenta (2000), avaliando o

do sistema agrícola como um todo.

como a soja, que por simbiose bac-

tação. A presença dos fungos no

desempenho da cultura do milho

teriana ﬁxam o nitrogênio do ar, in-

solo contribuiu no crescimento da

no sistema de rotação de cultu-

crementa-se o teor de N no solo.

soja e do capim-andropógon em

ras e adubação verde, observaram

Em nossa região predomina a

53% e 95%, respectivamente. A cul-

que a maior produtividade do mi-

sucessão de cultivos com as lavou-

tura e o sistema de cultivo são fato-

lho (verão) ocorre em sucessão a

ras de soja/milho e soja/trigo. Al-

res determinantes para o enrique-

uma planta leguminosa, a ervilha-

guns produtores começaram a in-

cimento do sistema com micorrizas

ca, pois, na ausência da adubação

serir o cultivo de trigo no inverno,

arbusculares.

nitrogenada, teve melhor desem-

após a colheita de milho segunda

Avaliando o sistema de rota-

penho e a produtividade foi favo-

safra, outros com plantio de bra-

ção de culturas na perspectiva da

recida pelo incremento do mate-

quiária intercalada no milho, favo-

lavoura da soja, Franchini e outros

rial orgânico no sistema. Diversos

recendo o incremento de palhada.

pesquisadores da Embrapa de-

pesquisadores têm observado au-

O conceito de rotação de cultu-

monstraram que a soja apresen-

mento na produtividade do milho

ras não se refere somente à utiliza-

ta respostas positivas à rotação

(verão) em sistemas de rotação en-

ção de determinado número de es-

de culturas, principalmente quan-

volvendo culturas de inverno, po-

pécies diferentes, ou ao número de

do cultivada no verão seguinte ao

rém, estes incrementos na produti-

Colaboração:
Dr. João Batista Gonçalves Dias da Silva
Engenheiro agrônomo, doutor em
ﬁtopatologia – Centro Tecnológico Cocari
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CLIMA & TEMPO

Tempo
De olho no

APUCARANA

BORRAZÓPOLIS

40

mm

40

LUNARDELLI

MANDAGUARI

90

40

mm

ORTIGUEIRA

80

ROSÁRIO DO IVAÍ

90

mm

MARUMBI

40

40

mm

mm

SÃO PEDRO DO IVAÍ

90

mm

mm

MARILÂNDIA DO SUL

mm

RIO BRANCO DO IVAÍ

40

mm

40

mm

KALORÉ

90

mm

MARIALVA

mm

JARDIM ALEGRE

40

mm

40

mm

JANDAIA DO SUL

40

CRUZMALTINA

40

mm

ITAMBÉ

mm

CAMBIRA

40

mm

FAXINAL

*Obs.: os dados apresentados pela Somar
Meteorologia compreendem o período de
16 de Junho a 15 de Julho

PARANÁ

BOM SUCESSO

40

Junho/2019*

Como deve ﬁcar o clima na
área de ação da COCARI?

SARANDI

40

mm

40

mm

mm

CERRADO
CAMPO ALEGRE
DE GOIÁS

CATALÃO

0

CRISTALINA

0

mm

GUARDA-MOR

0

mm

mm

Legenda
Escala de chuvas:
Acima da média

Dentro da média
Abaixo da média

Intempéries:
Chuva alternada com sol
Chuvoso
Seco
Tempestade

Temperatura:
Frio extremo
Abaixo da média
Na média
Acima da média
Calor extremo
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0

mm

SILVÂNIA

SÃO JOÃO D'ALIANÇA

0

mm

0

Palavra do Meteorologista
Paraná: apesar da inﬂuência
de um El Niño, a chuva torna-se menos frequente entre
junho e julho e retornará entre
agosto e setembro. Onda de
frio mais intensa prevista entre
ﬁm de julho e início de agosto.

Cerrado: o tempo deve permanecer seco, ensolarado e
apresentar grande amplitude térmica neste período. A
chance de chuva aumentará
somente entre os meses de
agosto e setembro no Cerrado.

mm

NOSSA GRAMÁTICA

No caminho das letras
Incipiente

Insipiente

Alguém ou algo que está no começo,
inicial, principiante.
"O método de tratamento desta doença
ainda é incipiente."

Alguém que não tem saber, insensato,
imprudente.
"O motorista foi insipiente
na direção."

Aprender

Saber sobre algo, compreender, entender.
"Todos os alunos aprenderam
tudo hoje."

Imigrante

Aquele que entra em um país ou
estado para viver em outro.
"Imigrantes que moram nos EUA
terão que retornar aos seus países."

O falso preﬁxo auto é um
elemento comum na formação
de palavras.

Apreender

Pela nova ortograﬁa, o hífen
só deve ser empregado quando
o segundo elemento da palavra
começar com “o” ou “h”.

Colisão

Caso o segundo elemento
inicie com a consoante "s" ou "r",
é necessário dobrá-la, sem usar
hífen.

Prender, aprisionar, conﬁscar.
"Os policiais apreenderam as
mercadorias."

Coalizão
Uma união, aliança, acordo.
"Ocorreu uma coalizão entre alguns
partidos políticos."

Dicas

auto-observação
auto-hipnose

autorretrato
autossuﬁciente

Um choque, conﬂito, luta.
"A colisão entre os dois carros foi
extremamente forte."

Nos demais casos, quando o
segundo elemento for iniciado
por outras consoantes ou vogais,
não há hífen.

Emigrante

autoajuda
autobiograﬁa
autocontrole

Aquele que sai de seu país ou
estado de origem.
"João é considerando emigrante
desde que foi para a Espanha."

Vacinas podem causar efeitos colaterais?
VERDADE - Toda vacina pode provocar reações adversas, tais como manchas na pele, coceiras, inchaço nos lábios e olhos, entre outros. Caso você observe qualquer reação, procure
um médico.

As vacinas fazem mal à saúde devido ao mercúrio?
MITO - O mercúrio é usado, em pequenas quantidades, como conservante das vacinas em frascos que contêm diversas doses de vacina. A recomendação do uso do mercúrio vem da OMS (Organização Mundial da Saúde), justamente por considerar segura a administração dessa substância que
pode ser eliminada rapidamente do organismo humano.

Vacina contra gripe pode trazer reações para pessoas alérgicas a ovo?
VERDADE – Os vírus utilizados na produção das vacinas são “criados” em ovos e isso pode culminar
em resíduos proteicos nas vacinas. Em casos de grande vulnerabilidade à gripe, entretanto, pode haver
recomendação da vacina, mesmo com o risco de reação alérgica.

Quanto mais fortes forem as reações da vacina, maior a proteção?
MITO – De maneira geral, as vacinas têm provocado cada vez menos efeitos colaterais, portanto potenciais reações não estão relacionadas à eﬁcácia das doses.

Não há problema em repetir uma vacina?
VERDADE – Caso você não se recorde se foi vacinado contra determinada doença e não tenha como
veriﬁcar em sua carteirinha de vacinação, é recomendado que você procure um centro de imunizações.
Redação da C7 Comunicação,
com informações do Hospital Sírio Libanês
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RECEITAS DO CAMPO

Torta de Ricota

INGREDIENTES
Massa

1 xícara (chá) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de amido de milho
1 ovo
2 colheres (sopa) de fermento em pó
2 colheres (sopa) de margarina
100 ml de leite (se necessário)

Recheio
2 ovos
200 gramas de ricota
1 caixa de creme de leite
1 caixa de leite condensado
1 colher (sopa) de açúcar
2 colheres (sopa) de farinha de trigo
Canela em pó
Goiabada derretida

MODO DE PREPARO
Massa

Colaboração:

Valdilene de Oliveira Silva Vieira
Associada da Cocari em Itambé-PR

Misture os ingredientes da massa (exceto o leite) até que ela não grude
nas mãos. Caso a massa ﬁque seca, acrescente o leite.
Estique a massa no fundo e na lateral de uma fôrma com fundo removível.

Recheio
Bata todos os ingredientes do recheio no liquidiﬁcador até ﬁcar homogêneo.

Acesse o QR Code e
acompanhe o passo a passo!

Coloque o recheio por cima da massa. Polvilhe canela em pó.
Leve ao forno na temperatura de 200°C por 40 minutos.

Cobertura
Espere a torta esfriar e, com a goiabada derretida, decore.
Leve à geladeira para resfriar. Sirva gelada.
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Divida sua receita especial com a gente!

(44) 9 9922-0027

ou
acesse o QR Code e fale diretamente
com a nossa equipe pelo Whatsapp

BRINCADEIRAS

Cinco Marias: o desaﬁo é jogar e pegar pedrinhas no ar. Separe cinco pedrinhas e coloque todas no

Hora de

BRINCAR

chão. Depois, jogue uma delas para o alto e, enquanto ela não cai, você deve pegar uma das outras. Repita o
movimento até ter as cinco pedrinhas na mão. Na segunda rodada, pegue duas pedrinhas enquanto a primeira
não cai; na terceira, você pega três; e, na última, você pega todas de uma vez só!

ENCONTRE OS 7 ERROS

1) Miolo da ﬂor; 2) Bolinha de enfeite; 3) Dentes do sanfoneiro; 4) Sardas da menina; 5) Chama da fogueira; 6) Bota do menino; 7) Detalhe da grama

CASA E BEM-ESTAR

Mofo:
como acabar com ele
cações também se aproximam. Sabendo que o mofo

3) Aumente a circulação de ar em todos
os cômodos: Em dias frios, nosso instinto é fechar

é um importante agente no desencadeamento dessas

a casa, para deixar tudo quentinho e mais confortá-

crises alérgicas, separamos algumas dicas para man-

vel, porém espaços fechados facilitam a proliferação

ter esse vilão bem longe.

de fungos. Por isso é importante ventilar o ambiente.

Com a chegada do inverno, as alergias e compli-

1) Limpe o armário com frequência: Para
garantir que as suas roupas vão ﬁcar novas o ano to-

4) Fique de olho em inﬁltrações e vazamentos: A umidade é um dos principais responsáveis

do, limpe utilizando vinagre. O recomendado é que a

pela proliferação dos fungos. A qualquer sinal de inﬁl-

limpeza seja feita uma vez ao mês.

tração ou vazamento, providencie o conserto.

2) Guarde roupas e sapatos da forma correta: Não guarde roupas e sapatos em caixas ou sa-

5) Evite deixar móveis encostados na parede: Quando for posicionar os móveis em sua casa,

cos plásticos. O ideal é deixar as peças em capas de

tome o cuidado de deixá-los sempre a 2 centímetros

TNT e os sapatos em caixas com entrada de ar.

de distância das paredes.
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CLASSIFICADOS

VEÍCULOS

Vende-se Toyota Bandeirantes, ano
1986, motor e bicos da injeção re-

DIVERSOS

TRATORES

tiﬁcados, pneus recauchutados, 4
amortecedores novos, todos os cardans revisados, lataria em perfeito estado. Tratar pelos fones: (44) 9
8415-3688 (Margareth), (44) 9 99939766 (Luizão) ou (44) 9 9911-2955.

Vende-se touros Guzerá PO com
Vende-se trator Valmet 88, ano

Mercedes

1986, com concha e lâmina. Único

11/13, azul, ano 1969. Valor: R$ 30

dono. Interessados tratar com Fá-

mil. Interessados tratar com Sidinei

bio Francischini, pelo fone: (43) 9

Castro, pelo fone: (44) 9 8814-7192.

9169-6014.

Vende-se

caminhão

registro na ABCZ. Fazenda São Pedro, Rodovia Bom Sucesso/ Itambé, Km 12. Interessados tratar com
Luiz Roberto Trovati, pelo fone: (18)
9 9726-2360 ou (43) 9 9976-5555.

Vende-se Saveiro 2014 completa: ar
condicionado, travas, alarme, som,
direção hidráulica, rabicho, rodas
de liga leve. Valor: R$ 31.500,00.
Tratar pelo fone: (44) 9 8839-6047
(proposta: R$ 15.000,00 de entrada
e o restante para o milho safrinha).

PLANTADEIRAS

Vende-se caminhonete Ford, ano

Vende-se trator Valmet 88, série
prata, ano 1985. Único dono. Em
perfeito estado de conservação.
Valor a combinar. Tratar com Mil-

1974, com nota ﬁscal e manual.Tra-

ton Luiz Romagnoli, pelo fone: (43)

tar com Gideon, pelos fones: (44) 9

9 8850-9129 ou (43) 9 8846-2076.

Vende-se 25 búfalos machos, acima de 1 ano, 9 arrobas (média).
Fazenda Espora de Ouro, Rosário
do Ivaí-PR. Fone: (43) 9 8801-9192.
(Edineus)

8855-8155 e (44) 9 9992-1862.

Vende-se plantadeira Tatu, PST3,
com designer automático. Valor a
combinar. Tratar com Domingos
Paggi, pelo fone: (44) 9 9804-4593.

PLATAFORMAS

Vende-se: Chácara Castelani, com

Vende-se Astra 2.0, ano 2000, cor

Vende-se trator New Holland TL 75,

azul. Valor: R$ 10 mil. Tratar com Ja-

ano 2008, em ótimo estado de con-

queline, pelo fone: (43) 9 9924-1227.

servação, com 4 mil e 800 horas. Valor: 55 mil. Tratar com Luis Carlos
Bengozi, pelo fone: (43) 9 9975-4401.

galpão para aviário de 2.400 m2
(automatizado e climatizado), gerador de energia MWM novo (110
KVA para 4 barracões), casa de alvenaria com 12 m2 para gerador
de energia, água nascente outorgada com vazão de 8.000 L/h (bombeamento com motor), dois trans-

Vende-se Plataforma de milho GTS,

formadores de energia, casa gemi-

6 linhas, espaçamento de 90cm.

nada para granjeiro de 140 m2 de

Valor R$ 45.000,00. Tratar com Do-

construção, granja de suínos com

mingos Paggi: (44) 9 9804-4593

11 baias e 180 m2 de construção,
mangueira para manejo de gado

Vende-se ou troca-se plataforma de

(madeira aroeira/itaúba) com 160

Vende-se Fiat Uno Mille Way eco-

13 pés da colhedeira SLC 6200, em

nomy 1.0 ﬂex, ano 2012. Com ar

perfeito estado, ou troca por subso-

Vende-se trator 7630, ano 2008,

tos diversos com 40 m2 em alve-

condicionado e vidro elétrico. Va-

lador conchinha traseira. Tratar pe-

com pneus novos. Tratar com Cris-

naria, galpão para guardar equi-

lor: R$ 16.990. Tratar pelo fone: (43)

lo fone: (43) 9 9979-6971 com Joa-

tiano, pelos fones: (44) 9 8839-6047

pamentos com 140 m2 em alve-

99802-9964, com Wagner.

quim Perichi.

e (44) 3231-1447 (Itambé-PR).

naria. Possui um triturador marca
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m2 de cobertura, tulha para obje-

CLASSIFICADOS
Nogueira seminovo, uma picadeira marca Pinheiro seminova, um
misturador de ração para 600 quilos. As partes superior e interior da
propriedade são cercadas de aroeira com arame liso e tela. Toda estrutura com projeto para construção de 4 barracões, inclusive libe-

Vende-se lavador de café Palini e Al-

ração do IAP pronta para constru-

ves, modelo AV10, ano 2011/12. Pre-

ção futura. Interessados tratar com

ço à combinar. Interessados tratar

Carlos Castelani, pelo fone: (44) 9

com César Katto, pelo telefone: (43)

9926-3808 (Astorga-PR).

9 9912-1218 ou (43) 9 8474-1261.

Vende-se bambu gigante. Tratar
com Fábio Francischini, pelo fone:
(43) 9 9169-6014 (Apucarana-PR).
Vende-se subsolador Stara Fox,
com 7 hastes. Valor a combinar.
Tratar com Domingos Paggi, pelo
fone: (44) 9 9804-4593.
Vende-se sombrite usado, 3 metros
de largura, 50% sombreamento, es-

Vende-se sítio de 7 alqueires, sen-

Prestação de serviços: Transluche-

do 5 mecanizados, em Kaloré-PR,

zi faz transporte de colheitadeiras

bairro Meloca, perto de Rio Bom.

e tratores (carreta prancha). Inte-

Documentação em dia. Tratar com

ressados tratar com Cristiano, pelo

Marco Torgi, pelos fones: (43) 9

telefone: (44) 9 8839-6047 ou (44)

9809-3784, (43) 9 9811-8738.

3231-1447 (Itambé-PR).

tava colocado em parreira de uva.

Vende-se

carroceria

graneleira

Valor: R$ 7,00 o metro corrido. In-

Masson, com 7,80 de comprimen-

teressados tratar pelo fone: (44) 9

to. Tratar pelo fone: (43) 9 9912-

9964-9752.

9385 (São Pedro do Ivaí-PR).

Senhor Cooperado

Anuncie GRÁTIS
Interessados, entrar em contato:
44 9

Vende-se enfardadeira Menegaz.

Vende-se: cavalo Quarto de Milha,

Aceita troca. Valor: R$ 13 mil. Inte-

treinado no laço, faço parcelado.

ressados tratar com Claudinei, pelo

Tratar pelos fones: (44) 9 9992-1862

fone: (44) 9 9972-3889.

e (44) 9 8855-8155, com Gideon.

44 3233-4910

9922-0027 (Whatsapp)
ou pelo e-mail:

redacao1@claudiacom.com

Acompanhe a COCARI
nas Mídias Sociais

Conectada ao homem do campo
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