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NÃO CONHECEMOS LIMITES
QUANDO É PRECISO ESTAR
AO SEU LADO.

Se você tem um momento
marcante com a Jacto, participe
da nossa linha do tempo interativa
e nos ajude a contar essa história.

jacto70anos.com.br

Há 70 anos acompanhamos milhares
de famílias de agricultores ao redor do
mundo para, juntos, cada um do seu jeito,
cultivarmos o sustento da humanidade
por meio da agricultura.

EDITORIAL

Informação e tecnologia aos associados

N

esta edição da Revista
Coamo trazemos dois
eventos importantes para
o quadro social, dentro dos princípios que norteiam e fortalecem
o cooperativismo. As Reuniões de
Campo e o Encontro de Inverno
na Fazenda Experimental levam
informação e difusão de tecnologias diretamente aos cooperados.
Em ambos, a participação vem
sendo expressiva ao longo dos
anos, pois eles valorizam os eventos da sua cooperativa e sabem
que, para obter um cooperativismo de resultados é fundamental
a sua atuação, e quanto maior for
a sua presença e apoio, mais forte eles ficam e a sua cooperativa
também.
Nas Reuniões de Campo
deste semestre, como já é tradição, percorremos toda a área de
ação da Coamo, no Paraná, Santa
Catarina e Mato Grosso do Sul.
Em algumas unidades tivemos
verdadeiras assembleias, devido
a tamanha participação dos cooperados. Nosso objetivo com esse
evento é atualizar o associado sobre os números da safra e apresentar a conjuntura econômica
do agronegócio para que eles tenham orientação para tomada de
decisão na hora de comercializar
sua produção. Além disso, entre
outros temas, atualizamos o quadro social sobre os investimentos
que estão sendo realizados e a situação geral da Coamo e da agricultura brasileira.
O Encontro de Inverno na
Fazenda Experimental é sucesso

"É fundamental a
participação dos associados
na sua cooperativa.
Somente assim, com todos
puxando para o mesmo
lado, conseguimos garantir
resultados melhores e
desenvolvimento."

há 12 anos. Durante dois dias reunimos centenas de cooperados,
com apresentação de novas tecnologias disponíveis para esse
período do ano. O nosso objetivo
é manter o cooperado sempre informado sobre o que há de mais
moderno em nosso segmento.
Foram apresentadas sete estações
de pesquisa, novamente com a
presença de técnicos da Coamo
e de pesquisadores dos principais
institutos de pesquisa do país.
E por falar em safra de inverno, estamos vivendo um período de estiagem que prejudica a
lavoura de trigo e também as pastagens. Diante de clima irregular
não há o que se fazer, mas sim esperar pela normalidade da chuva
e boas colheitas.
A Credicoamo fornece
o suporte financeiro para os associados e está anunciando dois

benefícios com novas linhas de
financiamento. Trata-se do Credifundiário e do Programa de
Energia Solar, este em fase de estruturação. Com o Credifundiário,
o associado poderá financiar um
valor completar para a aquisição
de terras, com um bom prazo de
pagamento e taxas mais baixas. Já
o Programa de Energia Solar, que
será lançado em breve, trará opção para o associado economizar
ainda mais com financiamento de
placas para reduzir o consumo de
energia em sua propriedade.
Desta maneira, com benefícios e serviços, tanto a Coamo
quanto a Credicoamo, garantem
o apoio com a qualidade e segurança de um cooperativismo de
resultados. Por isso, é fundamental a participação dos associados
na sua cooperativa. Somente assim, com todos puxando para o
mesmo lado, conseguimos garantir resultados melhores e desenvolvimento.

JOSÉ AROLDO GALLASSINI,
Diretor-presidente da Coamo
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“Uma das nossas bandeiras é buscar mudanças na legislação
para os limites dos agricultores em salvar sementes”

O

agropecuarista,
empresário e engenheiro
Agrônomo Josef Pfann
Filho é produtor de sementes há
32 anos na região de Guarapuava, Centro-Sul do Paraná, presidente da Associação Paranaense
de Sementes e Mudas (Apasem),
eleito em 2017 com mandato até
2019, e presidente da Fundação
Meridional. Pfann Filho é o entrevistado deste mês da Revista
Coamo. “Nossas condições climáticas são ótimas e os sementeiros têm investido cada vez
mais em infraestruturas e conhecimento das suas equipes. Com
assistência técnica especializada,
aliada a rastreabilidade dos processos produtivos, tem entregue
sementes de altíssima qualidade
aos agricultores” afirma Pfann Filho, que na sua trajetória foi secretário municipal de Agricultura
(2001 a 2003) em Guarapuava e
participou de diretorias da Associação Paranaense e Brasileira de
Criadores de Charolês, Sindicato
e Sociedade Rural de Guarapuava, Conselho de Águas do Município de Guarapuava.

Revista Coamo: Qual o papel da
Apasem?
Josef Pfann Filho: A Apasem foi
fundada em agosto de 1971 com
o intuito de defender os interesses dos empresários e cooperativas de produção de sementes
8
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Josef Pfann Filho, empresário, engenheiro agrônomo e produtor de sementes há 32 anos na região de Guarapuava. Ele é presidente da Associação Paranaense de Sementes e Mudas (Apasem), eleito em 2017 com mandato até 2019, e presidente da Fundação Meridional. Em sua trajetória foi secretário municipal de Agricultura
(2001 a 2003) em Guarapuava e participou de diretorias da Associação Paranaense e Brasileira de Criadores
de Charolês, Sindicato e Sociedade Rural de Guarapuava, Conselho de Águas do Município de Guarapuava.

e mudas do Estado do Paraná.
Congrega atualmente 63 associados, com maior atuação na
produção de sementes de soja
e trigo, cevada, feijão, aveias e
outras espécies. Nessas quase
cinco décadas de estrada, a Apasem tem se dedicado à defesa e
representação do setor, sempre
com forte atuação na criação e
sugestões de novas leis, tanto
estadual quanto federal. É destacada como uma das mais fortes
e bem estruturadas associações
de sementes do Brasil. Também
está no escopo de atividades da
instituição a análise de sementes, o treinamento e capacitação
dos técnicos. Constantemente
ela promove encontros, seminários e reuniões com associados
e entidades, que atuam com o
agronegócio, como forma de
captar as demandas quem vêm
do campo para que se possam
saná-las através das suas atividades. É da Apasem o papel de representar seus associados junto
a diferentes órgãos e entidades,
reivindicando a resolução das
demandas apresentadas pelo
setor sementeiro.
RC: Qual o desafio atual e o futuro da Instituição?
Pfann Filho: O grande desafio
é fazer com que todos os associados entendam a importância
de participarem com afinco e
determinação nas atividades da
Apasem, que é a representante
política do setor no Estado, bem
como fornecer dados e informações da produção e comercialização, para que essa coleta
possa gerar dados consolidados e precisos. Desta forma to-

dos terão condições de efetuar
melhor seus planejamentos de
produção. No futuro, teremos
que estar muito mais atentos e
organizados, pois com os avanços tecnológicos que andam a
passos largos, a demanda das
instituições será muito maior e
haverá a necessidade de ações
mais próximas aos obtentores
vegetais e órgãos governamentais, para que o sistema ande em
equilíbrio, sobretudo na sistemática de multiplicação por licenciamento.
RC: Qual é o cenário atual na
produção de sementes no Paraná?
Pfann Filho: O Estado sempre foi e é muito eficiente na
produção de sementes de alta
qualidade. Isso se deve a toda
organização que houve no sistema de produção no passado,
em algumas épocas timoneado
pela Seab (Secretaria Estadual
da Agricultura), que sempre foi
rigorosa nas fiscalizações, fato
que contribuiu significativamente para formação de empresas
e profissionais competentes na
produção das sementes paranaenses, colocadas à disposição dos agricultores de todo o
Brasil. Vale lembrar que algumas empresas e cooperativas
deslocaram suas regiões de
produção de sementes, devido
a demanda por volume e alta
qualidade. Estes produtores se
estabeleceram em regiões que
não tinham tradição de produção, mas que apresentam excelentes condições climáticas para
produção com alta qualidade.
O que preocupa significativa-

“No futuro, teremos que
estar muito mais atentos e
organizados, pois com os
avanços tecnológicos que
andam a passos largos, a
demanda das instituições
será muito maior e
para que o sistema
ande em equilíbrio,
sobretudo na sistemática
de multiplicação por
licenciamento.”

mente é que algumas empresas
deixarão o mercado porque estamos tendo uma concorrência
desleal com os avanços da “pirataria” e grãos que são salvos
pelo anexo XXXIII, haja vista
que não pagam Royalties aos
obtentores. Por conta dessas
condições, mercado reduzido
e alto custo de produção, algumas empresas vêm perdendo
competitividade e passando
por dificuldades.
RC: Qual o nível tecnológico das
sementes paranaenses em relação as produzidas em outros
estados?
Pfann Filho: Em relação à qualidade podemos afirmar que o
Julho/2018 REVISTA
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“PARA SER COMPETITIVO, O AGRICULTOR TEM QUE SER UM PROFISSIONAL COM
CONHECIMENTO E FOCADO NA SUA ATIVIDADE. CASO CONTRÁRIO, VAI FICAR PARA TRÁS.”
Estado do Paraná está muito
bem situado. Nossas condições
climáticas são ótimas e os sementeiros tem investido cada
vez mais em infraestruturas e
conhecimento das suas equipes, desta forma a assistência
técnica especializada aliada a
rastreabilidade dos processos
produtivos tem entregado sementes de altíssima qualidade
aos agricultores.
RC: Como a Apasem atua no
combate as práticas lesivas aos
interesses do setor?
Pfann Filho: Em função da sua
natureza, a atuação da Apasem
sobre práticas lesivas é baseada
na orientação e educação, além
da cobrança dos órgãos competentes para que façam seu
papel na fiscalização da produção, comércio e do consumo
de sementes. Neste ano, a Apa-

sem lançou uma campanha de
incentivo ao uso de sementes
certificadas, cujo lema é “Tenha
uma atitude Legal, use sementes Certificadas”. Esta tem caráter educativo e busca orientar a
sociedade, técnicos e agricultores para os riscos do uso de sementes piratas.
RC: Qual a importância da Apasem no trabalho realizado com
as diversas instituições?
Pfann Filho: Desde as primeiras
multiplicações de sementes nos
anos de 1960 e 1970, a Apasem
foi a entidade chamada pelo governo à ser o elo de ligação e de
comunicação entre a iniciativa
privada e os órgãos regulatórios.
Isto permanece até hoje. Sempre tivemos excelente relacionamento com todas as entidades
governamentais, nossa forma de
atuação é pautada pela transpa-

“A Apasem lançou
campanha de
incentivo ao uso de
sementes certificadas,
com o lema “Tenha
uma atitude Legal, use
sementes Certificadas”.
De caráter educativo
buscando orientar a
sociedade, técnicos
e agricultores para
os riscos do uso de
sementes piratas.”

rência e legalidade, sempre discutida em foro técnico. Quanto
aos obtentores também temos
bom relacionamento, haja vista
que muitos deles estão presentes na associação e constantemente interagimos com ideias
e ações em benefício de todo
setor.

Josef Pfann Filho durante a abertura do Encontro de Inverno na Fazenda Experimental da Coamo
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RC: Como é o trabalho na defesa de sementes de boa qualidade e legais?
Pfann Filho: Além de oferecer
aos clientes sementes de alta

qualidade, a Apasem tem estado atenta ao que diz a legislação
vigente e sempre tem contribuído, junto com outras instituições
nacionais sobre as necessidades
do setor. Uma das bandeiras é
buscar mudanças na legislação
para os limites dos agricultores
em salvar sementes, hoje é de
forma indiscriminada e serve de
porta de entrada para a pirataria.
Também defendemos a necessidade de uma fiscalização mais
efetiva, temos a consciência de
que apesar de todo esforço do
Mapa, o Brasil é muito extenso
para que haja uma fiscalização
eficaz. Entretanto, associando a
mudança na lei e uma melhor
condição aos órgãos de fiscalização poderia surtir efeito.
RC: Quais os riscos do uso de
sementes piratas nas próximas
safras?
Pfann Filho: Em relação as sementes piratas, como mencionei anteriormente, essa é uma
grande preocupação, pois a
prática compromete a evolução
do mercado, e tira o incentivo
a pesquisa e a implementação
de novas tecnologias, correndo
o risco de sofrermos um apagão tecnológico a longo prazo.
Temos realizado trabalhos em
diferentes frentes: além da defesa para que a parte legal evolua e seja aplicada, temos levado informações específicas por
meio de palestras e atividades
de esclarecimento sobre a importância de se utilizar sementes de qualidade, através da
campanha “Tenha uma Atitude
Legal: use sementes certificadas”. Desde o último mês de

fevereiro esta campanha vem
apresentando vários desdobramentos, além, de materiais de
apoio, divulgação na mídia de
pautas que possam levantar o
assunto junto a sociedade, também temos divulgado peças
publicitárias em todas as regiões do Estado por meio das
rádios. E novas fases já estão

“Além de oferecer aos
clientes sementes
de alta qualidade, a
Apasem está atenta à
legislação vigente e
contribui junto com
outras instituições
sobre as necessidades
do setor.”

em andamento. Precisamos de
um trabalho constante no qual
o assunto não venha a cair no
esquecimento. Necessitamos
frisar ao público que esse é um
problema a ser combatido por
toda a sociedade. Para isso, temos tido apoio de diversos órgãos e instituições.
RC: Qual é na sua opinião, a
importância do cooperativismo
para o desenvolvimento agropecuário do Paraná e do Brasil?
Pfann Filho: Em relação ao coo-

perativismo podemos afirmar
que é a mola propulsora para
o desenvolvimento da agropecuária nas principais regiões do
Paraná, principalmente as novas
regiões que se desenvolveram
a partir da migração de produtores rurais do Rio Grande do
Sul e Santa Catarina, bem como
de produtores paranaenses
que foram buscar novas oportunidades. As cooperativas acolhem todos os produtores que
tenham interesse, favorecendo
principalmente os que têm menores módulos de produção,
haja vista, que de forma isolada
não teriam a oportunidade de
acesso a diversos serviços que
as cooperativas oferecem.
RC: O produtor está cada vez
mais profissionalizado e empreendedor. Qual deve ser o
perfil dos produtores rurais nos
próximos anos?
Pfann Filho: A atividade agropecuária para ser competitiva
tem que estar estruturada da
mesma forma que a indústria e,
para tanto o agricultor terá que
ser um profissional com conhecimentos de finanças, estratégia, liderança, mercado e outros, além de estar “focado” na
atividade. Quem não fizer seus
planejamentos de curto, médio
e longo prazo, e não contar com
assistência técnica especializada, não se atualizar na atividade, com certeza ficará para trás,
porque teremos que entregar
cada vez mais quantidade com
qualidade a preços menores, ou
seja, teremos que ser muito eficientes para podermos permanecer no mercado.
Julho/2018 REVISTA
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Coamo apresenta Linha Fácil de Misturas
para Bolos na festa do Carneiro no Buraco

José Aroldo Gallassini durante a abertura da festa do Carneiro no Buraco

A

Coamo participou entre os dias 4 e 8 de julho
por meio dos Alimentos Coamo da 27ª Festa
Nacional do Carneiro no Buraco, prato típico
de Campo Mourão. Em seu estande, a Coamo demonstrou toda a linha alimentícia composta das marcas Coamo, Primê, Anniela e Sollus, com destaque
para a nova embalagem e o sabor realçado da Coamo Linha Fácil de misturas para bolos nos sabores de
chocolate, aipim, coco, laranja, pão de ló e baunilha,

Presidente da Coamo e autoridades em visita ao estande da cooperativa

em embalagens de 5kg, servidas aos visitantes.
Durante a abertura do evento, o presidente
da Coamo, José Aroldo Gallassini, discursou representando os patrocinadores. Ele lembrou das primeiras edições do evento e destacou a importância
da comunidade participar desta importante festa de
integração e socialização. “Estamos presentes nesta
grande festa nacional que reúne milhares de pessoas
de várias cidades e Estados do país. Os Alimentos

Estande da Coamo recebeu
grande número de pessoas
durante os cinco dias de festa
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Condor inaugura hipermercado em CM

Participação da Coamo já é tradição na Festa do Carneiro no Buraco

Coamo já fazem parte deste evento tradicional,
com a exposição e degustação de produtos alimentícios, fruto do trabalho dos mais de 28 mil
cooperados.” Após abertura, o presidente e autoridades visitaram o estande da Coamo.
O superintendente Comercial da Coamo, Alcir José Goldoni destaca a origem e o
diferencial dos Alimentos Coamo. “No campo
começa a cadeia produtiva dos alimentos, com
segurança e dentro dos parâmetros de qualidade exigidos pelas certificações, por isso, os
Alimentos Coamo têm origem, já que a matéria-prima é produzida pelos donos da Coamo.
É um trabalho focado na produção da matéria-prima, no processo industrial, no cliente e
no consumidor, para entregar um produto diferenciado e que diariamente surpreende os
consumidores. ”
Ele acrescenta que em eventos como a
Festa do Carneiro, com significativa circulação
de consumidores, há a oportunidade de mostrar e explicar ao consumidor estes diferenciais
dos Alimentos Coamo. “O futuro da atividade
dos donos da Coamo está em atender a expectativa diária do cliente e na satisfação diária dos
consumidores, e isto está incorporado em toda
a cadeia de produção da Coamo. Por isso, valorizamos todo e qualquer contato com os consumidores. Em nosso estande eles puderam conhecer mais sobre nossos alimentos, degustá-los e
conhecer as novidades”, revela.

Linha Fácil de Misturas para Bolos apresentada na Festa do Carneiro no Buraco

O Condor Super Center inaugurou no dia 17 de julho
um hipermercado completo em Campo Mourão. A
rede investiu na cidade cerca de R$ 15 milhões para
ampliação e readequação da nova loja que conta com
mais de 20 mil itens. O hipermercado utiliza os ingredientes da Coamo na sua panificadora. "É uma parceria que no peito do pessoal está Condor e Coamo para
a gente trabalhar a panificadora", diz o presidente do
Condor Pedro Zonta.

Claudio Francisco Bianchi Rizzatto, vice-presidente da Coamo, Pedro Zonta,
presidente do Condor, e José Aroldo Gallassini, presidente da Coamo

Reinauguração do hipermercado Muffato
Inaugurado em Campo Mourão em 1992, o hipermercado Muffato de Campo Mourão foi reinaugurado no dia
20 de julho, com uma total repaginação da loja. O novo
empreendimento traz muitas novidades aos clientes e o
que há de mais moderno no mundo em termos de tecnologia em tendências de varejo para gerar uma experiência nova de compra ao consumidor. A Coamo é uma
das grandes parceiras do hipermercado que conta com
todo o mix de produtos da cooperativa e o Espaço Café
da Coamo.

Gallassini com diretores do hipermercado Muffato e autoridades de Campo Mourão
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Terra coberta para
não esfriar a renda
Coamo realizou a 12ª Edição do Encontro
de Inverno com alternativas rentáveis
para a estação mais fria do ano

C

José Aroldo Gallassini, diretor-presidente da
Coamo, durante abertura do encontro
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om alternativas rentáveis, o inverno pode se tornar lucrativo para o homem do campo. São inúmeras as novidades tecnológicas para passar
por esta estação com dinheiro no bolso ou, pelo menos,
preparado para um verão mais promissor. Com essa premissa, a Coamo realiza todo ano o Encontro de Inverno
da Fazenda Experimental. Neste ano, nos dias 18 e 19
de julho, a 12ª edição trouxe sete estações de pesquisa
para centenas de cooperados de toda a área de ação da
Coamo no Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.
É uma oportunidade ímpar, em que os associados conhecem o que há de mais moderno para
as culturas de inverno e tem contato com os principais institutos de pesquisa do país. “Temos diversas
pesquisas desenvolvidas na Fazenda Experimental e
com resultados excelentes. Esse evento é para apresentar os melhores ensaios e preparar os cooperados
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para produzir mais, gerando renda e qualidade de vida no campo”,
afirma o chefe da Fazenda Experimental da Coamo, Lucas Simas.
O gerente de Assistência
Técnica da Coamo, Marcelo Sumiya,
explica que o objetivo da 12ª edição
do Encontro de Inverno foi cumprido. “Em cada edição percebemos o
entusiasmo e a participação dos associados nas estações. Eles questionam e têm uma boa interação com
nossos técnicos e pesquisadores.
O que foi apresentado nesta edição será efetivamente aplicado nas
propriedades e, percebemos isso
pelo interesse que os associados
demonstraram nesse encontro”, comenta.
Segundo o superintendente Técnico da Coamo, Aquiles de
Oliveira Dias, o encontro realizado
no inverno tem o objetivo de mostrar aos cooperados alternativas
para desenvolver a atividade na
propriedade durante o período.

"Evento prepara os cooperados para produzir mais", Lucas Simas, chefe da Fazenda Experimental da Coamo

“O inverno é uma estação com
mais riscos climáticos, dificultando
as opções de obter uma atividade
econômica. Por isso, o Encontro
na Fazenda Experimental é uma
grande oportunidade que os nossos cooperados têm, de conhecer
alternativas viáveis para manter o
campo lucrativo o ano todo. ”
Para o presidente da Coamo, José Aroldo Gallassini, o cooperado precisa se manter atualizado para sair na frente no campo da
produção. “O Encontro de Inverno
é tão importante quanto o de ve-

rão. Sempre sugerimos que o associado não deixe a terra descoberta no inverno, pois ele só tem
a ganhar. É uma lavoura de risco,
mas se ele tiver bons resultados
lucrará e, se não der, ele ganha
na rotação de culturas. A propriedade rural precisa ser encarada
como um sistema único, onde as
safras se completam. ”

Encontro de Inverno 12ª edição.
Em dois dias, participaram

1.000 cooperados.

mais de

FORAM APRESENTADOS OS SEGUINTES TEMAS:

- Resposta da adubação em pastagens de
inverno
- Planejamento forrageiro e utilização de
silagem
- Manejo de azevém resistente a herbicidas
- Cultivares de trigo
- Plantabilidade: fatores que interferem na
qualidade do plantio
- Como armazenar e conservar concentrado na
propriedade
- Manejo de mofo branco em soja
Aquiles de Oliveira Dias, superintendente Técnico, Marcelo Sumiya, gerente de Assistência Técnica, Ricardo Accioly Calderari,
diretor-secretário, Claudio Francisco Bianchi Rizzatto, diretor-vice-presidente, e José Aroldo Gallassini, diretor-presidente

DANIEL BUSNELLO,

“

de Xanxerê (Oeste de Santa Catarina)
São tecnologias diferenciadas que agregam mais
valor à nossa atividade. Também conhecemos novas variedades de trigo para melhorar a produtividade e a nossa rentabilidade. São novidades que
vêm para somar e tem dado bons resultados.

MAICON KULKAMP BOGER,

“

de Manoel Ribas (Centro do Paraná)
Procuramos conduzir a lavoura da melhor maneira possível, e em eventos como esse, encontramos tudo o que precisamos para investir. Várias
novidades apresentadas em encontros anteriores
já colocamos em prática no nosso dia a dia.
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Pastagens nutridas no inverno

Adubação de pastagem é
um diferencial na pecuária

Estação abordou importância da nutrição de
pastagens, com ênfase nos bons resultados
obtidos nas adubações com Nitrogênio e
com Nitrogênio + Enxofre, para produção
de carne e de leite
A nutrição de pastagens, com ênfase nos resultados obtidos nas adubações com nitrogênio e
nitrogênio + enxofre, tanto para produção de carne
como leite, foi um dos assuntos tratados no encontro
de inverno. De acordo com o médico veterinário Renato Roque Mariani Júnior, da Coamo em Mamborê
(Centro-Oeste do Paraná), o experimento confirmou
que a adubação de pastagem é um diferencial na pecuária e quando alia-se o nitrogênio com enxofre há
um resultado ainda melhor. “As análises mostraram
que houve um crescimento de 42% na produção de
alimento por hectare e em torno de 20% a mais de
proteína”, comenta. Ele acrescenta que os animais
conseguem melhor aproveitamento dos nutrientes,
16
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Ercílio Fontana Junior (Pitanga), Diones Adelino da Silva (Palmital), Renato
Roque Mariani Júnior (Mamborê), Cesar Augusto Pante Neto (Toledo) e Edenei
Swartz (Campo Mourão)

resultando em mais produtividade de carne ou leite.
Foram realizados cortes periódicos das pastagens simulando uma situação real de pastejo animal
e após secar a massa verde em estufa, foram encaminhadas ao laboratório verificar os resultados nutricionais das forragens. “O resultado das análises foi positivo mostrando a viabilidade da adubação”, comenta
Mariani Júnior. A estação apresentou resultados de
comparação entre adubação com nitrogênio associado a duas doses de enxofre (9% e 15% de S) em quatro
diferentes tipos de pastagens de inverno: aveia + azevém, trigo Tbio Lenox (exclusivo para pastejo), azevém
barjumbo e centeio forrageiro temprano.
Em relação ao custo, o médico veterinário
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revela que é economicamente viável, com incremento de produtividade ao sistema de produção. Para a
implantação da adubação de nitrogênio com maior
quantidade de enxofre, foram gastos R$ 60,00 a mais
por hectare, enquanto que o lucro para o leite pode
aumentar em mais de R$ 2 mil por hectare e em mais
de R$ 500 por hectare para o gado de corte - resulta-

dos para um período de 100 dias. “Para uma adubação correta, a recomendação é sempre fazer a análise
de solo e corrigir com o que precisar. Em um ano com
falta de chuva, como esse, é que vemos a importância
de uma boa correção do solo, já que as plantas se
desenvolvem melhor gerando mais alimento para os
animais”, afirma Mariani Júnior.

Mistura balanceada
Cooperados conheceram várias
espécies para a produção de silagem

Apresentação do processo de produção de silagem pelos técnicos da Coamo

Passo a passo a produção de silagem de
plantas inteiras, além de 15 diferentes
espécies de plantas para o processo de
ensilagem foi apresentado no evento
Pensando em garantir a oferta de alimento para o rebanho bovino, seja de leite ou corte, no
período do inverno, quando ocorre uma redução

natural da disponibilidade de pastagens, uma das
estações preparadas para o evento abordou que a
silagem de plantas inteiras pode ser uma importante
estratégia para garantir a oferta de alimentos. Foram
apresentadas 15 diferentes espécies de plantas, que
podem ser utilizadas no processo de ensilagem. Os
técnicos da Coamo mostraram aos cooperados aspectos relacionados ao custo de produção, formas
de preparação de silos, vedação, compactação e manejo do composto entre outros que contribuem para
o perfeito funcionamento da tecnologia.
O médico veterinário Clécio Jorge Hansen
Mangolin, da Coamo em Goioerê (Centro-Oeste do
Paraná), diz que sempre é possível melhorar a silagem, por mais que se conheça do assunto. “Nosso
intuito foi mostrar ao cooperado que tem como se
prevenir para não faltar alimento no inverno, período
mais crítico do ano quando geralmente falta pastagem. E também reforçar que é possível melhorar a
silagem em todos os aspectos, desde que realizados
de forma correta”, afirma.
Além da utilização de plantas tradicionais
na formação do composto energético, como milho,
sorgo, trigo e outras, a estação apresentou uma nova
formulação desenvolvida a base de planta de capim
Brachiaria ruzizienses enriquecida com carboidrato.
Julho/2018 REVISTA
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INTUITO FOI MOSTRAR AO COOPERADO COMO SE PREVENIR PARA NÃO
FALTAR ALIMENTO NO INVERNO, QUE É O PERÍODO MAIS CRÍTICO DO ANO
“Acrescentamos quirera de milho com níveis de 6%
e 15% de carboidrato e constatamos que houve uma
melhora na digestibilidade da fibra do capim, onde
ocorreu um incremento nutricional da silagem e,
consequentemente, maior produção de leite e carne”, explica o veterinário. Mangolin acrescenta que a
mistura ficou saborosa e palatável para o animal, e
lucrativa para a propriedade. “É uma silagem que fica
barata para o produtor, gostosa para o gado e traz
bons resultados”, conclui.

Otávio da Silva Castoldi (Campo Mourão), Clécio Jorge Hansen Mangolin (Goioerê),
Leandro Franco de Camargo (Reserva) e Fabiano Camargo (Campo Mourão)

Armazenando e conservando
concentrado na propriedade
Foi apresentado aos cooperados como armazenar grãos/concentrado na propriedade,
por meio da técnica de reidratação de grãos secos e ensilagem dos grãos úmidos

Foi realizada uma dinâmica explicando passo a passo o processo para armazenar os grãos úmidos

Durante o encontro, os
cooperados conheceram na prática como armazenar concentrado
na propriedade, por meio da téc18
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nica de reidratação de grãos secos
e ensilagem deles úmidos. Foi realizada pelos técnicos da Coamo
uma dinâmica explicando o pro-

cesso passo a passo. Também foram apresentadas no campo seis
diferentes situações de produtos
que podem ser utilizados nessa
modalidade: aveia branca, aveia
preta, triticale e triguilho reidratados. Além destes, o milho reidratado e milho grão úmido, ou seja,
aquele colhido com umidade para
ensilagem (32 - 35% de umidade)
e que não precisou ser reidratado.
O médico veterinário Hérico Alexandre Rosseto, da Coamo em Campo Mourão (Centro-Oeste do Paraná), explica que,
geralmente, os cooperados preparam a ração utilizando base
proteica e energética, e os cereais podem ser armazenados
de forma correta nas proprieda-

ENCONTRO DE INVERNO

Cooperados atentos as explicações sobre o bom armazenamento dos grãos

Adriano Regiani Pereira (Engenheiro Beltrão), Diego Monteiro (Mamborê),
Sandro Colaço (Guarapuava), Hérico Alexandre Rossetto (Campo Mourão) e Luis
Gustavo Kapp Titski (Manoel Ribas)

des sem que haja perdas com fungos, insetos ou
roedores. “A melhor maneira de armazenar é utilizando a conservação acida úmida. Nesse sistema, o
cooperado mantém os cereais com boa qualidade,
conservado por bastante tempo e com redução de
custos. Além disso, propicia uma melhor alimentação para os animais elevando o rendimento do

leite ou da engorda já que, normalmente, quando
se faz uma silagem, aumenta-se em pelo menos 7%
a qualidade nutricional do cereal. ” Ele revela que
quando armazena o cereal seco, há uma perda de
10%, enquanto que no sistema concentrado não
perde nada e ainda há ganho na digestibilidade e
redução de custos.

O reciclador do sistema de produção
Cultivares de trigo da Embrapa, Iapar,
OR Sementes, Coodetec e Biotrigo, são
recomendadas e posicionadas para as
diferentes regiões tritícolas da Coamo
Rubem Carlos de Oliveira Hubner (Manoel Ribas), Breno Rovani
(Campo Mourão) e Luis Cesar Voytena (Campo Mourão)

Por que plantar trigo? A pergunta foi amplamente respondida na tradicional estação de cultivares do cereal, sempre presente no Encontro de
Inverno. Participante de um mercado instável, onde
a comercialização da cultura deixa a desejar e nem
sempre agrada o produtor, o trigo é responsável por
uma série de fatores que contribuem positivamente
para o bom desenvolvimento do sistema de produção dentro da propriedade e, por isso, é fundamental
para a cadeia produtiva.

O engenheiro agrônomo Breno Rovani, chefe do Laboratório de Análise de Sementes da Coamo,
entende que o cereal vem quebrando paradigmas e,
além de ser capaz de proporcionar rentabilidade, é
figura importantíssima na fertilização do sistema e
no manejo de plantas daninhas, entre outros pontos favoráveis agregados pela cultura. “O porquê de
plantar trigo é uma pergunta fácil e ao mesmo tempo
difícil de responder. Muitas vezes o agricultor procura riscos e cria dificuldades para cultivar o trigo. Mas,
Julho/2018 REVISTA
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TÉCNICOS DA COAMO E PESQUISADORES DE DIVERSAS PARCEIRAS DA COOPERATIVA
APRESENTARAM NOVAS VARIEDADES E OS BENEFÍCIOS DO TRIGO PARA O SISTEMA
muita coisa mudou nos últimos anos. Hoje temos outro cenário de portfólio, com mais opções e isso tem
ajudado os produtores à adotarem a cultura e produzir com qualidade e produtividade”, destaca Breno,
informando que os cooperados Coamo, por exemplo, têm muitas opções disponíveis para o cultivo do
cereal na área de ação da cooperativa.
Outra questão abordada pelo agrônomo é
que o trigo tem um grande impacto no manejo de
plantas daninhas. “Essa cultura entrega uma área mais
limpa e equilibrada na pós-colheita. O produtor que
planta trigo fica numa situação confortável depois de
colher a cultura, que facilita o trabalho de manejo de
invasoras e ainda deixa um residual significativo de
fertilidade no sistema, favorecendo diretamente a
cultura da soja”, garante ele.
A análise do técnico da Coamo é reforçada
pelo pesquisador da Embrapa/Soja, da área de transferência de tecnologia, Luiz Cezar Tavares. “O trigo
é uma espécie que ajuda o sistema, principalmente
a produção de soja. Com o cereal, temos menos incidência de plantas daninhas e gera mais rentabili-

Trigo tem um grande impacto no
manejo de plantas daninhas

20

REVISTA

Julho/2018

Luiz Cezar Tavares, Embrapa/Soja

Ralf Udo Dengler, Fundação Meridional

dade. É uma cultura que recicla nutrientes e alicerça
bastante as culturas subsequentes”, diz.
Outro que tem a mesma linha de pensamento é Ralf Udo Dengler, gerente Executivo da Fundação Meridional, que trabalha em parceria com a Embrapa. Para ele os altos e baixos do trigo, marcados
pela questão cambial, são compensados pela importância da cultura de forma geral. “Sem dúvida nenhuma o que foi mostrado aqui esclarece bem o signi-
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ficado que o trigo tem para a agricultura. Tanto do
ponto de vista financeiro como técnico, essa cultura é
fundamental para qualquer propriedade e o Paraná,
principalmente, tem um clima muito favorável e área
bastante expressiva para a produção. ”
Também estiveram presentes na estação os
pesquisadores André Mateus Prando, da Embrapa/
Soja e Paulo Vicente Zaccheo, do Iapar. Nesta edição do evento foram apresentadas 18 cultivares das
parceiras Embrapa, Iapar, OR Sementes, Coodetec e
Biotrigo, recomendadas e posicionadas pelos obtentores para diferentes regiões da Coamo.

Paulo Vicente Zaccheo, Iapar

André Mateus Prando, Embrapa/Soja

Não deixe o aliado se tornar um problema
Situação atual da resistência de azevém na
região Sul e as ferramentas disponíveis para
conviver com o problema, sem prejuízos na
principal cultura de inverno, no caso o trigo,
foi abordada no encontro

José Petruise Ferreira Júnior (Campo Mourão), Fabrício Bueno Corrêa (Campo
Mourão), Fernando Mauro Soster (Ivaiporã), Elerson Reis Tiburcio (Luiziana) e
Nilton Cesar Cavalheri (Campo Mourão)

As plantas resistentes a herbicidas são temas
constantes nos encontros de cooperados da Coamo. Neste ano, o escolhido foi o azevém, que tem
se tornado um problema para as lavouras de trigo,
principalmente na Região Sul do Paraná. Os cooperados conheceram a situação atual da resistência e
as ferramentas disponíveis para conviver com o pro-

blema, sem que causem prejuízos para a lavoura de
trigo. “O azevém é uma planta daninha para o trigo.
Contudo, uma forrageira importante para o pastejo
de animais”, assinala o engenheiro agrônomo Fabrício Bueno Corrêa, da gerência de Assistência Técnica
da Coamo em Campo Mourão (Centro-Oeste do Paraná).
Foi apresentada, também, uma ferramenta
inédita em trigo, que é a tecnologia Clearfield, e alguns herbicidas novos que chegarão ao mercado nos
próximos anos. “A mensagem que queremos transmitir é que precisamos trabalhar o manejo integrado de
plantas daninhas, pois somente com a utilização de
herbicidas ou estratégias isoladas será muito difícil
conter o problema da resistência”, enfatiza Corrêa.
De acordo com o agrônomo, o cooperado
precisa se planejar para o controle do azevém, aliando os manejos mecânicos e químicos. Na parte mecânica, a recomendação é de que se faça a retirada
das plantas evitando que se espalhe pela área. Outro
ponto importante é utilizar sementes de procedência para o plantio do azevém, para que o cooperado
não traga o problema para dentro da propriedade.
Há também, o manejo cultural, inserindo culturas
com boa palhada e bem manejadas. E por fim, rotacionar mecanismos de ação dos herbicidas. “Quando o cooperado identificar o problema na área, ele
deve arrancar as plantas de forma manual. A rotação
de culturas é um sistema importante para o controle de plantas daninhas resistentes, assim como usar
Julho/2018 REVISTA
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É PRECISO TRABALHAR O MANEJO INTEGRADO DE PLANTAS DANINHAS, POIS SOMENTE
COM HERBICIDAS OU ESTRATÉGIAS ISOLADAS SERÁ DIFÍCIL CONTER A RESISTÊNCIA

Cooperados conheceram a situação atual da resistência do azevém e as ferramentas para conviver com o problema, sem que causem prejuízos para a lavoura de trigo

produtos de diferentes modos de
ação. Essa interação de medidas e
manejos, faz com que se consiga
conviver com o azevém sem que
cause prejuízos ao trigo. ”
O engenheiro agrônomo
Dionisio Gazzieiro, pesquisador
na área de plantas daninhas da
Embrapa/Soja, reitera que o mesmo azevém que pode ser um aliado no sistema produtivo acaba
sendo um problema, se não manejado de maneira correta. “Todas
as plantas devem ter um tratamento especial para não se tornarem
resistente. Assim, como o azevém,
temos relatos de aveia tolerantes a
certos herbicidas. Está aumentan22
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do a quantidade de plantas resistentes e diminuindo as alternativas
de controle. ”
Conforme o pesquisador,
o sistema produtivo atual está
todo integrado, seja na safra de
verão ou de inverno. “Precisamos
pensar a área de produção o ano
inteiro. Os problemas que podem
afetar o verão devem ser tratados
no inverno, assim como as da segunda safra durante o verão. O
momento mais adequado para
controle do azevém, que é a planta discutida neste ano, é durante a
entressafra, quando pode-se utilizar produtos mais fortes. Há uma
estreita ligação entre o que é reali-

zado no inverno com aquilo que a
gente tem no verão, e vice-versa. ”

Dionisio Gazzieiro, Embrapa/Soja
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Alerta constante para o mofo branco
Estação apresentou
técnica detalhada sobre o
manejo desta importante
doença, que exige grande
conhecimento para se
obter sucesso no controle
Uma das estações de pesquisa teve como tema o “Manejo
do Mofo Branco em Soja”. De forma
detalhada e analítica a equipe técnica da Coamo apresentou o manejo
desta importante doença. É preciso
muito conhecimento para se obter
o controle efetivo, e atenção, já que
os prejuízos podem levar a redução
de até 70% da produtividade. “É
uma doença que está disseminada
pelo Brasil, principalmente no Paraná e Goiás. Uma vez presente no
solo, não é mais possível erradicar
o mofo branco. Sem contar, que o
impacto pode ser até mais drástico
que da própria ferrugem”, enfatiza o
engenheiro agrônomo, José Marcelo Rúbio, da Coamo em Mamborê
(Centro-Oeste do Paraná).
Como não é possível erradicar o mofo branco, Rúbio explica que existem medidas para
que esse fungo não chegue perto
da lavoura. “É muito importante o
agricultor utilizar sementes de confiança e qualidade. Muitas vezes
uma semente pirata, sem o devido
processamento, pode levar a estrutura de resistência do fungo e
contaminar a área. Outra forma comum de contaminação é por meio

Mofo branco é uma doença que requer atenção e cuidados

das máquinas, principalmente as
colhedeiras utilizadas em uma propriedade afetada”, destaca.
A manifestação do mofo
branco será maior ou menor conforme as condições climáticas. O agrônomo revela que neste ano no Sul do
Paraná os danos foram severos, justamente devido a este fator. “Chuvas
frequentes, umidade relativa do ar
alta, acima de 70%, sombreamento
e temperaturas mais amenas, abaixo
de 25°C, oferecem o clima ideal para
o desenvolvimento do mofo branco.
São regiões com altitudes acima de
800 metros. ”
Porém, existem formas de
minimizar o dano, conforme orienta José Marcelo Rúbio. “Por meio
de medidas culturais, como espaçamento, variedades e população
de plantas, rotação de culturas
com gramíneas, controle biológico, cobertura de solo, palhada e,
por fim, o controle químico, é possível combater a doença. ”
O fitopatologista da Em-

brapa/Soja, Maurício Meyer, estava nesta estação de pesquisa
e ressaltou que a presença deste
fungo na área exige atenção do
produtor rural para acertar no manejo. “Não existe uma medida de
controle única que seja eficiente
para o mofo branco. Então, uma
vez que, se tenha o fungo, será
preciso conviver com ele o resto

Maurício Meyer, Embrapa/Soja
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MOFO BRANCO PODE CAUSAR ATÉ 70% DE REDUÇÃO DE PRODUTIVIDADE.
POR ISSO, A DOENÇA MERECE ATENÇÃO E CUIDADOS PARA O CONTROLE
da vida. Existem medidas que visam diminuir a incidência e as perdas que o mofo branco irá causar. ”
Meyer enfatiza que sempre após uma cultura
suscetível ao mofo branco – soja, feijão, algodão, girassol, tomate, batata -, se plante uma gramínea. “No
Sul temos várias opções de culturas de inverno que
ajudam nessa sucessão. É importante ter uma boa cobertura de solo que pode favorecer o fungo a perder

a capacidade de infectar as plantas na entressafra, e
condiciona o solo a favorecer o controle biológico
tanto com agentes que vamos pulverizar, como com
os inimigos naturais já presentes no solo. A condição
de composição de matéria orgânica favorece a presença desses inimigos naturais, para que possam inviabilizar o escleródio que é a estrutura de resistência
do mofo branco. ”

Marcílio Yoshio Saiki (Campo Mourão), Carlos Vinicius Precinotto (Pitanga), Lucas
Gouvea Vilela Esperandino (Campo Mourão), José Marcelo Fernandes Rúbio
(Mamborê) e Marlon de Barros (Boa Ventura de São Roque)

Cooperados ouviram atentamente sobre os prejuízos que a doença pode causar

Ajuste fino no plantio
Qualidade do plantio e os efeitos diretos em
produtividade foram destacados aos cooperados

Técnicos da Socidisco realizaram uma dinâmica
prática mostrando a importância da qualidade do
plantio e distribuição das sementes

24

REVISTA

Julho/2018

Quem vive no campo certamente já ouviu dizer que 50%
do sucesso de uma safra está relacionado a qualidade do plantio.
Quando se trata de milho então,
a ação precisa ser realizada com
muito mais critério. Isso porque,
cada híbrido possui uma população ideal que, quando combinada com boas práticas de manejo,
pode refletir em ganhos expressivos de produtividade. Por isso,

nunca é demais lembrar alguns
cuidados que devem e precisam
ser tomados, seja na substituição
e manutenção de equipamentos
ou na operação de máquinas e
implementos.
Essas e outras questões
foram discutidas no Encontro de Inverno deste ano, onde uma estação
foi preparada especialmente para
mostrar aos cooperados o quanto se ganha e também se perde,

ENCONTRO DE INVERNO

Um bom plantio representa 50% do sucesso de uma lavoura

-Oeste do Paraná). E ele vai além: “Isso não é tudo. Existem inúmeros fatores que influenciam na qualidade do
plantio, como, o uso de discos e anéis corretos, tratamento de sementes, a regulagem da plantadeira, entre
outros detalhes que auxiliam para uma plantabilidade
adequada”, alerta o técnico.
A pressa, conforme Francicani, é o pior inimigo do produtor durante o plantio. Ele explica que
quanto maior a velocidade do trator, menor será a
qualidade na operação. “Se aumenta a velocidade,
agrava e muito o estande final de população de plantas, o que afeta a produtividade final da lavoura”, esclarece o agrônomo. No experimento apresentado
aos cooperados foram constatadas perdas entre 3 e
19% por ocorrência de sementes duplas, mal distribuídas na linha.
Outro aspecto abordado na estação, além da
população de plantas, foi a profundidade adequada,
com um bom contato solo-semente e bem distribuídas
na linha de plantio. Dados que chamaram a atenção dos
participantes, de acordo com o técnico da Coamo. “Tivemos vários questionamentos porque os cooperados
perceberam que isso acontece muitas vezes nas lavouras deles. Deixamos bem claro que a melhor velocidade
para um perfeito plantio varia entre quatro e seis quilômetros por hora, no máximo”, finaliza.

com a adoção ou não de atitudes simples e baratas no
momento de “jogar” a semente no solo. “Abordamos
aqui o sistema de quatro tipos de velocidade do trator,
sendo quatro, seis, oito e dez quilômetros por hora, deixando bem claro para o produtor que o momento do
plantio é essencial, uma vez que, o sucesso da safra começa naquele momento. A velocidade do maquinário
é um aspecto que tem influência direta na emergência
da semente e isso precisa ser levado em consideração”,
aponta o engenheiro agrônomo Guilherme da Silva
Francicani, da Coamo em Campo Mourão (Centro-

Odair Johanns (Goioerê), Douglas Sala de Faria (São Pedro do Iguaçu), Juliano
Seganfredo (Campo Mourão), Guilherme da Silva Francicani (Campo Mourão) e
Itamar Leandro Suss (Toledo)

CESAR LUIS HOFSTETTER,

“

de Toledo (Oeste do Paraná)

Trabalho com lavoura e pecuária de leite e no
encontro podemos encontrar novas tecnologias
para as duas atividades. É um momento de contato com a pesquisa e com o que há de mais novo
para criação de gado e lavoura.

MAIKON ANSILAGO,

“

de Aral Moreira (Sudoeste do Mato Grosso do Sul)
Conhecer novas técnicas ajudam a aprimorar a
atividade. Em eventos como esses conhecemos
novas máquinas e tecnologias que podem ser
implementadas para a nossa realidade. Quem
busca produzir mais, tem que participar.
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CREDICOAMO

Cooperados aprovam

INTERNET
BANKING/MOBILE
L

ançado em junho, o serviço
de Internet Banking/Mobile
da Credicoamo, está tendo
grande aceitação e adesão por parte dos cooperados. Trata-se de um
marco na história da cooperativa de
crédito para que os associados possam por meio do aplicativo baixado
no smartphone ou tablet, ou acessando o site da Credicoamo, realizar transações financeiras de um
jeito simples, prático e seguro. Até
o fechamento dessa edição, mais
de dois mil cooperados já estavam
utilizando o novo serviço.
A cooperada Solange Cristina da Cruz Kilian, de Caarapó (Sudoeste do Mato Grosso do Sul), já
está utilizando a nova ferramenta. “É
uma novidade que veio para facilitar a vida do associado. Já esperava
por essa ferramenta, pois traz a comodidade de fazer todas as transações de onde estiver. Trabalhamos
26
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em família e sou a responsável pela
parte financeira de todos e facilitou
muito a minha vida”.
Fábio Araújo Bernardi, é
cooperado da Credicoamo em
Sidrolândia (Centro-Norte do
Mato Grosso do Sul), e também
já está utilizando o Internet Banking/Mobile. “Está fazendo toda
a diferença na hora de realizar as
transações. É um benefício para
melhorar a vida do associado da
Credicoamo. É uma ferramenta
fácil de usar e que agiliza o nosso dia a dia. Da nossa casa, ou de
onde estivermos tendo internet,
conseguimos fazer tudo.”
O projeto do Internet Banking/Mobile da Credicoamo foi
desenvolvido em parceria com a
Diebold Nixdorf e a Gás, e equipes de Teconologia de Informação da Credicoamo e Infraestrutura da Coamo, que prepararam a

estrutura, implementando as melhorias para atender ao projeto,
bem como o desenvolvimento de
cadastro biométrico dos cooperados para autenticação de movimentações nos caixas eletrônicos
e nas demais operações de caixa, substituindo o uso de senhas.
“Procuramos empresas conceituadas no mercado para desenvolver
uma ferramenta que garante transações executadas somente a partir de equipamentos cadastrados
pelo cooperado na Credicoamo,
segurança no tráfego de dados,
bem como, análise de comportamentos, fornecendo dados para
avaliação e monitoramento constante das transações”, informa o
gerente Administrativo da Credicoamo, José Luiz Conrado.
Conrado ainda destaca
que diferente de outros bancos,
algumas consultas estão disponí-

CREDICOAMO

Solange Cristina da Cruz Kilian, de Caarapó (MS): Trabalhamos em família e sou a
responsável pela parte financeira de todos, e facilitou muito a minha vida

veis apenas no aplicativo da Credicoamo, como por exemplo: consultas de sobras, seguros vigentes
e saldos de empréstimos e financiamentos. “Na consulta de seguros, por exemplo, ao clicar sobre
o item segurado, aparece o telefone da seguradora, facilitando o
acionamento em caso de sinistro.

Além disso, o cooperado pode escolher o perfil das operações que
deseja realizar: o perfil mais simples permite apenas as consultas
disponibilizadas, sem movimentação de recursos; o perfil completo
realiza além das consultas todas
as transações com movimentação
financeira”, explica.

Cooperados da

CREDICOAMO,
aguardem!

Vem aí linha para
financiamento de

ENERGIA SOLAR.

Fábio Araújo Bernardi, de Sidrolândia (MS): É uma ferramenta fácil de usar e que agiliza o nosso dia a dia
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TECNOLOGIA NO CAMPO

Resposta da

ADUBAÇÃO

para o milho segunda safra

Para o cooperado Claudemir Antonio Picolo, de Engenheiro
Beltrão (PR) ficou uma lição para este ano: a importância de
uma boa adubação para as lavouras de milho

O

ano não foi bom para o
milho segunda safra na
área de ação da Coamo. Houve atraso no plantio, faltou chuva e ainda teve casos em
que as lavouras foram afetadas
por vendavais. A colheita está em
28
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andamento, mostrando produtividades em todos os patamares.
Contudo, para o cooperado Claudemir Antonio Picolo, de Engenheiro Beltrão (Centro-Oeste do
Paraná), ficou uma lição: a importância de uma boa adubação para

as lavouras de milho.
O cooperado planta um
total de 180 alqueires no distrito
de Figueira do Oeste e escolheu
uma área de 18 alqueires para um
experimento. Em dez alqueires realizou uma adubação mais 'pesada',

TECNOLOGIA NO CAMPO

Agrônomo José Jean de Almeida
acompanha o cooperado Claudemir
Antonio Picolo: bom resultado do milho

seguindo as recomendações da
assistência Técnica da Coamo, enquanto deixou oito alqueires como
testemunha. De acordo com ele, a
diferença era visível desde quando
as plantas começaram a emergir
até a colheita, quando foi comprovada a importância da adubação
com uma produção de 20 sacas a
mais por alqueire em comparação
a área que não recebeu o mesmo
tratamento. Na área com adubação de 1000 quilos por alqueire
a produtividade foi de 290 sacas
enquanto que na parte com adubação padrão do cooperado ficou
em 270 sacas por alqueires
Picolo utilizou adubação
de mil quilos por alqueires e 500
de nitrogênio. A ideia era aplicar
mais 400 quilos de potássio, mas
devido a estiagem não foi possível. “As plantas com a adubação
emergiram primeiro, com mais vigor e resistiram bem mais a falta
de chuva e ao ataque de doenças
e pragas. Quando o clima não con-

tribui, como ocorreu neste ano, é
que vemos a diferença. E se tivéssemos chuva regular, a produtividade seria ainda maior”, pondera.
Ele cita que a lavoura também
resistiu mais aos ventos, em comparação a testemunha e áreas de
vizinhos. “Houve sim uma grande
diferença. Outro ponto importante é que a adubação utilizada na
segunda safra beneficia o sistema
como um todo, e esperamos uma
melhor resposta na safra de soja.”
O engenheiro agrônomo
José Jean de Almeida, da Coamo
em Engenheiro Beltrão, explica
que o departamento Técnico da
cooperativa está realizando um trabalho para elevar a produção de
milho segunda safra na região e
que a área do cooperado Claudemir Antonio Picolo respondeu bem
aos investimentos. “Ele é um cooperado adepto a novas tecnologias
e seguiu a nossa recomendação de
fazer uma adubação diferenciada.
Ficamos 45 dias sem chuva duran-

te o desenvolvimento da lavoura, e
mesmo assim houve uma boa resposta. Devido ao clima, não chegamos as 400 sacas por alqueire
que esperávamos, mas ficou bem
acima da área em que não recebeu
o mesmo tratamento, confirmando
que vale a pena o investimento.”
Almeida revela que na
área que recebeu a adubação,
houve um ataque severo de percevejo logo após a emergência
das plantas. O fato não ocorreu
na área deixada como testemunha, que fica no fundo do lote. “O
ataque aconteceu porque a área
adubada fica na cabeceira e a lavoura vizinha de soja havia sofrido
alta infestação de percevejo no
verão. O ataque da praga causou
perda de 15% na produtividade
média. A boa adubação fez com
que as plantas se recuperassem
bem e que as perdas fossem minimizadas. Sem o investimento, com
certeza, a produtividade teria sido
maior”, assinala.
Julho/2018 REVISTA
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Família Stipp, orgulho pela atividade iniciada pelos avós

Um por todos e todos pelo leite
Família Stipp de Manoel Ribas (PR) carrega na tradição a pecuária leiteira.
Trabalho é alicerçado na união e na busca constante para melhorar a atividade

P

roduzir leite é uma tradição que passa de pai
para filho há varias gerações na família Stipp,
de Manoel Ribas (Centro-Norte do Paraná). No
sítio Represa 1, localizado na comunidade Monjolo
Velho, os irmãos João Carlos e João Paulo, alicerçados pelo pai, Cirineu Stipp, sentem orgulho em seguir a atividade iniciada pelo avô, que foi sendo ab30
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sorvida ao longo dos anos por toda a família. “Desde
pequeno eu também estou no ramo, eu e meu irmão.
Meu pai e minha mãe também ajudam e estamos trabalhando juntos”, conta João Carlos, que toma a frente dos negócios ao lado pai.
Na pequena propriedade de 29 alqueires de cultivo, sendo 21 próprios, dois alqueires

DIVERSIFICAÇÃO

Cirineu Stipp mostra com orgulho a produção de leite

são destinados a pastagem, o
restante é ocupado por soja e
milho no verão, milho de segunda safra e aveia no inverno. “O
milho utilizamos todo para silagem para o trato dos animais”,

comenta João Carlos, lembrando que a produção de leite é um
dos principais negócios da propriedade. “O leite é o que segura nossas contas, hoje é o nosso
carro chefe pois é uma renda

que entra todo mês”, argumenta
o filho do ‘seo’ Cirineu.
A atividade leiteira, de
fato, não poderia ser de importância menor para o sítio dos
Stipp, cujas instalações modestas, mas, eficientes, abrigam
um plantel razoável de vacas
com boa produtividade diária.
“Temos atualmente 46 animais
em lactação de um total de 62,
além de 15 novilhas enxertadas
e umas 20 com menos de 12 meses de nascidas que ainda serão
inseminadas. Nossa média de
produção diária de leite é de 19
litros por vaca, sendo 870 no total. Mas, no verão, que é o pico
de produtividade já atingimos
1460 litros por dia de média”,
afirma João Carlos. “Isso dá uma
média de 25 litros por animal”,
completa. A média final de animais em lactação, no ano, é de
50 vacas produzindo, e a média
final de leite chega a 1.100 litros,
conforme os Stipp.
Para João Carlos o diferencial para alcançar alta produtividade é o trato diário dos animais, ou
seja, o que a vaca vai colocar da
boca para dentro e ruminar no
dia a dia. “Nós trabalhamos com
aveia no pastejo, silagem e ração
no coxo durante o inverno. E no
verão é pasto, silagem e ração.
Não pode faltar alimento para o
gado e boa sanidade”, argumenta
o cooperado que valoriza o trabalho em conjunto da família. “É
bom porque todo mundo se ajuda e não precisamos de mão de
obra de fora. É o nosso negócio
e precisamos zelar por ele. Acordamos cedo, tomamos um café e
colocamos a mão na massa, todos
juntos”, comemora.
Julho/2018 REVISTA
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Inaugurada loja de

AUTOATENDIMENTO
em Campo Mourão

Alderico e Leonora Raimundo, de Campo Mourão (PR), foram os primeiros a percorrer as gôndolas do Autoatendimento e colocar as compras na cestinha

A

Coamo inaugurou no dia
09 de julho, no entreposto de Campo Mourão, a
primeira loja de autoatendimento
para cooperados. A novidade é
mais um benefício para os associados que agora podem adquirir peças, acessórios, utensílios e
produtos veterinários, com mais
comodidade e agilidade, em um
ambiente amplo e moderno. Ao
todo mais de 1.200 itens estão
disponíveis nas gôndolas. O coo32
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perado fundador Martin Kaiser representou todos os cooperados e
juntamente com o presidente da
cooperativa, José Aroldo Gallassini, desatou a fita inaugural.
Constantemente, a Coamo busca inovar e modernizar
serviços e produtos. Inicialmente,
implantado em Campo Mourão, o
Autoatendimento será para itens
que não requeiram consulta ou
conhecimento técnico, ou receituário e orientações para uso.

O casal de agricultores
Alderico e Leonora Raimundo, de
Piquirivaí, distrito de Campo Mourão, foram os primeiros a percorrer
as gôndolas do autoatendimento
e colocar as compras na cestinha.
“Esse é um serviço muito bom,
pois ficamos a vontade e vamos
pegando aquilo que achamos necessário, sem precisar esperar”,
comemora o cooperado. Além
disso, dona Leonora também está
contente com o serviço que agili-

INVESTIMENTO

Martin Kaiser, cooperado fundador da Coamo, e José Aroldo Gallassini, durante inauguração do autoatendimento na Unidade da cooperativa em Campo Mourão (PR)

zará o trabalho. “Se meu marido desenvolve mais rápido o seu serviço, rende para a gente também. ”
Outro cooperado que passou as comprar na
sequência pelo caixa, foi André Luiz Tonet, de Campo Mourão. “É um serviço bastante útil, que vem para
facilitar nossa vida com a correria do dia a dia. Sem
contar, que a organização da loja também ficou muito boa, sendo fácil de encontrar os produtos. As vezes se você está esquecendo de alguma coisa, já olha
ali na gôndola e acaba lembrando de levar.”
Segundo o superintendente Técnico da Coamo, Aquiles de Oliveira Dias, esse é um serviço que
vem agregar ainda mais para o cooperado. “Dentro
de tudo aquilo que fazemos, estamos sempre olhando
para aquilo que é bom para o quadro social e o Autoatendimento se encaixa nesse foco. Buscamos com
isso, mais agilidade e conveniência no atendimento.

Muitos cooperados quando chegam na Coamo já sabem exatamente o que precisam, mas no sistema atual
é preciso pegar uma senha e aguardar ser atendido,
porém agora, ele pode já chegar e pegar nas prateleiras o que quer e já passar no caixa”, explica Dias.
Para o presidente da Coamo, José Aroldo
Gallassini, esse é um trabalho importante que começa a ser introduzido na cooperativa. “O projeto inicial
é criar uma loja de autoatendimento nos principais
entrepostos da Coamo, onde tem volume e fluxo
para esse serviço e com o tempo vamos ter diversas
lojas assim. É um trabalho que facilita muito a vida
do associado, agilizando o atendimento. E quando,
se tratar de um produto que tenha dúvidas ou necessita da consulta de um técnico da Coamo, ele pode
ser atendido normalmente pelo balcão de peças ou
veterinário.”

Aquiles de Oliveira Dias, superintendente Técnico da Coamo, e o cooperado André Luiz Tonet, de Campo Mourão (PR), finalizando a primeira compra
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REUNIÃO DE CAMPO

Conhecimento em campo
Diretoria da Coamo realizou 29 reuniões
em toda área da cooperativa no PR, SC
e MS. Encontro é importante ferramenta
de auxílio para tomada de decisões na
condução da atividade dos cooperados

José Aroldo Gallassini em reunião com cooperados em Nova Santa Rosa (PR)
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A

história da Coamo é marcada pela integração
entre cooperados e diretoria. Desde a fundação da cooperativa, o presidente da Coamo
José Aroldo Gallassini percorre toda a área de ação
no Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul realizando encontros para levar informações atuais ao
quadro social sobre a Coamo e o agronegócio brasileiro. As reuniões ocorrem duas vezes no ano, e as do
segundo semestre foram entre os dias 24 de junho e
04 de julho. Ao todo foram 29 reunindo cerca de oito
mil cooperados e familiares.

REUNIÃO DE CAMPO

Também foram apresentadas informações importantes sobre
a Credicoamo Crédito Rural Cooperativa e da Via Sollus Corretora de
Seguros. As reuniões contaram ainda com a participação do diretor-secretário Ricardo Accioly Calderari, gerente de Assistência Técnica,
Marcelo Sumiya, e do assessor de Cooperativismo, Guilherme Sávio.
O presidente da Coamo considera as Reuniões de Campo como uma importante ferramenta de auxílio para tomada de
decisões na condução da atividade dos cooperados. “Durante as
reuniões, falamos da comercialização da safra colhida nesse ano e
dos contratos da safra futura, estoques mundiais e tendências de
preços de maneira que o associado tenha bastante informação”,
comenta. Ele acrescenta que a participação do quadro social foi
expressiva em todas as reuniões. “É um trabalho importante onde
fazemos uma retrospectiva do primeiro semestre e as perspectivas
para o segundo, abordando tendências de mercado, situação geral
do Brasil e da Coamo. É uma oportunidade para estarmos juntos
com os cooperados em suas comunidades", assinala.

Julho/2018
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REUNIÕES DE CAMPO TÊM COMO OBJETIVO PROMOVER MAIOR
APROXIMAÇÃO E INTEGRAÇÃO ENTRE DIRETORIA E COOPERADOS

Custo como ferramenta
para comercialização

Abelardo Luz e Ouro Verde (SC)

Amambai (MS)

Boa Esperança e Janiópolis (PR)

Bragantina, Tupãssi e Brasilândia do Sul (PR)

Caarapó (MS)
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Um dos assuntos tratados pela diretoria da
Coamo nas Reuniões de Campo e que sempre chama a atenção dos cooperados é a comercialização
dos produtos agrícolas.
De acordo com o diretor-presidente da Coamo, José Aroldo Gallassini, os cooperados estão
absorvendo bem as recomendações e com isso alcançando boas médias na comercialização. “Apresentamos informações importantes sobre o custo de
produção das principais lavouras. Isso faz com que os
cooperados avaliem bem as condições e o cenário
atual. Vendendo a produção em diversas vezes, com
base no custo de produção, o cooperado faz uma
média melhor. Não podemos ser especuladores de
preços porque às vezes podemos perder dinheiro.
Temos percebido que cada vez mais nossos cooperados estão entendendo a recomendação de acompanhar o mercado e fazer vendas escalonadas”, destaca.

Trigo e suas influências

A redução na colheita da safra 2017 e a quebra
da produção argentina, aliadas à alta do dólar, criaram
um ambiente de preços sustentados durante o primeiro semestre de 2018. Completa este cenário, a baixa
qualidade do trigo argentino. Melhores preços motivaram aumento de 10% na área plantada no Paraná.
Atrasos no plantio da safra 2018 retardarão a
colheita levando à sustentação de preço por um período mais longo que o normal. A formação do preço
está condicionada pela paridade de importação do

REUNIÃO DE CAMPO

MARCIANO FANTINEL,

“

MARIA HELENA DA SILVA RAFAELI,

“

Abelardo Luz (SC)

Pitanga (PR)

Participo das reuniões para ver o mercado e os
estoques dos produtos. São informações que
ajudam a conduzir a atividade, ainda mais num
momento como esse que estamos vivendo, de
várias incertezas no campo econômico e político.

Campo Mourão, Luiziana e Corumbataí do Sul (PR)

A Coamo sempre nos ajuda e o que tenho hoje
é graças a cooperativa. Em reuniões como essas
recebemos informações importantes do que
plantar e de como vender a produção e conduzir
as atividades no dia a dia.

Coronel Vivida e Honório Serpa (PR)

trigo argentino que, apesar da qualidade inferior, ainda atende a necessidade dos moinhos.
A safra nova da Argentina, que vem para o
mercado no final de novembro, traz preços de US$50
por toneladas mais baixos, o que representa R$ 11
por saca. Isso jogará os preços para baixo também
aqui no Brasil.

Milho no mercado interno e externo

Após a colheita recorde da segunda safra em
2017, os preços vieram para níveis abaixo do mínimo, disparou a PGPM (Política de Garantia de Preços Mínimos) com leilões de Pepro, que acabaram
por incentivar as exportações a ponto de deixar os
estoques de passagem no início de 2018 em níveis
insuficientes para atender a demanda interna. Houve
novamente a necessidade de importação de milho e
os preços elevaram-se em todo o território nacional.
Atrasos na colheita da soja 2017/18 impediram que
os produtores plantassem o milho safrinha no melhor

Dourados e Itaporã (MS)

Engenheiro Beltrão e Quinta do Sol (PR)

Faxinal, Marilândia do Sul e Cruzmaltina (PR)
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NA ÁREA DE COOPERATIVISMO, SÃO APRESENTADAS AS ATIVIDADES
REALIZADAS, OS BENEFÍCIOS E SERVIÇOS OFERECIDOS PELA COAMO
de sua janela e colaboraram para uma redução ainda maior de área. Estiagem prolongada durante os
meses de abril e maio complementam este cenário
de sustentação de preços. No entanto, mesmo com a
quebra da 2ª safra em 2018, há excedente exportável
e isso está pressionando os preços, que saem da paridade de importação para a paridade de exportação.
Os estoques mundiais caíram pela segunda
safra consecutiva, de 228 para 193 e depois para 155
milhões de toneladas na projeção para o final da safra 2018/19, reflexo dos preços baixos que levaram
os produtores a reduzir a área plantada. A safra 18/19
ainda não foi colhida no Hemisfério Norte, mas o clima tem colaborado e aponta para rendimentos bons.
Há também uma política de redução dos estoques na China, com leilões de venda dos estoques
públicos. Há problemas de qualidade no milho estocado e parte será destinado a produção de etanol.
O pano de fundo disso tudo é a melhor eficiência na
produção de suínos, com melhoria substancial da
conversão alimentar, com a modernização do sistema produtivo em substituição à criação de fundo de
quintal. Outro fator que deixa os chineses mais tran-

quilos é a estabilização do consumo de carnes no
País. Eles já consomem mais de 100 Kg per capita, se
computado também o consumo de pescado.

Goioerê, Quarto Centenário, Rancho Alegre do Oeste, Moreira Sales e Mariluz (PR)

Guarapuava, Candói, Cantagalo, Pinhão e Goioxim (PR)

DIEGO ALBERTO GOTTEMS,

“

Mangueirinha (PR)
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Esperamos pelas reuniões para ver como será
o mercado futuro e se programar para as próximas safras. Quanto mais informação melhor,
e as que recebemos da diretoria são seguras e
ajudam na tomada de decisão.
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Soja em bom momento

EUA e Brasil vieram de safras boas em
2017/18, mas a Argentina sofreu com uma seca severa que reduziu sua produção em 20 milhões de toneladas. Os preços domésticos reagiram em função
dessa quebra. Logo em seguida, a guerra comercial
entre EUA e China, com ameaças de imposição de
tarifas sobre as exportações americanas de produtos agrícolas, trouxe altas expressivas nos prêmios
de exportação da soja brasileira. O câmbio também
foi decisivo nessa alta, com a forte desvalorização do
real decorrente da alta de juros nos EUA e incertezas
políticas e eleitorais aqui no Brasil.

ADÉLIO CARLOS WIEBBELLING,

“

Nova Santa Rosa (PR)

Qualquer dúvida que temos, podemos tirar com
as reuniões. Quem participa melhora a produção e a comercialização. A diretoria da Coamo
está sempre presente e repassando informações
importantes.

REUNIÃO DE CAMPO

Ivaiporã (PR)

Mangueirinha (PR)

Juranda e Altamira do Paraná (PR)		

Manoel Ribas, Cândido de Abreu e Reserva (PR)

Laguna Carapã (MS)

Maracaju (MS)

Mamborê (PR)

Palmas (PR)

CLÓVIS ROBERTO DALPOSSO,

“

Ouro Verde do Oeste (PR)

Ficamos por dentro do mercado e das perspectivas
de produção. São assuntos que ajudam a tomar a
decisão, seja no plantio ou na comercialização. A
diretoria por perto nos traz segurança e informações necessárias para a condução das atividades.

JAIRO GROSS,

“

Dourados (MS)

Acompanhar o mercado e os estoques brasileiro e mundial é a melhor maneira para comercializar a produção.
Com as informações, podemos programar a venda com
os melhores preços e ter uma melhor média. Esse é um
dos objetivos apresentados pela diretoria da Coamo.

Julho/2018 REVISTA

39

REUNIÃO DE CAMPO

COOPERADOS RECEBEM INFORMAÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS E
AS NOVAS TECNOLOGIAS PARA O CAMPO, POR MEIO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Peabiru e Araruna (PR)

São João do Ivaí, Fênix e Barbosa Ferraz (PR)

Pitanga, Boa Ventura de São Roque, Palmital e Santa Maria do Oeste (PR)

Sidrolândia (MS)

Roncador, Iretama e Nova Tebas (PR)

Toledo, Dez de Maio, Vila Nova, São Pedro do Iguaçu e Ouro Verde do Oeste (PR)

São Domingos e Ipuaçu (SC)

Xanxerê (SC)

ALVARO MACHADO DA LUZ,

“

Campo Mourão (PR)
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Participo de todas as reuniões e temos um raio X
da comercialização e do custo de produção. Com
as informações repassadas pela diretoria, conseguimos tomar a decisão mais acertada para
reduzir os custos e aumentar a renda.

Julho/2018

ADAELSON JOSÉ BOSCO,

“

Ivaiporã (PR)

A diretoria da Coamo nos traz informações importantes seja sobre o cenário político, econômico e da cooperativa. Se a Coamo vai bem, os
cooperados vão bem e isso vem acontecendo
desde o início da cooperativa.

REUNIÃO DE CAMPO
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TECNOLOGIA

Cooperados conhecem processo de produção
das Sementes Coamo na UBS de Furnas

Coamo oferece sementes de qualidade e
com boa produtividade aos cooperados

E

ntre os dias 19 e 21 de junho, a Unidade de
Beneficiamento de Sementes (UBS) de Furnas,
em Manoel Ribas (Centro-Norte do Paraná),
abriu as portas para uma visita de cooperados de várias regiões do Paraná. O objetivo foi mostrar todo
o processo que envolve a produção de sementes da
Coamo, desde a chegada do grão até o produto final entregue aos associados. Participaram do evento
cooperados de Tupãssi, Vila Nova, Bragantina, Brasilândia do Sul, Juranda, Guarapuava, Engenheiro Beltrão, Marilândia do Sul, Faxinal e Cruzmaltina, somando mais de 170 pessoas.
De acordo com o engenheiro agrônomo
Alexandre Bianchi, coordenador de Fornecimento
de Insumos Agrícolas da Coamo, os cooperados das
11 unidades de diferentes regiões do Paraná pude42
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Paulo Guido Schneider, cooperado em
Vila Nova, na região de Toledo (Oeste
do Paraná), observa que foi um dia
produtivo e de muito conhecimento

Gilberto Pasqualatto, de Bragantina
(PR), ressalta a importância de
conhecer a UBS e como é realizado o
processo de produção de sementes

TECNOLOGIA

Estrutura
A Coamo mantém 13 Unidades de Beneficiamento de
Sementes (UBS) distribuídas
nos Estados do Paraná e Santa Catarina, sendo credenciadas junto ao Ministério da
Agricultura e Abastecimento
(Mapa). A cooperativa possui também credenciamento
como produtora e certificadora da própria produção,
onde cada UBS possui um rigoroso sistema de gestão de
qualidade, permitindo assim
a rastreabilidade das sementes desde a implantação dos
campos de multiplicação até
a comercialização.

Objetivo foi mostrar todo o processo que envolve a produção de sementes
da Coamo, desde a chegada do grão até o produto final entregue aos associados

ram conhecer de perto todos os
processos que dão segurança e
qualidade para as sementes Coamo. “Eles conheceram todo o funcionamento de uma UBS, desde a
classificação das sementes, como
é realizada a escolha de campos
para a produção e toda a tecnologia empregada para o armazenamento e tratamento das sementes.
Uma novidade implantada nos
últimos meses é o resfriamento
dinâmico das sementes, que proporciona mais qualidade para o
produto.”
O cooperado Gilberto Pasqualato, de Bragantina (Oeste do
Paraná), ressalta a importância de
conhecer a UBS e como é realiza-

do o processo de produção de sementes. “É uma unidade bastante
moderna e com rígido controle de
qualidade e muita seriedade nas
sementes que são embaladas para
nós. A gente vê o grão já pronto
para plantar, mas não sabemos tudo
que está por trás. Há muita tecnologia empregada que garante toda a
qualidade das sementes Coamo.”
Paulo Guido Schneider,
cooperado em Vila Nova, na região
de Toledo (Oeste do Paraná), observa que foi um dia produtivo e de
muito conhecimento. “As sementes
são produzidas com muita tecnologia e segurança. Fico satisfeito e
tranquilo em continuar utilizando
as sementes Coamo”, destaca.

A cooperativa possui seu
próprio Laboratório de Análise de Sementes, credenciado junto ao Mapa, seguindo
as normas da ABNT ISO/ IEC
17:025, onde são realizadas
análises para o controle interno de qualidade, subsidiando a tomada de decisão
na área da produção, utilizando diversos métodos de
análises, como teste de tetrazólio, peroxidase, hipocótilo,
transgenia entre outros, bem
como os testes para controle
de qualidade como pureza,
verificação de outras cultivares, germinação e peso de
1.000 sementes, onde são
gerados os documentos que
habilitam as sementes para a
comercialização.
Julho/2018 REVISTA
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Líderes reunidos
Encontro de Líderes Cooperativistas marca a comemoração
do Dia Internacional do Cooperativismo na Coamo

José Aroldo Gallassini, fez a abertura do encontro
de Jovens Líderes Cooperativistas da Coamo

O

cooperativismo é a razão de milhões de pessoas ao redor do mundo
terem uma vida melhor e com
qualidade de vida. É um sistema
que consegue congregar o lucro
com o social de uma forma justa
e equilibrada. Devido a milhares
de conquistas deste modelo econômico, todo primeiro sábado do
mês de julho é comemorado o Dia
Internacional do Cooperativismo.
Neste ano, a Aliança Cooperativa
Internacional (ACI), importante organismo de representação do movimento cooperativista no âmbito
global definiu como tema do dia
44
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do cooperativismo: “Sociedades
sustentáveis por meio da cooperação”. Mais de 1,2 bilhão de cooperados, em 107 países, celebraram
a data. Neste ano, a Coamo se antecipou e realizou em 29 de junho
o Encontro de Líderes Cooperativistas que sempre marca a comemoração desse momento especial
para a cooperação.
Sediado em Campo Mourão (Centro-Oeste do Paraná), o
evento contou com a presença de
400 cooperados participantes de
todas as turmas do Programa Coamo de Jovens Líderes Cooperativistas, que iniciou em 1998, e é um

exemplo de educação cooperativista no país. Após a abertura do
evento realizada pelo presidente
da Coamo, José Aroldo Gallassini,
eles participaram de duas palestras com conteúdo relevante para
o seu trabalho. A primeira com o
tema “conjuntura econômica e
política, e perspectivas para 20182022” e a segunda sobre formação de preços.
Da primeira turma do curso de Formação de Líderes Cooperativistas, Ivan Zanin, veio de Caarapó no Mato Grosso do Sul para
participar do evento. Sem hesitar
ele destaca o significado da Coa-

ENCONTRO DE COOPERATIVISTAS

mo e do sistema cooperativista
para a sua vida. “O encontro vale
para marcar e frisar a importância
do cooperativismo em nossa vida,
trabalho e, principalmente, no trabalho que vem do campo. No meu
dia a dia vejo que sozinhos não somos nada, mas somando forças, temos muito mais poder com a nossa
cooperativa. A Coamo faz parte da
minha família.”
Quem também participou
foi a cooperada, Francine Greggio, de Boa Ventura de São Roque.
“Essa é uma oportunidade de nos
encontrarmos para compartilhar
ideias com pessoas que têm o
mesmo objetivo. Com a união de
todos, nos sentimos mais animados e obtemos resultados muito
melhores. Cada um é dono do seu
trabalho, mas estão todos alinhados no mesmo objetivo. ”
Para o cooperado Carlos
Alberto Gitroni, de São Domingos,
Santa Catarina, o cooperativismo
é a forma que o agricultor tem de
crescer ainda mais. “O cooperativismo é muito importante para todas as classes. Mas, para nós agricultores é mais ainda, pois é uma
forma de unidos se obter mais
lucro. Além disso, com a Coamo,
constantemente adquirimos mais
conhecimento, pois nossa cooperativa está sempre atenta em nos
trazer modernas tecnologias”, comemora.

No mundo, o
cooperativismo
congrega 1,2
bilhão de
pessoas em 107
países, com
2,6 milhões de
cooperativas.

1 a cada 6
pessoas

no mundo
é associada
a uma
cooperativa.

Para o presidente e idealizador da Coamo, José Aroldo Gallassini, a cooperativa tem muitos
motivos para comemorar esta data
com o quadro social. “Nossa comemoração do dia Internacional do
Cooperativismo foi muito proveitosa. Aproveitamos a oportunidade
para levar mais conhecimento aos
cooperados com palestras atuais.
Nosso objetivo é desenvolver e
manter o espírito cooperativista na
juventude, para que o cooperativismo seja trabalhado como é de
fato. Um sistema em que todos puxam para o mesmo lado: diretoria,
cooperados e funcionários”, reforça Gallassini.
Durante o encontro, o gerente Administrativo da Credicoamo, José Luiz Conrado fez uma
apresentação do serviço Internet
Banking/Mobile da Credicoamo,
ferramenta segura e moderna que
já está trazendo mais facilidade
para aos associados.
Para finalizar, o assessor
de Cooperativismo da Coamo,
Guilherme Montenegro Sávio,
apresentou os benefícios da cooperativa para os cooperados. São
muitos os benefícios disponibilizados pela Coamo aos seus associados, nas áreas de pesquisa,
desenvolvimento e inovação, logística, gestão e suporte, e da cooperação que vai além do campo”,
salienta.

O movimento
gera 250
milhões de
empregos.

Se as 300

maiores

cooperativas do
mundo fossem
um país, seria a

9ª economia do
mundo.

Ivan Zanin, de Caarapó (MS)

Francine Greggio, de Boa Ventura de São Roque (PR)

Carlos Alberto Gitrone, de São Domingos (SC)

Na Coamo, são
mais de 120

mil pessoas

entre cooperados,
funcionários e
seus respectivos
funcionários.

No Brasil, são 13,2 milhões de
cooperados associados em 6,6 mil
cooperativas de 13 segmentos
de atuação: 6,3% da população
brasileira faz parte de alguma
cooperativa e sem levar em consideração
os cooperados e seus familiares esse
número sobre para 25,4.
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COAMO REALIZA ANUALMENTE ENCONTRO COM PARTICIPANTES DAS TURMAS
DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE JOVENS LÍDERES COOPERATIVISTAS

José Luiz Conrado, gerente Administrativo da Credicoamo, fez
uma apresentação do serviço Internet Banking/Mobile

Guilherme Montenegro Sávio, assessor de Cooperativismo,
apresentou os benefícios da cooperativa para os cooperados

Falando sobre economia

a perspectiva que melhore. A alta do petróleo ocorreu devido a tensões diplomáticas. Os Estados Unidos
querem que o resto dos países parem de consumir petróleo do Irã, que é um grande produtor. Então, na medida que se limita a oferta global de petróleo, o preço
aumenta. É algo natural”, destaca.
Ainda sobre o petróleo ele salienta que há
uma capacidade de produção não explorada. “Tem
um bom potencial para esse preço do combustível
cair até o final do ano. De outro lado a taxa de câmbio
pode cair. Assim, pegamos o preço do combustível
externo mais barato e a taxa de câmbio que já não vai
pesar mais tanto no combustível. A perspectiva é de
alguma forma positiva para os combustíveis. ”
Lavieri ainda ressalta que para o próximo ano

“Conjuntura econômica e política e perspectivas para 2018/2022”, foi tema de uma das palestras do
Encontro de Líderes Cooperativistas. Quem abordou
o assunto foi o economista Bruno Lavieri. Ele explicou
na palestra que o agronegócio foi pouco afetado pela
crise do país. “O país está crescendo muito pouco,
saindo de uma crise profunda e o que tem ajudado
o Brasil a sair dessa crise é justamente o agronegócio.
Certamente, esse setor continuará crescendo e aos
poucos aumentará seu poder relativo em relação ao
resto da economia.”
Apesar da instabilidade política que o país
passa, o economista acredita que para o agronegócio
as perspectivas são boas. “Quando o risco aumenta, a
taxa de câmbio aumenta e isso eleva também a rentabilidade do agricultor. Então, quando o Brasil cresce
bem o agricultor cresce pela demanda interna que
aumenta, mas quando não está tão bem, tem a taxa
de câmbio que ajuda o agricultor a se proteger em
momentos não tão bons no mercado interno. ”
Em relação a inflação, Lavieri destaca que
houve uma queda importante. “Passamos por dois
anos [2015 e 2016] com uma inflação muito alta. Em
2017 tivemos um nível muito baixo e a ideia é que se
mantenha estável pelo menos até o fim de 2022."
O economista destaca também que existe
perspectiva de melhora a respeito dos altos valores do
combustível e frete. “Os preços internacionais já temos
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Bruno Lavieri abordou a economia brasileira e mundial

ENCONTRO DE COOPERATIVISTAS

o agricultor pode ficar tranquilo que o cenário é de
melhora. “Estamos vindo de dois anos bons para a
agricultura e a tendência continua sendo positiva."
Sem contar, que a China continua consumindo nossa
soja, e por estar passando por reformas importantes,
com uma economia com alto potencial de crescimento e, sempre continuará precisando do Brasil como
parceiro. ”

Olhos abertos para o mercado
Mercado é um tema oportuno e sempre de
interesse do homem do campo, mas que exige conhecimento para se destacar e não correr riscos. É
preciso olhar para frente e se manter atualizado. Para
ajudar o cooperado nessa tarefa, a Coamo trouxe o
economista Paulo Roberto Molinari, da Safras & Mercado. “O nome do nosso mercado é Mercado Futuro.
Olhar para o passado pode ser desfavorável. Não dá
para contar com a sorte, quem pensa que Bolsa de
Chicago é um cassino ou loteria, está bem distante
da realidade dos acontecimentos. ”
Segundo Molinari, a Bolsa de Chicago, assim
como as demais bolsas, têm tido cada vez mais volume de negócios, facilitado pela tecnologia. “Com
advento da tecnologia é possível operar qualquer
bolsa no mundo, de qualquer lugar no mundo. Naturalmente mais pessoas negociando no mesmo lugar,
cria mais interesse pela velocidade da informação.
Uma informação rápida, vai propiciar a esses investidores ações mais rápidas de mercado. Assim, quanto
mais veloz for essa informação, mais volátil ficarão os
mercados. Daqui para frente temos que nos acostumar muito com a volatilidade.
Antigamente, o tempo para acompanhar as
informações do mercado era maior, conforme destaca o economista. “Tínhamos mais tempo para pensar na informação, pesquisar e tomar uma decisão.
Hoje, o preço corre em às vezes 15 minutos. O preço
é melhor de manhã e a tarde cai rapidamente. Então,
só vamos nos adaptar a esse processo aprendendo
a acompanhar o mercado todo dia, verificando as informações reais e aprendendo a ver os fatores que
de fato influenciam no preço.”

Com esse dinamismo, o agricultor empreendedor precisa aprender a detectar riscos e oportunidades. “A internet nos trouxe muita informação, tanto
boa quanto ruim, mas precisamos aprender como
isso funciona, identificando qual a informação nos
traz vantagem na hora de decidir pela comercialização e destacar a informação ruim que só fala aquilo
que nos deixa feliz. E tem muita informação desse
tipo, que influencia negativamente a comercialização.
É preciso realmente fazer a leitura do que influência
de fato o preço, como os relatórios do USDA, o clima,
câmbio, os gráficos da Bolsa de Chicago, este último
sendo um lado da comercialização que a nova geração precisa aprender rapidamente”, ressalta Molinari.
O mercado é um terreno complexo, nem
sempre fácil de entender para muitas pessoas e um
dos caminhos é buscar conhecimento. “Se você não
gosta de volatilidade e comercialização, passe isso
para alguém que se identifique e dedique-se, pois
os mercados geram oportunidades importantes que
precisam ser aproveitadas. Mas, também gera situações ruins que nos exige mais paciência e estratégias
de comercialização”, enfatiza.
Molinari ainda observa que é preciso equilibrar custo e especulação de mercado. “Quando temos preços bons, precisamos aproveitar para vender
um pouco e travar nossos custos e, talvez, especular,
o que faz parte do nosso mercado, com a outra parte
que nos possibilita esperar um pouco mais para vender, aproveitar um câmbio mais volátil, enfim, uma
situação mais favorável.”

Economista Paulo Roberto Molinari falou sobre o mercado agrícola
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MULHER ATUAL

Entrando em cena
Participantes do Mulher Atual em Araruna
(PR) se sentiram renovadas e prontas para
resgatar o empreendedorismo

A

s mulheres cooperativistas da Coamo continuam sendo transformadas. São mudanças
no jeito de pensar e agir e, consequentemente, na qualidade da vida. O motivo é a participação
delas no curso Mulher Atual, realizado pela Coamo
em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). O curso conta com quatro módulos que abordam: aspectos culturais, emocionais,
socioambientais e profissionais. As turmas são de 20
a 25 participantes maiores de 18 anos com carga horária de 80h, sendo 8h semanais.
Recentemente, mais uma turma concluiu o
Mulher Atual em Araruna (Centro-Oeste do Paraná).
Durante o evento as participantes conhecem, debatem e aprendem sobre o despertar de uma nova postura frente a desafios pessoais, sociais e profissionais,
desenvolvendo comportamento mais adequado e
proativo nas esferas humana, social e econômica.
Após a participação no curso, sempre em um
dia específico e determinado em conjunto pelas alunas
e professora, elas relatam com satisfação a evolução e
as melhorias que tiveram. Marta Cristina de Lima Dias,
por exemplo, contou que não imagina o que viria quando começou o curso. “Foi de fato um despertar, onde

Cristiane, Elaine, Marta e Marisa: agradecimento à Coamo pela oportunidade

comecei a me conhecer melhor, e ver qual é o meu papel na minha família e no meu trabalho. A mulher hoje
precisa ser atual, atualizada e parceira do marido.”
A comparação do antes e o depois do evento, demonstram mulheres transformadas e prontas
para encarar o mundo com um outro olhar, como é
o caso de Cristiane Serrano dos Santos. “Pensamos
muito para sair de casa. Mas, quando me convidaram
tive a certeza de que deveria participar, pois precisava me abrir para coisas novas, o que de fato eu consegui. Foi ótimo”, revela.
Quem também sente a transformação dentro
de si é Marisa de Oliveira Zavadski. “O aprendizado
foi grande. Adquiri muito conhecimento que inclusive
foi bom para eu repassar à minha própria família. Voltou meu interesse por coisas que eu havia deixado de
lado. Sem dúvidas, resgatar o meu ‘Eu’, onde eu me redescobri, deixando de lado obstáculos que eu mesma
criava dentro de mim”, recorda a participante.

Participantes do curso Mulher Atual, em Araruna (PR)
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DICA DO CAMPO

Aprendendo mais sobre...

PIMENTÃO

O

pimentão é uma das hortaliças mais ricas em vitamina
C e quando maduro é excelente fonte de vitamina A.
Também é fonte de cálcio, fósforo e ferro. Possui poucas
calorias. É um fruto originário do sul do México e América Central,
pertencente à família das Solanáceas como a batata, o tomate, o
jiló, a berinjela e as pimentas. A planta tem alguma resistência ao
frio, mas se desenvolve melhor entre 18 e 25 0 C.
Época de plantio: agosto a outubro nas regiões de inverno frio e
o ano todo em regiões de clima quente.
Semeadura: em sementeiras, distribuindo as sementes em sulcos
espaçados de 10 cm em 10 cm. Gastam-se 2 a 3 9 de sementes por
metro quadrado. Cada grama contém 150 a 170 sementes.
Adubação: aplicam-se as seguintes quantidades por cova: 2 e de
esterco de curral, 150 a 200 9 de superfosfato simples e 10 a 20 9
de cloreto de potássio. Os adubos minerais podem ser substituídos
por 150 a 200 9 de NPK na fórmula 1-14-8.
Transplantio: é feito quando as mudas estão com 8 a 10 cm de
altura, adotando-se o espaçamento de 80 cm entre linhas por 40
cm entre covas.
Irrigação: na sementeira, diariamente; no local definitivo, a cada 3
dias. Deve-se evitar o encharcamento.
Adubação em cobertura: deve ser feita a cada 20 ou 25 dias,
aplicando-se 15 a 20 g de sulfato de amônio ou nitrocálcio por
planta.
Estaqueamento e amarração: coloca-se uma estaca de 1 a 1,20
m ao lado de cada planta e amarra-se a planta à estaca.
Desbrota: retiram-se as brotações que aparecerem abaixo da bifurcação inferior da haste principal.
Colheita: os pimentões podem ser colhidos verdes ou maduros,
cerca de 100 a 120 dias depois da semeadura.
COMO COMPRAR
O pimentão é uma planta de verão, atualmente produzido também
no inverno com o uso de cultivo em estufa. Há três tipos básicos
de pimentão quanto ao formato: quadrado, retangular e cônico.
Com relação a coloração, os frutos são verdes quando imaturos,
tornando-se vermelhos, amarelos ou alaranjados quando maduros,
dependendo da variedade. Os pimentões roxo e creme formam a
exceção deste padrão, pois apresentam esta cor desde o início de
sua formação. Os frutos devem apresentar-se limpos, firmes e com
casca brilhante, o que indica que estão frescos. Os frutos colhidos

muito novos têm cor verde-pálida e murcham mais rapidamente.
Deve-se dar preferência aos frutos cujos talos foram cortados rentes.
Ao escolher os frutos deve-se manipulá-los com cuidado, sem apertá-los ou quebrá-los, para não danificar os que serão adquiridos por
outros consumidores.
COMO CONSERVAR
Os frutos podem ser conservados em condição natural, em local
fresco, por 2 a 4 dias. Em geladeira doméstica podem ser mantidos
por mais de uma semana, quando embalados em sacos plásticos
perfurados e colocados na parte inferior. O murchamento é acelerado quando os frutos são mantidos em condições naturais.
COMO CONSUMIR
Os frutos podem ser consumidos verdes ou maduros, crus em saladas, como condimento no preparo de molhos, assados ou cozidos na elaboração de diversos tipos de pratos. Quando consumido cozido é de digestão mais fácil do que quando cru. Os frutos
maduros de algumas cultivares são utilizados para a produção de
páprica (pimentão em pó). Quando o pimentão é consumido cru, é
fundamental higienizá-lo bem antes do consumo para eliminar microorganismos que possam estar na casca e causar doenças. Após
lavagem em água corrente, os frutos devem ser deixados de em
solução sanitizante própria para hortaliças, na dosagem e tempo
recomendados pelo fabricante.

Fonte: Embrapa Hortaliças
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CURSOS SOCIAIS

Receitas para a família

P

romover a qualidade de vida e o desenvolvimento no campo são alguns dos objetivos
do cooperativismo. Para a conquista destes
ideais, a Coamo em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) realiza todo mês os cursos sociais. Com
temas variados e atualizados, as participantes -

cooperadas, esposas e filhas de cooperados - têm
sempre a oportunidade de aprender algo a mais,
tanto para fazer a alegria da família, ou até mesmo
ter mais uma fonte de renda em casa. Além disso, em todas as receitas elas utilizam os Alimentos
Coamo, um dos frutos do trabalho de todos os associados da cooperativa.

Risotos e saladas, em Abelardo Luz (Oeste de Santa Catarina)

Confeitos e arranjos de bolos, em Boa Esperança (Centro-Oeste do Paraná)

Receitas integrais, em Boa Ventura de São Roque (Centro do Paraná)

Lanches em sanduíches, em Dois Irmãos (Oeste do Paraná)

Assados de massas caseiras, em Ivaiporã (Centro-Norte do Paraná)

Cozinhas do mundo, em Janiópolis (Centro-Oeste do Paraná)

Preparo de Carnes e acompanhamentos, em Juranda (Centro-Oeste do Paraná)

Curso de conservas, em Nova Santa Rosa (Oeste do Paraná)
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na
Ingredientes
Massa
- 4 xícaras de Farinha de Trigo Anniela
- 2 xícaras de açúcar
- 2 potes de iogurte natural
- 3 ovos
- ½ xícara de Óleo de Soja Coamo
- 1 colher (sopa) fermento em pó
- 500g banana cortada em rodelas
Farofa
- ½ xícara de açúcar
- 1 colher (sopa) canela em pó
- 2 colheres (sopa) de Margarina Coamo Extra Cremosa
- 1 xícara de Farinha de Trigo Anniela

Modo de preparo
Massa: Em liquidificador coloque o iogurte, ovos, óleo e o açúcar e
bata. Em um recipiente a parte misture a farinha com o fermento
e adicione a mistura já batida mexendo até formar uma massa
homogênea. Acomode esta massa em uma assadeira untada e
polvilhada e coloque as rodelas de bananas por cima. Reserve
enquanto prepara a farofa.
Farofa: Utilize o mesmo recipiente que foi preparado a massa
(aproveitando as raspas), misture todos os ingredientes,
trabalhando com as mãos para esfarelar. Cubra a massa reservada
com a farofa e leve em forno pré-aquecido, asse por 30 minutos.

Para mais receitas acesse:
www.facebook.com/alimentoscoamo
www.alimentoscoamo.com.br
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O HOMEM DO
CAMPO É UM
FORTE!

O homem do campo é um forte!.
É forte, por que acredita, tem vocação e amor à sua
terra, sendo um apaixonado pelo que faz. É forte,
porque faz a sua parte e cumpre a sua missão.
Por isso e muito mais, com orgulho, tiramos o
chapéu para o homem do campo, que produz
alimentos e ajuda o Brasil a crescer.

28 DE JULHO.
DIA DO AGRICULTOR.

