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EDITORIAL

Valor 1000, Encontro de Inverno e a Copa Coamo

C

om alegria e orgulho, a
Coamo foi reconhecida e
premiada dia 20 de agosto
como a maior e melhor da categoria Agropecuária do Brasil, recebendo o troféu Valor 1.000, em
evento do jornal Valor Econômico.
Ao todo foram nove conquistas da
cooperativa em 19 edições desta
importante premiação, que anualmente valoriza e celebra os resultados de 25 campeãs setoriais de
várias áreas da economia nacional.
É uma grande satisfação
para cooperados, fornecedores,
clientes, parceiros e funcionários
sermos agraciados com este reconhecimento, mostrando que
estamos na direção certa. Assim
vamos continuar, com o espírito
cooperativista e uma base simples
e de resultados, com seriedade,
honestidade, qualidades que,
aliás, nem deveriam ser citadas.
Para continuar este processo de evolução da cooperativa
e dos cooperados, a Coamo promove o Encontro de Inverno na
Fazenda Experimental. Este evento contribui para a melhoria das
ações e atividades desenvolvidas
pelos associados. A Coamo tem
diversas pesquisas desenvolvidas
em parceria com os principais institutos do país e com excelentes
resultados. O Encontro de Inverno é, portanto, uma oportunidade
para apresentar aos cooperados
opções para aumentar e incrementar as produtividades observando as orientações dos técnicos e pesquisadores.

Como nem só de trabalho e tecnologias vivem os nossos
cooperados, outro grande evento realizado recentemente, foi a
final da 15ª edição Copa Coamo
de Cooperados – Futebol Suíço.
Novamente foi uma festa realizada com brilhantismo no dia 27 de
julho, reunindo os 33 times campeões regionais com milhares de
cooperados dirigentes e atletas,
familiares e convidados.

"É uma grande satisfação
para cooperados,
fornecedores, clientes,
parceiros e funcionários
sermos agraciados com
este reconhecimento,
mostrando que estamos
na direção certa."

Criada em 1993, a Copa
Coamo consolida-se como um
bem-sucedido projeto de esporte, lazer e integração da família
cooperativista, aguardado com
expectativa a cada dois anos pela
família Coamo.
A Copa Coamo como diz
seu slogan, é um jeito gostoso de

viver o cooperativismo. É muito
mais do que um jogo de futebol,
é um projeto que deu certo e reforça os laços de amizade, valoriza cooperados e familiares, bem
como desperta o surgimento de
novas lideranças e promove uma
verdadeira festa da família Coamo
por meio do esporte e lazer. Sem
contar, a beleza do cerimonial de
abertura que com várias atrações,
encanta emociona e mostra sempre a evolução dos cooperados
e da cooperativa, pois a Coamo
não foi feita apenas para uma geração, mas para a vida toda.
Parabéns aos mais de
sete mil atletas e dirigentes cooperados de todos os quase 500
times da Copa Coamo, aos familiares e torcedores, e aos funcionários voluntários da Coamo
que fizeram, mais uma vez, um
evento perfeito, desde as primeiras reuniões.

JOSÉ AROLDO GALLASSINI,
Diretor-presidente
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ADELINO PELISSARI

“Integração lavoura-pecuária é um sistema
para a sustentabilidade no ambiente agrícola”

Q

uando o assunto é
Integração Lavoura e
Pecuária, o pesquisador
Adelino Pelissari é uma das
referências. Há mais de 20 anos
ele participou de uma equipe
que iniciou os estudos desse
sistema, implantado na Fazenda
Experimental da Coamo, e que
veio oferecer mais conhecimento
e informação aos associados da
cooperativa.
Pelissari é o entrevistado
desta edição. Ele comenta sobre
a importância e os avanços do
sistema e do conhecimento
como forma de agregar valor às
atividades dos técnicos e usuários
das tecnologias. “Vivemos na
era do conhecimento científico,
queremos saber como e porque
as coisas acontecem, quais os
fenômenos que estão por trás
das respostas que temos.”

Adelino Pelissari possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Paraná
(1976), mestrado em Ciências do Solo pela Universidade Federal do Paraná (1987) e doutorado
em Agronomia (Solos e Nutrição de Plantas) pela Universidade de São Paulo (1992). Atualmente é
Professor Titular da Universidade Federal do Paraná no Departamento de Fitotecnia e Fitossanitarismo
e do Curso de Pós-Graduação em Agronomia- Produção Vegetal deste Departamento. Tem experiência
na área de Agronomia, com ênfase em Plantas Daninhas, atuando principalmente nos seguintes
temas: integração lavoura-pecuária, plantas daninhas, herbicida, defensivos agrícolas e pastagens.
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Revista Coamo: Professor, o que
o senhor faz atualmente?
Adelino Pelissari: Sou um engenheiro agrônomo aposentado,
que participou da implantação
do sistema de extração de embalagens vazias de defensivos
agrícolas e do sistema de integração lavoura-pecuária e floresta, hoje, por convenção e por
terminologia da Organização
das Nações Unidas (ONU) chamado de Sistema Integrado de

Produção Agropecuária (Sipa).
Continuo atuando como assessor e atendendo às solicitações
da Universidade para participar
de bancas de defesa e, às vezes,
dou aulas sobre a minha especialidade e temas ligados à Sipa
e à ciência das plantas daninhas
em diferentes universidades do
país. Com 67 anos, dedico mais
tempo à família e a encontrar ex-alunos que me proporcionaram
ótima convivência no período de
graduação. Tive a oportunidade
de promover cursos de extensão
universitária por mais de 20 anos
sobre excelência profissional e
humana. Não fui um professor
exclusivamente de formação técnica e científica, mas sempre com
a visão da necessidade de formar
jovens também nos aspectos das
virtudes humanas e nas leis morais, para ajudar na autoconfiança da vida profissional em temas
como autocontrole e autoconhecimento, qualidade, decisão e
capacidade de empreendimento
e relacionamento.
RC: O que faz um fitopatologista?
Pelissari: Somente poderia responder esta questão, a partir do
conhecimento técnico e científico, necessários para produzir
uma cultura no seu pleno estado
hígido. Se a fertilidade, o ambiente, a relação solo, planta e atmosfera estiverem equilibradas
a planta se desenvolverá com
menores riscos e patógenos, e
redução da incidência das plantas daninhas. Mas, se essa cultu-

ra está sendo afetada por uma
praga, doença ou planta daninha, faremos a fitossanidade. Isto
quer dizer, é a área da ciência da
proteção das plantas que permite que elas sejam protegidas.
Inicialmente pelas próprias características de um ambiente de
qualidade de fertilidade, onde
a planta encontrará por si só a

Nesses 20 anos de
integração lavourapecuária na Coamo
houve grandes
evoluções. Associados
que adotaram o
sistema têm bons
resultados."

sua alto defesa. Por outro lado,
quando em desequilíbrio haverá
necessidade de se proteger com
defensivos agrícolas ou, no caso
de uma doença ou pragas, com
inseticidas. Isso é fitossanidade, a
área de proteção das plantas.
RC: Como observa as informações divulgadas quanto ao uso
de defensivos no Brasil?
Pelissari: Importante este as-

sunto, que faço questão de esclarecer. Nos dias atuais, a mídia
tem sido altamente pejorativa
em dizer que o Brasil é o maior
consumidor do mundo em agrotóxicos. Isso não é verdade. Países como Alemanha, Inglaterra,
Estados Unidos, França e Japão
consomem muito mais. Isso mostra o quanto estamos avançado
em conhecimento técnico-científico. Dizemos que para um projeto agronômico ter sucesso, tem
que ser economicamente viável,
ambientalmente sustentável, socialmente justo, culturalmente
aceito, ter ética e ser moralmente
correto. Atendendo esses cinco
pressupostos, produziremos culturas com menos insumos e mais
produtividade. Isso é possível
por meio de conhecimento técnico e o engenheiro agrônomo
se apropria desse conhecimento e repassa para o sistema de
produção, seja na monocultura
ou na rotação de culturas ou em
projetos de sistemas integrados
com a produção agropecuária,
que conta com a presença do
animal.
RC: Qual é a era em que vivemos
e o papel do engenheiro agrônomo?
Pelissari: Vivemos a era do conhecimento científico, queremos
saber como e porque as coisas
acontecem, quais os fenômenos
que estão por trás das respostas
que vemos. Fundamentado por
diagnósticos precisos, o engenheiro agrônomo toma procediAgosto/2019 REVISTA
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ADELINO PELISSARI

"OS PRODUTORES TÊM COM AS COOPERATIVAS O SUPORTE MAIS SEGURO E ESTÁVEL
PARA CONHECER NOVAS TECNOLOGIAS E TER ACESSO AO CONHECIMENTO."
mentos para lançar mão desses
químicos, que são frutos do pensamento científico do homem
para o próprio bem do homem.
O que toca mais o ser humano é
uma mesa farta de boa comida
e bebida ou o uso das últimas

o sistema integração lavoura-pecuária. Nesses 20 anos houve
grandes evoluções. É só observar os resultados que a Coamo
mostra quando compara a resposta da produção na Fazenda
Experimental e os resultados

conhecimento do solo e do ambiente para dar à planta o que
ela realmente necessita. Para
isso, existe também a utilização
de uma pesquisa realizada pelo
professor Paulo de Carvalho,
da Universidade Federal do Rio

inovações e tecnologias? Eu costumo dizer, façamos uma experiência: vamos ficar três dias sem
luz e sem alimentos para ver se
é bem verdade isso, ou se o que
mais vai mexer comigo é se tenho
necessidade de me alimentar ou
ter o último Iphone na mão? É só
cada um fazer a sua experiência.
Daí a importância de se passar
para a sociedade a necessidade deste conhecimento, de que
não estamos em hipótese alguma destruindo a natureza, pelo
contrário, estamos dando qualidade de vida para o homem pela
própria natureza e mantendo
uma mesa farta de boa comida
e bebida para alimentar a humanidade. Então, este é um dos
grandes papéis dentro da área
das ciências agronômicas, que
é uma parte da fitopatologia ou
fitossanidade.

dos produtores cooperados que
realizam o sistema. Vemos duas
ou três vezes a mais, a produção obtida na Fazenda Coamo
versus a produção que os cooperados obtêm nesse sistema.
É uma diferença significativa.
Isso mostra a importância de se
fazer adubação de sistema com

Grande do Sul (UFRGS), que traz
o uso mais eficiente das forrageiras pelos animais, onde passamos a ter pastejo com melhor
qualidade. Foi uma evolução
extremamente significativa com
ganhos diários de peso vivo na
ordem de 10 a 20%. A Integração Lavoura-Pecuária é feita de
pequenos detalhes, e é exatamente o conhecimento que se
traduz nas respostas desses ganhos. Esse conhecimento permite que se possa dar a resposta
esperada, uma vez que, este é o
sistema mais sustentável que se
conhece na atualidade.

RC: Qual a importância da Integração Lavoura-Pecuária considerando a evolução e tecnologia
utilizada pela pesquisa e produtores?
Pelissari: É muito significativo
10
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"Para um projeto
agronômico ter
sucesso tem que ser
economicamente
viável, ambientalmente
sustentável,
socialmente justo,
culturalmente
aceito, ter ética e ser
moralmente correto."

RC: A Integração Lavoura-Pecuária é uma forma sustentável no
ambiente produtivo?
Pelissari: A integração lavoura-pecuária ou o Sistema Sipa, os
Sistemas Integrados de Produção Agropecuária são uma forma
eficiente e estruturada de promover a sustentabilidade com
segurança dentro do ambiente
agrícola. Isso é fundamentado
cientificamente. Temos mais de
100 teses e dissertações sobre o

Para o pesquisador, o sistema integração lavoura-pecuária é uma forma estruturada para promover no ambiente agrícola a sustentabilidade com segurança

tema, o que nos dá realmente autoridade do conhecimento para
seguir em frente neste propósito.
Vivemos em um sistema sustentável em todos os sentidos. É fundamental a capacitação do produtor para trabalhar com esse
sistema, pois ele vai atuar com
o componente animal. Lembro
de um dia de campo na Fazenda
Experimental da Coamo quando
um associado de Santa Catarina

Pelissari: Sou fã incondicional
do cooperativismo, se não fosse
o ativismo ou a partir de cooperativas sólidas e seguras, com administrações competentes, honradas e honestas, não teríamos o
desenvolvimento agropecuário
que temos no Brasil. Se existe
um agronegócio tão forte é porque existem cooperativas fortes
e há parceria entre cooperativas
com universidades e empresas

após ouvir a explanação do Hérico (médico veterinário da Coamo) sobre os bons resultados
com a Integração Lavoura-Pecuária, disse: “Podem fazer o que ele
está falando porque é verdade,
eu ouvi há muito tempo, achei
que seria bastante difícil, mas
decidi fazer e tenho resultados
satisfatórios”.

de pesquisa como Embrapa, por
exemplo. A agricultura nacional
deve muito ao cooperativismo.
Os associados têm o suporte
mais seguro e estável para conhecer as novas tecnologias,
pois ele sozinho não conseguiria
e não teria acesso ao conhecimento técnico e científico, e às
respostas dos técnicos, para o
sucesso do sistema empresarial
agrícola que tem alta complexidade em função dos fatores de
produção.

RC: Como analisa esta parceria
com o cooperativismo para o desenvolvimento das tecnologias?

"Sou fã incondicional do
cooperativismo, se não
fosse o ativismo ou a partir
de cooperativas sólidas
e seguras, não teríamos
o desenvolvimento
agropecuário que temos
no Brasil."
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MARCAS DE CONFIANÇA

ALIMENTOS COAMO,
quem utiliza aprova

Melhoria da qualidade na linha alimentícia com as marcas Coamo, Primê, Anniela e Sollus faz parte de um trabalho diário, visando atender as necessidades dos consumidores

O

s Alimentos Coamo
contam com uma linha
destinada ao varejo e
uma linha profissional destinadas aos transformadores. Entre
eles são panificadores, indústrias
de alimentos, supermercados
e profissionais autônomos, que
fazem pães, bolos, biscoitos, salgados, doces, entre tantos outros
quitutes para comercializar. Para
esse público a linha alimentícia
da Coamo também é a preferida, pois as margarinas, gorduras,
farinhas de trigo tradicional e es12
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pecíficas, e as misturas para pães
e bolos, são destaques em qualidade e performance do produto
final.
Camila Meneses de São
Paulo, trabalha com bolos e pães
e não abre mão das farinhas Coamo. “Sou apaixonada principalmente pela farinha, é a marca da
minha preferência para realização dos meus produtos. Comparando custo e benefício, a marca
traz um excelente resultado para
o meu trabalho e para meu orçamento. Qual o segredo de uma

farinha tão fina? Eu poderia ficar
horas elogiando e questionando
sobre a qualidade desse produto
que além de deixar minhas receitas leves, a massa fica clarinha,
não empelota e é fácil de sovar
(no caso de pães e salgados) e
bater (no caso dos bolos). Realmente a marca faz jus ao marketing pois realmente confio.”
Outra cliente satisfeita
com a qualidade dos vários produtos que compõe os Alimentos
Coamo é Daici Mingoti, de Coronel Vivida, no Paraná, que deixou

MARCAS DE CONFIANÇA

um recado no facebook. “Trabalho em hospital, sou cozinheira,
e sempre peço para que comprem os produtos Coamo. Faço
na cozinha o café da manhã, e
tem que ter a margarina Coamo.
Tanto para fazer doces quanto
salgados, é a melhor.”
Para a professora de
confeitaria e confeiteira, Adriana
Haddad, de Ouro Fino, São Paulo, a melhor opção está nos Alimentos Coamo. Ela fez questão
de deixar sua avaliação na fan
page da cooperativa de alguns
produtos que compõe os Alimentos Coamo. “A melhor farinha que já usei! Super recomendada! Indico pra todas minha
alunas e elas super aprovam!!
#CoamoAmelhor top!, meus
pães de ló ficam incríveis #Sucesso!!”, escreveu a profissional.
Para o superintendente Comercial da Coamo, Alcir
José Goldoni, essa parceria de
sucesso entre a Coamo e clientes é reflexo de uma relação
de respeito estabelecida. “A
melhoria da qualidade na linha
alimentícia com as marcas Coa-

mo, Primê, Anniela e Sollus faz
parte do nosso trabalho diário,
visando sempre atender as necessidades dos consumidores e
surpreender com alimentos diferenciados”.
Goldoni acrescenta que
essa qualidade faz parte da
Coamo em todas as etapas de
produção. “Nossos associados
são os donos da cooperativa e
contam com assistência técnica
em todas as etapas de produção
e tudo começa com a escolha
da semente que tem origem e
qualidade garantida, também
produzida pelos associados da
Coamo. Depois, na condução da
lavoura, entrega da produção,
estocagem, industrialização, logística e venda essa qualidade
continua, até que o produto chegue ao nosso cliente ou consumidor. Nosso grande diferencial,
que está a cada dia sendo reconhecido pelos clientes e consumidores, é a confirmação de que
o consumidor está dando mais
importância pela qualidade do
que pelas marcas tradicionais na
hora da compra.”

PORTFÓLIO
Os Alimentos Coamo, comercializados por meio das marcas Coamo,
Primê, Anniela e Sollus, contam
com um amplo portfólio de produtos alimentícios que abrange: óleo
refinado de soja, linha completa de
margarinas, linha diversificada de
gorduras vegetais, várias categorias de café e também uma linha
diversificada de farinhas de trigo e
misturas para pães e bolos. Todos
produtos atendem a linha varejo e
industrial, com qualidade, sabor e
economia.
Para outras informações e consulta
técnica de cada alimento, acesse os
sites da cooperativa: www.coamo.
com.br ou www.alimentoscoamo.
com.br. Curta também a fan page dos
Alimentos Coamo, onde você encontra deliciosas receitas de família para
curtir e compartilhar.

Consumidores e clientes estão dando importância
a qualidade dos Alimentos Coamo
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COPA COAMO

COOPERAÇÃO NO CAMPO
e amizade em 15 Copas Coamo

Em 2019, na 15ª edição do evento, a missão da Copa Coamo foi cumprida movimentando
dezenas de municípios e com participação expressiva de milhares de associados

C

ampo é um assunto que os associados da
Coamo dominam. Eles são craques no da
produção e, também, no de futebol. Não importa o lugar, seja na produção de alimentos ou na
hora de marcar gols, eles fazem bonito. A primeira
prova disso é o fato que todos produzem alimentos de qualidade e a, segunda, está nos resultados
da Copa Coamo de Cooperados Futebol Suíço, um
evento de esporte e lazer que tem o objetivo de unir

a família Coamo para uma festa do cooperativismo.
Em 2019, na 15ª edição do evento, mais uma
vez, a missão da Copa Coamo foi cumprida. O evento esportivo movimentou dezenas de municípios,
com quase 500 times, mais de 660 jogos, e as redes
balançaram aproximadamente duas mil vezes. Em
todas as sete regionais e na final, houve a integração
por meio do esporte e lazer, de milhares de cooperativistas. Trata-se do maior evento esportivo rural
Agosto/2019
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COPA COAMO

EM TODAS AS SETE REGIONAIS E NA FINAL, HOUVE A INTEGRAÇÃO
POR MEIO DO ESPORTE E LAZER, DE MILHARES DE COOPERATIVISTAS
do Brasil, realizado desde 1993.
Um momento esperado pelos associados da Coamo que trocam
as botinas pelas chuteiras.
Participaram diretamente
mais de sete mil associados entre
atletas e dirigentes, e um público
de 30 mil pessoas prestigiou as
etapas. Na final, 33 equipes campeãs das regionais, disputaram
o título de campeã. O evento foi
realizado no dia 27 de julho em
Campo Mourão, na Associação
Recreativa dos Funcionários da
Coamo para mais de cinco mil
pessoas. “Na Copa Coamo, todos
são campeões. É uma festa que
integra e fortalece os laços de
amizade e da família cooperativista Coamo. Essa é nossa maior
conquista”, ressalta o presidente
da Coamo, José Aroldo Gallassini.
De acordo com ele, os
números do evento consolidam
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Momento cívico com autoridades, atletas e convidados na abertura da Copa Coamo

toda uma alegria com elevado
espírito esportivo, orgulho e
entusiasmo da família Coamo.
“Somos uma família que valoriza
este grande projeto de esporte
e lazer, organizado com muito
empenho e qualidade em prol
do lazer, entretenimento e satis-

fação da família cooperada”, comemora Gallassini.
Diversas
autoridades
marcaram presença na final da
Copa Coamo. O prefeito de Campo Mourão, Tauillo Tezelli, foi um
deles. “Vimos uma bonita festa do
cooperativismo. A Coamo além

COPA COAMO

de ter representatividade econômica para o município realiza
um evento que é muito difícil o
município fazer. Essa festa foi
bem organizada e prestigiada.”
Representando a Organização das Cooperativas
do Paraná (Ocepar), Robson
Mafioleti, superintendente da
instituição, destacou a importância dessa festa do cooperativismo. “A Coamo com a realização da Copa Coamo orgulha
muito o cooperativismo paranaense e brasileiro. Sem dúvidas, é o maior evento rural de
futebol amador do nosso país.”
O secretário de Desenvolvimento Sustentável e
Turismo do Estado do Paraná,
Márcio Nunes, representou o
governador do Paraná, Carlos
Massa Ratinho Júnior. “Parabenizo a Coamo pelo grande
trabalho que faz pelo desenvolvimento da agropecuária e
de milhares de famílias. Parabenizo todos os cooperados participantes da Copa Coamo. É
importante esse momento de
confraternização.”

Vista aérea da Arcam em Campo Mourão. Grande movimentação de jogos e participantes no evento

Organização e voluntariado
Para que a Copa Coamo
seja realizada centenas de funcionários da cooperativa são voluntários. Eles atuam com empenho e afinco para que tudo esteja
organizado para cooperados, familiares e comunidade. Os preparativos do evento começaram
com mais de um ano de antecedência. “Os cooperados elogiam
essa organização da Coamo que
faz da Copa Coamo um grande
projeto de esporte e lazer”, des-

taca Gallassini.
O presidente da Comissão Central Organizadora (CCO),
Marcelo Sumiya, acrescenta que
além da organização, o respeito
e o elevado nível de integração
e companheirismo são elementos chaves da Copa Coamo. “Os
cooperados sabem qual é o espírito do evento dentro e fora de
campo, mostrando que o mais
importante é a participação e a
confraternização. Essa soma de

Equipe de voluntários, CCO com a diretoria da Coamo
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ORGANIZAÇÃO, RESPEITO E O ELEVADO NÍVEL DE INTEGRAÇÃO E COMPANHEIRISMO
SÃO ELEMENTOS CHAVES EM TODAS AS EDIÇÕES DA COPA COAMO DE COOPERADOS
valores faz da Copa Coamo um
evento tranquilo para a família
Coamo”, comenta.
Para o coordenador geral da Copa Coamo, Paulo Gilmar
Fuzeto, a Copa Coamo tem cum-

prido o objetivo. A cada nova
edição, há uma evolução na parte de organização e técnica das
equipes. “Disciplina é um ponto
forte. Os cooperados e dirigentes participam com o objetivo de

Festa dos associados
Antes da bola rolar
na etapa final, convidados e
cooperados prestigiaram o
cerimonial com a apresenta-

ção da pira homenageando
os associados, contemplando a família, a sucessão, evolução e a vida no campo.

integração do quadro social e da
família com funcionários e diretoria. Os associados se divertem,
respeitando o regulamento e o
adversário. É uma disputa saudável”, frisa Fuzeto.

TEMA DE ABERTURA
Sentimento e objetivo da Pira:

“Só chegamos aqui porque
muitos vieram bem antes.
Plantaram sonhos, regaram
sementes e ensinaram muito
ao longo desses anos todos,
com sabedoria, muito trabalho
e vontade, integrando muitas
gerações. Uma homenagem
aos cooperados da Coamo.
Pais e filhos, gerações do ontem e do hoje, cheios de legados e de histórias repletas de
muita dedicação, amor, suor,
inspiração e muitas vitórias.
Contemplamos esta paisagem belíssima, com cheiro de
ar puro, compromisso com a
natureza, famílias unidas e reunidas em perfeita harmonia.
Sem faltar o chimarrão nosso
de cada dia, o balanço das redes e a conversa descontraída
do cotidiano. Vemos um espaço de moradia e lazer, com um
paisagismo exuberante. Um
lugar que congrega pais e filhos, e várias gerações. Um local admirado, agradável, bom
de viver e de ser feliz.

Pira homenageou os associados, contemplando a família, a sucessão, evolução e a vida no campo
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Observamos gerações que
têm vocação e amor à terra,
que produzem alimentos com
origem e sustentabilidade. Fa-

COPA COAMO

Nas duas casas montadas estão os funcionários da Coamo Edmilson Baú e esposa, e Giancarlo Bigueti com esposa e filhos, que representaram os agricultores

mília que vem promovendo a
sucessão nos seus negócios
com harmonia, tranquilidade e
responsabilidade. E acima de
tudo, com a naturalidade, e o
desejo de propagar a atividade agropecuária no ambiente
produtivo.
Rumo aos seus 50 anos, a Coamo sente-se orgulhosa em
trabalhar para a satisfação e
felicidade dos associados e
famílias, agregar valor às suas
atividades e colaborar para a
sucessão natural e a perpetuação dos negócios.
O que a Coamo mais plantou
não está na terra, mas no coração dos agricultores associados e de todos que acreditaram na força da cooperação,
da união e da solidariedade.
Assim, foi plantada a fé e nasceu a esperança, e da esperança brotou a força da produção impulsionada por avós,
filhos, netos e bisnetos. Enfim,
várias gerações de associados, os quais são orgulhos no
cooperativismo e agronegócio brasileiro.“

Texto acima apresentado no cerimonial
de abertura na final da Copa Coamo
2019, no dia 27 de julho

Madrinhas homenageiam
as mulheres do campo
Na apresentação das madrinhas vestidas de camponesas,
a Coamo prestou homenagem às
mulheres do campo, num cenário com destaque para o trigo. O
cereal é o mais usado na alimentação humana e uma das primeiras culturas instaladas na região
da Coamo, na década de 1970,
inclusive, foi a primeira indústria
da cooperativa, em 1975.
O trigo é um cereal impor-

tante que sai dos campos dos associados para serem transformados
em alimentos por meio de moderno moinho de trigo, resultando em
sabor e qualidade com economia
nos lares de milhares de brasileiros.
Na apresentação foi retratada a beleza do cereal e da
mulher do campo – mulher feliz
que com seu trabalho ajuda o
brasil a crescer e o cooperativismo ficar cada vez mais forte.

Madrinhas das delegações vestidas de camponesas em homenagem
às mulheres do campo, num cenário com destaque para o trigo
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Delegações em cena
A entrada dos 33 campeões regionais foi
um momento bonito e alegre, antecedendo ao hino
nacional. Cada equipe teve a frente da sua delegação a madrinha e o gerente da unidade, e logo após
os times quem desfilou foi a coordenação técnica,
equipe responsável pela organização dos mais de
700 jogos nas etapas regionais e final. O desfile dos
campeões regionais foi uma festa da família Coamo
e do cooperativismo.

Acendimento da Pira e décadas da Coamo
Década de 1970: Fundação da Coamo em 28
de novembro por 79
agricultores. Expansão
da cooperativa por vários
municípios na região de
Campo Mourão e nas
regiões produtoras de
sementes em Palmas e
Mangueirinha, no Sudoeste do Paraná.

Adriano Bartchechen, de Araruna (PR), foi o responsável pelo acendimento da pira

Um dos momentos mais emocionantes do cerimonial foi a entrada
da chama olímpica com a condução
da tocha e o acendimento da pira pelo
cooperado Adriano Bartchechen, da
equipe Primavera, de Araruna (Centro-Oeste do Paraná).
Após a volta olímpica, Adriano
subiu a escada que continha um luminoso com o número de cada uma das seis
décadas da Coamo (1970, 1980, 1990,
20
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2000, 2010 e 2020) apresentada antes do
acendimento da Pira, com alguns fatos
que marcaram a história da cooperativa.
“Foi um momento único e fiquei
muito emocionado. Difícil foi ter que
guardar o segredo e convencer todos
os familiares para participar da cerimônia de abertura. É algo especial, valorizamos muito esse evento promovido
com tanto carinho pela Coamo”, afirma
o cooperado.

Década de 1980: Marcada pelo início da verticalização da Coamo, com a
instalação da indústria de
óleo no Parque Industrial.
Também foi instalada a
Fazenda Experimental e
início das atividades em
Santa Catarina.
Década de 1990: Início
da Coamo em Paranaguá,
com operações na indústria de óleo e no terminal
portuário e das exporta-

COPA COAMO

ções dos produtos da Coamo para diversos países
do mundo pelo corredor
de exportação em Paranaguá. Em 1993, foi realizada a primeira edição da
Copa Coamo.
Década de 2000: Aprovação da nova logomarca
e da razão social passando
a ser Coamo Agroindustrial Cooperativa; Coamo
foi eleita a “cooperativa do
ano” pelo melhor projeto
de educação cooperativista do Brasil; Década
marcou o início das atividades no estado do Mato
Grosso do Sul.
Década de 2010: Início do funcionamento
do moderno moinho de
trigo no parque industrial em Campo Mourão
e o lançamento da pedra
fundamental das obras
de duas novas indústrias
de processamento de
soja e refinaria de óleo
de soja em Dourados no
Mato Grosso do Sul, cujas
operações iniciarão em
breve.
Década de 2020: Em
novembro do ano que
vem, a Coamo completará 50 anos de existência.
Com a certeza do que
sempre disse o presidente
José Aroldo Gallassini: “A
Coamo não foi feita para
uma geração, mas para a
vida toda.”

Após a volta olímpica, Adriano subiu a escada representando as seis décadas da Coamo - 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 e 2020
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Os Provincianos, do RS, como atração especial
A apresentação
especial foi com o grupo Os Provincianos, do
CTG Rancho da Saudade, de Cachoeirinha, do
Rio Grande do Sul. Eles
encantaram o público
com apresentações que
resgataram a cultura
gaúcha. Os Provincianos
participam de diversos
rodeios, concursos e
festivais folclóricos nos
mais variados lugares.
Cultura gaúcha vem sendo perpetuada ao longo das gerações
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O juramento do atleta da fase
final foi realizada pelo cooperado Ézio
Toni, da equipe Meia Boca, de Boa Esperança (Centro-Oeste do Paraná) “Foi uma
grande emoção, não tem como agradecer. Representar todos os associados
que participaram da final foi uma honra.
O difícil foi esconder do pai e do irmão,
que também fazem parte da equipe,
mas foi uma grata surpresa para todos.”

Juramento do atleta foi realizado pelo
cooperado Ézio Toni, da equipe Meia
Boca, de Boa Esperança (PR)

Homenagem aos dirigentes
A Copa Coamo é um projeto de esporte e de lazer, idealizado e promovido para os
cooperados e familiares. Durante a cerimônia de abertura, a Coamo homenageou as pessoas
responsáveis pela organização e motivação das equipes. São os dirigentes, que também
cooperam para o sucesso e grandeza da Copa Coamo. Eles receberam uma lembrança do
presidente da Coamo, José Aroldo Gallassini, em nome da diretoria da cooperativa.

Dirigentes cooperam para o sucesso e grandeza da Copa Coamo e em todas as edições são homenageados pela diretoria
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Equipe Unidade de Travamento Intensivo (UTI), de Pitanga (PR), conquistou o título de campeã da 15ª edição da Copa Coamo de Cooperados Futebol Suíço

Troféu na mão e medalha no peito

SEGUNDO LUGAR: Lageado, de Vila Nova (Oeste do Paraná)

A equipe Unidade de Travamento Intensivo
(UTI), de Pitanga (Centro do Paraná), conquistou o
título de campeã da 15ª edição da Copa Coamo de
Cooperados Futebol Suíço. O time venceu na final,
por 3 a 2, a equipe Lageado, de Vila Nova, distrito
de Toledo (Oeste do Paraná). Em terceiro lugar ficou
a Linha Esperança, de Manoel Ribas (Centro-Oeste
do Paraná), que venceu o Nova Árvorezinha, de São
Domingos (Oeste de Santa Catarina).

Valorização dos finalistas

TERCEIRO LUGAR: Linha Esperança, de Manoel Ribas (Centro do Paraná)

QUARTO LUGAR: Nova Árvorezinha, de São Domingos (Oeste de Santa Catarina)
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A equipe UTI, de Pitanga venceu a Copa Coamo pela segunda vez. A primeira foi em 2013. O associado Robson Cezar Schon conta que era um sonho
ganhar novamente para homenagear o pai César Luis
Schon, falecido em 2016, e um dos grandes incentivadores da equipe. “A primeira vez que vencemos, ele
estava junto e morreu quando nos preparávamos para
disputar a edição em 2017. Ganhamos a regional, mas
não conseguimos chegar na final. Então, estamos agora fazendo uma homenagem para ele”, comenta.
A equipe começou em 2007 e o nome vem
de um bloco de carnaval que tinha como integrantes
a família Schon. “Nosso time é composto pela minha
família e de amigos próximos. Já ganhamos quatro regionais em Pitanga e duas vezes em Campo Mourão. É

COPA COAMO

uma grande emoção, não tem felicidade maior do
que essa.”
Nadir Luís Ceolato, da equipe Lajeado, de Vila
Nova, recorda que o time tem sempre chegado à final.
“Já ficamos em quarto lugar por duas vezes, e agora em
segundo. Estamos chegando, queremos ainda ser campeão. É mais um troféu que vai para a nossa galeria.”
Lepe José Lemkuhl, de Manoel Ribas, também comemora o terceiro lugar. “É um troféu que
ficará para a história. Fomos campeões em uma
regional bastante disputada, a maior da Coamo, e
sempre confiei nos companheiros que entraram em
campo. Pedi a todos que jogassem futebol e se divertissem e foi isso que fizeram.”
Outra equipe que fez história na Copa Coamo foi a Nova Árvorezinha, de São Domingos. O associado Volmir Luiz Fornari Marin, destaca que vale
a pena vencer a regional para participar da final, em
Campo Mourão. “É uma festa, uma honra representar o nosso município neste evento. Um momento
histórico para São Domingos.”

Estreando na copa

CAMPÕES DAS 15 EDIÇÕES DA COPA COAMO
ANO

CAMPEÃO

1993

Sambatti (Campo Mourão)

1994

Grêmio Caçador (Coronel Vivida)

1995

Flamengo (Manoel Ribas)

1997

Rio do Meio (Pitanga)

1999

Bela Vista (Campo Mourão)

2001

Fantin (Mamborê)

2003

Fantin (Mamborê)

2005

Boa Esperança (Toledo)

2007

Xiqueirinho (Araruna)

2009

Joia do Oeste (Nova Santa Rosa)

2011

Amigos do Darce (Cândido de Abreu)

2013

UTI (Pitanga)

2015

Araucária (Mangueirinha)

2017

Caçador/Linha Tortelli/Alto Pinhal, de Coronel Vivida

2019

UTI (Pitanga)

Família de Dourados (MS) participou pela primeira vez da final em Campo Mourão

A equipe de Dourados participou pela primeira vez da final do evento em Campo Mourão. Nessa
estreia, trouxeram uma torcida organizada e reforçada.
O casal Karina e Ricardo Souto revela que se surpreendeu com a organização do evento. “A Copa Coamo
superou nossas expectativas. É um ambiente familiar e
muito bem organizado.” Karina ainda revela que chegou a pensar em desistir da viagem, mas mudou de
ideia e não se arrependeu. “Com filhos pequenos nos
preocupamos com os horários. Mas, a Coamo se preocupa até nesse sentido, parece que estamos em casa.
Da nossa família vieram sete pessoas.”

Daniel Tacca e Jair Balena, de Ouro Verde (SC). Com 56 anos, Jair participou de todas as edições
da Copa Coamo e Daniel hasteou a bandeira do Estado no momento cívico da abertura

Radialista Osnir Moraes, de Mamborê, fez cobertura jornalística
em todas as edições da Copa Coamo, iniciada em 1993
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Boas energias da torcida
Outro time que contou com uma
torcida reforçada foi a de Mangueirinha.
Nelson e Joana Casali organizaram um grupo para acompanhar os atletas em campo.
A comitiva veio em dois ônibus com jogadores e torcida. “Enchemos um ônibus com
43 pessoas para torcer pelo nosso time. O
apoio da torcida representa muito para um
time”, revela o casal.

Mais algumas imagens da final

Para ver ou baixar fotos e vídeos da Copa Coamo acesse
www.coamo.com.br e clique no ícone Copa Coamo.
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Coamo é campeã na
categoria Agropecuária
Cooperativa recebeu a premiação pela 9ª vez, em 19 edições do evento,
que reconhece as maiores e melhores companhias do país em 25 setores

Gallassini recebeu troféu em nome dos associados e funcionários: "É um reconhecimento
que consolida a Coamo como a maior e melhor empresa Agropecuária do Brasil."

A

Coamo
Agroindustrial
Cooperativa está entre
as 25 empresas campeãs
do Valor 1000, edição 2019. A
premiação do jornal Valor Econômico foi realizada na noite de
20 de agosto em São Paulo, e a
cooperativa se destaca por completar nove conquistas em 19
edições do evento, que reconhece as maiores e melhores companhias do país em 25 setores. Ao
28
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lado da Coamo com nove premiações está a Petrobrás, ambas
à frente das empresas Ambev e
Baterias Moura com oito, e atrás
somente da Sabesp, companhia
de Abastecimento de água e esgoto de São Paulo, com dez conquistas. Os números do ranking
do Valor 1.000 são resultados da
análise de vários critérios como
receita líquida, margem obtida,
crescimento sustentável, renta-

bilidade patrimonial, margem
da atividade, liquidez corrente e
giro do ativo.
“É um grande orgulho
em nome dos nossos cooperados e funcionários receber
esta premiação do Valor 1.000.
O que a gente faz é trabalhar
para cooperados, fornecedores,
clientes e parceiros, com apoio
dos funcionários. Ser agraciado com esta premiação em um

RECONHECIMENTO

Paulo Guedes, ministro da Economia, falou
aos participantes do evento Valor 1000

evento importante e tradicional para a economia brasileira
mostra que estamos na direção
certa. É um reconhecimento em
âmbito nacional que consolida a
Coamo como a maior e melhor
empresa na categoria Agropecuária do Brasil”, comemora o
engenheiro agrônomo, idealizador e presidente da Coamo,
José Aroldo Gallassini.
O presidente da Coamo recebeu neste ano o Prêmio
Valor 1.000, de Cristiano Romero, diretor-executivo do Valor e

Foram premiadas 25 empresas, campeãs setoriais

Alcir Rodrigues da Silva, presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão
(Acicam), Alcir José Goldoni, superintendente Comercial da Coamo, José Aroldo Gallassini,
presidente da Coamo, e Nery Thomé, cooperado e presidente do Sindicato Rural de Campo Mourão

Tiago Afonso, diretor da Editora
Globo. O evento foi prestigiado
por dezenas de autoridades e lideranças empresariais, pelo presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia e o ministro da
Fazenda, Paulo Guedes.
Para destacar as empresas premiadas, em todas as
edições é editado o Anuário Valor 1000. Neste ano, a Coamo

aparece em uma matéria especial com o título “Expansão com
profissionalismo”. A reportagem
reafirma que a Coamo tem razões de sobra para explicar o
excelente desempenho do último ano. “Nossa administração
é bem estruturada, investimos
muito em treinamentos e capacitação da mão de obra, e o mais
importante, focamos na questão
da honestidade de toda
a equipe, um ponto que
temos de dar prioridade
para garantir credibilidade junto ao quadro social”, afirma na publicação
o presidente da Coamo,
José Aroldo Gallassini. Segundo ele, “outra grande
preocupação que tivemos
foi com a capitalização da
cooperativa. Trabalhamos
sem paternalismo, com
profissionalismo, e tudo
isso junto, aliado aos bons
preços dos produtos e a
uma boa safra, resultou
num ano muito bom”, assegura Gallassini.
Agosto/2019
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ENCONTRO DE INVERNO

INVERNO
PRODUTIVO
A estação mais fria do ano pode agregar
lucro para o produtor e beneficiar o sistema.
O segredo é estudar e buscar informação
para colocar em prática novas tecnologias

C

onhecimento é poder. Quem se mantém atualizado e informado sempre sai na frente. No
campo da produção agrícola essa premissa
é verdadeira e necessária. Há anos, o agronegócio
se tornou um empreendimento profissional e competitivo, onde quem não estuda as novidades do
segmento fica para trás. Para que seus associados se
mantenham sempre à frente, a Coamo realiza diversos eventos técnicos. Um deles é o Encontro de Inverno da Fazenda Experimental, fundamental para quem
quer ter lucro o ano inteiro e garantir o equilíbrio do
sistema produtivo.
Neste ano foi realizada a 13ª edição do
evento, entre os dias 16 e 18 de julho, para mais de
1.500 associados. Foram sete estações de pesquisa, que apresentaram os temas com mais relevância
para o associado. Os assuntos foram repassados por
técnicos da Coamo e pesquisadores dos principais
institutos de pesquisa do país.
Segundo o chefe da Fazenda Experimental
da Coamo, Lucas Simas, essa é uma oportunidade
para o associado que deseja sair na frente no campo da produção. “Temos diversas pesquisas desenvolvidas com resultados excelentes. Esse evento é
para apresentar os melhores ensaios e preparar os
cooperados para produzir mais, gerando renda e
qualidade de vida no campo”, afirma Simas.
O gerente de Assistência Técnica da Coamo,
Marcelo Sumiya, revela que neste ano a realização do
Agosto/2019 REVISTA
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13ª ENCONTRO DE INVERNO NA FAZENDA EXPERIMENTAL FOI REALIZADO ENTRE OS
DIAS 16 E 18 DE JULHO. FORAM OITO ESTAÇÕES DE PESQUISA COM VÁRIOS TEMAS
Encontro de Inverno trouxe um
desafio diferente devido à instabilidade climática. “É um desafio
realizar um evento desse porte.
Enfrentamos um ano com dificuldades devido a ocorrência de
pragas, mas que foram bem manejadas pela equipe da fazenda.
Tivemos uma geada e construímos uma forma para que o cooperado pudesse observar os resultados, ou seja, foi um cuidado
especial para o associado observar aquilo que pode ser feito na
sua propriedade.”
Sumiya acrescenta que
o fato de o associado ter todo
o corpo técnico da Coamo no
Encontro de Inverno, auxilia na
aplicação das novas tecnologias. “Nosso foco é o cooperado absorver as informações e se
interessar pelo que está sendo
apresentado, fato que se confirma a cada ano. Percebemos que
quem participa e aprende essas
novas tecnologias, consegue resultados significativos”, comenta.

O superintendente Técnico da Coamo, Aquiles de Oliveira Dias, acrescenta que o
encontro tem o objetivo de mostrar aos associados alternativas
para desenvolver a atividade na
propriedade. “Temos muitas atividades que podem ser desenvolvidas durante o inverno para
complementar a renda. Isso é
muito importante, pois o coo-

Lucas Simas, chefe da Fazenda Experimental
da Coamo e coordenador do encontro

Mario Pavanelli, gerente de Fornecimento Bens de Lojas, Marcelo Sumiya, gerente
Técnico, Aquiles Dias, superintendente Técnico, Ricardo Calderari, diretor-secretário,
Claudio Rizzatto, vice-presidente, e José Aroldo Gallassini, presidente da Coamo
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Presidente da Coamo, José Aroldo Gallassini, participou da abertura nos três dias de encontro

perado consegue diluir os seus
custos e ainda tem uma renda
extra. Neste ano, por exemplo,
aprofundamos o tema Integração Lavoura Pecuária, pois nosso
experimento completou 20 anos,
é o nosso ensaio com maior resultado econômico. Com essa e
outras tecnologias o associado
pode melhorar sua renda.”
De acordo com o presi-

ENCONTRO DE INVERNO

dente da Coamo, José Aroldo
Gallassini, a participação no Encontro de Inverno é expressiva,
pois o associado quer se manter atualizado e sempre sair na
frente. “Sempre sugerimos que o
cooperado não deixe a terra descoberta no inverno, pois ele só
tem a ganhar. É uma lavoura de
risco, onde não temos segurança, mas se ele estudar bastante e
aplicar esse conhecimento, terá
bons resultados e lucrará, e se
mesmo assim não der, ele ganha
na rotação de culturas. A propriedade rural precisa ser encarada
como um sistema único, onde as
safras se complementam.”

TEMAS APRESENTADOS
Resultados Integração Lavoura e Pecuária
20 anos na Fazenda Experimental Coamo
Complexo de doenças no Milho Segunda
Safra
Silagem de alta qualidade
Saga do trigo no Brasil e cultivares de trigo
Híbridos de milho segunda safra
Dinâmica com pulverizadores Jacto
Dinâmica com plantadoras/semeadoras
Kuhn e Baldan

Tradicional Feira de Negócios foi novidade durante o Encontro de Inverno da Fazenda Experimental Coamo

Negócios e conhecimento
Neste ano, a Coamo levou uma novidade para os associados. A tradicional Feira de
Negócios foi realizada durante o
Encontro de Inverno da Fazenda
Experimental Coamo. Em um espaço grande e ao lado de uma
lavoura, os cooperados puderam fazer bons negócios com a
demonstração prática de diversos maquinários. Assim, além
da vantagem que a tradicional
Feira de Negócios sempre traz,
eles conheceram mais sobre o
uso de determinadas máquinas.
“Tivemos a dinâmica de
plantio, de pulverização, onde o
produtor rural pode ver o maquinário funcionando. Além disso, expomos máquinas novas,

óleos lubrificantes, entre outros
produtos, e, inclusive, com palestras técnicas. Sem contar, que
foi possível adquirir os produtos
da cooperativa, com bons preços e condições de pagamento,
aliado com linhas de financiamentos”, afirma o gerente de
Bens de Fornecimento de Lojas,
Mario Luiz Pavanelli.
Outra novidade foi a exposição da energia fotovoltaica.
“Teve a exposição de painéis
produzindo a energia no local,
e o produtor rural pôde tirar
suas dúvidas e, de fato, fazer
bons negócios com produtos
de qualidade e de empresas
consagradas no mercado”, reforça Pavanelli.
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Jacto apresentou conceitos de tecnologia de aplicação de defensivos e pulverizadores

Kuhn abordou os conceitos básicos de plantio e adubação

Dinamismo nos negócios
Com a realização conjunta do Encontro de
Inverno e da Feira de Negócios da Coamo, duas estações de pesquisa ficaram reservadas para a aplicação prática e explicação teórica de alguns maquinários. Os pulverizadores Jacto e as plantadoras Kuhn
e Baldan demonstraram suas tecnologias.
Na estação da Jacto foi apresentado o conceito básico de tecnologia de aplicação de defensivos e pulverizadores. Além de tudo o que há de
mais moderno e tecnológico nestes segmentos.
“Apresentamos além das máquinas, as tecnologias
embarcadas nelas, ou seja, de agricultura de precisão e de pulverização. Esclarecemos como deve ser
o uso dessas máquinas”, esclarece o diretor Comercial da Jacto, Valdir Martins da Silva.
O gerente Comercial da Kuhn, Roberval
Brazorotto, valorizou a mudança da feira de negócios neste ano. “Participamos com plantadoras, semeadoras, produtos de fenação e distribuidores
de fertilizantes. Utilizamos para a demonstração
uma plantadora com sulcador, disco de corte, auto
transportável, articulada etc. Além disso, colocamos
a máquina em campo para o associado da Coamo

JANAINA GABRIELA CAMPANHOLO

“

Toledo (Oeste do Paraná)
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São muitos os detalhes que acabamos não levando em conta. É preciso sair da propriedade
e buscar as informações e os resultados das
pesquisas que estão sendo consolidadas há
muitos anos.
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olhar como funciona e esclarecer as dúvidas.”
Segundo o coordenador de Contas Baldan, Paulo Cezar Manzani, o objetivo foi cumprido.
“Demonstramos fatores e características dos produtos que farão a diferença no trabalho do agricultor,
agregando na eficiência do plantio, aumentando as
produtividades. Nossa máquina se adequa aos terrenos que a Coamo atua, não deixa sementes para
fora, em curvas e terraços ou em solos acidentados.”

Baldan demonstrou fatores e características das máquinas para o plantio

LAERTE RISSI

“

Ipuaçu (Oeste de Santa Catarina)
É um dia sempre muito bem aproveitado para
que possamos tirar dúvidas e planejar as atividades. No dia a dia na propriedade não temos essa
oportunidade e com as informações podemos
melhorar o potencial produtivo a cada safra.

ENCONTRO DE INVERNO

Duas décadas de Integração

Integração lavoura pecuária agrega produtividade e renda aos associados

Celebrar e destacar os resultados de 20 anos
do experimento que alavancou o Projeto de Integração Lavoura-Pecuária, hoje desenvolvido em todas
regiões na área de ação da Coamo, foi um dos objetivos da estação no Encontro de Inverno. Iniciado
na Fazenda Experimental em 1999 em parceria com
pesquisadores da Universidade Federal do Paraná
(UFPR), o ensaio proporcionou nessas duas décadas
de desenvolvimento, quebra de paradigmas e refinamento da tecnologia, agregando produtividade
e renda, tanto para a agricultura quanto para a pecuária. “Depois de muita pesquisa obtivemos alguns
números que são protocolos para a implantação da
tecnologia. É uma espécie de manual que deve ser
seguido e que contribui para os bons resultados”,
esclarece o médico veterinário Hérico Alexandre
Rossetto, da Coamo em Campo Mourão. De acordo com ele, nesses 20 anos foi possível desmitificar
questões relacionadas a compactação e estrutura-

Luis Gustavo Kapp Titski (Mangueirinha), Hérico Alexandre Rossetto (Campo Mourão),
Gabriel Juliano Oening (Campo Mourão) e José Petruise Júnior (Campo Mourão)

ção de solo, tipo de forrageiras para cada região,
altura de pastejo, entre outros aspectos importantes
que norteiam a tecnologia.
Acompanhando de perto a evolução do
sistema desde o início da pesquisa, Rossetto alerta que para o sucesso do empreendimento é preciso seguir o protocolo estabelecido. “Existe uma
Agosto/2019
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ENCONTRO ABORDOU O TRABALHO DE INTEGRAÇÃO LAVOURA E PECUÁRIA
INICIADO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA COAMO EM NOVEMBRO DE 1999
percentagem ideal de pasto perene em relação ao
pasto de inverno para o sistema rodar corretamente.
O plantio deve ser feito de forma correta, na época
certa e com adubação de cobertura e qualidade das
sementes. Enfim, é preciso fazer e respeitar todo um
manejo para que as produtividades animal e da lavoura sejam acima das médias”, afirma. Ele lembra
que ao contrário do que se imaginava, o sistema não
prejudica a lavoura subsequente. “A média é de oito
a 12% a mais de produtividade onde é implantada a
lavoura-pecuária”, garante.

A voz da pesquisa
Considerado um dos criadores da tecnologia, o pesquisador e professor Anibal de Moraes,
da UFPR, iniciou as pesquisas relacionadas ao tema
ainda antes da implantação na estação experimental da Coamo. “Anteriormente à Coamo, já tínhamos
trabalhos realizados há pelo menos cinco anos, o
que hoje nos remete a 25 anos de pesquisas. Neste período acumulamos informações sempre com
base nos questionamentos em relação a dificuldade
para implantação do sistema nas propriedades. Fomos orientando as pesquisas para teses e dissertações nos cursos de pós-graduação tanto da Universidade Federal do Paraná quanto para Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, com quem também
trabalhamos em parceria, que possibilitou a criação
do Sistema Integrado de Produção Agropecuária,
que denominamos de Aliança Sipa”, revela Moraes.
Para o pesquisador, a Coamo foi fundamental na difusão da tecnologia, por conta do grande
número de cooperados e corpo técnico empenhados no desenvolvimento do sistema. “Sabíamos que
seria muito mais ágil levar essa informação por meio
da Coamo, uma vez que a cooperativa tem um corpo
técnico muito eficiente. O sistema só dá resultados
positivos se o produtor fizer corretamente aquilo
36
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que tem de ser feito e a Coamo consegue acompanhar isso de perto. Se o produtor falhar, além de não
ter resultados positivos, pode levar sua atividade à
algum prejuízo”, esclarece.
Conforme Moraes, a pecuária se beneficiou
muito com o sistema ao entrar em áreas consideradas nobres, geralmente destinadas à agricultura. Ele
diz que com a integração, a pecuária passou a ser
intensificada, melhorando significativamente os resultados. “Se compararmos com 20 anos atrás, talvez
tenhamos cerca de metade das áreas de pastagem
do Estado. Mas, mesmo sendo reduzida em espaço territorial, a produção pecuária dobrou. Significa
que houve uma eficiência muito maior e, potencialmente, temos condições de melhorar ainda mais”,
destaca Moraes, informando ainda que do ponto de
vista da agricultura, a presença animal no consórcio
traz um grande benefício. “O que constatamos ao
longo desses anos é que a soja teve um incremento
de produtividade acima de 5% e o milho acima de
10%, desde que o manejo seja bem feito”, explica
ele, que vai além: “Percebemos que colocando o
adubo da lavoura no momento de fazer a pastagem
é possível dispensá-lo na implantação da lavoura. É
o que chamamos de adubação de sistema. Com o
mesmo adubo produzimos carne no inverno e lavoura no verão”, completa.

Pesquisadores Adelino Pelissari e Anibal de Moraes, ambos UFPR
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VALY DUMMER

“

Mamborê (Centro-Oeste do Paraná)
Sempre participo deste e de outros eventos
promovidos pela Coamo. Toda vez é uma aula,
e sempre levamos novidades para casa. O trabalho agrícola é tudo em nossas vidas e a cooperativa sempre nos ajudou a evoluir.

MATEUS ALEXANDRE BERNARDI

“

Sidrolândia (Centro-Oeste do Mato Grosso do Sul)
Estudo agronomia e vi na prática muitos assuntos que estudei na teoria. Trabalhamos em família e tudo o que vejo aqui falo depois em casa,
onde analisamos e estudamos a possibilidade
de implementar para melhorar o sistema.

Silagem de alta qualidade

A silagem de milho faz
parte do dia a dia de quem trabalha com a pecuária, seja de
corte ou leite. É um importante
alimento que pode ajudar a aumentar a produção e melhorar
a rentabilidade na propriedade.
Contudo, o principal desafio é
produzir um produto de qualidade e com custo baixo. Pensando
nisso, no Encontro de Inverno
foram apresentados conceitos
básicos para o processo de ensilagem de planta inteira de milho,
mostrando detalhes que, muitas
vezes sem custo adicional, podem fazer uma grande diferença.
O que mais vale no processo de ensilagem é o conheci-

Leandro França Camargo
(Reserva), Fabiano
Camargo (Campo
Mourão), Sandro Colaço
(Guarapuava), Renato
Roque Mariani Júnior
(Mamborê) e Fábio da
Cruz (Pitanga)

mento para tomada de decisão,
desde o momento do corte até
a retirada do produto para servir
aos animais.
De acordo com o médico
veterinário Renato Roque Mariani Junior, da Coamo em Mamborê (Centro-Oeste do Paraná),
alguns cuidados básicos relacio-

nados ao ponto de corte, tamanho de partícula, fechamento e
compactação de silo devem ser
levados em consideração. “São
apenas cuidados com o manejo
e nenhum deles requer grande
investimento ou adesão a outra
tecnologia. São apenas ajustes
no que já vem sendo realizado.
Agosto/2019
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#ConteConosco

Linha de Pulverizadores Jacto

Seu cultivo protegido
e produtivo

2dcb.com.br

As melhores e mais variadas soluções
para pulverização do Brasil e do mundo.

Conheça mais em jacto.com
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ENCONTRO DE INVERNO APRESENTOU TEMAS RELACIONADOS À AGRICULTURA E A
PECUÁRIA, COMO FORMA DE APRIMORAR E DIVERSIFICAR O SISTEMA PRODUTIVO
Algumas ações podem evitar perdas
de mais de 20% de alimentos para os
animais.”
Além do volume de alimentos,
segundo o veterinário, a qualidade da silagem também muda quando produzida
de forma eficiente. Mariani ressalta que
uma boa silagem começa com a escolha
da área de plantio do milho, adubação e
cuidados com a planta durante todo o desenvolvimento. “O ponto ideal é quando
a planta apresentar 35% de matéria seca.
A linha do leite estará entre ½ e ¾, e as folhas do milho já começam a ficar amareladas. A silagem precisa ser cortada em no
máximo três dias. Por isso a programação
é tão importante.” Mariani observa que o
tamanho ideal de corte das partículas está
entre um e dois centímetros.
Outro ponto importante durante o processo de ensilagem é a compactação dos materiais. Nesse sentido, o
veterinário orienta para que o trabalho
não seja interrompido até o fechamento do silo. “Também deve ser retirado
todo o oxigênio e utilizar lonas específicas para que possa ter a fermentação
correta e evitar perdas.”
Na estação, foram apresentados dados referentes à altura do corte do milho, com 17 e 60 centímetros.
“Os números mostram que nas plantas
cortadas com 60 centímetros há mais
digestibilidade, mais amido e o animal
consegue aproveitar melhor a comida
e, consequentemente, produzirá mais
leite ou carne por hectare. Outro dado
importante é que o corte da planta mais
alta deixará mais material orgânico na
área e isso impactará positivamente na
lavoura subsequente.”

Híbridos para
todos os ambientes

Nos encontros de
verão ou de inverno, o milho
sempre tem atenção especial e os associados tiveram a
oportunidade de conhecer as
melhores opções de híbridos
para a segunda safra. “O milho
é uma cultura importante no

cenário de produção, até porque ele entra como alternativa
de rotação de culturas e é uma
opção economicamente viável.
Temos várias opções, sendo
que cada uma se encaixa com
a realidade dos nossos cooperados. Temos híbridos para
Agosto/2019
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FORAM APRESENTADAS AS MELHORES OPÇÕES DE HÍBRIDOS PARA O PLANTIO NA
SEGUNDA SAFRA E ABORDADO SOBRE O MANEJO DE PERCEVEJOS BARRIGA VERDE
baixo, médio e alto investimento”,
comenta o engenheiro agrônomo
Marco Vinicius Goda Gimenes, da
Coamo em Campo Mourão. Segundo ele, todas as parceiras da
Coamo estavam posicionadas no
campo experimental, com um total de 23 híbridos em exposição
para a melhor escolha dos associados.
Apontada como uma das
principais pragas do milho de segunda safra, o manejo de percevejos barriga verde (Dichelops melacanthus) também foi abordado na
estação, com objetivo de alertar
os produtores quanto ao manejo
do inseto. “O percevejo barriga
verde está se tornando uma praga
muito danosa para a cultura. Nossa mensagem é que dependendo
do híbrido utilizado o cuidado é
diferenciado, sendo um manejo
específico do outro”, comenta.
Na opinião do pesquisador Rodolfo Bianco, do Instituto
Agronômico do Paraná (Iapar), o
percevejo é a principal praga para
a segunda safra de milho pela dificuldade de controle. Palestrando
na estação o estudioso comentou
o porquê da afirmação: “Ele tem

Diego Monteiro
(Mamborê), Leandro
Mansano Martines
(Pitanga), Marcus Vinícius
Gimenes (Campo Mourão)
e Conrado Zanuto
(Ivailândia)

comportamento diferenciado. É
um inseto que fica escondido na
palhada e que vem crescendo a
população. Mesmo que se trate
a semente, o inseto precisa se alimentar para se intoxicar e se a população estiver muito alta mesmo
ele morrendo deixa a toxina que
gera o dano. Por isso precisamos
reduzir essa população, o que
pode ser feito simplesmente manejando melhor a erva daninha
presente na área”, revela Bianco,
alertando que a planta daninha é
um dos hospedeiros do percevejo, assim como os grãos que ficam
pela área no momento da colheita.
Entre as medidas que
podem contribuir, o pesquisador sugere a escolha de híbridos
que tenham o engrossamento de
colmo de forma mais rápida, tra-

DONIZETE APARECIDO LIMA

“

Rancho Alegre do Oeste (Centro-Oeste do Paraná)
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Já participei muitas vezes do encontro de verão,
mas é a primeira vez que venho no de inverno.
Não tinha ideia de voltar a plantar trigo, mas vendo as opções e novas variedades vou fazer um
novo planejamento e diversificar a propriedade.
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Rodolfo Bianco, do Iapar

tamento de sementes com dose
correta, sem utilização de subdose, e correção dependendo
do tamanho da semente, dentre
outros. “A solução não é saber
escolher os produtos, mas sim
as formas de manejo e associar o
máximo delas. É preciso otimizar
e eliminar pulverizações desnecessárias”, finaliza.

HEITOR FELIPE KRAMER HANYSZ

“

Pinhão (Centro-Sul do Paraná)

É um dia de conhecimento, onde aprendemos
bastante coisa. São várias tecnologias apresentadas para a pecuária e agricultura. Vale a pena
sair de casa e acompanhar de perto as novidades da pesquisa e da Coamo.
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Alerta contra o disseminador
de doenças do milho
Os problemas ocasionados por um inseto conhecido
como a cigarrinha do milho, de
nome científico Dalbulus maidis,
também foi um dos temas escolhidos para o Encontro de Inverno. A
praga é vetor de algumas doenças conhecidas por complexo de
enfezamento do milho, composta por duas bactérias (molicutes)
e um vírus denominado MRFV
(Maize Rayado Fino Virus). São
doenças que infectam os vasos
condutores da planta de milho
causando uma série de consequências negativas. Na estação,
além do esclarecimento sobre o
problema foram apresentados os
resultados proporcionados pela
cultura. “Estamos alertando os
produtores sobre todo o complexo de doenças deste cereal, mas
focando no enfezamento que é
uma doença relativamente nova.
Tivemos vários problemas na

área de ação da Coamo e nossa
proposta é alertar os cooperados sobre os cuidados e manejo
relacionados a essas doenças”,
informa o engenheiro agrônomo
Bruno Lopes Paes, da Coamo em
Campo Mourão.
Os associados que participaram do evento obtiveram
informações importantes sobre
como lidar com o complexo de
enfezamento. “Rotação de culturas, eliminação de plantas tigueras e até controle químico estão
entre as estratégias para minimi-

zar o problema”, comenta Paes.
Ele explica que a cigarrinha é o
inseto transmissor desse complexo de enfezamento. “As pesquisas mostram que a cigarrinha só
transmite essas doenças para o
milho. Ela é o vetor do problema
e parte da solução é o controle
deste inseto tanto para a primeira
quanto para a segunda safra do
milho”, acrescenta.
Presentes na estação, os
pesquisadores Adriano de Paiva
Custódio e Michele Regina Lopes
da Silva, do Instituto Agronômico

Diego Ferreira de Castro
(Mamborê), Bruno Lopes
Paes (Campo Mourão) e
Marlon de Barros (Boa
Ventura de São Roque)
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EVENTOS NA FAZENDA EXPERIMENTAL MOSTRAM BONS RESULTADOS E TAMBÉM
PREOCUPAÇÕES COM PROBLEMAS QUE POSSAM SURGIR NO SISTEMA DE PRODUÇÃO
do Paraná (Iapar), acrescentam
que o problema é cada vez mais
recorrente. Mas, é possível conviver com o cenário se forem tomadas as medidas necessárias.
“Temos relatos de danos de até
70% na cultura para materiais altamente suscetíveis. Em regiões
que existem probabilidade alta
da presença do inseto vetor, sugerimos que os produtores utilizem materiais resistentes para
não serem surpreendidos”, orienta Adriano, dizendo ainda que
não existe forma curativa e sim
preventiva. “Orientamos que o
produtor tenha mais sincronização de semeadura, optando por
plantios mais precoces, uma vez
que quando se semeia o híbrido
mais tarde, a chance de ter problemas por enfezamento é maior.
Existem métodos de controle químico, principalmente pensando
em tratamentos de sementes e,
eventualmente, pulverização da
parte aérea. Contudo, é importante destacar que nenhuma medida
isolada vai surtir efeito”, completa
o pesquisador.

Adriano Custódio e Michele Lopes da Silva, do Iapar
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História do trigo no
Brasil e na Coamo
A história do trigo praticamente se confunde com o início
das atividades da Coamo, em 1970. Isso porque o idealizador e
presidente da cooperativa, José Aroldo Gallassini, conduziu os primeiros ensaios da cultura na região, em 1969, e, também, pelo fato
da primeira indústria da Coamo ser um moinho de trigo, em 1975.
Por se tratar de uma cultura importante para o sistema
produtivo e para a renda dos cooperados, o trigo sempre tem
destaque no encontro de inverno. Neste ano, além de opções de
cultivares, foi apresentada a saga do trigo no Brasil com o plantio
de cultivares desde 1930, as quais foram passando por melhoramento genético, até chegar aos trigos cultivados atualmente.
De acordo com o engenheiro agrônomo Breno Rovani,
chefe do Laboratório de Análise de Sementes da Coamo, a cultura de trigo no Brasil se divide em alguns momentos. “Até os anos
1960 as plantas eram mais altas e com dificuldade de ficar em pé.
Nesse período houve um divisor de águas com a introdução de
gene do nanismo e, também, começaram as adubações e correções de solo. Contudo, as variedades da época não respondiam
ao manejo”, assinala.
O trigo mexicano teve grande influência nas lavouras
brasileiras, a partir de 1970. Nesse período foram trazidas novas
linhagens da cultura para o Sul do Brasil. Por serem de regiões
com características bem diferentes acabaram tendo dificuldades
de adaptação. “A evolução começou com a chegada do melhoramento de cultivares. Houve um grande trabalho para introduzir

Sandro Rodrigo
Gheller
(Mamborê),
Rubem Carlos de
Hubner (Manoel
Ribas), Luis Cesar
Voytena (Campo
Mourão), Breno
Rovani (Campo
Mourão) e
Fernando Mauro
Soster (Ivaiporã)

nas variedades características
que pudessem deixar as lavouras
mais produtivas, pegando o que
havia de bom em cada cultivar.
Houve um grande esforço para
chegarmos onde estamos”, assinala Rovani.
O pesquisador da Embrapa Soja, Luiz Cezar Tavares,
teve importante participação na
instalação e condução da estação. “Tivemos vários momentos
para o trigo brasileiro. Entre o final da década de 1960 até 1980
toda a produção nacional era adquirida pelo governo e isso esti-

mulou a cultura no Brasil, fazendo
com que evoluísse em produtividade e qualidade. Quando o
governo parou de comprar, os
produtores tiveram que continuar com os investimentos para
ter produtos competitivos e continuar no mercado.”
O pesquisador Paulo Vicente Contador Zaccheo, do Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), ressalta que o processo de
melhoramento foi contínuo até
chegar aos materiais cultivados
atualmente. “O trigo é uma cultura estratégica tanto do ponto de

André Mateus Prando e Luiz Tavares da Embrapa/Soja, e Ralf Udo Dengler, da Fundação Meridional

vista alimentar como para o sistema de produção. São décadas
de trabalho e de muita pesquisa
até a consolidação da cultura no
Brasil pela produtividade e qualidade industrial. Todo o processo
que envolve o trigo é amplamente analisado e estudado para que
os materiais possam suportar as
características de cada região e
as adversidades de uma safra.”
Também participaram das
apresentações na estação os pesquisadores Ralf Udo Dengler (Fundação Meridional) e André Mateus
Prando (Embrapa/Soja).

Paulo Vicente Contador Zaccheo, do Iapar
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MANEJO
EFICIENTE
DOENÇAS

Controle as doenças na lavoura
de Soja e atinja altas produtividades.
Com o Manejo Eficiente de doenças e fungicidas de alta performance,
sua lavoura fica protegida contra doenças e sua soja produz mais.

Orkestra SC

Status

®

®

• Excelentes resultados na primeira aplicação.
• Amplo espectro de controle de doenças:
ferrugem-asiática, mancha-alvo, antracnose, oídio e mela.
• Excelente sanidade do baixeiro.

• Fungicida protetor de ação multissítio com foco
no manejo de resistência de doenças na soja.
• Sua ação multissítio bloqueia várias fases de
desenvolvimento do fungo.
• Excelente cobertura foliar.

Ativum

®

Spot SC
®

• Excelente performance no controle da ferrugem-asiática
e manchas foliares, com amplo espectro de controle
(oídio, mancha-alvo e DFCs).
• Eficiente em várias fases da cultura.
• Importante ferramenta para o manejo de resistência.

• Controle eficiente de mofo-branco
(Sclerotinia sclerotiorum).
• Redução de número de escleródios do patógeno.
• Manutenção do potencial produtivo da cultura.

Versatilis

Kit Versatilis Plus

®

•
•
•
•
•

®

Efetivo no controle de ferrugem.
Ferramenta essencial para o manejo de resistência.
Flexibilidade de aplicação em diferentes fases da cultura.
Fácil aplicação.
Efetivo no controle de oídio.

• Kit composto por 5 L de Versatilis® e 10 L
de Status®, pronto para aplicação.
• O manejo eficiente de doenças, com comodidade
e praticidade para o agricultor.
• Ferramenta essencial para o manejo
de resistência dos fungos.

Quer saber mais sobre as vantagens do Manejo Eficiente?
Procure seu Representante Técnico de Vendas BASF.

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

0800 0192 500
facebook.com/BASF.AgroBrasil
www.agro.basf.com.br
www.blogagrobasf.com.br

Uso exclusivamente agrícola. Aplique somente as doses
recomendadas. Descarte corretamente as embalagens e os restos
de produtos. Incluir outros métodos de controle do programa
do Manejo Integrado de Pragas (MIP) quando disponíveis
e apropriados. MAPA: Ativum® nº 11216, Orkestra® SC nº 08813,
Spot® SC nº 0516, Status® nº 6210 e Versatilis® nº 001188593.

CREDICOAMO

Jorge Tonet, um dos fundadores da Credicoamo: "Cooperativismo sem burocracia e com segurança."

Eficiência e agilidade
A Credicoamo completa em
novembro 30 anos de fundação.
Como parte das comemorações vêm
mostrando, nas últimas edições da Revista Coamo, fundadores que fizeram
e fazem parte desta história de sucesso e evolução no cooperativismo. O
personagem deste mês é o associado
Jorge Tonet, de Campo Mourão (Centro-Oeste do Paraná).
Ele faz parte do Conselho de
Administração da Credicoamo e tem
atuação efetiva nas atividades da cooperativa, além de usufruir dos serviços e
benefícios oferecidos para a condução
dos trabalhos no campo. “A Credicoamo
é uma grande cooperativa de crédito e
nos dá todo o amparo para desenvolvermos as atividades agrícolas. Fazemos
nossos projetos na Coamo e depois só
voltamos na Credicoamo para assinar a
documentação, sem burocracia ou de-

mora no atendimento”, destaca.
Tonet recorda que antes da
Credicoamo, era necessário procurar
outras instituições bancárias que nem
sempre atendiam as necessidades do
homem do campo. “Era tudo mais difícil, demorado e não sabíamos se poderíamos contar com os recursos, pois
sempre faltava dinheiro. Na Credicoamo conseguimos a quantidade que
precisamos”, pondera.
O associado comenta da alegria e satisfação de fazer parte do
seleto grupo de cooperados que se
reuniram e fundaram a Credicoamo.
“Agradeço a diretoria por ter me convidado e por ter idealizado essa cooperativa de crédito que tem beneficiado milhares de produtores rurais. Na
Credicoamo temos segurança para
fazer toda a movimentação financeira
e de créditos”, assinala Tonet.

LINHA DO TEMPO

2012
- Início do Programa
Moradia Feliz
- Início da contratação
do seguro agrícola
Credicoamo Talhão

2014
- Credicoamo 25 anos
- Lançamento do
Programa Credicoamo
Integração Lavoura
Pecuária
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TECNOLOGIA

Controle de qualidade das

SEMENTES COAMO

A

s máquinas já estão novamente nos campos
dos associados da Coamo iniciando o plantio da safra
2019/2020. Eles sabem que a
escolha de uma semente de qualidade é condição indispensável
para que aconteça uma safra
com produtividade e rentabilidade. E é isso que a Coamo faz.
A cooperativa trabalha para que
os associados tenham colheitas
com boas produções e, consequentemente, aconteça o sucesso nas atividades.
O processo da produção de Sementes Coamo é organizado mediante um eficiente
sistema de gestão de qualidade,
iniciado com a seleção dos as46
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sociados produtores e levando
em consideração aspectos como
estrutura, adoção de tecnologias
adequadas e, também, critérios
como clima, altitude e cultivares
a serem multiplicadas, visando o
máximo de qualidade.
O engenheiro agrônomo
Breno Rovani, chefe do departamento Laboratório de Sementes
da Coamo explica como é realizado o controle de qualidade
das Sementes Coamo, do campo
até o lote dos associados. “Tudo
começa no plantio dos campos
de produção de sementes dos
cooperantes e tem todo um processo por trás disso. A Coamo é
certificadora da produção própria e tem um moderno labora-

tório credenciado no Ministério
da Agricultura para validar todo
esse controle que é feito no processo de produção das sementes Coamo. Então, temos um cuidado especial que começa nos
campos de sementes, passa pelo
processo de colheita com entrega da produção nas Unidades
de Beneficiamento de Sementes
localizadas em 11 locais para beneficiar os associados”, explica
Rovani.
A partir do momento da
colheita começa o processo de
monitoramento da qualidade da
semente e no campo iniciam os
testes para verificar se as sementes estão aptas para serem entregues nas UBS’s da Coamo.

TECNOLOGIA

Laboratório de sementes da Coamo é credenciado pelo Mapa e exclusivo para atender toda a demanda dos associados

Em todo o processo de
beneficiamento, o laboratório
está presente verificando todas
as amostras para realizar um rigoroso controle de qualidade.
“O laboratório da Coamo tem
capacidade para atender 100%
da demanda da produção de Sementes Coamo para beneficiar
os associados com produto de
qualidade”, diz Rovani.
Para determinar a qualidade e a certeza da boa semente
a ser entregue aos produtores é
importante a validação dos lotes

pela equipe do laboratório após
o trabalho de análise de uma
grande quantidade de amostras
no período que antecede ao início da safra. “Este trabalho recebe atenção de uma equipe de
profissionais treinada e capacitada para cumprir esta missão. O
laboratório valida e homologa.
É um processo importante e necessário que irá resultar em boa
produção nas safras dos cooperados”, afirma o engenheiro
agrônomo Roberto Destro, gerente de Sementes da Coamo.

Para Destro, é vantagem
para a Coamo contar com um
laboratório de sementes próprio e credenciado, que é referência no setor agropecuário
brasileiro. “O nosso laboratório
é exclusivo, foi criado há algumas décadas para atender toda
a demanda dos associados da
cooperativa e funciona durante
os 12 meses do ano.”
Um fator que consolida
as boas colheitas está no processo de rastreabilidade, que é
considerado fundamental para a
entrega de qualidade aos associados. “Eles se abastecem das
Sementes Coamo com a certeza
de alto vigor e germinação, fazem o plantio nos seus campos
e contam com o monitoramento
e a rastreabilidade realizada pela
Coamo no processo produtivo”,
afirma Rovani.
O resultado verificado
com boas produtividades safra
após safra na Coamo é fruto de
todo um trabalho visando proporcionar aos associados o fornecimento deste importante insumo
que é produzido pelos próprios
cooperados da Coamo.
Agosto/2019
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INVESTIMENTO
Visão geral das novas fábricas
de processamento de soja e
refinaria em Dourados

Obras das indústrias em
Dourados estão na fase final

A

s obras das novas indústrias da Coamo em
Dourados (Sudoeste
do Mato Grosso do Sul), seguem dentro do cronograma
previsto, com fase final de montagens e início dos comissionamentos das plantas. A previsão
para início de produção é a
partir de novembro deste ano.
São mais 1200 trabalhadores

da Coamo e de empresas terceirizadas.
O novo empreendimento da Coamo tem uma indústria de processamento de
soja para 3.000 toneladas de
soja/dia, produção de farelo e
óleo, e uma refinaria para 720
toneladas/dia de óleo de soja
refinado, equivalente a 16 milhões de sacas de soja /ano.

Equipamentos de última geração estão sendo instalados na fase de montagem no novo parque industrial
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INTEGRAÇÃO COOPERATIVISTA

Evento reuniu cooperadas, esposas e
filhas de cooperados para uma tarde de
motivação e conhecimento

FAMÍLIACOOP SUL
contagia e motiva mulheres
Durante os eventos, as participantes da família Coamo, renovaram as energias para
dar continuidade ao trabalho de cooperação que exercem dentro e fora da porteira

F

oi realizado entre os dias
13 e 15 de agosto o Famíliacoop Sul - Programa de
Integração da Família Cooperativista -, em Abelardo Luz, Oeste de
Santa Catarina, e Mangueirinha e
Coronel Vivida, Sudoeste do Paraná. O evento reuniu cooperadas,
esposas e filhas de cooperados
para uma tarde de motivação e
conhecimento. Foram duas palestras com os temas “A importância da mulher no agronegócio”
e “Workshow da felicidade”. Ao

todo, participaram cerca de mil
mulheres que voltaram para casa
mais contagiadas pelo espírito
cooperativista.
Uma delas é Rozemari
Carmen Calgaro, de Clevelândia
(Sudoeste do Paraná) e atendida
pela unidade de Abelardo Luz
(Oeste de SC). “Foi maravilhoso,
aprendemos muito. Os palestrantes são ótimos e levarei para
casa muito conhecimento. Eu já
tinha participado em São Domingos e quando soube que teria

Rozemari Carmen Calgaro: "Foi maravilhoso,
aprendemos muito nesta tarde."
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INTEGRAÇÃO COOPERATIVISTA

Marizete Busatta Rosa: “Foi um evento alegre,
onde ficamos com a autoestima elevada."

novamente não pensei duas vezes e me inscrevi”, revela.
Segundo Marizete Busatta
Rosa, de Xanxerê (Oeste de Santa
Catarina), além de ser uma tarde
de descontração, as participantes

Alegria e entusiasmo fez parte do evento com programação pensada e dedicada para as mulheres

têm um momento de aprendizado. “Foi um evento alegre, onde ficamos com a autoestima elevada.
Desde o momento que saímos de
casa, e entramos no ônibus já estávamos rindo e descontraindo. É o
quinto ano que participo e sempre
temos algo novo para aprender.
Volto para casa com mais aprendizado para colocar em prática na
vida e na propriedade. Dentro da
Coamo, principalmente, a mulher
tem um espaço de valor.”
Para Doraci Helena
Scholtz Casagrande, de Coronel Vivida (Sudoeste do Paraná),
a mulher precisa se envolver e

participar dos eventos da cooperativa. “Tenho um exemplo
que aconteceu comigo quando fiquei viúva. Hoje, cuido das
lavouras, pois aprendi quando
meu marido estava comigo.
Eu sempre participei e estive
ao lado dele. Sem contar que
temos a nosso favor a Coamo,
onde somos valorizadas e bem
assistidas”, diz dona Dora, como
é conhecida a cooperada.
Maria de Lourdes Pizzatto Diavão, conhecida como
Nike, de Mangueirinha (Sudoeste do Paraná), já perdeu a conta
de há quantos anos participa do

Dora Casagrande: "A mulher precisa se envolver e
participar dos eventos da cooperativa."

Nike Diavão: "A Coamo se preocupa com as mulheres,
faz parte da minha vida e da minha família."
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Foram duas palestras com os temas “A importância da mulher no agronegócio” e “Workshow da felicidade”

INTEGRAÇÃO COOPERATIVISTA

Coamo valoriza a presença de toda a família na cooperativa

evento realizado em seu município, mas tem a certeza de que se trata de um encontro esperado. “Eu
e minhas amigas ficamos na expectativa. Viemos
em dez pessoas, todas que moram na mesma rua.
A Coamo se preocupa muito com as mulheres e, no
meu caso posso afirmar que a cooperativa faz parte
da minha vida e da minha família”, ressalta.
De acordo com o assessor de Cooperati-

vismo, Guilherme Savio, o FamíliaCoop é realizado
para valorizar a presença de toda a família na cooperativa. “É muito importante a participação da
mulher, pois trabalhamos por um cooperativismo
onde toda a família participa. É um evento produtivo, falamos para elas sobre o cooperativismo e a
filosofia da sua cooperativa, de uma forma leve e
descontraída.”

A importância da mulher do agronegócio

Workshow da felicidade

Atentas a cada palavra da palestrante Carmen Machado, as participantes não perderam nenhum minuto sequer do que foi apresentado. Afinal
de contas, Carmen conhece muito bem a linguagem
do público feminino e falou sobre a valorização das
mulheres no agronegócio. “Falamos muito sobre autoestima, qualidade de vida e o cuidado que se deve
ter em andar ao lado do marido, nunca a frente e nem
atrás, pois construímos cooperativismo todos juntos.”

Outro palestrante foi Lucas Penteado, também analista comportamental, que uniu música e
conteúdo para motivar as mulheres cooperativistas.
“Trabalhamos o conceito de como o propósito pode
trazer felicidade, pois as pessoas esquecem que felicidade vem do latim felicita e significa estar na forma
mais produtiva e fecunda. Quando estamos produtivos, nos sentimos importantes e parte de um grupo.
Isso é o que traz o real sentimento de felicidade.”
Agosto/2019
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Soluções BASF Milho.
Sua lavoura mais saudável,
seu Legado mais rentável.
Seu milho pode ter ainda mais proteção para seu negócio
ter resultados melhores e seu Legado mais sustentabilidade.

PRODUTOS

|

Tratamento
de sementes
Standak® Top

|

Inseticidas
Imunit®
Pirate®
Nomolt® 150
Fastac® Duo

|

Fungicidas
Abacus® HC
Orkestra® SC
Ativum®

|

Herbicidas
Heat®

Basagran® 600

|

Serviços
Agroclima PRO BASF
APP BASF Agro
Troca BASF

0800 0192 500
facebook.com/BASF.AgroBrasil
www.agro.basf.com.br
www.blogagrobasf.com.br
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Uso exclusivamente agrícola. Aplique somente as doses recomendadas. Descarte
corretamente as embalagens e os restos de produtos. Incluir outros métodos de controle
do programa do Manejo Integrado de Pragas (MIP) quando disponíveis e apropriados.
Restrições temporárias no Estado do Paraná para a cultura do Milho: Standak® Top para
o alvo Pythium spp., Poncho® para os alvos Dichelops furcatus, Frankliniella williamsi
e Phyllophaga cuyabana. Registros MAPA: Standak® Top nº 01209, Heat® nº 01013,
Basagran® 600 nº 0594, Abacus® HC nº 09210, Ativum® nº 11216, Nomolt® 150
nº 01393, Pirate® nº 05898, Fastac® Duo nº 10913, Imunit® nº 08806, Finale® nº 0691,
Liberty® nº 05409 e Poncho® nº 007003.
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BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

DESENVOLVIMENTO PESSOAL

Janiopólis encerra turma do

MULHER ATUAL
Coamo forma 20 participantes em curso que tem
sido divisor de águas na vida das mulheres do campo

Grupo de formandas do Mulher Atual, em Janiópolis

A

Coamo em parceria com
o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar), realiza para todas as cooperadas, esposas e filhas de cooperados o curso Mulher Atual.
O objetivo é despertar uma
nova postura frente a desafios
pessoais, sociais e profissionais,
desenvolvendo comportamento

mais adequado e proativo nas
esferas humana, social e econômica.
Diversas turmas estão
em andamento na área da ação
da cooperativa, no Paraná, Santa
Catarina e Mato Grosso do Sul,
e recentemente, em Janiópolis,
20 mulheres finalizaram o curso.
Após dez semanas de participa-

ção, elas relatam com satisfação
a evolução e as melhorias que
tiveram, comparando o antes e o
depois do evento.
Pode até parecer um longo período de duração do curso,
mas na verdade passa muito rápido, segundo Ivonete Pereira de
Araújo Antunes. “Já estamos com
saudade. É gratificante ter vivido
Agosto/2019

REVISTA

53

54

REVISTA

Agosto/2019

DESENVOLVIMENTO PESSOAL

DIVERSAS TURMAS ESTÃO EM ANDAMENTO NA ÁREA DE AÇÃO DA COAMO. AUTOESTIMA,
EMPREENDEDORISMO, LIDERANÇA E SAÚDE DA MULHER FAZEM PARTE DA PROGRAMAÇÃO

Ivonete Pereira de Araújo Antunes: “É gratificante ter
vivido essa experiência. Além do que é apresentado
pela professora, existe uma troca de conhecimento
entre as participantes que nos enriquece.”

essa experiência. Além do que é
apresentado pela professora, existe uma troca de conhecimento
entre as participantes que nos enriquece. Precisamos disso. Em especial a nossa autoestima se eleva.”
Ivonete acrescenta que
durante o Mulher Atual as participantes criaram um forte laço
de amizade. “É uma ajudando a
outra, se preocupando com cada
uma. Existe um interesse para
que todas estejam bem e felizes.
Agradecemos a Coamo por essa
oportunidade que foi marcante.
Estou realizada.”
A caminhada do Mulher
Atual é tão efetiva que Eliane da
Motta Oliveira Silva, revela que
a mudança começa no decorrer
do curso. “É qualidade de vida e
aprendizado contínuo, já durante
o curso. São coisas que achamos
que estamos fazendo, mas ainda
temos muito o que aprender.”
Para Eliane a cooperação
de todas foi algo positivo. “Existem
problemas que pensamos que somos só nossos, e convivendo com

os demais, percebemos que todos
têm suas dificuldades. E nossos
problemas, as vezes ficam tão pequenos diante dos de outras pessoas. O Mulher Atual nos permite
também perceber o outro. Quando você se doa e coopera com o
outro tudo fica melhor.”
A instrutora do Senar, Luciane Pimental, foi quem coordenou o Mulher Atual em Janiópolis.
Ela conta que diversos assuntos
são trabalhados. “Abordamos desde a cultura, diferenças comportamentais do homem e da mulher,
até a autoestima, liderança, empreendedorismo, saúde da mulher, espiritualidade, família etc.”
Ela diz que o grupo de
Janiópolis interagiu e respondeu
muito bem ao curso. “Eu vi mulheres comprometidas e dispostas a serem agentes de mudanças. O objetivo é despertá-las,
para que elas enxerguem suas
potencialidades. Chegar ao final
do curso e constatar que a semente foi plantada dá uma imensa satisfação.”

Eliane da Motta Oliveira Silva: “É qualidade de
vida e aprendizado contínuo, já durante o curso.
São coisas que achamos que estamos fazendo,
mas ainda temos muito o que aprender.”
Objetivo do curso é despertar uma nova postura frente a desafios pessoais, sociais e profissionais,
desenvolvendo comportamento mais adequado e proativo nas esferas humana, social e econômica
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PROMOÇÃO SOCIAL
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Cursos

Os Cursos Sociais promovidos pela Coamo em parceria com o Serviço
Social de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), oferecem oportunidades para que cooperadas, esposas e filhas possam se reunir e aprender mais sobre culinária, artesanato, dentre outras atividades. Confira nas
imagens abaixo alguns dos cursos realizados pela Coamo.

Festa infantil, em Boa Ventura de São Roque (Centro do Paraná)

Curso de panificação, em Farol (Centro-Oeste do Paraná)

Risotos e saladas, em Guarapuava (Centro-Sul do Paraná)

Doces para festas, em Iretama (Centro-Oeste do Paraná)

Culinária oriental, em Janiópolis (Centro-Oeste do Paraná)

Recheios e sobremesas, em Mangueirinha (Sudoeste do Paraná)

Docinhos para festas, em Nova Tebas (Centro do Paraná)

Festa infantil, em Pitanga (Centro do Paraná)
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Para mais receitas acesse:
www.facebook.com/alimentoscoamo
www.alimentoscoamo.com.br

Ingredientes

N
o
ã
P

20 porções

Massa
-2 xícaras (chá) de água
-1 ovo grande
-½ colher (chá) de sal
-½ xícara (chá) de Óleo de Soja Coamo
-½ xícara (chá) de açúcar
-1 colher (chá) de erva-doce
-1 kg de Farinha de Trigo Coamo
-1 sachê de fermento biológico seco
Recheio
-1 cebola picada
-200 g de queijo mussarela picado
-3 calabresas defumadas picadas ou em fatias finas
-1 tomate sem sementes, picado e temperado com
azeite, orégano e vinagre
-1 colher (chá) de raspas de limão
-Azeitonas pretas picadas a gosto

Modo de preparo
Misture a água com o ovo, o sal, o óleo, o açúcar e a ervadoce. Aos poucos, adicione a farinha de trigo misturada com o
fermento. Amasse bem. Deixe crescer até dobrar de volume. Sobre
a superfície enfarinhada, divida a massa em duas partes e abra
dois retângulos. Retire uma tira de 1 cm de cada um dos lados dos
retângulos e reserve para a decoração. Espalhe os ingredientes do
recheio sobre cada um dos retângulos, enrole, pressionando bem as
extremidades para não vazar recheio. Coloque em uma assadeira
grande e pincele com gema. Cole as tiras reservadas na diagonal,
sem pincelar. Coloque em uma assadeira untada. Deixe crescer
durante 20 minutos. Leve para assar em forno preaquecido a 200
ºC durante 40 minutos ou até que esteja bem dourado e assado.
Sirva morno ou frio.
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Envolventes pelo aroma.
Apaixonantes pelo sabor.
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