


É
comum produtores que
possuem áreas rurais de
forma descontinuada e
às vezes até distantes,

terem que transportar máqui-
nas agrícolas, tratores e outros
implementos pelas rodovias.
Muitas vezes, pela proximidade,
há produtores que arriscam
avançar sobre as rodovias e per-
correrem o curto espaço sem os
devidos cuidados, mas se ex-
põem a inúmeros riscos. O pes-
soal da Segurança da Coca-
mar busca trazer aqui algumas
orientações básicas.

Devido às dimensões exce-
dentes e o perigo potencial
que representam quando em
deslocamento, mesmo com a
plataforma de coleta desmon-
tada, é proibido o trânsito das
colheitadeiras nas rodovias. O
correto é fazer a movimenta-
ção embarcada em cami-
nhões adequados e sinaliza-
dos, para evitar acidentes, se-
gundo orienta a Polícia Rodo-
viária. No demais, segue, ba-
sicamente, as mesmas regras
aplicadas ao trator.

LICENCIAMENTO - Os tratores
e colheitadeiras são autoriza-
dos a transitar nas vias, mas,
precisam ter o registro e licen-
ciamento do Detran - Departa-
mento Estadual de Trânsito,
devendo receber numeração
especial. O veículo será iden-
tificado externamente por
meio de placas dianteira e tra-
seira.

No caso de travessia de pro-
priedades rurais que passam
por vias públicas, a manobra
deverá ser informada ao Posto
de Policiamento Rodoviário
mais próximo, para que haja o
acompanhamento desta ope-
ração por policiais rodoviários.
Assim, garantirá a continui-
dade do trabalho com total se-
gurança.

CARTEIRA - Tratores só podem
ser conduzidos, na via pública,
por condutor habilitado nas ca-
tegorias “C”, “D” ou “E”, con-
forme CTB (Código de Trânsito
Brasileiro), com toda a atenção
e cuidados indispensáveis à
segurança do trânsito.

Também deverá, na via públi-
ca, estar permanentemente
com os faróis acesos e possuir
dispositivos de sinalização
traseira. É proibido transitar
transportando pessoas no ve-
ículo, principalmente sobre os
para-lamas ou transitar nas
rodovias tracionando outro
veículo, por corda ou cabo de
aço, bem como rebocando
pulverizador, plantadeira ou
semeadeira, capinadeira, ro-
çadeira, arado, grade subsola-
dora ou outro implemento

agrícola, com exceção da car-
reta agrícola, desde que devi-
damente sinalizada.
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SEGURANÇA

Existem regras específicas e os produtores devem estar atentos a elas
para não se exporem a riscos nem, eventualmente, causarem acidentes

Cuidados a tomar com
máquinas agrícolas em rodovias

O correto é fazer a movimentação embarcada em caminhões adequados e sinalizados

Tratores só podem ser
conduzidos, na via pública,

por condutor habilitado



Divanir Higino,
presidente da Cocamar 

A
contecimentos recen-
tes ressaltaram, mais
uma vez, a importân-
cia da cooperativa no

dia a dia dos cooperados,
apoiando-os em seus negó-
cios e na vida, de uma forma
como nenhuma outra empresa
é capaz de fazer. 

Referimo-nos, primeiramente,
aos graves efeitos trazidos
pela paralisação dos cami-
nhoneiros à atividade rural: de
um lado, o gargalo criado jun-
to às empresas fornecedoras
de fertilizantes e, de outro, a
própria tabela do frete, com o
aumento intenso de custos.
Como é sabido, tais fatores
tumultuaram a entrega da-
queles produtos aos pontos de
distribuição, provocando atra-
sos que muitas empresas não
conseguiram ainda superar.

SEM PREJUÍZOS - Para que os

cooperados não fossem preju-
dicados em seu calendário de
semeadura da safra 2018/19,
a Cocamar mobilizou sua es-
trutura de logística, agilizando
a frota própria de caminhões
no transporte e distribuição
dos fertilizantes, que chega-
ram aos cooperados em tem-
po hábil. 

Com isso, eles puderam apro-
veitar as boas condições cli-
máticas em setembro para
intensificar a operação, tran-
quilizando-se também quanto
à janela ideal (o período mais
recomendável) para o cultivo
da safra de inverno, que co-
meça imediatamente após a
colheita de verão.

BENEFÍCIOS - Ainda com o in-
tuito de beneficiar os produ-
tores, evitando que eles ti-
vessem um custo de produção
mais elevado ao semear a
safra de verão, a Cocamar fez
ampla divulgação em suas
unidades operacionais, há al-

gumas semanas, alertando-os
para que antecipassem a
compra de óleo diesel, uma
vez que estava sendo cogitado
um reajuste, como, de fato,
aconteceu. Com isso, em pou-
cos dias, mais de 1,5 milhão
de litros foram comercializa-
dos, gerando significativa
economia. 

Chamamos atenção, ainda,
para outro benefício que só a
cooperativa pode oferecer.
Após os 65 anos de idade,

todo cooperado tem o direito
a retirar os valores deposita-
dos em sua conta-capital,
um numerário nem sempre
esperado ou conhecido por
muitos deles, mas que, de-
pendendo do nível de partici-
pação, pode ser bastante ra-
zoável, auxiliando-os em
suas demandas. 

MELHOR CAMINHO - Partici-
par ativamente e fortalecer a
sua cooperativa é, sempre, o
melhor caminho. Um coope-

rado fidelizado aproveita me-
lhor as conquistas de sua or-
ganização. Oferecendo inúme-
ros benefícios e diferenciais,
o cooperativismo funciona
como um guarda-chuvas e
também um porto seguro. Ne-
le, os produtores são atendi-
dos em suas necessidades e,
por meio da união de esforços
e ideais, se sentem, sem dú-
vida, bem mais protegidos,
ressaltando ainda mais o le-
ma “Cooperativa e cooperado
crescem juntos”. 

PALAVRA DO PRESIDENTE

A cooperativa sempre 
faz muito mais pelo produtor

Participar ativamente e fortalecer a sua

cooperativa é, sempre, o melhor caminho.

Tão importante quanto ser um porto seguro, onde os produtores
se sentem acolhidos e protegidos, o cooperativismo se
destaca pelos diferenciais que oferece à sua gente    
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Produtores aproveitam tempo 
favorável para semear soja
Investindo em tecnologia aceleram o ritmo para aproveitar as condições
existentes em iniciar com um stand uniforme e com vigor

SAFRA 2018/19
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A
s chuvas bem distri-
buídas durante todo
o mês de setembro, o
solo úmido, os inter-

valos estratégicos de sol e as
altas temperaturas garanti-
ram não só o avanço acele-
rado na semeadura da soja
este ano na área de ação da
Cocamar, especialmente na
região de Maringá, segundo o
coordenador Técnico de Cul-
turas Anuais, Emerson Nu-
nes, como também tem ga-
rantido uma excelente germi-

nação, com vigor e uniformi-
dade, e um bom desenvolvi-
mento vegetativo. 

ADIANTADA - Em relação ao
ano passado, a semeadura da
soja na região de Maringá se
encontra adiantada, na base
de 24% por 5% no mesmo
período do ano. As chuvas
constantes durante todo o
mês de setembro de 2017 fi-
zeram com que os primeiros
plantios só ocorressem em
outubro. 

Mas em relação aos últimos
três anos, 16% do total na
média, Nunes avalia que a
semeadura está dentro da
normalidade. Se as condi-
ções climáticas continuarem
ajudando – em setembro
choveu 120 milímetros bem
distribuídos - , o plantio pode
terminar mais cedo, estima. 

AS PRIMEIRAS - Conside-
rando todas as regiões aten-
didas pela Cocamar no Pa-
raná, com exceção das uni-

dades de São Paulo e Mato
Grosso do Sul, que plantam
mais tarde, as áreas semea-
das já somam 11% do total.
Chama a atenção a semea-
dura de soja antecipada na
região de Londrina, com
4,2% do total, mas que nor-
malmente iniciam a operação
mais tarde. 

As cidades onde a semeadura
se encontra mais adiantada
são Floresta, Ivatuba e Iporã,
na região de Maringá, que

tradicionalmente plantam
mais cedo. Segundo o ge-
rente da unidade de Floresta,
Márcio Sartori, no município
já foram plantados mais de
60% do esperado, sendo o
que está mais adiantado. 

SEM IGUAL - Luiz Palaro, de
Floresta, iniciou o plantio dia
12 de setembro e encerrou
dentro do mês. “Nunca teve
ano igual até agora: era
plantar e chovia de forma
bem distribuída.



As primeiras áreas
já germinaram e está a coisa
mais linda, bem uniforme”,
afirma, ressaltando ainda
que no ano passado as tem-
peraturas estavam menores
em outubro do que este ano
em setembro. 

Palaro, que no ano passado
produziu 72 sacas por hec-
tare de média, fechando ta-
lhões com 84 sacas, usou o
máximo de tecnologia, se-
guindo todas as recomenda-
ções técnicas da Cocamar.
“Ao produtor cabe apostar
em produtividade, porque
quanto ao preço ele não pode
fazer nada”, lembra.

IPORÃ - Já em Iporã, segundo
o gerente Michell Garcia, já
foram semeados 50% da área
esperada e os trabalhos de-
vem se encerrar até meados
de outubro. “O clima tem
contribuído para acelerar o
ritmo”.

O cooperado Antonio Lazzari,
que tem propriedades na re-
gião, em Altônia e Francisco
Alves, começou a semeadura
da soja assim que foi libe-
rada, dia 11 de setembro, e
encerrou dia 24. “As plantas
germinaram bem e vem se

desenvolvendo melhor ainda.
Mesmo o talhão atingido por
ventos fortes, já se recupe-
rou”, diz.

INTEGRAÇÃO - Adepto da In-
tegração Lavoura e Pecuária
desde 2006, Lazzari tem in-
vestido o máximo em tecno-
logia, integrando 100% de
sua propriedade. Teve ta-
lhões, no ano passado, em
que produziu 75 sacas por
hectare, mas fechou com
média de 65 sacas, apesar do
clima não muito favorável.

Começando agora a semea-
dura na propriedade, o coo-
perado José Carlos Mancini e
a esposa Elaine, de Cambé,
próximo a Londrina, dedi-
cam-se à produção de grãos
e, para isso, eles vêm ado-
tando tecnologias sob a
orientação da Cocamar. Há
dois anos, por exemplo, co-
meçaram a plantar capim
braquiária em consórcio com
o milho de inverno, para pro-
teger o solo com maior vo-
lume de palha no verão.

ORIENTAÇÃO - A orientação
da Cocamar tem sido deci-
siva, também, para o produ-
tor José Cláudio Batista, de
Tuneiras do Oeste. Segundo

ele, a presença do entreposto
da cooperativa no município
é importante, com seus pro-
fissionais técnicos, na me-
lhoria dos níveis de pro-
dutividade. Batista começa a
semear a soja na primeira
quinzena de outubro.

O Paraná tem uma safra de
soja estimada pelo governo
do Estado de 19,6 milhões de
toneladas em 2018/19, de um
total recorde de 120,3 mi-
lhões de toneladas previstas
para o Brasil, o maior expor-

tador global da oleaginosa.
Se fosse um país, o Paraná
seria um dos maiores produ-
tores globais da oleaginosa,
superando a China, principal
importador do produto, com
colheita estimada em 15 mi-
lhões de toneladas.
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António Lazzari,  de Altônia, não abre mão da Integração Lavoura e Pecuária

Soja germinando
na propriedade 

do cooperado
Luiz Palaro,
de Floresta





E
m sua quarta edição
consecutiva, o Rally
Cocamar de Produti-
vidade, Safra 2017/

18, começa oficialmente
neste mês de outubro com a
semeadura da safra de soja e
vai acompanhar todo o ciclo
da cultura, em regiões aten-
didas pela cooperativa nos
Estados do Paraná, São Pau-
lo e Mato Grosso do Sul.

DIVULGAR - Com o patrocí-

nio máster das empresas
Spraytec, Basf e Ford, o
Rally é um projeto técnico e
de comunicação da Coca-
mar, que tem a proposta de
visitar e divulgar os traba-
lhos realizados pela coope-
rativa com foco no aumento
da produtividade das lavou-
ras e da rentabilidade dos
produtores cooperados.

TEMAS - Nesta edição, al-
guns dos principais temas

são a construção da fertili-
dade do solo e de lavouras
de alta produtividade e ren-
tabilidade, projetos de irri-
gação em solos arenosos e
programas de integração la-
voura, pecuária e floresta
(ILPF). 

CALENDÁRIO - Nas últimas
semanas, a equipe de orga-
nização do Rally visitou re-
giões para a programação
das primeiras visitas e está

definido o calendário até
abril/maio de 2019 quando,
após a colheita, haverá par-
ticipação do Rally nas expo-
sições agropecuárias de Lon-
drina e Maringá. O circuito
terá duas equipes sediadas
em Maringá e Londrina e a
previsão é que sejam roda-
dos mais de 12 mil quilô-
metros até abril do ano
que vem, para conferir de
perto as boas práticas agrí-
colas. 

ACOMPANHE - A exemplo das
edições anteriores, todo o
andamento do Rally será di-
vulgado no portal da Coca-
mar (www.cocamar.com.br)

e no Jornal Cocamar, em
suas edições eletrônica
(www.jornalcocamar.com.br)
e impressa, bem como em
comunicações específicas
dirigidas às empresas patro-
cinadoras e apoiadoras da
iniciativa. 

PATROCÍNIOS – Além da
Spraytec, Basf e Ford, são
patrocinadoras também, do
Rally Cocamar de Produtivi-
dade 2018/19, as empresas
Estratégia Ambiental, Agro-
safra, TRR Cocamar, Texaco
Lubrificantes, Sancor Segu-
ros e Sicredi, com apoio do
Comitê Estratégico Soja Bra-
sil (Cesb) e Unicampo. 
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BOAS PRÁTICAS 

Rally Cocamar de produtividade
começa em outubro
Circuito que chega à sua quarta edição e
segue até abril/maio, vai acompanhar todo
o ciclo da safra de soja 2018/19
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N
a semana de 24 a 28
de setembro, a Coca-
mar começou a im-
plementar um pro-

cesso para a construção de la-
vouras de alta produtividade e
rentabilidade, em áreas de
produtores localizadas em
municípios nos Estados do Pa-
raná, São Paulo e Mato Grosso
do Sul. O termo construção é
adequado, pois se trata de um
trabalho amplo e de longo
prazo, que vai abranger diver-
sos pontos voltados àquele
objetivo, conforme segue. 

APRESENTAR - Durante aque-
les dias, profissionais da equi-
pe técnica da cooperativa con-
duziram o consultor Luiz Tadeu
Jordão, engenheiro agrônomo
sócio da empresa DK Ciências
Agronômicas, para apresentar
o projeto aos produtores, que
inclui desde o levantamento
do perfil do solo, ao manejo,
nutrição e fisiologia das plan-
tas, genética, plantabilidade e
proteção de cultivos, com a
geração de análises agrocli-
máticas e agroeconômicas.  

TRÊS ANOS - O gerente téc-
nico Renato Watanabe ex-
plica que a iniciativa terá a
duração de três anos, com
acompanhamento perma-
nente dessas áreas, que
serão utilizadas como uni-
dades demonstrativas para
disseminação das tecnolo-
gias aos produtores das re-
giões. 

ACOMPANHAMENTO - Segun-
do Jordão, o primeiro passo é
a coleta de solo com até 1
metro de profundidade, para
levantamento e diagnóstico
de perfil. Haverá quatro visi-
tas durante a safra de soja e
uma no período de inverno,
sendo que em uma oportuni-
dade será promovido um dia
de campo com a participação
de produtores cooperados e
técnicos da região. 

VISITAS - No dia 27, por exem-
plo, em visita aos municípios
de Palmital (SP) e Assaí (PR),
o coordenador técnico Rafael
Furlanetto pediu a ajuda dos
produtores para que o projeto
seja bem conduzido. Jordão

comentou que em lavouras
mais antigas, atendidas pela
DK, a média de produtividade
vem crescendo (veja quadro).
“Como comprar mais terras
não está fácil e o custo de pro-
dução vem subindo em escala
exponencial, o caminho é o
crescimento vertical, aplicar
os insumos de forma racional
e com maior eficácia para
melhorar a rentabilidade”,
disse. 

CONSTRUIR - “Nós começa-
mos a construir uma lavoura
de alta produtividade por meio
da análise do perfil do solo.
Quando comparamos as mé-
dias de duas lavouras, uma
produzindo 50 sacas por hec-

tare, e a outra 80, pode acon-
tecer de a camada de 1 a 20
centímetros do solo, em am-
bas, estar igual. Mas quando
se verifica mais em baixo, na
camada de 40 centímetros a
um metro, aí se percebem al-
gumas grandes diferenças.
Tem acidez em profundidade,
tem alumínio, não tem cálcio.
Então, nós começamos a
construir uma lavoura de alta
performance, por meio do per-
fil do solo. Por isso é que as
análises são feitas em profun-
didade”, explicou Jordão. 

BRAQUIÁRIA - Sobre como
fazer as correções, há algu-
mas estratégias, segundo ele.
Uma delas, que já

REGIÃO

Trabalho com a duração de três anos, em áreas de cooperados,
terá acompanhamento direto da empresa de consultoria DK

Cocamar começa a construir
lavouras de alta produtividade 

Propriedade da família de Claudinei Ronqui  Ferreira, em Palmital (SP)





vem sendo orien-
tada há anos pela Cocamar, é
a entrada da braquiária no sis-
tema. “É um capim que produz
muita raiz. O segredo da alta
produtividade em qualquer
sistema de produção de grãos
é a raiz.” Na região mais quen-
te, o recomendável é a bra-
quiária. E, na mais fria, utilizar
um mix de plantas de cober-
tura.” 

ANÁLISE - A raiz no sistema
de produção traz inúmeros
benefícios, sob os aspectos
químico, físico e biológico do
solo, ressalta Jordão, lem-
brando que o consórcio milho
e braquiária no inverno é
uma estratégia interessante,
mas como se pensa em
construir lavouras de alta
performance a partir de solo
muito compactado, nem
sempre a quantidade de bra-
quiária no consórcio é sufi-
ciente para descompactar.
Tem toda uma análise que é
feita por trás disso”. Se apa-
recer alumínio na camada de
60-80 centímetros, como é
que dá para corrigir? A apli-
cação de gesso em superfície
pode não ser suficiente, por-
que demora várias safras até
atingir a camada mais pro-
funda. 

ONDE VAI SER - O projeto co-
meça a ser desenvolvido nas
áreas dos produtores João Dol-
phine, em Floresta, Paulo César
Falavigna, em Floraí, Gérson
Bórtoli, em Umuarama, Murilo
Junqueira Franco, em Alvorada
do Sul, Guilherme Martins San-
tos, em Assaí, e Carlos Semião
e José de Souza, em Arapon-
gas, todos no Paraná; Roberto
José Bataglini, em Bataipo-
rã/Nova Andradina, no Mato
Grosso do Sul; e Claudinei Ron-
chi Ferreira, em Palmital, São
Paulo. 
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A DK Ciências Agronômicas
está sediada em Campinas
(SP) e tem como sócios,
além de Luiz Tadeu Jordão,
os também engenheiros
agrônomos João Dantas,
Henry Sako e Carlos Mello.
A empresa atende mais de
260 lavouras em 14 Estados. 

Na safra de soja 2018/19
João Dantas acompanhou
durante uma semana uma
das etapas do Rally Coca-
mar de Produtividade, opor-
tunidade em que visitou
propriedades em diversas
regiões, para avaliar as con-
dições do solo. 

DK já atende
260 lavouras 

Guilherme Martins Santos, em Assaí (PR)





O
fim do processo elei-
toral vai exigir muita
cautela por parte do
produtor rural. No en-

tanto, mesmo nesse cenário de
grandes incertezas, o agrone-
gócio ainda é o único segmento
da economia que está relativa-
mente mais defendido.” 

A frase é do economista José
Roberto Mendonça de Barros,
da MB Associados, de São Pau-
lo, que falou a um grupo de di-
rigentes e conselheiros da Co-
camar, no dia 25 de setembro,
por videoconferência. 

COMPETITIVO - De acordo com
Barros, o sistema do agrone-
gócio tem algumas grandes
vantagens: por um lado, luta
no mercado internacional de
forma competitiva; e, de outra,
o mercado internacional vai
continuar crescendo. “Há difi-
culdades, mas surgem muitas
oportunidades nesse contexto,
é só olhar o que acontece com
a soja”, pontuou.  

Na briga da China com os Es-
tados Unidos, pelo menos para
este ano, a oportunidade ofe-
recida para o Brasil, no caso da
soja, tem sido bastante razoá-
vel. “Não se sabe onde isso vai
dar. Os problemas aqui dentro
são muitos, incluindo agora a
tabela do frete. Mas tem mer-
cado lá fora e tem mercado
aqui dentro”, frisou. 

CAMINHO - Outro detalhe é
que o agro brasileiro é o único
que cresce com produtivi-
dade. “O que eu queria ressal-
tar é que é nesse cenário que
o agronegócio continua tendo
um caminho de crescimento
bastante grande. Mas esse
caminho vai continuar exi-
gindo dos produtores, compe-
tência na produção, na gestão
e muita cautela. Eu acho que
para a economia urbana, que
depende de indústria, do co-
mércio, da construção civil,
provavelmente vai continuar
difícil. Mas o agronegócio é,
de longe, e por méritos pró-
prios, o que tem um caminho
de crescimento”. 

AJUDA - No mercado interna-
cional, os chineses vão conti-
nuar retaliando os norte-
americanos, na parte de agri-
cultura. Tanto é que o governo
Trump está concedendo 12 bi-
lhões de dólares de ajuda para
os produtores do seu país, para
compensar as perdas que eles
vão ter. 

DEVAGAR - A economia fora
dos Estados Unidos é que está
começando a desacelerar,
disse Barros. China, Europa e
Japão estão caminhando mais
devagar e uma boa parte do
mundo emergente se encontra
em franca crise. A Argentina é
um exemplo claro. “Nós vamos
enfrentar um mercado interna-

cional mais difícil e tumul-
tuado, com essa quebra do
crescimento”, previu. 

SUPERAQUECIMENTO - Por ou-
tro lado, Barros chamou aten-
ção para um quadro que pode
acontecer: com o aumento dos
juros nos Estados Unidos, há o
efeito do aspirador: todo
mundo vai investir lá. Então,
isto vai virando uma panela de
pressão, que acelera a inflação
e começa a haver os riscos de
uma economia excessiva-
mente aquecida. “Não é fora
de propósito”, declarou, “ima-
ginar que, daqui a um ano, por
causa dos juros excessiva-
mente aquecidos, a economia
americana comece a desace-
lerar e entre numa recessão”. 

PETRÓLEO - Outro ponto é o
petróleo. Os falcões, que que-
rem os preços do petróleo lá
em cima, estão no comando e
o acordo da Rússia com a
Opep, que está no comando
das operações, força um
preço do petróleo mais alto.
Petróleo mais caro tem efeito
direto no custo do transporte
e de insumos como o fertili-
zante, em especial os nitroge-
nados. 

“Não é que a demanda esteja
explodindo, é que a oferta
está restrita”, explicou, ci-
tando alguns fatos que corro-
boram nesse sentido, como o
colapso da produção na Vene-
zuela e as sanções que estão
sendo impostas ao Irã pelos

Estados Unidos, reduzindo as
exportações desse país. 

LENTIDÃO - Na economia bra-
sileira, o crescimento econô-
mico continua devagar depois
da greve dos caminhoneiros.
A projeção do economista é de
um crescimento, no melhor
cenário, de 1,5% a 1,6%. Ao
mesmo tempo, o Banco Cen-
tral já não tem aquela folga
permitida pela inflação baixa,
pois as tarifas públicas estão
subindo e o petróleo segue
nas alturas. Com isso, a infla-
ção que era projetada em
3,8%, agora está em 4,2% a
4,3%, antevendo-se a possi-
bilidade de aumento na taxa
de juros Selic nos próximos
meses. 

EXCLUSIVO 

Expectativa de José Roberto Mendonça de Barros é que produtores brasileiros
de soja aproveitem mais a oportunidade surgida com o conflito EUA x China

Agro é o único setor da economia
ainda com chances de crescer

Economista diz que problemas são muitos, mas tem mercado lá fora e aqui dentro
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M
uita informação,
novos conheci-
mentos e home-
nagens. Assim

foi o dia 25 de setembro pa-
ra os integrantes dos Con-
selhos de Administração,
Fiscal e Consultivo da Coca-
mar, reunidos em Maringá,
na Associação Cocamar.  

ECONOMIA E AGRO – Ini-
ciando os trabalhos, por vol-
ta das 10h30, eles participa-
ram de uma videoconferên-
cia com o economista José
Roberto Mendonça de Bar-
ros, da MB Associados, de
São Paulo, que falou sobre
as perspectivas para o agro-
negócio nos ce-

COOPERATIVA 

Palestras sobre vários temas e
plantio de árvores nas avenidas do
parque industrial da cooperativa 

Dia de informação e 
homenagens na Cocamar
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nários interno e
externo. 

NOVO - Christian Lohbauer,
candidato a vice-presidente
da República na chapa lide-
rada por João Amoedo, pro-
feriu uma palestra em segui-
da. Ele falou sobre as pro-
postas do Partido Novo e
lembrou que de toda a popu-
lação brasileira, estimada
em mais de 200 milhões,
apenas 27 milhões empreen-
dem e são geradores de ri-
quezas. “No Brasil de hoje,
quem não trabalha impede
quem quer trabalhar”, citou. 

FIDELIZAÇÃO - Na parte da
tarde, o ex-presidente do
Sistema Ocepar, João Paulo
Koslovski, palestrou sobre o
tema Fidelização do Coope-
rado, asseverando que “o
cooperado fiel otimiza a es-
trutura da cooperativa, reduz
custos e assegura mais re-
sultados para todo o qua-
dro”. Na visão dele, “na me-
dida em que fortalece a co-
operativa, o associado a está
blindando contra especula-
dores”, e lembrou: “na cri-
se, a cooperativa é o refúgio
onde o cooperado se sente
mais protegido”.

HOMENAGENS - Na sequên-
cia, o presidente do Conse-
lho de Administração, Luiz
Lourenço, o presidente-exe-
cutivo, Divanir Higino, e o
vice-presidente-executivo,
José Cícero Aderaldo, pres-
taram homenagem a algu-
mas personalidades que
contribuíram para a história
da cooperativa. 

São elas: Fernando Craidy,
engenheiro precursor na
construção dos armazéns
graneleiros, Reynaldo Dias

de Moraes e Silva e Ivan
Petry (em memória), enge-
nheiros que participaram da
implantação de estruturas
industriais, José Fernandes
Jardim Júnior, que foi diretor
entre 1998 e 2015, Jayme
Canet Júnior (em memória),
governador do Estado do Pa-
raná de 1975 a 1979, repre-
sentado pelo neto Jayme

Canet; Reynaldo Costa (em
memória), idealizador e
coordenador do Acervo Co-
camar, que trabalhou na
cooperativa de 1977 a 2018,
representado pela esposa
Lara, filhas e netas; e Bene-
dito Lara, um dos 46 funda-
dores e primeiro diretor-se-
cretário da Cocamar, de
1963 a 1965. 

Após a cerimônia na Asso-
ciação, eles foram convida-
dos a plantar uma árvore
nas Avenidas Constâncio Pe-
reira Dias e Claus Paul Tho-
nem, no parque industrial. 

GESTÃO - A agenda foi con-
cluída com a palestra de Car-
los Alberto Júlio, da equipe
da Rádio CBN, no Haddock

Buffet, que discorreu sobre
Gestão e Liderança no Agro-
negócio. Ao fazer a apresen-
tação do palestrante, o
vice-presidente da Cocamar,
José Cícero Aderaldo, ressal-
tou que o dia de informações
e novos conhecimentos
“contribui para o aprimora-
mento no trabalho de cada
um, no seu dia a dia”.  

Dirigentes com familiares de Reynaldo Costa,
idealizador e coordenador do acervo Cocamar

Benedito Lara, fundador e primeiro diretor secretário
(1963-65), também foi homenageado

Jayme Canet representou o avô, o
governador Jayme Canet Jr (em memória)

Homenageado também, o diretor e ex-presidente-
executivo da Cocamar, José Fernandes Jardim Jr. 

O engenheiro Reynaldo Dias Moraes e Silva, que
projetou as primeiras estruturas industriais

O engenheiro Fernando Craidy - reconhecimento
pelo pioneirismo em armazenagem de grãos. 



C
om a participação
de cooperados e
técnicos da Coca-
mar e representan-

tes de empresas apoiadoras,
o Comitê Estratégico Soja
Brasil (Cesb) promoveu dia
13 de setembro em Maringá
(PR), na Associação Coca-
mar, o Fórum Regional de

Máxima Produtividade de
Soja. 

PRODUTIVIDADE - “Quem vai
ganhar dinheiro com soja é o
produtor que conseguir elevar
sua média de produtividade”,
afirmou na abertura o vice-pre-
sidente da cooperativa, José
Cícero Aderaldo.

SOJA

Fórum Regional reforça foco
no incremento da produtividade

Média do concurso promovido
pela Cocamar tem evoluído
anualmente 
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Ele falou da impor-
tância do evento para motivar
os cooperados a investirem na
busca por novos patamares e
lembrou que o concurso de
produtividade da Cocamar foi
inspirado na competição rea-
lizada pelo Cesb. 

“Enquanto o campeão nacio-
nal do Cesb obtém 130 sacas
de soja por hectare, aqui na
região ainda é comum a média
de 130 sacas por alqueire”,
frisou o vice-presidente (um
alqueire corresponde a 2,42
hectares). No entanto, se-
gundo ele, desde quando, há
cinco anos, a cooperativa de-
cidiu desafiar seus coopera-
dos a produzirem 250 sacas de
soja por alqueire, muitos
deles enxergaram o potencial
a ser explorado e elevaram
suas médias. No concurso da
Cocamar, acrescentou, a pro-
dutividade vem aumentando
ano após ano. 

DESAFIO GLOBAL - Em sua
apresentação, o diretor-exe-
cutivo do Cesb, Luiz Antonio
da Silva, apresentou um vídeo

mostrando o papel do Brasil
como um dos principais forne-
cedores mundiais de soja. “A
cada segundo, duas crianças
nascem no mundo e a popula-
ção global está mais longeva,
o que impõe um grande de-
safio aos países produtores de
alimentos”, lembrou. 

Em paralelo ao aumento da po-
pulação do planeta, que saltou
de 2,5 bilhões em 1950 para 7
bilhões em 2011 e poderá che-
gar a 9,7 bilhões em 2050, há
baixa disponibilidade de água e
a área cultivável é limitada. “A
única alternativa é a maior pro-
dutividade com sustentabili-
dade”, enfatizando que para
cada R$ 1,00 investido em uma
moderna lavoura de soja, o re-
torno é de R$ 2,50. 

EM MARINGÁ - Silva anunciou
que, em 2019, o Fórum Nacio-
nal de Máxima Produtividade
será sediado novamente em
Maringá. Na edição deste ano,
tanto o campeão de sequeiro
quanto de irrigado foram do
Rio Grande do Sul. O primeiro,
de Sarandi, obteve a média de

127,01 sacas/hectare na área
do concurso; o segundo, Vítor
Cecilin, de Pinhal Grande, co-
lheu 113,04 sacas/hectare.

BEM VALIOSO - Em sua pales-
tra sobre Nutrição de Plantas
– Como ela pode limitar a Pro-
dutividade?, Silvano Abreu,
PhD em Ciência do Solo pela
Oklahoma State University,
dos Estados Unidos, começou
dizendo que a erosão é um

câncer da lavoura, que vai
destruindo o solo aos poucos.
“Depois da família, a terra é o
bem mais valioso do produ-
tor”, disse Abreu, destacando
que diante da grande compe-
titividade que se faz necessá-
ria hoje em dia, “ou o produtor
aumenta suas habilidades pa-
ra lidar com o negócio ou di-
minui os seus sonhos”.

PRODUTIVO - O conceito de

solo produtivo, conforme ex-
plicou, se baseia em aspectos
físicos (controle da erosão,
compactação e adensamento,
infiltração e armazenamento
de água), químicos (correção
da acidez e alumínio, incre-
mento do teor de nutrientes,
equilíbrio químico e perfil do
solo) e biológicos (rotação de
culturas, matéria orgânica,
micro e macrobiota e cober-
tura do solo).     

José Cícero Aderaldo falou sobre a importância do evento para
motivar os cooperados a investirem na busca por novos patamares
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TRANSPORTE

O
agronegócio, a indús-
tria, os exportadores e
vários outros segmen-
tos têm se posicionado

contra o tabelamento do frete,
instituído por medida provisória
pelo presidente Michel Temer,
para por fim a greve dos cami-
nhoneiros em maio deste ano. 

Responsável por definir os pre-
ços, a Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT)
publicou a primeira tabela em
maio. Com as críticas de todo
setor produtivo, que argumen-
tava que os preços haviam do-
brado e que havia varias dis-
torções na tabela, foi editada
uma nova, que, com a crítica
dos caminhoneiros, foi descar-
tada e voltou a vigorar os valo-
res da primeira. Diante da
recente alta do diesel, a tabela
foi reajustada e a ANTT quer
aplicar multas pesadas para
quem contratar frete por valor
abaixo do fixado. 

PROBLEMA GRAVE - Como o
País é altamente dependente
do modal rodoviário para o es-
coamento de boa parte de tudo
o que produz, e consome, o ta-
belamento tem se tornado um
grave problema em algumas
esferas da economia e um duro
golpe no projeto brasileiro de
voltar a crescer, trazendo ainda
insegurança para a cadeia pro-
dutiva e risco de aumento da

inflação e o aumento no de-
semprego. A expansão do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) desa-
celerou e a previsão para o au-
mento neste ano recuou de
2,7% para 1,4%.

O setor mais duramente afe-
tado pelo tabelamento, porém,
é o do agronegócio. As entida-
des do setor apontam prejuízos
de milhões ou bilhões, depen-
dendo da cultura e da distância
da região produtora até o local
destinado, além de encarecer a
produção com o aumento dos
insumos. 

PERDAS - Para a economia co-
mo um todo, as perdas foram
estimadas em R$ 53 bilhões, se-

gundo estudo elaborado pela
Fundação Getúlio Vargas, mas
associações apontam aumento
de custos de R$ 73,9 bilhões so-
bre o conjunto da economia,
mostrando que os efeitos nega-
tivos sobre o setor produtivo se
mostram mais profundos que o
esperado. 

Algumas empresas exportado-
ras de grãos do Brasil avaliam
paralisar atividades se não fo-
rem tomadas medidas para
acabar com a tabela de fretes
mínimos rodoviários que invia-
biliza negócios e resulta em
custos adicionais para o setor
de pelo menos 5 bilhões de dó-
lares ao ano, disse um repre-
sentante da Associação Na-

cional dos Exportadores de Ce-
reais. As projeções de exporta-
ção de milho, em plena safra,
já foram reduzidas de  32 mi-
lhões de toneladas de milho
este ano para 20 milhões. 

STF - O cenário de incertezas e
de insegurança jurídica que
prejudica o planejamento do
agronegócio e da indústria po-
deria ser solucionado pelo Su-
premo Tribunal Federal. Exis-
tem várias ações para que a
corte julgue se o tabelamento
fere a Constituição, mas não há
data para avaliar o tema. Se-
gundo o ministro Luiz Fux, o STF
deverá julgar os questionamen-
tos em plenário o mais rápido
possível.

Tabelamento do frete
prejudica setor produtivo
Além do aumento dos custos e consequente inflação, a ação é inconstitucional e
os maiores prejudicados podem ser os consumidores e os caminhoneiros autônomos

O setor mais
duramente afetado é

o do agronegócio, mas
toda a economia sofre

com as medidas





Especialistas dizem que não
há condições técnicas para
se praticar o tabelamento
uniformizante, num cenário
de excesso de caminhões,
falta de cargas, condições
desiguais de estradas e de
distâncias, necessidade de
completar viagens sem carga
de retorno, tipos de cargas e
as inúmeras outras especifi-
cidades de cada setor e re-
gião do Brasil.

Num País onde é comum ocor-
rer a sonegação tributária, que
é muito mais grave, como con-
trolar o cumprimento da ta-
bela do frete, questionam
lideranças. Essa, no mínimo,
deveria ser baseada nas inú-
meras especificidades técni-
cas e realidade de cada setor,
caso contrário, pode gerar pro-
blemas futuros muito maiores,
apontam.

INCONSTITUCIONAL - Outro
ponto que têm defendido é que
a medida é inconstitucional
por ferir o direito de livre ne-
gociação do frete rodoviário.

Ao longo dos anos, o mercado
vem operando em harmonia e
permanente adequação de
condições econômicas e ope-
racionais típicas de um mer-
cado de livre competição, não
precisando de interferências.

O pedido é que se respeite os
contratos que estão em anda-
mento, contratos que davam
segurança para ambos os la-
dos, prática que vinha sendo
realizada de forma eficiente e
a custos competitivos graças
ao equilíbrio operacional e fi-
nanceiro de todos os elos da
cadeia logística. O grande pro-
blema é que com o tabela-
mento aumentou-se os preços
em plena safra, um custo não
previsto.

SUPEROFERTA - As estatísti-
cas mostram que a realidade
de oferta e demanda de trans-
porte de cargas no Brasil
atualmente aponta para uma
média de cinco caminhões
para três cargas. Há supero-
ferta de caminhões no mer-
cado, o que naturalmente leva

a queda do preço no livre mer-
cado. 

Também, o percentual de ca-
minhoneiros autônomos, que
é o alvo desse tabelamento,
chega a 30% dos caminhonei-
ros no Brasil, e a frota deles é
mais velha, com idade média
de 23 anos e meio, onde o con-
sumo de combustível é bas-
tante alto e é menor a capa-
cidade de carga dos veículos.
Isso faz com que esses profis-
sionais percam espaço na
concorrência por carga. Da
mesma forma, as facilidades
criadas pelo governo para
aquisição de caminhões novos
foram aproveitadas mais pelas
transportadoras do que pelos
autônomos.

FROTA PRÓPRIA - Depois do
decreto do governo, aumentou
a aquisição de frota própria
pelas empresas demandado-
ras de transporte de carga.
Tanto que as indústrias já es-
tão com demanda 50% maior
no mesmo período do ano an-
terior e com o prazo de entrega

dos veículos para março de
2019. 

Para os especialistas, é um
efeito colateral que vai res-
tringir ainda mais o mercado
em dois ou três anos, e que
prejudica principalmente os
caminhoneiros autônomos
que haviam exigido a medida
do governo. É um tiro no pé da
categoria, porque vai reduzir o
tamanho do mercado de trans-
porte rodoviário à medida que
as empresas deixem de tercei-
rizar o serviço. Infelizmente,
destacam, o maior prejudicado
será o consumidor final, pois
afeta diretamente o custo da
cesta básica. 

INFRAESTRUTURA - É bom
lembrar que os problemas de
infraestrutura e logística no
Brasil se arrastam há anos e
que a melhor forma de resol-
ver o problema é investir em
outros moldais de transporte
de cargas, o que não vem
sendo feito, aumentando cus-
tos, riscos e a frota de cami-
nhões.
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Especialistas dizem que medida foi “tiro no pé”

TRANSPORTE

Aumentou a aquisição
de frota própria
pelas empresas

demandadoras de
transporte de carga
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Em uma ação rápida, reali-
zada para alertar os coopera-
dos sobre um possível rea-
juste do preço do óleo diesel,
que se confirmou no dia 30 de
agosto, a Cocamar comercia-
lizou 1,5 milhão de litros do
produto. Com isso, a coope-
rativa possibilitou que um
grande número de produtores
adquirisse o combustível an-
tes que o mesmo ficasse 13%
mais caro.

“Quando começou a ser cogi-
tada a possibilidade do rea-
juste, por parte do governo
federal, entramos imediata-
mente em contato com nos-
sas unidades operacionais

para levar a informação aos
produtores e recomendar que
eles fizessem a aquisição”,
comenta o gerente de com-
bustíveis, Cleverson Ruffo. 

SAFRA - Com a proximidade
da semeadura da safra de
soja 2018/19, a demanda por
diesel é grande e, segundo o
gerente, a orientação da coo-
perativa tem sido sempre no
sentido de que os cooperados
antecipem as compras, man-
tenham abastecidos os seus
reservatórios e previnam-se
em relação a possíveis pro-
blemas, como a falta de com-
bustível ou em onerar ainda
mais o custo de produção.

“Quem confiou na Cocamar,
evitou desembolsar 13% a
mais pelo diesel”, ressalta
Ruffo, lembrando que a coo-
perativa oferece as melhores

condições de negociação. Em
2018, a Cocamar TRR estima
chegar ao montante de 34 mi-
lhões de litros de diesel, 3 mi-
lhões mais em comparação a

2017, quando os 15 milhões de
sua frota rodaram cerca de 1
milhão de quilômetros para
entregas a 15 mil destinatá-
rios.

Cocamar fornece 1,5 milhão de litros de diesel antes do reajuste

TRANSPORTE

Quem se antecipou evitou desembolsar 13% a mais pelo produto



A
sucessão na proprie-
dade rural é o tema
de uma sensibiliza-
ção promovida pela

Cocamar com familiares de
produtores cooperados, no
último dia 2 de outubro, em
Maringá.

Na oportunidade, o departa-
mento de Cooperativismo
apresentou o programa
“Herdeiros do Campo”, pro-
movido pelo Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Rural
(Senar).

Os cooperados participantes
vieram acompanhados por
filhos, ou o tio trouxe os so-
brinhos ou mesmo um avô,
aos netos. “Queríamos pelo
menos duas gerações jun-
tas”, afirma o gerente de
Cooperativismo, João Sadao.

Lançado em 2016, o progra-
ma “Herdeiros do Campo” tem
despertado grande interesse
do público principalmente no
Paraná, com dezenas de tur-
mas espalhadas por todas as
regiões do Estado.

O curso tem por essência
despertar a família rural para
o planejamento sucessório,
um dos desafios atuais do
agronegócio global. O obje-
tivo é oferecer instrumentos
para que os participantes
possam implantar um plano
de ação que norteie a suces-
são familiar. 

“Garantir a sucessão na
propriedade por planeja-
mento exige conhecimento.
O ‘Herdeiros do Campo’ for-
nece esses instrumentos

para as famílias se ade-
quarem e realizarem esse
planejamento”, completa
Sadao.

SERVIÇO – Mais informações
podem ser obtidas com o ge-
rente de sua unidade de
opção.

COOPERATIVISMO

Cocamar faz sensibilização
a “Herdeiros do  Campo”
O objetivo é oferecer instrumentos para que os participantes possam
implantar um plano de ação que norteie a sucessão familiar
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N
o dia 25 de setem-
bro, em que com-
pletou 33 anos, a
Sicredi União PR/

SP lançou a pedra funda-
mental da nova sede em
Maringá (PR): uma constru-
ção sustentável com espa-
ços para uso da comu-

nidade e creche para os fi-
lhos dos colaboradores. Os
detalhes desse projeto fo-
ram apresentados no local
onde será erguido o prédio,
que fica na avenida Paraná,
esquina com a avenida Car-
neiro Leão, centro da ci-
dade. 

COOPERATIVA DE CRÉDITO
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Sicredi União lança pedra fundamental
da sua nova sede em Maringá

Com moderna construção sustentável,
edifício será erguido na esquina das
avenidas Paraná e Carneiro Leão, no
centro da cidade 



COMUNIDADE - O projeto,
além de abrigar a sede da
cooperativa, será de uso da
comunidade, com a destina-
ção de praticamente todo o
térreo ao público em geral.
Haverá espaços destinados a
coworking, startups, um
café público e um auditório
com capacidade para 450
pessoas. 

GREEN BUILDING - O prédio,
com duas torres e um total
de 20 mil metros quadrados
de construção, leva a assi-
natura conjunta do arquiteto
Edson Yabiku e de seu irmão,
o engenheiro Wilson Yabiku.
Edson trabalhou até recente-
mente – e por 25 anos – no
mundialmente reconhecido
escritório de Arquitetura
Foster + Partners, em Lon-
dres. 

O edifício será erguido den-
tro do conceito de ‘green
building’ e buscará a certifi-
cação Leed Platinum, que é
o grau máximo da certifica-
ção sustentável concedida
pela Organização não gover-
namental americana U.S.
Green Building Council
(USGBC). Os pré-requisitos
para alcançar a certificação,
entre outros, são sustenta-
bilidade do espaço, raciona-

lização do uso da água, efi-
ciência energética, quali-
dade ambiental interna,
materiais, recursos e inova-
ção.

MOBILIDADE - O projeto tem
ainda a preocupação com a
mobilidade urbana e reserva,
no primeiro subsolo, um am-
plo estacionamento para bi-
cicletas. Em anexo, haverá
vestiário feminino e mascu-
lino para que os usuários de
bicicleta possam tomar

banho, trocar de roupa e ir
para o trabalho em dias mais
quentes.

ESPAÇOS - O edifício terá
creche para crianças até
dois anos, biblioteca, refei-
tório, área de descanso e es-
paço gourmet que, quando
necessário, pode se associar
ao refeitório e se tornar um
ambiente para até 300 pes-
soas. “Essa construção re-
presentará o nosso foco no
crescimento regional, na in-

clusão e educação finan-
ceira, educação e formação
das pessoas. O projeto da
nova sede, que foi compar-
tilhado com nossos associa-
dos, conselheiros e diretoria
da cooperativa, visa a uma
construção sustentável com
aproveitamento da água da
chuva, geração da própria
energia, bicicletário com
vestiário, salas para educa-
ção financeira e startups,
auditório multiuso e creche
para os filhos dos colabora-

dores, entre outros espa-
ços”, destaca o presidente
da instituição, Wellington
Ferreira.

A MAIOR - A Sicredi União
PR/SP é a maior cooperativa
do Sistema Sicredi, com
mais de 188 mil associados
e R$ 3,8 bilhões de ativos to-
tais. São 83 agências insta-
ladas no norte e noroeste do
Paraná e no centro-leste
paulista. São mais de mil co-
laboradores. 
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A trajetória teve início em 1985,
quando 25 associados da Cocamar
fundaram a Cooperativa de Crédito
Rural de Maringá (Credimar). Treze
anos depois, em 1998, a Credimar
aderiu ao sistema Sicredi e passou
a ser denominada Sicredi Maringá.
Naquele ano o número de associa-
dos chegou a 3.248, de 12 cidades. 

Outro passo importante foi a coope-
rativa ter se tornado de livre admis-
são, a segunda do Paraná. Isso
significou atender pessoas físicas e
jurídicas de qualquer área. Em
2009, a fusão com as cooperativas
Sicredi Vale do Bandeirante, de As-
torga, e Sicredi Norte do Paraná, de
Cornélio Procópio, fez surgir a Si-

credi União PR. Quatro anos depois,
em 2013, com a fusão com a Sicredi
Integradas Centro-Leste Paulista,
com sede em Limeira, surgiu a Si-
credi União PR/SP, que é a denomi-
nação atual. 

A instituição financeira coopera-
tiva tem dobrado de tamanho a

cada três anos. Mais que por nú-
meros, a Sicredi União trabalha em
prol do desenvolvimento dos asso-
ciados e das comunidades em que
está inserida. Na instituição, os
associados são incentivados a par-
ticipar das decisões e do planeja-
mento, por meio de assembleias e
reuniões.

No início, Credimar 







Defendendo o sistema de in-
tegração lavoura-pecuária-
floresta (ILPF) como a solu-
ção para revitalizar as pasta-
gens degradadas e, ao mesmo
tempo, incorporar essas áreas
à moderna produção de grãos,
o presidente do Conselho de
Administração da Cocamar,

Luiz Lourenço, foi um dos par-
ticipantes do Maringá em
Foco Agronegócio, evento pro-
movido pela Rádio CBN na
noite de 12 de setembro, em
Maringá.

PAINEL - Lourenço participou
de um painel comandado pelo

âncora da emissora, Gilson
Aguiar, ao lado do secretário de
Estado da Agricultura e do
Abastecimento, George Hirai-
wa, e do presidente da Asso-
ciação de Produtores de Bio-
combustíveis do Estado do Pa-
raná (Alcopar), Miguel Tranin.
Cerca de 150 convidados pre-
senciaram o painel. 

CRESCIMENTO POPULACIO-
NAL - De acordo com Lourenço,
estudos recentes apontam que
um hectare de pastagem gera
R$ 1 mil por ano à economia
regional, contra R$ 9 mil pro-
piciados pela cultura de soja.

“A ineficácia da pecuária tradi-
cional, com seu modelo extra-
tivista, não se sustenta mais”,
afirmou. 

O dirigente falou também
sobre os desafios da agricul-
tura para os próximos anos,
destacando o crescimento
populacional do planeta, que
deve chegar a 9,7 bilhões de
indivíduos em 2050, ante 7
bilhões em 2011. “Precisa-
mos pensar que a Índia vai
demandar, num futuro pró-
ximo, uma quantidade de ali-
mentos tão grande quanto a
China”, citou.  

Lourenço fala de ILPF 
no Maringá em Foco 
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D
e abril a setembro
deste ano, a Cocamar
disponibilizou às coo-
peradas, esposas ou

filhas de cooperados o Pro-
grama de Desenvolvimento de
Liderança Feminina, trabalho
de capacitação que tem como
objetivo envolver as produtoras
rurais com a cooperativa e com
os negócios da família.

Foram ao todo seis módulos
abordando liderança, finanças,
administração da propriedade
rural, cooperativismo e outros
assuntos. O programa foi de-
senvolvido em Maringá e em
Londrina, com a participação
de cerca de 60 mulheres, sen-
do finalizado com uma visita ao
Complexo Industrial da Coca-
mar em Maringá.

ENTENDIMENTO - Para Tereza
Nakamura, que é cooperada

em São Sebastião de Amoreira,
mas mora em Santo Antônio do
Paraíso, o programa foi de
grande importância, ampliando
seu conhecimento e melho-
rando o entendimento sobre fi-
nanças. “Este curso clareou
muito as ideias e me fez enten-
der com mais facilidade finan-
ças e outros assuntos que me
pareciam complicados demais.

Pretendo colocar em prática
ainda este ano”, diz.

PLANEJAMENTO -“Sou grata à
cooperativa pelo crescimento
proporcionado. Tenho contro-
lado mais os custos de produ-
ção, trazendo tudo na ponta do
lápis, para ver se é viável a ati-
vidade agrícola”, afirma Ro-
zângela Correia Gil, de Altônia.

Ela ressalta que aprendeu a
importância de planejar, de ter
visão estratégica, reconhecer
quais ameaças e fraquezas
existem na propriedade e bus-
car soluções para evitar pro-
blemas e principalmente, sa-
ber quanto está ganhando na
atividade.

“Aprendi que devemos con-

quistar nosso espaço, de igual
para igual, por nossa capaci-
dade de liderança, sem desis-
tir, mas, continuar sempre
buscando novos conhecimen-
tos e ser atuante, fazer dife-
rença onde estamos, exer-
cendo nosso papel de mulher
cooperativista”, enfatiza Ro-
zângela.  

DEPOIMENTOS -Em seu depoi-
mento aos organizadores do
evento, produtora Maria Luiz
Gomes Palma, de Jaguapitã,
aponta que o programa enri-
queceu muito seu conheci-
mento, especialmente com
relação a administração da
propriedade rural e que escla-
receu muitas dúvidas. “Amei o
curso porque gosto muito de
aprender coisas novas”, diz
Daisy de Oliveira Feltrin, de
Maringá, que também destaca
que vai colocar em prática tudo
que aprendeu. 

COOPERATIVISMO

Cocamar desenvolve programa
de liderança feminina
Foram seis módulos abordando liderança, finanças, administração
da propriedade rural, cooperativismo e outros assuntos 
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Cursos foram realizados em Londrina (acima) e em Maringá (abaixo), com a participação de cerca de 60 mulheres





P
rincipal ferramenta
para o aperfeiçoa-
mento dos sistemas
de trabalho, a tec-

nologia é utilizada na Coca-
mar Cooperativa Agroindus-
trial com um valor do qual
ela não abre mão: a sintonia
com a segurança. 

ONSAFETY - Para alcançar
maior eficácia nesse senti-
do, foi desenvolvido um apli-
cativo que está sendo em-
pregado pela gestão ocupa-
cional para facilitar o tra-

balho dos técnicos de segu-
rança do trabalho no interior
da administração central,
complexo industrial e unida-
des operacionais. Trata-se
da OnSafety, uma plataforma
capaz de registrar uma even-
tual irregularidade em equi-
pamentos, estruturas e pro-
cedimentos de segurança.

NORMA - O sistema retém
na nuvem as informações
que não correspondem aos
protocolos e padrões adota-
dos. Isto acontecendo, e ha-

vendo riscos para a segu-
rança dos colaboradores, o
técnico é imediatamente
acionado. 

Ao mesmo tempo, a norma
regulamentadora é pesqui-
sada pela plataforma, infor-
mando o montante que a
cooperativa teria que de-
sembolsar em uma eventual
penalidade caso fosse audi-
tada pelo Ministério do Tra-
balho.

SOLUÇÃO - Além de registrar

a entrega e o vencimento dos
equipamentos de proteção
individuais (EPIs) aos cola-
boradores, a plataforma ain-
da possibilita desenvolver
um plano de ação para solu-
cionar o problema. 

GASES - Por outro lado,
ainda aliando tecnologia e
segurança no ambiente de
trabalho, uma empresa
parceira da cooperativa, a
Industrial Scientific, de-
senvolveu o iNet, um apli-
cativo destinado a detec-

tar gases que possam ofe-
recer riscos em espaços
confinados. 

A plataforma monitora a me-
cânica dos gases utilizados
por colaboradores nesses
ambientes. A cada semana,
os aparelhos são avaliados
pelo iNet e, caso um dos de-
tectores apresente um pro-
blema mecânico na cali-
bração, por exemplo, a pró-
pria plataforma o substitui
por um novo em até 48 ho-
ras. 

MAIOR EFICÁCIA

Tecnologia amplia segurança
entre colaboradores na Cocamar
Trata-se da OnSafety, plataforma capaz de registrar uma eventual
irregularidade em equipamentos, estruturas e procedimentos
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O
perando desde 1987
em Paraíso do Norte,
região de Paranavaí, a
Cocamar inaugurou

dia 5 de setembro, a sua mo-
derna estrutura operacional no
município, com uma solenidade
que reuniu autoridades locais,
dirigentes da cooperativa, coo-
perados e colaboradores. 

Na abertura da cerimônia, o
presidente-executivo Divanir
Higino lembrou que quando a
cooperativa chegou à cidade,
foi garantido apoio a produtores
de algodão, café e, posterior-
mente, laranja e grãos. No en-
tanto, o imóvel que vinha sendo
utilizado anteriormente acabou
ficando pequeno e inadequado
ao avanço da soja e do milho.
“Instalamos aqui uma de nos-
sas unidades mais bonitas”,
disse Higino, acrescentando
que o investimento realizado na
nova estrutura, da ordem de R$
25 milhões, “é fruto do da efe-
tiva participação e da confiança
dos produtores”. 

EXPANSÃO - Para o presidente
do Conselho de Administração,
Luiz Lourenço, que falou a se-
guir, a Cocamar, por meio de
sua unidade, está pronta para
oferecer suporte à expansão da
soja em programa de renovação
dos canaviais e também no sis-

tema de integração lavoura-pe-
cuária-floresta (ILPF). “A inte-
gração é a oportunidade de
geração de riqueza econômica
para o município e região”, re-
sumiu Lourenço. 

Finalizando, o prefeito Laércio
de Freitas agradeceu a Coca-
mar por investir em Paraíso do
Norte, ressaltando que a nova
estrutura vai impulsionar a
economia regional, oferecendo
mais comodidade e segurança
aos produtores para expandir
suas lavouras. “Estamos con-
siderando que a nova unidade
trará, inclusive, um impacto
imobiliário, valorizando as pro-
priedades rurais pela sua pro-
ximidade com a estrutura”. 

DECERRAMENTO - Outros dois
integrantes do Conselho de Ad-
ministração, Norberto Tormena
e Rogério Magno Baggio, parti-
ciparam da inauguração, que
incluiu o descerramento de
uma fita na entrada da sede ad-
ministrativa, onde também fun-
ciona a loja de insumos agro-
pecuários. O ato sucedeu a uma
benção litúrgica e também a
entrega de uma moção de
aplauso, concedida pela Câma-
ra Municipal, entregue a Luiz
Lourenço e a Divanir Higino pe-
lo seu autor, o vereador Edson
Martins Alencar, e também

pelo presidente da Câmara,
Cleiton Sanitá. 

DEPENDÊNCIAS - Sob a gerên-
cia de Itamar Ansilieiro, que
também responde pela unidade
de Floraí, a estrutura operacio-
nal da Cocamar em Paraíso do
Norte possui uma sede admi-

nistrativa e loja de 450m2, ar-
mazém de insumos, 2 balan-
ças, setor de classificação, 2
moegas dotadas de tombado-
res para caminhões bitrem e
truck, máquinas de pré-lim-
peza e limpeza, secador, silos
para 30 mil toneladas de grãos,
2 silos-pulmões, balança de

precisão para embarque, além
de banheiros e vestiários exclu-
sivos para caminhoneiros. 

A equipe conta com 22 colabo-
radores efetivos e 15 temporá-
rios, que atendem a 184 coope-
rados produtores de soja e
milho, laranja e café. 

COCAMAR

Inaugurada a nova estrutura 
em Paraíso do Norte 
Objetivo é oferecer suporte à expansão
da soja em programa de renovação dos
canaviais e também no sistema de
integração lavoura-pecuária-floresta

Cerimônia de abertura contou com autoridades locais, 
dirigentes da cooperativa, cooperados e colaboradores





A
dquirida no final do
ano passado pela
Cocamar, onde já re-
cebeu as safras de

soja e milho colhidas em
2018, a unidade operacional
de Sertaneja (PR), região de
Londrina, acaba de ganhar
uma sede administrativa com
loja e também um armazém
de insumos agropecuários. A
entrega oficial das novas ins-
talações ocorreu dia 6 de se-
tembro, em solenidade que
contou com a presença de
cooperados e autoridades,
dirigentes e colaboradores da
cooperativa.

APOIO AOS PRODUTORES -
Ao agradecer a Cocamar
pelos investimentos realiza-
dos em seu município –
foram R$ 21milhões na aqui-
sição da estrutura e mais R$
3,5 milhões na construção
das novas áreas – o prefeito
Jamilson Donizete comentou
a importância do apoio dado
aos produtores rurais, res-
ponsáveis pela geração da ri-
queza econômica regional.
Segundo ele, 70% do PIB
(Produto Interno Bruto) de
Sertaneja vêm da produção
agropecuária. O prefeito es-
tava acompanhado do presi-
dente da Câmara Municipal,
Valdecir Martins.

O ato de cooperar, unindo for-
ças, foi o tema da mensagem
do padre Francelino, convi-
dado para a benção das ins-

talações. Ele citou que “a
simbologia da cooperação
tem tudo a ver com o que
prega o nosso Deus”, fri-
sando ainda o fato de os pro-
dutores trabalharem sempre
com a esperança “de que o
clima vai ajudar e eles con-
seguirão colher”.

SEGUNDA CASA - Em seu pro-
nunciamento, o presidente
do Conselho de Administra-
ção da cooperativa, Luiz Lou-
renço, comentou sobre o
fornecimento de insumos aos
cooperados, explicando que
quando a Cocamar instalou-
se na região, a concorrência
teve que se adequar aos pre-
ços praticados pela coopera-
tiva, o que beneficiou os
produtores. Ele falou tam-
bém que a nova sede admi-
nistrativa da unidade “é a
segunda casa dos coopera-
dos” e pediu o apoio deles
para “promover um grande
trabalho em Sertaneja”.

CONFORTÁVEL - Comple-
tando, o presidente-execu-
tivo Divanir Higino disse que
a Cocamar estava cumprindo
a promessa feita quando da
aquisição da estrutura, de
oferecer um espaço confor-
tável de atendimento. “Cons-
truímos um ambiente agra-
dável para que os cooperados
venham fazer os seus negó-
cios e fortalecer cada vez
mais os seus vínculos com a
cooperativa”.

Jor nal  d e  S er v i ço  Co cam ar   |  3 5

Sertaneja ganha casa nova
Foram investidos R$ 21milhões na aquisição da estrutura e mais
R$ 3,5 milhões na construção das novas áreas

COCAMAR

Adquirida no final do ano passado, agora ganhou uma sede
administrativa com loja e armazém de insumos agropecuários
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D
ezenas de produto-
res de café foram
reunidos dia 30 de
agosto em Cianorte,

na propriedade do produtor
Osmar Jorge, para uma As-
sistência Técnica Coletiva
(ATC) promovida pela Coca-
mar, com a participação dos
profissionais da Emater/PR e
da empresa Bayer.

Além de cafeicultores da re-
gião, o evento – no qual fo-
ram abordados os temas po-
da e condução do cafeeiro -
contou também com a pre-

sença de produtores de Que-
rência do Norte.

MODERNO - Ao pronunciar-
se no início da ATC, o gerente
interino da unidade de Cia-
norte, engenheiro agrônomo
Sérgio Lemos, comentou so-
bre a importância de o cafe-
zal ser conduzido com téc-
nicas mais modernas, sendo
uma interessante alternativa
de renda para a diversifica-
ção dos negócios na proprie-
dade, desde que com ade-
quada gestão de custos, pro-
dutividade e qualidade.

Assistência Técnica Coletiva aconteceu na propriedade do cooperado Osmar Jorge, em Cianorte

CAPACITAÇÃO

ATC aborda poda e condução do café



A mecanização da cafeicul-
tura tem sido a forma de pe-
quenos produtores se man-
terem na atividade. A mu-
dança, entretanto, não acon-
tece de uma hora para outra.
Em Cianorte, tradicional re-
gião produtora de café, o pro-
cesso de adaptação à meca-
nização tem sido crescente. 

O cooperado Mauro Apare-
cido Bodezan, que tem nove
e meio hectares com café e
nove e meio hectares com
soja e milho no município é
um exemplo. Em sua área são
18 mil pés com18 anos poda-
dos radicalmente há dois
anos, e voltou a produzir este
ano. Outros 8 mil pés estão
com 12 anos e 4 mil pés com
três anos, produzindo este
ano cerca de 800 sacas em
coco ou 300 sacas beneficia-
das.

ADEQUAÇÃO - As lavouras
mais velhas vêm sendo aos
poucos substituídas por mu-
das de café enxertado contra
nematoide e as áreas já são
adaptadas à mecanização do
café. Pensando nisso tam-
bém adquiriu derriçadeiras,
para essa etapa inicial da
mecanização, faz arruação e

pulverização mecanizadas
com trator, e montou um se-
cador para 35 sacas secas
por vez. O produtor faz meia
seca dos grãos no terreiro e
leva os grãos para o secador
por um dia. 

“A tendência é mecanizar
cada vez mais, sendo neces-
sário aumentar o secador e o
terreiro. O projeto é plantar
café na maior parte da pro-
priedade e conduzir com par-
ceiros, mecanizando tudo”,
planeja Bodezan.

NO SANGUE - Filho de peque-
nos agricultores, aos 18 anos
foi para a cidade estudar e
trabalhar como bancário. De-
pois se tornou advogado e
quando começou a fazer seu
pé de meia, fez questão de
voltar a suas raízes com a
compra de um pedaço de
terra em 1997. Desde então,
tem investido buscando dar
maior sustentabilidade a seu
negócio a cada ano. Além da
mecanização crescente, boas
práticas como uma boa adu-
bação, as podas de condu-
ção do cafezal e a colheita
no pano para garantir a qua-
lidade são também adota-
das.

MECANIZAÇÃO - O cafeicultor
Caetano Guizellini, que con-
duz 40 mil pés de café em 12
hectares em sociedade com
o sobrinho Claudio Augusto
Rodrigues, e que produziu
530 sacas em coco ou 200
sacas beneficiadas só nos
seus seis hectares, é outro
exemplo. 

A família tem café de várias
idades e vem arrancando os
mais velhos e substituindo
por mudas implantadas já no
sistema mecanizado. Tam-
bém já faz a colheita com
derriçadeiras e seca no ter-
reiro suspenso, a pulveriza-
ção é mecanizada e adaptou
uma roçadeira no pequeno
trator. “É a tendência”, diz.

PRODUZIR MAIS - Em sua pa-
lestra, o consultor da Coca-
mar, engenheiro agrônomo
Adenir Fernandes Volpato, o
Gabarito, disse que quando os
produtores investem na nutri-
ção das plantas e adotam as
práticas recomendadas, de
maneira a explorar todo o po-
tencial produtivo, períodos de
preços em queda, como o
atual, não chegam a preocu-
par, pois há alta produtividade. 

O produtor precisa investir na
lavoura, mas antes disso ele
tem que fazer análise de solo,
a calagem e, aí sim, comple-
menta com adubo. Quem faz
essa base, normalmente tem
um bom resultado e não fica
reclamando dos preços”. A re-
ceita, segundo ele, é produzir
mais e trabalhar para ter um
custo menor, citando como
exemplo a propriedade que se-
diou o evento. “Grande parte

das atividades da lavoura é
mecanizada, o que reduz muito
o custo de produção”.

QUALIDADE - A recente safra,
de acordo com Gabarito, foi
especial, uma vez que o pe-
ríodo de colheita aconteceu
praticamente sem chuva, o
que conferiu uma bebida boa,
ou seja, de qualidade.

MODELO - A mecanização e a

fertirrigação são destaques na
propriedade de Osmar Jorge,
que conta com 200 mil pés. De
acordo com o funcionário Val-
dir Luis Marchini e o seu filho
Gutierres, a estrutura é servida
com dois secadores e uma má-
quina de beneficiamento do
produto. Em relação à lavoura,
são investidos em adubação
química e orgânica (cama de
frango) e a fertirrigação faz
toda a diferença. 

Segundo eles, a garantia de
umidade promove uma grana-
ção maior e funciona como
um seguro, protegendo a la-
voura de estiagens como a
que aconteceu nos últimos
meses. Para completar, com
cinco anos de idade a lavoura
já passa por um esqueleta-
mento (poda drástica), o que
faz com que adquira ainda
mais vigor para produzir in-
tensamente.
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Caetano Guizellini, acima, e Mauro Aparecido
Bodezan, abaixo, são exemplos de produtores

que têm investido em mecanização

Produtores vêm mecanizando cafezal





O
produtor Leandro
Ruy, de Cruzália,
São Paulo, tem no
filho, Daniel Maxi-

miliano Ruy, muito mais do
que um sucessor, mas um
parceiro que sempre o
acompanha e ajuda em to-
das as atividades na pro-
priedade rural. Daniel conta
que na infância, o fato de
morar na propriedade, faci-
litou seu envolvimento com
os negócios da família. 

“Meu pai sempre me levava
junto para acompanhar o ser-
viço e ajudar no que fosse
possível. Dessa forma, o en-
volvimento com a atividade
rural foi natural”, diz. Pri-
meiro, Daniel fez o curso de
técnico agrícola e depois, a
faculdade de Agronomia. For-
mado, trabalhou em multina-
cionais e viajou bastante
para ganhar experiência e
visão de mundo, conhecer
mais o que é feito em outros
lugares e trocar ideias. Só
mais recentemente decidiu
voltar para a propriedade da
família e colocar em prática
aquilo que aprendeu e viu ser
viável.

CONFIANÇA - Segundo Da-
niel, um ponto positivo que
ajuda a parceria entre os dois
dar certo é cada um cuidar de
um segmento da atividade. O
pai cuida mais da adminis-
tração dos negócios e o tra-
balho no campo fica para ele.
“Cada um manda no seu

setor e assim fica mais fácil
trabalhar em parceria”, cita,
destacando que o filho pre-
cisa conquistar a confiança
do pai. 

Atualmente, Daniel planta
1040 hectares, sendo 800 de
soja e milho e o restante de
cana-de-açúcar. Ele produz
em média 45,5 sacas de soja
por hectare e 100 sacas de
milho. E tem mais 484 hecta-
res com pastagem para cria-
ção de gado de corte. 

BRAQUIÁRIA - Quase todo

ano a família reforma o
pasto para poder continuar
produzindo com qualidade e
rentabilidade. E a melhor
forma de conseguir reformar
o pasto com menor custo e
de forma sustentável é com
o plantio de grãos, seguindo
a sequência: soja no verão,
milho no inverno, soja nova-
mente, e milho com bra-
quiária, deixando formar o
pasto após a colheita do
milho. “A soja e o milho aju-
dam a custear a reforma do
pasto e ainda garantem ali-
mento de qualidade para o

rebanho”, afirma Daniel.

Por outro lado, a braquiária
do pasto deixa cobertura e o
solo bem estruturado, o que
garante melhores condições
para a produção de grãos.
“Temos obtido bons resulta-
dos dessa parceria”, comen-
ta Daniel.

Outra parceria que deu certo
é com a Cocamar, destaca
Daniel. “Na Cooperativa te-
mos tudo que precisamos.
Não é necessário correr atrás
de nada”, finaliza.

O cooperado Daniel Maximiliano Ruy, de Cruzália, São Paulo, destaca três:
a dele com o pai, a dos dois com a Cocamar e dos grãos com a braquiária

RELATO

Parcerias que deram certo

Daniel: envolvimento
com a atividade
rural foi natural
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M
ais do que uma
forma de encon-
trar amigos ou sa-
ber as últimas no-

vidades, as redes sociais se
tornaram uma grande aliada
da cooperada Eliete Nespolo,
de Iporã, e um grande instru-
mento para divulgação e ven-
da de seus produtos: é rá-
pido, dinâmico e barato.

Tudo começou com a divul-
gação boca-a-boca. Com o
carro cheio de ovos, rodou
pela cidade divulgando e
vendendo sua produção e
deixando um cartão sim-
ples, feito pela filha, com o
número do seu Whats App.
A partir daí, começaram a
chover pedidos, que só vêm
crescendo. Agora, quando
enche o carro com a produ-
ção do dia, já tem destino
certo para cada dúzia de
ovos. E se tivesse mais, ven-
dia.

CLIENTELA - “Já formamos
nossa clientela fiel. As pes-
soas fazem encomenda,
pelo celular. Quando a ga-
linha bota, a maior parte dos
ovos já está vendida com
antecedência. Só tem para
daqui a uma semana”, diz
Eliete, que trabalha lado a
lado com o marido Antonio
Carlos Nespolo, que é téc-
nico agrícola. Os dois é que

dão conta sozinhos de todo
trabalho no sitio Santa Isa-
bel, da família, de 56 hecta-
res. “É um sítio pequeno,
mas rentável”, conta Eliete. 

A maior parte da proprie-
dade é coberta pela pasta-
gem, para criação, recria e
engorda de gado de corte,
basicamente a pasto, só
complementando a alimen-
tação no cocho. Para isso,
tem cinco hectares de cana-
de-açúcar, que serve como
reserva, e um pouco de mi-
lho, que também é dado às
galinhas. No restante da
área, tem de tudo: banana,
abóbora, 40 pés de coco, la-
ranja, caju, acerola, além de
horta e criação de porcos. A
produção é basicamente pa-
ra consumo da família, o ex-
cedente é dado para as cria-
ções e para amigos, comer-
cializando apenas alguns
produtos.

GALINHA - O casal começou
a criação de galinha poe-
deira no final do ano pas-
sado. O objetivo era ter uma
renda extra mensal que des-
se mais segurança e estabi-
lidade à propriedade. “Antes
disso tínhamos a produção
de tangerina, mas, quando
tivemos que erradicar os
pés, saímos em busca de
opções e vimos na galinha

poedeira uma boa forma de
obter um dinheiro mais ime-
diato que o gado de corte”,
conta Eliete, que é coorde-
nadora  do Núcleo Feminino
de Iporã e presidente da As-
sociação das Amigas Volun-
tárias. 

AMPLIANDO - Com o su-
cesso da atividade, já está
ampliando o número de ga-
linhas poedeiras. Atualmen-
te tem um plantel de 200
matrizes produzindo e está
preparando estrutura para
mais 260 aves. São produzi-
das 14 dúzias por dia, dando
uma renda média livre de R$
1 mil por mês só com os
ovos. Além da venda pelo
celular, como tem selo mu-
nicipal SIM, fornece para as
creches e escolas munici-
pais, para alimentação es-
colar, entregando uma mé-
dia de 38 dúzias por sema-
na.

As galinhas são criadas sol-
tas, em um pasto cercado ao
redor do barracão que serve
de abrigo. Tudo é feito ma-
nualmente, com exceção da
água, que é automatizada.
Além do pasto, as aves rece-
bem ração e milho. Em mé-
dia, a galinha bota por um
ano, sendo daí substituída e
comercializada como ga-
linha caipira.
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MODERNIDADE

Eliete Nespolo, de Iporã, fez do WhatsApp um instrumento de divulgação e venda
de sua produção de ovos, atividade extra que se tornou importante fonte de renda

Produtora vende produção
pelas redes sociais

Antonio Carlos e Eliete: parceiros, tomam
conta de todo trabalho juntos



S
er um pioneiro na
abertura das cidades
paranaenses não era
para qualquer um,

mas para fortes e empreende-
dores. Enfrentar matas fecha-
das e animais selvagens, o
isolamento e a falta de qual-
quer infraestrutura de trans-
porte ou de saúde nas pro-
ximidades era o mínimo en-
contrado nas novas terras. Os
doentes só podiam contar com
a ajuda um do outro e com os
chás, unguentos, e tratamento
com ervas medicinais, conhe-
cimento que tem se perdido. 

Este também foi o cenário vi-
vido por Zacarias e Rosa Vol-
pato, pais do cooperado Mar-
cos Volpato, de Cianorte. Eles
vieram para o Paraná no final
da década de 1940, em busca
de oportunidades para crescer,
se estabelecendo primeiro em
Rolândia. Venderam as terras
que possuíam em São Paulo e
compraram uma área de mata
para desmatar e plantar café.

MUDANÇA - Onze anos mais
tarde, em 1951, a família de
Marcos se mudou para Man-
daguaçu, onde teve que, nova-
mente, derrubar mato no bra-
ço, com machados e traçador.
“Não vimos muitos animais
selvagens, mas tinha muita
cobra. Tinha que cuidar onde
andava ou pisava”, conta.

Para a maioria dos pioneiros, a
grande diversão eram os bai-
les, as rezas e o futebol, que

atraíam muita gente. Mas
havia também os prazeres sim-
ples, como juntar a vizinhança
para as conversas à noite, à luz
de lamparina, depois de desli-
gar o rádio, contar histórias de
aventuras ou de fantasmas,
que deixava a criançada de ca-
belo em pé, contar as novida-
des ou só trocar ideias. Marcos
diz, entretanto, que o trabalho
era tanto que nem sobrava
muito tempo para isso. Todos
trabalhavam pesado para dar
conta do serviço.

PARCERIA - A camaradagem e
a solidariedade eram a marca
de quem só podia contar com
o companheiro mais próximo,
que muitas vezes não era tão
próximo. Mas havia uma regra
tácita, principalmente entre a
família. Se alguém matava um

porco, mandava carne para
nove casas, todas de parentes.
O mesmo era feito com a lin-
guiça e todo tipo de produto
que os Volpato se juntavam
para produzir. Assim, todo
final de semana tinha carne
nova. 

Quando comprou o sítio em
Cianorte, em 1970, em socie-
dade com os irmãos, Marcos
veio seguindo os passos do tio,
Pedro Volpato, irmão do pai, o
primeiro da família a se mudar
para o município no início da
década de 1950. Na época, já
casado, Marcos contava com o
apoio da esposa, Leonilde
Veiga Volpato, que o ajudava
em tudo, até na roça. Mesmo
assim optaram por deixar um
porcenteiro tocando o cafezal
em Cianorte até estar for-

mado. Acabou só se mudando
em 1979.

SUCESSÃO - Há cerca de 20
anos, Marcos desfez a socie-
dade com os irmãos e hoje
toca a propriedade com a fa-
mília. O casal possui seis fi-
lhos: Márcia, Lucilene, Luzia,
Fernando, Marcos Paulo e
José Luiz e só dois estão fora

do sítio. Ao todo a família já
soma 26 pessoas, tendo ainda
11 netos e um bisneto. Além
dos filhos que ajudam no dia a
dia da propriedade, Marcos já
tem a sucessão garantida com
os netos, que têm se envolvido
com o trabalho.  Luiz Henrique,
que tem 18 anos e é filho de
José Luiz, inclusive, já é coo-
perado. 

FAMÍLIA DO CAMPO 

Em busca de oportunidade para crescer
Zacarias e Rosa Volpato, pais de Marcos, passaram por Rolândia
e Mandaguaçu, antes de a família se estabelecer em Cianorte

Casal com parte da família que já soma 26 pessoas entre filhos,
netos e bisneto. Nas fotos menores, Zacarias e Rosa Volpato
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O ano de 1955 foi bastante
complicado para Marcos e
marcou sua vida. Além da
geada devastadora, teve um
acidente sério justamente no
dia da geada. Quando chega-
ram em casa, na volta do mé-
dico, tudo estava geado, chei-
rando queimado.

Ele tinha cinco anos e, feliz
com a chegada do pai, no iní-
cio da noite, foi fechar portão
da garagem e acabou tendo a
mão prensada pelo caminhão.
O pai não o tinha visto. No de-
sespero, o pegaram e foram
correndo ao médico que havia
em Mandaguaçu. 

IMPERÍCIA - Dois dedos fica-
ram dependurados. Sem o
menor causo, o médico jogou-
os no lixo e costurou a pele
solta na palma da mão. Co-
mo havia dois dedos quebra-
dos, colocou também uma
tala. Cinco dias depois esta-
va fedendo e se demorasse
a buscar ajuda de outro pro-
fissional, ia ter que cortar a
mão. 

“Aquele não era um médico,
era um açougueiro. Só estava
vestido de branco. Até hoje
tenho dificuldade de abrir a
mão por conta da imperícia
médica”, conta.

As geadas sempre foram a
grande ameaça aos cafeicul-
tores pioneiros no Paraná.
Destruíam os cafezais e dei-
xavam sua marca de pobreza
fazendo com que muitos
desistissem do sonho de
crescer na nova terra. “E co-
mo geava”, conta Marcos.
Das inúmeras que passou,
fortes e fracas, ele destaca
duas que marcaram a histó-
ria da família.

A geada de 1955 acabou com
o cafezal da família. Marcos
era criança, mas se lembra
bem do desalento de todos. Ia
ser um ano de boa colheita,
mas perderam tudo. A sorte é
que possuíam atividades de
subsistência que ajudavam a
se manter, até recuperar o
cafezal. Mas sempre eram

períodos difíceis, apesar de
as despesas da família não
serem grande e eles produzi-
rem boa parte do que preci-
savam.

A PIOR - A geada negra de
1975 também foi devasta-
dora. Marcos estava apa-
nhando café quando sentiu os
primeiros sinais. Tinha cho-
vido e estava bem frio. Então,
decidiu capinar o quintal para
esquentar. Na manhã se-
guinte, logo viu, pelo cheiro
de folha queimada, que a
geada tinha sido muito mais
forte do que o normal e sabia
que havia perdido tudo.  

“Os dedos estavam duros. A
gente colocava bem perto do
fogo e não queimava. E con-
forme andava lá fora, o chão

estralava”, recorda-se Mar-
cos. A salvação da família foi
o café que já estava na tulha.
Foi um ano de colheita boa e
com a explosão nos preços do
café, conseguiram formar um
bom pé de meia e aguardar a
recuperação do cafezal cor-
tado no toco. “Deu para guar-
dar e ajudar a se manter.
Também, nós produzíamos de
tudo no sítio”, comenta o
cooperado.

SÓ CONSUMO - A família tra-
balhou com café até 1986,
quando a cultura foi erradi-
cada, passando a produzir
soja e milho. Mas, quem tem
café no sangue não consegue
ficar longe e Marcos mantém
até hoje uma pequena par-
cela com a cultura, só para
consumo. 

Quando criança, Marcos conta
que os menores nem ficavam
sabendo das decisões dos pais,
só quando já estava ocorrendo
ou bem depois. Como quando
ele estudava no quarto ano. 

Marcos voltava a pé para casa
- eram 4 quilômetros entre a

escola e o sítio - quando en-
controu um caminhão de mu-
dança levando os poucos mó-
veis que a família possuía e ele
nem sabia que iam mudar. A
família tinha comprado outra
chácara no final da colheita.

No meio do caminho, subiu no

caminhão e foi para a nova
casa. Só levavam as camas,
colchões, panelas e roupas. Foi
Marcos quem fez a mesa com
quatro paus fincados no chão.
Boa parte da mudança ficou
para trás, para levar depois. O
caminhão era da família, um
Chevrolet 51.

Mudanças 

Os Volpato em foto antiga

Um ano difícil

Lançando mão de receitas de
família e fazendo uso do ta-
lento na cozinha, as filhas de
Marcos Volpato, Lucilene e
Luzia e nora Ana Paula decidi-
ram empreender e montar um
negócio próprio: uma fábrica
de pão. 

O negócio começou pequeno,
mais vendendo para vizinhos
e conhecidos. Depois, passa-
ram a comercializar na feira do
produtor e aí o crescimento foi

rápido. Hoje produzem dois
tipos de pães - doce e de for-
ma, além de bolachas, sonho,
salgados, esfirras, tortas e ou-
tras delícias. 

Ainda hoje elas vendem muito
de forma direta a clientes ca-
tivos, que conhecem e sempre
buscam os produtos, mas o
principal cliente é o município
e o estado, entregando nas es-
colas e creches como me-
renda escolar.

Mulheres empreendedoras

As geadas sempre foram a grande ameaça aos cafeicultores

A marca das geadas
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R
ainha do Zap Zap”,
como muitas ami-
gas a chamam, a
cooperada Leontina

de Lacerda Golfet, 82 anos
completados agora em no-
vembro, é o que se pode cha-
mar de uma pessoa conec-
tada e antenada com as mu-
danças do mundo. “Não po-
demos viver fora do nosso
tempo, do espaço, mas te-
mos que viver o momento, a
época presente e tudo o que
é oferecido”, diz, brincando
que já passou o tempo de
fazer crochê.

Participante ativa do Núcleo
Feminino de Jaguapitã, onde
possui uma propriedade to-
cada por ela em parceria com
seu filho Zeferino Golfet Jú-
nior, Leontina ainda dá aula
de catequese e encontra
tempo para se manter conec-
tada com amigos e familia-
res espalhados por todo o
Brasil e até mesmo de outros
países, como nos Estados
Unidos.

CURIOSIDADE - Seu primeiro
contato com a internet e o
mundo digital foi em 2012,
quando o filho lhe deu de pre-
sente de aniversário um com-
putador. “Sempre tive muita
curiosidade sobre como tudo
funcionava, o que via os ou-
tros fazerem, e ele percebeu
o meu interesse”, conta. 

Com o computador em mãos,
não se satisfez em apenas

contar com as orientações bá-
sicas dos netos ou dos filhos,
contratou uma menina para
ensinar a mexer em tudo.
Abriu uma conta no Facebook,
no Instagran, comprou um ce-
lular e baixou o WhatsApp. Aí
ninguém mais a segurou, com
postagens diárias e mensa-
gens para amigos e parentes
por todo lado. “Vivo com o ce-
lular na mão, o dia inteiro co-
nectada”, afirma, ressaltando
que não teve dificuldade ne-
nhuma para lidar com as no-
vidades digitais. 

SEDE DE CONHECER - Ao con-
trário de muitas pessoas, que

conforme envelhecem, vão
deixando de aprender coisas
novas, Leontina tem sede de
conhecer mais. “Envelhecer é
inevitável, mas ficar velha é
opcional”, comenta com a au-
toridade de quem se recusa a
parar no tempo.

Apaixonada por livros, a coo-
perada mantém sempre a lei-
tura em dia e aproveita todas
as oportunidades que tem
para sair, viajar, conhecer
gente nova e fazer amigos.
“Adoro viajar e descobrir coi-
sas novas. Faço pelo menos
umas duas ou três viagens
por ano”.

SEM TRISTEZA - Para Leon-
tina, que tem quatro filhos,
nove netos e seis bisnetos,
não tem tempo ruim nem
tristeza. Nascida antes da
Segunda Guerra Mundial,
com oito anos enfrentou
muita fila para comprar su-
primentos para casa, como
querosene e açúcar, acom-
panhou diversos momentos
difíceis na vida do País e na
própria, mas nunca se deixou
abater e faz questão de con-
tinuar participando ativa-
mente da história. “Recente-
mente renovei meu título
para poder escolher meus re-
presentantes”, finalizou.

ALMANAQUE

Conectada com o mundo
Leontina Golfet, 82 anos, é um exemplo de mulher que vive o momento
e acompanha as mudanças, mantendo-se antenada com tudo

Seu primeiro
contato com a

internet e o
mundo digital

foi em 2012,
e se apaixonou



As 5 vencedoras do 
Chefs do Campo 2018 

FESTIVAL DE SABORES 

F
oram conhecidas no
dia 28 de setembro,
entre 15 produtoras
semifinalistas, as 5

vencedoras do Festival de Sa-
bores Chefs do Campo Coca-
mar 2018, evento patrocinado
pela empresa Estratégia Am-
biental e que tem o apoio da
Sancor Seguros. 

As ganhadoras vão ser pre-
miadas no dia 16 de outubro
no Haddock Buffet, em Ma-
ringá, durante almoço com a
presença de dirigentes, con-

selheiros e convidados da
cooperativa. Na oportunidade,

eles terão a oportunidade de
provar os 5 pratos finalistas,
a serem preparados pelo chef
Eduardo Pinheiro.    

Nos meses de agosto e se-

tembro, a equipe do Festival
visitou as 15 semifinalistas
para degustação dos pratos,
em municípios das regiões
noroeste e norte do Paraná,
ocasião em que fez o registro

fotográfico e em vídeo de
cada um, para análise final
das receitas em Maringá (PR),
além de conhecer a história
das famílias. 

O objetivo do Chefs do Campo,
já em sua terceira edição con-
secutiva, é resgatar pratos
tradicionais de famílias liga-
das à atividade agropecuária.
A participação foi exclusiva
para participantes de núcleos
femininos mantidos pela Co-
camar, sejam cooperadas ou
esposas de produtores asso-
ciados. Em junho, durante o
Encontro do Núcleo Feminino
promovido em Maringá, elas
efetuaram o número recorde
de 148 inscrições.  

Confira as 5 finalistas e seus
pratos: 

Com um nível ainda mais alto em comparação
aos anos anteriores,  edição deste ano do
concurso, que teve 148 produtoras inscritas,
realiza premiação no dia 16/10 

Costela Recheada ao Forno
Cleuza Fidélis, Doutor Camargo

Polenta de milho verde com
frango caipira e quiabo
Creuza Fontoura, Sabáudia
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Costelinhas suínas ao gengibre e abacaxi
Akiko Kumassaka, de São Jorge do Ivaí

Bacalhau ao Forno
Elaine Mancini, Cambé

Pernil Suíno
Dourado

Marlene Batista, de

Tuneiras do Oeste
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Um prato secular, 
para o deleite de todos

RECEITAS

D
esde 1980, em sua
bela propriedade
rural no município
de Terra Boa, Elzita

Ebsen Jedliczka, casada há
40 anos com o produtor
Waldemar Jedliczka, é nas-
cida, assim como o marido,
no distrito de Sussuí, em
Engenheiro Beltrão, a 60km
de Maringá. Ali, entre as dé-
cadas de 1940 e 1960, famí-
lias catarinenses, cujos
precursores haviam imi-
grado da Alemanha, Rússia,
Polônia, Tchecoslováquia e
outros países, estabelece-
ram-se para cultivar no el-
dorado paranaense as fa-
mosas terras férteis de
que tanto tinham ouvido
falar. 

Hoje, no sítio dos Jedliczka,
onde eles vivem em compa-
nhia de duas filhas, uma neta
e um neto, é mantida a tradi-
ção de criar aves para o pró-
prio consumo, assim como
porcos caipiras que compram
para terminar, horta com ver-
duras e legumes. Aos domin-
gos, não podia faltar o tra-
dicional macarrão e, em dias
de festa, o pato, marreco ou o
frango recheado, prato no-
bre em que os miúdos, embu-
tidos no interior da ave, se
tornam uma deliciosa e sur-
preendente atração. Essa re-
ceita do frango recheado,
celebrada em várias regiões
de Santa Catarina, está há
pelo menos 120 anos em po-
der da família. 

Frango recheado à
moda catarinense 

INGREDIENTES

• 1 frango caipira médio 
• sal e pimenta do reino
• ½ cebola de cabeça,

salsinha e cebolinha 
• farinha de trigo Cocamar
• 3 ovos 
• 3 moelas, 5 corações e

3 fígados 
• 300 gramas de batatinhas 

PREPARO 

Tempere o frango com sal e

pimenta por dentro e por fora
e reserve. Pegue as moelas,
corações e fígados e, com a
cebola descascada, triture
numa máquina de moer car-
ne. Feito isso, coloque 3 ovos
inteiros, sal e pimenta a
gosto, cebolinha e salsinha
bem picados, e misture bem.
Coloque 4 colheres de farinha
de trigo e misture bem. Colo-
que esse recheio dentro do
frango e costure a abertura
com agulha e linha grossa.
Embrulhe o frango em papel
alumínio. 

Deixe o frango descansar em

uma vasilha plástica de um
dia para o outro. Coloque para
assar em uma forma refratária
no forno a 250 graus por três
horas. Deixe esfriar um pouco
e coloque o frango em uma
baixela. Está pronto e você
pode enfeitar o prato a seu
gosto, utilizando batatinhas
cozidas e ovos cozidos corta-
dos em rodelas, não esque-
cendo de temperá-los com sal
e vinagre. Essa quantidade é
suficiente para 6 pessoas.
Acompanham o frango: maio-
nese, arroz branco, strogonoff
e uma salada preparada à sua
maneira. 

Festejada como um prato nobre, iguaria transmitida pelos imigrantes
já passou por várias gerações da família de Elzita Jedliczka, de Terra Boa 

Elzita e Waldemar reunidos com a família na hora de degustar a refeição

Receita está a pelo menos 120 anos em poder da família



Dessas panquecas 
não tem igual  

N
os tempos de crian-
ça, quando o sítio
dos pais era só la-
voura de café, em

Jussara (PR), Marlene Bissi
de Oliveira, a mais velha de 5
filhas, parecia gente grande
pela forma como procurava
ajudar os pais. Ela ainda
achava tempo para cuidar das
criações, da horta e para aju-
dar a mãe a cozinhar. 

Casada com o agricultor João
Batista de Oliveira e mãe de
duas filhas, a agora também
produtora Marlene continua
com a mesma disposição para
o trabalho na propriedade do
casal. Ela se tornou uma es-

pecialista em matéria de
forno e fogão, reconhecida
pela excelência de tudo o que
faz, em especial as suas pan-
quecas, que prepara aos fa-
miliares e amigos nas versões
frango, carne moída e mussa-
rela com presunto. 

Panqueca de frango
desfiado com requeijão 

INGREDIENTES 

MASSA: 
• 2 ovos 
• 2 copos de leite
• 3 copos de farinha de trigo
• 6 colheres (sopa) de
óleo Cocamar 

• 1 colher (sobremesa)
rasa de sal 

• 1 tablete de caldo de
galinha 

• 3 a 4 fatias de cebola 
• 3 a 4 colheres (sopa)

de queijo ralado
• 1 colher (café) de pó royal 

RECHEIO
• 1 peito de frango cozido

e desfiado
• 3 a 4 colheres de óleo

Cocamar
• 1 cebola picada
• 4 a 5 dentes de alho

picados

PREPARO 

Bata todos os ingredientes da
massa no liquidificador. Unte
uma frigideira média de teflon
com óleo; despeje 1 xícara
(café) de massa, girando a fri-

gideira para cobrir o fundo.
Quando soltar a borda, vire o
outro lado. Faça todas as pan-
quecas e reserve. 

Frite os temperos e coloque o
frango desfiado, deixe fritar
um pouco e acrescente sal a
gosto, um pouco de coloral e
por último cheiro verde pica-

dinho. Pegue a massa e colo-
que 1 colher (sopa) de requei-
jão, o frango desfiado e en-
role. Coloque num refratário
untado com margarina, cubra
com frango desfiado e a mus-
sarela ralada (opcional). Leve
ao forno por uns 15 minutos.
Sirva com arroz branco e sa-
lada. 

A produtora Marlene de Oliveira, de Jussara, aprimorou o prato que,
de tão saboroso, virou unanimidade entre parentes e amigos  

Marlene, João e uma das filhas

Iguaria deve ser servida com arroz branco e salada

RECEITAS
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Fraldinha na panela
muito bem acompanhada 

RECEITAS

A
avó e a mãe estão
entre as principais
referências da produ-
tora Eliane Regina

Romero Pedroni, de Cianorte
(PR), quando o assunto é a
culinária. As duas a incenti-
varam, desde cedo, a cozi-
nhar, transmitindo seus
conhecimentos. “Minha mãe
praticamente exigia que eu
aprendesse”, conta Eliane
que, aos oito anos, já sabia

lidar com as panelas. “Apren-
di a fazer de tudo um pouco”,
comenta Eliane, que é esposa
do produtor Luiz Henrique Pe-
droni e mãe de dois filhos. 

O apego pela gastronomia
vem de longe, como já dito, de
suas recordações de menina,
quando os familiares se en-
contravam para preparar gos-
tosuras da culinária italiana
que, com sua variedade, pre-

valeciam sobre os costumes
espanhóis da outra parte da
família. Em sua casa, é sem-
pre pedida, também, pelos fa-
miliares, a fraldinha acom-
panhada de arroz branco, fa-
rofa, batatas assadas, salada
verde e feijão com banha de
porco. Aprenda a fazer. 

Fraldinha da panela

INGREDIENTES 

• 1 fraldinha inteira
• 3 colheres de sopa de

óleo Cocamar 
• 1 caldo de carne picadinho 

• 3 colheres de sopa de
mostarda 

• 3 colheres de sopa de
shoyu 

• 6 cebolas grandes
cortadas em rodelas

• sal se necessário 
• creme de leite a gosto 

PREPARO 

O tempo de preparo é de 2
horas. Deixe a fraldinha ma-
rinando no tempero por duas
horas (sal, pimenta, vinagre e
água). Leve ao fogo com óleo
a carne e deixe dourar os dois
lados. Após estar dourada,

acrescente a mostarda,
shoyu, caldo de carne e as ce-
bolas cortadas, refogando aos
poucos e também colocando
água quando ver que é neces-
sário. 

Quando a carne estiver bem
macia e o molho grosso, retire
do fogo, coloque em um refra-
tário, fatie e reserve. Bata o
molho no liquidificador, volte
na panela, deixe ferver por
dois minutos e desligue o
fogo, incluindo shoyu e creme
de leite. Regue a carne com
molho e deixe por 10 minutos
no forno, servindo quente. 

A fartura à mesa é um costume preservado na família numerosa de
Eliane Regina Pedroni, de Cianorte, que está sempre a se reunir 

Luiz Henrique e Eliane: apego pela gastronomia




