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PRODUTORAS –A Sociedade Rural de
Maringá recepcionou cerca de 600 produtoras
no dia 10 de agosto, no Parque Internacional

de Exposições, quando por ocasião do Dia
Internacional da Mulher.  O evento é promovido

todos os anos, com a participação de representantes
da Cocamar. O vice-presidente da cooperativa,

José Cícero Aderaldo, fez palestra na abertura,
destacando a importância do papel da produtora

na gestão dos negócios familiares, ao lado do
marido e dos filhos. 

54 ANOS - Com um café servido aos
cooperados em todas as unidades, pela
manhã, e uma homenagem aos profissionais
com mais tempo de casa, em Maringá, à tarde,
a Cocamar comemorou no dia 27 de março
a passagem de seu 54º aniversário. Na foto
de cima, os colaboradores que já completaram
30 anos de serviços, ou mais, ladeados pelo
presidente Divanir Higino e o presidente
do Conselho de Administração, Luiz Lourenço.  



Divanir Higino, 
presidente da Cocamar

A
pós um longo
período, perce-
be-se, enfim,
sinais de recu-

peração na economia.
São indicativos modes-
tos, é verdade, mas re-
pousam neles as espe-
ranças de dias melhores
para os brasileiros.

Entre os diversos seg-
mentos da atividade na-
cional que muito contri-
buíram, nos últimos anos,
para que as dificuldades
não fossem ainda maio-
res e pudéssemos vislum-
brar horizontes mais ani-
madores, um deles se so-
bressai: o agronegócio. 

Sem a expressiva gera-
ção de riquezas de um
setor que responde por
23% do PIB - e que em-
prega direta ou indireta-
mente 1/3 da força de
trabalho e é responsável
por quase 25% das ex-
portações - os estragos
na economia teriam sido
ainda maiores. 

O agronegócio compre-
ende o conjunto de ativi-
dades rurais e também
tudo o que a elas se rela-
ciona, da porteira para
fora. Reportando-nos es-
pecificamente aos agri-
cultores, sua participação
tem sido decisiva para
que o Brasil encontre o
caminho da prosperida-
de. 

MAIOR SAFRA - Os pro-
dutores de grãos estão
colhendo a maior safra
da história, equivalente a
mais de uma tonelada
por habitante do país, o
que representa segu-
rança alimentar e, conse-
quentemente, paz social,
lembrando que os preços
dos alimentos mais con-
sumidos caíram em ter-
mos reais ao longo das
últimas décadas e são
acessíveis à população. 

A agricultura brasi-
leira, admirada em todo
o mundo por sua capaci-
dade realizadora e por in-
corporar ao processo de
produção uma vasta ex-
tensão de solos pobres

dos cerrados, é condu-
zida por gente empreen-
dedora e destemida. Que,
apesar dos muitos obstá-
culos, aprendeu a supe-
rar desafios e preserva
os recursos naturais, tra-
balhando sob uma rígida
legislação ambiental. 

Enquanto as áreas cul-
tivadas ocupam apenas
8% das terras do Brasil,
fazendo dele uma das
principais potências agrí-
colas, nada menos que
61% do território do país
são cobertos por matas
nativas. 

DESENVOLVIMENTO - A
agricultura é parte repre-
sentativa de um seg-

mento que, nos últimos
15 anos, gerou R$ 1 tri-
lhão em superávit à ba-
lança comercial brasi-
leira. E, mesmo em meio
a uma crise sem prece-
dentes, como a que se
viu nos últimos anos,
não deixou de produzir
grandes safras com seus
inúmeros efeitos multi-
plicadores, impulsionan-
do o desenvolvimento e
ajudando a movimentar
a economia. 

Se por um lado o cam-
po tem sido tão impor-
tante para amenizar as
dificuldades que afli-
gem os brasileiros, de
outro se espera dele
igual relevância no que
se refere aos tempos que
se anunciam mais pro-
missores.

Ao ressaltar a retoma-
da de empregos com car-

teira assinada, o gover-
no federal destacou que
a principal alavanca,
para isso, foi a geração
de postos de trabalho na
agricultura, em feverei-
ro. Da mesma forma,
quando se projeta um
PIB positivo para este
ano no país, ao menos
metade dos índices de
sustentação dessa expec-
tativa é originária de ati-
vidades relacionadas ao
setor. 

Por tudo isso, saude-
mos os produtores com o
respeito que eles mere-
cem. São homens e mu-
lheres que além de de-
dicarem-se ao árduo e
nobre trabalho de pro-
duzir alimentos, cum-
prem, de forma exem-
plar, o papel de protago-
nistas no esforço pela re-
construção da vida nacio-
nal. 

PALAVRA DO PRESIDENTE 
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Agricultura, uma 
contribuição decisiva
para o presente 
e o futuro do país 

Segmento gerou R$ 1 trilhão
em superávit à balança
comercial brasileira nos
últimos 15 anos.

Sem a geração de riquezas do setor, que responde por 23%
do PIB, 25% das exportações e emprega 1/3 da força de
trabalho, estragos na economia teriam sido maiores



COOPERATIVA

Fundada em 1963 por um pequeno grupo de cafeicultores, organização reúne
atualmente produtores de várias outras culturas e, sólida, se projeta como
uma das mais promissoras em seu setor no país

Em bom momento, a Cocamar 
celebra os seus 54 anos
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S
ediada em Marin-
gá (PR) e atuando
no Paraná, São
Paulo e Mato Gros-

so do Sul, a Cocamar pos-
sui 66 unidades que ofe-
recem atendimento a mais
de 13 mil cooperados. Com
uma equipe formada por
2,5 mil colaboradores, ope-
ra no recebimento de so-
ja, milho, trigo, café e la-
ranja, comercializa insu-
mos agropecuários e indus-
trializa diversos produtos,
mantendo na cidade-sede
um dos maiores e mais di-
versificados parques indus-
triais do cooperativismo
brasileiro.

A Cocamar trilhou um ca-
minho que o grupo de 46
fundadores, em 1963, ja-
mais poderia imaginar. A
modesta entidade estabele-
cida para receber e benefi-

ciar café, se sobressai, meio
século depois, entre as pro-
missoras cooperativas bra-
sileiras.  

DESEMPENHO - O bom
momento pode ser avalia-
do, também, pelo desem-
penho em 2016. Mesmo

com a recessão enfrentada
pelo país e os problemas
climáticos que derrubaram
a produtividade das cultu-
ras em sua região, o fatura-
mento da Cocamar foi cerca
de 10% superior em compa-
ração ao exercício 2015. O
planejamento estratégico

prevê chegar a R$ 6 bi-
lhões até 2020.

DESAFIO - “Crescer ou
crescer, não tem meio ter-
mo”, diz o presidente Di-
vanir Higino, enfatizando
que a cooperati-
va tem investido
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O recebimento de
soja é recorde:
1,2 milhão de

toneladas 





bastante, nos úl-
timos anos, na

ampliação da capacidade
estática de armazenagem,
de 1,2 milhão de toneladas.
A quantidade é exatamente
a mesma do volume que
está entrando de soja e,
ainda em 2017, a coopera-
tiva espera receber outras
1,2 milhão de toneladas de
milho, sem falar do trigo e
dos montantes que ficam
estocados de um ano para
outro, aguardando que os
produtores façam a fixação.
Até 2020, para suportar o
ritmo previsto, estão orça-
dos R$ 1,2 bilhão em inves-
timentos. 

Para avançar, conforme
define Divanir, a Cocamar
está atenta a oportunidades
de expansão regional, au-
mento de participação no
mercado e entrada em no-
vos negócios. 

A expansão acontece
num raio de 300 quilôme-
tros de Maringá. De sete
anos para cá, quando insta-
lou-se também na região
polarizada por Londrina e
estados vizinhos, o número
de cooperados e de unida-
des mais que dobrou. Para
acelerar o crescimento, a
cooperativa deixou de se
preocupar apenas com a

aquisição ou a construção
de estruturas próprias:
prospecta estruturas opera-
cionais ociosas, para alugar
ou arrendar, em municípios
que, de acordo com a sua
avaliação, ofereçam poten-
cial. A Cocamar quer inten-
sificar, inclusive, operações
em sinergia com outras
cooperativas.

O aumento de participa-
ção de mercado é nítido em
volumes de recebimento
de grãos a cada safra e
também no segmento de in-
sumos agropecuários. No
ano passado, o fornecimen-
to de produtos que vão
desde sementes, fertilizan-
tes e defensivos, a peças,
medicamentos, vacinas, fer-
ramentas e maquinários
agrícolas, representaram
quase 1/3 do faturamento
global.

A entrada em novos ne-
gócios foi marcada, no fi-
nal de 2016, pela aquisição
do concessionário John
Deere em Maringá e re-
gião, e a ampliação da rede
de postos de combustíveis,
com a chegada a Maringá.
Em 2017, a Cocamar inicia
o processamento de trigo,
com o início de operação
de um moinho em Ma-
rialva. 

Parte deste avanço está
vindo, também, de progra-
mas incentivados pela pró-
pria cooperativa, como a
integração lavoura-pecuá-
ria-floresta (ILPF) no noro-
este do estado. Nessa re-
gião, pelo menos 1,6 mi-
lhão de hectares de pastos
degradados e com baixo re-
torno econômico, podem
dar lugar a projetos alta-
mente produtivos em grãos
e pecuária. O programa,
que começou há 20 anos,
tem perspectiva de evoluir
mais rapidamente de agora
em diante, uma vez que o
ciclo da pecuária tradicio-
nal está esgotado.
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Divanir: “crescer
ou crescer”, não
tem meio termo

COOPERATIVA

Crescer ou
crescer, não
tem meio termo”
DIVANIR HIGINO,
presidente da Cocamar 





O
desenvolvimento
econômico da re-
gião noroeste do
Paraná não pode

desperdiçar esta oportuni-
dade.” Foi com tal ênfase
que o presidente do Con-
selho de Administração da
Cocamar, Luiz Lourenço,
participou da abertura do
Dia de Campo sobre Inte-
gração Lavoura-Pecuária-
Floresta (ILPF) na manhã
de 17 de março em Iporã,
região de Umuarama (PR).
Foram reunidos mais de
250 participantes na Uni-
dade de Difusão de Tecno-
logias (UDT) da cooperati-
va, onde é mantida, há qua-
se uma década, uma vitrine
regional do programa. O
evento contou com o apoio
do Instituto Agronômico do
Paraná (Iapar), Instituto
Emater/PR e Embrapa.

Um dos principais incen-
tivadores da ILPF no país,
Lourenço destacou que a
atividade pecuária mantida
no sistema tradicional, ain-
da muito comum no noro-
este paranaense, já não se
sustenta. “O pecuarista que
insiste em seguir à moda
antiga está empobrecendo
diante do gradativo esgota-
mento do solo e da visível

degradação dos pastos”, de-
clarou o dirigente, acres-
centando: a ILPF é a opor-
tunidade de dar uma virada
nos negócios e ganhar di-
nheiro, assegurando o fu-
turo da agropecuária com a
adoção de práticas mais
modernas”. Mas Lourenço
foi taxativo: “para entrar na
ILPF, tem que fazer bem
feito”, mencionando a ne-
cessidade de incorporar as
melhores tecnologias e que
a cooperativa mantém equi-
pe de profissionais especia-
lizados para prestar todas
as orientações.  

LAVOURA E PECUÁRIA -
Replicando o que é preconi-
zado aos produtores, a UDT
de Iporã utiliza áreas culti-
vadas com soja, no verão,
para que sejam destinadas
como pastagens no inver-
no. Além de reestruturar o
solo e recuperar a fertili-
dade do mesmo, a soja ge-
ralmente acaba custeando
a pecuária, ofertando ali-
mento em abundância no
inverno – fruto do cultivo
de capim braquiária após a
colheita da oleaginosa - nu-
ma época em que, quase
sempre, por causa das bai-
xas temperaturas, os pastos
escasseiam. “Com alimento,

o pecuarista se vê em con-
dições de aumentar a lota-
ção dos pastos e engordar o
rebanho”, explica o enge-
nheiro agrônomo Renato
Watanabe, coordenador téc-
nico de ILPF na coopera-
tiva. Watanabe exemplifica:
enquanto nos pastos degra-
dados não se produz mais
do que quatro arrobas de
carne por hectare/ano, em
um bem conduzido pro-
grama de ILPF essa quan-
tidade pode chegar a 25 e
até a 30 arrobas, no mesmo
período. 

A integração prevê tam-
bém o plantio de eucaliptos

em espaços intercalares
nos pastos. O objetivo é
gerar conforto térmico aos
animais e uma fonte adicio-
nal de renda ao produtor,
com a produção de ma-
deira. 

A soja, entretanto, não se
limita ao papel de coadju-
vante nesse sistema. Efi-
ciente ferramenta para a
reforma dos pastos, a olea-
ginosa já alçou o status de
coprotagonista mesmo no
“areião” do noroeste para-
naense, onde atinge médias
de produtividade compará-
veis às das melhores terras
roxas. 

NO ARENITO 

Uma vitrine de ILPF em Iporã 
Com mais de 250 participantes, Unidade de Difusão de Tecnologias (UDT) da Cocamar sediou no
dia 17/3 a edição anual do Dia de Campo Sobre Integração Lavoura-Pecuária-Floresta no município
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Produtores participaram
de várias estações:
cultivo de soja no
verão impulsiona

a pecuária 



O produtor Albertino Afon-
so Branco, morador em Ipo-
rã, acabou de fazer a sua
melhor colheita, com média
geral de 162 sacas por al-
queire. Branco, o “Tininho”,
disse que ingressou na inte-
gração por insistência da Co-
camar. “O sistema mudou
completamente a minha
propriedade, melhorou o de-
sempenho da pecuária e a
soja, além de todos os bene-
fícios, se tornou mais uma
importante fonte de renda.” 

“A safra 2016/17 pode ser
considerada um marco para
a ILPF”, afirma o técnico
agrícola Eleandro Zanolli,
que trabalha na Cocamar em
Altônia, município vizinho.
“Os produtores e os pecuaris-
tas constataram, na prática,
que o potencial de produtivi-
dade da soja é muito grande

na região”, diz.

ESTAÇÕES – O Dia de Cam-
po apresentou quatro esta-
ções, em que os participan-
tes assistiram palestras com
especialistas. Uma delas foi
sobre “Forrageiras para ILP”,
a cargo de Armando Zago,
especialista da Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agrope-
cuária (Embrapa) – Agrope-
cuária Oeste; a segunda,
“Identificação e controle de
formigas em eucalipto”, com
Antonio de Pádua, do Insti-
tuto Emater; a terceira, “Im-
portância de silagem no pla-
nejamento forrageiro para
ILP”, com Sérgio Alves, do
Iapar; e, a última, “importân-
cia da inoculação e coinocu-
lação na cultura da soja”,
apresentada por Marco An-
tonio Nogueira e Avaldi Bal-
binot, da Embrapa Soja. 

Safra 2016/17 foi um marco em produtividade
NO ARENITO 
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Entre outras lideranças,
dois deputados estaduais
participaram do Dia de
Campo sobre ILPF em
Iporã: Cláudio Palozi e Fer-
nando Scanavaca, ambos
da região. Foi com Scana-
vaca, quando ele era pre-
feito de Umuarama em
meados da década de 1990,
que se começou a falar em

integração no noroeste do
Paraná. “Fico feliz ao ver a
evolução desse programa”,
comentou o deputado, lem-
brando que quando ele e o
secretário municipal de
Agricultura da época, Ed-
son Bastos, começaram a
incentivar a reforma dos
pastos degradados com
soja, os dois foram chama-

dos de “loucos”. Scanava-
ca se recorda ainda que a
Cocamar “foi uma com-
panheira de primeira hora,
abraçando a causa”. Ele
reitera ficar satisfeito com
a contínua expansão da
ILPF no noroeste: “são mu-
danças de paradigmas que
trazem prosperidade à re-
gião”. 

“No início, nos chamaram de loucos”  

Luiz Lourenço (esquerda),
presidente do Conselho
de Administração da
cooperativa, com os
deputados estaduais
Fernando Scanavaca
e Cláudio Palozi 





COM MECANIZAÇÃO 
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O algodão pode voltar 

O
algodão poderá
voltar a ser culti-
vado no Paraná,
mas com uma

configuração semelhante
a de outros estados produ-

tores, onde a atividade é
conduzida de forma meca-
nizada. 

Uma proposta nesse sen-
tido vem sendo conduzida

no noroeste paranaense,
fruto de parceria entre o
Instituto Agronômico do
Paraná (Iapar) e a Associa-
ção dos Cotonicultores do
Paraná (Acopar), com o

apoio, entre outras organi-
zações, da Cocamar.  

Financiado pelo Instituto
Brasileiro do Algodão (IBA),
o projeto conta com três

áreas experimentais insta-
ladas na região de atuação
da Cocamar, sendo uma
delas na Unidade de Difu-
são de Tecnologias (UDT)
da cooperativa em Iporã. 

Experimentos realizados pelo Iapar e a Acopar na região noroeste do estado avaliam

a viabilidade dessa opção de cultivo para fazer parte, inclusive, de projetos integrados
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O Paraná, que já foi o
principal produtor nacio-
nal, viu a cotonicultura
migrar para outros esta-
dos no final da década de
1990 e início dos anos
2000, por conta do mode-
lo obsoleto de produção,
em que se utilizava muita
mão de obra. 

Cooperativas como a Co-
camar têm sua história
ligada ao algodão. Foi a
cultura que, em 1967,
acabou socorrendo a enti-
dade, a qual, fundada
quatro anos antes, en-
frentava problemas decor-
rentes das oscilações do
mercado do café. O recebi-
mento da fibra impulsio-

nou a cooperativa e abriu
caminho para a diversifi-
cação dos negócios.  

Os recursos que agora
viabilizam os experimen-
tos no Paraná e em outras
partes do país, são oriun-
dos do acordo que deu
fim, em 2014, a uma lon-
ga disputa comercial tra-
vada entre Brasil e Esta-
dos Unidos. Naquele ano,
após quase uma década
de discussões, os EUA fo-
ram condenados pela Or-
ganização Internacional
do Comércio (OIC) a inde-
nizar o Brasil, por conta
dos subsídios pagos pelo
governo daquele país aos
seus produtores. 

Estado já
foi o principal
produtor 

Otaviano e Yamaoka em experimento na UDT da Cocamar em Iporã: trabalhando
no ajuste da época do plantio para que a colheita seja feita entre março e abril 

TECNOLOGIAS - O pesquisa-
dor do Iapar, Ruy Yamaoka,
explica que o objetivo dos
experimentos é analisar a
viabilidade técnico econômi-
ca da cultura, utilizando as
mesmas tecnologias empre-
gadas no Brasil Central. En-
tre elas, operações com má-
quinas e o uso de sementes
transgênicas com resistên-

cia a lagartas e a ação de
herbicidas.  

“Estamos trabalhando no
ajuste da época do plantio
para que a colheita seja feita
entre março e abril”, afirma
Yamaoka. Na colheita, são
utilizados desfolhantes, re-
guladores e maturadores,
para uniformizar a operação. 

OPÇÕES - A proposta visa
reintroduzir o algodão no
Paraná, a partir de três pos-
sibilidades: a primeira, co-
mo alternativa para a ro-
tação de culturas, com o
plantio sendo feito entre os
meses de novembro e de-
zembro; a segunda, inse-
rindo-o no programa de
integração lavoura-pecuá-

ria-floresta (ILPF) e, tercei-
ra, possibilitar uma safri-
nha de algodão, com
plantio em janeiro. O ciclo
da cultura é de 135 dias,
em média. 

De acordo com o coorde-
nador técnico da Acopar,
Lelis Otaviano, a cotonicul-
tura é uma opção rentável,

com a arroba (15 quilos)
estando cotada atualmente
a R$ 30. Os custos, consi-
derando uma produtivi-
dade de 200 arrobas por
hectare, é de R$ 18 por
arroba. “Nesse patamar, a
margem de lucro, levando
em conta apenas os custos
diretos, chega a 40%”, diz
Otaviano. 

Margem de lucro,
considerando apenas
os custos diretos e

uma produtividade de
200 arrobas por

hectare, é de 40% 



O
Rally Cocamar
Bayer e Spraytec
de Produtividade
visitou em meados

de março a propriedade de
Ângelo Celestino, em Iva-

tuba, a 40km de Maringá,
onde ele cultiva 78 alquei-
res. Como a equipe do cir-
cuito havia passado por lá
no início do plantio da soja,
em outubro, voltou para

conferir o desempenho da
lavoura. 

Os filhos Sidnei e Tânia
trabalham ao lado do pai,
que é uma referência em

sua região, não apenas por
suas altas médias de pro-
dutividade de soja e milho,
mas também pelos cuida-
dos que dispensa ao solo,
“o maior patrimônio do
produtor”, conforme defi-
ne. 

Trabalhando com menta-
lidade empresarial, Celes-
tino se tornou um cam-
peão. Sua média geral de
soja este ano foi de 166

sacas por alqueire, pratica-
mente igualando a do ano
passado (165 sacas), o que
o mantém por vários anos
seguidos à frente da reali-
dade do município. Um dos
talhões da propriedade ul-
trapassou a marca de 200
sacas por alqueire, fe-
chando em 203. Em Iva-
tuba, a média dos pro-
dutores, neste ano, foi de
140 sacas por
alqueire. 

Com manejo adequado 
do solo, produtor é 
destaque regional

RALLY DE PRODUTIVIDADE 

Celestino: 166 sacas de média, neste ano, superou a dos demais produtores ligados à Cocamar, no município, que ficou em 140 

Investimento em rotação de culturas, que iniciou
há 14 anos, faz de Ângelo Celestino uma referência
em produtividade no município de Ivatuba, região
de Maringá. Rally voltou à propriedade para
conferir o resultado da colheita 
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Celestino expli-
ca que as suas

boas médias são fruto,
principalmente, de um tra-
balho de rotação de cultu-
ras que começou há 14
anos. No inverno, ele plan-
ta milho, aveia e trigo, em
sistema de rodízio. “A rota-
ção quebra o ciclo de doen-
ças e pragas, aqui eu não
me preocupo com a buva
[erva invasora comum em
lavouras de soja]”, garante
o produtor. Além disso, os
cultivos de inverno prote-
gem o solo da erosão, ao
formar uma camada de
palha.  

A rotação, segundo ele,
também combate a compac-
tação do solo. Com isso, as
raízes da soja se aprofun-
dam mais e as plantas so-
frem menos quando advém
uma estiagem. “Ficamos 17
dias sem chuvas e sob um
forte calor. A lavoura não
sentiu nada”, afirma. 

Celestino já mapeou toda
a propriedade e pretende
avançar em agricultura de
precisão. “A tecnologia é
uma aliada do produtor e
temos que aprender a usar
tudo o que está disponí-
vel”, completa. 

A média geral dos pro-
dutores ligados à Coca-
mar é de 130 sacas por
alqueire, segundo infor-

mações da área técnica,
mas em alguns municí-
pios, os patamares foram
maiores. É o caso de Ro-

lândia, que fechou a safra
em 160 sacas por alquei-
re, a melhor de todos os
tempos. 

No município, a proprie-
dade da família Bizetto,
que fica na Água do Jabo-
randi, é cuidada pelos ir-
mãos José Carlos, Geraldo,
Osmar, Osvaldo e o cunha-
do Pedro. Há três anos,
eles haviam conseguido a
sua maior produtividade,
143 sacas por alqueire. No
ano passado, devido ao ex-
cesso de chuvas na co-
lheita, a média caiu para
128. Mas na atual tempo-
rada, os números dispara-
ram: 175 sacas por al-
queire. “É o nosso recor-
de”, destaca José Carlos.
Os Bizetto são orientados
pelo engenheiro agrônomo
Francisco Ângelo Leonar-
di, da unidade local da Co-
camar.  

A boa produtividade
não veio só por que o
clima ajudou. “A gente vai
atrás, participa de even-
tos técnicos para ver o
que é possível melhorar”,
afirma José Carlos, que
ressalta principalmente a
evolução dos materiais
genéticos nos últimos
anos. 

Em outra frente, a fa-
mília ampliou a frota de
colheitadeiras para três
unidades, todas da marca
John Deere. “Tínhamos
uma antiga e outra mais
nova. Agora, adquirimos
uma zero, que agiliza
ainda mais a colheita”, co-
menta o produ-
tor.

Detalhe da lavoura de Ângelo Celestino em outubro: solo protegido por palhada  

José Carlos: do recorde de 143 sacas, há três anos,
a média saltou para 175 na temporada 2016/17

Rolândia tem a melhor média
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RALLY DE PRODUTIVIDADE 

Depois de atingirem o
patamar de 175 sacas por
alqueire, os Bizetto não
deixam por menos e já
pensam em ir mais longe.
“Quando a gente ouvia
falar em 200 sacas por al-
queire, achava meio exa-
gerado, mas vimos que é
possível chegar lá”, afirma
José Carlos, salientando:
neste ano, foram atingidos
picos de 210 sacas por al-
queire em alguns talhões. 

Pelo terceiro ano, a famí-
lia faz o consórcio de mi-
lho de inverno com bra-
quiária, prática que é pre-
conizada pela Cocamar,
para a proteção do solo
com palha. “Onde tem pa-
lha, deu diferença, colhe-
mos mais”, garante o pro-
dutor. 

PROTEGIDO - Coberto de
palha, o solo permanece
relativamente fresco e
úmido por mais tempo,
protegido dos raios sola-
res. Da mesma forma, fica
menos vulnerável à ação
de chuvas fortes. Mas a
braquiária apresenta ou-
tros benefícios, segundo a
cooperativa: o enraiza-
mento da planta ajuda a
combater a compactação,
há maior reciclagem de
nutrientes e a palha inibe
o desenvolvimento de er-
vas invasoras. 

Agora, os Bizetto querem ir mais longe 

O clima ajudou,
mas a lavoura

altamente produtiva
é fruto, também,

das melhores
tecnologias

empregadas; a
família destaca 
a evolução dos

materiais genéticos,
nos últimos anos 
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sacas por alqueire
foi a média geral 

da família

A família Gellert cultiva
diversos lotes arrendados
pelo município. Para eles,
aumentar a produtividade
é uma exigência e, na sa-
fra 2016/17, os números
foram considerados bons,
ao redor de 150 sacas por
alqueire. Desse total, dedu-
zem o valor pago ao pro-
prietário das terras e,
também, as despesas com
a lavoura. 

“Época de colheita, para
nós, é uma correria muito
grande”, diz Cristian, filho
do produtor Martin Gellert.
“Quando a gente arrenda
uma terra, é como se fosse
nossa, tem que fazer o me-
lhor para produzir bem,
não temos outra alterna-
tiva”, observa Cristian. 

No inverno, os Gellert
plantam 70% com trigo, em

sistema de rotação, e o res-
tante é milho. 

Cristian explica que a dis-
tribuição das propriedades
arrendadas por diversas
glebas, no entorno da cida-
de, faz com que sejam ne-

cessários cuidados específi-
cos para cada qual, como o
escalonamento dos plan-
tios. Os Gellert possuem
maquinários e caminhões
próprios, mas, mesmo as-
sim, para dar conta do in-
tenso fluxo durante a co-

lheita, recorrem também a
prestadores de serviços. No
ano passado, o escalona-
mento acabou salvando
grande parte da lavoura,
uma vez que a chuvarada
estragou apenas uma parte
da colheita. 

Os Gellert arrendam
diversas áreas no
município, para o
cultivo de grãos.
“Quando a gente

arrenda uma terra,
é como se fosse
nossa, tem que
fazer o melhor

para produzir bem”,
afirma Cristian.
Na foto ao lado,

o produtor (centro)
com Rafael Furlanetto,

coordenador técnico
de culturas anuais

da Cocamar e Everton
Aparecido Cestaro,
gerente da unidade
da cooperativa em

Arapongas 

Quem arrenda, tem que produzir

150
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RALLY DE PRODUTIVIDADE 

Em geral, diz-se que os
solos de Presidente Castelo
Branco, no portal do are-
nito paranaense, a 40 qui-
lômetros de Maringá, po-
deriam servir para tudo,
menos para a soja. 

Mas foi ali que o produtor
José Rogério Volpato colheu
a surpreendente média de
200 sacas em um lote de
50 alqueires, cultivado pelo
segundo ano. E, em outro,
de 60 alqueires, que rece-
beu a cultura pela primeira
vez, a média foi de 170 sa-
cas. Naquele, segundo Vol-
pato, o teor de argila varia
de 17 a 23% e, neste último,
de 10 a 20%. 

Além dos 110 alqueires em
Presidente Castelo Branco,
mantidos em parceria com
outros proprietários, ele cul-

tiva 280 alquei- res na re-
gião, em sociedade familiar. 

"Nem eu mesmo acredi-
tava que conseguiria pro-
duzir tanto", afirma Volpa-
to, ressaltando que no lote
de 50 alqueires, atingiu pi-
co de 230 sacas. Tudo bem
que o clima foi favorável,
mas ele não economizou

em tecnologia, orientado
pelo técnico agrícola Clau-
demir Marinoci, da unida-
de da Cocamar em Ourizo-
na, e pelos profissionais da
Farmers Consultoria, em-
presa especializada em
agricultura de precisão. 

Seguindo as orientações
baseadas em amostras e

análises, que permitiram
um minucioso mapeamen-
to do solo, Volpato confirma
a tese de que é possível
"construir" a produtividade,
a partir de investimentos
que, se por um lado, ele-
vam os custos quando com-
parados aos patamares aos
quais os produtores em
geral estão acostumados,

de outro, compensam am-
plamente. Volpato lembra:
"os investimentos são pa-
gos rapidamente com a
maior produtividade e
grande parte deles terá re-
flexos pelos próximos 5
anos". O produtor calcula
um custo de produção mé-
dio entre 70 e 75 sacas de
soja por alqueire. 

Em Presidente Castelo Branco, uma
das melhores médias de produtividade 

Volpato e detalhe da
propriedade: “produtor
habituado a trabalhar a
terra roxa, não pode agir da
mesma forma no arenito”
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Cultivar soja em solo nes-
sas condições, parecia um
despropósito, mas os pro-
prietários se sentiam con-
fiantes, bem assessorados
e uma parte dos investi-
mentos poderia ser finan-
ciada e diluída ao longo de
vários anos. O calcário, por
exemplo, para correção do
solo, é pago em três anos
na própria Cocamar. Por
fim, as despesas comuns
da lavoura - entre os quais
sementes, fertilizantes e de-

fensivos - entram no crédito
de custeio, com seguro ou
Proagro. 

O produtor José Rogério
Volpato diz estar cansado
de ouvir de outros agricul-
tores que a conta do inves-
timento no arenito, não
fecha. Mas deixa claro: "A
safra 2016/17 mostrou que
o potencial é alto, como se
viu em Presidente Castelo
Branco, onde poucos te-
riam coragem de plantar

soja. A única ressalva é
que precisa fazer bem fei-
to, sob orientação especia-
lizada, lançando mão de
toda a tecnologia necessá-
ria". Volpato comenta que
o produtor habituado a tra-
balhar a terra roxa, não
pode agir da mesma for-
ma no arenito. E, sobre os
de-safios impostos pelo
clima, afirma: "nos anos
bons, o prêmio é a alta pro-
dutividade; já nos anos di-
fíceis, de veranico, pelo

menos se consegue cobrir
os custos". 

Para enfrentar os anos
difíceis, o produtor adota
uma prática muito difun-
dida pela Cocamar: o con-
sórcio milho e braquiária
no inverno, cuja proposta é
proteger o solo com cober-
tura de palha no verão,
mantendo-o úmido por
mais tempo após a chuva,
o que beneficia as plantas,
entre outras vantagens. 

A palhada foi decisiva
para que nos 280 alqueires
que Volpato cultiva em
grupo familiar, a média
atingisse 151 sacas por al-
queire, não alcançando o
recorde de 157 sacas obtido
há três anos, mas ajudando
a atravessar os 36 dias de
veranico, entre outubro e
novembro, sem danos
maiores. Nos lotes em Pre-
sidente Castelo Branco, a
sequência foi de 13 dias
sem chuva, em novembro. 

Safra mostrou que potencial é alto



O
s produtores ru-
rais que alonga-
ram suas dívidas
através do PESA,

programa de governo
criado pela Lei 9.138/95,
acreditaram que o reesca-
lonamento do débito iria
trazer efetiva solução para
o endividamento que na-
quele tempo se mostrava
impagável. 

Passando algum tempo
da negociação, os devedo-
res foram surpreendidos
com um novo programa
do governo, agora voltado
ao fortalecimento dos ban-
cos que alongaram os dé-
bitos através daquele pro-
grama, o qual impactaria
diretamente seus débitos. 

Seguindo a máxima de
que tudo aquilo que bene-
ficia os bancos acaba, de
alguma forma, prejudi-
cando o setor produtivo
primário, não demorou
para ficar provado que os
produtores que negocia-
ram as dívidas através do
PESA entraram sim, nu-
ma grande fria. 

PROGRAMA - Afinal, o
programa que o governo
lançou em favor dos ban-
cos federais (Banco do
Brasil, Banco da Amazô-
nia e Banco do Nordeste
Brasileiro) autorizou que
a União adquiresse desses
agentes financeiros os cré-
ditos que eles detinham

junto aos produtores ru-
rais em razão do alonga-
mento que contrataram
com base no PESA.

Tão logo o programa de
fortalecimento dos bancos
federais tomou forma
através da Medida Provi-
sória 2.196, os produto-
res foram notificados de
que seus débitos haviam
sido cedidos à União, de
modo que daí por diante
passariam a dever não
mais aos agentes financei-
ros, mas sim, à própria
União, momento a partir
do qual passaram a viver
um verdadeiro calvário,
pelas complicações daí de-
correntes.

EXECUÇÕES - A União é
um credor muito mais
agressivo que os próprios
bancos, o que dá para
imaginar o quão terrível
se mostra. Como os deve-
dores não conseguiram
honrar os pagamentos
dos créditos cedidos, a
União começou a inscre-
ver os débitos em dívida
ativa, a lançar os nomes
dos devedores no CADIN,
a emitir CDAs e a cobrar

judicialmente seus have-
res.

Por todo o Brasil a
União vem promovendo
execuções contra os pro-
dutores rurais, apresen-
tando no pedido executivo
números da dívida que
causam apreensão e colo-
cam em risco o patrimô-
nio desses infelizes deve-
dores. 

A despeito do grande
drama que a classe rural
vive em razão destas co-
branças, o que se pode
dizer é que existe uma luz
no fim do túnel para so-
correr os devedores que
buscarem em Juízo a pro-
teção do seu direito.

Esta luz advém da pos-
sibilidade de se questio-
nar o próprio ato da ces-
são, pois em muitos ca-
sos, a cessão fere disposi-
tivo da própria Constitui-
ção Federal, o que impede
que a União seja legítima
credora destes havers.

ANULAR - Boa parte dos
produtores rurais que têm
débitos com a União, se-

jam aqueles que estão sen-
do executados, sejam
aqueles  ainda não sofrem
com este problema, ambos
têm condições de propor
medida judicial para anu-
lar a cessão, para que os
créditos voltem ao primi-
tivo credor ( Banco do Bra-
sil, Banco da Amazônia ou
Banco do Nordeste).

Para que o devedor
tenha assegurado este di-
reito é preciso examinar
primeiramente o docu-
mento que foi assinado
com o banco ao tempo em
que o PESA foi formali-
zado, para verificar se
seus termos se encaixam
perfeitamente nas exigên-
cias da Medida Provisória
2.196-3 que autorizou a
União a adquirir e a rece-
ber em dação em paga-
mento esses créditos.

Nestes tempos de escuri-
dão econômica, ver uma
luz no final do túnel que
pode trazer uma proteção
para o devedor evitar a ex-
propriação ou venda for-
çada de seus bens, para
pagamento da execução,
pode ser uma boa notícia.

ORIENTAÇÃO JURÍDICA

PESA - uma luz
no fim do túnel

VOCÊ SABIA? Por todo o Brasil a

União vem promovendo execuções

contra os produtores rurais, colocando em

risco o patrimônio desses infelizes devedores

É possível questionar a cessão dos débitos dos produtores
com os bancos à União, pois em muitos casos, isso fere
dispositivo da Constituição Federal Lutero de Paiva Pereira

Advogado – Agronegócio
e contratos bancários

Maringá – Paraná
www.pbadv.com.br/

www.agroacademia.com.br 
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C
om 40 mil pés em
dez hectares, a fa-
mília Faria se des-
taca pela produti-

vidade de seu café em Al-
tônia, município próximo a
Umuarama, no noroeste
do Paraná. O cafezal é con-
duzido pelo produtor Luiz
Carlos de Faria, a esposa
Geni e o filho Felipe, re-
cém-formado engenheiro
agrônomo. 

A média de 80 sacas be-
neficiadas por hectare, ob-
tida em 2015 e projetada
para este ano, demonstra
os cuidados dispensados a
essa lavoura, o carro-chefe
do sítio de 82 hectares, lo-

calizado na Estrada Pai-
neira. Há quase uma dé-
cada, confiantes no futuro
da cafeicultura, mas vendo
que o modelo de negócio
baseado em trabalhos ma-
nuais estava esgotado, os
Faria decidiram partir com
tudo para a mecanização.
A família investiu em ma-
quinários e equipamentos
necessários para os servi-
ços de roçagem, aplicação
de adubo, calcário e defen-
sivos, entre outros. Eles
contam com dois secado-

res e só não possuem a
colhedora, que vem de
Minas Gerais para prestar
serviços no Paraná. 

FERTIRRIGAÇÃO - Além
da praticidade de mecani-
zar todas as etapas, os
Faria instalaram também
um sistema de fertirriga-
ção que assegura umidade
para as plantas e, ao mes-
mo tempo, faz a aplica-
ção e a reposição de nu-
trientes.  

BRAQUIÁRIA - As ruas
por onde passam as má-
quinas são revestidas de
capim braquiária: essa for-
ragem protege o solo are-
noso da erosão e, ao mes-
mo tempo, evita o aqueci-
mento da superfície, o que
beneficia as plantas. A ro-
çada é feita periodicamen-

te, em especial no início da
colheita. 

Luiz Carlos conta que, pelo
sistema anterior, dependia
da contratação de trabalha-
dores para os diversos ser-
viços. “Agora, tudo é feito
com mais rapidez”, afirma
o produtor, acrescentando
que a mecanização fica
bem mais econômica em
comparação ao uso de mão
de obra.  

CAPRICHO - Assistida pelo
técnico agrícola Cleverson
Roder, da unidade da Coca-
mar em Altônia, a família
não descuida da adubação
adequada ao porte das
plantas, dos tratamentos fi-
tossanitários e está sempre
atenta ao manejo de pra-
gas e ervas daninhas. Da
mesma forma, os Faria

adotam práticas como o es-
queletamento, um tipo de
poda drástica do café após
a colheita, para revigorá-lo. 

De acordo com Luiz Car-
los, o cafeicultor que in-
veste em tecnologias mais
modernas para permane-
cer lidando com a cultura,
tem que produzir acima de
50 sacas por hectare. “O
café é um bom negócio,
mas precisa ter produtivi-
dade e qualidade”, enfa-
tiza. 

A família afirma estar
tão satisfeita com a cafei-
cultura que já planeja am-
pliar a lavoura em mais 15
mil pés. A variedade Obatã
responde, atualmente, por
metade do cafezal, sendo o
restante composto por Ca-
tuaí, Iapar e PR100. 

Há quase uma
década, a família
Faria substituiu o
sistema manual pela
mecanização de
praticamente todas
as etapas, em
Altônia, investindo
também na
produtividade e
qualidade. E já faz
planos de expandir
o negócio. Por
Rogério Recco, com
colaboração de
Michell Garcia

Cafezal moderno
DESTAQUE 
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sacas por hectare, em
média, foram colhidos
em 2015. Projeção é a
mesma para este ano

80
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Ao lado, Luiz
Carlos na lavoura e,
embaixo, ao lado
da esposa Geni (com
quem completou
25 anos de casados
no início de 2017)
e do filho Felipe:
o café é o carro-chefe

O mogno, cultivado nas pastagens,
é uma aposta no futuro

Quem visita a proprieda-
de da família Faria, acaba
conhecendo as etapas da
mecanização do café e, ao
final, tem a oportunidade
de saborear o produto, pre-
parado com estilo pela téc-
nica agrícola Geni, esposa
de Luiz Carlos. 

Além de participar da
gestão dos negócios, Geni é
quem cuida do atendimen-
to a visitantes, em progra-
mas de turismo rural agen-
dados com antecedência.
Margeada pela Lagoa Xam-
brê, que faz parte do Par-
que Nacional de Ilha Gran-
de, a propriedade tem re-
conhecido potencial turís-
tico. 

LIMÃO, PECUÁRIA... Mas
o café e o turismo não são
as únicas atividades dos
Faria. Há muitos anos, eles
produzem e fornecem li-
mão tahiti em larga escala
para mercados de várias re-
giões do estado, mantendo
para isso entre 2,5 mil a
3,5 mil pés. As árvores são
substituídas aos 12 anos,

período em que entram em
declínio. 

De acordo com Luiz Car-
los, a cotação do limão ta-
hiti oscila bastante, mas
acaba compensando, por-
que essa cultura, que ainda
depende de mão de obra
manual, sobretudo na co-
lheita, custeia as despesas
do café. 

E eles ainda lidam com
pecuária de corte, fazendo
a engorda de garrotes em
pasto de grama peruana,
produzem banana e aba-
cate para aproveitar as via-
gens semanais em cami-
nhão próprio aos pontos de
venda de limão, e construí-
ram três tanques destina-
dos à criação de tilápias. 

Não bastasse tudo isso,
os Faria confirmam que
são visionários: plantaram
uma quantidade de mogno
africano nos pastos, de
olho na futura comerciali-
zação de uma espécie de
madeira de alta cotação no
mercado. 

Diversificação 
dilui os custos 









R
econhecida por
ser a 5ª maior Co-
operativa de Cré-
dito e Investi-

mento do Brasil e a maior
do Sistema Sicredi, a Insti-
tuição Financeira Coopera-
tiva Sicredi União PR/SP
findou o exercício de 2016
com a aprovação total dos
110 delegados dos núcleos
de associados da Coopera-
tiva. As deliberações dos
representantes dos mais de
134 mil associados ocorre-
ram dia 13 de março, du-
rante a Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária,
em Maringá (PR). 

Além de tratar da valida-
ção dos resultados do exer-
cício 2016, a 31ª Assem-
bleia Geral Ordinária ele-
geu o novo Conselho Fiscal
e encerrou as 75 reuniões
de prestações de contas,
realizadas em toda área de
atuação - norte e noroeste

do Paraná e centro leste de
São Paulo -, com o marco
de par-ticipação de 18% da
base de associados ati-
vos (mais de 19 mil partici-
pantes). 

SOLIDEZ- No decorrer de
2016, a Sicredi União PR/
SP, com 75 agências e mais
de 800 colaboradores, se
manteve fiel ao compro-
misso com o desenvolvi-
mento econômico e social
das comunidades onde
atua. Diante a esse modelo
de gestão, a cooperativa ce-
lebrou resultados sólidos,
consolidando 16 dos 18
itens planejados para o ano
passado, com destaque pa-
ra os depósitos (a prazo e
poupança), que ultrapas-
sam 10%. 

Entre as maiores con-
quistas estão, também, o
aumento no número de as-
sociados, que cresceu 22%,

a ampliação em ativos to-
tais (R$ 2,6 bilhões), recur-
sos totais (R$ 1.917 bilhão),
operações de crédito (R$
1.326 bilhão) e patrimônio
líquido (R$ 261 milhões). 

“A Sicredi União PR/SP
tem dobrado de tamanho a
cada três anos e crescido
acima de 20% nos últimos
15 anos. Desempenho que
consolida nosso modelo de
gestão, alicerçado na indi-
vidualidade de cada asso-
ciado”, explica Rogério
Machado, diretor execu-
tivo. 

PERFORMANCE - Com es-
ta performance, o cresci-
mento dos ativos aliado à
evolução dos indicadores
de eficiência contribuiu pa-
ra o resultado recorde de
R$ 36 milhões. Diante ao
número apresentado, a co-
operativa dispôs aos asso-
ciados mais de R$ 17 mi-
lhões - creditados na cota
capital. A partir desse ano,
fica a critério do cooperado
manter o resultado líquido
de 2016 em cota capital ou
conta-corrente, decisão que
precisa ser tomada até a
data limite de 13/04/2017. 

De acordo com o presi-
dente, Wellington Ferreira,
o crescimento da coopera-
tiva está alicerçado no
maior número de benefí-
cios aos associados. “O Si-
credi não é discurso. Nin-
guém colhe o que não plan-
ta. Se evoluímos e cresce-
mos, foi porque prezamos
pelo atendimento, ofere-
cendo realmente o que se
propõe. Temos 31 anos de
história para comprovar
nosso compromisso, nunca
deixando de lado a nossa
simplicidade”, declara o
presidente.

Sicredi União PR/SP cresce em 2016
RESULTADOS

A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorreu
dia 13 de março, em Maringá, com 19 mil participantes

Entre as conquistas estão o
aumento no número de associados,
22%, dos ativos e recursos totais,
operações de crédito e
patrimônio líquido

A responsabilidade socioambiental da
Cooperativa ocorre por meio do apoio a
iniciativas para o desenvolvimento local,
relacionamento próximo com a comuni-
dade, gerenciamento do risco de suas ati-
vidades, incentivo ao uso de produtos
socioambientais e transparência no uso
dos recursos financeiros de modo cons-
ciente. 

Durante todas as prestações de con-
tas, os Programas Sociais da Sicredi
União PR/SP foram celebrados com

afinco. Ao todo são 12 programas que
percorrem o estado do Paraná e São
Paulo e que atendem, diretamente, mais
de 100 mil pessoas - crianças, empresas
privadas, prefeituras e outras coopera-
tivas. 

“Não são somente os resultados finan-
ceiros que importam, mas o retorno do
nosso trabalho aos associados e, conse-
quentemente, as comunidades. Todos os
nossos programas seguem este viés”, fi-
naliza Wellington Ferreira. 

Programas Sociais 
Até 2020, a Sicredi

União PR/SP busca con-
quistar R$ 5 bilhões em
ativos totais, R$ 500 mi-
lhões em patrimônio lí-
quido, 110 agências e a
participação de 300 mil
associados. A meta mais
promissora é estar entre
as três maiores coopera-
tivas de crédito e investi-
mento do Brasil. 

Para Rogerio Machado,
essa meta será facilmente
alcançada com base no
tripé fundamental da Ins-
tituição. “Queremos uma
cooperativa simples em
sua forma de atuar, coe-
rente naquilo que pro-
mete e relevante, pois
queremos gerar resultado
para o associado e suas
famílias, afirma o diretor.

Chegar a R$ 5 bi
em ativos totais
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Representantes da gerên-
cia regional da Bayer Crop
Science, uma das principais
empresas fornecedoras da
Cocamar, prestaram reco-
nhecimento à cooperativa
durante reunião na noite de
15 de março na Associação

Cocamar em Maringá. En-
tre vários outros profissio-
nais da equipe que atua em
toda a região norte do Pa-
raná, o gerente regional Pér-
cio Meda, o gerente de Mar-
keting Ademir Santini, o ge-
rente de Relacionamento

com Clientes,Fausto Zanin,
e o representante técnico de
vendas, Rodrigo Dena, en-
tregaram uma placa ao su-
perintendente de Negócios,
Grãos e Insumos da coope-
rativa, Arquimedes Alexan-
drino, e ao gerente técnico,
Leandro Cezar Teixeira. 

SAFRATEC - O motivo da
homenagem foi a partici-
pação da Bayer na Safra-
tec 2017, no final de ja-
neiro. Conforme explicou
Rodrigo Dena, o evento
possibilitou um intenso
processo de interação da
companhia com os produ-
tores. “Estamos muito sa-
tisfeitos com a Safratec, a

feira tecnológica está me-
lhor a cada edição e tive-
mos um excelente retorno
com as atividades desen-
volvidas em nosso estan-
de”, citou Dena. Por sua
vez, o gerente regional Pér-
cio Meda aproveitou para
enfatizar que Bayer e Co-
camar fortalecem cada vez
mais o seu relacionamento
“e a Safratec é uma forma
de levar informação para
que os produtores conti-
nuem evoluindo”.  

FORTALECER - O superin-
tendente Arquimedes Ale-
xandrino agradeceu o re-
conhecimento prestado pela
companhia e disse que o
objetivo da cooperativa “é
fortalecer a Safratec a cada
ano, contando com a parti-
cipação de empresas como
a Bayer”. “De nossa parte”,
acrescentou Alexandrino,
“as portas estarão sempre
abertas para parcerias pro-
dutivas como esta”. Ao fi-
nal, ele agradeceu também
o apoio da Bayer, desde a
primeira edição, a realiza-
ções inovadoras como o
Rally Cocamar de Produti-
vidade. 

Cocamar recebe
reconhecimento da Bayer

VISITA - Nos dias 22 e 23 de março, a equipe estratégica
da Cocamar Máquinas conheceu a sede administrativa da
John Deere em Indaiatuba (SP). Fizeram parte do grupo o
responsável pela concessão e superintendente de negócios
da Cocamar, Arquimedes Alexandrino, o gerente geral de
negócios, João Carlos Ruiz, os gerentes Emanuel Catori,
Marcelo Mondego e Márcia Regina, e o coordenador de
marketing, Felipe Camargo. Ao final, Arquimedes Alexandrino
e João Carlos Ruiz estiveram com o presidente da John Deere
Brasil e vice-presidente de vendas e marketing da John Deere
América Latina, Paulo Herrmann, oportunidade em que
foram tratados assuntos estratégicos da Cocamar Máquinas.

Além do
superintendente

Arquimedes
Alexandrino,

gerentes comerciais
de insumos e vários
outros profissionais
da equipe de gestão

da cooperativa,
bem como da
área técnica,

recepcionaram
o grupo da Bayer 



ATENÇÃO 
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O produtor rural deve desconfiar quando for procurado por um comerciante de insumos
agropecuários e lhe for oferecido um produto com significativa diferença de preços em
relação à cooperativa.

Considerando que a cooperativa exerce naturalmente a função de balizadora de mercado
em sua região, trabalhando com preços justos, ela impede que os produtores sejam
explorados pela concorrência quando forem comercializar a sua safra ou adquirir insumos.
Por isso, o produtor deve estranhar e ficar alerta se for abordado por um comerciante que
venha lhe oferecer tamanha vantagem financeira. 

Em relação aos insumos agropecuários, as autoridades policiais desmantelaram,
recentemente, nas regiões de Maringá e Londrina, um grupo especializado em furtar
mercadorias de armazéns de cooperativas, que já vinha agindo há meses. 

O referido grupo invadia os armazéns durante a noite e subtraía uma série de produtos,
que eram depois recolocados no mercado, furtivamente, por comerciantes receptadores.

As autoridades detiveram os integrantes do grupo e identificaram os receptadores, para
os quais a pena é severa. No entanto, há um terceiro elo nessa corrente: o produtor que
se sujeita a adquirir um insumo oferecido por alguém que age de má-fé. Ganância ou
ingenuidade, ele também pode ser responsabilizado criminalmente. 

Além do risco de ser caracterizado como correceptador de mercadoria furtada, o agricultor
pode estar levando para a propriedade, ainda, um produto que é fruto de contrabando ou
até mesmo falsificado. Já pensou no prejuízo?

Em resumo: comprar insumo agropecuário em condições suspeitas é sempre um mau
negócio. Trabalhe sempre com empresas idôneas. 

COMPRAR INSUMO
AGROPECUÁRIO OFERECIDO
EM CONDIÇÕES SUSPEITAS, 
É SEMPRE UM MAU NEGÓCIO
Autoridades desmantelam grupo especializado em furtar cooperativas,
identificam comerciantes receptadores e podem responsabilizar
criminalmente os produtores que se sujeitam a comprar as mercadorias



F
ui criado viven-
ciando a importân-
cia do cooperati-
vismo. Estar asso-

ciado a uma cooperativa é
o caminho para a agricul-
tura. É a forma de o produ-
tor crescer junto”. A afir-

mação é do cooperado José
Carlos Bizetto, que planta
soja, milho e trigo e tem la-
ranja na região de Rolân-
dia. Ele ressalta que não
pode ter toda estrutura de
armazenagem, comerciali-
zação, assistência técnica e

de aquisição de insumos
que é disponibilizada pela
cooperativa. “Juntos somos
fortalecidos e temos maior
poder de negociação”, re-
sume.

“A cooperativa é a defesa
que temos contra as gran-
des empresas e conglome-
rados que trabalham com
preços e mercado ao sabor
de sua conveniência, vi-
sando lucros exorbitantes
e vendo somente o lado
deles. A cooperativa vê
também o lado do produtor
e está ao seu lado sempre”,
afirma o cooperado João
José Rezende de Paiva,
que planta soja e milho e

tem laranja em Cambé.

EMPRESA FORTE - Os dois
são exemplos de produto-
res que reconhecem a força
e a importância do coopera-
tivismo. Para eles, entre-
tanto, assim como para o
cooperado Cleber Veronez-
zi, que é engenheiro agrô-
nomo e médio produtor de
soja de Maringá, o grande
diferencial da Cocamar é a
segurança oferecida, princi-
palmente diante da situação
de instabilidade econômica
atual. “Você pode entregar e
descansar sabendo que
conta com uma empresa
forte e transparente”, des-
taca Bizetto.

“Eu entrego toda produ-
ção na Cocamar e deixo lá
depositado para comercia-
lizar no melhor momento.
Vender sem pressa, apro-
veitando os picos de preço
e parcelando ao longo do
ano, para conseguir fazer
uma boa média. Estou
com a minha safra inteira
guardada e durmo tran-
quilo”, afirma Veronez-
zi, que diz já ter visto em-
presas que anoiteciam
e não amanheciam. “Nun-
ca aconteceu conosco por-
que sempre fomos coope-
rativistas. Meu avô foi co-
operado por 35 anos, de-
pois meu pai e agora eu
também”.

BENEFÍCIOS

Segurança, informação e serviço
Quem vive o cooperativismo, reconhece a importância de crescer junto,
buscando novas tecnologias e sustentabilidade do negócio. Por Marly Aires
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Estou com a minha
safra inteira guardada
e durmo tranquilo”.

Cleber Veronezzi, Maringá



Poder comercializar
com segurança e ter a as-
sessoria comercial de pro-
fissionais que vivem o dia
a dia do mercado das
commodities, com orien-
tações sobre tendências,
preço atualizado duas ve-
zes ao dia, acompanha-
mento e informações da
Bolsa de Chicago em to-
das as unidades “só agre-
ga vantagens aos coope-
rados”, diz José Carlos Bi-
zetto, de Rolândia.

“A comercialização da
produção é uma decisão
que depende inteiramente
do produtor. Quanto mais
informação e respaldo téc-
nico tiver, melhor. E na
cooperativa tem pessoal
especializado que pode dar
as informações que o pro-
dutor precisa para a toma-
da de decisão”, acrescenta
João José Rezende de Pai-
va, de Cambé. 

À VISTA - Outra vanta-
gem é que a fixação po-
der ser feita todos os dias,
“e quando decido vender,
o pagamento é feito à vis-
ta, na hora”, comenta Cle-
ber Veronezzi, de Marin-
gá. “É uma forma de fazer
dinheiro de imediato,
quando o bolso aperta. A
transferência é feita on

line e o dinheiro cai na
conta na hora”, acres-
centa Bizetto. 

Para Paiva, o fato de o
pagamento ser imediato,
possibilita também que,
em períodos em que o
mercado está em alta, o
produtor possa acompa-
nhar os preços e só vender
no melhor momento. “Tem
empresa que pede de dois
a três dias para efetuar o
pagamento”, complemen-
ta.

Adepto da tecnologia di-
gital, Veronezzi não abre
mão da facilidade de fazer

a comercialização da safra
por celular, verificar extra-
tos, consultar preços, tudo
através do Portal Cocamar
Móbile. “Antes, envolvido
com colheita, plantio, e a
correria do dia a dia, per-
dia bons momentos de
preços porque não tinha
tempo de ir à unidade.
Agora é na hora. Só paro
um segundo para fixar, de
onde estiver, aproveitando
as melhores oportunida-
des de negócios”, diz.

OPÇÃO - Outra ferramenta
importante, segundo Bizet-
to, é o contrato de opção de
venda, que possibilita fa-

zer bons negócios e apro-
veitar os momentos quan-
do o preço das commo-
dities atinge os valores de-
sejados. O cooperado, as-
sim como Veronezzi e Pai-
va também seguem as re-
comendações da Cocamar
de parcelar a venda da
produção, aproveitando as
oportunidades que têm du-
rante o ano com contratos
futuros, contrato de opção
e demais recursos, fazen-
do, no final, uma boa
média. “Você foge dos ris-
cos de grandes oscilações
de mercado e evita ter que
vender no sufoco”, resume
Paiva.

Comercialização sem riscos
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A transferência é feita
on line e o dinheiro
cai na conta na hora”. 

José Carlos Bizetto, Rolândia 

Cooperativa tem pessoal especializado que
pode dar as informações que o produtor
precisa para a tomada de decisão”. 

João José Rezende de Paiva, Cambé

Comercialização
da safra e outras

operações podem ser
feitas por celular
através do Portal
Cocamar Móbile



BENEFÍCIOS
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Preocupada com a sus-
tentabilidade do negócio
de seus cooperados, a Co-
camar acompanha e bus-
ca, de forma constante,
novas tecnologias que
venham proporcionar au-
mento de produtividade,
qualidade, redução de
custos, agregando novas
opções de cultivo e diver-
sificação da propriedade,
além de cuidados com o
meio ambiente. E atua for-
temente na transferência
dessa tecnologia, através
de consultoria, assistên-
cia técnica coletiva, dias
de campo, palestras e ou-
tros eventos técnicos, bus-
cando conscientizar e mo-
tivar mudanças. 

“Se não fosse a Coca-
mar, seria mais difícil ter
acesso às novas tecnolo-
gias”, reconhece José Car-
los Bizetto, de Rolândia,
que aproveita todas as
oportunidades que tem
para se atualizar e acom-
panhar o desempenho de
produtos e variedades
nas condições locais. Ou-
tro benefício técnico ofere-
cido é a consultoria téc-

nica com especialistas em
várias áreas, em busca de
soluções aos problemas
enfrentados pelos produ-
tores de forma específica,
que têm limitado alcançar
todo potencial produtivo
das culturas.

DIFERENCIAL - Segundo
Cleber Veronezzi, de Ma-
ringá, apesar da facilida-
de de se obter informa-

ções hoje em dia, sentar
com o pessoal da Coca-
mar e poder trocar dife-
rentes pontos de vista e
fazer uma análise melhor
da situação é um diferen-
cial que agrega muito. 

“Sou engenheiro agrô-
nomo, mas, trabalho ape-
nas com a minha reali-
dade. Os agrônomos da
Cocamar atendem vários

produtores e são vários
profissionais trabalhan-
do juntos. Posso estar ten-
do um problema na pro-
priedade que alguém já
passou e já achou uma
solução, o que encurta o
caminho. Não é nem co-
nhecer mais ou menos ou
estar mais atualizado,
mas é a troca de informa-
ções que facilita muito”,
finaliza. 

Produtividade e sustentabilidade

Cleber Veronezzi
diz que troca de

informações facilita
resolução de

problemas

Se não fosse a Cocamar,
seria mais difícil ter acesso
às novas tecnologias”

José Carlos Bizetto, de Rolândia



A
antiga Estrada Ve-
lha para Paiçandu,
que corta o Parque
Industrial da Coca-

mar, é desde o dia 2 de dezem-
bro de 2011, quando foi aco-
lhida a proposição da verea-
dora Marly Martins Silva, de-
nominada Claus Paul Tho-
nem. 

Para quem não sabe, Tho-
nem, de naturalidade alemã,
foi o primeiro produtor rural
do município a propagar os
ideais do associativismo. 

Até então, além de ser co-
nhecida popularmente como
Estrada Velha, a via que leva
ao pátio de triagem de cami-
nhões da Cocamar e está co-
nectada a outras duas que
receberam nomes de ex-presi-
dentes da cooperativa (Cons-
tâncio Pereira Dias e Oswaldo
de Moraes Corrêa) podia ser
identificada apenas por núme-
ros: 41.105. 

O filho de Claus, Horst, con-
tador e pedagogo aposentado,
morador em Maringá, lembra

que ao receber em 2011 o pro-
jeto da Câmara para ser san-
cionado, o então prefeito Silvio
Barros resolveu consultar a
Cocamar para saber se a sua
diretoria não faria objeção.
Como os diretores não se opu-
seram, Barros sancionou.
Mas o que nem o prefeito e a
cooperativa sabiam muito
bem é que a atitude da verea-
dora Marly, ao perpetuar na-
quela via o nome do imigrante
alemão, estaria prestando um
justo reconhecimento ao pre-
cursor do cooperativismo na
cidade. 

COOPERMENTA - Horst conta
que o pai, que havia chegado
ao Brasil sozinho, aos 21 anos,
sonhando em vencer na vida,
morreu em 1962, num aci-
dente. “Se ele não tivesse mo-
rrido, certamente teria feito
parte do grupo de fundadores
da Cocamar, em 1963”, afirma.
No mesmo ano em que per-
deu a vida, Claus estava con-
tente por ter sido um dos ar-
ticuladores da fundação da
primeira cooperativa de Ma-
ringá, a Coopermenta. A ideia

havia saído do papel graças
aos esforços dele e de outros
entusiastas como Odwaldo
Bueno Netto e seu filho Carlos,
e também Anatalino Boeira de

Souza e Waldemar Gomes da
Cunha. Esses quatro se soma-
riam a outros 43, no ano se-
guinte, para fundarem a
Cocamar. 

Via que atravessa o Parque Industrial da
Cocamar é denominada Claus Paul Thonem,
precursor do cooperativismo em Maringá  

Almanaque                            

Um reconhecimento ao pioneiro

Acima, Claus (de
suspensório), ao lado de
outros produtores, num

armazém de café; na foto
abaixo, o filho dele Horst,

que reside em Maringá 

Em 1952, ano de emancipação de Ma-
ringá, Claus começava a fazer história no
movimento associativista da cidade: inte-
grou o grupo fundador da Associação
Rural de Maringá, o embrião do atual
Sindicato Rural, cujo primeiro presidente
foi Nérico da Silva. Pouco tempo depois,
entre 1956 e 1957, quando era produtor
de leite em Maringá, o alemão batalhou
para tentar organizar o setor em torno de
uma cooperativa, mas a ideia não vingou.

Segundo Horst, o pai reclamava que
pouca gente ou quase ninguém na cidade
sabia o que era cooperativismo. “Mesmo
tendo saído muito jovem da Alemanha,
ele tinha uma sólida cultura cooperati-
vista”, acrescenta. Essa mentalidade aju-
dou a impulsionar, também, a fundação
de um clube social e recreativo em Ma-
ringá, o antigo Teuto Brasileiro, do qual
Claus foi o primeiro presidente, na gestão
1961/62. 

Um dos fundadores da Associação Rural

Se ele não tivesse morrido,
certamente teria feito parte
do grupo de fundadores
da Cocamar, em 1963”

HORST THONEM, filho de Claus. O pai faleceu
em 1962, num acidente, poucos meses depois de
participar da fundação da Coopermenta, a primeira
cooperativa da cidade, da qual foi executivo
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GASTRONOMIA  

Maura Diosti, de Terra Boa, costuma fazer a receita para o lanche da tarde ou substituir o jantar

Uma massa irresistível 

A
costumada a
trabalhar de sol
a sol de segun-
da a sábado, fa-

zer pastelzinho de massa
cozida, ainda que para um
batalhão, é brincadeira pa-
ra a produtora rural Ma-
ria Maura Martins Diosti,
de Terra Boa. 

Apreciadora de massas,
como o restante da família
descendente de italianos,
ela tem a receita de uma
massa cozida de preparo
fácil e prático. Maura faz
risolis, mas dá pra prepa-
rar, também, nhoque, co-
xinha e outros quitutes. 

A produtora vem de
uma época em que mui-
tas famílias produziam
basicamente o alimento.
“A gente ganhava um par
de sapatos uma vez no
ano”, lembra, ao recor-
dar a infância. “A melhor
lembrança que eu tenho
da infância é quando
pude estudar no educan-
dário das irmãs, em Ter-
ra Boa, que nem existe
mais”. 

Aos 66 anos, ir pra co-
zinha fazer delícias para
os cinco netos é algo que
gosta muito.

E o risoles (pastel de
massa cozida) recheado
com carne moída é uma
das receitas que costuma
fazer para o lanche da
tarde ou substituir o jan-
tar. Fica muito bom tam-
bém com recheio de
frango, sardinha, palmito
ou legumes. 

INGREDIENTES 

• 1 litro de água
• ½ copo de óleo de

soja Cocamar
• 1 prato de farinha

de trigo bem cheio
• sal a gosto
• ovos e farinha de

mandioca o suficiente
para empanar

PREPARO

Em uma panela coloque
a água, o óleo e o sal e
deixe ferver. Quando esti-
ver fervendo, desligue e
acrescente a farinha de
trigo, aos poucos, mexen-
do sempre até formar uma
massa lisa. Coloque a mas-
sa numa superfície seca e
lisa. Para trabalhar com a
massa, acrescente farinha
se precisar. É importante
que a massa fique bem
lisa e não grude nas mãos.

Em seguida estique bem a
massa com a ajuda de um
rolo. Para modelar os riso-
les, use a borda de um
copo. Coloque o recheio
(bem frio) de sua preferên-
cia e feche bem as bordas

com a ajuda de um garfo.
Para empanar, passe os ri-
soles no ovo e, em segui-
da, na farinha de mandio-
ca. Frite em óleo quente e
sirva ainda morno. Bom
apetite!

Além de risolis,
produtora faz

nhoque, coxinha
e outros  quitutes
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A Sociedade Rural de
Maringá (SRM) lançou na
noite de 23 de março a 45ª
Expoingá com expectati-
vas positivas para o even-
to, que acontece de 4 a 14
de maio. Aproximadamen-
te mil convidados presti-
giaram o evento, no Par-
que de Exposições Fran-
cisco Feio Ribeiro.

Conforme a presidente
da SRM, Maria Iraclézia
de Araújo, há sinais claros
de que os produtores e em-
presários estão otimistas e
acreditam na feira como
um espaço para agregar
valor às suas marcas, di-
vulgar os seus produtos e
impulsionar negócios. 

“Estamos dando o me-
lhor de nós na organização
desta feira, porque acredi-
tamos no potencial do
agronegócio como um dos
setores mais dinâmicos da
economia e a Expoingá

deste ano irá confirmar nú-
meros positivos para todos
os segmentos que dela par-
ticipam”, afirmou.

Com expectativa de co-
mercialização de aproxi-
madamente R$ 400 mi-
lhões, entre negócios gera-
dos e prospectados  e pú-

blico de 500 mil visitantes,
a feira já conta com mais
de mil expositores confir-
mados da agropecuária, in-
dústria, comércio e pres-
tação de serviços. A Ex-
poingá 2017 comemora 45
anos de história e tem
como tema: “Uma trajetória
e sucesso”. 

Expoingá 2017 com
expectativas positivas
Lançamento no dia 23/3 reuniu representantes de vários segmentos, confirmando
o prestígio da feira que representa a força do agronegócio brasileiro

Evento
comemora

45 anos
de história

milhões de reais
é a comercialização

esperada

400

mil é o número
de visitantes que

devem comparecer

500

Stoller inaugura fábrica de biológicos
A Stoller do Brasil

inaugurou sua nova fá-
brica para a produção de
soluções biológicas, loca-
lizada em Cosmópolis
(SP).

O investimento de R$
30 milhões em uma estru-
tura de seis mil m² multi-
plicará a produção atual,
podendo chegar a 35 mi-
lhões de doses por ano,
consolidando como uma

das maiores e mais mo-
dernas fábricas de biológi-
cos para agricultura do
mundo, segundo Rodrigo
Oliveira, CEO da empresa,
uma das líderes do mer-
cado brasileiro de inocu-
lantes, biofertilizantes for-
necedores de Nitrogênio,
responsáveis hoje por
uma economia anual de
cerca de 6 bilhões de dóla-
res para o País, segundo a
Embrapa.
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A
Cooperativa de
Trabalho dos
Profissionais de
Agronomia Ltda

Unicampo, realizou no dia
18/03 a Assembleia Geral
Ordinária (AGO) de presta-
ção de contas do seu exer-
cício de 2016. O processo
assemblear foi realizado na
Associação da Cocamar,
em Maringá-PR e contou
com a participação de 97
cooperados, que acompa-
nharam importantes avan-
ços da  cooperativa neste
exercício.

O crescimento do Fatura-
mento de 28%: um ano des-
afiador exigiu que as em-
presas buscassem medidas
ágeis frente às mudanças e
o trabalho cooperativado
mostrou-se forte, principal-
mente no agronegócio e a
Unicampo acompanhou es-
te crescimento. Houve re-
corde de cooperados atuan-
tes, no total de 1880. Esse
número proporcionou cres-

cimento de 28% no fatura-
mento da cooperativa em
relação a 2015, passando
de R$ 81,32 milhões para
R$ 104,13 milhões. Regis-
trou-se também um au-
mento de 17,5% do patrimô-
nio líquido da cooperativa.
As sobras à disposição da
AGO alcançaram o valor de
R$ 1,75 milhões. O bom
desempenho da coopera-

tiva também proporcionou
a distribuição de juros
sobre a conta capital indivi-
dual dos cooperados de
12%, ao ano, passando de
R$ 1,02 milhões, em 2015,
para R$ 1,20 milhões, em
2016.

Investimento em Tecnolo-
gia: buscando oferecer
maior agilidade ao coope-

rado e tomador de serviço
e frente ao crescimento da
cooperativa, foram realiza-
dos investimentos na área
de tecnologia da informa-
ção com o aperfeiçoamento
da plataforma Uniweb, sis-
tema Unicoop e a criação
do aplicativo Unimob, o
qual foi uma demanda dos
cooperados nas
reuniões regio-

Unicampo realiza
assembleia geral

AGO
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O evento contou com a participação de 97 cooperados,
que acompanharam importantes avanços da cooperativa neste exercício

A cooperativa
cresceu 28%

em 2016



nais. O aplicativo
Unimob, disponí-

vel nas versões Android e
IOS, facilitou a criação e o
lança- mento de despesas
de RDV, consulta aos rela-
tórios já disponíveis no Uni-
web e o acesso a
carteirinha do plano de
saúde e plano odontológico,
além de outras ferramen-
tas que facilitaram o acom-
panhamento das despesas
para os cooperados. 

Programa Cultura de Se-
gurança: outra conquista
da cooperativa com o apoio
e participação dos coopera-
dos foi o fortalecimento do
programa “Cultura de Se-
gurança”, que registrou nú-
meros importantes. Houve
uma redução de 50% no
número de acidentes de
gravidade média e grave.
Consequentemente foi re-
duzido também o custo to-
tal com acidentes e avarias
em 17%. Garantir a integri-
dade dos cooperados, pro-
mover a saúde, o bem-estar
e conscientizar quanto aos
hábitos de segurança, são
os pilares do programa
“Cultura de Segurança”. 

Maior Participação em

eventos da Ocepar: a Uni-
campo também registrou
maior participação nos
eventos da Ocepar. Em Ou-
tubro de 2016 pela pri-
meira vez fomos a coope-
rativa anfitriã em parceria
com o Sicredi no “Encontro
de Núcleos”, promovido
por esta entidade.

Maior acompanhamento
do Portal de Rochdale: bus-
cando o crescimento da

cooperativa e o atendimen-
to das necessidades dos
cooperados, tomadores de
serviço e colaboradores,
em 2016 a Unicampo pas-
sou a ter maior acompa-
nhamento nas ações da
associação dos condomí-
nios e tesouraria do “Portal
de Rochdale”, futura Sede
da Unicampo.

Programa Cultura de Efi-
ciência e Eficácia: dando

continuidade aos avanços
futuros da cooperativa,
desenvolvemos o progra-
ma “Cultura de Eficiência
e Eficácia”, com objetivo
de otimizar o processo de
traba- lho visando aumen-
tar a produtividade, o ín-
dice de satisfação dos
clientes (cooperado, toma-
dor de serviço e colabora-
dor) e promover a sus-
tentabilidade da Unicampo
a longo prazo.

A Unicampo segue com
os olhos voltados para o fu-
turo, objetivando garantir
melhores oportunidades de
trabalho e remuneração
aos cooperados. E, 2017
será outro marco na histó-
ria da Unicampo. Ao com-
pletar 25 anos, a coopera-
tiva quer manter o número
de cooperados, buscar e re-
ter novos clientes e ade-
quar-se a lei do coopera-
tivismo de trabalho.
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Durante a AGO também foi eleito por meio de votação o novo Conselho Fiscal

Maringá (PR) estará se-
diando de 23 a 25 de maio,
no Centro de Eventos Exce-
llence, a 5ª Reunião Para-
naense de Ciência do Solo
e o 2º Simpósio Brasileiro
de Solos Arenosos, promo-
vidos pela Sociedade Brasi-
leira de Ciência do Solo,
Núcleo Estadual do Para-

ná. A realização tem como
parceiras a Cocamar Coo-
perativa Agroindustrial e a
Universidade Estadual de
Maringá (UEM). 

Durante os três dias, se-
gundo os organizadores, a
previsão é que sejam reu-
nidos cerca de 1,5 mil par-

ticipantes, entre especialis-
tas das principais institui-
ções de pesquisa e das
mais importantes universi-
dades brasileiras, além de
profissionais ligados a em-
presas, cooperativas, seto-
res públicos e produtores.
A programação, com a
grade dos temas a serem

abordados e os palestran-
tes convidados, pode ser
conferida no site do evento
(veja no final deste texto). 

A comissão organizadora
é presidida por Renato Wa-
tanabe, coordenador técnico
de Integração Lavoura-Pe-
cuária-Floresta (ILPF) da

Cocamar, e Marcelo Au-
gusto Batista, professor
doutor do Departamento de
Agronomia da UEM.

SERVIÇO:

Veja mais informações
sobre o evento em www.so-
losarenosos2017.com.br. 

SOLOS ARENOSOS 

Maringá sediará Reunião Paranaense
e Simpósio Brasileiro, em maio
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A Cocamar participou
nos dias 30 e 31, em
Goiás, de mais uma edição
da Reunião Técnica sobre
Integração Lavoura-Pecuá-
ria-Floresta (ILPF). A rea-
lização da Rede de Fo-
mento ILPF incluiu o Dia
de Campo na Fazenda
Santa Brígida, principal
vitrine nesse assunto no
País.

Na tarde do dia 30 acon-
teceu a Reunião Técnica
em Caldas Novas, reunin-
do especialistas e autori-
dades. A cooperativa foi
representada pelo presi-
dente do Conselho de Ad-
ministração, Luiz Louren-
ço, o superintendente Ar-
quimedes Alexandrino,

profissionais da área téc-
nica e um grupo de produ-
tores convidados. Na ma-
nhã do dia 30, os partici-
pantes se deslocaram para
o município de Ipameri,
distante 90 quilômetros,
onde fica a Fazenda Santa

Brígida, onde houve a
apresentação de várias es-
tações, a cargo da Embra-
pa Cerrados. 

Durante a viagem, o
grupo de cooperados visi-
tou a fábrica de tratores da

John Deere, em Catalão
(GO).  

Além da Cocamar, inte-
gram a Rede de Fomento
ILPF a Embrapa, a John
Deere, a Syngenta, a Dow
Agroscience e a Parker.

Cocamar participa de 
Reunião Técnica em Goiás

Evento foi realizado
nos dia 30 e 31,
respectivamente
em Caldas Novas
e Ipameri.
Cooperados
visitaram fábrica
da John Deere
em Catalão (GO)



C
om 88 anos, mas
bastante ativa, Ka-
tia Takahashi, de
Alvorada do Sul, vai

todo dia ao sítio acompanhar
o andamento da lavoura e o
trabalho desenvolvido. E é
ela também quem negocia a
produção na Cocamar, cui-
dando de todos os detalhes
com a orientação dos profis-
sionais da cooperativa. Quan-
do era vivo, o marido, Kou
Takahashi, falecido em
2006, era quem cuidava de
tudo, mas ela sempre acom-
panhou de perto, participan-
do, conhecendo como funcio-
nava. Por isso, quando pre-
cisou, assumiu sem ter gran-
de dificuldade. 

Nascida no Japão, veio pa-
ra o Brasil em 1934, com
cinco anos, juntamente com
os pais Shosaburo e Hama
Makita, passando a traba-
lhar como colonos nos cafe-
zais da região de Mogiana
(SP). Vieram em busca de
um futuro melhor, mas não
falavam nada em portu-
guês, nem conheciam um
pé de café. A família de Kou
veio para o Brasil alguns

anos antes, em 1928. Na
época ele tinha 10 anos, Mo-
totaka e Isuia Takaha-shi,
os pais, se instalaram em
Lins (SP), em situação bas-
tante parecida.

NO PARANÁ - Já casados e
com três filhos, com quatro,
três e dois anos, eles se mu-
daram para o Paraná em
1955, se instalando em Pri-
meiro de Maio, na divisa
com Alvorada do Sul. Os ou-
tros quatro filhos nasceram
no Estado, somando sete fi-
lhos em 10 anos: Ruth, Al-
do, Clóvis, Cleuza, Fausto,
Elisabeth e Dirce. Hoje têm
ainda 14 netos e 10 bisnetos,
que amam se reunir na ca-
sa de Kátia em todas as da-
tas festivas e aniversários.
São mais de 40 pessoas. “A
casa, que é grande, fica pe-
quena para tanta gente”, diz
Kátia.

Quando chegou ao Para-
ná, o casal arrendou oito al-
queires de uma grande pro-
priedade que havia na re-
gião. Boa parte já estava
aberta, mas não tinha sido
plantado nada. Observando

que a região era geadora,
Kou optou pelo algodão, em
vez de café, diversificando
depois com trigo, girassol e
hortelã. Também montou
um alambique para extrair
o óleo de hortelã, vendendo
em São Paulo. Como viu
que era uma boa opção de
renda, incentivou outros a
plantarem e juntos iam ven-
der no estado vizinho.

ÁREA PRÓPRIA - Os primei-
ros 20 alqueires da família,
já em Alvorada do Sul, fo-

ram comprados em 1962.
Kou até tentou produzir café,
já que quando comprou, a
lavoura já estava implan-
tada. Mas, quando, logo de
cara, a geada matou as pe-
quenas mudas, arrancou o
que sobrou e plantou algo-
dão e as demais culturas.

A soja só entrou na pro-
priedade muitos anos mais
tarde, como opção de plantio
no verão, fazendo parceria
com o trigo, que já era plan-
tado há anos. Atualmente,
com 62 alqueires a área
toda é ocupada com soja no
verão e milho no inverno. 

FAMÍLIA DO CAMPO

Cooperativismo no sangue
Katia e Kou Takahashi, de Alvorada do Sul, sempre se preocuparam e trabalharam
pelo coletivo, buscando forças na união dos produtores. Por Marly Aires

O casal (em foto antiga) partilhava do mesmo ideal 

Em vez do café, o algodão foi a principal cultura por muitos anos
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Quando Kou e Kátia descobriram as bases do coope-
rativismo, viram que tinha tudo a ver com o que sem-
pre creram e faziam, trabalhando e cooperando para o
bem comum e orientando outros a fazerem o mesmo.
“Essa sempre foi a sua grande paixão”, conta Kátia.

A conscientização e mobilização de outros agriculto-
res culminou com a fundação, dia 21 de maio de 1972
da Camas – Cooperativa Agrícola Mista de Alvorada do
Sul, sendo Kou o cooperado número um. No início, a
cooperativa recebia café, algodão, feijão, arroz, milho e
até sorgo, acrescentando depois a soja à lista.

“Um agricultor sozinho não faz muita coisa, mas jun-
tos somos mais fortes e tudo é possível”, diz Kátia, que
segue o princípio trabalhando com a Coca-
mar, que hoje atua em toda a região.

A descoberta da
grande paixão



Empreendedor nato, ino-
vador, a frente do seu
tempo, Kou estava sem-
pre procurando algo novo
e repartindo conhecimen-
to. Tinha pouco estudo,
mas como lia muito,
acompanhava as novida-
des e tendências de cul-
tivo e mercado, na medi-
da do possível para a
época. Quando descobria
algo que dava retorno,
passava a dica para os
amigos e vizinhos. 

Também descobriu cedo
a importância de não ficar
nas mãos dos atravessado-
res, comprando o seu pró-
prio caminhão e orientan-
do outros para que fizes-
sem o mesmo. Ele levava
toda sua produção para co-

mercializar diretamente
com as indústrias. 

Na época em que não
havia médicos por perto,
era Kou que aplicava inje-
ção e orientava as famílias
sobre práticas e cuidados
com a saúde. Ele tinha uma
daqueles conjuntos de agu-
lha e caixinha de lata que
usava para esterilizar. De-
pois de cada aplicação, co-
locava a agulha e álcool na
caixinha e jogava fogo.

HOSPITAL - “Meu pai ti-
nha um livro sobre sinto-
mas e tratamento das prin-
cipais doenças e estava
sempre pesquisando e re-
passando o conhecimento.
Também não descuidava
das vacinas. Quando ia fa-

zer alguma entrega em
São Paulo, trazia para os
filhos e para toda criança-
da que morava próximo”,
conta Ruth.

E do seu cuidado com a
saúde de todos surgiu o Hos-
pital Comunitário de Alvo-
rada do Sul, o primeiro do
município, que anos mais
tarde foi doado à prefei-
tura. Líder nato, sempre
se preocupou com a co-
munidade e colocava a
mão na massa em
prol do coletivo, “mas nunca
se candidatou a nada na po-
lítica”, ressalta Kátia. 

Incentivador do esporte,
apesar de não jogar, Kou
também montou o time da
cidade na fazenda e che-

gou a ter time na primei-
ra divisão do Campeonato
Paranaense, formado a
partir dos times de várzea.
Ia longe buscar jogador
para fazer parte do time,
se sabia que era bom. 
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Por conta das dificuldades
em sua época, Kou não teve
oportunidade de estudar
muito, mas os pais eram ins-
truídos e sempre o incentiva-
ram a ler. Por isso, mesmo
não tendo estudo, sabia de
tudo e acompanhava o que
acontecia no mundo. 

Quando vieram os filhos,

dar estudo foi uma de suas
grandes preocupações. Te-
ve sorte de ser esta tam-
bém a visão do dono da fa-
zenda onde era arrendatá-
rio. Como havia umas 20
crianças na propriedade,
contratou uma professora
para dar aula do primeiro
ao quarto ano. Todo mun-
do estudava junto, mas

cada um na sua série.
Os filhos levantavam ce-
do, caminhavam cinco
quilômetros até a sede
da fazenda. E quando vol-
tavam, trocavam a roupa
e já iam ajudar no cam-
po.

Dessa forma, estudando
e trabalhando, Kou formou

todos os filhos: um enge-
nheiro agrônomo, dois
dentistas, uma professora,
uma assistente social e
uma psicóloga. Nesta épo-
ca, poucas pessoas tinham
essa visão sobre a necessi-

dade de estudo, e o núme-
ro era ainda menor no
meio rural. “Há mais de 40
anos atrás, ele mandou os
filhos para Presidente Pru-
dente e Curitiba estudar”,
relembra Ruth.

Educação em primeiro lugar 

Compartilhar conhecimento

Era Kou que
aplicava injeção

e orientava as
famílias sobre

práticas e cuidados
com a saúde

Em meados da década
de 1970, produzia-se muito
trigo na região, mas não
havia colheitadeiras. Vi-
nham produtores de Ponta
Grossa colher em Alvo-
rada do Sul. 

O secador que havia na
cooperativa Camas tam-
bém não dava conta de
tanto trigo que produ-
ziam. Formavam-se filas
de caminhões esperando
para descarregar. A solu-
ção era usar o sol como
secador intermediário.
Produtores espalhavam
toda produção nas ruas,

que eram interditadas.
Também foram asfalta-
dos o pátio da igreja e
ruas ao redor para secar
trigo. 

A atividade gerava mui-
to emprego na região, na
época da colheita, para
movimentar as leiras de
trigo, produto que era
vendido para a Comissão
de Compra de Trigo Na-
cional (CTRIN), órgão
criado pelo governo fede-
ral para comercializar a
produção de trigo. A coo-
perativa era prestadora
de serviço.

Secar trigo nas ruas

Kátia, na festa de 88 anos, e os filhos, todos formados



NEGÓCIOS, VARIEDADES, OPORTUNIDADES  Caderno2

O
h que terra celeira
e farta, verdejante
de intenso vigor,
oh cidade de cam-

pos e flores, construída
com paz e amor”. Este é
um trecho do hino de uma
das principais cidades do
Paraná. Estamos falando
de Cianorte, município da
região Noroeste, hoje, com
aproximadamente 80 mil
habitantes distribuídos em
811 km2 de território.            

Destaque nacional no ce-
nário da moda Cianorte foi
fundada, em 1953, pela
Companhia Melhoramentos
Norte do Paraná (CMNP).
Na década de 70 teve o
crescimento impulsionado
pela cultura cafeeira atrain-
do colonizadores de várias
regiões do Brasil, principal-
mente de São Paulo e Mi-
nas Gerais. As fortes geadas
que castigaram o Brasil
nesta mesma década devas-
taram as plantações do “ou-
ro verde” brasileiro. Viu se
então o desemprego e, con-
sequente, êxodo rural.

Porém, o povo de Cia-
norte não declinou diante
daquele cenário desanima-
dor. Surgia a indústria do
vestuário, que prosperou
e, hoje, conta com mais de
500 grifes reconhecidas
no país e também exterior.
Tida em todo o Brasil co-
mo a “Capital do Vestuá-
rio”, Cianorte atrai visitan-
tes de inúmeras partes pe-
lo turismo de compras.
Além disso, a cidade conta
com o “Portal da Moda”,
que dá boas vindas a to-
dos. 

FAMOSOS - Andressa Nof-
fke, participante da 13º edi-
ção do Big Brother Bra-
sil (BBB), é a cianorten-
se mais conhecida no Bra-
sil.

COOPERATIVA – Com a re-
dução das áreas de café,
outras culturas passaram
a ser plantadas e na déca-
da de 1980, a cooperativa
lá se instalou. Uma organi-
zação estruturada na épo-
ca para receber algodão,

café, dentre outros produ-
tos. Atualmente, esta é
uma unidade estratégica,
com um moderno comple-
xo para o recebimento de
grãos (soja, milho, trigo e
café), além de uma uni-
dade no distrito de São
Lourenço.

Para o cooperado do mu-
nicípio, Luiz Henrique Pe-
droni, a Cocamar tem con-

tribuído de forma significa-
tiva para o desenvolvimen-
to de toda a área onde
atua. “A cooperativa ajuda
a regular o mercado, di-
fundi novas tecnologias
que contribuem para o au-
mento da produtividade e
rentabilidade dos agricul-
tores, além de realizar um
trabalho social e de inte-
gração entre todos os coo-
perados”, completou.

Na década de 70,
a cidade teve
o crescimento

impulsionado pela
cafeicultura; hoje, 

além da agricultura
são mais de

500 grifes no
município

A Cianorte do
agronegócio e da moda
O município de 80 mil habitantes está localizado na região Noroeste do Paraná
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Curiosidade

A
pesar dos avan-
ços tecnológicos
é impossível
exercer a ativi-

dade no campo sem entrar
em contato com o sol. Alias,
tomar um pouco de sol faz
bem pra pele, porém os ex-
cessos e falta de cuidados
podem ocasionar sérios
problemas. Os efeitos noci-
vos são sentidos na idade
adulta pela ação cumula-
tiva da radiação sobre a
pele, porém a maior parte
do dano ocorre de forma
precoce na infância e ado-
lescência, por isso a impor-
tância da prevenção para
evitar as consequências fu-
turas, principalmente o en-
velhecimento precoce e o
câncer de pele.

Segundo o demartolo-
gista, Jefferson Gualda,
tem sido grande a incidên-
cia de câncer de pele na
área de ação da Cocamar,
principalmente por conta
da população existente, em
sua grande maioria, des-
cendentes de europeus de
pele branca. “Agricultores
se expõem diariamente ao
sol e essa radiação vai se
acumulando no organis-
mo, o que ocasiona este
problema, principalmente
os carcinomas e melano-
mas (mais graves). Assim

como escovamos os dentes
diariamente precisamos in-
cutir o hábito do protetor
solar”, frisou. 

E ele faz um alerta. “Mui-
tos produtores têm nos
procurado já com 40, 50 le-
sões pré-cancerosas, sendo
10 delas já câncer. Por isso
é importante procurar um
especialista e tratar o
quanto antes. Outro fator
determinado para o trata-
mento é contato dos agri-
cultores com os agroquí-
micos. Quando esses pro-
dutos entram em contato
com uma pele já lesiona-
da os efeitos nocivos são
ainda piores”, revelou
Gualda. 

Mas, quando um espe-
cialista deve ser procura-
do? Manchas escuras com
mudança de coloração e/
ou crescimento, bem como
feridas ou pequenas lesões
que não cicatrizam mere-
cem uma atenção especial.
Lembrando que a maioria
dos cânceres de pele tem
cura. Dentre os métodos
mais utilizados para o tra-
tamento destaque para:
crioterapia com nitrogênio
líquido, curetagem e eletro-
coagulação, excisão cirúr-
gica, terapia fotodinâmica
e radioterapia. 

ESPAÇO SAÚDE

Agricultores se expõem diariamente ao sol e a radiação vai se acumulando
no organismo, o que ocasiona principalmente os carcinomas e melanomas

Quando o sol se torna um vilão

• Usar roupa adequada, chapéu, óculos escuro e protetor solar
(mesmo em dias nublados).

• Os filtros solares devem ter fator 15 no mínimo, sendo aplicados
30 minutos antes da exposição ao sol.

• A eficácia do protetor depende mais da frequência de aplicação
do que do fator.

• Para cada pele existe um protetor indicado

• O sol é mais agressivo entre as 10 e 16 horas

Cuidados a serem tomados

• Pessoas com histórico de queimadura solar

• Pessoas com pele clara e olhos claros

• Pessoas com antecedentes de câncer de
pele na família

Maior risco

Agricultores se expõem
diariamente ao sol e essa
radiação vai se acumulando
no organismo

Jefferson Gualda, demartologista

Água, areia e concreto refletem a radiação solar
potencializado o dano à pele.
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A
temporada de pes-
ca 2017 está a “to-
do vapor”. Com is-
so, os peixes nati-

vos que estavam com a pes-
ca proibida já podem ser fis-
gados – exceto os não permi-
tidos por lei. Uma das espé-
cies autorizadas é a piapara
(leporinus obtusidens). Essas
briguentas não dão mole.
Fazem a “vara beber água”. 

De coloração prateada e
nadadeiras amarelas, pos-
suem três manchas pretas
na lateral do corpo. Podem
medir até 80 cm e passar
dos seis quilos. A pesca des-
sas brutas requer manha,
além de muita paciência e
técnica. Afinal, se o equipa-
mento não estiver de acor-
do ou você se afobar para

tirá-la da água, com certeza
ela vai dar um jeito de es-
capar. O ideal é pescar com
ceva.

E vai ai uma dica. A re-
ceita simples: 50% de mi-
lho, 30% de soja, 10% qui-
rera de milho, 5% painço,
5% quirera de arroz e 5%
de sangue de boi. Deixe o
milho na água de 7 a 10
dias. Proceda da mesma
forma com a soja. Já a qui-
rera de arroz deve ficar de
molho por apenas 24 horas
e a quirera de milho de 3 a
5 dias. Depois disso, escorra
cada produto e misture de
forma a ficar homogêneo.
Por ser um produto que es-
traga facilmente o sangue
deve ser adicionado à ceva
apenas nos momentos que

antecedem a pescaria. De
tempo em tempo se joga
um pouquinho. 

Além do trato, pescador
também deve ter bastante
cuidado na hora de iscar o
anzol. Lembre-se: coloque
apenas um grão de milho
de cada vez. A piapara é um
peixe extremamente esperto
e, com certeza, vai evitar o
anzol caso essas recomen-
dações não sejam seguidas.
Há também quem confirma
sucesso utilizando minhoca,
bichinho da laranja, caran-
guejo e caramujo. Outra dica
é ferver o milho com essên-
cia de baunilha. 

ANZOL INDICADO – Chinu
número 6 com girador de
rolamento. A chumbada

tam-
bém de-
ve ficar livre na
linha, lembrando que
o peso dela varia de
acordo com a  correnteza
do rio.   

ATENÇÃO – Apesar do
término da piracema al-
gumas espécies têm a
pesca proibida, como é o
caso da Piracanjuba, tam-
bém conhecida como “Pi-
raca”. A lista completa vo-
cê obtém em
www.iap.pr.gov.
br. 
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Piaparas: elas fazem 
a “vara beber água”

O mundo com certeza
seria mais triste sem as
pescarias e histórias dos
pescadores não é mesmo?
Quem garante isso é o ma-
ringaense Edvaldo Bave-
loni, 46 anos, que vai com
frequência para o “corgo”,
como ele mesmo diz. Em
uma viagem a Argentina,
região de Corrientes, cap-
turou o maior peixe da
vida dela, um pintado com
1,34 metro e quase 70 qui-
los. “Estávamos pescando
de rodada, quando numa
dessas descidas a vara tra-
vou. Como lá tem muito
enrosco, logo pensei que
fosse um toco. Ai o pi-
rangueiro pediu calma.
Quando ele colocou a mão
na vara disse que era um

peixe e, dos grandes. De-
pois de uma hora e meia
de muita luta consegui-
mos tirá-lo do rio. Como
passou da medida tive de
soltar”, contou, lembrando
que a emoção valeu a
pena e que pretende voltar
ao país vizinho. 

Quem também vai com
frequência para o rio é o
pescador Eiderval Vini-
cius Piazentin, 53 anos, de
Primeiro de Maio. Há
mais de 35 anos que ele e
os amigos viajam até Por-
to Murtinho (MS) para fis-
gar bons exemplares de
cachara, dourado, pintado,
dentre outros peixes. Per-
correr 920 quilômetros
nesta viagem é o de me-

nos, quando o importante
é fazer o que se gosta. “Já
peguei peixes com até 20
quilos neste lugar. O mais
briguento de todos, com
certeza, é o dourado. Inclu-
sive teve uma vez que
dois amigos meus quase
saíram no tapa por causa
do peixe. Os dois fisga-
ram um dourado ao mes-
mo tempo. Vai entender o
que acontece debaixo da
água né”, comentou ele,
que também sempre pesca
na represa da Capivara,
em Primeiro de Maio.
“Aqui os peixes são outros.
Pega mais corvina, tilápia
e tucunaré, inclusive, mar-
ço e abril são meses exce-
lentes para pegar tucunaré
aqui”.

Pescadores vão longe em busca do “troféu”



43 |  Jo rna l  de  Serv iço  Cocamar




