SEGURANÇA

Previna acidentes na lavoura
Dentre as principais causas de
acidentes estão condições inseguras,
comportamentos inadequados
ou limitações pessoais
arantir a segurança do
produtor e funcionários, prevenindo acidentes, é o primeiro
passo para garantir uma boa
gestão da empresa rural e assegurar as melhorias necessárias de todo o processo. Em
muitos casos, com ações específicas, os acidentes de trabalho
podem ser eliminados ou mitigados, segundo a equipe de segurança da Cocamar.

G

Dentre as principais causas de
acidentes estão condições inseguras, comportamentos inadequados e limitações pessoais.
Implementos e insumos agrícolas de qualidade, que valorizem
o custo-benefício, também geram eficiência das ações e diminuem os eventos negativos.
CONDIÇÕES INSEGURAS -O defeito ou a falta de equipamentos
e dispositivos de preservação,
as irregularidades técnicas e as
más condições do meio de trabalho compõem as condições
inseguras como ferramentas
manuais inadequadas, falta de
proteção em roldanas e engrenagens, ou de cabine e chassi
de segurança nos tratores.
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A conduta do colaborador nem
sempre contribui para a segurança gerando comportamentos
inadequados. O excesso de confiança por realizar a tarefa há
muitos anos é uma postura que
o expõe ao perigo. É o caso do
excesso de velocidade com veículos e máquinas, da alteração
das finalidades dos dispositivos
de segurança e do ato de trabalhar com chinelos ou descalço.
FATORES PESSOAIS - Mas fatores pessoais também geram
riscos. Estão incluídos: problemas de saúde, questões de ordem fisiológica (surdez, deficiência visual ou epilepsia),
condições psicológicas e emocionais (falta de motivação para
o trabalho devido a atritos pessoais), e limitações de raciocínio, habilidade e inteligência.
MANUTENÇÃO - Outro item que
não pode ser esquecido é a manutenção das máquinas e implementos agrícolas, essencial
para prevenir acidentes. O profissional deve ser habilitado para operar o instrumento e participar de treinamentos para extrair o potencial máximo dos
equipamentos. Também é ne-

cessário assegurar boas condições de funcionamento. É a manutenção que garante segurança e confiabilidade. Equipamentos em dia têm probabilidade
menor de se comportar de forma imprevisível ou fora de padrão. A diminuição de falhas
também é significativa.
FORMATOS - A manutenção
pode ser feita de forma corretiva, preventiva, preditiva ou
produtiva total. Na manutenção
corretiva, a função é corrigir ou
restaurar o funcionamento do
equipamento após sua falha ou
quebra. Ela pode ser planejada,
ao verificar que a máquina deixou de trabalhar como deveria,
ou não planejada, depois da interrupção das atividades. Ambas envolvem custos elevados
e geram prejuízos à empresa por
paralisar o ritmo produtivo e
causar acidentes ou problemas
com a qualidade.

Na manutenção preventiva, o
propósito é diminuir ou impedir
a falha ou a quebra da máquina.
É a manutenção mais barata e a
que reduz os riscos de acidentes, sendo por isso a ideal. Evita
desperdícios e problemas com
a qualidade. Uma programação
precisa ser elaborada para evitar problemas nos equipamentos utilizados e garantir que os
profissionais envolvidos se
mantenham preservados.

No formato da manutenção produtiva total, os colaboradores
precisam tratar do assunto conjuntamente. É uma evolução da
manutenção corretiva para a
preventiva, e está embasada
nos 5S. As metas são aperfeiçoar a eficácia dos equipamentos; fomentar a manutenção
autônoma; planejar as manutenções; capacitar colaboradores a manusear as máquinas; e
gerenciar equipamentos.

CORREÇÕES - Já na manutenção preditiva, a finalidade é assinalar as condições atuais de
funcionamento dos equipamentos, a partir de dados que
comprovem seu desgaste. As
correções ocorrem só quando
necessário, a partir de indicações do fabricante ou devido a
danos na máquina. É um modelo aliado com a manutenção
planejada.

GESTÃO - Qualquer tipo de manutenção requer peças e outros
itens de reposição, por isso,
fazer uma boa gestão de estoque é fundamental. Ao planejar
as ações preventivas, o produtor
consegue programar os elementos necessários para esses
procedimentos. Dessa forma,
evita custos desnecessários e
repentinos, que prejudicam a
administração rural.

PALAVRA DO PRESIDENTE

A importância de diversificar
os cultivos de inverno
Além do milho, produtores têm
a alternativa de produzir trigo
branqueador e sorgo, culturas
interessantes que estão sendo
incentivadas pela Cocamar
Divanir Higino,
presidente da Cocamar
nimados pelos bons
resultados obtidos na
safra de verão, os
produtores se lançam
agora ao desafio de repetir o
bom desempenho também na
“safrinha” – e na expectativa,
é claro, de que pequena ela
não tenha nada.

A

Outras alternativas de inverno
estão surgindo na região e é
necessário que isto aconteça.
Ao diversificar os cultivos, o
cooperado depende menos de
um único negócio e, dessa
forma, reduz a possibilidade
de insucesso em razão de um
eventual problema climático.
Como se sabe, a Cocamar está
incentivando, para o período
outono/inverno, o plantio de

outras duas culturas: trigo
branqueador e sorgo, oferecendo para isso condições diferenciadas cujos detalhes o
produtor interessado pode
obter junto ao gerente de sua
unidade.
Detentora de moinho, a Cocamar estimula o trigo branqueador por conferir ainda
mais qualidade ao seu portfólio de farinhas. Graças aos
avanços tecnológicos propiciados pela pesquisa, as variedades de trigo com essa
característica contam com
uma demanda industrial crescente. A aposta é que, por ser
um bom negócio para o produtor, seu cultivo cresça e se
consolide na região.

destinada a atender a necessidade industrial da cooperativa, que o utiliza, pelo seu
elevado valor nutricional, à
unidade de produção de rações inaugurada no início de
fevereiro.

já conhece. Cultivada de forma solteira, é possível facilmente produzir 7@ de carne
por hectare no sistema de integração lavoura pecuária
(ILP), trazendo uma segunda
opção de renda para as regiões onde o cultivo de milho
Por outro lado, há mais de 15 de inverno apresenta maiores
anos, a Cocamar tem fomen- riscos.
tado tecnologias que proporcionam a melhoria das con- É assim, interessada em asdições do solo, como a utiliza- segurar que os cooperados
Outro bom negócio é o sorgo, ção da braquiária, com todos sejam cada vez mais sustenmatéria-prima igualmente os benefícios que o produtor táveis, que a cooperativa vem

buscando oportunidades adequadas para encaixá-las ao
calendário agrícola regional.
A considerar pelo dinamismo
da atividade agropecuária,
capaz de superar tantos quantos forem os desafios, a tendência é o setor se fortalecer
ainda mais como grande gerador de riquezas para as regiões, tendo ao seu lado cooperativas comprometidas com
o desenvolvimento econômico
e social, como é o caso da Cocamar.

Ao diversificar os cultivos, o cooperado depende menos de
um único negócio e, dessa forma, reduz a possibilidade de
insucesso em razão de um eventual problema climático.
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Produtores vencem desafio
de cultivar em solo difícil
Histórias de sucesso na região de Presidente Prudente (SP), e também em Umuarama e Cianorte,
no Paraná, mostram como as tecnologias podem fazer a diferença na produtividade da soja
uem dizia que nos solos arenosos do Pontal do Paranapanema
não havia lugar para a
soja, precisa ver o que está
acontecendo por lá.

Q

Mesmo nas regiões mais improváveis, o grão parece ter
chegado para ficar. No município de Santo Anastácio, a 30
km de Presidente Prudente, o
produtor Marcos Antônio de
Almeida mantém a cultura em
integração com a pecuária.
Marquinhos - como é conhecido - cultiva 701 hectares
com lavouras e um de seus
talhões apresentou média de
produtividade de 74 sacas por
hectare. Para quem prefere
falar em alqueire, medida
mais comum no interior paulista e que equivale a 2,42
hectares, isto corresponde a
180 sacas, quantidade só esperada nas mais cobiçadas
terras do Paraná. Ele recebeu
a visita do Rally Cocamar de
Produtividade.
FAZENDO HISTÓRIA - Embora a
média oscile para menos nos
demais talhões de Marquinhos, semeados em épocas
diferentes e que receberam
volumes variáveis de chuva, o
produtor vem fazendo história
com a soja. Na safra passada,
em que houve severa estiagem, suas melhores áreas
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renderam 65,2 sacas por hectare (158 na linguagem em alqueire). Só para comparar, no
mesmo período a média geral
nas regiões atendidas pela Cocamar nos estados do Paraná,
São Paulo e Mato Grosso do
Sul caiu de 53,7 para 33 sa-

cas/hectare (respectivamente a sua parte e contar com uma
130 e 80 em alqueire), uma ajuda de São Pedro.
quebra de 40%.
PIVÔ - Em uma área onde ele
“Tem que investir no solo, fa- implantou um pivô central no
zer correção e adubar con- final de 2019 e estava na exforme recomendação técni- pectativa de não depender
ca”, diz o produtor. Claro, fazer tanto das chuvas, elas foram

Marquinhos, ao centro, com
o agrônomo Luiz Magnossão
e o gerente Wellington
Frassati, da unidade de
Presidente Prudente.
Segundo ele, “tem que
investir no solo, fazer
correção e adubar conforme
recomendação técnica”

insuficientes para encher a represa onde será feita a captação. “Mas é assim mesmo”,
diz, confiante de que o equipamento representará um diferencial no seu negócio.
O teor de argila, avaliado em
análise, determina o quanto
o solo é arenoso. Nas terras
cultivadas por Marquinhos, a
variação é de 5 a 20%. No noroeste do Paraná, onde predomina o arenito caiuá, plantar em solo com teor de argila
abaixo de 20% é altamente
desafiador, conforme lembra
o engenheiro agrônomo Luiz
Magnossão, da unidade da
Cocamar em Presidente Prudente, que presta assistência

técnica ao produtor. Ele tem
a experiência de, durante
anos, ter trabalhado nos
solos arenosos e Umuarama
(PR).
VALE A PENA - Indagado se
mesmo assim vale a pena
apostar na oleaginosa, Marquinhos garante: “Não é mau
negócio”. E seu objetivo é expandir as áreas, ainda que, em
alguns talhões afetados pelo
déficit hídrico nos últimos
anos, a pecuária tenha financiado a agricultura. A justificativa dele é que a soja, cultivada em cima de braquiária,
ajuda a reestruturar o solo. E
quando não falta umidade, o
lucro é garantido.

Determinado
a crescer
Aos 47 anos, Marquinhos é um
produtor determinado a crescer. Há pouco mais de 20 anos,
quando decidiu deixar o pequeno sítio da mãe, onde a família produzia leite, ele conta
que era dono de apenas algumas novilhas, uma moto e
nenhum palmo de terra. Casado com Adriana Sardetti,
mãe de seus dois filhos, Marquinhos lembra que o pai dela,
seu Irineu, sempre o incentivou. “Era de orientar, aconselhar. Ele sempre dizia: quando
sobrar um dinheirinho, compre vacas”.

Nos 701 hectares mantidos
com lavouras o produtor possui 121 e o restante das terras
é arrendado, o que eleva o
custo de produção. Diversificado, além de soja e milho,
produz batata-doce e sementes de braquiária, contando para isso com estrutura
própria de maquinários. Na
pecuária, Marquinhos faz
cria, recria e engorda em 726
hectares de pastagens, onde
aloja cerca de 1,5 mil cabeças.

pretende investir na expansão
da pecuária, com a implantação de um projeto de confinamento, e analisa a possibilidade de investir na compra
de terras em outras regiões
do país para a criação de
Empolgado e cheio de planos, gado.

Além de soja, o produtor
investe no cultivo de
batata-doce, sementes
de braquiária e
pecuária de corte
Veja esta reportagem
em vídeo acessando
o QRCode
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Em Umuarama, conduzindo uma atividade sustentável
“O manejo do solo é fundamental quando se pensa em
uma agricultura sustentável”,
afirma o produtor Gérson Bortoli, de Umuarama, noroeste
do Paraná, visitado pelo Rally
Cocamar de Produtividade. As
terras de Bortoli, de 62 anos,
que em 1994 deixou a atividade bancária para se dedicar
ao agronegócio, ficam no arenito caiuá, uma região de solo
arenoso ainda dominada pela
pecuária tradicional.
EM DESTAQUE - Ele tem autoridade para falar. A partir de
2004, quando adotou o programa de integração lavourapecuária (ILP) orientado pela
Cocamar, o produtor começou
a se sobressair e, ao longo dos
anos, tem sido recompensado
por médias de produtividade
bem acima da realidade local.
Por duas vezes faturou o primeiro lugar no Concurso Cocamar de Produtividade de
Soja e em duas ocasiões garantiu a segunda colocação,
disputando com agricultores
dos solos mais férteis do norte
do estado.
VAGENS - Na visita à Fazenda
Flamboyant, que fica na vizinha Perobal, o Rally foi saber
o que faz de Bortoli um produtor tão diferenciado. Ao lado
do técnico Higo Vieira, da cooperativa, que lhe presta orientação técnica, ele disse que
esperava ao menos 68 sacas
por hectare na safra deste
ano. A quantidade, expressiva
diante da média regional de 50
sacas, pareceu conservadora
quando se examinou as plantas de perto, repletas de vagens. Em uma delas, escolhida aleatoriamente, o produ-

tor e o técnico contaram 132
vagens graúdas - indicativo de
que a safra poderia ir além do
esperado.
PASTAGENS - Na pecuária, a
outra atividade que mantém,
Bortoli conta com pastagens
de sobra durante o inverno, à
base de capim braquiária - semeada após a colheita de soja
e que vai servir também para
proteger o solo com sua palhada no verão. Tanta comida
permite a ele alojar quatro cabeças de gado por hectare, enquanto nos pastos degradados
da região é comum manter
apenas uma cabeça na mesma
unidade de área, mas o animal
ainda vai perder peso no inverno, quando os pastos escasseiam por causa do frio.
O produtor investe no manejo
do solo, mediante análise, realiza correções regulares, bem
como a reposição de nutrientes
a cada safra e não descuida
das pulverizações para a prevenção de doenças fúngicas.

é sempre um forte candidato
nos concursos promovidos
pela Cocamar. “O manejo do
solo vem sendo feito há muitos anos, não é de uma hora
para outra que o resultado
aparece”, lembra Bortoli. Ele
BEM FEITO - “No arenito, es- possui três propriedades, duas
pecialmente, não tem meio em sistema de ILP e outra extermo: o produtor precisa fa- clusivamente com pecuária.
zer bem feito e seguir as recomendações técnicas”, diz o Seu filho Hugo, de 30 anos,
técnico, assinalando que Bor- graduado em agronomia, tem
toli, pelo trabalho que realiza, o pai como referência e neste

ano, pela primeira vez, participa também do concurso de
produtividade. O prêmio para o
vencedor e o profissional técnico é uma viagem aos Estados Unidos.

O produtor Gerson Bórtoli,
com o técnico Higo Vieira:
“O manejo do solo vem
sendo feito há muitos
anos, não é de uma hora
para outra que o
resultado aparece”

Veja esta reportagem
em vídeo acessando
o QRCode

Novas tecnologias e cultivo de algodão
Gérson Bortoli não apenas é
um produtor antenado em relação a boas práticas e tecnologias modernas, como
também se coloca em posição de vanguarda na sua região. Além do bem conduzido
projeto de integração lavou-

ra-pecuária (ILP), ele conta
na Fazenda Flamboyant com
uma unidade do Programa de
Aumento de Produtividade
Sustentável de Soja (Paps),
mantido pela Cocamar, que
tem o objetivo de avaliar técnicas voltadas a contribuir

para explorar o potencial pro- Segundo Bortoli, foram feitos
dutivo da cultura.
plantios escalonados no início de fevereiro, seguindo
Nos últimos três anos, ele solicitação da Cocamar, que
passou também a testar o pretende avaliar o algodão
cultivo de algodão em parce- como uma possível alternaria com a Associação dos Co- tiva de inverno para os protonicultores Paranaenses. dutores do noroeste.
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Cianorte: a luta constante por ampliar a produtividade
Os solos da região de Cianorte
(PR) - na transição para o arenito - requerem que o produtor
faça uma leitura correta de
suas necessidades. Não raro,
diferentes tipos de manchas
podem ser observadas em
uma única propriedade e, por
isso, para produzir bem e ser
competitivo, o agricultor tem
que recorrer às melhores tecnologias.
Desde 2012 o cooperado Luiz
Henrique Pedroni começou a
fazer agricultura de precisão
e, de alguns anos para cá, intensificou ainda mais os cuidados com o solo, trabalhando
o perfil e contando com assessoria especializada oferecida
pela Cocamar.
PRIMEIRO PASSO - “As análises de solo e as respectivas
reposições de nutrientes são
feitas todos os anos”, explica
o produtor, lembrando que este é o primeiro passo a ser dado. “Sem uma análise bem
feita, é como trabalhar às cegas”, afirma.

Luiz, ladeado pelo gerente de agronegócio, Vítor Pasquini, e o assessor de crédito rural, Gilberto Rauber, ambos da
Sicredi União: para produzir bem e ser competitivo, o agricultor tem que recorrer às melhores tecnologias

compensado pela produtividade. Para um custo de produção calculado em 37 sacas por
hectare (considerando os desembolsos diretos e indiretos), o produtor de Cianorte
estimava colher o dobro e isto
foi o que constatou o Rally CoSegundo ele, o desafio de procamar de Produtividade ao viduzir bem se renova a cada COMPENSA - Todo o esforço é sitá-lo durante a colheita de
parte dos 435,6 hectares que
cultiva.
ano e, por isso, as análises de
solo devem ser feitas anualmente, até porque podem gerar economia se mostrarem
que não é preciso investir na
quantidade de fertilizantes,
por exemplo, utilizada na temporada anterior.

BRAQUIÁRIA - Semeada logo
após a colheita da soja, a braquiária entra para reforçar a
recomposição da estrutura e
da fertilidade do solo. O produtor não cultiva milho de inverno nas áreas mais arenosas, preferindo deixar a braquiária solteira.

O Rally tem acompanhado a colheita em diversas regiões

“Sou mais produtor de soja e
menos de milho”, explicando
que, historicamente, o cereal

não vai bem em solos arenosos. Assim, em vez de sofrer
com o milho, ele aposta que a
melhoria do solo vai ajudá-lo
a produzir mais soja. Pedroni
só semeia milho, mesmo, nos
solos mais argilosos, onde a
média é boa, ao redor de 100
sacas por hectare.
AGRÔNOMOS - Em seu trabalho Pedroni conta com os
préstimos de três engenheiros
agrônomos: Jancey Rodrigo
Alves, da unidade local da Cocamar, José Eduardo Marcon,
também da cooperativa, que
presta um serviço especializado em solos; e o filho Luiz
Gustavo Pedroni, de 25 anos.
Formado em 2017, este último
acompanha o pai desde pequeno em suas atividades, dirige maquinário, caminhão e
participa da gestão dos negócios, sempre atento às tecno-

logias de ponta para ajudá-lo
a incrementar a produtividade.
Sobre o Rally
O Rally Cocamar de Produtividade conta com o patrocínio
das seguintes empresas: Sicredi União PR/SP, Spraytec,
Basf e Zacarias Chevrolet
(principais), Cocamar TRR,
Elanco, Altofós Suplemento
Mineral Cocamar, Sancor Seguros e Texaco, com o apoio do
Comitê Estratégico Soja Brasil
(Cesb), Aprosoja/PR e Unicampo.

Veja esta reportagem
em vídeo acessando
o QRCode
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DIA DE CAMPO

Usinas veem benefícios
da integração cana e soja
A reforma dos canaviais com a oleaginosa é uma forma de aumentar a
produtividade, melhorar o perfil dos solos e reduzir o custo das operações
Cocamar e a Usina Cocal organizaram no dia
27 de fevereiro, em Narandiba (SP), um dia de
campo para apresentar o funcionamento do sistema de integração soja e cana, por meiosi.
A iniciativa reuniu representantes de várias outras usinas paulistas e do Mato Grosso do Sul,
interessados em conhecer mais
detalhes sobre o assunto.

A

Meiosi é como se denomina o
cultivo de soja em espaços intercalares às fileiras de mudas
de cana. A oleaginosa entra
para reformar as áreas que,
com o passar dos anos, vão
perdendo produtividade.
PROJETO - O evento demonstrou a viabilidade do projeto,
que teve início em 2019, após
quase dois anos de estudos,
envolvendo 19 produtores selecionados pela cooperativa e
5,2 mil hectares.

Os participantes reuniram-se
às 14h na unidade da Cocal
em Narandiba, que fica a 30
km da divisa com o Paraná.
Após uma apresentação do
Coral Cocamar, eles tiveram
um detalhamento do sistema
e, na sequência, se deslocaram para visitar áreas próximas.
EXCELENTE CONDIÇÃO - Recentemente, quando passou
pelos municípios de Narandiba
e Iepê, o Rally Cocamar de Produtividade constatou a excelente condição das lavouras de
soja, entrevistando produtores
e técnicos. Os cooperados são
assistidos por um engenheiro
agrônomo e contam com seguro para a cobertura de 37,1
sacas por hectare (90 sacas/
alqueire). A colheita começa
em março e a expectativa deles é de uma colheita nos mesmos volumes que conseguem
em suas terras.

OPORTUNIDADE - Para a Cocamar, a integração cana e
soja oferece uma oportunidade nova e sustentável aos
seus cooperados; ela fornece
insumos, orientação técnica
e recebe toda a produção nas
unidades de Iepê e Cruzália,
promovendo, ao lado da Co-

cal, o desenvolvimento social
e econômico. Para a usina,
segundo seus diretores, a reforma das áreas de canaviais
com soja é uma forma de aumentar a produtividade da
cana, melhorar o perfil dos
solos e reduzir o custo das
operações.

Evento reuniu
representantes de
várias outras usinas
paulistas e do
Mato Grosso do Sul
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CRESCIMENTO

Meta é faturar R$ 10 bilhões em 2025
Cooperativa conta com 87 unidades no Paraná,
São Paulo e Mato Grosso do Sul, que atendem
mais de 15 mil cooperados e 30 mil clientes
ano de 2020 é representativo para a Cocamar Cooperativa Agroindustrial. O exercício
finaliza o planejamento estratégico referente ao período
2015-2020 e abre o novo ciclo
de 2020-2025. A previsão é faturar R$ 5,8 bilhões neste ano,
contra os R$ 4,6 bilhões de
2019. A cooperativa conta com
87 unidades operacionais nos
estados do Paraná, São Paulo e
Mato Grosso do Sul, que aten-

O
Cocamar é movida pelo compromisso
de gerar renda aos seus cooperados
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dem a mais de 15 mil coopera- gar ao crescimento que havia
dos e cerca de 30 mil clientes. sido projetado no ciclo 20152020 e praticamente dobrar o
“2019 foi um ano desafiador”, faturamento, a Cocamar aposresume o presidente-executivo tou no seu próprio diferencial
Divanir Higino. Diante dos efei- como cooperativa, na ampliatos do clima, a gestão promo- ção do número de unidades
veu contenção de custos e operacionais e de lojas agropeadiou alguns investimentos. Ao cuárias, no aumento de particifinal, o faturamento ficou leve- pação de mercado e em novos
mente acima do registrado no negócios.
ano anterior.
Entre as maiores do país, a cooMETAS ATINGIDAS - Para che- perativa sediada em Maringá

(PR) quer demonstrar, com sua
solidez e o retorno de resultados que proporciona aos produtores, que o cooperativismo é o
melhor caminho. “Nós podemos atuar como uma empresa,
mas nenhuma empresa do segmento agropecuário pode oferecer a mesma segurança e
tantos benefícios que uma cooperativa forte”, afirma Higino.
OS DONOS - Segundo ele, a Cocamar é movida pelo compromisso de gerar renda aos seus
cooperados, dos quais 70% são
de pequeno porte. “Trabalhamos
para os nossos cooperados, que
são os donos do negócio, assegurando retorno de resultados
de várias maneiras”, explica o
presidente. Ele cita como exemplos a instalação de estruturas
de apoio em locais estratégicos
para facilitar o recebimento das
safras, a transferência de tecnologias por meio de uma equipe
técnica preparada e a realização
de eventos para que os produtores tenham acesso a novos conhecimentos e se mantenham
competitivos, sem falar da distribuição de sobras ao final de
cada exercício.

Em dezembro, apesar das dificuldades trazidas pela quebra
da safra, os cooperados receberam mais de R$ 40 milhões
em recursos rateados, equivalentes a 20% do resultado da
cooperativa. Para muitos, foi
como um décimo terceiro salário. Os produtores de soja, por
exemplo, tiveram direito a um
adicional de R$ 2,00 para cada
saca depositada.
EXPANSÃO - A ampliação territorial tem acontecido em
ritmo forte, nos últimos anos,
para aproveitar oportunidades
como as que estão surgindo
nos três estados. Em uma
delas, no interior de São Paulo, a cooperativa firmou no ano
passado uma parceria com a
usina Cocal, sediada em Paraguaçu Paulista. Pelo acordo,
foram arrendados 5,2 mil hectares e repassados a 19 cooperados para a renovação de
canaviais com a cultura da
soja. Os resultados têm sido
tão positivos que, de acordo
com a própria Cocal, os números devem ser ampliados
neste ano, abrindo assim uma
nova fronteira para produtores

que precisam de mais terras guradas três lojas para a comercialização de insumos agrípara plantar.
colas em municípios do sudoNOVAS FRONTEIRAS - Novas este paulista, a maior produfronteiras também estão sendo tora de grãos no estado vizinho.
abertas pela cooperativa na re- Em rápida expansão, o segmengião noroeste paranaense, onde to de insumos contribuiu com
desenvolve outro programa ino- R$ 1,4 bilhão para o faturavador, a integração lavoura-pe- mento da cooperativa e, até
cuária-floresta (ILPF), pelo qual 2025, a meta é elevar esse
pastos degradados são conver- montante para R$ 2,6 bilhões.
tidos ao moderno processo produtivo por meio do cultivo de Dona de um diversificado pargrãos no verão, que resulta em que industrial, a cooperativa
uma pecuária de alto desem- inaugurou no começo de fevepenho no inverno. A floresta de reiro uma moderna indústria de
eucalipto, em espaços interca- rações para 150 mil toneladas/
lares, vai servir para o conforto ano e prevê finalizar, nos próxitérmico dos animais e gerar mos meses, uma planta para
renda adicional com a venda de fertilizantes foliares. As operamadeira. Atualmente há mais de ções nessa área já incluem
200 mil hectares mantidos com desde uma indústria de extraarranjos integrados sob a orien- ção de óleo de soja e torrefatação da Cocamar.
dora de café, à produção de sucos e néctares de frutas, bebiMETA -“Para o ciclo 2020-2025 das à base de soja, maioneses
a Cocamar, contando com o en- e molhos, farinha de trigo, álvolvimento de um grande nú- cool doméstico, madeira tramero de cooperados e colabo- tada e sal mineral.
radores, definiu como meta
continuar crescendo fortemen- NOVOS NEGÓCIOS - Entre os
te, buscando o faturamento de novos negócios nos quais a Co10 bilhões em 2025”, ressalta camar ingressou nos últimos
Higino. Em janeiro, foram inau- anos, estão a concessão de

maquinários agrícolas John
Deere, posto de combustíveis,
unidade de beneficiamento de
sementes, corretora de seguros
e moinho de trigo.
Além da abertura de novas
lojas, estão previstas aquisições e melhorias de estruturas
operacionais, ampliação da capacidade estática de armazenagem de 1,7 para 2,3 milhões
de toneladas, investimentos
em inovação e aposta em novos
segmentos industriais, entre os
quais a produção de biodiesel,
etanol de milho e proteína animal (a partir da aquisição de
animais produzidos em sistema
de ILPF).
PLANEJAMENTO - O planejamento estratégico visa a garantir mais renda nas propriedades, incentivando a produção
de sorgo (para a indústria de rações), trigo branqueador destinado ao moinho, lavouras irrigadas e vários outros projetos
em estudo, entre eles piscicultura, pulses (grão de bico, ervilha e lentilha) e algodão para reforçar as opções de inverno.
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Trigo branqueador é opção para inverno
Além da perspectiva positiva de mercado, o plantio deste tipo de
grão diferenciado pode render um plus na remuneração da saca produzida
om o atraso ocorrido
no plantio, e consequentemente, na colheita da soja este
ano, por conta da estiagem no
início da safra, o plantio do
milho safrinha atrasou em até
20 dias em média, não sendo
possível plantar todas as
áreas normalmente destinadas à cultura na região da Cocamar. Neste contexto, o trigo
deve ganhar espaço entrando
como uma boa opção no inverno, especialmente o trigo
branqueador, cujo plantio vem
sendo fomentado pela Cocamar. A expectativa é que o sorgo também desponte como
opção para o período em regiões onde o ambiente produtivo mais restritivo dificulta o
cultivo do milho.

C

Segundo Rafael Furlanetto,
gerente Técnico de Culturas
Anuais, a expectativa este ano
é que sejam cultivados 90 mil
hectares com trigo, sendo 10
mil hectares de trigo branqueador. Ele conta que mais
recentemente, chegou-se a
plantar 150 mil hectares de
trigo na área de ação da cooperativa, em 2015, mas a área
ocupada com o trigo caiu para
77 mil hectares em 2019, devido a problemas climáticos e
de mercado nos últimos anos.
No caso do sorgo granífero, o
projeto piloto da Cocamar prevê este ano o plantio de 1.500
hectares até o final de março,
informa César Augusto Feltrin
Gesualdo, engenheiro agrô-

nomo coordenador da área de
Integração Lavoura e Pecuária.
VIABILIZAR - “O trigo é uma
cultura importante para o sistema produtivo das regiões
mais altas. E o projeto de incentivo ao plantio de trigo
branqueador é forma de viabilizar a cultura do trigo ao garantir maior rentabilidade ao
produtor”, afirma o gerente
Técnico Executivo, Renato
Watanabe, ressaltando que,
da mesma forma, “o sorgo é
uma diversificação de inverno
que reduz o risco para o produtor especialmente em região
de solos mais fracos, aumenta
a rentabilidade do produtor e
melhora a produtividade da
soja”.
Na opinião do superintendente
de Relação com o Cooperado,
Leandro Cezar Teixeira, os dois
projetos, do trigo branqueador
e do sorgo granifero, são muito importantes para os cooperados. “São alternativas que o
produtor tem à mesa para melhorar sua renda e diversificar
seu negócio. O sorgo é uma
nova cultura que pode ocupar
um espaço onde o plantio de
milho já não é mais adequado.
Dá mais flexibilidade ao produtor para diversificar a época
de plantio e a atividade, trazendo renda. O trigo branqueador também traz uma remuneração adicional para o cooperado. Há necessidade de
mais cuidados para se obter

um produto de qualidade, mas
a renda é bem maior. É uma
alternativa para o período de
inverno”, ressalta.
VOCAÇÃO - “Nossa região tem
vocação para o trigo e nossos
produtores são especialistas e
gostam de plantar trigo. Por
isso vejo que esse projeto tem
grandes perspectivas porque
abre o leque de opções a nossos cooperados de trabalharem com um produto diferenciado, de qualidade, e melhorar sua rentabilidade”, comenta o gerente das unidades
da Cocamar em Nova Fátima e
em São Sebastião da Amoreira, Claudinei Marcondes.
O cooperado Johny Nakashima,
que faz parte do Conselho de
Administração gestão 2018/21
e planta 136 hectares em São
Sebastião da Amoreira, em parceria com o pai,

Johny Nakashima vai plantar 46 hectares
do grão em São Sebastião da Amoreira
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Mário Nakashima,
é um dos produtores que tem
apostado no trigo branqueador
como opção de inverno.
AGREGAR VALOR - Em 2020,
seu plano é destinar 46 hectares do total para o plantio de
trigo branqueador, reservando
parte da área para a produção
de semente. Faz parte do projeto da cooperativa a multiplicação da semente do trigo
branqueador como forma de
agregar valor ao produtor. A
meta da Unidade de Beneficiamento de Sementes (UBS) da
Cocamar, instalada em São
Sebastião da Amoreira, é obter
25 mil sacas de trigo branqueador já para a próxima
safra, somando 70 mil sacas
entre todas as variedades.
“Existem áreas em nossa região onde o ambiente de produção não nos permite o plantio de milho, só restando o
trigo como opção. Por isso estamos apostando neste projeto. Observamos o desenvolvimento dessas novas variedades de trigo branqueador e
cremos ter bom potencial de
rendimento”, avalia Nakashima.
PROJETO - O Projeto Trigo
Branqueador surgiu em 2017

dentro de um trabalho de melhoria contínua (Lean Six
Sigma). “Ao estudar a cadeia
produtiva do trigo veio a ideia
de segregar o grão por qualidade industrial para agregar
valor a produção do cooperado
e viabilizar a cultura do trigo
aumentando sua lucratividade”, conta Furlanetto. O departamento técnico da Cocamar identificou então quais as
variedades de trigo branqueador eram mais valorizadas pelos moinhos, por causa do
aumento do rendimento de farinha especial, e segregou a
produção das áreas já plantadas com trigo branqueador,
devolvendo um valor adicional
de R$ 2,50 por saca de trigo
branqueador aos cooperados,
além de todos os demais benefícios.
Em 2018 a Cocamar fomentou
o plantio de trigo branqueador
com a variedade Noble, e 34
cooperados aderiram ao projeto plantando uma área de
830 hectares nas regiões de
São Sebastião da Amoreira,
Santa Cecília do Pavão, Assaí
e São Jerônimo da Serra, mas
as adversidades climáticas reduziram as produtividades obtidas. Foi pago um adicional de
R$ 3,70 por saca.

Em 2019, a equipe técnica estudou novas cultivares e trouxe novas alternativas para
2020: T Bio Duque e OR Madrepérola, além de expandir as
unidades com pontos de recebimento também para Nova
Fátima, Apucarana, Arapongas
e Cambé. “E o valor adicional
a ser pago já está definido.
Será dado um plus de R$ 4,00
por saca de trigo branqueador

com qualidade industrial afe- este ano é o cenário econômico de preços mais firmes,
rida”, destaca Furlanetto.
com tendências positivas no
QUALIDADE - O gerente Téc- mercado interno de trigo, conico de Culturas Anuais res- menta Diego Matheus dos
salta, entretanto, que é pre- Santos, gerente Comercial Miciso investir em tecnologia no lho e Trigo. “Em 2020, a contrigo. “A qualidade do grão é juntura econômica interna,
favorecida pelo nível tecnoló- com dólar em alta, baixa progico adotado. Quanto maior a dução e estoques de trigo,
tecnologia adotada, maior a aqueceram o mercado”. Em
produtividade e principalmen- 2019, houve quebra da produte a qualidade industrial e va- ção brasileira, 5 milhões de
lorização do produto”, diz. O toneladas de trigo, fazendo
plantio vai do início de abril com que o Brasil tivesse que
até o final de maio e o manejo importar 7 milhões de tonelacultural não difere do adota das, mais do que produz, para
para o trigo pão. O tipo de trigo atender a demanda.
branqueador, pela sua coloração, assegura qualidade in- SORGO - Além do trigo brandustrial superior para a produ- queador, como opção de planção de farinhas especiais, por tio de inverno nas regiões
mais frias, a Cocamar tem inisso o preço diferenciado.
centivado o plantio de sorgo,
MERCADO POSITIVO - Além do para as regiões onde o plantio
valor adicional pago pelo trigo tardio da soja impossibilitou o
braqueador, outro fator que plantio de milho safrinha ou
deve favorecer o seu plantio onde os solos são
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mais fracos e há
maior ocorrência de déficit hídrico. O grão é usado na alimentação animal, sendo destinado para a fabricação de
ração. Neste primeiro momento, a Cocamar estará recebendo a produção somente na unidade de Florestópolis, mas a
ideia é futuramente expandir
também para outras regiões.
A grande vantagem do sorgo
é a maior resistência da cultura às estiagens e por apresentar bom desenvolvimento
mesmo em solos mais fracos,
sendo uma nova opção de
renda ao produtor. A lavoura
também chega mais rápido
do que o milho, fechando o
ciclo de produção em 120
Sorgo vai bem mesmo em solos mais fracos ou onde há maior ocorrência de déficit hídrico
dias, contra 135 a 140 dias do
milho safrinha, fugindo do de produção também menor, contra uma média de R$ a 100 sacas por hectare e o entre 70% a 80% do valor da
risco de geada. Com um custo cerca de R$ 900 por hectare 1.400 do milho, produz de 90 mercado paga normalmente saca do milho.
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INVESTIMENTO

Indústria de ração pode
produzir 150 mil toneladas/ano
Nova estrutura, toda automatizada, conta com o que há de mais moderno no segmento
om capacidade para
produzir até 150 mil
toneladas/ano de ração, a Cocamar colocou em operação recentemente sua mais nova indústria localizada no parque industrial
da cooperativa, em Maringá,
onde antigamente funcionava
uma máquina de beneficiamento de algodão.

C

A área de 3 mil metros quadrados é equipada com o que há
de mais moderno no segmento,
sendo praticamente toda automatizada, além de estar próxima às estruturas onde a
cooperativa recebe e armazena
grãos e onde também realiza a
distribuição, o que facilita a logística.
AUTOMATIZAÇÃO - Um smartphone acionado pelo presidente do Conselho de Administração, Luiz Lourenço, deu início à
operação da nova indústria. De
início, a indústria vai funcionar
em turno único, gerando 16
postos de trabalho e produzindo ração para bovinos de
corte e leite, equinos, peixes,
cães e outros segmentos.
Ao todo foram investidos cerca
de R$ 27 milhões visando
aproveitar um mercado em
franca expansão e que requer
produtos de alta qualidade. O
objetivo é fortalecer ainda
mais a presença da Cocamar
em um segmento onde a cooperativa atua com destaque

desde 2010, produzindo rações
de alta qualidade.
AGREGAR VALOR - Para isso, a
cooperativa vinha utilizando
uma estrutura de terceiros, localizada em Rolândia. Com a
indústria própria, a Cocamar
pretende ampliar presença
nesse setor, atendendo ao
crescimento da demanda por
seus produtos e agregando
valor à produção de soja, milho
e outros produtos entregues AMPLIAR PORTFÓLIO - O prepelos produtores cooperados. sidente-executivo Divanir
Higino disse que, além desSegundo o presidente do Con- sa, há outras plantas indusselho de Administração, Luiz triais previstas para operar
Lourenço, contar com uma in- com nutrição foliar, biodiedústria própria estava, há mui- sel e etanol de milho. Com
to tempo, nos planos da coo- isso, a cooperativa amplia
perativa. “Temos agora uma ainda mais o seu portfólio
unidade industrial muito mo- industrial, já um dos maioderna e que agrega valor aos res e mais diversificados do
produtos dos cooperados. É cooperativismo brasileiro,
uma oportunidade que forta- que reúne, entre outras, unilece ainda mais o nosso cres- dades de produção de óleo e
derivados de soja, fios têxcimento”, ressaltou.

teis, néctares de frutas e bebidas à base de soja, molhos
(maioneses, catchup e mostarda), torrefadora de café,
farinha de trigo e madeira
tratada.

raná), José Roberto Ricken.
“Estamos detectando muitas
oportunidades no mercado
externo e nos preparando
para atendê-las com eficiência e qualidade”, disse,
elogiando a iniciativa da CoEm 2020, o setor cooperati- camar.
vista do estado deve investir
R$ 3,8 bilhões em estruturas,
70% das quais voltadas à
agroindustrialização, segundo o presidente do Sistema
Ocepar (Organização das CooVeja mais fotos
perativas do Estado do Paacessando o QRCode
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CULTURAS DO ARENITO

Dia de Campo será dia 26/3
O objetivo é sempre trazer soluções e oportunidades para os produtores da região
omares de laranja,
cultura da soja irrigada, cultura da
mandioca e projeto
para Integração lavourapecuária. Estes serão os
principais temas abordados
no Dia de Campo para Culturas do Arenito que a Cocamar promove no dia 26 de
março em sua Unidade de
Difusão de Tecnologias (UDT)
no município de Guairaçá,
região de Paranavaí, noroeste do estado. O objetivo é
sempre trazer soluções e
oportunidades para os produtores da região.

P

2 0 | J or n al d e S er vi ço Co c am ar

Localizada às margens da BR376, a área vem sendo utilizada há anos para a realização de dias de campo sobre
citricultura, como o que
aconteceu em 2019 reunindo
cerca de 400 participantes,
entre produtores e técnicos. Este ano o foco passa a
contemplar as culturas do
Arenito. Além desta novidade, o evento sediará o 1º Encontro das Mulheres em
Campo.
A expectativa é contar com a pecuaristas da região, espe- em que os temas serão aborpresença de 800 convidados, cialistas e lideranças, numa dados em estações específientre produtores de laranja, programação das 8 às 16:45h cas.

Laranja será
um dos temas
discutidos

ÓLEO DIESEL

Cocamar TRR completa 10 anos
como referência em
atendimento ao agronegócio
Com frota de 17 caminhões e comercialização de 36 milhões de litros
em 2019, está entre as maiores em seu segmento no Paraná

undada em 2010 pela
Cocamar Cooperativa
Industrial, a empresa
Cocamar TRR, especializada na comercialização
de óleo diesel, está completando dez anos entre as
maiores em seu segmento no
Paraná.

F

Com uma frota de 17 caminhões, a empresa fechou
2019 registrando a comercialização de mais de 36 milhões
de litros (contra 32,4 milhões

meiro ano, foram 6,5 milhões
de litros, transportados por
uma frota de 9 caminhões”,
conta Ruffo, que estima para
2020 um total de 38,5 milhões de litros e R$ 130 milhões em faturamento. “A
Cocamar TRR consolidou-se
como uma referência no merREFERÊNCIA - De acordo com cado de atendimento ao agroo gerente comercial de Com- negócio.”
bustíveis, Cleverton Ruffo,
em uma década o volume co- A empresa surgiu para atenmercializado chegou a 225 der a uma reivindicação dos
milhões de litros. “No pri- produtores cooperados, os

de litros em 2018) e um número superior a 18 mil entregas nas propriedades dos
produtores cooperados, nas
regiões norte e noroeste do
estado, oeste de São Paulo e
sul do Mato Grosso do Sul,
atendidas pela cooperativa.

quais desejavam contar com
uma empresa confiável, sem
o risco de continuarem adquirindo combustível de qualidade duvidosa e que vinha
causando danos aos motores
de máquinas agrícolas.

o gerente Cleverton Ruffo, o
novo padrão fortalece o elo
entre a cooperativa e os cooperados, de maneira que estes se sintam representados
toda vez que se depararem
com um dos caminhões.

NOSSA FORÇA - Para marcar
seus 10 anos, a Cocamar TRR
reconfigurou a apresentação
visual de seus caminhões,
estampando com destaque,
no tanque, o slogan “Nossa
força, o cooperado”. Segundo

O gerente de Cooperativismo,
João Sadao, aplaude a iniciativa, afirmando que ela “fortalece o sentimento de pertencimento do cooperado,
que, com certeza, também se
sente orgulhoso com isso”.
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GERAL

Técnicos visitam pomares paulistas
Nos dias 17 e 18 de fevereiro,
uma delegação formada por
profissionais técnicos ligados
à área de citros da Cocamar
realizou viagem a Aguaí, no interior de São Paulo, para uma
visita a pomares de laranja,
limão e tangerina.
Situado a 100 km de Campinas, no centro leste paulista,
o município de Aguaí se destaca como importante e diversificado centro produtor de

frutas de mesa. O gerente técnico Robson Luiz Bernabé Ferreira, que coordenou o grupo,
explicou que o objetivo foi
aprofundar conhecimentos e
trocar informações sobre nutrição de plantas e manejo de
pomares. Os visitantes conheceram também uma plantação
comercial de abacates, cultura que, segundo Ferreira,
está sendo avaliada para ser
oferecida como opção de
renda aos cooperados.

Uma equipe da empresa
Timac, parceira da Cocamar,
acompanhou os profissionais
da cooperativa em sua passagem pela região, formada por
José Elói Júnior, representante técnico comercial;
Paula Sasso, gerente regional
de vendas; Rafael Tavore e
Ludiana Canton (desenvolvimento de mercado), Sidney
Guardegue e Bruno Tamborim, supervisores regionais
de vendas.

Cocamar entrega prêmio sorteado no Safratec
A Cocamar realizou na manhã
do dia 21 de fevereiro a entrega do kit de agricultura de
precisão John Deere que havia
sido sorteado no Balcão de
Negócios durante o Safratec
2020, em janeiro.

ximo Alves dos Santos, é de
São Jorge do Ivaí. Ele fez a
compra de um pacote de insumos e, de quebra, levou uma
importante tecnologia para
seu maquinário. “Visito o Safratec todos os anos. Desta
vez, o balcão de negócios faO cooperado ganhador, Má- cilitou minha compra de insu-
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mos e ainda fui contemplado
com um prêmio muito bom”,
conta.
O Balcão de Negócios, uma
das novidades da feira, possibilitou a troca de insumos por
grãos (soja, sorgo e trigo branqueador).

FINANÇAS

Uma equipe a postos para atender os produtores
Excelência no atendimento e valorização do relacionamento são temas que foram reforçados
em reuniões com gerentes de negócios agro da Sicredi União PR/SP
eguro, crédito agrícola, previdência privada, poupança… os
produtores rurais encontram uma cesta de produtos e serviços na Sicredi
União PR/SP, voltados para
cada necessidade. Para auxiliá-los, a cooperativa conta
com 56 gerentes de negócios
agro, nas cinco regionais:
Maringá, Noroeste do Paraná,
Norte do Paraná, Centro-leste
paulista e Centro paulista.

S

Para que todos os gerentes
estejam alinhados à excelência do atendimento, foram
realizadas quatro reuniões:
em Londrina, Mogi Guaçu,
Cianorte e Maringá, todas em
fevereiro.
RELACIONAMENTO - Ao longo
de um dia inteiro, foram reforçados, aos gerentes agro,
a importância da experiência
no relacionamento. “Temos
especialistas em agronegócio
para oferecer a melhor solução financeira para o produtor”, reforça o gerente de desenvolvimento do agronegócio da Sicredi União, Vitor
Pasquini.

agência Cocamar, Cristiana
Tessarolo Marino faz questão
de visitar as propriedades rurais dos associados e oferecer um atendimento próximo.
“Temos uma cultura de pertencimento. Somos transparentes e incentivamos os
produtores a vir à agência.
Fazemos questão de cumprimentar, conversar e mostrar
para o associado que ele é
bem-vindo. Enquanto tem
instituição financeira que
evita a presença do correntista na agência, na Sicredi é
o contrário: acolhemos a todos”, conta ela, que tem
mais de 20 anos de experiência como gerente de agronegócio.

O atendimento próximo, que
é o “Jeito Sicredi de Ser”,
tem como base valores importantes para o produtor rural: cooperação, empatia, segurança, gentileza, confiança, proatividade e constância.

CUSTEIO - Após o custeio do
milho, nas próximas semanas
a equipe dará início às liberações do custeio de soja, com
juros a partir de 4,5% ao ano.
Também tem havido forte
procura pelo financiamento de 7% ao ano e, dependendo 100% do equipamento. “Para cadastral do produtor e tamde maquinários e veículos da linha, até cinco anos para agilizar o atendimento, man- bém o crédito pré-aprovado”,
BEM VINDO - Gerente agro na utilitários, com taxa a partir pagar e financiamento de até temos em dia a atualização destaca Cristiana.
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PROGRAMAÇÃO

Calendário de exposições
começa em março
Eventos são estratégicos para fortalecer ainda mais a imagem e a presença da cooperativa no segmento
s primeiras exposições
agropecuárias com a
participação da Cocamar em 2020, começaram no mês de março com a
49ª ExpoParanavaí, de 6 a 15,
em Paranavaí, e a 46ª ExpoUmuarama, de 12 a 22, em
Umuarama. As duas mais importantes cidades da região
noroeste paranaense são, também, os principais polos estaduais de pecuária de corte e
ambas – assim como suas regiões - contam há muitos anos
com unidades de atendimento
da cooperativa.

A

Os dois eventos são estratégicos para fortalecer ainda mais
a imagem e a presença da cooperativa no segmento pecuário,
que se moderniza rapidamente
e no qual ela vem ampliando a
cada ano a participação de
mercado.

dutos e serviços oferecem condições especiais de negociação
em um amplo estande para o
relacionamento com a comunidade.

A realidade dessas regiões não
se resume à atividade pecuária.
Nas duas, a Cocamar tem sido
CAMPANHAS - Por isso, as uma das principais incentivacampanhas realizadas de pro- doras do sistema de integração
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lavoura-pecuária-floresta
(ILPF), mantendo equipe técnica especializada, realizando
inúmeros eventos para transferência de tecnologias e estruturando unidades para o recebimento da produção. O resultado é que, ao longo dos anos,
tem havido a adesão de um
grande número de produtores,
convertendo pastos degrada-

dos em um sistema produtivo
inovador e sustentável.
AGENDA - A agenda de exposições paranaenses prevê a presença da Cocamar ainda, como
acontece todos os anos, na 60ª
edição da ExpoLondrina, de 9 a
19 de abril em Londrina, e na
48ª Expoingá, de 7 a 17 de maio
em Maringá.

Estande da Cocamar
na Expoingá 2019,
exposição que este
ano será de 7 a
17 de maio

EVENTO

Concessionária Cocamar
marca presença no Show Rural
A John Deere apresentou seus lançamentos e trouxe toda tecnologia que faz da
marca líder mundial no fornecimento de serviços e produtos avançados, de alta qualidade
om o tema de “reinventar a vida no
campo”, a John Deere,
através das concessionárias da região, participou, de
3 a 7 de fevereiro, da 32ª edição
do Show Rural Coopavel, em
Cascavel (PR) apresentando
soluções inovadoras e tecnológicas, com foco em aumento de
produtividade, rentabilidade e
sustentabilidade, além das últimas novidades para todo o
ciclo produtivo, do plantio a
colheita. A Concessionária Cocamar marcou presença oferecendo condições especiais em
equipamentos, peças e serviços durante a semana do
evento.
que aumenta em 8% a produtividade, e a transmissão ComTRATORES - Atendendo à de- mand Quad, que realiza a
manda dos consumidores bra- regulagem automática de marsileiros por tratores de médio cha em relação à velocidade,
porte, identificada pela empre- com economia de até 9% do
sa, a John Deere trouxe para o combustível. Outra novidade,
evento sua nova linha de trato- lançada simultaneamente no
res 6M composta por cinco mo- Brasil, na Europa e nos Estados
delos com potência de 135 a Unidos, é a cabine tecnológica,
210 cavalos, que se distinguem que possui uma visibilidade do
por serem compactos, mas campo ampliada e conta com
com potência, economia e er- uma reorganização dos aparegonomia, ideal para produtores lhos e uma suspensão que gaque precisam de uma máquina rante o conforto mesmo em
versátil e potente, mas que ofe- terrenos com curvas de níveis.
reça maior conforto, produtividade e resultados, segundo o NOVIDADES - Foram expostos
departamento técnico da John ainda no evento as linhas de
Deere.
tratores 6J, 5E e 7J, que auxiliam tanto no manejo quanto no
Dentre os pontos positivos dos plantio; as colheitadeiras Série
tratores 6M está o novo eixo S430, S550 e S760 (com 20, 25
dianteiro de suspensão TLS, e 30 pés respectivamente),

C

Foram oferecidas condições especiais em equipamentos, peças e servicos

pela John Deere, ainda apresentou seu pulverizador
PLA120J, versátil, equipado
com barra de 24,5m , tanque de
produto de 2000 litros rotomoldado e vão livre de 1,40m, sendo um dos mais leves da categoria, ideal para pequenas e
médias áreas. Essa máquina
agora possui motor John Deere
Classe II, que aumenta o torque, além de maior conforto e
visibilidade na cabine, e a mais
avançada tecnologia da John
Deere, que permite a conexão
da máquina com o Centro de
Operações e todo o suporte da
rede da John Deere, com mais
de 270 pontos de venda.

equipadas com Cabine Premium e piloto automático; e o
pulverizador M4030. Outra novidade é a disponibilidade das
tecnologias RowCommand™ e
SeedStar™ 2, nas plantadeiras
da série 1100, antes só presentes nas 2100 e DB ExactEmerge. Estas reduzem custos
ao evitar o sobreplantio de sementes, com o desligamento
individual linha a linha.

agronômicos coletados por
meio do sistema de gestão de
frota da marca, JDLink™ . Com
ele, é possível visualizar todo o
ciclo da lavoura, desde o preparo do solo até a colheita,
além de analisar informações
como mapas de velocidade,
taxas aplicadas e produtividade, planejamento dos trabalhos que cada equipamento
realizará e muito mais.

A Deere & Company é líder
mundial no fornecimento de
serviços e produtos avançados,
de alta qualidade, e, desde sua
fundação, em 1837, está comprometida com o sucesso dos
clientes. Prova disso é que todas as máquinas da empresa
podem se conectar ao Centro
de Operações, plataforma que
integra os dados de operação e

OUTRAS MARCAS - Também foi
lançada pela John Deere a nova
plataforma para milho de sua
marca GreenSystem™, com opções de 8 a 20 linhas, destaque
por ser mais leve e simples,
além de ser 100% compatível
com as colheitadeiras serie S Para mais informações, visite a
da companhia.
John Deere pelo site www.
JohnDeere.com ou, no Brasil,
A PLA, outra marca adquirida www.JohnDeere.com.br.
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MÁQUINAS

Produtos GreenSystem e PLA
complementam as soluções John Deere
Empresa trabalha continuamente para reforçar cada vez mais a posição de
único fabricante a ofertar um completo portfólio de soluções integradas
iante de um mundo
cada vez mais demandante por alimentos, é fundamental produzir mais e melhor e a
mecanização agrícola é elemento chave para aumento da
produção agrícola e produtividade do trabalho.

D

alumínio ou aço inox para colheita de milho; pulverizadores
hidráulicos, de arrasto e roçadeiras.
PLA - No caso da PLA, que originalmente era um conjunto
de empresas argentinas dedicadas à produção de maquinário, implementos e serviços
relacionados ao campo, reconhecida em mercados de todo
o mundo pela sua qualidade e
tecnologia, a John Deere adquiriu a empresa em agosto de
2018. Foi a PLA que em 1978
fabricou o primeiro pulverizador autopropelido da América
Latina e em 1999, o primeiro
pulverizador com piloto automático do mundo.

Tendo em vista que a solução
completa para mecanização
envolve o conjunto de trabalho
- equipamento principal e implemento - a John Deere trabalha continuamente para reforçar cada vez mais a posição
de único fabricante a ofertar
um completo portfólio de soluções integradas. Isso envolve não só o desenvolvimento de novos produtos, mas
também, linhas complemen- E foi justamente por causa do
tares, especialmente de im- forte viés de inovação e do
portfólio de produtos inovadoplementos.
res, com custo-benefício efeGREENSYSTEM - A linha atual tivo, que John Deere a adquiriu
de produtos GreenSystem™ visando agregar ainda mais
envolve implementos do pre- tecnologia e serviços espeparo à colheita, contemplan- cialmente aos produtores rudo: acessórios para carrega- rais de menor porte, ajudoras frontais - guincho big dando-os a melhorar sua probag, lâmina frontal e empilha- dutividade.
dor de pallets; caixa para semeadura de grãos finos (es- PULVERIZADORES - Todos os
pecialmente ruziziensis) na modelos dos pulverizadores
entrelinha do milho; carrega- PLA se destacam pela durabidoras frontais; distribuidor de lidade e resistência da estrunutrientes; grades aradoras e tura, através de seus chassis
niveladoras; cabeçalho para PowerFlex, construído em 3
união de duas plantadeiras níveis, o que proporciona mepara plantio em tandem – lan- lhor elasticidade permitindo
ça dualflex; plataformas em manter sua performance nos
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locais de altas exigências de
torção. A cabine é montada
sobre calços de amortecimento para proporcionar maior estabilidade ao operador, além
de ser equipada com ar condicionado e acesso via escada

hidráulica. Destaque especial
deve ser dado à estabilidade
de trabalho do quadro e barras, um diferencial dos produtos PLA, o que assegura a
maior precisão possível em
cada aplicação.

Para mais informações visite
a Concessionária John Deere
em Maringá, Paranavaí, Apucarana, Cambé, Cornélio Procópio, Ivaiporã, São Pedro do
Ivaí, Querência do Norte e São
Jorge do Ivaí.

ALMANAQUE

Uma campeã na vida
Ex-obesa, sedentária e com várias doenças, Maristela Santos, que trabalha na
Cocamar de Tamarana, se tornou uma vencedora nas pistas de corrida e na saúde
onquistar o oitavo lugar geral feminino e
terceiro na categoria
por idade dentre os 35
mil corredores que participaram da 95ª edição da Corrida
Internacional de São Silvestre,
em São Paulo, a mais importante corrida de rua do Brasil e
uma das principais do mundo,
foi um feito na vida da atleta
amadora Maristela Silva Pedro
Santos, 39 anos, que trabalha
como zeladora na unidade da
Cocamar de Tamarana. E isso
após somente um ano e meio
de treinamento. Mas o resultado da tradicional prova tem
pouca importância se comparado a tudo que conquistou
neste curto espaço de tempo.
“Quando estou correndo, estou
realizada e de bem com a vida”,
afirma.

C

ticulações, de pressão alta e
outros, dando um novo sentido
na vida de Maristela. “Quando
comecei a caminhar, estava tão
fora de forma que fiquei uma
semana com os tornozelos inchados e com febre, mas não
desisti, mesmo com os problemas que tive no joelho também”.
Assim que começou a correr,
a tamaranense ganhou saúde,
medalhas e novos objetivos
para o futuro. Das 32 competições de que já participou,
Maristela trouxe 31 troféus
para casa, a maior parte de
primeiro lugar. A única competição em que não levou nada foi na Corrida Internacional
de São Silvestre de 2018,
quando participou pela primeira vez.

PÓDIO - Já na primeira competição de que participou na vida,
“Corrida do Bem, do Hospital
do Câncer, de 10 km, em Londrina, ficou em segundo lugar
competindo com cerca de 800
pessoas, incluindo atletas que
já corriam há mais de 10 anos.
“Estava treinando por conta,
sozinha, a cerca de quatro meses. Eu não tinha nem noção do
que era uma corrida de rua,
tanto que só descobri que estava na frente quando cheguei,
porque via um monte de gente
TRANSFORMAÇÃO - Além de na frente, que é o que se chama
dar adeus a mais de 40 quilos, de pipoca”
ganhou músculos e as corridas
e hábitos alimentares mais Casada e mãe de duas filhas,
saudáveis colocaram fim aos ela mora em Tamarana. Para ir
problemas com refluxo, nas ar- e voltar do trabalho, na unidade
Ex-obesa e ex-sedentária com
sérios problemas de saúde,
Maristela começou a correr
para perder peso e poder fazer
uma cirurgia no esôfago, para
sanar o problema de refluxo
que a incomodava. A rotina de
exercícios físicos, que teve início com caminhadas leves e
passeios de bicicleta, deu tão
certo que a cirurgia nem foi necessária. Dos 98 quilos que
possuía até 2018, reduziu para
57 quilos.

da Cocamar na cidade, Maristela corre cerca de seis quilômetros. Após o trabalho, faz
treinamento orientado e ainda
tem pique para levantar às
5h30 para correr antes de ir
para o trabalho, “para ter mais
disposição”.
PAIXÃO - “Eu não posso ver
uma pista que me dá vontade
de correr. Ganhei saúde e ainda
estou ganhando pódio. É outra
vida. Corro 21 quilômetros e
chego inteira. Minha especialidade é longa distância”, comenta Maristela, que, graças
aos resultados impressionantes, passou a fazer parte da
equipe de corredores Os Tucanos, de Rolândia.
Na São Silvestre, Maristela percorreu o tradicional circuito
paulistano em uma hora, 9 minutos e 12 segundos e nem
acreditou quando na Avenida
Brigadeiro ultrapassou duas
atletas do grupo de elite. "Apesar da viagem cansativa e de

ter enfrentado muitas dores
musculares e de até ter corrido
sem tomar café da manhã, alcancei um bom resultado",
avalia a competidora, que planeja correr no grupo de elite da
prova no ano que vem, além de

disputar a Prova Tiradentes
este ano, em Maringá, disputar
sua primeira corrida fora do
Brasil, em Berlim, e ainda marcar presença em até 10 circuitos de nível internacional dentro do País.
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FAMÍLIA DO CAMPO

Os pioneiros no plantio de soja no Guerra
Os irmãos Dirvail e Valter Marcon de Souza, de Maringá,
foram os primeiros a introduzirem a cultura numa
região onde a terra era considerada imprópria
irvail e Valter Marcon
de Souza foram chamados de loucos quando compraram 116
hectares de pasto degradado
em sociedade na região da Comunidade Guerra em Maringá
decididos a plantar soja, em
1971. O começo não foi fácil,
mas quando os vizinhos começaram a ver os resultados e
após a geada de 1975, que dizimou o resto do cafezal que havia
na região, todo mundo aderiu a
“loucura” dos Marcon. Hoje a
região é conhecida pelas altas
produtividades e por ser uma
das poucas áreas rurais em Maringá onde um grande número
de produtores ainda mora na
propriedade, além de preservarem o forte senso comunitário.

D

PIONEIROS - Apesar de vários
produtores plantarem soja em
Maringá na época, na região
ninguém nem sonhava em
apostar na cultura porque diziam que a terra ali era ruim. Só
havia cafezais e muito pasto
degradado. “Fomos os pioneiros. O colonião estava mais alto
do que uma casa. Estava tudo
abandonado e cheio de erosão.
Mas, compramos pensando em
plantar soja. Destocamos, passamos o arado e a grade niveladora, coisa hoje inimaginável.
E a colheita foi terceirizada,
mas já em 1973 compramos
nossa primeira colheitadeira”,
conta o cooperado Dirlei, um
dos três filhos de Dirvail e Rute.
Junto com seu irmão gêmeo,
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Volnei, cuida hoje das terras da família e demais produtores,
família. O irmão mais novo, principalmente na época do café, era a de comercializar, em
acabou indo para a cidade.
especial quando produzia bem.
A experiência que Dirvail e Val- Por isso que, anos mais tarde,
ter tinham com a soja era de contar com todo suporte técnico
plantar a cultura no meio do e de logística da Cocamar foi tão
cafezal. “Aquilo era serviço de importante para a família.
louco: plantar na matraca, colher no ferro, debulhar na tri- “Os cerealistas pagavam o que
lhadeira, amontoar, ensacar e queriam. Não havia cooperaticarregar. Chegamos a usar vas como hoje e os produtores acabavam se sujeitando.
cambão”, lembra Volnei.
Melhorou muito depois que a
BAIXA PRODUÇÃO - Na região Cocamar foi criada. Meu pai
do Guerra, nos dois primeiros cooperou logo no início. Hoje
anos, a família não produziu quem reclama da agricultura
quase nada. “Deu até desgosto não tem por que. Temos recurver a soja, 25 a 30 sacas por al- sos, tecnologia, recomendação
queire (10 a 12 sacas por hec- técnica, inúmeras opções de
tare). Mas eles não desistiram variedades e produtos defensiporque sabiam que o futuro es- vos. É difícil errar”, comenta
tava naquele grão”, recorda-se Dirlei.
Dirlei, citando que não havia
curva de nível e a cada chuva
forte a terra ia parar no rio,
abrindo erosões, mesmo não A família Marcon também partisendo uma área muito incli- cipou do pioneirismo parananada.
ense no plantio de milho safrinha, que resultou hoje na se“Também, ninguém fazia aná- gunda safra, que cresce a cada
lise de solo e só depois desco- ano em importância dentro da
brimos que a terra não produzia renda das propriedades rurais no
por causa do alumínio no solo. Paraná e em vários outros estaNão tínhamos orientação téc- dos. Quando nem se pensava em
nica. Um vizinho japonês foi plantar milho no inverno, os
quem disse que era preciso Marcon Souza foram uma das
aplicar calcário. Corrigida a aci- famílias de produtores rurais
dez da terra, a soja começou a que, por falta de opção de planproduzir bem, além do trigo”, tio no período de inverno, comeafirma Dirlei.
çaram a utilizar milho do paiol
para semear o solo, sem qualCOOPERATIVISMO - Outra gran- quer tecnologia, só para não deide dificuldade enfrentada pela xar em pousio.

Dirlei e Volnei dão continuidade ao trabalho

NOVA GERAÇÃO - Ele e o irmão
Volnei assumiram a propriedade entre o final da década de
1980 e início da de 1990. Hoje
plantam 223 hectares com soja
e milho, moram na propriedade, têm pomar, horta, culturas
de subsistência, criação de

frango, porco e até umas novilhas para o gasto. Volnei e a
esposa Irene têm dois filhos,
que já ajudam no dia a dia, Samuel e Beatriz. Dirlei e Izabel
tem dois filhos, Micheli, já casada e Otávio que ajuda e está
cursando agronomia.

Pioneirismo no milho safrinha
“Depois que o governo deixou
de comprar o trigo, ficamos desanimados com a cultura e paramos de plantar em 1978. Mas
deixar a terra em pousio não era
uma opção”, comenta Dirlei.
Como os produtores aproveitavam para plantar milho nos terraços, onde a máquina não
conseguia colher soja e trigo,
durante praticamente todo o
ano, veio a ideia de plantar milho em área maior, mesmo sem
tecnologia, só para ver o que
dava. “Como praticamente não
tínhamos despesas, o que dava
era lucro e mantínhamos o solo
coberto”, diz Volnei.

Os produtores selecionavam as
melhores sementes para serem
aproveitadas no plantio. “Quando não geava e chovia bem,
dava boa produção. E isso animou o pessoal, que passou a
usar mais tecnologia a cada
ano, até ser instituído como segunda safra, com direito a zoneamento, financiamento e seguro”, complementa Dirlei.
Anos mais tarde, com o plantio
direto, a família voltou a plantar
trigo por mais alguns anos.
“Imagine que antigamente a
prática usual era queimar a
palha do trigo para facilitar o
plantio”, ressalta Dirlei.

FAMÍLIA DO CAMPO

Chegada em 1957
Os avós de Dirlei e Volnei, Maria
e Otávio de Souza vieram de
Pompeia, São Paulo, onde a terra que possuíam já não era mais
suficiente para sustentar os
seis filhos e as novas famílias
que começavam a se formar.
Venderam tudo e compraram 44
hectares de mata em Paiçandu,
próximo a Maringá, no Paraná,
em 1957, para plantar café.

em Maringá. “Minha família era
grande e tocava várias propriedades. Chegaram a ter um sítio
onde hoje é o Borba Gato e ajudaram a abrir mato na Avenida
Brasil, no Maringá Velho, no início da cidade”, comenta Dirlei.

ONÇA - Ele diz que os pais e
tios sempre contavam que
havia muita cobra e até onça
pela região. Era comum escuJunto vieram outros familiares, tar os urros delas a noite ou ver
tanto que Vitório Marcon, tio de as pegadas, mas nunca se deDirvail, é pioneiro e nome de rua frontaram com nenhuma, ao

contrário das cobras, que necessitava manter-se atento
para não pisar em uma.
Mas o avô por parte de mãe,
Jorge Vieira, sempre contavam
que passou apurado com uma
onça. Em uma noite em que
havia saído para ir a um terço,
na volta, quando já estava
chegando em casa, escutou os
urros da bicha por perto e nem
olhou para trás para ver onde
estava. Chegou “corrido” com
a onça no encalço.

Rivalidade
Quando o pai e os tios eram rapazes novos e solteiros, sempre
trabalhavam muito, conta Dirlei. Valter, que se tornou sócio
de Dirvail, conta que tinha um
dos joelhos estourado de tanto
agachar e levantar para abanar
café. Forte e alto, era campeão
na arte, conseguindo abanar

até 50 sacas de café por dia.
Mas também todos gostavam
de jogar bola e frequentar os
bailes realizados nas fazendas.
E comentavam que a rivalidade
nascida nos campos de futebol
entre os rapazes das diferentes
águas, se estendia para os bai-

les. Quando iam, em grupos, de
uma água para outra, a chegada já causava alvoroço e
qualquer provocação, como tirar uma moça da água rival para dançar, já era motivo para
começar uma briga. Havia ocasiões em que os atritos terminavam em tiros.

São gêmeos?
Ao contrário de hoje quando as
mulheres grávidas tem acompanhamento de toda a gestação, antigamente elas só iam
ao médico na hora do parto,
isso quando o mesmo não era
feito por uma parteira ou uma
vizinha. Rute só descobriu que
estava grávida de gêmeos na
hora do parto. E para piorar, um
estava “sentado”.
A mãe sempre conta que só
estão todos vivos graças à dona
Anita, a enfermeira do Centro
Rural, que estava ajudando no
parto. Esse Centro, Dirlei diz

que era uma espécie de posto
de saúde, mas mantido por um
casal de médicos norte americanos que prestavam assistência social em Paiçandu na época. Foi dona Anita quem pegou
seu próprio carro e levou Rute
para o hospital na cidade,
quando as coisas complicaram.

Acesse o QRCode
e veja mais fotos e vídeos

Tudo em sociedade
Até o final da década de 1980,
Dirvail e Valter eram sócios.
Além das propriedades rurais,
que tocavam juntos, montaram
uma venda em Paiçandu, na
década de 1960. Era Dirvail que
morava lá, mas ficaram poucos
anos com o comércio.

com três anos na época, passou tão mal que nunca mais
quis saber de beber. De cerveja e vinho ele gosta, mas
passa longe da pinga. Escondido, encheu o copo e deu a
golada, como via fazer. Ficou
completamente bêbado.

Ali é que os gêmeos viviam suas aventuras e aprontavam todo tipo de arte. De tanto verem
os homens se deliciando fumando cigarros ou tomando
pinga, como se fossem as coisas mais deliciosas do mundo,
resolveram experimentar escondido dos pais. No cigarro
não viram a menor graça,
tanto que até hoje não fumam.
Já por conta da pinga, Volnei,

Por conta das artes que faziam,
viviam apanhando. Era comum
ver Rute correndo atrás de um
com a varinha na mão, como da
vez que Volnei correu ao redor
da casa com a mãe no encalço
e na tentativa de pular a cerca
de arame farpado, rasgou o
dedo. “Além de me machucar
ainda apanhei gostoso”.
VACA BRABA - Em outra oca-

sião, Dirlei quase foi pisoteado
por uma novilha, quando bem
pequeno. Ele brincava no quintal e aproveitou um descuido de
todos para entrar no pasto. Só
não morreu porque Isabel, a
menina que ajudava a mãe, viu
e mesmo sendo ainda criança,
partiu com uma vara para cima
da vaca assustando-a. Até hoje
Dirlei tem trauma de vaca e não
adianta falar que não fazem
mal a ninguém. Para justificar
seus receios conta a história de
um vizinho, de 60 anos, em Maringá, que morreu pisoteado
pelo touro holandês que criou
na mamadeira, desde bezerro.
Ele entrou sozinho na mangueira e quando o encontraram,
estava morto, pisoteado.

Um baque
A morte do pai, há 16 anos, de
câncer, foi um fato que marcou
a vida dos irmãos. “Ele era nossa viga mestre”. Italiano sistemático e trabalhador, “gostava
da vírgula no lugar certo” e era
um apaixonado por vinho. Dirlei
conta que, todo final de tarde,
após o trabalho, o pai enchia um
canecão e ficava saboreando.
Aprendeu a beber vinho com o
pai, que comprava de tonel do
Rio Grande do Sul. Por isso

quando viu uma palestra da
Emater sobre fabricação de vinho, se interessou pelo negócio
e foi atrás de mais informações.
Hoje Dirlei fabrica cerca de 200
litros por ano. Compra a uva
bordô de um produtor de Maringá e faz de forma artesanal,
para consumo da família e amigos. E o vinho já tem ganhado
fama, recebendo elogios até de
especialistas.
J or n al d e S er viç o Co c am ar | 29

FESTIVAL

De tão boa, a carne desmancha na boca
Assim é a posta branca ao molho que leva suco de laranja, uma receita que a família
conheceu e, para alegria geral, não deixa de preparar em ocasiões especiais
família de Durvalino e
Elvira Pizzani vive há
muitos anos na cidade
em Japurá, região de
Cianorte, mas nunca deixou de
manter criações e cultivos no
sítio, para consumo próprio.
Tradicionais produtores de soja
e milho, eles preservam assim
uma saudável tradição que hoje
é privilégio de poucos.

A

Aos hábitos de origem italiana
do marido juntaram-se os conhecimentos herdados por Elvira, que tem sangue espanhol e
romeno. Casados em 1967, ela e
Durvalino já completaram mais
de 50 anos de união e, como não
poderia ser diferente, as reuniões com os 5 filhos, 2 netos e
demais familiares são sempre
muito alegres. Nessas ocasiões,
há um prato que não pode faltar
e só de falar deixa o pessoal com
água na boca: posta branca bovina preparada ao molho com
suco de laranja. De tão bom, a
carne fica desmanchando.
Foi essa delícia que Elvira inscreveu no Chefs do Campo: a receita chamou a atenção da
equipe organizadora e foi selecionada entre as 15 semifinalistas, de um total de 148. Elvira
conta que o prato foi trazido
para a família por iniciativa da
filha Margarete, que mora em
Curitiba. “Fizemos uma vez, todo mundo aprovou e, a partir
daí, fazemos sempre”, relata.
FAMÍLIA PIONEIRA
A família de Durvalino chegou a
Japurá em 1962, vinda de Cambé, animada com a expectativa
de progredir na cafeicultura.
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Mas com a geada negra de
1975, que devastou os cafezais,
eles prestaram atenção em um
cultivo que prometia mais futuro: a soja. E como a Cocamar
estava inaugurando uma unidade de recebimento do grão
em Jussara, a 50 km, não tiveram dúvida. Desde então, eles
são associados da cooperativa,
que na década de 1980 instalou
uma estrutura em Japurá.
Durvalino conta que frequenta os
dias de campo promovidos pela
Cocamar, onde tem acesso a novas tecnologias, para o aprimoramento dos negócios. E que
costuma, também, tomar as
principais decisões em família,
ouvindo a esposa e os filhos.
Com a soja, aliás, Elvira aprendeu
a preparar uma farofa irresistível,
numa receita que leva calabresa
e temperos diversos. E tem também uma variedade de pães,
igualmente muito requisitados.

• 4 cebolas bem picadas
• 5 tomates sem pelo e bem
picados
• 2 caixas de creme de leite
• 1 lata de milho verde
• suco de laranja espremido
na hora
• mussarela
• farinha de trigo só para
Paulista de Quatá (SP), ela engrossar um pouco o caldo
aprendeu a cozinhar cedo, pre- • sal a gosto
parando muitas guloseimas para • óleo ou banha de porco
aproveitar as carnes de frango e
MODO DE FAZER
porco, mandioca, ovos, frutas,
legumes etc. Quando seus pais Fritar a carne em óleo ou na
trouxeram a família para o Para- banha de porco numa panela de
ná, eles viveram por uns tempos pressão e, quando estiver frita,
perto de Ivatuba, região de Ma- tirar e reservar. Deixar só um
ringá, fixando-se depois em Ja- pouco da banha no fundo da papurá. “A gente produzia quase nela, para refogar a cebola;
tudo no sítio, comprava pouca acrescentar também o tomate.
Quando estiver refogado, volte
coisa da cidade”, lembra.
com a carne na panela e desPOSTA BRANCA COM LARANJA peje suco de laranja em quantidade suficiente para cobrir a
INGREDIENTES
carne, acrescentando um pou• 2 kg de posta branca cortada quinho de sal (à gosto). Cozinem pedaços na espessura de har por uns 6 minutos e verificar
1cm cada (dá para 10 pessoas) se a carne está realmente ma-

Elvira Dias Pizzani e a família, prato não pode faltar nas reuniões

cia. Se estiver no ponto, acrescente o milho verde e ferva por
mais 2 minutos. Retire a carne
da panela e coloque-a numa
travessa. Ao caldo quente que
ficou na panela, despeje uma
pitada de farinha de trigo, só
para engrossar um pouquinho.
Acrescente o creme de leite,
mexa bem e coloque uma quantidade do caldo em cima da
carne, deixando um pouco para
temperar o macarrão que servirá de acompanhamento. Sobre

os pedaços de carne, deposite a
mussarela cortada em tiras. Por
fim, é só levar ao forno para
uma chegada rápida, de alguns
minutos, apenas para derreter a
mussarela. A carne está pronta
para servir.
Esse prato pode ser acompanhado de qualquer tipo de massa, como espaguete, nhoque e
outra. Se quiser, pode incluir na
mesa, ainda, um arroz branco e
uma salada.
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