


Primeiro semestre de

boas notícias

O primeiro semestre de
2015 foi recheado de boas no-
tícias para a Cocamar. A coo-
perativa registrou volumes
históricos de recebimento de
soja e a expansão das vendas
de insumos agropecuários fi-
cou dentro do esperado. 

NÚMEROS - Durante apre-
sentação dos números aos
associados em 42 reuniões
regionais realizadas entre os
dias 12 e 17 de julho, a dire-
toria destacou que a Cocamar
pode superar as previsões e
crescer em 2015 mais do que
estimava anteriormente. O
vice-presidente de Gestão e

Operações, Divanir Higino da
Silva, definiu o primeiro se-
mestre “como um dos melho-
res de todos os tempos”. 

RECEBIMENTO - A quanti-
dade de soja depositada deve
chegar a 1,240 milhão de to-
neladas (incluindo 140 mil
adquiridas de terceiros para
processamento industrial),
contra o montante de 900
mil em 2014. Por sua vez, os
volumes previstos para a
safra de milho de inverno, já
em andamento, são calcula-
dos em 940 mil toneladas
(contra 825 mil do ano pas-
sado). As de trigo, em 130 mil

toneladas (foram 120 mil na
temporada anterior). Só café
e laranja devem ficar pouco
abaixo do previsto: o pri-
meiro, de 300 mil sacas em
2014 para 290 mil este ano
e, o segundo, de 7,4 milhões
de caixas de 40,8 quilos na
safra passada, para 6,2 mi-
lhões no presente exercício –
em ambos os casos devido a
problemas climáticos.

NOVOS PATAMARES - O
crescimento da Cocamar é
alavancado, também, pelas
áreas de vendas. As de insu-
mos agropecuários devem

somar R$ 830 milhões em
2015, contra os R$ 695 mi-
lhões alcançados no ano pas-
sado, enquanto as de pro-
dutos ao varejo são proje-
tadas em R$ 640 milhões,
ante os R$ 595 milhões do
último ano. Com tudo isso, o
faturamento do grupo Coca-
mar em 2015 pode chegar a
R$ 3,110 bilhões, frente aos
R$ 2,865 bilhões registrados
no último exercício. Até pou-
co tempo, a cooperativa esti-
mava faturar R$ 3,05 bilhões
neste ano.  

FAVORÁVEL - Ao participar

de algumas das reuniões
com os cooperados, o presi-
dente do Conselho de Admi-
nistração da Cocamar, Luiz
Lourenço, comentou as difi-
culdades enfrentadas atual-
mente pela economia do país
para fazer um contraponto: o
agronegócio é o único setor
que não apenas está conse-
guindo manter a sua renda,
como apresenta perspectivas
favoráveis para os próximos
meses e também para a safra
de verão 2015/16. “Não dá
para imaginar o que seria do
país sem o agronegócio”, pon-
tuou Lourenço. 

Detalhe de reunião
com cooperados em
Maringá: foram 42

eventos entre os dias
12 e 17 de julho 
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DESEMPENHO

COCAMAR Recebimento de produtos
agrícolas e vendas em geral atingiram
aos objetivos e a cooperativa avança
agora para chegar ao final do ano com
novas marcas históricas. Da Redação 

O primeiro semestre foi um
dos melhores de todos os
tempos para a cooperativa

DIVANIR HIGINO DA SILVA,
vice-presidente de Gestão e Operações



Embora com foco no mer-
cado interno, a Cocamar é
representativa também na
exportação e, em 2014, suas
vendas externas deram um
salto em comparação a 2013.
Os volumes somaram US$
144 milhões, contra US$ 99
milhões do ano anterior. A
tendência, segundo a coope-
rativa, é que os negócios con-
tinuem evoluindo em 2015. 

FARELO - A Cocamar embar-
ca basicamente farelo de
soja – item que representa
quase 97,8% do total – mas
o leque de produtos exporta-

dos é variado. Compreende,
também, sucos e néctares de
frutas, que segue para re-
giões asiáticas, bebidas a ba-
se de soja e até maioneses,
destinados a países africa-
nos. A União Europeia rece-
be praticamente todo o farelo
de soja, além de suco con-
centrado de laranja. 

SUSTENTÁVEL - O suco de
laranja é distribuído ao va-
rejo na Europa com a chan-
cela do Comércio Justo, um
segmento voltado a consumi-
dores que priorizam produtos
sustentáveis e que está em ex-

pansão no mercado interna-
cional. 

A exportação deverá repre-
sentar cerca de 10% do fatu-
ramento global da coopera-
tiva, previsto em R$ 3,110 bi-
lhões este ano.  
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Cocamar evolui 
também em exportação

US$ 144
milhões foi o 

montante 
exportado 
em 2014 

EMBARQUES

Comparando
com 2010,

faturamento
deve dobrar



A primeira edição da Safra-
tec de Inverno, promovida no
dia 10 de julho pela Cocamar
em sua Unidade de Difusão
de Tecnologias (UDT) no mu-
nicípio de Floresta, região de
Maringá (PR), reuniu cerca de
dois mil produtores. Muito
embora as chuvas intensas
dos dias que a antecederam
tivessem atrapalhado alguns
protocolos, como os de rota-
ção de culturas e manejo de
solos, a feira não foi prejudi-
cada, conforme avalia o ge-
rente técnico Leandro Cezar

Teixeira. “Tudo o que o produ-
tor precisa para aumentar a
sua produtividade, ele encon-
trou no evento”, disse. 

DESENVOLVER - Acompa-
nhado da esposa Cleide, o pe-
cuarista e agricultor de Pre-
sidente Prudente (SP), Eduar-
do Veloso, definiu a iniciativa
como “importante para o de-
senvolvimento técnico dos
produtores”. De Arapongas
(PR), interessados em conhe-
cer no-vos materiais de trigo
e mi-lho, os associados Mário

Volpato, Arlindo Makiniks e
Mário Rossetti visitaram vá-
rios estandes e experimentos.
Dono de 25 alqueires, Ros-
setti explicou que gosta de ir
a feiras assim “para aprimo-
rar os conhecimentos, pois há
sempre novidades”. Com pro-
priedade em Aral Moreira
(MS), onde produzem soja e

milho, Fumio Kuroda e o filho
André disseram buscar dicas
“para melhorar a produtivi-
dade”. De Primeiro de Maio
(PR), o casal Takashi e Kiku-
ko Kawakubo observou expe-
rimentos com milho para le-
var para a propriedade deles,
de 250 alquei-
res. 
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mostra

Dois mil produtores
visitaram a Safratec

TECNOLOGIAS   Em sua primeira
edição no novo formato, evento
apresentou dezenas de novidades em
matéria de milho e trigo, além de
discutir o potencial para o aumento da
produtividade de soja. Por Rogério Recco

O tempo chuvoso
deu uma trégua e

os produtores vieram
de diferentes regiões;

informações são
fundamentais para
o desenvolvimento

das atividades 



AVANÇAR - Mo-
rador em Cambé

(PR), o produtor Sérgio Viú-
des, que cultiva soja, milho e
trigo naquele município e tam-
bém em Rolândia, conta que
na última safra colheu mais
de 150 sacas de soja por al-
queire, mas disse que há sem-
pre onde melhorar e avançar
nessa média. Em relação ao
milho, o potencial nesta safra
é superior, segundo ele, a 300
sacas por alqueire. Viúdes vi-
sitou a Safratec em compa-
nhia do gerente da Cocamar
em Cambé, Adilson Jardim
Nocchi. 

TRIGO - Um cultivar denomi-
nado “Graúna” foi apresentado
em pré-lançamento pelo espe-
cialista Luis César Vieira Ta-
vares, da Embrapa. Trata-se,
segundo ele, de um material
tardio que, por suas caracte-
rísticas, é opção para quer
fugir de doenças como bru-
sone e giberela.  “Em 2016 es-
se cultivar irá pra campos de
sementes para multiplicação”,
informou Tavares, lembrando
que o trigo pode fazer parte de
um programa de rotação de
culturas na propriedade, me-
lhorando as condições de solo
e combatendo ervas daninhas
como buva e capim-amargoso. 

CAFÉ - Um grupo de Cianorte

(PR) veio para observar expe-
rimentos com café. “Nós produ-
zimos soja, mas permanece-
mos na cafeicultura”, afirmou
Ângelo Minielo, que estava
acompanhado de representan-
tes da família Brazoloto (Gil-
mar, Ângelo e Elisa) e do téc-
nico Ênio José Gonçalves, da

Unicampo. Juntos, eles pos-
suem mais de 80 mil pés, dos
quais 80% mecanizados. “Ain-
da falta um secador e vamos
providenciar isto logo”, disse
Ângelo Minielo, lembrando
que o cafezal da família, total-
mente segurado, produz de 35
a 38 sacas beneficiadas por

hectare. “É uma cultura muito
rentável, desde que conduzida
com profissionalismo e sob
orientação técnica adequada”,
acrescentou.  

Com sua propriedade em Al-
tônia, região de Umuarama
(PR), Luis Carlos Faria disse

que tem investido em mecani-
zação e tratos culturais. A fa-
mília possui 22 mil pés e sua
previsão é colher a média de
100 sacas “limpas” por hectare
na safra em andamento. Já
Antonio Fachini, de São Jorge
do Patrocínio, disse que há
dois anos renovou seu cafezal.  
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Acima, o gerente da Cocamar em Presidente Prudente (SP), com Eduardo Velloso e esposa Cleide;
de Arapongas, produtores Mário Volpato, Arlindo Makiniks e Mário Rossetti observam experimentos

Fumio Kuroda e o filho André, com propriedade em Aral Moreira (MS), vieram em busca de novidades;
o casal Takashi e Kikuko, de Primeiro de Maio, percorreu todas as áreas 



SAFRATEC
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Em sentido horário: O produtor Sérgio Viúdes, de
Cambé, com o gerente da unidade local da Cocamar,
Adilson Jardim Nocchi; percorrendo a área de café,
Elisa e Gilmar Brazoloto, Ângelo Minielo, Edgar
Brazoloto e Ênio Gonçalves, de Cianorte; Adenir
Volpato, o “Gabarito” e, por fim, ainda no café,
Luis Carlos Faria, seu filho Felipe e Antonio
Facchini, de Altônia e São Jorge do Patrocínio 

Leandro Teixeira, Rafael Furlaneto, Luiz Antonio
da Silva e Emerson Nunes

Edner Betioli Júnior, Ader Matesa e Leonardo Kami

Luiz Lourenço e o diretor-executivo da Sicredi União
PR/SP, Rogério Machado 

Se faltar café este ano, teremos
no ano que vem, isto é, dependendo
de como se comportar o clima

ADENIR FERNANDES VOLPATO, consultor de café

Ao falar com os produtores
na área de café da Safratec, o
engenheiro agrônomo Adenir
Fernandes Volpato, o “Gaba-
rito”, disse que a atividade
“está mais nas mãos do pró-
prio cafeicultor do que do go-
verno”, afirmando que quem
faz o resultado da lavoura é
o produtor. Ele acrescentou
que, não raro, o produtor
perde dinheiro com coisas
que poderiam ser evitadas.
Por exemplo: o costume de
guardar a safra e só tirá-la da
tulha quando precisa de di-
nheiro, tem que ser repen-

sada. “Nem sempre se conta
com um preço bom na hora
de vender”, explicou. “A gente
tem a mania de só ver o
preço, mas até o produtor in-
competente tem preço”, citou.
De acordo com “Gabarito”, o
faturamento da cultura é alto,
mas nem todo produtor con-
segue saber quanto lucrou. “A
gente vive de lucro, não de fa-
turamento”, disse. Segundo
ele, é preciso trabalhar produ-
tividade, qualidade e redução
de custos. 

Quanto a poda das plantas

após uma safra, ele disse que
isto só se define, mesmo, ao
final do inverno, explican-
do:”tem que tomar a decisão
observando a desfolha”.
Quanto às perspectivas para
o mercado, “Gabarito” disse
acreditar que a safra atual
seja superior a 50 milhões de
sacas e que a de 2016 ficará,
certamente, entre 55 e 60
milhões de sacas. “Se faltar
café este ano, teremos no ano
que vem”, lembrou, frisando
que em se tratando de agri-
cultura, tudo vai depender do
comportamento do clima. 

“Cafeicultor vive de lucro,
não de faturamento”





SAFRATEC

Entre os palestrantes da
Safratec  de Inverno, o di-
retor-executivo do Comitê
Estratégico Soja Brasil
(Cesb), Luiz Antonio da
Silva, destacou que uma
das metas da instituição é
contribuir para um incre-
mento de 10% na produtivi-
dade de soja até 2020,
além de “criar um am-
biente para a difusão e o
uso de tecnologias pelos
produtores”. 

Silva destacou que é
muito grande o potencial
para o aumento da produti-
vidade e lembrou que o
campeão nacional da safra
2014/15 é de Ponta Grossa

(PR): Alisson Hilgenberg,
cuja média foi de 141,79
sacas por hectare – ou
343,13 sacas por alqueire,
na área do concurso. “A Co-
camar é uma das apoiado-
ras do Cesb e queremos
ver produtores daqui da re-
gião na lista dos vencedo-
res, nos próximos anos.” 

A luta pelo constante au-
mento da produtividade se
explica, segundo o diretor
do Cesb, porque o setor é
responsável por produzir a
comida que irá alimentar o
mundo. “Há também, por
outro lado, a pressão dos
custos”, mencionou. “Mas
temos, ao mesmo tempo, a

pressão causada pelo au-
mento da população e não
apenas por comida, mas
também por bioenergia.” 

Silva disse que o campo
enfrenta grandes desafios
para produzir, como a limi-
tada área cultivável, as ad-
versidades climáticas e,
muitas vezes, a falta de
água. “Mas temos que pen-
sar em evoluir sempre,
buscar soluções e passar a
produzir não mais pen-
sando em hectares ou al-
queires, mas em metro
quadrado”, afirmou, con-
cluindo: “a produtividade é
algo que se constrói com o
passar do tempo”. 

É grande o potencial
para aumentar
a produtividade
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No alto, mesas de negócios e, embaixo, Valmir
Gazeta e Luis Colussi, da Jacto, com Marcos

Rocco, da área comercial de insumos, da Cocamar  

Público reunido para a palestra de Luiz Antonio
da Silva, diretor do Cesb; campeão nacional da

última edição do concurso, produtor Alisson
Hilgenberg, de Ponta Grossa (PR), colheu 141,79

sacas por hectare, o equivalente a 343,13 por alqueire
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O coordenador da Unidade de Difusão de Tecnologias
(UDT), local onde se realizou a Safratec, engenheiro
agrônomo Edner Betioli Júnior, informou que o evento
contou com 30 empresas parceiras e com a participação
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa), Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) e Insti-
tuto Emater. Foram apresentados 80 híbridos de milho
e 15 variedades de trigo. 

Houve quatro estações experimentais: 

1) No consórcio milho x braquiária, os visitantes tiveram
a oportunidade de ver três tipos de espaçamentos:
0,90m, 0,70 m e 0,45m. 

2) Quanto a aplicação de fungicida em milho de segunda
safra - foram demonstrados, entre outros, o efeito do
momento e do número de aplicações de fungicida sobre
a severidade de doenças e a produtividade do milho se-
gunda safra;  

3) Na semeadura de milho segunda safra, verificou-se
o comportamento produtivo e dos aspectos relacionados
à sanidade de diferentes híbridos de milho semeados
em três épocas diferentes: 24 de fevereiro, 4 e 11 de
março. 

4) Integração lavoura, pecuária e floresta. 

Parcerias com empresas e instituições
para apresentar o melhor 



Até há alguns anos, a Fa-
zenda Paineira, com seus
484 hectares situados em Pe-
robal, município vizinho a
Umuarama, no noroeste do
Paraná, não chamava a aten-
ção de ninguém. 

Pudera. Refletindo o que
ainda se observa na maior
parte das propriedades da re-
gião, cujo solo é arenoso,
seus pastos estavam degra-
dados e a média de ocupação

era de apenas 0,91 unidade
animal (UA) por hectare. 

Numa situação assim, o pro-
prietário Abílio Lopes Fernan-
des, que também atua no ra-
mo de supermercado, olha-va
a fazenda com justificada
desconfiança em relação ao
futuro. 

PRODUTIVIDADE - Mas a
propriedade foi bafejada nos
últimos anos por ventos que

trouxeram mudanças e a re-
alidade agora é outra, bem di-
ferente.Tanto que, no dia 1º de
julho, a Paineira recebeu a vi-
sita de 300 produtores e téc-
nicos de várias cidades do
Paraná e até do interior de
São Paulo. Eles foram conhe-
cer a comentada fazenda que
hoje chama a atenção por sua
alta produtividade. 

Na tarde daquele dia a Co-
camar organizou ali, em par-
ceria com o Instituto Agronô-
mico do Paraná (Iapar) e o
Instituto Emater, um dia de
campo sobre integração la-
voura, pecuária e floresta
(ILPF). O modelo foi implan-
tado na propriedade sob a
orientação da cooperativa. 

PASTOS VOLUMOSOS - Ao
chegar, os visitantes se depa-
raram, logo de cara, com pas-
tagens bem formadas e volu-

mosas de capim braquiária –
uma cena que difere da reali-
dade regional, onde, nesta
época do ano, por causa do
frio, os pastos mantidos pelo
sistema tradicional estão, em
sua maior parte, desgastados.

DOBROU - Nos “tempos de
vacas magras”, a fazenda
não comportava mais do que
350 unidades animais (UA)
no total – abatidos aos 36 me-
ses de idade. Atualmente, ca-
bem ali mais de 700 UAs que
chegam ao abate aos 24 me-
ses, pesando 18 arrobas, cujo
ciclo de vida tende a diminuir

ainda mais. Tudo isso sem es-
quecer que 1/3 das terras são
ocupadas pela soja no verão. 

“O potencial, num futuro
próximo, é colocar aqui de
900 a 1.000 UAs”, garante o
pesquisador  do Iapar, Sérgio
José Alves. Ele salienta que
uma característica da ILPF é
ter comida de sobra e, como
no último ano não geou, foi
registrada na propriedade
uma engorda de 800 gra-
mas/dia por cabeça em pleno
período de inverno. “Na re-
gião, nessa mes-
ma época, tinha

Fazenda Paineira, 
na região de Umuarama,
vira vitrine em ILPF
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DE TIRAR O CHAPÉU
Sistema de integração dinamizou
a propriedade que, até poucos anos,
era uma das muitas do noroeste
que pareciam não ter futuro.
Agora, é um modelo a ser seguido.
Por Rogério Recco

arenito 

O proprietário consegue fazer pasto de
qualidade e produzir de 8 a 10 arrobas
de carne por hectare no inverno”

SÉRGIO JOSÉ ALVES, pesquisador do Iapar 

Mesmo diminuindo 1/3 do espaço da pecuária, ocupado com soja no verão, a propriedade viu o rebanho saltar de 350 UAs que eram abatidas
aos 36 meses, para 700, agora terminadas aos 24, com 18 arrobas cada uma, em média;, sem esquecer, claro, dos eucaliptos  
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muito gado pas-
sando fome”,

cita. “Isto significa que a
pecuária desta fazenda é
mantida como se fosse um
confinamento a céu aberto,
e numa área antes degra-
dada e pouco produtiva”,
acrescenta. 

O sistema integrado pre-
serva  o pasto com ao me-
nos 14% de proteína e, ao
mesmo tempo, livre de
plantas invasoras. De
acordo com Alves, “o pro-
prietário consegue fazer
pasto de qualidade e pro-
duzir de 8 a 10 arrobas de
carne por hectare no in-
verno”. O pesquisador
lembra, ainda, que houve
uma modernização e con-
sequente valorização da
propriedade, concluindo:
“é muito diferente fazer
algo assim do que perma-
necer na pecuária tradicio-
nal”.

O dia de campo foi divido em
três estações. No primeiro, ao
falar sobre a qualidade supe-
rior da carne, o médico vete-
rinário da unidade local da
Cocamar, Tiago Coelho Gime-
nes, e o zootecnista da Ema-
ter/PR, João Batista Barbi,
lembraram que os produtores
não produzem mais carne
apenas para Umuarama e re-
gião. Mas, sim, para o mer-
cado internacional. “O consu-
midor está muito exigente, ele
quer qualidade, maciez, sucu-
lência, sabor e não dispensa
a rastreabilidade do produ-
to”, alertou Barbi, explicando
que essa carne de padrão su-
perior vai depender, obvia-
mente, da genética do re-
banho. 

Entretanto, só genética não
basta: é preciso que os ani-
mais sejam servidos de pas-
tagem de qualidade o ano
inteiro. “O diferencial de nos-
sa carne lá fora é justamente
o fato de o boi ser mantido a
pasto. Nos Estados Unidos,
durante a maior parte de sua
vida, o boi é mantido confi-
nado”, afirmou Gimenes. De
acordo com ele, o conceito de
“boi verde”, ou seja, de bovino
mais saudável pela sua forma
de criação, é algo que precisa
ser incrementado e isto se
consegue com a ILPF. Na in-
tegração, disse Gimenes, o
manejo do rebanho está vol-
tado ao bem-estar animal,
uma vez que além de pastos
de qualidade o ano inteiro, há

sombreamento oferecido pela
floresta de eucaliptos culti-
vada em renques nos pastos,
o que propicia conforto tér-
mico.  

“EFEITO SANFONA” - Barbi
lembrou que os pecuaristas
da região de Umuarama es-
tão investindo em genética e
trabalhando, por exemplo,
com matrizes nelore e taba-
puã. Mas o problema, para

muitos deles, nesta época do
ano, continua sendo a falta de
pastagem. Sem comida sufi-
ciente, os bois emagrecem no
frio e só voltam a ganhar
peso no verão, quando os pas-
tos se recuperam. Esse “efeito
sanfona”, observou o zootec-
nista, vai ampliar por mais
tempo o ciclo da criação e
onerar a atividade. “Por isso,
não adianta só in-
vestir na melho-

Só genética não
basta, é preciso
ter alimento

Barbi e Gimenes: é mais resultado cultivar
soja do que investir na adubação dos pastos 



ria do rebanho, é preciso também ter boas pasta-
gens.” 

ENGORDA - Na integração, o gado engorda no inverno, pois
há fartura de comida – como foi constatado pelos participan-
tes do dia de campo na Fazenda Paineira. Gimenes relatou
que, no ano passado, o rebanho da fazenda da Cocamar em
Iporã – município situado a 50km dali – ganhou média de
300 gramas por dia em plena época fria. E disparou: “em
uma propriedade mantida pelo sistema tradicional, o re-
banho vai perder peso todos os dias. Se o proprietário tiver
mil cabeças, veja o tamanho do prejuízo que ele terá se cada
cabeça perder 500 gramas diariamente”. 

ACELERAR - Com a soma dos fatores genética e pasto, é
possível, segundo Gimenes, terminar animais aos 18 meses
de idade, pesando 18 arrobas em média cada um, o que vai
otimizar a atividade. “Ao acelerar a engorda do animal, é
possível abatê-lo mais precocemente e ter uma carne de me-
lhor qualidade”, frisou. “O pecuarista se engana ao pensar
que terá um custo maior ao encurtar em um ano o abate.
Na verdade, ele vai aumentar o seu giro.” 

Barbi disse também que na integração, a lavoura vai pagar
as contas, pode dar lucro e ainda possibilitar uma forragem
de melhor qualidade. “É mais resultado cultivar soja do que
investir na adubação dos pastos”, completou. 

Uma segunda estação analisou “Custos de
produção: pecuária convencional x ILPF”, com
a abordagem sendo feita por Ronaldo Boscolo,
da empresa Terra Agropecuária, de Maringá,
e o engenheiro agrônomo Washington Ono,
da Cocamar/Umuarama. 

PLANEJAR - “Antes de tudo, é preciso ter uma
visão mais abrangente e definir onde se quer
chegar”, assinalou Ono, explicando que o pro-
prietário precisa adotar uma mentalidade em-
presarial e trabalhar com foco no financeiro
(prevendo vendas/abates, desembolso e fluxo
de caixa), no produtivo (planejando as forra-
geiras, estratégias de entressafra, enfim) e
nos recursos humanos, oferecendo qualidade
de vida e salários adequados. “Começar deva-
gar, com os pés no chão e cautela é essencial”,
pontuou Boscolo, explicando que o foco deve
ser o ciclo sustentável da atividade, com a la-
voura reformando o pasto e isto se repetindo
de tempos em tempos. 

COMPARE - Fazendo um comparativo entre
pecuária convencional e ILPF, Ono e Boscolo
mostraram que a produção por hectare sai de
um patamar médio de 5,8 para 18,5 arrobas,
com a lotação passando de 1,5 cabeças/hec-
tare para 3,6 a um custo que varia pouco, de

R$ 31,95 por cabeça/mês para R$ 34,50. 

A receita média por hectare na pecuária tra-
dicional é calculada em R$ 806,00/ano. Com
o sistema de ILPF, o impulso trazido faz o fa-
turamento desse setor saltar para R$
2.592,00/ano/hectare, sem incluir os R$
2.310,00/hectare com a produção de soja, o
que totaliza R$ 4.902,00. 

LUCRO - Deduzindo todos os custos, a renta-
bilidade de uma fazenda que mantém a pe-
cuária tradicional acaba sendo de R$ 231,00
por hectare/ano, enquanto na ILPF o saldo é
mais que o dobro: R$ 573,00/hectare/ano. “É
uma diferença grande e não justifica o pecua-
rista se manter no sistema convencional, sa-
bendo que pode lucrar muito mais com a
ILPF”, avaliou Ono. 

Saber onde se quer chegar

Foco deve ser o ciclo sustentável da atividade, com a
lavoura reformando o pasto e isto se repetindo de tem-
pos em tempos; ao lado, detalhe de uma das estações 
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Começar devagar,
com os pés no chão
e cautela é essencial”

RONALDO JOSÉ BOSCOLO,
da Terra Agropecuária
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O pesquisador do Instituto Agronômico do Paraná
(Iapar), Sérgio José Alves, explicou que numa mesma
propriedade situada na região noroeste pode haver vários
tipos de solo arenoso, o que requer uma orientação de
técnicos especializados para se obter as melhores produ-
tividades possíveis. “A partir de análises física e química,
podemos direcionar os plantios”, disse. Conforme Alves,
os solos da região do arenito são muito pobres, com 85%
de teor de areia, e suscetíveis a erosão. “É uma região
difícil de trabalhar, onde os produtores perdem por falta
e excesso de chuva”, acrescentou. Nos pastos degradados
do noroeste, a lotação média é de uma unidade animal
(UA) por hectare, com produção que, não raro, pode ser
inferior a quatro arrobas por hectare/ano. 

SOLO PROTEGIDO - Mesmo com tudo isso, assegura
Alves, vale a pena investir em um projeto de ILPF. Ele
detalha que desde o primeiro ano se investe em plantio
direto, o que garante a proteção do solo. Para isso, a área
é isolada para recuperar a cobertura vegetal, fazendo-se
a aplicação de calcário e gesso na superfície. Cerca de
100 dias antes do plantio da lavoura, efetua-se a desse-
cação dessa cobertura. Os terraços são recuperados e cor-
rigidas eventuais erosões, bem como trilhos do gado.
Após a colheita da soja, há o plantio de cobertura vegetal,
que inclui capim braquiária, aveia, nabo forrageiro ou
milheto. 

Para quem ainda duvida da viabilidade da soja no are-
nito, Alves salienta que na média das últimas oito safras
na região, a média de produtividade foi de 43 sacas por
hectare, conforme dados do próprio Iapar. “Temos anos
ruins, sim, mas também os bons. Na média, está demons-

trado que a soja consegue pagar todo o custo da reforma
do pasto e ainda garantir um lucro”, diz. Ele acrescenta
que há tecnologias novas surgindo, as quais devem im-
pactar positivamente a agricultura na região nos próxi-
mos anos, caso de materiais com resistência à seca. 

Para quem ainda
duvida da viabilidade do
arenito para a produção

de soja, média de
produtividade das

últimas oito safras foi de
43 sacas por hectare

(104,06 sacas por alqueire),
segundo o Iapar

MUNDIAL – A Cocamar participou de 12 a 17 de julho, em Brasília, do Congresso
Mundial sobre Sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (WCCLF) teve início
no último domingo (12/07) e se estende até sexta-feira (17/07) em Brasília (DF). A
iniciativa foi da Embrapa e a Cocamar, que integra a Rede de Fomento à ILPF, se
destacou entre as principais apoiadoras. Esclarecer as principais formas de viabili-
dade econômica e rentabilidade dos sistemas Integração Lavoura-Pecuária-Floresta
(ILPF) foi um dos objetivos do encontro que contou com a presença de técnicos de
vários países e se concentrou em três temas principais: Tecnologia, Meio Ambiente
e Socioeconomia. Na foto acima, o grupo da Cocamar e convidados do Iapar e Emater 

Solo arenoso requer
orientação especializada



opiniões & ideias
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EM EXPANSÃO - O recebimento de grãos –
notadamente soja e milho - tem crescido ano
após ano na Cocamar, o que demonstra o
reconhecimento dos produtores pela qualidade
dos serviços oferecidos e o retorno dos resultados,
bem como a segurança na cooperativa.
No primeiro semestre de 2015, os volumes
de soja extrapolaram a 1 milhão de toneladas.

Até a terra congelou, a gente pisava e ela estalava

343,13
sacas de soja por alqueire, ou 141,79
por hectare, foi a média do produtor

Alisson Hilgenberg, de Ponta Grossa (PR). 
Ele venceu o Concurso de Máxima

Produtividade da Soja, Safra 2014/15, promovido
Pelo Comitê Estratégico Soja Brasil (Cesb) 

“Cooperativas como a Cocamar se destacam
por suas realizações e perspectivas de forte
crescimento mesmo um ano difícil.
Elas fazem parte do Brasil que dá certo”

BRUNO BLECHER, diretor de redação da revista Globo Rural,

em sua coluna no programa “CBN Brasil”, no dia 13/7  

“A Cocamar teve um dos melhores
primeiros semestres de sua história.
Crescemos em todas as áreas”

DIVANIR HIGINO DA SILVA, vice-presidente de Gestão e

Operações, falando em reunião com integrantes dos conselhos

de Administração, Fiscal e Consultivo, no dia 10/7

“A Terra, nossa casa, parece
se transformar a cada dia em
um imenso depósito de lixo”

PAPA FRANCISCO,

na Encíclica Laudato Si’

“Se eu fosse um produtor de soja  brasileiro, tentaria cultivar
o máximo possível. O valor em real nunca esteve tão alto” 

JEFFREY CURRIE, economista do Banco Goldman Sachs 

ERVAL BORGHI, cooperado, recordando-se da geada negra de 1975,
que completou 40 anos no dia 18/7





Foi encerrada no dia 23/7 a
primeira etapa do treinamen-
to de pessoal envolvido em
colheita de laranja nas regiões
de atuação da Cocamar, pro-
movida pelo Instituto Constân-
cio Pereira dias (ICPD), da
cooperativa. Durante a realiza-
ção, os trabalhadores recebe-
ram explicações sobre o fun-
cionamento do Comércio Jus-
to, a qualidade da laranja e do
suco, o uso correto de equipa-
mentos de proteção individual
(EPI), demais cuidados com a
segurança e a saúde, preser-
vação do meio ambiente e ou-
tros assuntos relacionados a
cadeia produtiva da laranja.

Segundo Leila Nunes Ma-
chiavelli, assistente de proje-
tos do Instituto, o trei-
namento é necessário para
garantir a melhoria na quali-
dade do suco de laranja ex-
portado, com edições anuais
para capacitar novos traba-
lhadores e atualizar os anti-
gos. 

FRUTOS - Em relação à qua-
lidade, foi comentado com os
trabalhadores sobre aspectos
que agregam valor ao suco e
também os que podem oca-
sionar prejuízos. É o caso de
frutos verdes, que tanto a in-
dústria quanto o mercado
não adquirem; frutos deterio-
rados, causadores de conta-
minação e até da devolução
da carga; frutos pequenos,
que levam a descontos no

peso e, por fim, frutos com
folhas e ramos, que acumu-
lam material na rampa de
descarga, trazendo proble-
mas. 

Foram ministradas explica-
ções sobre a segurança e a
saúde do trabalhador, uso cor-
reto de equipamentos de pro-
teção individual (EPI), utiliza-
ção correta de escadas e dos
equipamentos de colheita, pre-

venção de acidentes com ani-
mais peçonhentos, quedas e
com levantamento de peso. 

Os trabalhadores receberam,
também, orientações sobre
cuidados com a preservação
do meio ambiente, preve-
nindo a contaminação de rios
e nascentes, destinação cor-
reta de resíduos gerados no
pomar e utilização de sanitá-
rios na propriedade rural.
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Colhedores de laranja em treinamento

A Adama Agricultural So-
lutions, antes conhecida
como Makhteshim Agan
Industries, e no Brasil co-
mo Milenia Agrociências
S.A., é uma das líderes glo-
bais em soluções de pro-
teção ao cultivo e líder
em produtos pós-patente,
atuando em 120 países.
Em 2014, seu faturamento
global foi superior a US$
3,22 bilhões, o sétimo
maior no setor agroquí-
mico mundial. Acesse
http://www.adama.com/
brasil.

Adama

Veterinários, zootecnistas, engenheiros agrônomos e
equipe de vendas de produtos pecuários, da cooperativa,
estão participando de um curso de capacitação em nu-
trição animal para bovinocultura de corte e leite, com o
prof. Luciano Andriguetto, da Universidade Federal do
Paraná (UFPR). São três módulos: o primeiro realizado
no dia 9 de julho, o segundo previsto para 3 de setembro
e o último no dia 26 de novembro. Um dos objetivos é
preparar os profissionais para que ofereçam mais infor-
mações e serviços aos produtores, comenta o gerente
comercial de Pecuária, Clóvis Aparecido Domingues.

REVISTA –
A Safratec de inverno,
promovida dia 10/7
(veja reportagem nesta
edição), foi palco também
para o lançamento de
uma revista específica
sobre a feira que é
organizada pela Cocamar
na Unidade de Difusão
de Tecnologias (UDT) da
cooperativa em Floresta,
região de Maringá. 

Capacitação na pecuária

Trabalhadora em propriedade da região noroeste



SOLO 
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Nas regiões norte e noroeste do Estado, muitas foram às pro-
priedades afetadas pelas chuvas intensas no mês de julho. 

Chuva em quantidade é um problema especialmente para
produtores que não cuidam direito do solo, desprezando cur-
vas de nível, por exemplo. Segundo informações da Secretaria
da Agricultura e do Abastecimento (Seab), essa situação é de-
nunciada pelo estado dos rios em várias regiões do Paraná:
ficaram barrentos, sinal claro de erosão, voltando às mesmas
condições de algumas décadas atrás. 

IMPORTANTES - O engenheiro agrônomo do Instituto
Emater em Mandaguaçu, região de Maringá, José Sérgio
Righetti, reforça a importância das curvas de nível para a
conservação do solo. “Principalmente em um ano como este
é possível notar a importância para as propriedades”. A ero-
são, explica, é constituída de três fases. A primeira, ocasio-
nada pelo impacto das gotas de chuva, que provocam a
desagregação do solo; a segunda, o transporte das partículas
pelas enxurradas, formando sulcos de erosão. E, terceira, o
assoreamento, ou seja, a terra vai sendo depositada nos fun-
dos de vale e rios.  

Esses problemas podem ser evitados com técnicas agronô-
micas que os produtores não desconhecem, de acordo com
Righetti. Para diminuir a ação das gotas de chuva, se faz o
plantio direto com uma boa palhada para proteger o solo; já
o sistema de curvas de nível é indispensável para impedir
que as enxurradas corram. “Para formar um centímetro de
solo agrícola se leva muito tempo”. comenta Righetti.

“Felizmente, uma grande parcela de produtores entende a
importância das curvas de nível e têm seguindo a orientação
dos técnicos. Por isso, os problemas são isolados”, salienta. 

Mas nos últimos anos, para conter o avanço da retirada das
curvas, pois muitos agricultores alegam que elas atrapalham
o movimento de máquinas, o governo do Estado e entidades

do setor criaram um programa, o “Plante seu Futuro”, para
resgatar as boas práticas. 

PERDA - Em Mandaguaçu, o produtor Tiago Ventura Rocha, de
21 anos, perdeu toda a lavoura de morangos cultivada em meio
hectare no lote de 4,8 hectares da família. “O investimento de
R$ 19 mil, financiado pelo Pronaf Alimentos, foi por água abaixo. 

Segundo Rocha, as chuvas fortes acabaram rompendo as
curvas de nível. “Agora, vamos reforçá-las e espero que o se-
guro cubra o prejuízo”.  

Chuvas demais provocam erosão
CONSERVAR  Técnico adverte
para a importância de os
produtores preservarem as curvas
de nível. Por Cleber França

Rocha: as chuvas
fortes romperam

as curvas e
destruíram sua

plantação 
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FAMÍLIA WALDRICH  - Com
sua participação na história do município de
Arapongas, os Waldrich receberam recentemente
para uma visita de cortesia, o presidente-executivo
da Cocamar, José Fernandes Jardim Júnior, que
estava acompanhado de outros dirigentes.
Na oportunidade, a família recebeu um quadro
com a reportagem de sua bem-sucedida
trajetória, publicada no Jornal Cocamar.  

FAMÍLIA NAVARRO - Na mesma
oportunidade, os dirigentes da Cocamar se
deslocaram a Pitangueiras, onde foram
recebidos pela família Navarro, tradicional
produtora do município, fazendo a entrega de
um quadro com o conteúdo da reportagem
publicada anteriormente no Jornal Cocamar,
sobre os desafios enfrentados na época
do desbravamento. 

FAMÍLIA SOUZA E SIMEÃO -
Também em Arapongas, os dirigentes da

cooperativa se encontraram com representantes
da família Souza e Simeão, ali estabelecida há
décadas, aos quais fizeram também a entrega
de um quadro com a reportagem sobre a sua

história. A exemplo das demais, é formada
por produtores que valorizam a participação

cooperativista. 





Agroalmanaque                            
Guaxo ou guaxe, 
uma ave curiosa

Acesse o nosso blog – www.agroalmanaque.com –

e veja várias opções de receitas de fácil preparo,

além de histórias e curiosidades
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NO CAMPO  Ela coloca seus ninhos
em forma de bolsa no alto das árvores 

RECEITA

Produtor associado de Ja-
guapitã é reconhecido pela
excelência com que prepara
esse prato saudável e sabo-
roso

O produtor Michael
Tchopko, de Jaguapitã, dá a
dica e vai além: ensina a
fazer um que aprendeu com
amigos, dando seu toque pes-
soal. Criador do peixe, ele faz
questão de preparar a igua-
ria, sempre que tem tempo,
para reunir a família e ami-
gos. 

INGREDIENTES 

• 3 kg de tambacu
• 1 copo de requeijão
• 200 g de azeitona sem

caroço

• 500 g de palmito
• 1 lata de milho verde
• 1 lata de ervilha
• 2 tomates picados bem

pequeno
• 1 cebola bem picada
• Sal a gosto

PREPARO

Abra o peixe ao meio e
tempere com sal, deixando-
o com as escamas. Coloque-
o sobre uma folha de alu-
mínio, espalhe todo o requei-
jão por cima e leve para a
grelha, na churrasqueira,
deixando assar por uma ho-
ra e meia (no alto). Em se-
guida, retire todos os es-
pinhos com a ajuda de um
garfo, e coloque o recheio
(picado e temperado com um

pouco de sal) sobre o peixe,
cubra com uma folha de
papel alumínio e retorne à
churrasqueira por mais 20
minutos. Sirva com arroz
branco e salada.

O pássaro vocaliza um som característico,
“guaxe”, e seu ninho remete a desleixo ou

bagunça – imagem que as pessoas,
em várias regiões do Brasil, associam

para repreender crianças ou fazer
comentários sobre casas

mal-cuidadas

Produtor conferiu seu
toque especial a uma
iguaria que costuma
preparar de vez em
quando para reunir
a família e amigos 

Michael ensina a fazer tambacu recheado 

O guaxo ou guaxe, tam-
bém conhecido como japi-
ra, é uma curiosa espécie
de ave da família Icteridae,
que faz seus ninhos em
forma de uma bolsa. 

Recentemente, voltando
de uma viagem ao sudo-
este do Mato Grosso do
Sul, gerentes da Cocamar
se depararam na beira da
estrada, em pleno Morro
do Diabo, na divisa dos Es-
tados de São Paulo e Pa-
raná, com árvores repletas
de ninhos. 

Os ninhos, que ficam ba-
lançando ao vento, acabam

atraindo predadores como
tucanos e macacos.

Em seu habitat, o pássaro
é ave comum, denuncian-
do-se pela vocalização, um
áspero "guaxe" que emite
frequentemente. Detalhe:
ele possui um cheiro carac-
terístico não muito agradá-
vel. 

Por causa do ninho, o
guaxe é muito conhecido e
faz parte do folclore brasi-
leiro. Em algumas regiões
do país, se diz: "cabelo pare-
cendo um ninho de guaxe"
uma forma de repreensão a
crianças que não cuidam do

cabelo, deixando-
o com aspecto de
desleixo que popu-
lares notam nesses
ninhos. O mesmo se diz
em relação a lares mal-
cuidados: “es-
sa casa até
parece um
ninho de guaxe”. 



A aposentadoria do produtor
rural é um tema espinhoso que
requer a orientação de um pro-
fissional especializado. Por ha-
ver uma série de exigências,
qualquer descuido ou falta de
informação pode, mais tarde,
inviabilizar o pedido.

Conhecedor do assunto, o ad-
vogado Amaro Heitor Dantas,
de Maringá, explica que mui-
tos agricultores se enganam ao
pensar que a simples emissão
de nota fiscal de produtor rural
vai garantir a ele, no futuro, o
direito de aposentar-se.

Entenda bem. Aos trabalha-
dores rurais que exerceram o
trabalho rural em regime de
economia familiar e em caráter

de subsistência, ou seja, numa
propriedade de até 4 módulos
fiscais, sem o uso de mão de
obra assalariada e sem outra
fonte de renda, está assegurado
o direito de aposentadoria por
idade, que passa a contar a
partir de 55 anos para mulher
e de 60 anos para homem, in-
dependentemente de contribui-
ção previdenciária. 

“O requerente tem que estar
trabalhando na lavoura até
completar essa idade”, cita o
advogado, acrescentando que,
depois de tudo isso, será pre-
ciso ainda apresentar docu-
mentos e testemunhas para
comprovar que, nos últimos 15
anos, aconteceu exatamente

assim. O valor mensal da apo-
sentadoria é de um salário mí-
nimo.

Mas em caso de não se en-
quadrar às exigências citadas,
somente terá direito a aposen-
tadoria por idade o agricultor
ou agricultora que efetivamen-
te recolher a sua contribuição
previdenciária durante 15 anos. 

Quanto aos 2,1% que o agricul-
tor ou agricultura se obriga a
recolher para o Instituto Nacio-
nal de Seguridade Social
(INSS) na emissão de cada no-
ta fiscal, Dantas esclarece: tal

tributo é destinado a custear a
seguridade social de uma for-
ma genérica, de maneira que
ele próprio, produtor, não apro-
veita em nada

Dantas diz que muitos produ-
tores emitem suas notas ao
longo de toda uma vida e só
ficam sabendo de tudo isso no
momento em que vão requerer
a aposentadoria. “São surpre-
endidos e se sentem frustra-
dos”, acrescenta.

Para complicar, supondo-se
que todos os pontos sejam
atendidos, não é garantido que
o agricultor conseguirá aposen-
tar-se, por não haver, segundo
o advogado, a presunção de

que o requerente trabalhou
mesmo na lavoura. “No passa-
do havia uma relativização das
exigências para comprovar o
trabalho rural. Mas, após inú-
meras fraudes praticadas con-
tra o INSS no final dos anos
1990 e início dos anos 2000, o
critério para consideração do
trabalho rural, em regime de
economia familiar, passou a
ser muito mais rigoroso. Vai
ser preciso analisar caso a
caso.”

SERVIÇO – Entre em contato
com o advogado Amaro Heitor
Dantas pelo tel. (44) 9906-7171
ou o email amaroheitor@
hotmail.com

O produtor tem a opção de
pleitear sua aposentadoria
por tempo de serviço. Nesse
caso, a regra vale tanto para
homem que tiver contribu-
ído para a previdência so-
cial por 35 anos, quanto pa-
ra a mulher que contribuiu
durante 30 anos. 

A lei assegura, no entanto, o
direito a pleitear aposentadoria
por tempo de contribuição ao
requerente que tenha recolhi-
do durante 15 anos, podendo a
esse período de contribuição
ser acrescido o tempo de tra-
balho rural, em regime de eco-
nomia familiar, a partir dos 12
anos, independentemente de
contribuição, até julho de 1991. 

Para este mesmo caso, sua
atividade deve ser enquadrada
como de subsistência, em re-
gime de economia familiar, ou
seja, a propriedade não pode
ter mais de 4 módulos fiscais,
uso exclusivo de mão de obra
familiar (sem empregados) e
inexistência de outra fonte de
renda. Sem esquecer que,
quando for requerer, terá que
comprovar o trabalho rural
mediante documentos e teste-
munhas dando conta de que
ele desempenhou efetivamen-
te o trabalho rural.

PLANEJAR – Não havendo
o enquadramento do traba-
lho rural como exercício em
regime de economia familiar,

será necessário planejar e se
preparar para uma aposenta-
doria mediante o recolhi-
mento da contribuição previ-
denciária devida. 

Por exemplo: um produtor
integrado, proprietário de
uma granja de frangos, pode
planejar a sua aposentadoria.
Nesse caso, conforme o advo-
gado Amaro Heitor Dantas,
sendo enquadrado como dono
de uma microempresa, o pro-
dutor deve fazer o recolhi-
mento mensal da contribuição
previdenciária que corres-
ponde a 11% sobre o valor do
pró-labore declarado junto ao
INSS (GFIP). “Ocorre que mui-
tos pagam o imposto exigido
da empresa mas deixam de
recolher o dele e, dessa forma,
acabam perdendo o direito à
aposentadoria”, explica.

O advogado adverte: “É
muito importante que o pro-
dutor pessoa jurídica declare
o seu pró-labore retirado men-
salmente e sobre ele recolha
a contribuição previdenciária
devida, que é de 11% no caso
de microempresa e de 20%
para as demais. Fazendo isto,
ele estará livre, também, de
sofrer uma penalidade im-
posta pela Receita Federal,
caso venha a ser auditado”. A
orientação é que o produtor
converse, sobre isso, com o
seu contador e fique atento
quanto ao recolhimento.

Se fizer tudo corretamente,
como manda o figurino, o pro-
dutor poderá se aposentar por
tempo de contribuição, sendo
o mínimo de 35 anos para o
caso de homens e de 30 para
mulheres, independente da

idade, ou aposentar-se por ida-
de, mediante o recolhimento
de 15 anos de tempo de contri-
buição, a idade mínima de 55
anos para a mulher e 60 anos
para o homem. 

FATOR PREVIDENCIÁRIO -
Sobre a nova regra 85/95, da
legislação sobre aposentadoria
por tempo de contribuição,
Dantas deixa claro: a mesma
somente serve para pessoas,
no caso homens, que alcança-
ram 35 anos de contribuição
previdenciária e tenham ao
menos 60 anos de idade, tota-
lizando 95 anos e para as mu-
lheres com 30 anos de con-
tribuição e 55 anos de idade,
perfazendo 85. Só para esses
não será aplicado o fator pre-
videnciário, podendo assim
obter um valor de aposentado-
ria mais vantajoso. 
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ORIENTAÇÃO 

Embora seja um direito,
não é fácil conseguir
APOSENTAR-SE 
PRODUTOR Regras impõem uma série
de exigências nem sempre esclarecidas.
Muitos, após décadas, se frustram ao
requerer a aposentadoria. Da Redação

Matér ia suger ida
Matér ia suger ida

pelo cooperado
pelo cooperado

Jurandir José
Jurandir José

Montemor,  de Bela
Montemor, de Bela

Vista do Paraíso (PR) 

Vista do Paraíso (PR) 

Por tempo de serviço

Atualmente as regras estão
muito duras. Vai ser preciso
analisar caso a caso”

AMARO HEITOR DANTAS, advogado



Ronaldo: bom negócio na pequena propriedade 
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CONSÓRCIO

Café casado com seringueira

Com apenas nove hectares
em Alto Paraná, município
da região de Paranavaí, o
produtor Jesus Andreo e
seu filho, Ronaldo, vêm tra-
balhando fortemente com o

arrendamento de terras:
eles detêm 60,5 hectares,
onde plantam mandioca. No
entanto, é na propriedade
da família que estão prepa-
rando o futuro. 

Todo o sítio era ocupado
com 21 mil pés de café. Vi-
sando otimizar a estrutura,
em 2009 ambos começar a
consorciar essa lavoura
com a seringueira. Na pri-
meira etapa, foram planta-
dos 2.200 pés nas entre-
linhas do cafezal em pro-
dução, conseguindo tirar
seis colheitas antes de
arrancar os velhos pés de
café.

APROVEITAMENTO - “On-
de a seringueira já fechou,

tiramos alguns pés de café,
mas a maior parte ainda
será arrancada a partir do
ano que vem”, comenta Ro-
naldo. O bom do consórcio é
que possibilita aproveitar a
área para obter renda com
o café enquanto os pés de
seringueira se desenvol-
vem, custeando o investi-
mento necessário para o
período de condução do se-
ringal. “Em média temos
colhido de 80 a 100 sacas
de café em coco por hec-
tare”, afirma. 

Há dois anos, onde foi
arrancado um antigo cafe-
zal, os Andreo plantaram
mais 800 mudas de serin-
gueira com as de café, na
mesma linha, conduzindo
junto as duas culturas.
Com uma boa carga em
sua primeira colheita, o
café custeia as contas na
propriedade até os sete
anos, quando pode ser ini-
ciada a sangria da serin-
gueira, ou quando esta
atingir 45 centímetros de
diâmetro. 

ALTO PARANÁ (PR) 
Renda com o grão ajuda a custear
a implantação do seringal, atividade
que pode ser explorada por 35
a 40 anos. Por Marly Aires

Segundo pai e filho, a ideia é ir aos poucos implan-
tando o consórcio em toda a propriedade. “O custo da
muda é alto, mas conduzido desta forma é possível re-
duzir os gastos, eliminando o investimento com a con-
dução”, avalia Ronaldo.  A próxima etapa é aprender a
sangrar e manejar o látex para iniciar a produção. 

VANTAGENS - O trabalho, feito à sombra, é bastante
tranquilo. Uma pessoa dá conta de 3 mil árvores com
quatro horas de trabalho diário. O seringal produz du-
rante dez meses por ano a média de 1,8 mil a 2 mil qui-
los de borracha seca por hectare ou 3 mil quilos de
coágulo (não seco) a partir do quarto ano de sangria.
Outra vantagem é o longo ciclo produtivo, de 35 a 40
anos.

Com a demanda mundial crescente por borracha e o
déficit registrado entre o que se produz e o que se con-
some, plantar seringueira no Paraná, onde o clima e
solo são propícios, é apontada por técnicos e por quem
já planta, como uma excelente oportunidade. São desta-
cadas ainda como vantagens a rentabilidade superior
às outras culturas tradicionais, o baixo custo de produ-
ção e o fato de ser uma atividade econômica, social e
ecologicamente correta.

3
mil árvores podem ser conduzidas

por um único trabalhador, 
durante 4 horas/dia 

Expandir aos poucos





HÁ 40 ANOS 

DA GEADA NEGRA
ÀÀ  LLAAVVOOUURRAA  BBRRAANNCCAA

A noite de 17 de julho de
1975 chegou limpa e estre-
lada, sob um frio cortante.
No campo, algumas cente-
nas de milhares de pessoas,
entre produtores de café e
seus empregados, não po-
diam imaginar que um de-
sastre de grandes propor-
ções estava para acontecer.
Ninguém duvidava: com a
forte queda de temperatura,
uma geada poderia advir,
mas esses fenômenos trazi-
dos pelo frio ocorriam com
certa frequência. As geadas
sempre preocupavam, cau-
savam estragos, mas os ca-
feicultores conseguiam re-
cuperar-se. Desta vez, no en-
tanto, seria diferente.   

A família do produtor Leo-
nardo Chavenco Neto, de 70
anos, possuía um sítio de
dez alqueires na Estrada
Santa Fé, em Marialva, re-
gião de Maringá, onde cul-
tivava dez mil pés de café.
“Era uma propriedade bo-

nita, adquirida pelo
meu pai em 1945,
conta Chavenco. 

Na Gleba Pinguim,
em Maringá, Erval Borghi,
hoje com 77 anos, não se es-
quece do sítio de 15 alquei-
res da família, “onde havia
um cafezal que dava gosto”. 

GELADO - Ao amanhecer do
dia 18, ainda antes do sol
despontar, o povo da roça já
estava de pé. Eles ainda não
haviam se dado conta da di-
mensão da geada, mas se
mostravam apreensivos
com o cheiro de lavoura re-
queimada, prenunciando
que os danos seriam gran-
des. 

“Amanheceu e fomos pra
roça dar uma olhada. Os
cafés estavam congelados e
à medida que o gelo derre-
tia, as folhas iam ficando es-
curas. Quando vimos, tinha
pretejado tudo. A geada quei-

mou até no tronco”, relata Le-
onardo. Segundo ele, o pai
Alexandre ficou tão desani-
mado que, pouco anos de-
pois, se desfez do imóvel e a
família foi embora para a ci-
dade. 

CONGELOU - No Pinguim
(que tem esse nome justa-
mente por ser uma região
mais fria), Erval se recorda
que toda a lavoura foi per-
dida: “Até a terra congelou, a
gente pisava e ela estalava”.
Diante de um frio de ta-
manha intensidade, uma
caixa d’água que estava as-
sentada sobre quatro rodas,
congelou inteiramente. “Fica-
mos impressionados”, re-
sume o produtor, dizendo
que logo em seguida a famí-
lia resolveu acabar com o ca-
fezal. 

Os prejuízos com a tal
“geada negra”, a pior do sé-
culo, foram muito maiores
do que se poderia pensar.
Sob esse impacto climático,
a maior parte das plantas
seria aniquilada em todas as
regiões produtoras, havendo
estragos até mesmo nos ca-
fezais dos Estados de São
Paulo e Minas Gerais. 

Enquanto Curitiba amanhe-
cera branca de neve, aconte-
cimento festejado pela popu-
lação, no interior os produto-
res só tinham motivo para
lamentações e havia uma
certeza: a economia estadual
amargaria perdas vultosas. 

PERDA - O Paraná nunca
mais foi o mesmo. Na safra
de 1975, cuja colheita havia

sido encerrada antes da
geada, a colheita rendeu 10,2
milhões de sacas de café,
48% da produção brasileira.
No ano seguinte, a safra se-
ria de apenas 3,8 mil sacas.
Nenhum grão chegou a ser
exportado e a participação
paranaense caiu para 0,1%. 

Leonardo Chavenco
Neto e Erval Borghi:
eles se recordam de
tudo, “como se fosse

hoje”. O Diário
do Paraná, retratou

a trágica situação 

UM DESASTRE  No inverno
de 1975, a noite mais fria de que se
tem notícia no Estado acabou com
os cafezais e decretou um grande
conjunto de mudanças na economia
e na vida dos paranaenses.
Por Rogério Recco e Cleber França

11997755
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MUDANÇAS – A geada de 1975 representou o que chamam de “golpe de misericórdia”
da cafeicultura paranaense. Com seu advento, a maior parte dos produtores resolveu migrar
para culturas temporárias, de menor risco e maior liquidez. Com isso, houve um desemprego
em massa nas propriedades, iniciando o fenômeno do êxodo rural, que empurrou a população
rural para os grandes centros urbanos, em busca de trabalho. Ao mesmo tempo, pequenas
cidades perderam, de uma hora para outra, parte expressiva de seus moradores. 

Nos dias que se seguiram, começou a consolidar-se a ideia
de que uma grande mudança estava começando na econo-
mia do Estado, até então muito dependente da cafeicultura.
Preocupado, o governador Jayme Canet Júnior anunciava
um corte de 20% no orçamento do ano seguinte. Outras cul-
turas, como o trigo, sofreram perdas importantes, mas era
o café que sustentava a economia estadual – e os cafeiculto-
res nunca mais se recuperariam desse impacto. 

TRIGO - Vizinho de Erval Borghi, o produtor Antonio Can-
diani, de 70 anos, relata que na propriedade de sua família
os cafezais já haviam sido erradicados. “Houve uma geada
em 1973 e a gente desanimou. Como vinha tendo geada sem-
pre, plantamos trigo, mas também não sobrou nada”, relata.
Candiani diz se recordar de várias geadas, especialmente a
de 1955, que teria sido tão danosa ou até mais que a de 1975.

O produtor José Maria França, de 64 anos, lembra com tris-
teza da geada negra. Na época, ele ajudava o pai Orlando e
os irmãos a cuidar da lavoura de 5 mil pés em Maringá,
onde já chegaram a colher mil sacas. “Não sobrou uma folha

nos pés de café. Uma hora da tarde ainda tinha gelo nos cor-
dões de arruação da lavoura. O cheiro de queimado também
era muito forte”, afirma. Depois disso, os França deram início
à produção de soja, milho e trigo. 

NOVO RUMO - Na propriedade vizinha não foi diferente. O
agricultor Alfeu Polotto, hoje com 82 anos, lembra que os
quase 10 alqueires cultivados com café pela família foram
totalmente destruídos pelo frio. “Cheguei a Maringá no ano
de 1948. Durante esses anos, presenciamos oito geadas se-
guidas, mas nada se comparou a de 1975. Não sobrou ne-
nhum pé, foi muito triste. Até as árvores amanheceram
cobertas pelo gelo.” Esse fenômeno climático também deu
outro rumo à família Polotto, que passou a cultivar o que
eles costumam chamam de “cereais brancos”: soja, trigo e
milho. 

VENTO - Em 1975, a família de Alcindo Boatto, de 62 anos,
não queria mais saber de café e cultivava 50 alqueires com
trigo no município de Nova Esperança. Na véspera da geada,
ele se recorda, como se fosse hoje, ter ido a São Carlos do
Ivaí buscar lajotas para construir uma casa. Lá chegando,
não havia como ficar no vento, de tão frio. “Do trigo não so-
brou nada, gradeamos toda a lavoura.” 

Caminho aberto para 
a soja, o milho e o trigo

O dia da geada negra foi o mais frio do Paraná desde que
se tem registros, de acordo com o coordenador da Estação
Climatológica da Universidade Estadual de Maringá (UEM),
Hélio Silveira. Em algumas regiões os termômetros chega-
ram a marcar -5ºC. Segundo ele, nenhum município, inclu-
sive os da região Noroeste [a mais quente], escapou do mapa
de estragos.  

ENTENDA - A denominação “geada negra” tem explicação,
de acordo com o especialista. É que essas ocorrências são di-
vididas em “brancas” e “negras”. Na primeira, há o congela-
mento do orvalho sobre qualquer superfície. Para que isso
ocorra a temperatura deve atingir 0ºC. A segunda independe
de água. Neste caso, o vento frio é tão forte que chega a con-
gelar a seiva das plantas, causando um dano muito maior,
inclusive ao sistema radicular, explica Silveira.  

Com base nos dados meteorológicos arquivados, depois de
1975 não há registros de geadas tão fortes, a exceção do ano
de 2000, quando ocorreu uma sequência de geadas brancas. 

O dia mais frio 

A família França em
cafezal antes da geada:
em 5 mil pés, chegou

a colher mil sacas.
Abaixo, Alcindo Boatto 
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mercado

Uma previsão para a economia brasileira até o final de 2015
revela que a situação pode piorar, no entender de especialistas.
São dois motivos, em potencial: de um lado, se os Estados Uni-
dos tornarem seus juros mais atraentes aos investimentos in-
ternacionais. De outro, a brusca freada da economia chinesa,
não sendo possível avaliar ainda que impacto isto terá no Brasil. 

PRÁ TRÁS - Para complicar, se o PIB brasileiro vinha pati-
nando nos últimos anos, a tendência para 2015 é andar para
trás. Enquanto o PIB mundial deve expandir 3,40% este ano,
mantendo uma sequência de crescimento que foi de 2,40% em
2013 e 3,20% no ano passado, o Brasil parou: depois de 2013,
quando seu PIB foi de modestos 2,30%, em 2014 praticamente
não cresceu nada (0,10%), sendo que a previsão para 2015 é
ainda pior: um desempenho negativo em torno de 1,8%. 

VICE-LANTERNA - Na América do Sul, a economia brasileira
só não é pior que a da Venezuela (que deve encolher 7% este
ano). Todos os demais países, incluindo a Argentina, devem
ficar no positivo, com destaque para a Bolívia (previsão de cres-

cer 5%), Paraguai (4%), Peru (3,2%), Colômbia (3%), Uruguai
(2,8%), Chile (2,5%) e Equador (1,9%). Apesar dos números ar-
gentinos não serem confiáveis, a estimativa do país é fechar
2015 em 0,1%.  

CHINA - Os chineses, nossos grandes parceiros comerciais, ad-
mitem que não irão repetir a performance econômica dos dois
últimos anos, quando cresceram 7,70% e 7,40% em 2013 e 2014.
Mesmo assim, a economia do gigante asiático poderá ficar entre
6,70% e 7%.

SELIC E DÓLAR - Voltando ao Brasil, a taxa Selic, que fechou
nos 10% em 2013 e atingiu 11,75% no último ano, poderá
bater em 14,25% até o final de 2015. Quanto a balança comer-
cial, depois de amargar um saldo negativo de US$ 3,9 bi-
lhões no ano passado, a expectativa para 2015 é de um
superávit de US$ 10,9 bilhões – puxado, claro, pelo agrone-
gócio. Por fim, se nos dois últimos anos o dólar valeu R$
2,35 e R$ 2,65, a projeção até o término de 2015 é atingir
um patamar entre R$ 3,20 e R$ 3,40. 
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Fatores externos podem complicar
ainda mais a economia brasileira

A produção brasileira de café é estimada em 52,4 mi-
lhões de sacas beneficiadas no atual ciclo (2015/16),
para uma demanda de 53,9 milhões, das quais 20,5
milhões direcionados ao consumo interno. Os esto-
ques seriam de 4,3 milhões de sacas. Desde o ciclo
2012/13, observa-se uma expansão no consumo in-
terno em volume que chega a 400 mil sacas. 

Consumo cresce

A safra brasileira (concentrada principalmente em
SP e MG) deve ser maior que a esperada pelo mer-
cado, ao redor de 279 milhões de caixas. Ao mesmo
tempo, há um declínio na produção da Flórida, nos
EUA, que poderá ficar abaixo de 100 milhões de cai-
xas, devido ao greening. O consumo de suco também
vem perdendo força em alguns dos maiores merca-
dos, mas os produtores brasileiros podem ter uma
safra rentável principalmente se o dólar continuar se
valorizando frente a moeda brasileira. O custo de pro-
dução da caixa de 40,8 quilos é calculada em R$ 9,53
por caixa na atual safra, para um preço de R$ 11. Nes-
sas condições, com uma produtividade de 900 caixas
por hectare, o faturamento bruto seria de R$ 9,900,
para um desembolso de R$ 8,577, sobrando R$
1.323/hectare. 

Mais laranja no Brasil
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Mesmo em um cenário de estoques abas-
tecidos e de safras cheias, o produtor bra-
sileiro tem o dólar a seu favor e, pelos
cálculos da Cocamar, se ele tiver uma pro-
dutividade média de 240 sacas por al-
queire, o custo de produção ficará em R$
3.589/alqueire, garantindo lucratividade.
Vendendo o milho a R$ 20 a saca, a receita
bruta será de R$ 4.800, trazendo uma
renda líquida de R$ 1.211 por alqueire. 

O mercado do milho está sendo impac-

tado, no momento, por excesso de chuvas
nas principais regiões produtoras dos Es-
tados Unidos, havendo dúvidas quanto a
produtividade das lavouras. Se no ano pas-
sado a média foi de 433 sacas por alqueire,
neste este ano há quem afirme que não de-
verá passar de 422 sacas.  

A orientação, portanto, é de atenção nos
próximos meses ao movimento do câmbio,
ao comportamento da safra brasileira e
também ao volume de exportações do país.

Safra de inverno lucrativa

As lavouras norte-americanas da safra 2015/16 não
apresentaram melhoras na terceira semana de julho, de
acordo com boletim do USDA (Departamento de Agri-
cultura dos Estados Unidos). Os índices de plantações
em “boas ou excelentes” condições seguiram inalteradas
na comparação semanal, e ainda bem inferiores ao ano
passado. 

Os EUA registraram 62% de lavouras de soja em “boas
ou excelentes” condições – mesmo resultado da semana
anterior, mas ainda bem pior que os 73% registrados no
mesmo período no ano passado. Os norte-americanos ob-
servaram ainda 27% de lavouras em condições “regu-
lares” e 11% de “ruins ou muito ruins”. 

O índice de lavouras de milho em condições “boas ou
excelentes” se manteve em 69% até aquela semana. De
acordo com o USDA, o percentual é menor do que o re-
gistrado no mesmo período de 2014 (76%). Há ainda 22%
em situação “regular” e 9% em “ruim ou muito ruim” -
índices iguais à semana anterior. 

Situação das lavouras
nos EUA não melhora 
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MERCADO

A cada ano, o Brasil tem conseguido acrescentar de 1,5
a 2 milhões de toneladas de soja à sua produção. O país
é muito dependente das importações da China que, ape-
sar de algumas dificuldades enfrentadas no momento,
deve continuar crescendo. Na visão de especialistas, o
PIB chinês deve ficar entre 6% e 7% este ano, e as im-
portações de soja ao redor de 80 milhões de toneladas.

A demanda pela soja norte-americana, nos últimos
meses, tem sido intensa e, na última safra, os EUA pro-
duziram 8 milhões de toneladas a mais na comparação
com o ciclo anterior. A previsão é que, este ano, proble-
mas climáticos interfiram na produtividade das lavouras
do Meio-Oeste. Se houver um agravamento das condições
das lavouras, há quem arrisque: o bushel pode até retor-
nar ao patamar de US$ 15. 

Mesmo com a queda dos preços nos últimos anos, no
mercado internacional, os produtores brasileiros foram
beneficiados pela forte alta do dólar frente o real, em
2015. 

A tendência é que os produtores brasileiros tenham
mais uma safra rentável. De acordo com a Cocamar, com
uma produtividade de 130 sacas por alqueire, o sojicultor
terá um custo de produção não superior a R$ 3.716/al-
queire. Se vender sua soja a R$ 60 a saca, o faturamento
será de R$ 7.800/alqueire, garantindo uma rentabilidade
de R$ 4.084.  

Até meados de julho, os associados da Cocamar já ha-
viam comercializado 62% da safra 2014/15, contra 53%
nesta mesma época em 2014. O percentual é inferior aos
70% da média do Paraná e aos 76% no comparativo com
os restantes dos produtores brasileiros. Em contrapar-
tida, eles já haviam negociado 16% da próxima safra, con-
tra 4% em igual mês no ano anterior. Os produtores
paranaenses já venderam 15% de sua produção futura,
mesmo índice da média da soma dos demais Estados
produtores. 

Dólar e clima nos 
EUA puxam preços

A safra de trigo, com a
saca cotada a R$ 33, conti-
nua sendo rentável para o
produtor que conseguir ao
menos 120 sacas por al-
queire, em média. Nesse
patamar de produtividade,
segundo informações da
Cocamar, o custo de produ-
ção é estimado em R$
3.100 por alqueire. Se ven-
der a saca a R$ 33, o fatu-

ramento bruto é de R$
3.960, garantindo um
lucro de R$ 860, pratica-
mente o mesmo do ano
passado.

Os especialistas lembram
que as atuais cotações, no
entanto, são justificadas
por riscos climáticos, que
podem se confirmar ou
não.

Trigo lucra o mesmo
que em 2014 





Vivendo com seus 15 filhos
em apenas cinco alqueires
em Presidente Bernardes
(SP), o casal João e Josefina
Voltarelli se obrigava a arren-
dar terras e a trabalhar tam-
bém com porcentagem de café
para complementar a renda.
Cansados dessa vida, ambos
decidiram tentar a sorte no
Paraná. Corria o ano de 1952.

A história é relatada por
Henrique Voltarelli, um dos
filhos de João e Josefina, hoje
produtor e associado da Coca-
mar em Alvorada do Sul.
Tinha 14 anos naquela época. 

EMPREITA - Eles se desfize-
ram do pequeno sítio no Es-
tado de São Paulo e com o
dinheiro imaginavam com-
prar uns 10 alqueires de ma-
ta em Califórnia, no Paraná,
onde alguns parentes já ha-
viam se estabelecido. Mas
houve um imprevisto: quan-
do chegaram a Londrina, a

caminho de seu destino ori-
ginal, um homem abordou a
família e ofereceu ao casal a
empreita de um cafezal que
já estava pronto para produ-
zir. Seria um bom negócio.
Compraram.

Dessa forma é que os Volta-
relli foram parar em Alvo-
rada do Sul. Mas deu errado:
em 1953, a geada veio intensa
e acabou com a lavoura. Sem
outra opção, eles tiveram que
abandonar tudo , absorver o
prejuízo e voltar a trabalhar
como colonos. 

FICOU - A família conseguiu
colocar-se na Fazenda Itaúna,
no mesmo município, onde
permaneceu por cinco anos
até juntar o suficiente para
comprar as sonhadas terras
em Califórnia, para onde se
mudou. O filho Henrique, no
entanto, quis permanecer em
Alvorada do Sul e aqui a his-
tória ganha outro rumo.

Ocorre que o administrador
da fazenda, Gilberto Avanço,
havia designado Henrique pa-
ra ser o responsável pelo ar-
mazém, onde as famílias dos
colonos faziam suas compras.
Mas não foi só por isso que
ele ficou: encantara-se por
uma filha de Gilberto, Eunice,
com quem viria a casar-se. Os
Avanço tinham vindo para o
Paraná em 1947, provenientes
de Catanduva (SP). O propósito
deles era abrir a fazenda e
plantar café para o proprietá-
rio Francisco Agudo Romão,
a quem já prestavam serviços. 

NA CIDADE - Quando Gilberto
resolveu deixar a fazenda em
1965, para montar uma em-
presa cerealista na cidade,

convidou Henrique para ser
seu parceiro. Assim, durante
anos, eles atuaram na compra
de safras de café, algodão, ma-
mona, amendoim e girassol. 

Como o sogro também era
dono de uma propriedade de
17 alqueires, Henrique o aju-
dou muito, plantando algodão
e outras culturas. Com a mor-
te de Gilberto em 1992, os de-
mais herdeiros se desfizeram
de sua parte, oferecendo a
Henrique e Eunice a oportu-
nidade de serem donos de 8,5
alqueires. Para isso, o marido
teve que vender trator, gado
e tudo o mais o que podia,
para conseguir dinheiro. Em
seguida, arrendaram o res-
tante das terras, que perten-

ciam à mãe da esposa, fa-
zendo a aquisição das mes-
mas no futuro. 

O casal têm sete filhos, que
já lhes deram 12 netos, mas a
família já passou à quarta ge-
ração, com a chegada de um
bisneto.

Os Voltarelli fizeram sua
vida em Alvorada do Sul

Henrique e Eunice,
na foto com parte

da família. Os pais
do casal, vieram
do Estado de São
Paulo e o dois se

conheceram na
célebre Fazenda

Itaúna 
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HISTÓRIA

FAMÍLIA DO CAMPO Com a
venda de um pequeno sítio no Estado
de São Paulo, eles compraram uma
empreita de café ao chegar em
Londrina. Mas deu errado: a lavoura
foi toda destruída pela geada do
ano seguinte. Por Marly Aires 

Só mesmo quando começou o plantio de
soja na região, os proprietários decidiram
desativar a cerealista. Surgia o cooperati-
vismo, com a fundação  da Cooperativa
Camas, sediada naquela cidade. Por isso,
acharam melhor não concorrer, mas a ela
se unir como cooperados. 

Posteriormente, Henrique trabalhou com

a Corol, da qual chegou a fazer parte do Con-
selho Fiscal. Atualmente, é cooperado da Co-
camar, onde participa ativamente. “Nem
procuro o preço da concorrência. O coopera-
tivismo é o único sistema onde os pequenos
têm vez e voz. Aqui somos mais fortes,
temos poder de negociação e segurança. De-
posito a soja na Cocamar e fico tranquilo”,
afirma o cooperado. 

Sempre um cooperativista Meus pais empregaram o único
dinheiro que tinham em uma
empreita de café. Com a geada,
tiveram que adiar o sonho
de ter as próprias terras e
voltaram a ser colonos

HENRIQUE VOLTARELLI



Henrique se lembra que na vinda para o Paraná, sua
família enfrentou muitas dificuldades até conseguir che-
gar. Para atravessar um trecho de apenas 100km ainda
no Estado de São Paulo, antes da balsa, que hoje pode
ser percorrido em uma hora, eles demoraram a noite in-
teira devido ao precário estado das estradas de terra.

No Paraná, para avançar no solo argiloso, que eram
pura lama, só mesmo cortando palmitos e outros troncos
pequenos para usá-los como um “tapete” para forrar o
chão e permitir ao caminhão seguir em frente, sem afun-
dar no atoleiro. “Eram tempos muito difíceis”, conta. 

Um “tapete” de
palmitos para
vencer a estrada 

Com mais de mil alqueires, a maior parte formados de
cafezais, a Fazenda Itaúna empregava 500 famílias e, já
naquela época, possuía um secador que dava conta de 1.200
sacas de cada vez, além de contar com todo o maquinário
para processar e beneficiar o produto.

A Safra superava 100 mil sacas beneficiadas, havendo
pés da variedade Sumatra que rendiam quase uma saca.
“Os carreadores ficavam lotados de café, sem espaço para
mais nada”, afirma Henrique. 

Grandiosa, a Itaúna
empregava 500 famílias 

O primeiro colono da Fazenda Itaúna a receber uma diária
de adulto, apesar da idade de 14 anos, foi justamente Hen-
rique. E isso porque “trabalhava mais do que um homem”.
Havia outros tantos rapazinhos como ele que também en-
frentavam o serviço diário, mas sem o mesmo desempenho
e, por isso, com direito apenas a metade da diária. 

Costumava-se pagar diárias aos colonos que prestavam
serviços extras. As famílias eram ajustadas para cuidar de
20 mil pés de café, assumindo somente a responsabilidade
pela capina e colheita. Para os demais serviços, como adu-
bação, secagem, abertura de estradas e outros, o patrão as-
sumia o compromisso de pagar valores adicionais.

Aficionado por
política e admi-
rador de Getúlio
Vargas, João, o
pai de Henri-
que, era integra-
lista e fazia par-
te da Ação Inte-
gralista Brasilei-
ra, composta pe-
los “camisas ver-des”, como
ficaram conhecidos, devido a
cor do uniforme que usavam.
O movimento defendia uma
política tradicionalista que ti-
nha em sua base a defesa de
uma sociedade estruturada a
partir da religião e da famí-
lia, combatendo o comunis-
mo. 

Mesmo sem conhecer pes-
soalmente o presidente Getú-
lio Vargas, João decidiu man-
dar uma carta para ele, con-
vidando-o a batizar um de

seus filhos, ao
qual deu o no-
me de Getúlio.
Para surpresa
geral, o presi-
dente respon-
deu, aceitando a
homenagem e
mandando al-
guém para re-

presentá-lo na cerimônia. Por
isso, João dizia, com orgulho,
ser “compadre do presidente”.

VEREADOR - Herdando o
gosto pela política, Henrique
foi vereador em Alvorada do
Sul por dois mandatos, de
1980 a 1992. Na época, o ve-
reador era eleito por seis
anos. Mais tarde, seu filho
Marcos Antonio, o Pinduca,
manteve a tradição, elegen-
do-se prefeito do município
por dois mandatos, de 2004
a 2012.

O pai foi “compadre” 
de Getúlio Vargas
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Diárias de adulto,
por merecimento

Henrique conta que já viu café render dinheiro de todas as
formas: com altas produções e também quando, o governo,
como estratégia para diminuir a produção e os estoques,
pagou aos agricultores para erradicar as lavouras, na dé-
cada de 1960, ou queimar os grãos, nos anos 1950. 

Com estoques elevados e preços em queda, o governo
achou por bem pagar para muitos produtores queimarem
os grãos de baixa qualidade, brocados, guardando apenas
os de melhor qualidade. O que não serviu foi usado, tam-
bém, como adubo, na beira dos carreadores e das lavouras.

Café pra queimar 
e usar como adubo

A avó de Henrique, Ama-
bile Costa Curta, italiana de
nascimento, era uma mu-
lher forte: quando jovem re-
sistiu à viagem de mais de
40 dias no mar, na vinda
da Itália ao Brasil, sobrevi-
vendo depois a inúmeras
outras lutas.

Mas, aos 97 anos, a mu-
dança da comunidade Pe-
dregulhos, onde a família
se estabeleceu primeira-
mente em Alvorada do Sul,
para a Fazenda Itaúna, foi
demais para seu cansado
coração. Já aconchegada
em sua cama, na nova ca-
sa, enquanto os homens
voltavam ao antigo sítio pa-
ra buscar os animais, ela
adormeceu e se foi.

Adeus à avó
Amabile

Henrique:  “quando
chovia,  as estradas

ficavam intransitáveis”




