


N
o âmbito empresa-
rial, poucos proces-
sos são tão rotinei-
ros como a carga e

descarga de caminhão.  Algu-
mas organizações comerciais
chegam a exercer essa ativi-
dade até mil vezes por se-
mana. Apesar de ser um pro-
cedimento comum, todo cui-
dado é pouco na hora de ope-
rar os tombadores de cami-
nhões e de carretas. 

REGRA DE OURO - Visando ga-
rantir a segurança dos cola-
boradores efetivos, terceiros
e cooperados, foi criada a 5ª
Regra de Ouro, que diz res-
peito à proibição de perma-
nência ou circulação de pes-
soas atrás dos tombadores.

Segundo a equipe de Segu-
rança da Cocamar, é impor-
tante também seguir, além da
regra de ouro citada, algumas
orientações fundamentais
para uma operação segura do
equipamento:

EPI - O operador deve certifi-
car-se, antes de tudo, de que

tanto ele quanto as demais
pessoas presentes na área
estejam com todos os equipa-
mentos de proteção individual
recomendados para a ativi-
dade;

TRAVAMENTO - Quando o ca-
minhão chega para fazer a
descarga num tombador, é
fundamental fazer os seus tra-
vamentos de segurança, para
garantir que este estará se-
guro na hora de sua elevação;

POSIÇÃO - Ao abrir a tampa
do caminhão, ninguém deve
ficar de frente com esta, mas
sim ao lado do caminhão.  De-
vido à pressão dos grãos
sobre a tampa, no momento
da abertura desta, há o risco
de que isso ocorra de forma
muito rápida atingindo o rosto
e podendo causar ferimentos
à pessoa posicionada de
forma inadequada;

AFASTAMENTO -Ao iniciar a ele-
vação dos caminhões, o opera-
dor não deve ficar atrás do
veículo elevado, nem permitir
que ninguém mais o faça, orien-

tando o motorista ou demais co-
laboradores da área para que se
mantenham afastados, evi-
tando assim um possível aci-
dente. Em caso de acidente,
onde as travas que estão segu-
rando o caminhão erguido ven-
ham a se quebrar, fazendo com
que o caminhão desça, as pes-
soas que permanecerem na
parte traseira do veículo pode-
rão se ferir gravemente ou até
mesmo vir à óbito.

DISTÂNCIA - A equipe de Se-
gurança da Cocamar lembra
ainda que é importante que
os operadores sempre orien-
tem os proprietários dos ca-
minhões a manterem uma
distância dos seus veículos,
e que somente após a des-
carga completa, com o tom-
bador abaixado e seus tra-
vamentos retirados, é que
estarão autorizados a entrar
no veículo.
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SEGURANÇA

É proibida a permanência ou circulação de pessoas atrás
do equipamento na hora de descarregar a produção.

Descarga de produtos em
tombadores requer cuidados

É preciso  fazer
os travamentos de
segurança antes
da elevação dos

caminhões e carretas



Divanir Higino,
presidente da Cocamar

À
medida que vai sendo
finalizada a colheita
de milho, os produto-
res voltam suas aten-

ções aos preparativos para a
safra de verão 2019/20, cuja
semeadura começa após o fim
do Vazio Sanitário, em setem-
bro. 

Até que as sementes sejam
depositadas, dando início a um
novo ciclo, o solo permanece
em repouso e é o momento de,
entre outras práticas agronô-
micas, os produtores corrigi-
rem o nível de acidez do
mesmo. Para isso, a exemplo
do que vem fazendo há anos, a
Cocamar possibilita aos seus
associados adquirirem calcá-
rio para pagamento em três
anos, uma condição que não
pode ser desperdiçada.

Claro, tão necessário quanto

a correção do solo é repor os
nutrientes, os quais, em equi-
líbrio, vão garantir que seja
explorado todo o potencial
produtivo da cultura. Para is-
so, indispensável que o produ-
tor faça a análise do solo, em
seus aspectos químico, físico
e biológico. 

Mas, de acordo com o Comitê
Estratégico Soja Brasil (Cesb),
entidade parceira da Cocamar
que ao longo de 11 anos do
concurso já realizou mais de 3
mil auditorias para avaliar as
lavouras participantes do
Desafio Nacional de Máxima
Produtividade, só 10% dos
produtores, de uma forma
geral, se preocupam em fazer
uma análise mais completa, e
não apenas de suas carências
químicas. 

Com isso, mesmo se utiliza-
rem as tecnologias de produ-
ção mais avançadas, os me-
lhores materiais genéticos e

se contarem com a ajuda do
clima, não haverá como evo-
luir de uma forma tão signifi-
cativa em produtividade.

No Paraná e na região da co-
operativa, acredita-se que a
realidade seja parecida com
os percentuais indicados
pelo Cesb, residindo justa-
mente nas exceções a receita
do sucesso. Há pontos em
comum entre os sojicultores
mais bem-sucedidos. Aque-
les que, principalmente, in-

vestem no solo, têm chances
maiores de não apenas per-
manecer na atividade, mas
nela se destacarem por seus
resultados. 

Além de corrigi-lo adequada-
mente e repor os nutrientes
químicos, é preciso - no caso
da nossa região - estruturá-lo
com práticas sustentáveis ao
longo do ano, como o cultivo
de capim braquiária em con-
sórcio com o milho no ou-
tono/inverno, fazendo a incor-

poração de matéria orgânica e
a rotação de culturas. 

Nesta edição, há uma ampla
reportagem sobre a importân-
cia de o produtor atentar para
esses cuidados, sem os quais,
como já dissemos antes, ele
continuará crescendo pouco
ou patinando em produtivida-
de, o que o deixará cada vez
mais vulnerável. Leia com
atenção. Cuidar do solo é bá-
sico, por se tratar, afinal, do
maior patrimônio do agricultor.  

PALAVRA DO PRESIDENTE

Todo cuidado ao solo, 
o nosso maior patrimônio 

Além de corrigi-lo adequadamente e repor os
nutrientes químicos, é preciso – no caso da nossa
região - estruturá-lo com práticas sustentáveis
ao longo do ano, como o cultivo de capim braquiária.

É indispensável que o produtor faça a análise do solo,
em seus aspectos químicos, físicos e biológicos
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Crescimento do agro não é
sustentável sem gestão do solo



ROGÉRIO RECCO

E
m um período relativa-
mente curto, entre
1977 e 2019, a safra
brasileira de grãos

saltou do acanhado patamar
de 46,9 milhões de toneladas
para 238,9 milhões. Um avanço
de 340%, com a expressiva
taxa média de crescimento
anual de 8,5%. No mesmo pe-
ríodo, a área cultivada apre-
sentou expansão inferior a
60%, enquanto a produtivi-
dade ultrapassou os 180%. 

Empreendedor, o agricultor
venceu toda a sorte de desa-
fios: desbravou novas regiões
do país onde sequer existiam
estradas para escoar as safras
e estruturas para entregar a
produção. Mesmo em meio a
tantas dificuldades, sem po-
der contar com uma política
oficial de apoio, teve poder de
improvisação e sua experiên-
cia contribuiu para o desenvol-
vimento de tecnologias que
hoje permitem, por exemplo,
praticar uma agricultura mo-
derna e altamente produtiva
em regiões de solos muito po-
bres, como os cerrados. 

Agora, com o Brasil consoli-
dado entre os grandes produ-
tores mundiais de alimentos,
e no momento em que o país
se vê diante da oportunidade
de ampliar a sua participação
no mercado internacional,
atendendo a uma crescente
demanda alimentar do plane-
ta, a pesquisa e renomados
especialistas acendem um si-
nal de alerta. Evoluímos mui-

to, mas estamos ainda longe
de ser uma agricultura apoia-
da em bases sustentáveis - o
que limita a expansão da pro-
dutividade. 

DEVAGAR - De acordo com a
Organização das Nações Uni-
das para Alimentação e Agri-
cultura (FAO), a população
global deverá atingir 9,5 bi-
lhões ao final das próximas
três décadas, frente aos 7 bi-
lhões de 2011. Isto quer dizer
que vai ser preciso dobrar a
oferta de comida,

Visita do Rally a propriedades para conhecer boas práticas

Equipe da Cocamar e
Embrapa examinando
a qualidade do solo

nas regiões  

Segundo especialistas, 90% dos produtores brasileiros de grãos
não se preocupam com a análise física e biológica do solo,
o que limita o potencial de expansão da produtividade 
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cabendo 40%
desse aumento de produção
ao Brasil - país de dimensões
continentais e com grandes
estoques de terras para culti-
var. 

O alerta é que, há dez anos, a
produtividade da soja encon-
tra-se estagnada no país, pa-
tinando. Olhando de fora,
parece não faltar nada para o
avanço da agricultura, cada
vez mais tecnológica, com
maquinários e equipamentos
ultramodernos. Mas não é
bem assim: enquanto, de um
lado, as novidades borbulham
nessa área, de outro são pou-
cos ainda os produtores bra-
sileiros que fazem a gestão de
um recurso básico e essencial
para a sua sobrevivência no
campo: o próprio solo. 

MANEJO DEFICIENTE - Um es-
tudo que acaba de ser divul-
gado pelo Comitê Estratégico
Soja Brasil (Cesb) revela que
apenas 10% dos produtores
brasileiros de grãos fazem
também o manejo da parte fí-
sica e biológica do solo. O Cesb
chegou a esse índice após as
mais de 3 mil auditorias reali-
zadas em áreas inscritas para

o Desafio de Máxima Produti-
vidade de Soja, desde a pri-
meira edição em 2008. 

O engenheiro agrônomo Or-
lando Carlos Martins, membro
fundador da entidade, explica
que os investimentos dos pro-
dutores têm se restringido à
parte química do solo, gené-
tica das sementes e proteção.
“Noventa por cento recorrem
apenas a esses meios para
tentar alcançar maiores índi-
ces de produtividade, o que é
insuficiente”, comenta. 

Com isso, as partes física e
biológica do solo estão, ano
após ano, ficando de lado. “O
problema da física e da biolo-
gia do solo é que não dá para
comprar, isso tem que se
construir com o tempo, com o
manejo correto”, acrescenta
Martins. 

INTEGRAÇÃO - Para continuar
crescendo, a agricultura bra-
sileira não precisa avançar
sobre as florestas. Do total do
território nacional, 21,2% são
ocupados por pastagens, con-
forme detalhado levanta-
mento concluído em 2016
pela Embrapa Territorial. Em

grande parte degradados, os
pastos tendem a ser conver-
tidos em projetos integrados
como lavoura-pecuária (ILP),
que requerem uma gestão
profissional do solo.

De acordo com a Associação
Rede Integração Lavoura-Pe-

cuária Floresta (ILPF), o país
já possui mais de 15 milhões
de hectares mantidos com
arranjos integrados, área que
pode avançar para 30 milhões
até 2030. A entidade tem
como membros a Embrapa e
várias empresas privadas,
entre as quais a Cocamar. 

País já possui mais de 15 milhões
de hectares mantidos com arranjos
integrados, área que pode avançar
para 30 milhões até 2030
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Para conhecer melhor a reali-
dade do solo em suas regiões,
a Cocamar tem promovido,
entre muitas outras realiza-
ções técnicas, o Rally de Pro-
dutividade, circuito em que
profissionais técnicos e jorna-
listas visitam propriedades
onde são adotadas boas prá-
ticas agropecuárias, durante
o ciclo da cultura da soja, com
ênfase para o manejo do solo
e a produtividade. 

A presença de jornalistas no
Rally, que já acontece pelo
quarto ano, é para garantir vi-
sibilidade a experiências
bem-sucedidas que possam
servir de referência e motivar
outros produtores. A coopera-
tiva desenvolve esforços para
elevar os patamares médios
de produtividade nas regiões
onde atua no Estado, há anos
estacionados ao redor de 130
sacas por alqueire (53,7
sacas/hectare). 

“Se o produtor não evoluir em
sua produtividade, será ex-
cluído naturalmente do pro-
cesso, pois vai deixar de ser
competitivo”, comenta o vice-
presidente da Cocamar, José
Cícero Aderaldo. 

PARCERIA - Na safra 2018/19,
o Rally ganhou um parceiro
de peso, a Embrapa Soja, que
começou a realizar um tra-
balho inédito com a Cocamar,
que continuará nos próximos
anos: a análise da qualidade
física, química e biológica do

solo em propriedades rurais
de diferentes regiões no Pa-
raná, ideia do pesquisador
Júlio Franchini. 

A iniciativa possibilita, por
exemplo, avaliar detalhes dos
níveis de infiltração em vá-

rios tipos e ambientes de
solos. “No país, se conhece
muito pouco, ainda, sobre a
capacidade de infiltração de
água no solo e esse levan-
tamento é uma referência”,
sublinha o pesquisador Hen-
rique Debiasi, da mesma ins-
tituição. 

MARCAS - O Rally Cocamar de
Produtividade uniu várias
marcas apoiadoras em sua
quarta edição, na safra
2018/19: Spraytec, Basf, Ford
Center, Texaco Lubrificantes,
Sancor Seguros, Estratégia
Ambiental, Agrosafra, Sicredi,
Cocamar TRR, Unicampo, Co-
mitê Estratégico Soja Brasil
(Cesb) e Associação dos Pro-
dutores de Soja e Milho do Es-
tado do Paraná (Aprosoja-PR).

Rally avalia o solo nas regiões
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Experimento com
manejo de solo

no Safratec 2019,
promovido pela Cocamar

em Floresta (PR):
sem compactação,

raízes podem se
aprofundar 1,40m

ESPECIAL

No país, se conhece muito pouco, ainda,
sobre a capacidade de infiltração de água
no solo e esse levantamento é uma referência”

Henrique Debiasi, pesquisador da Embrapa Soja,
sobre o Rally Cocamar de Produtividade 





Cocamar e Embrapa têm com-
partilhado com os produtores,
em reuniões regionais, as con-
clusões a que chegaram após
as avaliações da qualidade do
solo em 24 municípios das re-
giões noroeste e norte do Es-
tado, no Rally de Produtivida-
de, que custeou parte das des-
pesas da equipe de pesquisa-
dores da Embrapa e acompa-
nhou as etapas da realização. 

O especialista em solos da
Embrapa, Henrique Debiasi,
lembra que “a agricultura é a
arte de reduzir as perdas, pois
os materiais, como sementes,
já chegam com todo o seu po-
tencial produtivo. Por isso,
quanto melhor o produtor ma-
nejar o seu solo e empregar
adequadamente os recursos,
menos ele irá perder em pro-
dutividade”. 

SISTEMA RADICULAR - Nesse
contexto, a forma como o solo
é manejado acaba sendo deci-
siva e não vai adiantar investir
apenas em adubação química,
deixando de lado os aspectos
físico e biológico. Se o solo es-
tiver compactado – o que é
comum na realidade da agri-
cultura paranaense – as raízes

vão se aprofundar cerca de
70 cm, enquanto que em solo
não compactado o sistema ra-
dicular pode alcançar o dobro
em profundidade, o que asse-
gura um ambiente mais favo-
rável às plantas, que vão
responder com maior produti-
vidade.  

QUESITOS - O pesquisador
chama atenção para o fato de
que nem todos os produtores
observam quesitos básicos,
mínimos e elementares para o
sucesso do seu negócio, entre
os quais uma análise bem feita
do solo – o que lhe permitiria
fazer a reposição de nutrientes
de acordo com as reais neces-
sidades detectadas. 

“Uma análise de solo custa
muito barato diante do resul-
tado que ela pode trazer na
colheita”, afirma Debiasi,
mencionando que além dos
insumos comuns – adubos,
sementes, fertilizantes e de-
fensivos - o produtor tam-
bém deve levar em conta
outros “insumos”, igual-
mente necessários, que só
dependem dele: uma boa
cobertura do solo, o mínimo
revolvimento do mesmo, ma-

téria orgânica e proporcionar
o desenvolvimento do sis-
tema radicular a partir de
uma diversidade biológica
com a adoção de práticas
saudáveis como a rotação de
culturas, que, de quebra, aju-
dam a interromper o ciclo de
doenças e pragas.  

ÁGUA - “O principal fator para
a viabilidade de uma cultura
é a água, quanto mais água,
maior a uniformidade da la-
voura”, ressalta o pesquisa-
dor, lembrando que uma
visão aérea de um campo ge-

ralmente permite observar
muitas falhas. Segundo ele, a
capacidade de infiltração de
água aumenta com a diversi-
ficação/rotação dos cultivos,
sendo o capim braquiária o
mais factível para a realidade
regional, mantido em consór-
cio com o milho de inverno ou
de forma solteira. 

Além dos benefícios trazidos
pelo seu pronunciado sistema
radicular, que rompe a com-
pactação, oxigena o solo, abre
canais para a infiltração de
água e cicla nutrientes de ca-

madas mais profundas, a bra-
quiária em forma de palhada
sobre o solo vai inibir o desen-
volvimento de ervas de difícil
controle, como a buva e o
capim-amargoso. “Os resulta-
dos do consórcio milho x bra-
quiária atingem o seu ápice já
no terceiro ano.”

RALLY - Sobre o Rally, Henri-
que Debiasi destaca ser a
oportunidade de integrar a
pesquisa e a cooperativa na
realização de um trabalho iné-
dito de mapeamento do solo
no país. 

Resultados são levados aos produtores

Debiasi ,  da Embrapa: “O p rincipal fator para  a  viabi l idade de uma cul tura
é  a  água, quanto mais  água,  maior a  uniformidade  da  lavoura”

OPORTUNIDADE – Com o embate comercial entre
Estados Unidos e China, os norte-americanos perderam
um amplo espaço no mercado internacional de soja, ao
deixar de exportar grandes volumes para os próprios
chineses, conforme se pode ver no gráfico.
Os beneficiados são os produtores brasileiros que,
desde 2013, assumiram a dianteira nos embarques
para o país asiático, enquanto a participação dos EUA
só foi caindo. Em 2018 a diferença entre os dois
exportadores foi ainda maior e, até maio último,
os números indicavam uma nova disparada do Brasil.
Os dados são da MB Associados, de São Paulo.

ESPECIAL
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Os irmãos Maurício e Eduardo
de Bortoli, de Cruz Alta (RS),
venceram a 11ª edição do De-
safio Nacional de Máxima Pro-
dutividade de Soja (Safra
2018/19) promovido pelo Co-
mitê Estratégico Soja Brasil
(Cesb). O anúncio foi feito du-
rante evento em Londrina
(PR), que teve o apoio da Co-
camar, no dia 18 de junho. Eles
alcançaram a média de 123,88
sacas por hectare na área do
concurso, o equivalente a
299,7 sacas por alqueire. No
restante da propriedade, a
média geral foi de 72,6 sa-
cas/hectare, o que corres-
ponde a 175,6 sacas por al-
queire. Segundo o Cesb, para
cada R$ 1,00 investido, o re-
torno foi de R$ 2,70. 

Durante a apresentação do
case campeão, o especialista
Paulo Sentelhas creditou o
principal fator para o sucesso
dos irmãos Bortoli, à falta de

compactação do solo, o que
possibilitou o pleno desenvol-
vimento do sistema radicular.
A diversidade cultural, no in-
verno, é fundamental para
isso, além de cobrir a superfí-
cie de palha. “Os produtores
se diferenciaram pelo seu
conhecimento, o manejo do
solo feito com capricho e a ge-
nética dos materiais”, disse
Sentelhas. De acordo com ele,
os números obtidos pelos
campeões são uma amostra
do enorme potencial que a
produção brasileira de soja po-
deria explorar.  

PRODUTIVIDADE - “Ainda não
conhecemos o potencial de
produtividade de soja”, afir-
mou o presidente do Cesb,
Leonardo Sologuren. O recorde
brasileiro atual, de 8.944kg, é
quase o dobro do alcançado
pelo primeiro campeão, em
2008, de 4.980kg/hectare.
“Nos Estados Unidos, tem um

produtor que ultrapassou o
recorde do Brasil, então, acre-
ditamos que ainda temos es-
paço para aumentar a pro-
dutividade e quem vai nos aju-
dar a responder isso é o pro-
dutor.” 

Longe dos holofotes do Cesb,
produtores visitados pelo
Rally Cocamar de Produtivi-
dade, no norte do Estado, tam-
bém revelam que o potencial
regional para a produção de
soja é muito maior do que a
média dos últimos anos, de
130 sacas por alqueire (53,7
sacas/hectare) na região da
cooperativa.   

MANEJO –O produtor Marcelo
Jesus Mossatto e o pai Antô-
nio arrendam terras em Ouri-
zona (PR) e no Mato Grosso do
Sul. Na safra 2017/18, a média
deles foi de 167 sacas por al-
queire (69/hectare), um re-
corde. Em seis anos, segundo
Mossatto, a média saltou de
127 sacas/alqueire (52,4/hec-
tare) para aquela marca, um
avanço significativo, que ele
credita à escolha de boas va-
riedades, uma adubação bem
feita, o uso de produtos de
ponta e, principalmente, o ma-
nejo do solo. 

Para o produtor, que faz con-
sórcio milho e braquiária no
inverno, um dos desafios que
enfrenta nas terras em Ouri-
zona é a ocorrência de nema-
toide, o verme do solo que
ataca as raízes das plantas.
“Com rotação, estamos con-
seguindo diminuir esse pro-
blema e colher mais”, diz o
produtor, que usa também,
nesse sistema, milho, aveia e
crotalária.

ROTAÇÃO - A rotação é uma
prática que começou a ser im-
plementada há duas décadas
na propriedade da família Ce-
lestino, em Ivatuba, perto de
Maringá. Com um planeja-
mento elaborado sob orienta-
ção técnica, o produtor Ânge-
lo, que conduz os negócios ao
lado do filho Sidnei e da filha
Tânia, já sabe quais culturas
vai utilizar em rotação no in-
verno, nos próximos anos.

Tudo para que o solo esteja
apto a possibilitar que a famí-
lia explore todo o potencial
produtivo da soja, no verão. 

Como se poderia esperar, os
Celestino estão, todos os anos,
entre os que apresentam as
melhores médias regionais de
produtividade de soja. “Investir
no solo deveria fazer parte da
cultura de todo produtor”, sin-
tetiza Ângelo.

Potencial de produção é muito maior

Os irmãos Bortoli,  de Cruz Alta (RS), venceram o Desafio
da Máxima Produtividade de Soja (safra 2018/19).

Os campeões foram anunciados no dia 18 de junho em
Londrina, Na área do concurso, a média deles foi de

123,88 sacas/hectare e, no geral, 72,6 sacas/hectare

Mossatto , de Our izona  (PR) :  rotação
ajuda a  controlar  o nematoide  

ESPECIAL

Ângelo ,  com o f i lho  Sidnei  e a f i lha  Tânia:  há
duas décadas investindo na  qualidade  do solo 
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O sinal de alerta soado pela
pesquisa e os especialistas,
em relação ao crescimento
ainda pouco sustentável da
agricultura brasileira, não faz
referência apenas ao fato de
que só 10% dos produtores
auditados pelo Cesb, em 11
anos do Desafio Nacional de
Máxima Produtividade de
Soja, fazem uma análise de
solo conforme manda o figu-
rino, para avaliar suas condi-
ções físicas, químicas e bio-
lógicas.

O produtor Herbert Bartz, de
Rolândia (PR), precursor do
plantio direto no Brasil, diz
que o buraco é mais embaixo.
Segundo ele, de alguns anos

para cá o sistema de plantio
direto perdeu qualidade devido
à sequência soja-milho, que
não produz cobertura para pro-
teger o solo e ainda o com-
pacta, e também à retirada
dos terraços, a pretexto de fa-
cilitar a movimentação das
máquinas. 

ENGANO - “Tem gente que
pensa estar fazendo plantio
direto, mas está fazendo plan-
tio convencional”, critica
Bartz, esclarecendo que os
restos culturais do milho de
inverno se decompõem rapi-
damente e a superfície fica
desprotegida, o que vai exigir
um gasto maior com herbici-
das. Além do problema das

ervas, o solo exposto à insola-
ção atinge altas temperaturas,
o que elimina a vida micro-
biana e acelera a evaporação
da umidade da superfície, cau-
sando perdas mais rapida-
mente ante um eventual
déficit hídrico. 

Ao mesmo tempo, o solo é vul-
nerável a uma chuva forte, que
pode causar erosão e assorear
os rios. “Para ver erosão, é só
dar uma andada por aí, ela
está em todo lugar”, acres-
centa o pioneiro, assinalando
ainda que não pode haver sinal
maior de atraso, na agricul-
tura, do que o processo ero-
sivo, pelo seu alto poder de
destruição. 

Em resumo, muitos ainda pre-
cisam compreender e resolver

questões básicas antes de
falar em produtividade. 

Sem plantio direto, agricultura não se sustenta, afirma Bartz
ESPECIAL

Bartz:  “Para  ver  erosão, é só dar uma
andada por  a í ,  e la  está em todo  lugar” 
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C
om o aumento da  ocor-
rência de nematoide
em lavouras de soja e
milho da região, a Co-

camar tem buscado opções de
manejo que ajudem a conviver
com o problema,  mantendo a
praga sob controle e reduzindo
os danos econômicos causa-
dos. A sucessão de plantio de
soja e milho, duas culturas
hospedeiras do nematoide,
tem favorecido sua expansão,
especialmente em áreas de
solo misto ou mais arenosa,
segundo o gerente das unida-
des da Cocamar em Doutor Ca-
margo e Paiçandu, Carlos
Eduardo Bortot. 

“Há áreas no Mato Grosso em
que o plantio de soja e milho
está praticamente inviável por
causa do nematoide. Temos
que aprender a conviver ado-
tando manejos de forma inte-
grada”, afirmou o engenheiro
agrônomo da Cocamar, João
Pedro Afonso.

DIA DE CAMPO - Para discutir
o assunto e as opções de ma-
nejo é que a Cocamar realizou
o Dia de Campo sobre Manejo
de Solo para Tratamento de
Nematoide, dia 19 de junho, na
propriedade do cooperado Na-
zareno Maróstica, em Doutor
Camargo.  O evento, em parce-
ria com a Emater e com o
apoio das empresas FMC e
Timac, teve a participação de
50 produtores rurais.

O engenheiro agrônomo da
Emater, Celso Serato, falou

sobre o manejo da crotalária,
planta considerada ótima fer-
ramenta para controle de ne-
matoides.Teve ainda palestras
sobre o uso de adubação de
base com ativo para controle
de nematoide e tratamento
biológico de semente. “Nas
áreas afetadas e onde normal-
mente o produtor não nota o
problema, em média as perdas
com o nematoide são de 8% a
10% na produtividade da soja
e 15% no milho. Onde o pro-
blema é aparente, as perdas
são bem maiores”, disse. 

ANÁLISE DE SOLO - Serato res-
saltou a importância de fazer a
análise de solo para identificar
a espécie existente, seguindo as
recomendações do Iapar, que
faz os testes gratuitamente.
“Mas é fundamental que sejam
seguidas todas as orientações
para a correta coleta e acondi-
cionamento da mostra de solo e
raízes”, complementou.

Para o agrônomo da Emater,
uma das formas de reduzir o
problema é colocar matéria
orgânica no sistema, facili-
tando a proliferação dos inimi-
gos naturais do nematoide,
além da ação de controle da
própria planta utilizada como
adubo verde. Daí a importância
da rotação de cultura com cro-
talária, além de outras opções
como aveia e braquiária, esta
última especialmente contra o
nematoide meloidogynes, um
dos mais comuns na região. 

TARDIO - A recomendação de

Serato é aproveitar as áreas
em que o plantio seria mais
tardio e onde o milho segunda
safra teria os menores resul-
tados, para plantar o adubo
verde. “O risco de prejuízo com
o milho tardio é muito grande.
Melhor negócio é plantar cro-
talária ou outros adubos ver-
des e colher mais soja e mais
milho nos próximos anos”, co-
mentou.

O plantio deve ser feito espe-
cialmente nas reboleiras onde
foi identificado o problema,
por dois anos no mínimo, de
forma solteira. Além de ajudar
no controle do nematoide, o
adubo verde descompacta o
solo, recicla nutrientes e deixa
uma boa cobertura, melho-
rando a estrutura do solo
como um todo.

RESULTADOS - Segundo Raul
Navarro Marostica, filho de
Nazareno, foram plantados 10
alqueires com crotalária dos
320 alqueires que a família

planta. “Neste talhão é onde
tínhamos o maior problema
com nematoide pratylenchus.
Boa parte do milho plantado
nesta reboleira, morria”. Ele
conta que já vem sendo ado-
tada outras ferramentas como
uso de materiais mais resis-
tentes, rotação com aveia, tra-

tamento biológico da semente
e já observou melhora. A cro-
talária é mais uma opção para
acabar com a “mancha de
morredeira do milho”. A ideia
é tentar colher a semente para
continuar plantando em par-
celas até rodar toda a proprie-
dade.

Uso de crotalária para controle do nematoide
Dia de campo em Doutor Camargo mostra ferramentas que produtores
têm utilizado para conviver com praga que reduz significante a produtividade

ADUBAÇÃO

Acima, Raul Marostica, e profissionais da Cocamar, Emater e empresas parceiras, abaixo 





D
e olho nos preparati-
vos para a safra de
verão 2019/20, a Co-
camar está reali-

zando, junto aos cooperados,
sua tradicional campanha
para a comercialização de
calcário e gesso agrícola, que
podem ser quitados em até
três anos. 

“Nessa campanha, oferece-
mos todas as facilidades pos-
síveis e garantimos a qua-
lidade dos produtos para que
os cooperados não deixem de
fazer a correção do solo”, co-
menta o analista comercial de
Insumos, Braz Ireno Spontoni
Júnior. Ele salienta que essa
prática é fundamental para o
aumento da produtividade.  

GANHAR MAIS - De acordo
com o analista, o objetivo da
Cocamar, como cooperativa, é
fazer com que o produtor as-
sociado ganhe mais dinheiro
em seu negócio. Mas, para
que isso realmente aconteça,
o produtor deve fazer a sua
parte: cumprir à risca a orien-
tação técnica de iniciar a sua
safra com uma adequada cor-
reção do solo. 

INDISPENSÁVEL – “A correção
do solo é quesito básico e es-
sencial para que o produtor
possa pensar em ter su-
cesso”, afirma o gerente téc-
nico da Cocamar, Rafael

Furlanetto. É a primeira etapa,
segundo ele, em um investi-
mento para incrementar a
produtividade. 

ACIDEZ - “Sem uma correção
bem feita, não há como alcan-
çar os resultados esperados”,
garante, explicando que os
solos da região onde a coope-
rativa atua, têm por caracte-

rística natural a elevada aci-
dez. 

PRIMEIRA PRÁTICA - “O calcá-
rio corrige a acidez e fornece
os nutrientes, cálcio e magné-
sio, indispensáveis para qual-
quer planta. Além do calcário,
algumas áreas podem neces-
sitar da aplicação do gesso
agrícola. A aplicação de gesso

corrige o alumínio tóxico às
plantas, fornecendo cálcio e
enxofre”, observa Rafael Fur-
lanetto. A calagem e a gessa-
gem são, segundo ele, a
primeira prática que o produ-
tor deve fazer na lavoura: na
ausência dela, poderá haver
desequilíbrio dos nutrientes,
reduzindo o potencial produ-
tivo das culturas.
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CORREÇÃO 

A correção do solo é quesito básico e essencial para
que o produtor possa pensar em ter sucesso

Cooperado pode pagar calcário
e gesso agrícola em até 3 anos 

Os solos da região
onde  a  cooperativa

atua têm por
caracter íst ica  natural

a  e levada acidez



A
perspectiva é anima-
dora para o agronegó-
cio brasileiro no mer-
cado internacional.

Quem afirma é o economista
José Roberto Mendonça de
Barros, da MB Associados de
São Paulo. Na manhã de 26 de
junho ele fez palestra em Ma-
ringá aos integrantes dos

conselhos de administração,
fiscal e consultivo, diretoria
executiva, superintendentes e
gerentes, além da diretoria do
Sistema Ocepar. Barros trou-
xe notícias positivas e outras
nem tanto. 

CHINA - De acordo com o eco-
nomista, os destemperos do

NA COCAMAR

Economista esteve em Maringá
no dia 26 de junho, ocasião
em que trouxe boas notícias
e outras nem tanto
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Mendonça de Barros fala em 
oportunidades para o agro crescer
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presidente Donald Trump
estão fazendo com que a Chi-
na, maior importadora global
de soja, diminua gradativa-
mente suas compras dos EUA
e se volte cada vez mais para
o Brasil. Desde 2013 a prefe-
rência dos chineses tem sido
maior pelo grão brasileiro, na
comparação com o ameri-
cano, mas em 2018 a dife-
rença alcançou os maiores
patamares de todos os tem-
pos e podem se repetir em
2019. 

SANIDADE - “Os chineses
estão convencidos de que o
Brasil é capaz de atender
grandes volumes e também
que sabe honrar contratos”,
disse Barros, acrescentando
que isto cria uma responsabi-
lidade maior para os brasilei-
ros em relação aos cuidados
com a sanidade de seus pro-
dutos, o que inclui a carne. 

CRESCENDO - “O Brasil está
crescendo como fornecedor
global de outros produtos
também, caso do algodão e
igualmente em cima dos Es-
tados Unidos”, frisou o econo-
mista, lembrando que, por
outro lado, os chineses con-
somem cada vez mais suco de
laranja e café do Brasil e

podem vir a ser, também,
compradores de carnes brasi-
leiras. “Estamos diante de
uma oportunidade extraordi-
nária para crescer.” 

SAFRA - Por outro lado, a
safra deste ano nos EUA en-
frenta grandes problemas
com o clima e alguns setores
já avaliam que ao menos 40
milhões de toneladas de
grãos estariam perdidas. O
mercado já aguarda, ansioso,
pelos números do relatório de

julho do Departamento de
Agricultura dos Estados Uni-
dos (Usda). 

ECONOMIA FRACA - A notícia
ruim não tem nada a ver com
o agronegócio e, sim, com a
economia do país. Segundo
Barros, as previsões em rela-
ção ao PIB (Produto Interno
Bruto) são de mais um ano
perdido. Se antes se cogitava
que o crescimento em 2019
poderia passar de 2%, as pro-
jeções da MB indicam agora

0,9% e setores menos otimis-
tas admitem até mesmo
0,5%. “As expectativas
quanto ao novo governo não
se confirmaram nos primeiros
meses e o entusiasmo perdeu
força”, observou. “Tudo o que
depende de salários, está
ruim: desde a venda de com-
bustíveis, calçados, vestuá-
rios e outros itens.” 

INFLAÇÃO E PREVIDÊNCIA -
No entanto, um ponto favorá-

vel é que a inflação continua
baixa, havendo a possibi-
lidade de uma queda da taxa
Selic dos atuais 6,5% para
6%. O sentimento de Barros é
que o Congresso deve aprovar
a reforma da Previdência, em
primeiro turno, no mês de
julho, ficando o segundo turno
para setembro. “Se isto se
confirmar, o Brasil poderá vol-
tar a crescer no final do ano e
ao longo de 2020”, comple-
tou. 

Luiz Lourenço, Mendonça de Barros e 
José Roberto Rocken





A
região noroeste do
Paraná tem se desta-
cado no país pela pro-
dutividade e a sani-

dade de seus pomares de la-
ranja, sendo, por isso, referên-
cia no segmento, segundo o
coordenador de culturas pere-
nes da Cocamar, Robson Fer-
reira. Isso graças ao intenso
trabalho conjunto da coopera-
tiva, produtores e órgãos de
pesquisa em busca de ferra-
mentas para aumentar a pro-
dutividade e manter a sa-
nidade do pomar, principal-
mente diante do maior desafio
da citricultura mundial, o
greening, doença que tem de-
vastado os pomares nas prin-
cipais regiões produtoras do
mundo.

FOMENTO - Como boa parte
dos laranjais foi plantada há
mais de duas décadas e já tem
potencial produtivo reduzido,
a Cocamar vem implemen-
tando seu programa de fo-

mento ao cultivo de novos po-
mares. A previsão é que 5 mil
hectares com laranja sejam
plantados nos próximos anos,
sendo 2 mil até 2020 e os ou-
tros 3 mil entre 2021 a 2026. 

Por trás do incentivo também
está o interesse manifestado
pela Louis Dreyfus Commodi-
ties (LDC), que tem indústria
de suco concentrado em Para-
navaí (PR), de fechar contrato
por mais dez anos para a en-
trega de laranja. A LDC tem
capacidade para absorver 7
milhões de caixas de 40,8 qui-
los por ano. Também, para fa-
cilitar que o produtor renove
ou amplie seus pomares, há
linhas de crédito disponíveis
no mercado para financia-
mento. 

MAIS RENTÁVEL - "A laranja
tem se revelado uma boa al-
ternativa para a diversificação
dos negócios", afirma Fer-
reira. Considerando uma pro-

dutividade média de 900 cai-
xas por hectare e o preço de
R$ 21/caixa, é possível obter
uma rentabilidade média de
R$ 5,670 mil por hectare, o
que significa uma remunera-
ção bem superior a das cultu-
ras mais praticadas nas re-
giões noroeste e norte do Es-
tado, seja café, soja, milho ou
mandioca.

Com a renovação dos poma-
res, Ferreira ressalta que
essa produtividade média
pode ser elevada considera-
velmente, multiplicando tam-
bém os resultados, ado-
tando-se técnicas mais mo-
dernas como o plantio com
GPS, sistematização da área,
maior aproveitamento dimen-
sional, redução de área com
carreadores, maior número
de plantas, realização roti-
neira de podas e, consequen-
temente, aumento da pro-
dutividade, sem considerar a
redução de custos. 

VANTAGENS - Só considerando
a renovação dos talhões ou
pomares mais velhos, a produ-
tividade pode ser ampliada em
57%. Uma área com 15 mil
plantas (30 hectares) tem po-
tencial para produzir uma
média de 2,6 caixas por planta
ou 1,3 mil caixas/hectare a

partir do 10º ano e se esten-
dendo até o 15º a 18º ano, en-
quanto que os pomares da
mesma idade (15 a 18 anos),
atualmente têm produzido 1,5
caixas por planta ou 750 cai-
xas/hectare.

Outro diferencial está no vo-
lume da copa da árvore: en-
quanto nos pomares mais
antigos a média é 75m3, nos
mais novos este volume de-
verá ser bem menor (35 a 45
m3, dependendo da combina-
ção copa e porta enxerto).
Isso significa maior facilidade
na colheita e redução signifi-
cativa do custo de produção
por caixa. “Os pomares jovens
demandam menores volumes
de pulverizações e, conse-
quentemente, menos gastos
com defensivos. Também, os
gastos com colheita são me-
nores, cerca de 25%”, finaliza
Ferreira.
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CITRICULTURA

Renovar para manter a rentabilidade
Um pomar novo pode produzir 57% a mais e ter um custo 50%
menor com a readequação e melhor aproveitamento da área

A previsão é que 5 mil hectares com laranja sejam plantados nos próximos anos
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O
clima tem sido favo-
rável, até o momento,
à cultura do trigo na
região da Cocamar. A

maior parte das lavouras está
concentrada no norte do Es-
tado e, de acordo com a área
técnica da cooperativa, houve
uma boa largada após a se-
meadura em abril, com as
áreas sendo beneficiadas por
um bom volume de chuvas e
temperaturas amenas.

Visitando lavouras de municí-
pios no entorno de Londrina, o
gerente técnico Rafael Furla-
netto disse ter constatado o

bom estabelecimento das
mesmas, o que é resultado
também, segundo ele, da qua-
lidade das sementes. Se o
tempo continuar ajudando, a
expectativa é de uma safra
promissora, lembrando que os
produtores estão animados
com as perspectivas de mer-
cado, o qual vem oferecendo
um preço considerado remune-
rador.

Apesar do veranico de 23 dias
em junho, os 153 hectares de
trigo semeados  no início de
maio pelo cooperado Alexandre
Rico, em Londrina, “está bonito

e vêm apresentando um bom
desempenho. O trigo que obe-
deceu a janela de plantio teve
um arranque inicial muito bom.
Os dias de estiagem preocu-
pou, mas com o retorno das
chuvas, tudo normalizou e a
perspectiva é de uma boa sa-
fra ”, afirmou.

Na área do cooperado Bernardo
Alves Padilha, que cultiva 133
hectares de trigo em Londrina,
na região da Serrinha, e mais
29 hectares em Tamarana, a si-
tuação é semelhante, mas, na
sua avaliação, as chuvas ocor-
ridas em sua propriedade fica-

ram aquém do necessário.
“Choveu muito pouco. Precisa-
mos de mais, mas o trigo vem
se desenvolvendo bem”, res-
saltou. Nos demais 138 hecta-
res da família em Tamarana
foram plantados aveia e um
mix de forrageiras, visando
melhor estruturar o solo.

No Paraná como um todo, que
é o maior produtor de trigo do
País, a área semeada este ano
tende a ser menor, cerca de 1
milhão de hectares neste ano,
100 mil a menos do que em
2018, mas deve colher mais do
que no ano passado, quando

foram colhidos 2,8 milhões de
toneladas, devido a problemas
climáticos, podendo chegar
este ano a 3,2 milhões de to-
neladas, se tudo der certo, se-
gundo dados do Deral (Depar-
tamento de Economia Rural) da
Secretaria de Agricultura do
Paraná.

Operando com uma Unidade de
Beneficiamento de Sementes
(UBS) de soja e trigo em São
Sebastião da Amoreira e um
moinho em Marialva, a Coca-
mar conta com 79 mil hectares
cultivados por triticultores
cooperados em sua região. 

SAFRA

Clima favorece o trigo 
Houve uma boa largada após a semeadura em abril, com as áreas sendo
beneficiadas por um bom volume de chuvas e temperaturas amenas





O
tempo firme durante
quase todo o mês de
junho fez com que
acelerasse a colheita

de milho segunda safra nas
áreas de atuação da Cocamar–
nos Estados do Paraná, São
Paulo e Mato Grosso do Sul.
Até o início de julho já tinham
sido colhidos cerca de 9% do
total, com produtividade mé-
dia inicial de 230 sacas por al-
queire (95 sacas/hectare), nú-
mero que deve cair e oscilar,
até o final. A expectativa é fe-
char a safra com uma média
entre 200 e 195 sacas por al-
queire (82,6 a 80,5 sacas/hec-
tare), segundo o gerente
Técnico da Cocamar, Emerson
Nunes.  

“Diferente da safra passada,
quando tivemos alguns pro-
blemas climáticos, principal-
mente com longa estiagem no
início da lavoura, causando re-
dução de cerca de 40% na pro-
dutividade do milho, nesta
safra, a estiagem foi mais

curta e as chuvas chegaram
no momento certo, possibili-
tando um maior potencial pro-
dutivo das lavouras”, comenta
Nunes.  

FLORESTA E IVATUBA - Nos

municípios de Floresta e Iva-
tuba, próximos a Maringá, com
cerca de 40% e 60%, respec-
tivamente, da safra já colhidos,
alguns produtores que semea-
ram mais cedo e cujas lavouras
sofreram menos com as adver-

sidades, estão alcançando mé-
dias acima de 300 sacas por
alqueire (123 sacas/hectare)
segundo Márcio Sartori, ge-
rente das duas unidades. 

A tendência é que, com o de-
senrolar da colheita, os núme-
ros diminuam. A expectativa é
de fechar com média de 262
sacas de milho por alqueire
(108 sc/ha) na região, bem
acima da média normal, que é
de 220 a 230 sacas de milho
por alqueire (90,9 a 95 sc/ha).

CLIMA AJUDOU - Sartori avalia
que a safra já está pratica-
mente garantida nos dois mu-
nicípios, já que a maioria das
lavouras na região não correm
mais riscos com estiagens ou

geadas. “A preocupação é só
com a possibilidade de haver
excesso de chuva ou vendaval,
que poderia derrubar as lavou-
ras e prejudicar principal-
mente a qualidade do milho”,
afirma, ressaltando que este
ano está com tudo a favor: o
clima ajudou, deu pouca do-
ença e o produtor que investiu,
que seguiu as recomendações
técnicas, está vendo o resul-
tado.

Há uma unidade do PAPS (Pro-
grama de Aumento de Produti-
vidade e Sustentabilidade) em
Floresta - mantida pela coope-
rativa em parceria com um
produtor - que registrou mais
de 400 sacas/alqueire (165
sacas/hectare). 

MILHO
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Colheita avança com bons resultados
Produtividade média inicial é de 230 sacas por alqueire (95 sc/ha), número que
deve cair e fechar com média entre 200 e 195 sacas por alqueire (82,6 a 80,5 sc/ha)

Chuvas chegaram no momento certo, possibilitando um maior potencial produtivo das lavouras

Dante, de Ivatuba, média de 340 sacas no início





ALTA TECNOLOGIA -
O cooperado José Oscar
Dante, que planta 160 hecta-
res de soja e milho em Iva-
tuba, ocupando 60% da área
do milho em consórcio com
braquiária, iniciou a colheita
dia 7 de junho com médias de
340 sacas de milho por al-
queire (140 sc/ha). 

“Tivemos uma pequena estia-
gem em abril, quando o milho
estava pendoando, mas feliz-
mente passou uma chuva de
manga de 25 milímetros em
meados do mês e outra no
final, garantindo um bom re-
sultado. Os primeiros plantios
tendem a produzir mais, mas
depois normalmente a produ-
tividade cai. Devemos fechar,
no final de julho, com 280 a
300 sacas por alqueire (116
sc/ha ou124 sc/ha), o que é
um bom resultado para o
milho segunda safra, acima
da média”, disse.

RECOMENDAÇÕES - O produtor
seguiu todas as recomenda-
ções técnicas, investindo em
tecnologia para ter resultado,
fazendo uma boa adubação de
base e cobertura com nitrogê-
nio, além da aplicação de fun-
gicida dentro da demanda. 

“Isso faz toda diferença, as-
sim como o uso de uma boa
semente”, comenta Dante,
comemorando a perspectiva
de uma boa safra, o que dá
uma animada depois de, por
causa da estiagem, colher
240 sacas de milho por al-
queire (99 sc/ha) no ano pas-
sado e ter perdas com a soja
no verão, produzindo uma
média de127 sacas por al-
queire (52,5 sc/ha), quando o
normal é obter números supe-
riores a 150 sacas por al-
queire (62 sc/ha).

COLHEITA ESPAÇADA - Pre-
vendo uma colheita bem es-
paçada por conta de uma
estiagem no período de plan-
tio, distribuída de 20 de maio
até agosto, Luiz Sérgio Mori
iniciou a safra nos 450 alquei-
res (1089 hectares) da família
em Ivatuba, colhendo 312
sacas por alqueire (129
sc/ha), já caiu para 300 (124
sc/ha) e deve fechar os últi-
mos lotes com 250 sacas por
alqueire (103,3 sc/ha). 

“Normalmente colhemos tu-
do em um mês, mas vamos
levar mais de dois meses este
ano. Apesar das frustrações
com soja e milho nos períodos

anteriores, investimentos no
milho nesta safrinha usando
600 kg de adubo 15-15-15 e
250 kg de ureia por alqueire,
seguindo toda tecnologia re-
comendada. Tem que fazer
bem feito para ter resultado”,
ressaltou Mori.

CAMARGO E PAIÇANDU - A
colheita tem avançado tam-
bém em Doutor Camargo,
onde 30% da área já foram
colhidos e em Paiçandu, que
já supera os 10%, segundo o

gerente das duas unidades,
Carlos Eduardo Bortot. Os re-
sultados em Doutor Camargo
têm sido semelhantes aos de
Ivatuba e Floresta, com mé-
dias de produtividade inicial-
mente entre 280 a 300 sacas
por alqueire (115,7 a 124
sc/ha), mas deve fechar com
média de 225 sacas por al-
queire (93 sc/ha). 

Já em Paiçandu, o percentual
de milho mais tardio foi maior,
comenta Bortot, e apesar das
excelentes médias obtidas no
início da safra, a maior parte
das lavouras sofreu um pouco
mais com um veranico em
abril, no período de granação,
e conforme avança a colheita
para o período de inverno,
com menor irradiação solar,
menores são as produtivida-
des, devendo fechar com
média de 190 a 200 sacas por
alqueire (78,5 a 82,6 sc/ha).

REDONDINHO - “Tudo ocorreu
redondinho. Tivemos bastante
luz solar, choveu na hora cer-
ta, e mesmo o pequeno es-

tresse que tivemos, não deve
afetar tanto a produção. De-
vemos fechar a safra com 250
a 260 sacas de milho por al-
queire (103,3 a 107,4 sc/ha),
afirmou o cooperado Carlos
Altair Fidelis, que planta 54
alqueires (130 hectares) da
família em Doutor Camargo.
Produtor tecnificado, Fidelis
segue as recomendações téc-
nicas fazendo adubação e co-
bertura, aplicação de fungi-
cida e demais práticas de ma-
nejo.

Acostumado com a instabili-
dade do clima, Fidelis disse
que o produtor tem aprendido
a conviver com os revezes e
se precaver como pode, mas
ressaltou que muito mais
complexo que o clima é o
mercado, que cada vez mais
sofre influência de inúmeros
fatores.

A produção brasileira da se-
gunda safra está estimada em
75,7 milhões de toneladas,
um recorde, segundo a con-
sultoria AgRural. 
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Carlos Fidelis, de Doutor Camargo: tudo deu certo

Luiz Mori, de Ivatuba: mais de dois meses para colher 

MILHO 
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A
Sicredi União PR/SP
anuncia que vai dispo-
nibilizar o montante
de R$ 1,1 bilhão para

o crédito rural, no Plano Safra
2019/20, sendo R$ 164 mi-
lhões destinados a linhas do
Programa Nacional de Forta-
lecimento da Agricultura Fa-
miliar (Pronaf), R$ 403 mi-
lhões para o Programa Nacio-
nal de Apoio ao Médio Produ-
tor Rural (Pronamp), e R$ 563
milhões para os demais pro-
dutores rurais. 

De acordo com o assessor de
Negócios e de Crédito Rural da
Sicredi União PR/SP, Gilberto
Paulo Rauber, o valor repre-
senta crescimento de 29,14%
sobre o ano safra 2018/2019,

encerrado no dia 30 de junho.
Em relação às projeções do
Sistema Sicredi, ele informa
que também haverá incre-
mento de 21,3%, com volume
previsto de R$ 17,2 bilhões,
sendo R$ 3,6 milhões para o
Pronaf, R$ 4,2 milhões para o
Pronamp e R$ 9,2 milhões
para os demais produtores.

LONGO PRAZO - Quanto às li-
nhas de Investimento de longo
prazo, via BNDES, a Sicredi
União PR/SP espera que o go-
verno federal ofereça limites
suficientes para atender a de-
manda dos produtores rurais
no Plano Safra 2019/2020. 

“Isso porque os recursos do
ano safra ainda vigente foi es-

gotado rapidamente, deixando
os nossos agentes financeiros
com propostas estocadas por
falta de dotação orçamentá-
ria”, comenta Rauber. Entre os
créditos mais procurados, ele
cita o Pronamp BNDES, Mo-
derfrota, Inovagro, Moderagro,

Moderinfra e Pronaf Mais Ali-
mentos. 

Rauber destaca ainda que as
agências da Sicredi União
PR/SP já têm liberado re-
cursos para associados inte-
ressados na antecipação do

custeio agrícola para a cultura
de soja Verão 2019/2020.
“Isso é muito positivo porque
faz com que o produtor econo-
mize, já que consegue bons
descontos ao antecipar o pa-
gamento dos insumos”, re-
força. 

CRÉDITO

Sicredi União PR/SP anuncia
R$ 1,1 bi para Plano Safra 2019/20
Valor representa crescimento de quase 30% sobre o período anterior 

Com o encerramento do Plano Safra 2018/2019, no dia 30 de junho, o Sistema Sicredi
deve ultrapassar o total de R$ 14,2 bilhões distribuídos em todas as linhas de custeio e
comercialização. Já a Sicredi União PR/SP prevê um balanço acima de R$ 875 milhões
em crédito rural. 

“Para nós é um excelente resultado, tendo em vista que ocorreram perdas em três safras
seguidas na região norte e noroeste do Paraná”, avalia Rauber. As safras citadas são:
milho safrinha 2018, soja 2018/19 e milho safrinha 2019 - que está em andamento, mas
já apresenta perda, dependendo da região. 

Safra 2018/19
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M
ais de 400 mulhe-
res entre coopera-
das, esposas e fi-
lhas de produtores

associados, representando
dezenas de municípios das re-
giões noroeste e norte do Pa-
raná, participaram do Encon-
tro Anual do Núcleo Feminino

promovido pela Cocamar no
dia 13 de junho, na Associação
Cocamar em Maringá (PR). 

COOPERAR - Na abertura do
evento, o presidente da Coca-
mar, Divanir Higino, destacou
a importância de as mulheres
e os jovens participarem da

Mais de 400 mulheres participam 
do Encontro do Núcleo Feminino 
Realizado em ritmo junino, contou
com uma agenda de palestras e
entretenimentos para fortalecer ainda
mais o relacionamento entre o grupo

EVENTO
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cooperativa para garantir a
perpetuação do negócio e o
trabalho realizado pela coope-
rativa para trazer a família
para dentro de sua estrutura. 

“Nosso objetivo é que deixem
de serem apenas esposas ou
filhas de cooperados e se tor-
nem todas cooperadas atuan-
tes, entendendo que cooperar
é mais do que comprar e ven-
der, é trabalhar para que haja
crescimento social, pessoal e
transferência de conheci-
mento, internalizando e mul-
tiplicando as informações.
Não só incrementar ganhos
econômicos, mas proporcio-
nar um crescimento total,
que é a grande diferença da
cooperativa”, afirmou Diva-
nir.

JUNINO - Este ano, o tradicio-
nal evento ocorreu em ritmo
de festa junina, já que a data
coincidiu com a celebração
do dia de Santo Antônio, um
dos santos mais populares e
festejados. Vestidas a cará-
ter, as mulheres participaram
de uma agenda de palestras
e entretenimentos organiza-

dos para fortalecer ainda
mais o relacionamento entre
o grupo. 

Um dos palestrantes foi Mau-
rício Louzada, que falou sobre
o papel das mulheres no
agronegócio e a necessidade
de que elas estejam prepara-
das para enfrentar os seus
desafios. Baseando-se em
suas próprias experiências,
falou sobre como é possível,
com atitude mental positiva,
vencer o medo e com plane-
jamento, minimizar as condi-
ções negativas, usando as di-
ficuldades para alavancar
seu crescimento. 

TALK SHOW - Um talk show
sobre os desafios da mulher
no campo e no mundo corpo-
rativo teve como convidadas
a empresária Anália da Rosa
Nasser, que acumula várias
homenagens como mulher in-
fluente, inovadora e possui-
dora de comprovado senso
organizacional; a cooperada
Flávia Giansante, jovem em-
presária rural de Primeiro de
Maio, exemplo de superação
e sucesso no agronegócio da

região com alta produtividade
em suas lavouras; e a jorna-
lista e coordenadora de Co-
municação e Eventos da Co-
camar, Sabrina Morello. 

Teve ainda uma apresentação
com o grupo musical Ruffato,
premiação aos melhores tra-
jes típicos, e o evento foi en-
cerrado com uma quadrilha
junina. As mulheres também
fizeram bonito com uma ação
social, com doação de agasa-
lhos e cobertores como en-
trada solidária, material que
posteriormente será desti-
nado ao bazar social e a enti-
dades assistenciais.

Atualmente as cooperadas re-
presentam 15% do quadro so-
cial da Cocamar  e, no total,
mais de 600 produtoras inte-
gram os mais de 30 núcleos
mantidos pela cooperativa em
municípios do Paraná.

No alto, as participantes
do talk show com

José Cícero Aderaldo
e, acima, o palestrante

Maurício Louzada
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V
em aí mais uma irre-
sistível temporada de
paladares, temperos e
confeitos. Estão aber-

tas as inscrições para a quarta
edição do Festival de Sabores
Chefs do Campo Cocamar, que
está repleta de novidades.

Reservado exclusivamente à
participação de integrantes de
núcleos femininos ligados à
cooperativa, o concurso tem a
finalidade de valorizar a culi-
nária regional tradicional e vai
estar aberto neste ano, pela
primeira vez, às categorias de
receitas de pratos salgados e

doces que tenham a ver com
a história das famílias do
campo.

INSCRIÇÕES - O prazo para as
inscrições segue até o dia 19
de julho e, desta vez, caberá
aos núcleos femininos sele-
cionar as suas representantes.
Aqueles com até 10 integran-
tes têm direito a inscrever
uma receita; até 20, duas re-
ceitas e, acima de 30 partici-
pantes, três receitas.

Ao final, um comitê de chefs,
especialmente convidado pela
cooperativa, vai selecionar,

como finalistas, três receitas
de pratos salgados e duas de
doces, que serão servidos em
um almoço de premiação na
Cocamar em Maringá, no mês
de outubro.

Outra novidade é que haverá
oficinas regionais de culinária,
em que um chef irá preparar
um prato e ministrar dicas
para as participantes.  

SERVIÇO – As facilitadoras
dos núcleos femininos pode-
rão passar mais detalhes às
participantes e efetuar as ins-
crições.

Chefs do Campo abre inscrições
Este ano, os núcleos femininos é que vão selecionar suas representantes,
as categorias são de pratos salgados e doces e haverá oficinas regionais de culinária

RECEITAS



O
presidente da Coca-
mar, Divanir Higino,
havia lançado o de-
safio e o resultado

atendeu suas expectativas.
Com a participação de 45 pro-
dutoras cooperadas, a coope-
rativa deu início a um curso
modular, inédito, que faz parte
do Programa de Desenvolvi-
mento de Liderança Feminina.
A iniciativa tem como parceira
a empresa Trecsson, de Ma-
ringá (PR), conveniada da Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV). 

GESTÃO - A proposta do pre-

sidente é que as cooperadas
busquem aprimorar-se a
cada ação proposta e, ao
lado de seus familiares, tor-
nem cada vez mais profissio-
nal e eficiente a gestão de
suas atividades. No curso
serão abordados, justamen-
te, temas relacionados ao
processo de gestão, de ma-
neira a aproveitar todo o po-
tencial produtivo, vindo ao
encontro com técnicas já
ofertadas pela cooperativa
aos seus cooperados como a
aplicação de modernas tec-
nologias, com racionalização

de custos e maior rentabili-
dade.

FORTALECER - Segundo Diva-
nir, o público feminino, que
hoje representa cerca de 15%
do quadro associativo da Co-
camar, “tem papel dos mais
importantes no fortaleci-
mento da cooperativa e do
próprio sistema cooperati-
vista”. Ele ressalta que mui-
tas das produtoras que in-
gressaram na atividade após
um infortúnio familiar, como
a perda do marido, venceram
seus desafios e se transfor-

maram em referências regio-
nais. No entanto, observa, a
participação feminina nos ne-
gócios familiares deve acon-
tecer naturalmente.  

PREPARO - Para o gerente de
Cooperativismo, João Sadao,
“o programa coloca o tra-
balho da Cocamar com as
mulheres num novo patamar,
trazendo a elas o que tem de
melhor no mercado em ter-
mos de gestão e administra-
ção. Esperamos que elas
saiam do programa forte-
mente preparadas para se-

rem lideranças na proprie-
dade e na cooperativa”. 

A preocupação da cooperativa
com o aprimoramento se
aplica também aos coopera-
dos, que têm a oportunidade
de participar de cursos de cer-
tificação de conselheiros coo-
perativistas, já em sua quinta
edição. Esses cursos, abertos
também ao público feminino,
incluem jovens produtores e
visam a desenvolver o poten-
cial profissional dos partici-
pantes, bem como formar
novas lideranças. 

CAPACITAÇÃO

Cocamar viabiliza curso
modular para cooperadas
Serão abordados temas relacionados ao processo de gestão,
de maneira a aproveitar todo o potencial produtivo
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A
costumada a viver em
grandes centros ur-
banos como Brasília e
São Paulo e a transi-

tar por salões de beleza, um
ambiente completamente di-
ferente do atual, Cinthia Na-
kanishi, que é formada em
Estética e trabalhava como
esteticista e maquiadora, há
três anos não fugiu ao desa-

fio de assumir a propriedade
rural da família na região da
Serrinha, em Londrina, quan-
do o pai, Jorge Nakanishi, fa-
leceu.  

Caçula e a única mulher de
três irmãos, além da profis-
são que tinha, era a opção
mais improvável para tocar os
negócios da família. Mas os

Sem medo de desafios
De opção mais improvável para assumir os negócios da família, Cinthia
Nakanishi se tornou uma empresária rural apaixonada pelo agronegócio

MULHER 

O cuidado com o solo foi uma das grandes lições que aprendeu
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outros dois irmãos, um em-
presário e o outro engenheiro
mecânico, já tinham optado
por vender as terras, o que só
não foi efetivado porque a
mãe, Elizabeth, não queria. 

GOSTO PELA TERRA - Pouco
antes de o pai falecer, Cinthia
havia se mudado para Lon-
drina e vinha ajudando-o a
administrar os 37 alqueires
com soja, milho e trigo da fa-
mília, sentindo-se desafiada
pelo agronegócio e decidiu,
junto com a mãe, encarar a
empreitada. Acabou desco-
brindo que gosta de “terra”,
de cuidar, de ver produzir.
“Sonhei em dar continuidade
ao trabalho do meu pai, e
agora estou realizando”,
afirma. Pioneiro, o avô Hakuzi,
que veio com seus pais e ir-
mãos, chegou a abrir mata e
a estrada que leva a Serrinha,
em Londrina. 

“Em tudo sentia a presença
de meu pai. Ele sempre dizia
que os obstáculos são prova-
ções a serem superadas para
crescer e que é possível
aprender com as dificuldades
e melhorar a cada dia. E isso
é que tenho colocado em prá-
tica”, diz a produtora que con-
fessa estar completamente
apaixonada pelo campo e pela
atividade que define como
desafiadora e estimulante.

SEM EXPERIÊNCIA - Como não
tinha qualquer experiência
com o agronegócio, não sabia
o que fazer quando o pai fale-
ceu. “Nossos maquinários
eram muito antigos. Com pro-
blemas de saúde, meu pai não
vinha acompanhando muito o
trabalho na propriedade e
para piorar, tive empregados
que não aceitaram muito que
uma mulher mandasse em
tudo”, comenta a produtora,

que enfrentou muitos proble-
mas. 

O maquinário quebrava tanto
que Cinthia acabava colhendo
mais a noite do que durante o
dia e por quase toda a safra,
sempre foi a última entregar
na Cocamar. “O pessoal sem-
pre perguntava se eu já tinha
entregado antes de fechar”,
brinca. Nos últimos anos tem
investido na renovação do
maquinário.

INFORMAÇÕES – Mas a pri-
meira coisa que fez quando
assumiu foi buscar informa-
ções e aí foi respaldada pela
cooperativa, que ofereceu
toda orientação técnica ne-
cessária, além do apoio de
produtores vizinhos. “É nos
tombos que a gente aprende.
Hoje, tenho minha equipe que
executa todo o trabalho e con-
to com a orientação de um

agrônomo, que acompanha
tudo de perto, mas tenho que
entender para saber mandar,
por isso continuo me aperfei-
çoando, participando dias de
campo e palestras técnicas”,
comenta.

Cinthia lembra-se que no pri-
meiro ano chegou a plantar no
vizinho por nem saber onde
eram as divisas de sua pro-
priedade. “Muitos me falaram
para arrendar as terras, mas
minha mãe confiou em mim e
isso me deu coragem para en-
frentar os desafios”, recorda-
se a produtora.

LIÇÃO - Uma das grandes li-
ções que aprendeu foi sobre
o cuidado que o solo merece.
Além de corrigir as curvas de
nível e o solo, fazer análises,
adubar e manejar correta-
mente, Cinthia deu continui-
dade ao trabalhado iniciado

pelo pai com o consórcio de
milho safrinha com braquiá-
ria, para descompactar o
solo, controlar plantas dani-
nhas, além de servir de co-
bertura e rotação de culturas,
introduzindo também o plan-
tio de trigo no pacote de mu-
danças.

“Peguei trauma de buva.
Tinha um lote com tanta, no
início, que meu agrônomo
disse que mesmo que eu apli-
casse duas doses do melhor
produto do mercado, não con-
seguiria controlar. Tive que
mandar capinar a área”, co-
menta Cinthia, que vem ado-
tando toda tecnologia reco-
mendada pela equipe da Co-
camar e por seu agrônomo,
para aumentar a produtivi-
dade. “Ainda tenho muita coi-
sa a aprender, mas já tenho
visto os resultados do tra-
balho”, finaliza.

Cinthia introduziu o trigo, como rotação
de culturas, em seu pacote de mudanças
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A Cocamar foi uma das empre-
sas premiadas  dia 17 de ju-
nho, em Maringá, quando da
realização do Prêmio Ímpar -
Índice de Marcas de Preferên-
cia e Afinidade Regional, pro-

movido pela Rede Indepen-
dência de Comunicação (RIC).

O Prêmio é resultado de uma
pesquisa realizada em todo o
Paraná e depois dividida por

regiões. Assim, 26 segmentos
foram analisados, identifican-
do as marcas preferidas e que
têm a maior afinidade com o
público de Maringá e região.
Segundo a RIC, o Ímpar, reali-
zado em parceria com o Ibope
Inteligência, é um projeto com
foco regional que visa oferecer
conteúdo e dados estratégicos
ao mercado, apontando as 26
empresas mais reconhecidas

por parte dos consumidores
em seus segmentos. 

Aproximadamente 200 convi-
dados, entre autoridades, em-
presários e comunicadores
participaram do evento para
conhecer os vencedores, que
são marcas renomadas e que
contribuem para o desenvolvi-
mento sócio e econômico da
cidade. Uma delas é a Coca-
mar Cooperativa Agroindus-
trial, representada na sole-
nidade pelo superintendente
de Operações, Osmar Liberato,
e o gerente de Marketing e
Inovação, Lázaro Domiciano. A
Cocamar venceu na categoria
cooperativas agropecuárias.

Cocamar entre as vencedoras
do Prêmio Ímpar 2019

Lado a lado,
dirigentes da Cocamar
e da Sicredi União 
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C
olaboradores de todas
as unidades da Coca-
mar, nos Estados do
Paraná, São Paulo e

Mato Grosso do Sul, estão
sendo preparados para que es-
timulem e orientem os produto-
res cooperados, de suas re-
giões, a adotarem rotineira-
mente o uso do aplicativo Coca-
mar, que pode ser baixado por
meio das plataformas Google
Play ou APP Store.

BAIXAR - “A ideia é potencializar
o uso do aplicativo, que traz
muitas facilidades aos coope-
rados”, explica o analista de
processos de TI da cooperativa,
Carlos Grigio. Sabendo-se de
antemão que muitos dos produ-
tores ainda não têm familiari-
dade com os recursos ofere-
cidos pelos smartphones, os
colaboradores que fazem o
atendimento se dispõem a bai-
xar o aplicativo para eles e pas-
sar-lhes algumas noções bási-
cas para que percebam o

quanto é prático manuseá-lo e
fazer negócios.

FIXAR E SE INFORMAR - Por
meio de seus telefones, por
exemplo, eles podem efetuar a
comercialização de sua produ-
ção, obter extratos, ter acesso
ao diário do produtor - acom-

panhando o andamento da safra
regional com imagens e dados
em tempo real -, inteirar-se das
notícias da cooperativa e do
setor e participar dos classifi-
cados, em que podem colocar
bens à venda ou prospectar
oportunidades. “Com isso o
produtor otimiza a sua visita nas

unidades”, acrescenta o ana-
lista.  

SEGUNDA CASA - O gerente
executivo de Unidades, Leandro
Cezar Teixeira, observa que “é
muito importante o cooperado
continuar frequentando a uni-
dade, até porque ela é conside-
rada a sua segunda casa. O
aplicativo está sendo oferecido
para que ele tenha mais como-
didade ao relacionar-se com a
cooperativa”. 

RELANÇADO - Com uma nova
reconfiguração, o aplicativo foi
relançado no início deste ano
durante a Safratec, a feira de
inovação tecnológica promovida
pela Cocamar em Floresta, re-
gião de Maringá (PR). São 14,5
mil cooperados que produzem
soja, milho, trigo, café e lidam
com a atividade pecuária. 

FACILIDADE 

Cocamar quer intensificar uso
de aplicativo entre os cooperados
Objetivo é oferecer mais facilidade aos produtores no dia a dia com a cooperativa

É muito importante o cooperado continuar
frequentando a unidade, até porque ela é
considerada a sua segunda casa. O aplicativo
está sendo oferecido para que ele tenha mais
comodidade ao relacionar-se com a cooperativa”

Leandro Cezar Teixeira, gerente executivo de Unidades 

Produtor pode,
por exemplo,

fazer a fixação da
safra sem a

necessidade de se
deslocar até

a unidade





C
onectar máquinas,
tecnologia, pessoas e
inteligência resulta
em maior eficiência,

menor custo e rentabilidade
de forma sustentável, apli-
cando o elemento correto, no
lugar, medida, forma e tempo
corretos. Isso é Agricultura de
Precisão, maximizando o de-
sempenho da propriedade
rural ao implementar técnicas
de manejo, zoneamento e prá-
ticas agrícolas para otimizar
a operação desde o planeja-
mento, preparo do solo, plan-
tio e tratos culturais, até a
colheita.

Com o objetivo de mostrar a
importância do uso das ferra-
mentas da Agricultura de Pre-
cisão da John Deere para o
negócio de seus cooperados é
que a Cocamar lançou no iní-
cio de junho o Projeto Connect
Agro, que unifica esforços da
equipe técnica da Cocamar e
do time de Agricultura de Pre-
cisão do Concessionário John
Deere, para entregar resulta-
dos mais precisos aos coope-
rados/clientes. Toda equipe
passou pelas várias etapas de

treinamento com o objetivo de
capacitar todos os envolvi-
dos. 

FERRAMENTAS - Através dos
mapas de colheita das pro-
priedades dos cooperados é
possível conectar duas ferra-
mentas oferecidas pela Coca-
mar: Agrian (via satélite) e
Operation Center John Deere
(via informações da máquina).
Segundo o gerente Geral de
Negócios da Cocamar Máqui-
nas, João Carlos Ruiz, “ambas
as ferramentas desenvolvem
a mais alta inteligência de
dados no campo, integrando
experiência e tecnologia, o
que auxilia diretamente na to-
mada de decisão do produtor
rural, especificamente em
dois pontos, otimização/dimi-
nuição de custos de aplicação
de insumos e uma maior pro-
dutividade”.

Ruiz cita que através dessas
ferramentas da Agricultura
de Precisão da John Deere é
possível fazer uma análise da
capacidade dos ativos e oti-
mizar a frota para máxima
eficiência, aumentar a produ-

tividade ao definir as estraté-
gias de manejo, aplicação e
tecnologias necessárias e
implementar técnicas de
aplicação a fim de maximizar
a produtividade e diminuir
custos operacionais. “Pode-
mos obter grande vantagem

competitiva ao fazer a análise
dos dados coletados dos ci-
clos anteriores, das variáveis
de solo, híbridos, químicos,
clima e outros, identificando
as oportunidades e maximi-
zando o potencial produtivo”,
afirma. 

• SISTEMA DE DIRECIONAMENTO E CON-
TROLES DE MÁQUINA - melhora a eficiên-
cia e a rentabilidade da operação, redu-
zindo os custos com insumos e o consumo
de combustível e melhorando a produtivi-
dade do operador.

• RECEPTORES, MONITORES E RTK - ofe-
rece uma variedade de possibilidades tec-
nológicas, níveis de precisão e funcio-
nalidades que se adequam às necessida-
des e aplicações das operações agrícolas.

• SOLUÇÕES PARA OPERAÇÕES NO CAMPO
- há uma variedade de soluções para ope-
rações no campo visando maximizar a efi-

ciência e melhorar o ambiente de cres-
cente necessidade de culturas, para atin-
gir todo o seu potencial.

• GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES - a
John Deere oferece soluções de Gerencia-
mento de Informações de dados do campo,
de máquinas e de frota, para apoiar as de-
cisões de gestão a serem tomadas.

• SERVIÇOS DE OTIMIZAÇÃO - são diversos
serviços como: análises, atualizações de
software, manutenções preventivas, revi-
sões, otimizações de performance, cali-
brações, documentações, monitoramento,
suporte remoto, entre outros.
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TECNOLOGIA

Projeto Connect Agro
Objetivo é conectar duas ferramentas de precisão oferecidas ao cooperado para
auxiliar na tomada de decisão, visando reduzir custos e aumentar a produtividade

Soluções Tecnológicas de Agricultura
de Precisão da John Deere

Equipes foram
capacitadas em

vários treinamentos

Novo Centro de Suporte de Operações
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C
oncessionário desde
2016 de produtos e
serviços John Deere
para a regiões de

Maringá, Paranavaí, Querên-
cia do Norte e São Pedro do
Ivaí, a Cocamar Máquinas fi-
nalizou negociação para ad-
quirir a concessão da
mesma companhia para o
norte do Paraná e, na noite
de 2 de julho, em um evento

no município de Cambé com
a participação de mil convi-
dados, formalizou sua che-
gada à nova região. 

Após 22 anos representada
pela Horizon e com estrutu-
ras de atendimento em Cam-
bé, Apucarana, Cornélio
Procópio e Ivaiporã, a John
Deere, líder do mercado na-
cional de máquinas agrícolas,

Cocamar Máquinas adquire concessão
John Deere no norte do Paraná
Inauguração em Cambé, na noite de 2
de julho, reuniu mais de mil convidados

MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Dirigentes da Cocamar e da John Deere na solenidade: parceria que se fortalece 
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inicia um novo capítulo de
sua história com a Cocamar
Máquinas, agora também
com suas instalações no qui-
lômetro 87 da Rodovia Celso
Garcia Cid. 

PRESENÇAS - Além de produ-
tores cooperados da região e
autoridades do município de
Cambé, entre as quais o pre-
feito José do Carmo, partici-
param do evento dirigentes
da Cocamar - o presidente do
Conselho de Administração
Luiz Lourenço, vários outros
integrantes do mesmo Con-
selho e também dos Conse-
lhos Fiscal e Consultivo, o
presidente-executivo Divanir
Higino, o vice-presidente-
executivo José Cícero Ade-
raldo, os superintendentes
Arquimedes Alexandrino,
Alair Zago e Osmar Liberato,
gerentes de unidades e de
departamentos da Cocamar e
da Cocamar Máquinas;  pela
John Deere Brasil, entre ou-
tros, o presidente Paulo Re-
nato Herrmann, e os diretores
Gaston Transtemberg (Vendas
América Latina), Rodrigo Bo-
nato (Vendas Brasil) e João
Pontes (Suporte ao Produto
América Latina). 

RESPONSABILIDADE - Depois
do contato de segurança feito
pelo gerente de Gestão de
Pessoas da cooperativa, Fer-
nando Castro Vieira Filho, o
presidente do Conselho de
Administração, Luiz Lou-
renço, fez sua saudação. De
acordo com Lourenço, a che-
gada da Cocamar à região
norte do Estado, em 2010,
teve como objetivo melhorar
as condições dos produtores,
ao reorganizar o sistema co-
operativista. “Refizemos to-
das as estruturas para ofe-
recer o melhor atendimento

aos produtores e o nosso de-
safio é trabalhar com as me-
lhores tecnologias, pois está
vindo por aí um desenvolvi-
mento tecnológico muito in-
tenso”, frisou. Ele destacou
que a Cocamar Máquinas ofe-
rece os equipamentos mais
modernos e mais procurados
pelo mercado.  “Quando au-
mentamos a nossa região,
aumentou também a nossa
responsabilidade”, enfatizou
Lourenço, citando que uma
das bandeiras da cooperativa
é ajudar a elevar as médias
regionais de produtividade,
lembrando haver uma grande
dispersão. E disse, ao con-
cluir, que os produtores de-
vem se sentir valorizados
com a chegada da Cocamar
Máquinas: “para nós, é um
grande orgulho estar inaugu-
rando essas instalações”. 

VALORES - Ao pronunciar-se,
o presidente da John Deere
Brasil, Paulo Herrmann, fez
um agradecimento à família
que detinha a concessão e
enfatizou que a equipe da Co-
camar Máquinas, com seus
130 colaboradores em
Cambé, liderada pelo gerente
Milton Garcez, inicia uma
nova etapa, com muitos pla-
nos de crescimento. “Traba-
lhamos com ética, com-
prometimento, qualidade e
inovação e a Cocamar Má-
quinas trabalha com esses
valores”, disse, ao mencionar
que a concessionária é a
única em todo o mundo, nos
182 anos de história da John
Deere, que pertence a uma
cooperativa. “A maioria das
nossas concessionárias é for-
mada por empresas familia-
res, que vai passando de
geração em geração”, obser-
vou, destacando residir aí o
sucesso da parceria. Segundo

Herrmann, em um planeja-
mento agronômico, a má-
quina não é um elemento que
se pode escolher ao acaso. “A
John Deere trabalha do pe-
queno ao médio e ao grande
produtor, oferecendo a mes-
ma qualidade em tecnolo-
gias”, afirmou, citando que
os tempos são de tecnolo-
gias, conectividade e agricul-
tura digital. Ele disse tam-
bém que as perspectivas são
as maiores possíveis para o
agronegócio brasileiro: “aca-
bamos de fechar um grande
acordo com a Europa, que vai
incrementar as nossas expor-
tações, podemos dizer que
estamos ainda aquecendo os
pneus”.

Mil convidados participaram do
evento, em que o presidente do
Conselho de Administração da
Cocamar, Luiz Lourenço, falou

do orgulho da cooperativa
em estar inaugurando as
instalações: “Queremos
melhorar cada vez mais

as condições para os
produtores e trabalhar com

as melhores tecnologias

Veja mais fotos
da inauguração

acessando o
QRCode
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O cooperativismo é um movimento econômico
feito por pessoas, para pessoas, e capaz de
transformar a realidade das regiões onde as co-
operativas atuam. E para mostrar isso à socie-
dade e, ainda, gerar orgulho e pertencimento
naqueles que já praticam a cooperação diaria-
mente, o Sistema OCB realiza as ações do mo-
vimento SomosCoop.

CAMPANHA - Trata-se de uma grande campanha
de marketing que conecta cooperativas, coope-
rados e integrantes do cooperativismo brasileiro
em torno de uma única causa para tornar o jeito

cooperativo de gerar resultados socioeconômi-
cos conhecidos e reconhecidos pela sociedade. 
Apesar da relevância do cooperativismo, muita
gente ainda desconhece os diferenciais desse
modelo de negócios que, no Brasil, já tem mais
de 13 milhões de cooperados e gera 380 mil em-
pregos diretos. 

PERCEPÇÃO - “Muitos consumidores acabam
adquirindo produtos de cooperativas, mas não
sabem a origem deles. Por isso, um dos objeti-
vos do movimento SomosCoop é ampliar a per-
cepção das pessoas sobre o cooperativismo e

os diferenciais de seu modelo de negócios, mos-
trando que, por trás de um rótulo, há um rosto”,
afirmou Gabriela Prado, coordenadora de comu-
nicação do Sistema OCB. 

“Buscamos um mundo mais justo, feliz e equi-
librado, com melhores oportunidades para
todos. Nosso objetivo, portanto, vai além da
consolidação do nosso modelo de negócios e de
uma marca, simplesmente. Nós temos uma
causa e queremos compartilha-la com todos
aqueles que venham a conhecer as vantagens
do trabalho cooperativo”, ressaltou.

Engajar brasileiros, a proposta do Somoscoop

F
undada há 50 anos, a
Organização das Coo-
perativas Brasileiras
(OCB) tem como foco

trabalhar para o fortaleci-
mento do setor cooperativo,
um dos responsáveis pela ge-
ração de empregos no país,
cuja importância se sobressai
ainda mais nos anos de crise
e baixo crescimento econô-
mico. 

Em maio último, durante a re-
alização do 14º Congresso
Brasileiro de Cooperativismo
em Brasília, a OCB considerou
que o mais importante docu-
mento dessa edição do evento
foi o que defende a simplifica-
ção, desburocratização e me-
lhoria do ambiente de ne-
gócios para a atuação das co-
operativas do país. 

EMPREGO - “O setor coopera-
tivista manteve os níveis de
emprego e geração de renda,
em especial nos Estados da
região Sul, onde se concentra
sua força. Portanto, é funda-
mental destacar a importância
das cooperativas como instru-
mentos estimuladores da eco-
nomia regional”, ressalta o
deputado Evandro Roman,
coordenador da OCB para a
Região Sul.

Roman enfatiza a importância
do setor cooperativista no
desenvolvimento econômico
do Paraná. "Nossa agricultura
e pecuária certamente não es-
tariam no estágio em que
estão não fosse o gigantesco
trabalho das cooperativas no
que se refere ao suporte aos
produtores, assistência téc-

nica e transferência de tecno-
logia”, afirma. 

CRÉDITO - Ainda segundo Ro-
man, são igualmente impor-
tantes para o fortalecimento

da economia regional as coo-
perativas de crédito. "É pre-
ciso reconhecer que esse se-
tor alavanca o desenvolvi-
mento, não apenas através da
oferta de crédito mais barato

em relação aos grandes ban-
cos, mas também porque for-
talecem seus cooperados, ge-
rando um ciclo virtuoso de in-
vestimentos e geração de
renda".

Por um setor mais forte, defende a OCB
Principal entidade do cooperativismo
brasileiro quer a melhoria do
ambiente de negócios para a
atuação das cooperativas 

COOPERATIVISMO 





Jor na l  d e  S er v iço  Co cama r   |   4 7

O
programa de monito-
ramento do índice de
Felicidade Interna do
Cooperativismo, o

FIC, avança entre as coopera-
tivas paranaenses. “Como fer-
ramenta de gestão, a pro-
posta do FIC é estimular o
bem-estar e a qualidade de
vida dos profissionais”, ex-
plica Cleide Bulla, presidente
da Pluricoop Cooperativa de
Trabalho de Executivos em
Gestão e Treinamento, sediada
em Maringá. 

COCAMAR – É o caso da Coca-
mar. Em 2018, o programa foi
adotado pela cooperativa e no
início deste ano  estendeu o
FIC para suas unidades opera-
cionais, contando com aproxi-
madamente 1.200 colabora-
dores. 

DIAGNÓSTICO - De acordo com
a presidente da Pluricoop, a
partir do cumprimento de nove
etapas previstas na implanta-
ção do FIC, as cooperativas re-
cebem um diagnóstico com-
pleto dos fatores que levam à
apuração do quociente de fe-
licidade existente. “E, a partir
dele, elabora-se um plano de
ação para o alcance do equilí-
brio e a melhoria do indicador
FIC, contribuindo positiva-
mente para o padrão de bem-
estar das pessoas em seu
ambiente de trabalho”, afir-
ma. 

EXECUÇÃO - O ciclo de execu-
ção do programa é realizado
no período de 12 meses, con-
tados a partir do seu início na
cooperativa, havendo um novo
ciclo de aplicação a partir de

dois anos de sua aplicação.
Em agosto, na Cocamar, co-
meçam os workshops para
ouvir todas as sugestões apre-
sentadas pelos colaboradores,
que serão  tabuladas,  e defi-
nidas as prioridades para se-
rem trabalhadas durante o ano
de 2019.

MODELO FIB - O Indicador FIC
foi inspirado no modelo FIB –
Felicidade Interna Bruta, que
ao invés de mensurar o pro-
gresso de uma nação a não só,
pelo  crescimento econômico,
baseia-se, também,  no princí-
pio de que o desenvolvimento
de uma sociedade ocorre a
partir do equilíbrio entre os fa-
tores emocional e material. 

QUATRO PILARES - O FIC – Fe-
licidade Interna do Cooperati-

vismo se baseia em quatro pi-
lares do FIB: promoção de um
desenvolvimento socioeconô-
mico sustentável e igualitário;
preservação e promoção dos
valores culturais; conservação
do meio ambiente natural; e o
estabelecimento de uma go-
vernança em consonância aos
princípios e valores do coope-
rativismo.

DIMENSÕES - Os princípios
que norteiam os indicadores
usados no diagnóstico que
mede a Felicidade Interna do
Cooperativismo estão distri-
buídos em nove dimensões:
bem-estar psicológico, saúde,
uso do tempo, vitalidade da
participação comunitária, cul-
tura, educação, meio am-
biente, governança e padrão
de vida.

Avança o Programa de Felicidade 
Interna do Cooperativismo (FIC) 
Cocamar está entre as cooperativas que o adotaram na sede e nas unidades operacionais 

PLURICOOP  

Proposta é estimular
o bem-estar e a

qualidade de vida
dos profissionais
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A 4ª Festa Junina da unidade da
Cocamar em Cianorte, reali-
zada dia 28/6 em parceria com
a Sicredi União PR/SP e a Uni-
campo, contou com a partici-
pação de mais de 330 pessoas
entre colaboradores e coopera-
dos das três cooperativas. Teve
terço, levantamento de mastro,
rezas, cantos, show de fogos,
quentão, pratos típicos, e no
encerramento, um bingo.

Feita em homenagem aos
santos Antonio, Pedro e João,
foi um momento de integra-
ção das famílias e de fortale-
cimento da cooperação, con-
forme avaliou Luiz Henrique
Pedrone, do Conselho de Ad-
ministração da Cocamar.
Todo trabalho foi executado

por uma comissão organiza-
dora que contou com a ajuda
de um grande número de
cooperados.

Pedrone aproveitou a aber-
tura do evento para homena-
gear os produtores que
mensalmente doam óleo para

entidades beneficentes.

A festa foi feita por adesão
onde cada participante, além
de contribuir com os gastos
do evento, ainda doou um pa-
cote de fraldas para o Lar dos
Velhinhos, somando 2.524
unidades. 

Festa junina em Cianorte



Desde a década de 1970,
quando morava em Terra Boa,
a família mantém a tradição de
comemorar o dia de São Pedro.
Todo ano eles se juntam para
fazer bolo de milho, pipoca,
canjica, arroz doce e outras de-
lícias de milho e amendoim. 

A festa começa com a missa, é
levantado o mastro para os
três santos – Antonio, João e
Pedro -, tem benção da fo-
gueira, procissão, comes e be-
bes e arrasta pé. “Normalmen-
te juntamos umas 300 pessoas
entre vizinhos, parentes e ami-

gos, mas já teve ano com mais
de 500 pessoas”.

A família sempre respeito cos-
tumes como o de na semana
santa não ligar rádio ou TV, não
brincar nem andar de bicicleta
e todos respeitavam. Também,
quando morria alguém da fa-
mília, ficavam por seis meses
de luto, sem diversão. No ano
em que o avô morreu, em Lon-
drina, Luís Carlos tinha aca-
bado de comprar um toca
disco. Ficar um meses com o
equipamento ali, a vista, e não
poder estrear foi um tormento.

Jor nal  d e  S er v iço  Co camar   |   49

A
floresta nativa já tinha
sido substituída por
outra, de café, quando
o cooperado Pedro

Marçola, da região de Serrinha,
Londrina, se mudou com a fa-
mília para o Paraná em 1951,
vindo de Osvaldo Cruz, São
Paulo, onde eram porcenteiros.
Os pais, Ângelo e Tereza tin-
ham seis filhos e ele era o ca-
çula, com 11 anos. 

Desde cedo o cooperado teve
que se acostumar com as mu-
danças da vida na busca por
oportunidades para crescer.
Primeiro, se estabeleceram em
Marialva, onde assumiram um
cafezal para cuidar. Dez anos
depois se mudaram para
Cambé, sempre trabalhando
como porcenteiros e foi lá que
Pedro conheceu e se casou
com Júlia, em 1964.

ADMINISTRADOR - A mudança
para Terra Boa se deu em 1973.
Pedro trabalhou como arrenda-
tário nas lavouras de café em
uma grande fazenda, mas aca-
bou se tornando o administra-
dor da propriedade. Foi aí que
houve a grande reviravolta na
vida da família, que teve que
reaprender a plantar, manejar
e colher, com a substituição da
cultura do café por lavouras
mecanizadas de grãos.

Somente em 1978 é que os Mar-
çola se estabeleceram em Lon-
drina, voltando a morar mais
próximo da família de Júlia.
Pedro foi contratado como ad-
ministrador. Quando o sogro fa-
leceu, herdou 21 alqueires em
Londrina, dos quais 17 foram
vendidos para comprar 37 al-
queires na região da Serrinha,
no município, em1987.

PARCERIA - Parceiros dos pais
desde pequenos, os filhos Luís
Carlos, Reginaldo, Marcos
sempre trabalharam na roça
ajudando e no início da década
de 1990 assumiram a proprie-
dade, onde moram até hoje.
Apesar da logística complicada
para os filhos poderem estu-
dar, eles optaram por viver na

propriedade rural devido à qua-
lidade de vida, para poder ter
suas plantações e criações e
cuidar melhor de tudo. E a
exemplo dos três irmãos, a
próxima geração já ajuda na
propriedade. Pedro e Júlia têm
uma neta e dois netos cur-
sando Agronomia.

Luís Carlos, Reginaldo, Marcos

plantam atualmente, entre
área própria e arrendada, 130
alqueires de soja, milho e trigo
em Londrina. Eles são sócios
em tudo, trabalham juntos,
pagam todas as contas e o que
sobra, dividem em quatro,
dando uma renda para os pais.
Pedro e Júlia têm mais uma
filha, Paula, que casou e mora
na cidade.

FAMÍLIA DO CAMPO 

Os Marçola tiveram que mudar para crescer
A grande reviravolta na vida da família foi quando precisaram reaprender a plantar,
manejar e colher, com a substituição do café por lavouras mecanizadas de grãos

Tradição
Só quando em Londrina é que
a família pode desfrutar do
conforto de ter energia elé-
trica em casa. Mas, quando
em Terra Boa, seo Pedro com-
prou uma TV à bateria alimen-
tada pela tomada de força do
trator. “Só funcionava por
uma hora e mal dava para ver
as imagens, mas pelo menos
acompanhávamos as notí-
cias”, conta.

Outra regalia era água quente
encanada. Eles implantaram
um sistema em que a água

passava por uma serpentina
dentro de canos na lateral do
fogão a lenha, chegando
quente ao banheiro onde ha-
via outra torneira com água
fria e um misturador para ob-
ter a temperatura desejada.

No mais, a luz era só com lam-
parina e lampião a gás, a carne
de porco era armazenada na
banha ou se transformava em
linguiça feita com a tripa do
porco. Só dava para comer
carne fresca no esquema de
troca de panelas.

Regalias
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FAMÍLIA DO CAMPO 

Pedro e Júlia passaram por
muitas dificuldades na vida,
mas permaneceram firmes
acreditando em tempos mel-
hores. Quando veio a geada de
1975, a família estava em Terra
Boa cuidando de 138 alqueires
de café. Eles se recordam da
noite gelada e do cheiro de
queimado no dia seguinte, que
dava a certeza de que as per-
das tinham sido grandes.

Na época, havia mais de 20 fa-
mílias que trabalhavam e mo-
ravam na fazenda. A maioria
voltou para São Paulo. Vendeu
tudo e foi embora. “Da noite
para o dia acabou tudo. Todo
mundo ficou meio perdido,
sem saber o que fazer. Muitos
passaram por dificuldades
enormes, mas houve os que,
com café estocado, consegui-
ram crescer comprando terras
baratas”, diz Júlia. Após a gea-
da, os preços do café dispara-
ram, sendo vendido a peso de
ouro.

FIM - Os proprietários da fa-
zenda mandaram cortar tudo

e iniciar o plantio de soja. “Foi
muito difícil. Tivemos que
reaprender tudo”, conta Luís
Carlos. A vida toda a família
lidou com café. Foram mais
de 35 anos. A soja era com-
pletamente diferente, res-
salta. “Os herbicidas disponí-
veis na época não funciona-
vam muito e a gente colhia no
mato. O maquinário vivia que-
brando, pois não sabíamos
lidar muito bem com ele. Não
existia curva de nível e as
chuvas levavam tudo, solo,
adubo e plantas para o rio,
provocando erosões enormes
que dava medo”, cita.

EROSÃO - O pior momento que
a família passou com erosão
em Terra Boa foi quando deu
uma chuva tão pesada que a
enxurrada arrastou tudo que
encontrou pelo caminho. Des-
ceu soja, terra e até a cami-
nhonete que estava no carrea-
dor. Tivemos que colocar o tra-
tor no caminho para segurar. A
enxurrada arrastou um barra-
cão que havia na fazenda.  A
água e a terra se acumularam

na estrutura e quando rompeu,
desceu arrebentando tudo. 

“Foi uma tromba de água.
Perdemos cinco alqueires de
soja, considerando as erosões
abertas”, lembra Luís Carlos.
Assim que tiraram a soja, fi-
zeram curva de nível improvi-
sando com mangueiras de
nível. “Não resolveu de todo o
problema, mas melhorou
muito. Somente tempos de-
pois é que se estruturaram as
curvas de nível em microba-
cias”.

EXPERIÊNCIA - Quando os Mar-
çola se mudaram para Lon-
drina, foi mais fácil. “Já tínha-
mos experiência”, comenta
Luís Carlos. Mas, também

houve momentos difíceis como
o ano em que foi implantado o
Plano Real. Uma chuva de gra-
nizo derrubou toda área de
soja. Já estava tudo pronto pa-
ra iniciar a colheita na terça-
feira e a chuva veio segunda a
noite. “Deu perda total. A soja
foi toda para o chão. Acabou
com tudo”, diz o produtor. 

Só sobrou o milho verão que
estava plantado nos outros
50% da área da família, mas
com a mudança de plano eco-
nômico, os preços se desvalo-
rizaram. “Foi um período ter-
rível. Não tínhamos recursos
para sustentar as três famílias
que viviam da área”, comple-
menta Luís Carlos.

Das geadas às tempestades

Todos, até os pequenos, sem-
pre trabalhavam muito, mas na
época de colheita, se intensi-
ficava ainda mais, indo das
4h30 da madrugada até às 10
da noite, a luz de lamparina. 

Mesmo assim sobrava tempo
para estudar e jogar bola no
domingo. Para ir à escola de
manhã, a criançada caminhava
por quatro quilômetros, atra-
vessava cafezais, riacho, pin-
guela e a mata em que toda
vizinhança dizia que havia

onças. A criançada passava pi-
sando em ovos para não fazer
barulho, ou correndo desespe-
rada, caso escutasse algum. 

Na época dos cafezais, os tor-
neios de futebol eram disputa-
dos. Quase toda fazenda tinha
suas equipes e domingo era dia
de torneio. Os campos eram de
terra ou no pasto e a maioria
jogava descalça, mas o povo se
aglomerava ao redor para tor-
cer e nem mesmo a chuva os
impedia de jogar.

Muito trabalho

O bom da época antiga, além
da amizade e das longas con-
versas entre vizinhos, era a
tranquilidade no campo, con-
ta Júlia. “Quando saíamos, só
fechávamos a porta e prendí-
amos com uma corrente no
prego. Era mais para evitar
que algum bicho ou criação
entrasse em casa”.

As famílias se juntavam para
rezar o terço, colocar as novi-
dades em dia e jogar conversa
fora. Aí era servido um chá, um
chocolate quente e uns boli-
nhos de chuva. E, inevitavel-
mente, as conversas termina-
vam em histórias de assom-
bração, acompanhadas  pela
criançada, que nem piscava.

“E como tinha assombração
em Terra Boa”, brinca Pedro.
Quando escutava os assovios

à noite, todos diziam: “é o
saci”. E no outro dia os cavalos
amanheciam com as crinas
trançadas. “A gente não botava
o pé para fora de casa sozinho
depois que escurecia. E qual-
quer barulho que escutáva-
mos, ‘carcávamos’ a coberta
na cabeça com medo. Como
não havia energia elétrica, a
mente era fértil. Não tínhamos
medo de cobra, mas de as-
sombração...”, diz Luís Carlos.

Ele conta que na colônia, o
rapaz que morava na primeira
casa namorava a garota da
última e passava por perren-
gues e medo para visita-la.
Uma vez, na quaresma, foi
perseguido por um lobiso-
mem e chegou a sua casa
atropelando a porta. Quando
entrou, ainda viu a cachorrada
passar latindo no encalço do

lobisomem. A fazenda man-
tinha dois guardas que se re-
vessavam à noite vigiando,
por causa do café armaze-
nado. E eles diziam que viam
luzes de veículos descendo os
carreadores, mas ninguém
chegava e quando iam ao en-
contro, nada encontravam. 

Pedro, entretanto, conta
que nunca teve medo de as-
sombração, mesmo já tendo
visto coisas estranhas. Co-
mo quando morava em Ma-
rialva e cruzava uma fa-
zenda mal afamada. Várias
vezes viu uma luz de faro-
lete mostrando que alguém
vinha em sua direção. Era
costume usar um para po-
der enxergar o caminho.
Mas quando se aproximava,
sumia de repente e ninguém
passava por ele.

“E como tinha assombração”





P
ioneiros em Sabau-
dia, para onde se
mudaram em 1951,
vindos de Barra Bo-

nita, São Paulo, Angelo e En-
carnacion Gigliotti foram
tema de reportagem na edi-
ção de março do Jornal Co-
camar e sua história e le-
gado construídos com muito
trabalho e fé chamou a aten-
ção da comunidade de Sa-
baudia. 

Tanto que a reportagem foi
lida pelo vereador Moises So-
ares Ribeiro na rádio Clube
FM de Sabaudia e o casal foi
homenageado com o título de
Cidadão Honorário concedido
dia 31 de maio, no Spazzio
Eventos, pela Câmara Muni-
cipal de Sabaudia. A cerimô-

nia foi finalizada com um co-
quetel. Além da placa com o
título concedido, o casal ga-
nhou uma lembrança da uni-
dade da Cocamar.

EXEMPLOS - O cooperado An-
gelo Gigliotti, 93 anos, e a es-
posa, Encarnacion Crespo
Gigliotti, 91 anos, casados há
70 anos, são exemplo de
amor, respeito, companhei-
rismo e união. O casal tem
oito filhos - Clotilde, Antonio,
Dorival, Santina, Alice, An-
gela e os gêmeos Juraci e Ge-
raldo -, 17 netos e 17 bisne-
tos. Praticamente todos são
ligados à agricultura, garan-
tindo a continuidade do tra-
balho do casal, tendo, in-
clusive, 10 netos e bisnetos
engenheiros agrônomos.

ALMANAQUE 

Os Gigliotti são Cidadãos
Honorários de Sabaudia
O cooperado Angelo e a esposa
Encarnacion, pioneiros no município,
foram homenageados pela
Câmara Municipal

Casal está junto
há 70 anos e é
exemplo para a

família e a
comunidade
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M
eu sítio, meu pa-
raíso”: o título da
velha canção é
bem apropriado

para o lugar em Sabáudia
(PR), o Quilômetro 21, onde a
produtora Creuza Fontoura re-
side com o marido Auloir. Eles
têm um filho e duas filhas que

vivem na cidade e já lhes
deram seis netos. Só Adeilson
continua trabalhando com os
pais e diz não querer outra
vida. 

Não é para menos: o Sítio São
José, da família D’Agostini,
que é para quem os Fontoura

Um prato antigo 
que é insuperável
Para a família de Creuza Fontoura,
a melhor pedida é sempre a
tradicionalíssima polenta de milho
verde com frango caipira e quiabo 

RECEITAS



prestam seus serviços, sugere
mesmo um pedacinho do céu.
Ao redor da casa há um jardim
vistoso e colorido, um amplo
quintal com criações, o fres-
cor da sombra de um enorme
bambuzal e uma horta diversi-
ficada que inclui estufas de
tomates. 

VARIEDADE - Não bastasse
tudo isso, Creuza ainda se es-
mera em preparar uma varie-
dade de pratos salgados e
doces em sua aconchegante
cozinha, utilizando ingredien-
tes e temperos que ela mesma
produz. 

Descendente de italianos e es-
panhóis e nascida em Guaíra
(SP), a produtora conta ter
aprimorado os segredos do
forno e fogão com a sogra
Eneide e a avó Virgília, sendo
que a culinária em casa tem
também um toque capixaba,
de parte do marido, com quem
está casada desde 1975. 

DOCEIRA - A mãe dela, Ana,
era mais inclinada à doceria,
transferindo à filha os conhe-
cimentos de como elaborar
guloseimas como pé-de-mo-
leque, paçoca, doce de leite,
figo em calda e mamão enro-
ladinho, entre tantos outros,
aproveitando abóboras e fru-
tas em geral. Certa vez,
Creuza produziu seus doces
para uma festa na cidade e,
depois disso, passou a rece-
ber tantas encomendas que
precisa se desdobrar para dar
conta. 

Ela traz a experiência de ter
conhecido bem os tempos em
que ainda não havia geladeira
e, por isso, conservava a carne
de porco em lata de banha e,
com o milho verde, fazia de
tudo, inclusive a polenta ser-
vida com frango caipira e
quiabo, regada a queijo ralado,
uma receita das mais antigas
em sua família, que se man-
tém sempre atual. 

CURAL - “É como fazer um
cural, basta colocar os tempe-
ros, o sal e está pronta a po-
lenta”, explica Creuza,
acrescentando que no frango
costuma utilizar salsinha, ce-
bolinha e colorau. “Esse é o
nosso prato preferido”, afirma
Auloir, com a concordância de
Adeilson. Há muitas outras re-
ceitas mais sofisticadas, mas
essa, para eles, é insuperável,
especialmente porque, se-
gundo a produtora, tudo o que
ela faz “é com muito amor”. 

POLENTA DE MILHO VERDE
COM FRANGO CAIPIRA

E QUIABO 

INGREDIENTES

• 1 dúzia de milho espigas
de milho verde;

• 1 colher de sal; 
• 2 colheres de óleo Cocamar; 
• 1 colher de manteiga;
• 3 dentes de alho. 

MODO DE FAZER

Retirar o milho verde das es-
pigas, bater no liquidificador e
coar. Numa panela, refogar o

alho em óleo, juntar a man-
teiga e depois o caldo do milho
e cozinhar até engrossar em
forma de polenta.

INGREDIENTES/FRANGO

• 1 frango caipira picado;
• óleo Cocamar;
• sal a gosto
• 3 dentes de alho
• salsinha e cebolinha
a gosto;

• uma pitada de colorau; 
• fazer a massa de tomate
com 3 unidades bem verme-
lhas, tirando sementes e pele
e cozinhar até se tornar
polpa.  

MODO DE FAZER 

Numa panela, fritar o alho em
óleo, acrescentar o frango
temperado, os demais ingre-
dientes a gosto e refogar bem.
Acrescentar a massa de to-
mate ao frango refogado. 

QUIABO

Com meio quilo de quiabo cor-
tado em rodelas, refogar no
óleo com tempero a gosto,
acrescentando o molho de to-
mate caseiro.

Por fim, é só servir a polenta
com frango em molho e o
quiabo igualmente em molho
e, se quiser, coloque por cima
uma pequena porção de queijo
ralado (mussarela).
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A produtora com o marido Auloir 
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P
ara quem duvida
quando os amigos fa-
lam do tamanho do
peixe pescado ou

morre de inveja quando veem
as fotos tiradas, já que sempre
que você tenta pescar um
peixe grande, sai alguma coisa
errada e você acaba voltando
frustrado da pescaria, saiba
que pescar os peixes maiores
é mais do que sorte, é uma
arte que pode ser aprimorada
com algumas dicas. Sim, pes-
car aquele peixe que você
sempre sonhou é possível. 

LOCAL - A primeira dica para
pescar peixes maiores é es-
colher bem o local. É preciso
prestar bem atenção ao local
de pesca, observando o am-
biente. verifique se existem
aves aquáticas. Se sim, pode
ir onde elas estão – porque
com certeza, lá vai ter peixe. É
claro que muitos peixes pe-
quenos estarão lá, mas, atra-
ídos por eles, os peixes gran-
des também serão encontra-
dos. 

Se não houver aves aquáticas,
também existem outros locais
em que se podem encontrar
facilmente peixes grandes co-
mo nas ilhas ou pedras, onde
houver árvores submersas ou
troncos ou nas margens com
capim. Os “peixões” são atra-
ídos ainda por lugares onde há
árvores frutíferas, pequenos
cursos d’água, canais, barran-
cos de terra firme e cachoeiras
ou corredeiras. Perceba que a
maioria desses locais está li-
gada a características que os

peixes maiores procuram na
maior parte do tempo: comida,
como mariscos e peixinhos.

PRÁTICA - Agora que você já
sabe onde pescar peixes maio-
res, cabe a você ir atrás deles
para exercer a prática, valori-
zando-a, e esta é a segunda
dica. É claro que até pescador
ganhar experiência, muita coi-
sa pode dar errada – a linha
pode quebrar, ou a fisgada não
vai dar certo, ou o arremesso
não será bem feito. 

Mas é preciso lembrar que pes-
car é um aprendizado contínuo
e que é normal, principalmente
no início,cometer vários erros e
tudo isso faz parte do aprendi-
zado para pescar peixes maio-
res. Nesses casos, você vai
precisar observar onde é que
você está errando e tentar
achar as respostas.

EQUIPAMENTO - Outro cuidado
fundamental para certar na
pescaria é verificar o equipa-
mento e escolher o mais ade-
quado para o peixe que deseja
pescar. Essa preocupação
ajuda a eliminar metade dos
erros que você pode cometer
na pescaria de peixes gran-
des.

Verifique sempre os nós, se o
anzol está bem afiado, como
a isca está presa, se o moli-
nete ou a carretilha estão fun-
cionando corretamente, den-
tre outros aspectos importan-
tes para uma boa pescaria.
Além disso, busque os melho-
res equipamentos para com-
por seu arsenal. 

CONHECIMENTO - O conheci-
mento sobre o assunto é a
condição básica para qual-
quer atividade, para quem

deseja obter os melhores re-
sultados. Portanto, pesquise
sempre quais espécies de
peixe que se encontram no
local em que você vai pescar,
como se comportam, do que
gostam, e busque dicas de
quem conhece bem a região.
Dessa maneira, você conse-
gue saber qual isca usar, onde
os peixes podem estar escon-
didos, quais os seus hábitos,
dentre outras informações
fundamentais para ter uma
pesca bem sucedida.

SILÊNCIO - Respeite o horário
e o silêncio. Não é uma regra,
mas, em geral, a melhor hora
para se pescar peixes maiores
é de manhãzinha ou no final
da tarde. Mas, existem muitos
pescadores que capturaram
grandes espécies de madru-
gada e até mesmo no meio
dia. Agora, o silêncio, sim, é

uma regra a ser seguida. Mui-
tas espécies não gostam de
barulho e ficam assustadas,
portanto, permaneça em si-
lêncio durante a pesca.

ANZOL - Fique atento ainda ao
tipo de anzol. Estes podem ter
ou não farpas. Utilizá-las, de-
pende muito do que você pre-
tende com a pescaria. Por
exemplo, se você quer realizar
apenas a pesca esportiva, on-
de se pega e solta o peixe, é
recomendável que utilize o
anzol sem farpas, pois elimina
o risco de machucar o peixe.

Seguindo essas dicas, prati-
cando e se aperfeiçoando
sempre, ficará cada vez mais
fácil pescar peixes maiores.
Lembre-se que até os mais
experientes cometem erros,
por isso é tão importante pra-
ticar e não desistir nunca.

Dicas para fisgar os “bitelos” 
Os peixes maiores não são fáceis de serem apanhados, mas algumas orientações podem facilitar 

PESCARIA
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