


P
egar a estrada, se di-
vertir na praia, soltar
fogos ou reunir a fa-
mília e se deliciar

com fartas refeições faz parte
das festas de final de ano e é
muito bom. Mas, a equipe de
segurança da Cocamar res-
salta que é preciso tomar cer-
tas precauções para não es-
tragar a festa.

Os cuidados começam ao vo-
lante. Para pegar a estrada
com segurança é indispensá-
vel que o veículo esteja em
excelentes condições de ro-
dagem. Apesar da correria tí-
pica deste período do ano, é
fundamental fazer uma boa
revisão do veículo, orientam
os técnicos de segurança da
cooperativa. O motorista tam-
bém deverá obedecer a todas
as regras quanto ao limite de
velocidade, situação de risco
das estradas, etc.

DESCANSO - Para viagens
longas, recomenda-se fazer
mais paradas e alternar de
motorista, já que os acidentes
de trânsito muitas vezes po-

dem ser causados por can-
saço e sono. Vale ressaltar
que em hipótese alguma o
motorista deverá fazer uso de
qualquer quantidade de ál-
cool. 

Pelo Código Brasileiro de
Trânsito, quem for pego diri-
gindo sob a influência de ál-
cool ou de qualquer outra
substância psicoativa que de-
termine dependência poderá
ser preso por cinco a oito
anos, ter suspensa a carteira
de motorista e perder o direito
de obter a permissão ou a ha-
bilitação para dirigir veículo
automotor.

ALIMENTAÇÃO - Outro cuidado
é com a intoxicação alimen-
tar. Um alimento contaminado
pode causar sérios danos pa-
ra a saúde, levando até mes-
mo à morte. Também, comi-
das muito pesadas dificultam
a circulação sanguínea e dei-
xam o corpo mais lento. Exa-
tamente por este motivo, os
alimentos mais calóricos de-
vem ser consumidos com
certa moderação. 

No caso de quem está pen-
sando em passar férias no li-
toral, é fundamental ainda
tomar algumas precauções
com relação aos banhos de
mar, principalmente no que se
refere às crianças. O mar é
traiçoeiro e até mesmo pes-
soas que sabem nadar há
bastante tempo são surpreen-
didas por ele. Por isso, é in-
dispensável obedecer rigoro-
samente à sinalização do lo-
cal, tanto para banhistas,
quanto para quem estiver
passeando em lanchas. E é
indispensável usar protetor
solar com alto fator de prote-
ção, manter o corpo hidratado
e evitar muita exposição ao
sol, já que isso pode ocasio-
nar queimaduras e até mesmo
insolação.

FOGOS - Os fogos de artifício
são o grande símbolo da vi-
rada do ano, iluminando os
céus e fazendo a alegria de
todos. No entanto, eles devem
ser manuseados apenas por
pessoas habilitadas para isso.

Em hipótese alguma, pessoas
alcoolizadas ou que não te-
nham conhecimento deverão
lidar com fogos de artifício.
As consequências de possí-
veis falhas no manuseio são
graves.
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SEGURANÇA

Não estrague as férias ou festas
de final de ano ao se descuidar
na estrada, na praia, na alimentação
ou na hora de comemorar

Festejar é bom, mas cuidado

Uma manutenção bem feita no carro e cuidados
na hora de entrar no mar são fundamentais



N
este último mês de
2018, ano que foi
marcado por tantos
acontecimentos nos

cenários interno e externo e,
em especial, no agronegócio,
ressaltamos que, apesar de
muitos desafios, o exercício
deixa um saldo bastante posi-
tivo para a Cocamar e os seus
cooperados. Tudo isso, fruto
do esforço de muitas mãos no
trabalho para continuarmos
crescendo juntos.  

A cooperativa buscou oportu-
nidades para expandir sua
área de atuação, absorvendo
estruturas operacionais no
norte e também no extremo
noroeste do Paraná, além de
adquirir e construir novas ins-
talações em diversos municí-
pios, o que inclui a abertura de
ampla unidade de atendi-
mento em nova região do
Mato Grosso do Sul, Estado
onde desfruta de grande pres-
tígio e receptividade por parte
dos produtores. Ao mesmo

tempo, foi ampliada a estru-
tura estática de armazena-
mento de grãos em mais de
50% entre 2017 e 2018, além
de dar ainda mais ênfase à ex-
pansão de um setor no qual a
Cocamar se sobressai em
qualidade, competitividade e
volume: a de fornecimento de
insumos agropecuários. Por
isso, a Cocamar segue firme e
sólida na linha do cresci-
mento, conforme estabelece o
seu planejamento estratégico. 

No campo, a safra de soja
2017/18 caminha bem, com a
perspectiva de boa safra.
Temos a satisfação de ver
muitos produtores incorpo-
rando as tecnologias e conhe-
cimentos que são difundidos
diariamente pela cooperativa
e, com isso, elevando seus
patamares de produtividade.
A propósito, nos dias 23 e 24
de janeiro a Cocamar promove
em Floresta mais uma edição
do Safratec, um evento que se
destaca no país por reunir o

que há de melhor e mais
avançado em práticas e inova-
ções para que os produtores
continuem se aprimorando. 

Na soma do trabalho dos seus
membros, o cooperativismo
tem demonstrado ser uma
forma segura e confiável de
buscar prosperidade. Conside-
rando que mais de 80% dos
produtores das regiões da coo-
perativa são basicamente pe-
quenos e médios proprietários
rurais, fica fácil imaginar que,

sem o guarda-chuvas ofere-
cido pela cooperativa, a maior
parte deles estaria enfren-
tando grandes dificuldades
para continuar seus negócios. 

Avaliando a realidade dos coo-
perados, a grande maioria
deles bem estruturados, pode
se dizer que a Cocamar tem
conseguido atingir o objetivo
de que eles não apenas con-
sigam sobreviver, mas estão
crescendo em suas ativida-
des, o que torna imprescindí-

vel continuar incorporando
tecnologias e práticas susten-
táveis que a cooperativa, inte-
ressada no futuro de cada um,
tem a oferecer.

Aos cooperados e seus fami-
liares, os votos de um Feliz
Natal e que em 2019 possa-
mos celebrar novas e impor-
tantes conquistas, confiantes
de que os desafios futuros
serão superados sempre com
a união e a decisiva participa-
ção de todos.   

PALAVRA DO PRESIDENTE

Um ano de crescimento
e conquistas 

A Cocamar tem conseguido atingir o objetivo de que os

cooperados não apenas consigam sobreviver, mas estão

crescendo em suas atividades, o que torna imprescindível

continuar incorporando tecnologias e práticas sustentáveis.

Os desafios futuros serão superados sempre com união e a decisiva participação de todos

Jor nal  d e  S er v iço  Co cam ar   |   3



S
em poder contar
com plano B, só res-
ta ao arrendatário de
terras recorrer às

melhores tecnologias e den-
tro do maior profissiona-
lismo possível, para tra-
balhar com mais segurança
e ter resultados. Além de
ficar sujeito às intempéries,
como qualquer outro, ele se
vê à frente de um custo bem
mais alto em comparação
aos que cultivam as próprias
terras.  

O trabalho de dois arrendatá-
rios foi acompanhado pela
equipe do Rally Cocamar de
Produtividade, Safra 2017/18.
A caravana tem o patrocínio
máster das empresas Spray-
tec, Basf e Ford Center, o pa-
trocínio institucional da
Cocamar TRR, Texaco Lubrifi-
cantes, Sicredi, Sancor Segu-
ros, Agrosafra e Estratégia
Ambiental, com o apoio do
Comitê Estratégico Soja Bra-
sil (Cesb), Aprosoja-PR e Uni-
campo. 

PIONEIRISMO - Em Tamarana,
município da região de Lon-
drina, o Rally visitou a família
do produtor Edson Braz Bar-
bosa, que cultiva 205 alquei-
res (496 hectares) ao lado dos
filhos Elder e Emerson. Aos 63
anos, Edson tem uma história
de superação e conquistas:

sempre trabalhou na lavoura
com o pai e, em 1975, comprou
o primeiro lote, tendo se tor-
nado um dos primeiros a se-
mear soja no município. “A
área era muito pequena e o
serviço todo manual”, lembra
Barbosa. A família fazia a co-
lheita com foicinha e batia as

plantas para retirar os grãos.
Só depois adquiriu uma trilha-
deira. A soja era colocada num
caminhão e levada para uma
empresa de Londrina, a 67,5
quilômetros. Com o tempo,
vendo que a cultura estava se
consolidando no norte do Pa-
raná, o produtor investiu na

compra de maquinários, foi
comprando mais terras e tam-
bém passou a arrendar de ou-
tros proprietários. Atual-
mente, os Barbosa são consi-
derados uma referência em
boas práticas, gestão do negó-
cio e produtividade. Na média
dos últimos cinco

GRÃOS 
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Rally vê arrendatários crescendo 
ao investir em alta produtividade
Superação e conquistas marcam a história de
duas famílias visitadas em Tamarana e Ourizona

A partir da direita, três gerações: Elder, o pai Edson, Emerson e seu filho Natan



anos, eles colhe-
ram 160 sacas por alqueire
(66,1/hectare) mas na safra
2017/18, colhida no início
deste ano, alcançaram o seu
recorde: 173 sacas de média
por alqueire (71,4/hectare), o
que demonstra a  preocupa-
ção em incorporar novos co-
nhecimentos, tecnologias e
evoluir. 

CUSTOS - A evolução, aliás, é
indispensável, pois os custos
não dão trégua. Edson  projeta
o custo básico de produção ao
redor de 60 sacas por alqueire
(24,7/hectare) e mais umas 25
sacas/alqueire (10,3/hectare)
com outras despesas diretas.
A esse montante se junta, ain-
da, o arrendamento, de 45 sa-
cas/alqueire (18,5/hectare).
Ou seja, para os Barbosa, a
safra já começa custando 130
sacas/alqueire (53,7/hectare). 

Para se ter uma ideia do de-
safio, esse volume de custo
assumido pelo arrendatário
representa praticamente a
média de produtividade alcan-
çada nos últimos anos pelos
produtores ligados à Cocamar,
nas regiões norte e noroeste
do Paraná.

CAPRICHO - “A gente não pode
brincar em serviço, tem que
fazer tudo muito bem feito, no
capricho, para garantir renda”,
afirma Edson, que se diz um
produtor cooperativista. Desde
o início, quando começou a
lidar com soja, a única vez que
lembra ter tido prejuízo foi na
safra 2015/16, quando a chu-
va caiu por 15 dias seguidos
na fase de colheita, estragan-
do mais da metade da produ-
ção. 

COOPERATIVISMO - Sobre a
Cocamar, Edson se diz satis-
feito com a presença da coo-
perativa no município, “pois
trouxe principalmente mais
segurança aos produtores”.
Ele também valoriza o tra-
balho técnico, sempre com in-
formações importantes, a va-
riedade de insumos, enfim. O
filho Elder, 41 anos, passou
neste ano a integrar o con-
selho consultivo da coopera-
tiva e o outro filho, Emerson,
42, reforça as palavras do pai
de que a Cocamar está fa-
zendo a diferença para os pro-
dutores na região.  

PAI, FILHOS E NETO - Aliás, a
família é um modelo bem su-

cedido de sucessão no negó-
cio. Com o tempo, Edson foi
preparando os filhos para tra-
balharem ao seu lado e cres-
cerem juntos, cultivando as
próprias terras e buscando
arrendar outras.  As três famí-
lias residem na propriedade
onde a terceira geração pro-
mete dar seguimento aos ne-
gócios. O filho de Emerson,

Natan, de 14 anos, já demons-
tra gosto pela vida no campo e
diz que o seu futuro é ser agri-
cultor. 

No inverno, os Barbosa se de-
dicam ao cultivo de milho e tri-
go. Neste ano, em que o clima

não ajudou os triticultores, eles
até que conseguiram uma boa
média: 100 sacas por alqueire
(41,3/hectare). 

Agradecimento: gerente Vagner
e agrônomo Vinícius, da Coca-
mar/Tamarana. 
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A gente não pode brincar em
serviço, tem que fazer tudo
muito bem feito, no capricho,
para garantir renda”

Edson Braz Barbosa, produtor 

Lavoura apresenta bom desenvolvimentro: recorde obtido na safra 2017/18 

O Rally começou em outubro e vai até o final da safra 

A Ranger do Rally em Tamarana,
na propriedade da família Barbosa 

Veja reportagem com a
família Braz Barbosa, de
Tamarana, apresentada
no programa RIC Rural,

parceiro do Rally  





Aos 37 anos, Marcelo Jesus
Mossatto, o irmão Marco An-
tonio, 49, e o pai Antônio, de
73, arrendam 157 alqueires
(379,9 hectares) em Ourizona
(PR) e outra grande área no
Mato Grosso do Sul. Deles,
mesmo, são só 15 alqueires
((36,3 hectares). 

Na safra 2017/18, a média de
produtividade foi de 167 sa-
cas/alqueire (69/hectare), um
recorde. Nos últimos seis
anos, segundo Mossatto, a
média saltou de 127 sacas/al-
queire (52,4/hectare) para a
deste ano, um avanço signifi-
cativo, que ele credita à es-
colha de boas variedades, a
adubação bem feita  e o uso de
produtos de ponta. 

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”, diz o produtor, que
usa milheto, aveia e deve en-
trar também com crotalária.
Ele faz tratamento de semen-

tes e prefere não utilizar varie-
dades tolerantes ao nema-
toide, pois seu foco é a busca
pelo aumento da produtivi-
dade. 

Além da orientação técnica da
cooperativa e das empresas
parceiras, Marcelo conta que
se mantém atualizado e gosta
de pesquisar as novidades na
internet e nos portais especia-
lizados, bem como em progra-
mas de TV. 

CUSTOS - Segundo o produtor,
o custo básico da família é
composto por 55 sacas/al-
queire (22,7/hectare), 10 sa-
cas com outras despesas
(4,1/hectare) e 50 sacas/al-
queire (20,6/hectare) em mé-
dia com o arrendamento. No
inverno, não há custo de ar-
rendamento sobre o cultivo de
milho, mas há produtores que
arrendam suas terras para os
Mossatto apenas no período de
inverno, cobrando um percen-
tual que varia  de 13 a 15%. 

“Arrendar terras é desafiador
pois estamos sujeitos a mui-
tas variáveis que podem atra-
palhar o resultado final, como
clima e a cotação dos produ-

tos, nem sempre favorável”,
afirma Marcelo, lembrando
que algumas das áreas que
cultivam estão arrendadas há
22 anos. No Mato Grosso do
Sul, já estão há 15 anos, onde
desenvolvem o modelo de par-
ceria. Com toda a estrutura de
maquinários, eles seguem fir-
mes e sempre absorvendo
novas áreas, mas lembra que
quando começaram para valer
no arrendamento, no começo
dos anos 2000, as coisas não
foram fáceis. Nos primeiros
anos, o clima não ajudou e, em
dado momento, a cotação da
soja ficou abaixo do custo de
produção. “Perdemos muito
capital de giro mas, aos pou-
cos, conseguimos recuperar”,
conta. 

De acordo com Marcelo, há
produtores que estão deixando
de arrendar terras para cana e
oferecendo para o cultivo de
soja, o que é uma oportunidade
para produtores como eles.
“Com o milho a 30 reais a saca,
compensa pegar”, diz ele, que
travou metade do custo de pro-
dução do ciclo 2017/18 a R$ 80
a saca.  
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O produtor Marcelo Jesus Mossatto, de Ourizona:
com a família, terras arrendadas no Paraná

e no Mato Grosso do Sul

Em constante crescimento
GRÃOS 

Os Mossatto cultivam todo tipo de solo, desde o fértil latossolo ao mais arenoso,
com média de 167 sacas/alqueire (69/hectare), um recorde, obtido na última safra 

Substituição de cana por soja aumenta oferta
de arrendamento no noroeste do Estado  

Arrendar terras é desafiador pois
estamos sujeitos a muitas variáveis
que podem atrapalhar o resultado
final, como clima e a cotação dos
produtos, nem sempre favorável”

Marcelo Jesus Mossatto, produtor  
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GRÃOS 

SÃO JORGE DO IVAÍ - Produtor Roni Deganutti mostra lavoura
de soja semeada dia 13/9, na qual espera alta produtividade.
Ele foi visitado pela equipe do Rally no dia 28 de novembro

CONFRATERNIZAÇÃO – Após
dia de campo promovido
pela Basf, sobre prevenção
da ferrugem, confraternização
com produtores e técnicos.
O produtor José Luiz Camilo
(agachado): aplicação no
momento certo é fundamental
para prevenir a ferrugem;
Luciano Faglioni: “Fazer
bem feito, de acordo com
a orientação técnica” 
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FLORESTA – Visita aos produtores Robson Corsolini (agachado) e
Wilson Palaro (ao lado, com os agrônomos Cristiano Giacomelli, da

Cocamar, e Rafael Franciscatti, da Basf), para acompanhar o
desenvolvimento da lavoura e o tratamento preventivo contra a ferrugem 

CAMBÉ – Leôncio Ariosi (segurando o vant,
ao lado da equipe do Rally) implanta
novas tecnologias na propriedade da família,
como o minucioso mapeamento por
área e a estação meteorológica. 

ASSAÍ – O produtor Guilherme Gomes testou, com
êxito, o Unisolo, plataforma desenvolvida pela

Unicampo e UEM, para a gestão dos solos. 

CRUZEIRO DO OESTE –
O produtor Luiz Fernando
Paro de Oliveira cultiva
soja em sistema de
integração lavoura-
pecuária, com irrigação 

Veja reportagem sobre as
tecnologias adotadas pela
família Ariosi, feitas pelo
RIC Rural, parceiro do Rally 

Veja reportagem especial
sobre o Unisolo, feita pelo
programa O Campo em Revista,
da RIT TV, parceira do Rally  

Veja reportagem
especial com o produtor

Luiz Fernando Paro
de Oliveira, feita pelo
RIC Rural, parceiro

do Rally 



Safratec nos dias 23 e 24 de janeiro 

C
onsolidado entre as
mais importantes vi-
trines tecnológicas
para o agronegócio

no Paraná, o evento organi-
zado pela Cocamar vai reunir
mais de uma centena de em-
presas parceiras da coopera-
tiva, para apresentação de
seus produtos e serviços,
além de exposição e dinâmica
de máquinas agrícolas. Nos
diversos protocolos, desta-
que, entre outros, para ma-
nejo de solo, integração la-
voura-pecuária-floresta
(ILPF), competição de varie-

dades de soja e milho, e de-
monstração de lavoura de ca-
fé de alta produtividade. Ha-
verá, também, participação
de empresas em diversos
segmentos, entre os quais
concessionárias de veículos,
utilitários e caminhões e pro-
dutos diversos. 

Nos últimos anos, o Safratec
tem se sobressaído, também,
como importante polo de ino-
vações, em que tem a partici-
pação, entre muitos outros,
de especialistas da Embrapa,
do Instituto Agronômico do

Paraná (Iapar) e da Universi-
dade Estadual de Maringá
(UEM). A expectativa dos or-
ganizadores é que mais de 6

mil produtores associados,
especialmente convidados,
prestigiem a feira, que estará
aberta das 8 às 17h. Mais in-

formações os cooperados in-
teressados em participar de-
vem entrar em contato com o
gerente de sua unidade. 

Com muitas novidades, o Safratec 2019 está marcado para os dias 23 e 24 de janeiro na
Unidade de Difusão de Tecnologias (UDT) da Cocamar em Floresta, região de Maringá. 

VITRINE TECNOLÓGICA 
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P
ara se destacar e so-
breviver em um mer-
cado competitivo, a
Cocamar decidiu ino-

var em sua indústria de fios
têxteis quando, há quase 20
anos, a cultura do algodão, até
então a única matéria-prima,
deixou de ser viável no Paraná,
Estado que liderava a produ-
ção nacional. 

Atualmente, a unidade da coo-
perativa em Maringá (PR) se
sobressai entre as mais sus-
tentáveis em seu segmento no
país, oferecendo uma varie-
dade de fios cuja origem sur-
preenderia os consumidores
dos produtos finais - confec-
ções em geral e enxovais,
entre muitos outros itens. 

Um consumidor mais atento à
moda consciente ficaria satis-
feito ao saber que a sua cami-
seta preferida foi elaborada a
partir da fibra de poliéster de-
rivada do recolhimento e reci-

clagem de embalagens Poli
Etileno Tereftalato (PET). Ou
que aquela calça vistosa foi
feita com resíduos de outras
fiações, reaproveitados e rein-
seridos no mercado em forma

de fios, pela Cocamar. 

Ou, ainda, que os fios de algo-
dão fornecidos pela coopera-
tiva utilizam exclusivamente
matéria-prima certificada, as-

segurando que a mesma é
isenta de agressões ao meio
ambiente, bem como de mão
de obra infantil e condições
degradantes ou exploratórias
de trabalho. 

Os fios sustentáveis repre-
sentam mais de 60% da pro-
dução total da fiação, ao
redor de 7 mil toneladas/ano.
A indústria, que começou a
operar em 1982 no parque in-
dustrial da cooperativa, em-

prega 309 colaboradores e
tem uma história de pionei-
rismo. Foi a primeira a ser
instalada por uma coopera-
tiva, no Paraná, rompendo
um monopólio de grandes
corporações nacionais, se-

diadas em outros Estados,
que promoviam o chamado
“passeio do algodão”. Em-
bora o Paraná fosse o princi-
pal produtor nacional da
fibra, não podia industriali-
zá-la.
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INOVAÇÃO 

Feitos de PET, Revival (desfibrados) e de algodão certificado abastecem
as principais companhias têxteis do país e possibilitam que o
consumidor tenha um olhar mais consciente sobre o mercado da moda

Fios sustentáveis Cocamar se 
sobressaem no mercado da moda 

Quando o algodão
deixou de ser viável

no Paraná, cooperativa
teve que inovar

Fiação tem história de pioneirismo

Uma história de pioneirismo 





De acordo com a gerente in-
dustrial Valquiria Demarchi,
que responde pelas áreas de
fiação, café e moinho, a Coca-
mar soube adequar-se a uma
tendência do mercado. Atual-
mente, 100% do algodão que
adquire em outros Estados
possui a certificação BCI (Bet-
ter Cotton Initiative). 

A BCI é uma organização sem
fins lucrativos, criada em
2005, com sede em Genebra,
Suíça, que atua para melhorar
a produção mundial do algo-
dão para aqueles que o produ-
zem, visando o meio em que é
cultivado e o para futuro do
setor. Seus associados são
entidades que representam
produtores, marcas de con-
fecção prestigiadas, varejis-
tas, fornecedores e outros
elos da cadeia econômica do
algodão, além da socieda-
de civil. 

Por outro lado, o uso do fio
poliéster obtido tecnologica-
mente a partir do PET é, se-
gundo Valquíria, uma ten-
dência mundial. “A indústria

têxtil, que já tem uma partici-
pação expressiva na produção
do poliéster tradicional, vem
optando cada vez mais por al-
ternativas que priorizem a
preservação do meio ambien-
te”, diz. 

CONSCIÊNCIA - De acordo
com Valquíria, a crescente
procura por produtos elabora-
dos com poliéster reciclado
“mostra a consciência am-
biental de empresas e consu-
midores”, lembrando que a
indústria têxtil está sempre
em busca de inovações.
Nesse contexto, uma das que
ganham mais espaço no mer-
cado é o fio PET, também cha-
mado de ecológico. Por ser
feito a partir de garrafas de
refrigerante, óleo e outros, o
material tem um forte apelo
ecológico junto ao consumi-
dor e, com ele, podem ser fei-
tas roupas, camisetas, cerdas
de vassouras, tapetes de car-
ro e cobertores. 

No caso da cooperativa, são
produzidos fios sustentáveis
em três modalidades: o eco-

lógico, que transforma emba-
lagens PET em fibras têxteis;
o revival, empregando cortes
de tecidos desfibrados (reta-
lhos de tecidos das malharias
e confecções), e o de algodão
com a certificação BCI (Better
Cotton Initiative).  

A Cocamar é uma da pioneiras
na produção de fio com algo-
dão certificado BCI (Better
Cotton Initiative). Hoje, além
de sua produção ser 100% de
algodão com certificação BCI,

a cooperativa está entre as 10
indústrias têxteis que mais
consomem esse tipo de algo-
dão no mundo.

QUALIDADE - A gerente acres-
centa que o crescimento da
produção de fio “vem ao en-
contro do interesse das em-
presas e dos cidadãos de
demonstrar sua consciência
ecológica. O resultado final é
um produto de qualidade
idêntica ao que foi confeccio-
nado com matéria-prima não

reciclada, mas com uma dife-
rença fundamental: o respeito
ao meio ambiente por meio de
valores sociais e ecológicos
agregados”. 

TAG - Para que o consumidor
possa reconhecer um produto
assim, a cooperativa distribui
tags (um tipo de selo) aos
clientes, com a inscrição Fios
Sustentáveis Cocamar, o qual
agrega valor e demonstra o
comprometimento dos diver-
sos elos da cadeia. 

Momento é de busca por sustentabilidade no segmento têxtil 
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Algodão certificado e poliéster
reciclado, entre as matérias-primas  

“O momento hoje em todas
organizações é de busca pela
sustentabilidade e no seg-
mento têxtil não é diferen-
te”, afirma o gerente de Ne-
gócios Fibras e Café, Nilton
Perazzollo de Camargo.  Nes-
se contexto, segundo ele, a
Cocamar busca sair na frente
focando em moda sustentá-
vel, realizando parceria com

grandes magazines de varejo
têxtil. 

“Com nossos clientes e forne-
cedores, iniciamos o processo
da economia circular, em que
eles separam os retalhos das
malhas”, explica, citando que
os fornecedores reprocessam
os retalhos de malhas, os
quais voltam à produção de fio

novamente, como os Revival
que são de origem de fibras
desfibradas (retalhos de teci-
dos das malharias e confec-
ções), fibras de PET e algodão
certificado BCI (Better Cotton
Initiative). Por fim, o produto
retorna aos clientes que fize-
ram a separação e chegam até
o varejo por meio de grandes
redes de lojas de varejo têxtil.

Camargo informa que a Co-
camar está iniciando um
novo projeto de economia
circular também com os fios
sustentáveis de PET. Nesse
caso, em parceria com a em-
presa fornecedora do poliés-
ter PET a cooperativa e uma
rede de supermercados da
região vão dar início ao pro-
cesso. Nessa forma de eco-

nomia circular, a Cocamar
vai fazer a captação de fras-
cos de óleo vegetal por meio
dessa rede, enviando-os para
a empresa que faz o proces-
samento de fibra PET e rece-
ber o material em forma de
fibra destinada à produção
de fios de origem PET para
produção de fios têxteis e
malhas.

Economia circular vai avançando

INOVAÇÃO 





O fim da produção de algodão
no Paraná, em meados dos
anos 2000, colocou a Cocamar
frente ao desafio de flexibili-
zar as fontes de matéria-pri-
ma de sua fiação.  

Como outras linhas de produ-
ção da cooperativa colocam
embalagens PET no mercado,
caso do óleo, uma forma de
promover a economia circular
desse material passou a ser a
utilização de fibras de poliés-
ter a partir da reciclagem das
embalagens que, dessa for-
ma, retornam para atender a
um segmento industrial. 

ENTRE AS ÚNICAS - Cálculos
da cooperativa apontam que,
comparando com o consumo
das garrafas PET produzidas
na Cocamar - que têm peso
médio unitário de 0,0169kg -
de 2015 a agosto de 2018 fo-
ram recicladas nada menos
que 80,4 milhões de unidades.
Na indústria da cooperativa, o
material é transformado em
fio, estabelecendo o concei-
to de economia circular. A Co-
camar é uma das únicas
fiações brasileiras a oferecer
ao mercado os fios sustentá-
veis de PET. 

Ao mesmo tempo, conforme
já foi dito, a cooperativa pas-
sou a adquirir a chamada fibra
desfibrada (retalhos de teci-
dos das malharias e confec-
ções), tornando-se a primeira
indústria do país a incluir em
seu portfólio fios finos na ca-
tegoria Revival, destinados ao
segmento de vestuário da
moda sustentável. Outras in-

dústrias também adquirem os
retalhos, mas unicamente pa-
ra a elaboração de fios rústi-
cos.  

BENEFÍCIOS - Assim, além de
reduzir o impacto da presença
do PET no ambiente, o fio eco-
lógico promove inclusão so-
cial com o seu recolhimento
por meio de cooperativas de
catadores de rua e, a exemplo
dos desfibrados (Revival),
agrega valor ao negócio e
mantém centenas de postos
de trabalho diretos e indire-
tos.  

NOVOS CONCEITOS - Para o
supervisor de manutenção da
indústria de fios, Ricardo Al-
varenga, a concepção desses
fios inovadores “traz novos
conceitos de aprendizado no
têxtil, já que a fiação é dotada
de equipamentos que tinham,
originalmente, foco no algo-
dão”. A experiência confere à
equipe, a seu ver, “flexibili-
dade no atendimento às de-

mandas por fibras sintéticas
e diferenciadas”. 

Arthur Ladenthin, coordena-
dor de marcas da empresa
Marisol, uma das clientes da
cooperativa, comenta que a
utilização do fio com mistura
de poliéster reciclado “ajuda
a atuar com as questões am-
bientais também no âmbito
comercial, proporcionando
aos clientes lidar com uma de
nossas grandes preocupa-
ções, que é a de minimizar os
impactos ambientais causa-
dos pela indústria da moda”. 

RESPEITO - "Estamos numa
época em que a humanidade
deve escolher o seu futuro.
Devemos somar forças para
gerar uma sociedade susten-
tável baseada no respeito
pela natureza”, afirma Mar-
cela Stival, da Sticle Dubla-
gem e Comércio de Tecidos.  A
Sticle está entre as empresas
que, aliadas em conhecimen-
to e tecnologias à Cocamar,

desenvolvem produtos fabri-
cados a partir de fio de algo-
dão e poliéster obtido da re-
ciclagem de garrafas PET. 

Fios reciclados reduzem impactos causados pela indústria da moda
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Cocamar é uma das únicas a fornecer
ao mercado fios sustentáveis de PET

INOVAÇÃO 

De 2015 a agosto 2018,
foram reciclados

80,4 milhões
de garrafas





A Cocamar foi uma das pre-
miadas do Somoscoop 2018,
concedido pela Organização
das Cooperativas Brasileiras
(OCB), por sua preocupação
em tornar a sua indústria de
fios cada vez mais sustentá-
vel. 

Fios diferenciados sustentá-
veis de PET, Revival (desfi-
brados) e de algodão
certificado abastecem as

principais companhias têx-
teis do país “e possibilitam
que o consumidor tenha um
olhar mais consciente so-
bre o mercado da moda”,
afirma o gerente de Negó-
cios Fibras e Café, Nilton
Perazzollo de Camargo.
Atualmente, a unidade da
cooperativa em Maringá
(PR) se sobressai entre as
mais sustentáveis em seu
segmento no país. 

Indústria recebe premiação

O projeto fio sustentáveis de
PET vem sendo desenvolvido
pela Cocamar desde 2002 e
os volumes produzidos cres-
cem a cada ano. Hoje, o fio de
poliéster obtido com a reci-
clagem de garrafas PET já re-
presenta 17% da produção
total de fios. Nos primeiros
anos, não passava de 1%.
Para cada camiseta de ta-
manho médio produzida com
o fio ecológico da coopera-
tiva, seis garrafas PET são re-
tiradas do meio ambiente. 

MISTURAS - Os fios PET são
produzidos na composição de
50% de poliéster obtido por
meio da reciclagem de garra-
fas PET, e 50% de algodão.
Outras proporções também
são possíveis.

Já o fio Revival apresenta em
sua composição fios de po-
liéster produzidos através de
garrafas PET recicladas e
fibra obtida a partir do desfi-
bramento de tecidos (reta-
lhos com cores similares).
Tais retalhos seriam descar-
tados e, por meio dessa ini-

ciativa, são reaproveitados.
Ao lado, as suas diversas va-
riações: 

Fio de poliéster feito
com reciclagem de

garrafas representa
17% da produção
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Cada camiseta absorve seis embalagens PET
INOVAÇÃO 





C
om o objetivo de esti-
mular a renovação e
expansão dos poma-
res de laranja em sua

área de atuação, a Cocamar
realizou no dia 8 de novembro,
nos municípios de Paranavaí e
Rolândia, reuniões com produ-
tores de laranja para tratar,
entre outros assuntos, da re-
novação de contratos para a
entrega da safra e a apresen-
tação do plano de fomento da
cooperativa.

Em Paranavaí, e Rolândia, o
encontro reuniu, respectiva-
mente, cerca de 70 e 50 pro-
dutores, contando com a pre-
sença do superintendente de
Negócios, Grãos e Insumos da
Cocamar, Arquimedes Alexan-
drino, do gerente técnico Re-
nato Watanabe, do coorde-
nador técnico de Culturas Pe-
renes Robson Ferreira e de ou-
tros profissionais técnicos da
cooperativa. Esteve presente,
também, o diretor da Louis
Dreyfus Company (LDC), João
Carneiro, empresa parceira da
Cocamar, que possui indústria
de suco concentrado de la-
ranja em Paranavaí.  

AMPLIAÇÃO - A Cocamar, que
conta atualmente com cerca
de 8 mil hectares ocupados
com citros, pretende incenti-
var os produtores a plantarem
até 2026 no mínimo 5 mil hec-
tares de laranja, entre áreas
novas e de reforma dos poma-
res antigos, segundo Robson
Ferreira, que  mostrou no

evento o plano de distribuição
das áreas de plantio da coo-
perativa. Para isso, a ativi-
dade tem o respaldo da LDC,
cujo diretor João Carneiro res-
saltou o interesse da compa-
nhia não apenas em preservar
o bem-sucedido relaciona-
mento de mais de uma década
com a cooperativa e os seus
cooperados, como investir na
ampliação da planta indus-
trial. 

“O Paraná tem um excelente
potencial de produção de ci-
tros. Apesar dos desafios que
se impõem à citricultura, por
conta de doenças e pragas, o
Estado conta com condições

favoráveis de clima e solo para
o plantio de citros e tem feito
um bom trabalho. Por isso, a
empresa tem interesse em in-
vestir no setor”, afirmou, res-
saltando também que a LDC
tem confiança no futuro da ci-
tricultura.

NOVOS PRODUTOS - Num pri-
meiro momento, Carneiro
disse que esses investimentos

seriam em melhorias do pro-
cesso, aumento de eficiência
na planta industrial e na busca
de opções de outros produtos.
Além de produzir o suco con-
centrado, a empresa tem a in-
tenção de produzir o suco
integral e a casca seca de la-
ranja, que é usada para extrair
a pectina, empregada na pro-
dução de alimentos como io-
gurtes. 
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EXPANSÃO

Plano de fomento pretende que no mínimo 5 mil hectares de laranja sejam
plantados até 2026, entre áreas novas e de reforma dos pomares antigos

Cocamar incentiva o plantio de laranja

Reuniões
foram  em

Paranavaí e
Rolândia



“Estamos trabalhando em
parceria com a Cocamar para
incentivar a renovação e am-
pliações dos pomares, ofere-
cendo contratos de longo
prazo que incentivem e deem
segurança aos produtores”,
comentou. Essa expansão
visa atender a demanda da
indústria, permitindo que a
empresa trabalhe com sua
capacidade máxima. 

POTENCIAL - Num segundo
momento, há a possibilidade
de ampliar as estruturas exis-
tentes, havendo demanda para
isso. “Estamos fazendo esse
trabalho para identificar o real
potencial de produção da re-
gião. Hoje a capacidade da
nossa empresa é de 5 a 7 mi-
lhões de caixas de laranja,
com a otimização da estrutura,

mas temos planos de até do-
brar essa capacidade. Tudo vai
depender de o produtor ter a
mesma visão, por isso, esta-
mos oferecendo contratos de
longo prazo”, ressaltou Car-
neiro.

RECURSOS - Para facilitar a
renovação e plantio de poma-
res, o Banco do Brasil, par-
ceiro no projeto, está dispo-
nibilizando aos produtores in-
teressados três linhas de cré-
dito, segundo Carlos Borto-
letto, do Banco do Brasil.
Existe o Moderagro, voltado
para produtores maiores, com
juros de 7% ao ano; o Pro-
nampe, para os médios produ-
tores, com juros de 6% ao ano;
e Pronaf, para os agricultores
familiares, com juros de 4,6%
ao ano. Os recursos disponibi-
lizados cobrem todos os cus-

tos de implantação até o ter-
ceiro ano, com três anos de
carência e 10 anos para pagar,

com exceção do Pronampe,
que tem oito anos para paga-
mento.
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João Carneiro:
indústria quer

ampliar produção

EXPANSÃO



Dos produtores presentes ao
evento, vários manifestaram
interesse em investir na reno-
vação ou ampliação dos po-
mares. Segundo o coorde-
nador técnico de Culturas Pe-
renes da Cocamar, Robson
Ferreira, a citricultura, pre-
sente principalmente na re-
gião de arenito, tem excelente
rentabilidade comparado às
opções de atividades na re-
gião. “Para cada hectare de
laranja, com produtividades
médias entre 950 a 1.200 cai-
xas, o produtor pode obter
uma renda líquida entre R$ 6,7
mil a R$ 8,4 mil. Mas tem pro-
dutores que produzem bem
mais do que isso”, afirmou.

Dos 97 hectares que possui
com laranja, Valmir Ferrari, ci-
tricultor de Paranavaí, pretende
renovar os 20 hectares mais
antigos, que já estão no final de
sua vida útil e plantar mais 24
hectares com pomares novos
em uma área em que mantinha
um resto de pastagem. 

RENTABILIDADE - Para Valmir
a citricultura é uma ótima ati-

vidade que proporciona boa
rentabilidade, segurança com
contratos de longo prazo e as-
sistência técnica da Cocamar.
“Mas, se o produtor não seguir
os critérios técnicos e as re-
gras legais de funcionamento,
como trabalhistas e previden-
ciárias, não fica na atividade.
Sem técnicas adequadas está
fora. A entrada da citricultura
em nossa região fez com que
muitos produtores se tecnifi-
cassem”, citou.

Valmir ressaltou que a renta-
bilidade por área da citricul-
tura é grande, mas como toda
atividade, se o produtor bo-
bear, tem um prejuízo consi-
derável porque o custo de
produção também é alto. “A
citricultura não é para qual-
quer um, mas, quem trabalha
dentro das especificações,
tem tido resultado melhor do
que qualquer outra cultura”,
destacou. 

Formado em agronomia, Val-
mir ficou 27 anos trabalhando
fora da propriedade, em em-
presas pelo Brasil. Mesmo es-

tando fora, já em 1999 partici-
pou do início do projeto de im-
plantação da cultura na pro-
priedade da família, junto com
o irmão Osmar e a mãe, Pie-
rina. E foi a laranja que possi-
bilitou que ele, em 2005, vol-
tasse para trabalhar com a fa-
mília na propriedade. 

SEGURANÇA - “Em áreas are-
nosas, a laranja rende de seis
a sete vezes mais do que a so-
ja”, disse Luiz Gimenes, que
tem 64 mil plantas em 170

hectares em Floraí e Presi-
dente Castelo Branco. O po-
mar mais velho do produtor
tem 14 anos e produz uma
média de 1.100 a 1.200 caixas
por hectare. “Não tenho ainda
previsão de renovar os poma-
res, mas o farei assim que for
necessário. A laranja dá uma
boa rentabilidade e com essa
parceria, temos também se-
gurança, o que dá condições
de investir”, comentou Gime-
nes, que é também produtor
de grãos.

Com boa produtividade,
atividade é rentável
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Produtores projetam ampliação
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A
cidentes com máqui-
nas agrícolas não é
novidade. Mesmo sem
estatísticas sabe-se

que eles são comuns, espe-
cialmente envolvendo tratores
e o eixo rotativo cardan, peça
acoplada na tomada de força
do trator que funciona em alta
rotação. 

Sem a devida atenção, o produ-
tor rural ou o funcionário pode
ter presa ao cardan a barra da

calça, a manga da camisa ou o
cabelo, no caso de uma mulher.
O resultado pode ser a dilace-
ração ou amputação de mãos,
pés, braços e pernas ou arran-
car o couro cabeludo.

SEGURANÇA - “Mas apesar do
risco, de cada dez tratores no
campo, nove não tem prote-
ção”, estima Amanda Zito, en-
genheira agrônoma da Cocamar
especialista no cultivo de la-
ranja. Seguindo o protocolo de

segurança da cooperativa, ela
vinha recomendando aos pro-
dutores que adquirissem a pro-
teção, uma ‘‘luva plástica’’ pro-
duzida pelas empresas fabri-
cantes dos tratores.

O problema é que a peça, além
de custar entre R$ 150,00 a R$
220,00, é feita de um plástico
mais seco que os produtores vi-
viam reclamando que se que-
brava muito facilmente.

ALTERNATIVA - Em busca de al-
ternativas, Amanda pesquisou
na internet e encontrou um
vídeo mostrando uma opção:
uma mangueira sanfonada
adaptada, destas utilizadas em
construções, para passar fia-
ção elétrica dentro do contra-

piso. Mais maleável e presa so-
mente com duas presilhas, a
peça vibra junto com o cardan
e protege o produtor. E o me-
lhor, a um custo de R$ 10,00. 

“Não adianta o produtor dizer
que não tem risco, que toma

cuidado, porque sempre tem
aquele momento de bobeira.
Essa é uma alternativa mais
eficiente e com maior durabili-
dade, além de ser barata”, res-
saltou, lembrando que é funda-
mental que os produtores se
adequem e se protejam.

CARDAN

Peça adaptada protege contra acidentes
É uma alternativa mais eficiente e
com maior durabilidade, além de
ser barata, dando segurança ao
produtor e aos funcionários

Mangueira sanfonada substituiu “luva plástica”



I
niciativa que tem o apoio
da Cocamar, o Prêmio
Café Qualidade Paraná
conheceu dia 31 de outu-

bro, no município de Pinhalão
(PR), os vencedores do con-
curso deste ano: José Eduardo
Correa Ferraz, de Ribeirão
Claro, e Valdeir Luiz de Souza,
de Ivaiporã. Na 16ª edição do
prêmio, eles concorreram com
grãos preparados no processo
natural e cereja descascado.
Nas mesmas categorias, mas
disputando com microlotes,
os ganhadores foram Márcio
Rosa Fávaro, de Pinhalão, e
Valdir Constantino, de São Je-
rônimo da Serra.

NACIONAL - Cada um deles
tem garantida a compra do
lote por R$ 1.000 a saca,
pelos patrocinadores do con-
curso e os finalistas represen-
tarão o Paraná no Concurso
Nacional de Qualidade do
Café, promovido pela Associa-
ção Brasileira da Indústria de
Café (Abic). Os produtores que
chegaram de segundo a quin-
to lugar também têm garantia
de compra, respectivamente
por R$ 850, R$ 800, R$ 750 e
R$ 700 a saca.

REALIZAÇÃO E DISPUTA – O
Prêmio Café Qualidade Paraná
é uma realização da Câmara
Setorial do Café do Paraná,
Secretaria de Estado da Agri-
cultura e do Abastecimento,

Instituto Agronômico do Pa-
raná (Iapar), Instituto Emater,
Associação dos Engenheiros
Agrônomos de Londrina e Pre-
feitura de Pinhalão. O con-
curso tem o patrocínio da
Sicredi, Faep/Senar, Bratac,
Ocepar, Sebrae, Cooperativa
Integrada, BRDE e, ainda, o
apoio da Cocari, Cocamar, Co-
pacol, Associação Brasileira
da Indústria do Café (Abic) e
Sociedade Rural do Paraná
(SRP).

REGIÕES - O Prêmio Café Qua-
lidade Paraná 2018 envolveu
as regiões de Apucarana,
Campo Mourão, Cornélio Pro-
cópio, Ivaiporã, Londrina, Ma-
ringá, Santo Antônio da Pla-
tina e Toledo. Para chegar à
final, os vencedores supera-
ram 320 competidores, que
iniciaram o certame em sele-
tivas nas várias zonas produ-
toras do Paraná.

PRODUÇÃO – A cafeicultura
ocupa 41 mil hectares no Pa-
raná. A maior parte das lavou-
ras paranaenses tem em
média 10 hectares e é condu-
zida por pequenos produtores
familiares. A produção deste
ano deve situar-se pouco
abaixo de um milhão de sacas
beneficiadas, projeção que já
considera uma pequena redu-
ção provocada pela falta de
chuvas em abril. “A falta de
água no solo acelerou o ciclo

vegetativo das plantas, dimi-
nuiu ligeiramente a produção
e afetou o peso dos grãos”, diz
o economista Paulo Sérgio

Franzini, do Departamento de
Economia Rural (Deral), da
Secretaria da Agricultura e
Abastecimento.

PRÊMIO

Café Qualidade PR
aponta melhores cafeicultores
Cocamar é um dos apoiadores do evento que envolveu as regiões de Apucarana, Campo
Mourão, Cornélio Procópio, Ivaiporã, Londrina, Maringá, Santo Antônio da Platina e Toledo
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Vencedores do
concurso terão

garantida a
compra de lote





C
om a participação de
aproximadamente
100 convidados - diri-
gentes de cooperati-

vas de diversas regiões do
Estado - a Cocamar sediou no
dia 21 de novembro, na Asso-
ciação Cocamar, o Fórum de
Mercado do Sistema Ocepar. A
realização é do Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem do Coo-
perativismo (Sescoop-PR)
com apoio do Sistema Ocepar.

EMOÇÕES - Na abertura, ao
fazer sua saudação, o vice-
presidente de Negócios da co-
operativa anfitriã, José Cícero
Aderaldo, falou sobre a impor-
tância do evento para uma
perspectiva em relação aos
próximos meses, lembrando
que 2018 foi um ano “de gran-
des emoções”, com forte que-
bra da produção de grãos da
Argentina, aumento das cota-
ções, prêmios em patamares
elevados e outros aconteci-
mentos que impactaram o se-
tor. “Tivemos um ano que aca-
bou sendo melhor que o ante-
rior, sob o ponto de vista da
produtividade das lavouras e
de mercado”, frisou.

APRENDIZADO - Para o supe-
rintendente do Sistema Oce-
par, Robson Mafioletti, que
também se pronunciou na
abertura, fatos como a greve
dos caminhoneiros, que para-
lisou o país na última semana

de maio, mostrou a fragilidade
dos mais diversos segmentos,
uma vez que houve falta de
combustíveis e até de alimen-
tos em alguns regiões. “Por
outro lado, deixou lições im-
portantes e também aprendi-
zados”.

PAINEL - Às 10h, o painel in-
ternacional reuniu especialis-
tas dos Estados Unidos, China
e México.  Oliver Flake, conse-
lheiro agrícola do Departa-
mento de Agricultura dos Es-
tados Unidos - USDA, obser-
vou, em resumo, que o cintu-
rão de milho e soja dos EUA,
este ano, apresentou excelen-
tes condições de crescimento,
mas a precipitação acima da
média diminuiu o ritmo de co-
lheita - lembrando que os es-
toques de soja norte-ameri-
canos estão crescendo rapi-
damente.  

Foi a maior produção de soja
da história do país, o que faz
também com que os preços
estejam em queda. A partir de
2014, tem havido uma redução
de renda dos produtores
norte-americanos, fazendo
com que os últimos anos te-
nham sido mais difíceis, oca-
sionando, como efeito direto,
a menor renovação de maqui-
nários e o uso de menos tec-
nologia nas lavouras. Já os
estoques de milho estão me-
nores.

OPORTUNIDADES - Sui Jin
Kon, diretora de Alianças Glo-
bais do World Trade Center
Harbin - China, frisou que seu
país oferece oportunidades
em muitas áreas do agronegó-
cio. Contudo, apesar das di-
mensões continentais da Chi-
na, são apenas 130 milhões de
hectares agricultáveis, com
uma colheita de soja ao redor
de 60 milhões de toneladas,
criando uma grande depen-
dência em relação a outros
países produtores. 

E dos 1,370 bilhão de chine-
ses, 600 milhões ainda vivem
no campo, onde as dificulda-
des são muitas: os recursos
hídricos encontram-se poluí-
dos e eles não sabem como
fazer o gerenciamento, a pro-
dutividade das lavouras é

baixa, as áreas rurais são di-
minutas em sua maioria. Para
completar, o sistema coope-
rativista é praticamente ine-
xistente. “Temos tudo ainda
por fazer no país, precisamos
que especialistas se interes-
sem em levar conhecimentos
e experiências para os chine-
ses”, afirmou.

MÉXICO - Mauricio Lambiasi
– diretor da Câmara de Co-
mércio México Brasil – Came-
bra, fez uma exposição sobre
a dimensão do mercado mexi-
cana, que está entre as gran-
des economias da América
Latina, a qual oferece oportu-
nidade de mercado para paí-
ses como o Brasil.

SESCOOP

Fórum de Mercado Ocepar
reúne 100 participantes
Além de palestras com renomados economistas brasileiros, contou com o painel
internacional que reuniu especialistas dos Estados Unidos, China e México
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Aderaldo: “2018 foi um ano
de grandes emoções”
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P
ara 2019, o panorama
de mercado para a
soja é de cotações
sob pressão e de re-

sultados mais apertados para
o produtor brasileiro, mas
ainda com renda positiva. Num
cenário assim, as chances são
maiores para aqueles produ-
tores que conseguem aumen-
tar a sua produtividade, a
única forma de sobreviver em
um cenário de preços menores

e, por outro lado, com custos
possivelmente maiores.  

A análise é do consultor e eco-
nomista Flávio França Júnior,
com mais de 30 anos de expe-
riência, que falou sobre as
perspectivas para a produção,
consumo, mercado interno e
externo de soja e milho no úl-
timo dia 21 de novembro, du-
rante o Fórum de Mercado da
Ocepar, realizado na Cocamar.

“A tendência é de preços pa-
recidos com os de 2017 e os
custos podem aumentar de
5% a 10% em função do câm-
bio”, apontou. 

ESTOQUES ALTOS - Apesar da
previsão de aumento de 5% no
consumo mundial, mesmo
com a China promovendo um
aperto nas compras de grãos
- mas aumentando as de fa-
relo - França disse

SOJA

Tendência de cotações sob pressão em 2019
Em palestra no Fórum de Mercado da Ocepar, na
Cocamar, o economista Flávio França Júnior frisou
que mesmo com aumento de consumo, estoques
mundiais de passagem são altos e produção deve crescer

Consultor: “deve sobrar muita soja no mundo”



que deve sobrar
muita soja no mundo, o que
freia a expectativa de maior
preço. O mundo produziu
338,57 milhões de toneladas
em 2017/18 - a perda na pro-
dução da Argentina foi com-
pensada pelo aumento no
Brasil e EUA - e deve chegar a
368 milhões em 2018/19, já
que, apesar de a área de plan-
tio dos EUA ser menor, sua
safra é recorde e na América
do Sul, tanto área quanto safra
são maiores. 

Isso resultou em estoques
mundiais de passagem de
99,59 milhões de toneladas de
soja na safra 2017/18 - 30% de
disponibilidade do ano com ba-
se no consumo - e pode chegar
a 112 milhões em 2018/19, na
avaliação de França. Só os
EUA, que normalmente traba-
lham com estoques de 8 mi-
lhões a 12 milhões de tone-
ladas, devem chegar a 2019
com o estoque recorde de 26,7
milhões de toneladas de soja
devido principalmente a guerra
comercial com a China. 

ZERADO - No contraponto, o
Brasil deve terminar o ano com
estoque zerado. Em 2019,

mesmo com a perspectiva de
safra cheia, de cerca de 128
milhões de toneladas, o ano
deve ser de estoques aperta-
dos, dependendo do fluxo de
exportação. 

Para 2019, França disse que a
maior indefinição é o prêmio
pago pela soja. Já o cambio vai
depender do andamento do
novo governo, mas com viés de
baixa do dólar. Quanto ao preço
da soja em Chicago, tudo de-
pende do acordo entre China e
EUA, mas devido à safra re-
corde nos EUA e a maior área na
América Latina, que deve resul-
tar em abundância na oferta, há
limites para subir os preços. 

“Se o acordo se confirmar, os
preços voltam ao padrão de
2017. Os preços da soja deve-
riam estar em US$ 9,5 a
US$10 o bushel, mas estão
entre US$ 8 e US$ 9. Removida
a crise, volta o patamar ante-
rior, mesmo com safra cheia,
porque o consumo é forte”,
ressaltou França.

SUSTENTAÇÃO - O consultor
também citou que o agronegó-
cio continua garantindo sus-
tentação à economia e ao PIB

brasileiro, representando em
média 22% a 23% nos últimos
anos. Em 2018 deve crescer
3,5% e a tendência deve con-
tinuar em 2019. O saldo co-
mercial pode fechar em US$
74 bilhões, contra US$ 81,9
bilhões no ano passado, e o
valor bruto da produção em R$
516 bilhões, 5% a menos que
no ano anterior, que foi de R$
544 bilhões.

O ano de 2018 foi bom para a

soja em termos de produção e
preços altos. Com a guerra co-
mercial entre EUA e China,
houve um aumento do volume
de vendas, mas, o preço médio
ficou mais baixo, valores que
foram compensados com o
salto no valor dos prêmios,
atingindo um pico histórico.
Isso estimulou o investimento
em aumento de área e tecno-
logia. 

A área ocupada com grãos no

Brasil deve crescer 3% em
2019, dado que, se concretizar,
será um ciclo de 10 anos de
crescimento contínuo de área,
disse o consultor. No caso da
produção de soja, o cresci-
mento previsto é de 6%, de-
pendendo do clima. O nível
tecnológico foi mantido apesar
dos problemas com a crise do
frete, e não há previsão de
anormalidades no clima com a
perspectiva de um El Nino
fraco.
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Brasil deve terminar o ano com estoque zerado

Já o cenário para o milho é o inverso da soja.
A safra mundial será menor e os estoques dos
EUA e do mundo são menores e o consumo
alto. Com isso, segundo o consultor Flávio
França Júnior, o viés é de preços mais positi-
vos. O Brasil, entretanto, produziu este ano 81
milhões de toneladas e com área e produção
maior no verão e inverno, deve chegar a 92 mi-
lhões ou 93 milhões de toneladas em 2019.

EXPORTAÇÃO - Como o preço interno estava
maior em boa parte do ano, o Brasil só está
exportando este ano de 20 a 22 milhões de
toneladas, número inferior ao volume expor-

tado no ano passado. Deve haver uma sobra
entre 17 e 18 milhões de toneladas, o que é
um estoque alto, favorecendo a indústria na-
cional. Isso tira a possibilidade de grandes
aumentos neste final de ano ou início do pró-
ximo. 

“Tem muito milho no mercado brasileiro, por
isso, os preços internos devem ser mais con-
servadores, inferiores aos de 2018, mas su-
periores aos de 2017”, disse França. Em 2019,
se não houver frustração de safra devido ao
clima, o Brasil terá que exportar mais de 30
milhões de toneladas. 

Valores conservadores para o milho





A
inda há muitas incer-
tezas e os cenários
econômico e político
estão atrelados, de-

pendendo da definição da
equipe do presidente eleito
Jair Bolsonaro e da postura
que este assumirá, segundo o
consultor Juan Jensen, doutor
em teoria da economia pela
USP. “Tem muito investimento
em compasso de espera para
ver se reformas ocorrerão e se
haverá governabilidade. O
agronegócio é o destaque po-
sitivo no ano que vem com
uma safra maior o que deve
ajudar no processo de recupe-
ração”, afirmou recentemente
na Cocamar.

O consultor apontou que as
medidas econômicas ainda
estão em gestação e são ainda
pouco claras, tanto em relação
à reforma da previdência
quanto à reforma tributária.

“Mas a equipe de transição é
de qualidade e deve em breve
apresentar detalhamento das
medidas. O mercado está oti-
mista confiando porque tem
figuras de respeito e com co-

nhecimento, o que deve resul-
tar em um bom programa. Os
primeiros discursos do presi-
dente eleito foram bons, mais
ponderados, defendendo a
constituição, a democracia e
dizendo que governará para
todos os brasileiros. Mas a
agenda liberal é coisa mais re-
cente, não se sabe até onde
vai”, afirmou.

GOVERNABILIDADE - O grande
temor é quanto à governabili-
dade, destacou Jensen. O fu-
turo presidente terá que fazer
alianças, formar uma base
ampla, o que não será fácil
diante da escolha de governar

em cima de ideias e não de
cargos “mas provavelmente
terá elevada governabilidade,
sobretudo nos primeiros me-
ses”.

A fragmentação aumentou nas
duas casas do Congresso Na-
cional, fazendo com que go-
vernar seja um exercício de
negociação ainda mais difícil,
afirmou o consultor. O PSL,
partido de Bolsonaro, fez 52
deputados e 4 senados sendo
a segunda maior bancada da
Câmara, e com a Cláusula de
Barreia e a migração dos elei-
tos, deve se tornar o maior
partido. Mas há 30

ECONOMIA

Novo governo terá
grandes desafios
Tem muito investimento em compasso de espera para ver se reformas
ocorrerão e se haverá governabilidade, afirmou o consultor Juan Jensen

Para economista,
agronegócio é

destaque e deve
ajudar no processo

de recuperação
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O mercado está otimista confiando
porque tem figuras de respeito e
com conhecimento, o que deve
resultar em um bom programa.





partidos represen-
tados na distribuição de cadei-
ras na Câmara dos Deputados
e 21 no Senado. A renovação
do Congresso foi elevada, bem
maior do que a expectativa,
com 53% da Câmara e com
apenas oito senadores, dos 33
que tentaram a reeleição, con-
seguindo se reeleger.

REFORMA - A possibilidade de
as reformas previdenciária e
tributária serem votadas ainda
no governo Temer é muito bai-
xa, por conta da intervenção
no Rio de Janeiro. “O novo
Congresso é ainda mais con-
servador que o atual, sobre-
tudo nos costumes, o que não
significa necessariamente
uma agenda mais liberal na
economia. E a tentativa de re-
duzir o número de ministérios
não combina com a pulveriza-
ção no Congresso. Além disso,
ministérios fundidos geram
polêmica e superministérios.
Se forem demitidos podem
gerar crises”, alertou Jensen. 

Dentre os possíveis cenários,
o consultor disse que o mais
provável é que as restrições e
articulações políticas ruins
não permitam que Bolsonaro
implante toda agenda refor-
mista. Com isso, a contingên-
cia fiscal deve demorar 6 anos
para obter equilíbrio fiscal pri-
mário, o ajuste das contas pú-
blicas será gradual e recu-
peração econômica seguirá
lenta, perto de 2% ao ano. Se
a agenda reformista ficar mais
próxima do proposto pela
equipe econômica, a recupe-
ração acelera em média 3,6%
entre 2019/22, podendo che-
gar a 5%. Caso Bolsonaro
abandone a agenda reformista
e a resolução do desequilíbrio
fiscal, com emissão monetá-
ria, o crescimento cairá 1%

entre 2019/22 e inflação su-
birá 15,7% em 2022.

DESAFIOS - Dentre os muitos
desafios deixados para o pró-
ximo presidente, a partir de
2019, o consultor destacou
como principal o cumprimento
do teto dos gastos, o que clas-
sifica como muito difícil, dado
que não haverá espaço para
cortes fáceis. “A única saída é
negociar junto ao Congresso
uma flexibilização do teto, po-
rém para tal mudança terá que
sinalizar austeridade junto ao
mercado, aprovando, inclusi-
ve, uma reforma da previdên-
cia mais dura”, destacou
Jensen. 

O principal problema, acres-
centou, é o déficit público, que
está longe de ser resolvido. A
dívida pública representa 77%
do PIB e o ajuste fiscal gradual
faz com que equilíbrio primá-
rio seja alcançado apenas em
2024 e que a relação dívida/
PIB suba ao longo da próxima
década para perto de 100% do
PIB. “Sem uma reforma ampla
da Previdência, não se resolve
o problema, já que 45% da
renda vão para a Previdência e
o percentual cresce 6% ao ano
com o envelhecimento da po-
pulação e atuais regras de
aposentadoria. Principal teste
do governo será aprovar uma
reforma grande”, ressaltou.

CENÁRIO - A meta de déficit

primário para 2018 é de R$
159 bilhões, porém, o teto de
gastos deve fazer com que o
governo obtenha resultado
sensivelmente melhor que a
meta, próximo de R$ 120 bi-
lhões, dado que a receita tem
subido consideravelmente,
citou o consultor. “A economia
brasileira reverteu os dois
anos de recessão e este ano
seria melhor se não tivesse
ocorrido a greve dos caminho-
neiros, que tirou 0,45% no PIB
deste ano”.

O consultor destacou ainda

que houve alta modesta na
renda do trabalhador, 0,4%, e
que em 2019 deve voltar a
crescer com mais força. A taxa
de desemprego está em movi-
mento de baixa, já tendo caído
de 13,1% em março para
11,9% em setembro, movi-
mento que deve se estender
até dezembro, voltando a apa-
recer emprego de melhor qua-
lidade. As famílias estão em
condições favoráveis para ad-
quirir novas dívidas no atual
ciclo de expansão, mas a re-
cuperação do crédito ainda é
lenta, devendo o Banco Cen-

tral manter a taxa Selic em
6,5% até meados do ano que
vem. 

EXTERNO - No ambiente ex-
terno, o dólar tem ganhado
valor frente às demais moe-
das com o aperto monetá-
rio dos EUA, o bom desem-
penho econômico e o risco
de guerra comercial. Na Eu-
ropa não há grandes proble-
mas que tragam riscos ao
Brasil. A China vem desace-
lerando sua economia, mas
o que mais preocupa é a
guerra fiscal com os EUA. O
mundo deve crescer 3,5%
este ano praticamente repe-
tindo os números no ano que
vem, sustentado pelo cres-
cimento do mundo desenvol-
vido e Jensen não acredita
em um quadro de recessão
como 2008/09 em conse-
quência de uma guerra co-
mercial mais grave, no má-
ximo vai crescer menos.

ECONOMIA

Sem uma reforma ampla da Previdência,
não se resolve o problema. Este será o
principal teste do governo”.

Juan Jensen

Presidente eleito terá que fazer alianças e
lidar com um Congresso Nacional fragmentado 





I
novando na segurança
dos colaboradores, a Co-
camar Cooperativa Agro-
industrial comemora a re-

dução significativa, nos últi-
mos meses, do número que
define como “ocorrências de
comportamentos inseguros”
na condução de veículos.

REGISTROS – Em abril, foi ins-
talado um sistema de teleme-
tria em caráter experimental
nos veículos, cujo objetivo era
registrar o comportamento
natural dos condutores da Co-
camar. Neste experimento,
houve 56 registros de compor-
tamentos inseguros a cada
1.000 km rodados, relaciona-
dos a situações como frena-
gens e acelerações bruscas,
curvas inadequadas, veloci-
dade acima de 110 quilôme-
tros por hora (km/h) e velo-
cidade superior a 90km/h sob
chuva.

EVOLUÇÃO - Já em junho,
após sensibilização dos con-
dutores, treinamento dos ges-
tores, adoção em definitivo da
ferramenta de telemetria e

implantação do sistema de re-
conhecimento facial para 220
veículos da frota de veículos
leves, a quantidade de ocor-
rências diminuiu vertical-
mente para 18 e foi reduzindo
ainda mais nos meses seguin-
tes, chegando a 11,8 em outu-
bro, para cada mil quilômetros
rodados – menos de 80% no
comparativo com abril. 

PARCERIA - “A segurança é
mais que uma prioridade, é
um valor na Cocamar”, enfa-
tiza o gerente de Armazena-
gem e Transporte, Ezequiel
Scopel, explicando que o pro-
jeto se intitula Vida Segura. O
gerente comenta que a inicia-
tiva foi viabilizada a partir de
uma parceria entre a Coca-
mar, sua coligada Transcoca-
mar e a empresa Golsat, de
Londrina (PR), detentora da
tecnologia, com a finalidade
de gerar informações para
aprimorar o gerenciamento
dos recursos e promover uma
redução de acidentes.

VALORIZAÇÃO - Mesmo em tão

pouco tempo depois de im-
plantada, a experiência cha-
mou a atenção por seu ine-
ditismo e vem sendo tão posi-
tiva que conferiu à Cocamar o

16º lugar na premiação “The
100 Best Fleets” da América
Latina, para as empresas re-
conhecidas como a melhor
gestão de frotas.

INOVAÇÃO

Projeto inovador torna mais 
seguro dirigir veículo na Cocamar
Iniciativa foi viabilizada em meados do ano a partir de uma parceria
entre a cooperativa, sua coligada Transcocamar e a empresa Golsat
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Aparelho registra comportamento dos condutores220 
veículos receberam

equipamentos de
telemetria e sistema
de reconhecimento
facial do condutor 





O ranking foi co-
nhecido durante o congresso
internacional WTM18 no final
de outubro em São Paulo (SP).
Na oportunidade, especialis-
tas de dezenas de países par-
ticipantes conheceram o pro-
jeto da cooperativa, apresen-
tado por Scopel. Segundo
eles, a Cocamar é a primeira
organização, em todo o mun-
do, a fazer o cruzamento das
imagens dos condutores com
o reconhecimento facial na
gestão de veículos. 

COMO FUNCIONA - A partir de
um dispositivo colocado inter-
namente no para-brisa, logo
abaixo do espelho do condu-
tor, o sistema faz o reconhe-
cimento a partir de um banco
de imagens, permitindo, ao
mesmo tempo, vários outros
dados para o controle da frota,
entre os quais o horário de
uso, o total de quilômetros ro-
dados, a trajetória do veículo
e velocidade incompatível
com a sinalização da via. Du-
rante o deslocamento, o con-
dutor é informado por um si-
nal intermitente ou contínuo,
caso não esteja seguindo as
regras estabelecidas nas dire-
trizes de direção defensiva da
cooperativa. As informações a

respeito da viagem dos mais
de 1,5 mil condutores ficam
disponíveis em forma de rela-
tórios aos gestores que, com
isso, acompanham e podem
aprimorar o comportamento
da equipe ao utilizar os veícu-
los. Caso uma pessoa não au-
torizada assuma o comando, a
mesma é registrada pelo dis-
positivo.

OUTROS BENEFÍCIOS - De
acordo com o gerente, o pro-
jeto vai promover redução do
desgaste dos veículos, possi-
bilitar uma avaliação da taxa
de utilização dos mesmos e

identificação de alternativas
para a redução de combustí-
vel. Todos os veículos são
adesivados, na parte traseira,
com a frase “Velocidade con-
trolada por via”, o que serve
de alerta aos demais condu-
tores a adotarem a mesma
prática.

RESPOSTA – Para o presidente
da Cocamar, Divanir Higino, “O
mais importante dessa inicia-
tiva, que ressalta a preocupa-
ção com a segurança dos co-
laboradores, é que tivemos
uma resposta imediata deles

no compromisso de ampliar a
sua segurança ao dirigir, uti-
lizando uma tecnologia inova-
dora no mercado, o que é
muito gratificante”. 

Cooperativa foi
destaque na

concorrida premiação
da Nafa Institute &

Expo e Instituto Parar 
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O mais importante dessa iniciativa, que ressalta a
preocupação com a segurança dos colaboradores,
é que tivemos uma resposta imediata deles no
compromisso de ampliar a sua segurança ao dirigir,
utilizando uma tecnologia inovadora no mercado,
o que é muito gratificante”

DIVANIR HIGINO, presidente da Cocamar 

INOVAÇÃO
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N
aviraí, uma das
prósperas cidades
do Mato Grosso do
Sul, situada próxi-

mo à divisa com o Paraná,
ganhou na noite de 19 de no-
vembro uma ampla loja de
atendimento da Cocamar, em
expansão no vizinho Estado.
A cooperativa possui, desde
2014, estruturas para recebi-
mento de grãos e forneci-
mento de insumos agro-

pecuários em Nova Andra-
dina e, a partir de 2015,
uma loja também em Ivi-
nhema. 

SHOPPING - Instalada na Rua
Amélia Fukuda 945, em uma
das avenidas mais movimenta-
das, a loja de Naviraí segue o
conceito de shopping da Uni-
dade Maringá, sendo a se-
gunda estrutura desse modelo
na Cocamar. 

PRESTIGIAMENTO - A soleni-
dade de inauguração contou
com a presença de mais de 100
convidados, entre produtores,
autoridades e lideranças do
município, que foram recepcio-
nados pelo presidente Divanir
Higino, o vice-presidente do
Conselho de administração,
Norberto Tormena e o inte-
grante do mesmo Conselho,
Gérson Bórtoli, gerentes e co-
laboradores.

MATO GROSSO DO SUL 

Cocamar inaugura sua 
moderna loja em Naviraí  
Terceira estrutura da cooperativa no Estado segue o
modelo de shopping adotado na Unidade Maringá

Higino anunciou parceria que começa a ser
desenvolvida com a cooperativa Copasul



PARCERIA - Ao fa-
zer sua saudação, o presiden-
te destacou a receptividade
dos produtores do Mato Grosso
do Sul em relação à coopera-
tiva, lembrando que a atuação
no Estado faz parte da sua es-
tratégia de crescimento. Ele
citou que Nova Andradina, em
apenas dois anos, se transfor-
mou na principal unidade de
recebimento de grãos e tam-
bém uma das mais importan-
tes em fornecimento de in-
sumos. 

Sobre Naviraí, Higino anunciou
a parceria que começa a ser
desenvolvida com a coopera-
tiva Copasul, voltada ao rece-
bimento de grãos já na pre-
sente safra de soja 2018/19.
“Não viemos para dividir com
outras cooperativas e, sim,
para somar com elas e contri-
buir para o desenvolvimento
econômico do município”, des-
tacou. Segundo ele, tem sido
cada vez mais comum a saudá-
vel prática da intercooperação
entre as organizações coope-
rativistas, “o que leva os pro-
dutores ao crescimento”.

ILPF E PRODUTIVIDADE - O pre-
sidente da Cocamar mencio-
nou, ainda, o trabalho que a
cooperativa realiza há mais de
20 anos, de maneira bem-su-
cedida, na região noroeste do
Paraná, e que já se estendeu

para o interior de São Paulo e
o Mato Grosso do Sul: o incen-
tivo à integração lavoura-pe-
cuária-floresta (ILPF), incor-
porando pastos degradados a
um processo altamente produ-
tivo. 

“Naviraí, com suas amplas
planícies, oferece um enorme
potencial aos projetos integra-
dos, o que vai trazer ainda
mais riquezas para a região.”
Por fim, Higino mencionou que
um dos focos da Cocamar, por
meio de sua área técnica, é
ajudar os produtores a aumen-

tar a sua produtividade de
soja: “Há cinco anos lançamos
o desafio de chegar a 100 sa-
cas por hectare e estamos
contentes com os avanços que
têm sido obtidos nesse sen-
tido”. 

COLHENDO FRUTOS - Em seu
pronunciamento, o prefeito
José Izauri de Macedo agrade-
ceu pela chegada da Cocamar

ao município, ressaltando que
isto representa “a colheita dos
frutos de uma região de gran-
des potenciais para o agrone-
gócio”. Macedo lembrou ainda
que “Naviraí apresenta muita
fertilidade no campo dos negó-
cios” e disse estar confiante
de que “a Cocamar será muito
feliz por ter incluído o municí-
pio em seu projeto de expan-
são”. 
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Parceria foi formalizada
com a Copasul, que tem
sede na cidade, para o
recebimento de soja e milho 

Solenidade realizada no interior da unidade contou com a presença de mais de 100 convidados

Naviraí oferece
enorme potencial

aos projetos
integrados
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EQUIPE - Com 5 anos de
casa, Wagner Carvalho, ex-supervisor
em Nova Andradina, será o gerente da
unidade, tendo como supervisora Jane
Queli Xavier. A equipe é formada por 12
colaboradores. “Há uma grande expec-
tativa no município quanto à chegada
da Cocamar”, afirmou Carvalho. O au-
xiliar operacional Valter Francisco
Vieira, que trabalhava em frigorífico e
estava desempregado, foi um dez dos
contratados: “Trabalhar aqui é uma
conquista para mim”. 

FORTALECER - O produtor de grãos Os-
valdo Contin, oriundo de Engenheiro

Beltrão, região de Maringá, comentou
que a presença da Cocamar em Naviraí
era um antigo desejo de sua família e
de outros agricultores que já conhe-
ciam a cooperativa. “A Cocamar vem
para fortalecer a atividade, só temos a
ganhar com ela aqui”. 

Pequenos proprietários também par-
ticiparam do evento de inauguração,
caso de Afonso Paulo Pereira, produ-
tor de frutas. Para ele, o fato de a
cooperativa se interessar por agri-
cultores de todos os tamanhos, e não
apenas os grandes, “vai fazer a dife-
rença”. 

MATO GROSSO DO SUL 

A nova estrutura está localizada em uma das
avenidas mais movimentadas do município

A Cocamar vem para fortalecer a atividade,
só temos a ganhar com ela aqui” 

(José Izauri de Macedo, prefeito) 



C
om a tradição de in-
vestir na formação de
seus gestores, a Co-
camar Cooperativa

Agroindustrial está promo-
vendo, em parceria com o Uni-
curitiba, um curso para avan-
çar ainda mais nesse objetivo. 

PARCERIA - Aos 55 anos, a Co-
camar faz história e se projeta
entre as maiores cooperativas
do país. E, com a política de
formar os seus executivos,
sabe que é preciso investir
constantemente no desenvol-
vimento desse capital hu-
mano.  

Indicado pelo Serviço Social
de Aprendizagem do Coopera-
tivismo (Sescoop/PR), o Uni-
curitiba faz parte de um seleto
grupo de instituições brasilei-
ras aptas a executar esse tipo
de programa. Fundado em

1950, conta com estrutura
própria direcionada ao atendi-
mento das necessidades das
empresas e dos profissionais
que almejam essa qualifica-
ção.

DESAFIO - “Na constante
busca pelo crescimento, te-
mos também o desafio de in-
vestir na formação de nossos
profissionais”, declara o vice-
presidente da cooperativa,
José Cícero Aderaldo. Ele e o
presidente Divanir Higino são
prova disso. Ambos construí-
ram suas carreiras na organi-
zação, começando pratica-
mente do zero, assim como
aconteceu também com os
superintendentes e o quadro
gerencial. 

CONDUZIR AS MUDANÇAS -
“Nós precisamos olhar para
frente, e olhar para a frente

num mundo que é dinâmico,
volátil, em que está havendo
mudanças cada vez mais ace-
leradas”, assinala o coorde-
nador do curso, Wagner We-
ber. Ao lado do pró-reitor e di-
retor de Educação Executiva
do Unicuritiba, André Re-
sende, Weber explica ser pre-
ciso formar pessoas para con-
duzir as mudanças. “Não po-
demos nos adaptar às mudan-
ças, aqueles que vão liderar
têm que conduzi-las e preci-
sam estar à frente delas”.  

SUCESSÃO - Resende se re-
cordou das palavras do vice-
presidente, no evento de aber-

tura do curso, na qual ele
disse ser necessário aperfei-
çoar talentos que possam ser-
vir na sucessão de todos os
cargos da empresa. 

“Estar fazendo parte da histó-
ria da Cocamar, no aprimora-
mento de seus profissio-
nais, é suficiente para saber
que estamos no caminho
certo”, afirma Resende, com-
plementando: “não queremos
oferecer apenas mais um
curso e, sim, um programa
que foi construído a muitas
mãos para atender necessida-
des específicas”. Segundo
ele, o perfil do
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PROFISSIONAIS 

Cocamar e Unicuritiba
promovem curso para
formação de gestores
Com a política de formar seus executivos, a cooperativa sabe que é
preciso investir constantemente no desenvolvimento desse capital humano

Na constante busca pelo
crescimento, temos também
o desafio de investir na formação
de nossos profissionais”.

José Cícero Aderaldo





Unicuritiba é de
excelência: “nossa qualidade
é percebida em todos os níveis
de ensino”. 

CUSTOMIZADO - Denominado
Avance Executivo Programa in
Cooperativismo (AEPC), o cur-
so foi estruturado de maneira
customizada para, segundo o
programa, “praticar uma lide-
rança inspiradora, aplicar as
melhores práticas de gestão,
visualizar a empresa sob nova
perspectiva, assumir um foco
em controle gerencial e de-
senhar uma nova estrutura da
empresa”. 

ESTRUTURA - As aulas são
presenciais, ministradas em
Maringá, com total de 220 ho-
ras, por mestres e doutores
“de elevada competência
científica, experiência empre-
sarial, capacidade de comuni-
cação e eficácia pedagógica”,
de acordo com o programa.  O
curso compreende quatro ei-
xos: liderança e comporta-
mento, gestão corporativa,
práticas de gestão e estraté-
gia e criação de valor, incluin-
do o módulo internacional a
ser realizado na Barcelona-
Tech - Universitat Politècnica
de Catalunya, na Espanha. 

A INSTITUIÇÃO - A Barcelona-
Tech oferece 65 cursos de gra-
duação, 83 programas de

mestrado e 49 doutoramentos
aos seus mais de 30 mil estu-
dantes. Em 2017, figurou en-
tre as 50 melhores univer-
sidades do mundo na QS
World University Ranking e,
desde 2011, é classificada
como a primeira universidade
europeia em mestrados
“Erasmus Mundus”.

VIAGEM - O módulo interna-
cional do curso prevê duas
atividades, em especial: a
continuação do módulo de
“business simulation”, com a
orientação dos professores
Samir Bazzi (Unicuritiba) e
Marc Bará Iniesta (Barcelona-
Tech); e a realização de visitas
técnicas em ambientes volta-
dos para o cooperativismo,
com a expectativa de ampliar

ainda mais os horizontes
quanto a atuação de coopera-
tivas europeias. As visitas
serão acompanhadas por pro-
fessores da BarcelonaTech e
dois professores brasileiros
para oferecer suporte às de-
mandas que possam surgir na
viagem.

INVESTIMENTO E RETORNO -
Entre os participantes do cur-
so, o gerente de armazenagem
e transporte, Ezequiel Scopel,
enfatiza: “É uma iniciativa ex-
celente, que vai nos trazer
muito conhecimento para uti-
lizar no dia a dia com as nos-
sas equipes. Um investimento
que a Cocamar está fazendo
de forma bem assertiva, e que

vai retornar de forma signifi-
cativa”. Para Scopel, o curso
vai aprimorar o modelo de
gestão e contribuir para mu-
dança da cultura organizacio-
nal, com o aprendizado de no-
vas ferramentas e metodolo-
gias de trabalho. 

UP-GRADE - Sobre o módulo
internacional, Scopel define
que “vai trazer um ‘up-grade’
na nossa formação, com a
oportunidade de conhecer fer-
ramentas de gestão e negó-
cios para aplicar na Cocamar.
São excelentes expectativas e
estamos bem animados para
avançar nessa oportunidade
que a Cocamar está nos pro-
porcionando”. 

O curso foi estruturado
de maneira customizada

para “praticar uma
liderança inspiradora,

aplicar as melhores
práticas de gestão
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Não podemos nos adaptar às
mudanças, aqueles que vão
liderar têm que conduzi-las e
precisam estar à frente delas”.  

Wagner Weber

PROFISSIONAIS 
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O
Núcleo Feminino da
Cocamar de Maringá
entregou, no último
dia 31 de outubro, à

Entidade Ecumênica Amor ao
Próximo, de Maringá, a doação
de um cheque de R$ 5 mil. O
dinheiro foi arrecadado no tra-
dicional almoço italiano bene-

ficente realizado pelas coope-
radas e esposas de coopera-
dos da Cocamar em junho. 

Na ocasião, participaram do
evento cerca de 350 pessoas e,
como sempre ocorre, as 12
mulheres que integram o Nú-
cleo Feminino de

SOLIDARIEDADE

Núcleo Feminino faz
doação a Amor ao Próximo

Entidade beneficente serve refeições,
oferece atendimento e dá pousada
para os pacientes com câncer e
acompanhantes de toda região

Representantes da Cocamar, cooperadas e produtoras de
Maringá fizeram a entrega do cheque a diretoria da instituição



Maringá destina-
ram parte do valor arrecadado
para a entidade e parte será
usada para cobrir as despesas
do Núcleo e para atender aos
pedidos que sempre são feitos
de forma emergencial por ou-
tras entidades, afirma a sua
coordenadora Maria José Luca.

“Ficamos felizes com a doação
e por poder contar com parcei-
ros como vocês que ajudam a
manter a casa de apoio funcio-
nando. Qualquer doação é
sempre bem vinda e um im-
pulso importante para que nos-
sa casa possa atender melhor

as pessoas com câncer que
veem de mais de 75 municípios
de toda região para se tratar
em Maringá e que não dispõe
de recursos”, afirmou Joaquim
Antonio de Oliveira, presidente
da entidade. 

A entidade fornece cerca de 5
mil refeições mensais para os
pacientes com câncer e acom-
panhantes, uma média de 200
refeições diárias de segunda a
sexta feira, entre almoço e jan-
tar, e um número menor no sá-
bado e domingo, além do café
da manhã. Também oferece
atendimento com assistente so-

cial e psicóloga e pousada para
quem precisa permanecer na ci-
dade, tendo acomodação para
15 mulheres e 12 homens, além
de berçário para 10 crianças.

O trabalho do Amor ao Próximo
teve início em 2007. Os volun-
tários preparavam comida na
casa de um deles e entregavam
marmitas em frente ao Hospi-
tal do Câncer. Desde agosto de
2017 estão atendendo na casa
de apoio construída próxima ao
hospital. Hoje trabalham na
entidade mais de 450 voluntá-
rios e cinco funcionários. Re-
centemente, o Amor ao Próxi-

mo adquiriu o terreno ao lado
de sua sede e está com projeto
de construir novos alojamentos
e um salão maior para as refei-
ções.

Quem quiser contribuir com a
entidade com alimentos ou
dinheiro pode ligar para os te-
lefones (44) 32663503 –
99996-8686 – 99902-1991 - ou
depositar diretamente nas con-
tas do Sicredi - agência 0718 -
CC 47955-8, e do Sicoob -
agência 4340 - CC 68267-5.
Nos depósitos, é fundamental
identificar o nome e o CPF ou
CNPJ do doador.
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O Núcleo Feminino de Doutor
Camargo confeccionou e doou
ao Hospital do Câncer de Ma-
ringá dezenas de almofadas
ergonômicas, em forma de
coração, que ajudam as pa-
cientes com câncer de mama
a passarem pelo pós-operató-
rio de forma mais confortável.
Na ocasião, também doaram
fardos de fraldas geriátricas.

Segundo a coordenadora do
Núcleo Feminino de Doutor
Camargo, Marisa Maróstica,
esse tipo de almofada ergonô-
mica é recomendado para
descanso de braço das pa-
cientes que passaram por uma
mastectomia (retirada do cân-
cer de mama) que ajudam a
reduzir o inchaço pós-opera-
tório e dão conforto às pacien-
tes. A ideia surgiu nos EUA, no
Erlange Breast Resource Cen-
ter, através do Projeto Heart
Pillow, mas ganhou força atra-
vés da enfermeira dinamar-
quesa Nancy Friis-Jansen. 

Além das doações ao Hospi-
tal do Câncer de Maringá, as

produtoras ajudam outras en-
tidades em Doutor Camargo
ou mesmo pessoas carentes
que buscam ajuda junto ao
Núcleo. “Estamos sempre
ajudando a comunidade no

que é possível”, afirma Ma-
risa. Para arrecadar os recur-
sos necessários, as inte-
grantes do Núcleo Feminino
de Doutor Camargo, 22 coo-
peradas e esposas de coope-

rados, realizam, por ano, um
ou dois bazares de roupas
usadas, arrecadadas junto
aos produtores, aos colabo-
radores da Cocamar e à co-
munidade em geral.

E leva conforto às pacientes com câncer de mama
Almofadas

ergonômicas são
confeccionadas
e doadas pelas

mulheres de
Doutor Camargo



O
encontro encerra-
mento das atividades
de 2018 do Cooperjo-
vem Cocamar foi rea-

lizado no último dia 13 de no-
vembro, em Maringá, com a
presença das secretárias de
Educação de todos os muni-
cípios participantes, as dire-
toras das escolas, coor-

denadoras pedagógicas e pro-
fessoras envolvidas no pro-
jeto.

Durante 2018, além do evento
de sensibilização no início do
ano, houve mais três encon-
tros de capacitação dos pro-
fessores e agora o encer-
ramento onde

COOPERATIVISMO

Cooperjovem Cocamar realiza
encontro de encerramento do ano

Evento foi em Maringá com a presença das
secretárias de Educação dos municípios
participantes, diretoras das escolas,
coordenadoras pedagógicas e professoras 
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cada escola en-
volvida apresentou o projeto
desenvolvido no período. Teve
ainda palestra com Marcos
Meier sobre “a comunicação
na docência: influências das
concepções de criança e de
educação no ato de educar”.

Nesta edição do Cooperjovem
foram formadas duas turmas:
em Rolândia, com as escolas
do município, e em Maringá,
com as escolas de Floraí, Ou-
rizona e Floresta, segundo a
analista de cooperativismo

Elisângela Pavinati Gilio. 

COOPERAÇÃO - Idealizado pelo
Serviço Nacional de Aprendi-
zagem do Cooperativismo
(Sescoop), o Cooperjovem é
um programa de educação
continuada que visa o apren-
dizado sobre cooperativismo
para crianças de todo o Brasil.
O objetivo é despertar nos es-
tudantes uma consciência so-
bre cooperação e difundir o
cooperativismo a toda comu-
nidade. Isso por meio de uma
proposta educacional, contri-

buindo para a construção de
um mundo melhor. 

O programa que envolve estu-
dantes do ensino fundamental
de escolas públicas da rede de
ensino. “Os alunos trabalham
o material disponibilizado em
sala de aula, desenvolvendo
projetos de cooperativismo em
suas comunidades, exerci-
tando na prática os conteúdos
aprendidos”, comenta Elisân-
gela.

NÚMEROS - Além da capacita-

ção de inúmeros educadores
para trabalhar com a cultura
cooperativista, ao longo dos
13 anos de desenvolvimento
do projeto na Cocamar, o tema
foi trabalhado com mais de
19.000 alunos, sendo que só
em 2018 foram 415 alunos. No
Paraná, o Cooperjovem é de-
senvolvido há 17 anos pelo Sis-
tema Ocepar, por meio do Ser-
viço Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo (Sescoop/
PR), em parceria com 22 coo-
perativas abrangendo mais de
30 mil alunos em 2018. 

As integrantes dos Núcleos
Femininos das regiões de
Londrina e de Maringá que
participaram do Programa de
Desenvolvimento da Lide-
rança Feminina (PDLF) fize-
ram uma viagem de imersão
em cooperativismo nos dias
21 a 23 de novembro. O ro-
teiro, além de conteúdos téc-
nicos, contou com atividades
de lazer, segundo a analista
de cooperativismo Elisângela
Pavinati Gilio.

A viagem começou por Castro,
no Paraná, onde visitaram a
Cooperativa Castrolanda e as-
sistiram uma palestra sobre o
Projeto Mulher Cooperativista,
além de conhecerem o Centro
Cultural Castrolanda. Daí, se-
guiram para Curitiba onde jan-
taram no Restaurante Mada-
losso, no bairro Santa Felici-
dade. No dia seguinte, embar-
caram no Trem da Serra do
Mar até Morretes e Antonina,
onde visitaram as cidades e
uma pequena fábrica de balas
de banana, modelo de agrone-
gócio. A última etapa da via-
gem foi em Paranaguá, onde
conheceram o Centro Histó-

rico e o Porto de Paranaguá e
navegaram pela Baía de Para-
naguá.

CAPACITAÇÃO - O PDLF foi
desenvolvido com o objetivo
de trabalhar os aspectos de li-
derança com as produtoras in-
teressadas em realizar capa-
citações e contou com seis
módulos, sendo realizado com
apoio do Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperati-
vismo (Sescoop/PR). Foram
duas turmas, uma em Maringá
e outra em Londrina.

Dentre os assuntos aborda-
dos nos encontros realizados
durante o ano estão o papel e
os desafios da mulher coope-

rativista na família e na coo-
perativa, bem como planeja-
mento e gestão financeira da
propriedade. O gerente de
Cooperativismo, João Sadao,

explica que "o PDLF marca
um novo capítulo no relacio-
namento com as produtoras
na cooperativa, sendo um
bem estruturado programa

de capacitação com o obje-
tivo de preparar as mulheres
para contribuir ainda mais
na administração dos negó-
cios", conclui.  

Lideranças femininas fazem imersão em cooperativismo

Programação contou com conteúdos técnicos e atividades de lazer
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A
lém de produtores de
primeira linha, que
usam no campo o que
há de mais moderno

em tecnologia, seguindo todas
as orientações técnicas da Co-
camar, a família Palaro, de
Cianorte, por força das cir-
cunstâncias, tem se tornado
especialista em construir pon-
tes. A atual, localizada na pro-
priedade de Ivo Palaro, já é a
quinta construída no mesmo
local, que foi sendo alterada
conforme a necessidade, por

conta do tamanho das colhei-
tadeiras. Construir pontes nos
sítios é uma prática comum
entre os agricultores que pos-
suem rios cortando suas pro-
priedades e necessitam cruzar
o mesmo.

Quando Ivo comprou a proprie-
dade em 1969, para poder ir à
cidade, a família e todos os
moradores vizinhos tinham
que dar uma volta enorme. E
como o rio Catingueiro divide a
propriedade ao

ALMANAQUE

Construindo pontes
A prática é comum entre os agricultores, mas, os Palaro, de Cianorte, já refizeram cinco
vezes a estrutura, que cresceu conforme aumentaram as colheitadeiras e o rio ficou mais largo



Jorna l  de  Ser v iço  C ocam ar   |   47

meio, era difícil
ficar dando volta com o trator
para fazer o trabalho. Para re-
solver o problema imediato, fi-
zeram uma ponte simples, de
madeira, mas não durou muito.

ESTRUTURADA - A segunda foi
feita de forma mais estrutu-
rada, com material adequado,
com a prefeitura cedendo a ma-
téria prima para construção das
cabeceiras e a família se jun-
tando para comprar o restante
e realizar a obra, com todos co-
locando a mão na massa. “Pe-
dimos ajuda da prefeitura por-
que é uma ponte que todo mun-
do usa, desde ônibus escolares,
vizinhos e outros. É propriedade
particular, mas todos passam
por aqui para cortar caminho
quando vão de Cianorte a Jus-
sara ou de Jussara a Terra
Boa”, afirma Palaro.

MAIOR - Em 1972, quando ad-
quiriram a primeira colheita-
deira, a família teve que cons-
truir uma maior no local para
poder passar com a máquina e
em 1988 novamente trocou a
estrutura por uma mais larga,

para acomodar as colhetadei-
ras que ficaram ainda maiores.
E há dois anos novamente re-
estruturaram a ponte, tornan-
do-a mais resistente e maior.

Além de ser feita mais larga ao
longo dos anos, o que foi cres-
cendo também foi o tamanho
da ponte. Quando a primeira foi
construída, Palaro conta que o

córrego era estreito. Tinha no
máximo três metros de largura.
Hoje já são mais de 15 metros.
Boa parte das galerias da ci-
dade canaliza nele.

TEMPESTADE - A última ponte
construída, também com cabe-
ceira de concreto feita pela fa-
mília e vizinhos e montada toda
em estrutura metálica, serviço

que empreitaram para uma em-
presa especializada, foi edifi-
cada no início do ano, depois
que uma das últimas chuvas
pesadas ocorridas no período
levaram a ponte antiga. 

O problema todo começou na
altura de Terra Boa, onde foi
feito um aterro e o rio canali-
zado para a passagem da ro-

dovia sobre ele. Como a gale-
ria estava entupida, a força da
água da chuva estourou toda a
estrutura e veio arrastando
tudo, arrebentando todas as
pontes de Cianorte sobre o rio,
até estourar a da família tam-
bém. “A água do rio Catin-
gueiro subiu mais de 10 me-
tros neste local. Levou tudo”,
lamenta Palaro.

Família Palaro se uniu para construir a ponte que é usada por toda a comunidade 

Uma ponte localizada na Es-
trada Dom Pedrito, na divisa
dos municípios de Maringá e
Paiçandu, que havia sido da-
nificada em 2015 por chuvas
intensas, foi reconstruída, be-
neficiando uma região onde
há grande número de produ-
tores rurais cooperados da
Cocamar. 

A estrutura é dotada de uma
galeria tripla de beneficia-

mento, possibilitando a vazão
de grande volume de águas
pluviais. Orçada em R$ 665
mil, a obra foi executada pela
Prefeitura de Maringá e será
mantida pela Prefeitura de
Paiçandu.  Com a ponte, os
produtores e moradores pró-
ximos não precisam mais dar
a volta pela PR-323 para se
deslocar a Maringá, e seu tra-
jeto foi reduzido em 15 quilô-
metros. 

Reconstrução em
Maringá beneficia
produtores

Trajeto foi reduzido em 15 quilômetros



Em parceria com o seu for-
necedor de lubrificantes
Mobil, a gerência comercial
do Grupo Peças da Cocamar
promoveu no dia 20 de no-
vembro, em Maringá, na As-
sociação Cocamar, uma
palestra com o conhecido
apresentador do programa
de televisão Pé na Estrada,
da Rede Band, Pedro Tru-
cão.   

PRIMEIRA VEZ - Há muitos
anos se dedicando a projetos
de eventos e comunicação

envolvendo o setor de trans-
porte de cargas rodoviárias,
Trucão disse que vem perio-
dicamente a Maringá, mas
pela primeira vez esteve na
Cocamar –  acompanhado do
gerente nacional, Luiz Henri-
que, da gerente de contas
Sul, Fernanda Werner, e do
gerente de contas Norte,
André Sasaki, todos da Mobil.
Eles foram recepcionados
pelo gerente comercial do
Grupo Peças, Clóvis Apare-
cido Domingues, o gerente
de Combustíveis, Cleverton

Ruffo, e o gerente de Pro-
dutos Pecuários, João Ivo
Lima. 

INFORMAÇÕES - Na sua pa-
lestra com a equipe da coo-
perativa, que classificou co-
mo “uma experiência nova e
muito boa”, Trucão disse que
o transporte de cargas em
geral está bastante próximo
ao de produtos agrícolas. “As
demandas são praticamente
as mesmas, todos precisa-
mos de agilidade, de boas es-
tradas, enfim”. 

Na palestra, ele procurou
agregar informações aos pro-
fissionais, relatando que
quando um cooperado chega
à cooperativa e se dirige ao
balcão, busca não apenas
produtos de qualidade, como
também um bom atendimen-
to. “Quando você vê que o
pessoal é bem treinado, é
muito legal, há empatia, to-
dos se sentem bem”, disse.
Na visão dele, a equipe de
profissionais da Cocamar “é
uma turma afinada. Muito im-
portante a cooperativa se
preocupar com isso 

O PROGRAMA - Trucão co-
mentou também que sobre o
programa Pé na Estrada, o
foco principal é a valorização
do profissional da estrada. “A
filosofia do programa é mos-
trar a importância do trans-
portador rodoviário de cargas
e, em especial, do caminho-
neiro, dentro da sociedade, e
a beleza do país aos olhos de
quem vive nas estradas”. 
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Pedro Trucão faz 
palestra na Cocamar



H
á cerca de três meses
em uma roda de con-
versa entre amigos, o
administrador do Ho-

tel Caiuá, Wanderlei Ribeiro
Honorato, vislumbrou uma
oportunidade. É que um amigo
dele decidiu vender às pressas
e a preço reduzido um Jeep Re-
negade, que na ocasião tinha
apenas seis meses de uso. 

Ao verificar as taxas de finan-
ciamento oferecidas pelo ban-
co privado onde era cliente,

Honorato ficou inconformado
e recorreu à Sicredi União,
onde encontrou condições fa-
cilitadas e taxas baixas, con-
forme precisava. “Também fi-
quei surpreso com o atendi-
mento e decidi me tornar as-
sociado”. 

VEÍCULOS LEVES - De acordo
com o assessor de Negócios da
Sicredi União, Márcio Júnior de
Lima, a carteira de crédito para
veículos da instituição finan-
ceira cooperativa dobrou nos

últimos três meses, principal-
mente para usados. No topo
estão os veículos leves de pas-
seio com 50% das propostas
de crédito, seguidos dos utili-
tários, com 20% dos financia-
mentos. 

“A nova regra de financia-
mento, voltada para veículos
de cinco a 15 anos de uso, e as
taxas atrativas praticadas pela
Sicredi União têm contribuído
para aumentar o interesse
pela modalidade”, avalia Li-

ma. Neste ano a instituição fi-
nanceira também iniciou o
atendimento em mais de cem
revendas de veículos em Ma-
ringá e Londrina e, em breve,
vai apoiar feirões de  veículos
multimarcas. Além disso, a
instituição tem incentivado os
financiamentos por meio de
condições promocionais.

FINANCIAMENTOS - Com fi-
nanciamentos focados em
veículos nacionais e importa-
dos dos tipos leves (passeio),

utilitários (pick-ups) e SUVs
(utilitários de passeio), as li-
nhas de crédito da Sicredi
União são aprovadas para veí-
culos a partir do ano 2004, ofe-
recendo taxa pré-fixada e
garantia de alienação fiduciá-
ria. Entre outras vantagens
também estão a agilidade de
resposta (em até 20 minutos),
a aprovação automática para
associados com limite pré-
aprovado, e pagamentos se-
mestrais para produtores ru-
rais.

COOPERATIVA

Sicredi dobra carteira
de crédito de veículos
Aumento da procura por financiamento nos últimos três meses está relacionada, entre
outros fatores, às taxas competitivas e ao novo projeto de atendimento em revendas

Neste final de ano
a Sicredi União oferece
condições promocionais
para financiamento
de veículos, informa o
assessor Márcio Júnior
de Lima
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Morar no sítio, em meio a
natureza e muitas gostosuras na mesa

F
ilha de um casal prove-
niente da Bahia e ca-
çula entre seis irmãs,
Marlene da Silva Gon-

çalves Batista é paranaense de
Cruzeiro do Oeste (PR) e, há 16
anos, está casada com o pro-
dutor rural José Cláudio, com
quem tem dois filhos. 

A família reside numa simpá-
tica propriedade rural em Apa-
recida do Oeste, município de
Tuneiras do Oeste, que fica en-
tre as regiões de Cianorte e
Umuarama, onde produz grãos.
E, quem a visita, tem a agradá-
vel sensação de reencontrar
um modo de viver que, para
muita gente, se tornou apenas
uma saudosa lembrança. 

Os Batista moram em uma ca-
sa de madeira com fogão a le-
nha, onde Marlene prepara de-
lícias como o pernil suíno dou-
rado, um prato de encher os
olhos e dar água na boca pelo
aroma arrebatador. Fica des-
manchando e combina bem
com o acompanhamento: man-
dioca cozida, arroz branco, fa-
rofa (milho, bacon e calabresa)
e saladas de alface e almeirão
com bacon. Aliás, combina
com tudo. 

O aprendizado, claro, foi com a
sua mãe Maria, respeitadís-

sima cozinheira, em cujas
mãos uma carne suína ficava
pra lá de bom. Por isso, ela
mantém até hoje a tradição de
guardar carne de porco em
banha, na lata, como se fazia
antigamente. E, quando fala de
dona Maria, se recorda também
de gostosuras tão próprias
dela, como o queijo cozido em
forma de porunga ou nozinho. 

Marlene passou a cozinhar pa-
ra a família aos 15 anos, levan-
do as refeições na roça e res-
pondendo também por tarefas
corriqueiras: buscar água, ali-
mentar os animais e ajudar o
pai Teodolino, administrador de
fazenda, na lida com o gado. 

Na propriedade onde os Batista
vivem, muitos dos alimentos
são produzidos ali mesmo: da
mandioca ao porco caipira, ver-
duras, frutas, aves e novilhas e
grande parte é transformada
em doces, conservas e compo-
tas. Do porco se obtém lin-
guiça, torresmo e uma infini-
dade de produtos, e quando
tem milho verde, é preciso cha-
mar toda a turma para dar con-
ta de fazer pamonhas, cural e
tantas outras iguarias. 

Um modo de viver em meio à
natureza, com simplicidade,
fartura e muita alegria de viver.   

PERNIL SUÍNO DOURADO 

INGREDIENTES 

• 2 kg de pernil de porco
caipira

• alguns dentes de alho caipira
(no caso da família, produzida
no próprio sítio) 

• 3 limões rosa
• 2 colheres de sopa de sal
• 3 conchas de gordura

de porco 

MODO DE FAZER

Em uma travessa, fure toda a
carne com uma faca fina para
absorver bem o tempero. Ma-
cete os dentes de alho e passe
pela carne, fazendo o mesmo
com o sal. Esprema os limões
também sobre a carne. Regue
com meio copo americano de
água e reserve de um dia para
o outro. Esquente a gordura de
porco em uma panela. Quando
estiver bem quente, coloque a
carne para cozinhar por quatro
horas (Marlene faz isso num
fogão a lenha). A orientação é

ir cozinhando e virando a car-
ne, sempre jogando um pou-
quinho de água para não se-
car. Para que ela fique dou-

rada, é só deixar apurar mais
um pouco na panela, sem jo-
gar água, verificando o ponto
ideal. 

A família Batista, em Tuneiras do Oeste,
mantém um estilo de vida da forma
como se via antigamente, produzindo
grande parte do que consome 

RECEITAS
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Marlene da Silva Gonçalves Batista: receita de família

Família com o pessoal da Cocamar




