


N
esta edição, a equipe
de segurança da Coca-
mar busca reforçar al-
guns cuidados básicos

no dia a dia da propriedade para
evitar  intoxicações, lesões cor-
porais ou mesmo a morte do
produtor, de seus familiares ou
colaboradores, em caso de aci-
dentes mais graves. No trabalho
no campo, há uma série de ris-
cos e o produtor precisa estar
sempre atento para evitar aci-
dentes.

Com máquinas cada vez mais
altas cruzando as propriedades
durante o plantio, a pulverização
e a colheita das plantações, é
preciso cuidados com redes elé-
tricas na área rural, evitando o
toque acidental na fiação elé-
trica. Por isso abaixe as barras
do pulverizador ao passar de-
baixo dos fios, e se notar que os
fios de luz estão baixos, avise a
Copel imediatamente. 

MANUTENÇÃO - A manutenção
das máquinas e dos implemen-
tos agrícolas é essencial para
prevenir acidentes e garantir a
segurança do trabalhador, boas
condições de funcionamento,
segurança e confiabilidade. Afi-
nal, equipamentos em dia têm
probabilidade menor de se com-

portar de forma imprevisível ou
fora de padrão. A redução de fa-
lhas também é significativa. O
profissional deve ainda ser ha-
bilitado para operar o instru-
mento, além de participar de
treinamentos e capacitações
para extrair o potencial máximo
dos equipamentos. 

As ferramentas manuais não
costumam representar riscos de
acidentes graves, mas, podem
gerar incapacidade permanente,
temporária ou mesmo a morte.
Os acidentes de trabalho mais
comuns são dilacerações, cortes
e contusões. Se tratados rapida-
mente, esses ferimentos são
simples de serem solucionados.
Porém, caso os procedimentos
sejam ignorados, pode haver in-
fecção e agravamento do quadro.

CUIDADOS -Há alguns cuidados
básicos recomendados com as
ferramentas como o transporte
de modo apropriado; nunca as
deixar espalhadas ou soltas nas
carrocerias ou cabines dos ca-
minhões; utilizar sempre estojo
protetor ou bainhas para os itens
que exigirem esse cuidado, co-
mo foices, machados e facões;
manter os instrumentos em con-
dições adequadas como afiar os
cortantes para evitar o esforço

extra do colaborador e preservar
as boas condições de uso; além
de deixar as ferramentas em lo-
cais seguros e que não ofereçam
perigo e utilizar os EPIs necessá-
rios, como perneiras, botas ou
luvas. Também é preciso que os
colaboradores mantenham dis-
tância um do outro para evitar
que um atinja o outro durante a
movimentação das ferramentas,
e em vez de jogar, entregar o ob-
jeto na mão do colega.

DEFENSIVOS - Outro cuidado im-
portante é com os defensivos
agrícolas e os fertilizantes, que
são essenciais para uma boa
produção na lavoura, mas reque-
rem o uso de Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs) para
evitar intoxicações. Assim co-
mo cuidar com a exposição ex-

cessiva ao sol, que leva a sínco-
pes, cãibras e até câncer de pe-
le.Portanto, os colaboradores de-
vem se manter hidratados e pro-
tegidos contra os raios solares.

EPIS - Os EPIs não são apenas
auxiliares na segurança da pre-
venção de acidentes, eles são
fundamentais para a segurança,
a proteção da saúde e da vida do
trabalhador. Por isso, é necessá-
rio usar EPIs de boa qualidade,
manter os pulverizadores cali-
brados e sem vazamentos, e apli-
car os defensivos agrícolas em
condições favoráveis do clima.

São práticas que reduzem ou eli-
minam as chances de contami-
nação. Os trabalhadores rurais
ainda devem seguir outras reco-
mendações, como não fumar,

não beber, não comer e não tocar
objetos pessoais com a luva con-
taminada, sendo também neces-
sário proteger os olhos.

EQUIPAMENTOS - Os principais
equipamentos a serem utiliza-
dos são: luvas de neoprene ou
nitrílicas para proteger as mãos
de contaminações, sendo exigi-
das durante o manuseio do pro-
duto; avental usado na parte da
frente do corpo ao preparar a
calda, e nas costas durante a
aplicação com pulverizador cos-
tal; botas de PVC usadas por
dentro das calças; roupas fabri-
cadas com tratamento hidrorre-
pelente, para trazer mais con-
forto térmico e segurança. Os
braços e as pernas podem ser
impermeáveis, a fim de preser-
var ainda mais o trabalhador.
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SEGURANÇA

Acidentes podem acontecer com qualquer um a qualquer momento, mesmo com os
mais experientes. A atenção em alguns detalhes ajuda a evitar problemas maiores

Todo cuidado é pouco



Divanir Higino,
presidente da Cocamar

N
o início de dezembro,
quando a Cocamar
anunciou a distribui-
ção de sobras do

exercício 2019, que foi bas-
tante complicado em razão
dos severos problemas climá-
ticos na região, os cooperados
tiveram a oportunidade de re-
forçar ainda mais a sua per-
cepção a respeito da impor-
tância da cooperativa para
eles.

Embora, por causa das intem-
péries, a Cocamar não tivesse
apresentado o faturamento
estimado, em razão do menor
recebimento de produtos agrí-
colas, a cooperativa cumpriu o
seu objetivo de promover o re-
torno de resultados aos produ-
tores, E os valores surpre-
enderam positivamente.

Alguns nos perguntam: como
foi possível à Cocamar ofere-

cer um retorno tão bom em um
ano tão difícil? A resposta está
na gestão que, desde o co-
meço do exercício, após confi-
gurada a quebra de safra de
verão, implementou um rigo-
roso contingenciamento de
despesas que incluiu a revisão
de investimentos. 

Mas não foi só: a busca contí-
nua pelo crescimento nos últi-
mos anos, com a expansão para
novas regiões, o aumento de
participação de mercado e a en-
trada em novos negócios - entre
os quais a concessão John
Deere, a Unidade de Beneficia-
mento de Sementes, a produ-
ção de rações e o moinho de
trigo -, muito contribuíram para
que os resultados da coopera-
tiva em 2019 ficassem dentro
das nossas expectativas.  

Por isso, tivemos a satisfação
de entregar numerários aos
cooperados que corresponde-
ram a um 13º, que premiaram
sua participação e, com cer-

teza, os ajudaram em muito
nos seus compromissos de
final de ano.    

Foi um exercício desafiador,
mas no qual, mais uma vez,
pudemos contar com a con-
fiança dos cooperados, os
quais têm recebido especial
atenção da Cocamar em ouvi-
los e atender aos seus an-
seios, num relacionamento
respeitoso, construtivo e

transparente. Os cooperados
são os donos da cooperativa, é
para eles que trabalhamos e
todos os nossos esforços
estão voltados a fazer uma
cooperativa a cada dia melhor
para que ganhem mais di-
nheiro nos seus negócios. 

Em 2019, criamos uma supe-
rintendência específica para
fortalecer ainda mais o rela-
cionamento com os coopera-

dos e, neste 2020 que se inicia,
estaremos ainda mais próxi-
mos e presentes no dia a dia
de cada um na busca por so-
luções visando a alcançar
sempre os melhores resulta-
dos possíveis.  

O cooperado é a força da Co-
camar e a cooperativa é tam-
bém a força de seus produ-
tores. Juntos, eles só têm a
ganhar e crescer. 

PALAVRA DO PRESIDENTE

Cooperado e Cocamar, 
cada vez mais fortes

Foi um exercício desafiador, mas no qual,
mais uma vez, pudemos contar com a
confiança dos cooperados.

O ano de 2019 ofereceu ao produtor a oportunidade de reforçar a percepção de quanto
a cooperativa é importante em sua vida. Juntos, eles só têm a ganhar e crescer 
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E
m muitas regiões do
norte do Paraná,
quase não se vê mais
gente morando no

campo. A praticidade ofere-
cida pelo meio urbano e a
busca por garantir mais renda
fizeram com que famílias de
pequenos agricultores fossem
embora.

Mas há exceções. No distrito
de Guaravera, em Londrina, o
que se observa no Sítio Olho
D’Água, da família Perez, é
um êxodo rural ao contrário.
Os filhos Márcio e Marcelo,
que tinham saído para traba-
lhar na cidade, a exemplo da
filha Jeniffer, retornaram há
alguns anos para morar na
propriedade com os pais Pe-
dro e Ruth. Juntos, eles di-
zem que se sentem felizes,
realizados e ninguém pensa
em sair dali. O Rally Cocamar
de Produtividade passou por
lá para conhecê-los.  

Pedro e Ruth já não conse-
guiam manter toda a família
no sítio de 30 alqueires (72,6
hectares) comprado em 2003,
onde eles plantam soja e mi-

lho, produzem frangos de cor-
te e mantêm horta orgânica e
pomares. O retorno financeiro
não era suficiente para todo
mundo. No entanto, os filhos
que tinham partido em busca
de trabalho na cidade e for-
mado suas famílias por lá,
entenderam que poderiam
viver de uma maneira muito
melhor se voltassem para as
terras da família onde, uni-
dos, teriam mais chances de
progredir, viver e criar os fi-
lhos com qualidade de vida. 

EMPREENDEDORES - Eles
trilharam o caminho certo.
Apoiados pelos pais, os ir-
mãos Márcio e Marcelo volta-
ram em 2014 e como a fa-
mília já possuía maquinários,
em apenas cinco anos eles
mais que triplicaram a área
de soja, para 100 alqueires,
arrendando terras de vizi-
nhos. 

Caprichosos e orientados pe-
lo engenheiro agrônomo Viní-
cius Arantes, da unidade da
Cocamar em Tamarana, eles
contam que investem nas
melhores tecnologias e ga-

rantem que nunca tiveram
prejuízo, mesmo diante das
oscilações climáticas e dos
altos custos do arrenda-
mento. A expectativa de Már-
cio é de uma safra acima de
160 sacas de média por al-
queire. “Planejando e fazen-
do o investimento certo, a
gente consegue bons resulta-
dos”, diz o produtor, que pre-
tende continuar ampliando o
cultivo de grãos.  

QUALIDADE DE VIDA - As es-
posas Tais e Joselaine tinham
bons empregos na cidade,
mas garantem que não troca-
riam a vida que levam hoje,
a exemplo de Jeniffer, casa-
da com Alex. “A agricultura

RALLY 

Família cresce unida e com o apoio da Cocamar
Filhos retornam da cidade para
fortalecer o trabalho familiar
no sítio em Guaravera, distrito
de Londrina

O produtor Márcio Perez (o segundo a partir da esquerda) com a equipe
de engenheiros agrônomos que acompanhou o Rally: Leandro Quaglio

(Basf), Vinícius Arantes (Cocamar) e Thiago Zarantonelli (Spraytec) 

O casal Pedro e Ruth, em um de seus barracões
de frango. Segundo ela, “Ter os filhos por perto,

trabalhando conosco, é a nossa maior felicidade” 



familiar é muito benéfica pa-
ra seus integrantes”, afirma
Jeniffer, lembrando que na
cidade as pessoas quase não
se relacionam: “lá, a gente
nem conhecia os nossos vi-
zinhos”. 

Cada qual tem a sua função
no sítio e a melhoria da qua-
lidade de vida pode ser obser-
vada não apenas pelas boas
casas que construíram, mas
também pela tranquilidade, a
vida mais saudável que pas-
saram a ter, a satisfação de
produzirem de tudo um pouco
e o fato de compartilharem
juntos cada momento.  “Se a
família se separar, tudo se

acaba”, diz Pedro, ao lado da
esposa Ruth, que afirma: “Ter
os filhos por perto, traba-
lhando conosco, é a nossa
maior felicidade”.  

Cooperativistas, os Perez
crescem com o apoio da Co-
camar e realizam todas as
suas operações financeiras na
Sicredi União PR/SP.

Planejar a atividade é indis-
pensável para o sucesso do
agricultor e, nesse quesito, o
cooperado Paulo Henrique
Recco, 41 anos, de Apucarana
(PR), sempre deu prioridade
ao investimento no manejo do
solo.  

Há pelo menos 20 anos, traba-
lhando com mentalidade em-
presarial, Recco não descuida
da construção da fertilidade,
fazendo a correção e a reposi-
ção de nutrientes conforme in-
dicação da análise. “Para ter
uma lavoura de alta produtivi-
dade é preciso saber tudo o que
vai ser feito com pelo menos
seis meses de antecedência”,
afirma o produtor, que é assis-
tido pelo engenheiro agrônomo
Danilo Lomba, da unidade local
da Cocamar. 

ALTA MÉDIA -Nos 140 alqueires
do Sítio Santa Terezinha, que
fica no distrito de Correia de
Freitas e foi visitado pelo Rally
Cocamar de Produtividade, os
resultados dessa preocupação

com o solo podem ser observa-
dos pela boa qualidade da la-
voura, cultivada sobre a palha
do trigo.

O produtor sabe que uma palha
bem formada retém umidade e,
entre outros benefícios, asse-
gura um ambiente favorável ao
desenvolvimento da cultura. A
quase totalidade da lavoura
(95%) foi semeada entre os
dias 5 e 20 de outubro, período
que, segundo Recco, tem asse-
gurado historicamente a me-
lhor produção. 

ESTABILIDADE - Se tudo correr
bem, a expectativa é de uma
colheita ao redor de 170 sacas
em média por alqueire (70,2
sacas/hectare). De acordo com
o produtor, com um solo bem
nutrido e estruturado, as mé-
dias praticamente se mantêm
mesmo em anos considerados
difíceis, de estiagem, como se
viu na temporada anterior
(2018/19), quando ele obteve
168 sacas por alqueire (69,4
sacas/hectare). 

Isto se aplica também às cul-
turas de inverno: mesmo após
60 dias de clima irregular, com
pouca chuva, ele conseguiu
boas médias de trigo e milho
(respectivamente 130 e 240
sacas por alqueire). E para o
próximo inverno, incentivado
pela Cocamar, Recco pretende
começar a produzir trigo bran-
queador.  

SANIDADE - Outro cuidado em
relação à soja, de acordo com
ele, é estar atento ao controle
fitossanitário, o que inclui a
prevenção do ataque de fungos,
uma vez que o clima, em razão
da umidade, tem facilitado a
disseminação da doença. “Au-
menta o custo, mas isto acaba
sendo compensado pelo dife-
rencial na colheita”, completa. 
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Solo bem nutrido é a base da produtividade

Engenheiros agrônomos que acompanharam o Rally na visita ao cooperado
Paulo Henrique Recco (o segundo a partir da direita): José Henrique Seko (Cocamar),
Rafael Franciscatti (Basf), Danilo Lombo (Cocamar) e Thiago Zarantonelli (Spraytec) 

Parte da família: propriedade diversificada, onde cada qual tem sua função 

Confira a reportagem
sobre essa visita no
Programa RIC Rural,

que acompanha o Rally

Confira a reportagem
sobre essa visita no
Programa RIC Rural,

que acompanha o Rally
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Com propriedades nos municí-
pios de Cruzeiro do Sul, Para-
nacity e Inajá, no noroeste pa-
ranaense, Aparecido Pechoto é
um produtor empolgado e pro-
missor. 

No total dos seus 360 alqueires
(871 hectares), 86% são culti-
vados com cana-de-açúcar,
mas o entusiasmo desse den-
tista aposentado de Maringá
com a atividade rural não se
deve aos canaviais e, sim, aos
50 alqueires que destina à
agropecuária na Fazenda Santo
Antônio, em Cruzeiro do Sul. 

São dois os motivos. O primeiro
é que seu investimento na qua-
lidade do rebanho a partir do
cruzamento industrial de gado
nelore e angus está dando cer-
to: de 20 em 20 dias, Pechoto
embarca 23 novilhas superpre-
coces de 20 meses, em média,
para uma cooperativa especia-
lizada em carnes nobres de
Londrina, cada uma delas pe-

sando 15,5 arrobas e com pelo
menos 53% de aproveitamento
de carcaça. A carne é tão dife-
renciada que o produtor recebe
um adicional de 10 a 12% sobre
o preço normal da arroba. 

GADO ENGORDA NO INVERNO -
O segundo motivo é que, orien-
tado pela Cocamar, ele come-
çou em 2018 a fazer integração
lavoura-pecuária (ILP) em 15
dos 35 alqueires de pastos,
promovendo a reforma dos
mesmos com soja. Se por um
lado, por causa da seca, a pro-
dução de soja no primeiro ano
não vingou, de outro os benefí-
cios dessa reforma para a pe-
cuária foram além do esperado:
no último inverno havia pasta-
gem de sobra na área de ILP. 

Com isso, durante 100 dias na
época mais crítica da estação,
foram alojadas nada menos
que 8 cabeças em média por al-
queire, que ainda engordaram
630 gramas por animal/dia.

Esses números ficaram acima
dos obtidos no restante da fa-
zenda, onde o rebanho apenas
manteve o peso, mas são muito
superiores quando compara-
dos aos da região: por falta de
pasto nos meses frios, o gado
perde peso e a lotação não
vai além de 2 cabeças por al-
queire. 

INTEGRAÇÃO - Quando o ge-
rente da unidade da Cocamar
em Paranacity, Lucas Marchi, e
o engenheiro agrônomo Jorge
Vechi, apresentaram ao produ-
tor a oportunidade de investir
na integração, ele conta que
gostou da ideia, embora tenha
ficado preocupado: “Como é
que eu iria lidar com soja se
nunca tinha visto uma planta
dessas de perto?”, justifica. Ele
diz que só ficou mais tranquilo
ao saber que o agrônomo da
cooperativa prestaria todas as
orientações ao seu funcionário.
E, como já tinha maquinários,
por que não tentar? 

Vechi diz que solos arenosos
com baixo teor de argila repre-
sentam um desafio à produção
de soja, mas o produtor que
segue rigorosamente todas as
orientações técnicas e aplica
as tecnologias recomendadas,
como é o caso de Pechoto, con-
segue bons resultados. 

POTENCIAL -Durante a visita do
Rally à Fazenda Santo Antônio,
a lavoura apresentava com bom
potencial produtivo, conforme
observou o gerente Lucas, lem-
brando que a oleaginosa, por
reformar o pasto, recupera a
fertilidade do solo e contribui
para diluir os custos da pecuá-
ria. Segundo ele, a integração
é o caminho para que as pro-
priedades do noroeste que se
dedicam à criação de gado pos-
sam se manter e dar lucro.
“Com pastos degradados e
baixa produtividade é difícil so-
breviver, pois os custos não
param de subir e a conta não
fecha.”

Em seu trabalho de recria e en-
gorda, Pechoto conta com a as-
sessoria técnica do gestor de
agronegócio Tiago Fadeli e, na
visão dele, se a pecuária não
incorporar a agricultura, tende
a desaparecer. O pasto de ca-
pim braquiária é semeado após
a colheita da soja, vai resistir
ao frio e será dessecado às
vésperas da semeadura da
nova safra de soja, na prima-
vera, para o plantio direto. 

SEM PREJUÍZO - Por isso é que
ele diz não ter se abalado
quando a severa estiagem invia-
bilizou a sua primeira colheita
de soja, na temporada 2018/19.
A lavoura estava no seguro e o
investimento não se perdeu, até
porque seu principal negócio é
a pecuária, que foi beneficiada.
“Mesmo que não produza, a
soja nunca vai dar prejuízo para
o pecuarista”, afirma Pechoto.
“Mas se produzir, a lavoura
ainda vai render uma boa re-
ceita”, acrescenta.

“A soja nunca vai dar prejuízo”, afirma pecuarista que faz ILP

RALLY Em pasto de braquiária,
gado ganhou peso médio

de 630g/dia no período
mais crítico do inverno 





Ele parabeniza a
Cocamar por incentivar a inte-
gração, lembrando que, por
causa do sistema, deixou de
fazer silagem – que reforçava a
alimentação do gado no inverno
- e até já se desfez dos equipa-

mentos. E reconhece, em espe-
cial, o trabalho realizado pelo
gerente Lucas Marchi e o agrô-
nomo Jorge Vechi, que o fize-
ram enxergar novas perspec-
tivas para o desenvolvimento
de sua atividade.

Outros produtores bastante
animados com a integração la-
voura-pecuária (ILP) na região
de Paranacity são o aposentado
João Ângelo Leonardi e seu
filho Eduardo, engenheiro agrô-
nomo. A propriedade deles, de
120 alqueires (290 hectares),
também fica na vizinha Cruzeiro
do Sul,  onde há 26 alqueires de
área integrada com pecuária,
mais que o dobro em compara-
ção há três anos, quando o sis-
tema foi iniciado com 11. 

Nas duas primeiras safras de
soja, os Leonardi colheram 100
sacas de média no ciclo 2017/

18 e 140 sacas na temporada
seguinte (2018/19), o que cha-
ma a atenção pelo fato de a re-
gião ter passado por sérios
problemas climáticos. Agora, a
expectativa deles, a considerar
pelo bom estado de lavoura, é
de pelo menos repetir a média
obtida no último ano. 

Na pecuária, atividade na qual
se especializaram em cria, fa-
zendo cruzamento industrial de
animais nelore e angus, são
350 cabeças, com a comercia-
lização, por ano, de cerca de
200 bezerros de oito a dez
meses de idade. 

VALEU A PENA - “Diante da
maior disponibilidade de pastos,
nosso objetivo é aumentar o nú-
mero de cabeças”, afirma João
Leonardi, lembrando que foram
incentivados pela Cocamar a
entrar na integração “e valeu a
pena”. Segundo ele, além do
melhor resultado financeiro, a
ILP diversifica os negócios, traz
mais segurança e valoriza a pro-
priedade. “Com pastos de qua-
lidade e comida à vontade, não
tivemos problemas no inverno,
época que antigamente era mo-

tivo de grande preocupação em
razão, justamente da falta de
pastagem”, comenta.  

Assistidos pelo engenheiro
agrônomo Jorge Vechi, da coo-
perativa, os Leonardi vão culti-
var milho consorciado com
capim braquiária após a co-
lheita da soja e, de acordo com
eles, para que a integração al-
cance os objetivos planejados,
tudo precisa ser bem feito e
contar com a dedicação dos
produtores.    

Aumentando a área integrada
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O agropecuarista João Ângelo Leonardi e seu filho
Eduardo, ao lado do gerente Lucas Marchi,

Valorizar as boas práticas é o objetivo do Rally, que acompanha
a safra de soja do pré-plantio à colheita 

RALLY 

Lucas Marchi, gerente, o produtor
Aparecido Pechoto, e o agrônomo
Jorge Vechi: a ILP abre novas
perspectivas para os pecuaristas
da região noroeste 





Com seus 120 alqueires, a Fa-
zenda Santa Luzia se destaca no
noroeste do Paraná pelo ele-
vado padrão da sua pecuária de
corte. Localizada há poucos qui-
lômetros do centro urbano em
Nova Londrina, a 70 quilômetros
de Paranavaí, a propriedade ad-
quirida em 1963 pela família
Pires é especializada em cria,
recria e engorda a partir de
cruzamento industrial de nelore
e angus.

São 90 alqueires de pastagens
bem formadas, em que os ca-
pins (panicum, estrela e bra-
quiária) permanecem durante
todo o ano a uma altura que cor-
responde ao do joelho do boi. “O
boi não pode pegar vento na ca-
nela”, sorri o proprietário Silvio
Pires, que é técnico agrícola, ao
lado do pai Antonio Santos
Pires.

SUPERPRECOCES - “Estamos
há 26 anos no sistema”, comen-
ta Antonio, falando de sua tra-
dição na pecuária tecnificada.
Pai e filho explicam que, entre
outras iniciativas, é feito manejo
diferenciado, Inseminação Arti-
ficial em Tempo Fixo (IATF), pi-
queteamento em vários tama-
nhos nos pastos e, por fim, os

animais superprecoces são ter-
minados em confinamento com
autogrão e seguem para o abate
aos 16 meses. 

As fêmeas, pesando de 16 a 17
arrobas, alcançam 54% de
aproveitamento de carcaça, en-
quanto os machos, com peso
entre 20 e 22 arrobas, chegam
a 56% de aproveitamento. Em
ambos os casos, os animais
possuem de 4 a 6 milímetros de
capa de gordura.

CERTIFICAÇÃO -Certificados in-
dividualmente, os animais da
raça angus são destinados a
abastecer a CooperAliança, uma
cooperativa de Guarapuava (PR)
especializada em carnes no-
bres, que assegura um valor
adicional de R$ 8,00 por arroba.

O contrato firmado com a coo-
perativa prevê o fornecimento
de 20 animais/mês que, histo-
ricamente, apresentam um pe-
so médio de 19 arrobas.

FORTALECER - Para Silvio, a
chegada da Cocamar ao muni-
cípio de Nova Londrina, em me-
ados de 2018, onde absorveu a
estrutura da antiga Copagra,
tende a fortalecer a pecuária de

corte da região. A Fazenda Santa
Luzia já utiliza milho, medica-
mentos e fertilizantes comer-
cializados pelo entreposto local
da cooperativa.

Por ser uma referência no as-
sunto, há sete anos Silvio coor-
dena um grupo formado por 22
pecuaristas do município, fruto
de uma parceria firmada entre
o Instituto Emater, o Sindicato
Patronal e que tinha também a
Copagra. O objetivo é contribuir
para que o setor se desenvolva
por meio de técnicas mais mo-
dernas.

FUTURO - O plantio de soja em
sistema de integração com a
pecuária ainda não está nos pla-
nos da família Pires, que prefere
manter seu foco no trabalho de
qualidade que realizam. Mas
Silvio não descarta a integração
no futuro, desde que encontre
parceiros especializados em
agricultura, por considerar que
o sistema oferece muitas van-
tagens.

Na atividade silvipastoril da
qual são modelo, os Pires in-
vestem na conservação do
solo arenoso e fazem terraços

para impedir os efeitos da ero-
são.

RALLY -Passando por Nova Lon-
drina, o Rally Cocamar de Pro-
dutividade foi visitar a fazenda
em companhia do gerente da
unidade local, Fábio Assis, do
engenheiro agrônomo Daniel
Sousa Ribeiro e do médico-ve-
terinário Nilson Coelho.

O Rally de Produtividade é uma
realização da Cocamar com o
patrocínio das empresas Basf,
Spraytec, Sicredi União PR/SP e
Zacarias Chevrolet, a participa-
ção da Sancor Seguros, Coca-
mar TRR, Elanco, Texaco e Alto-
fós Suplemento Mineral Coca-
mar, e o apoio do Comitê Estra-
tégico Soja Brasil (Cesb), Apro-
soja/PR e Unicampo.  

RALLY 
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Antônio e Silvio Pires: “boi não pode pegar vento na canela”

Pecuária de alto padrão em Nova Londrina

Confira a reportagem
sobre essa visita no
Programa RIC Rural,

que acompanha o Rally
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O
grito “meu presente
de Natal!” dado pelo
cooperado Orlando
Marques da Silva, de

Nova Fátima, ao receber seu
cheque com o rateio desse ano
exemplifica bem o sentimento
de muitos cooperados da Co-
camar Cooperativa Agroindus-
trial em um ano complicado
para a agricultura de toda re-
gião, que sofreu perdas seve-
ras devido a problemas climá-
ticos nas safras de verão e in-

verno. As altas temperaturas
potencializaram os efeitos da
falta de chuvas no final de
2018 e início de 2019, época
crítica para a soja, que apre-
sentou diminuição da produti-
vidade de 40% em média.

GESTÃO - O impacto do clima,
de praticamente R$ 800 mi-
lhões na previsão de fatura-
mento da Cocamar, obrigou a
cooperativa a rever investi-
mentos, realizar um forte con-

tingenciamento de despesas e
desdobrar-se na busca por al-
ternativas para que os resul-

tados do exercício fossem
mantidos. “Mesmo com as
quebras de safras, consegui-

mos ter bons resultados”, co-
mentou o presidente Divanir
Higino, salientando que isto se

RATEIO

Cooperados comemoram
distribuição de resultados, por
produto, acima dos praticados em
2018, poucos dias antes do Natal

Sobra é “alívio” em ano difícil

Orlando Marques da Silva: “meu presente“



deve a um esforço da gestão,
que reviu investimentos e pro-
moveu um forte contingencia-
mento de gastos.

Os esforços valeram a pena.
Com uma gestão profissional,
que conta com a confiança
dos cooperados, Cocamar
surpreendeu seus 15 mil pro-
dutores associados ao distri-
buir sobras do exercício em
valores, por produto, acima
dos praticados em 2018, pou-
cos dias antes do Natal, em
suas 87 unidades operacio-
nais localizadas no norte e
noroeste do Paraná, oeste de
São Paulo e sul do Mato
Grosso do Sul.

SALVAÇÃO DA LAVOURA - O
primeiro deles, no valor de R$
22.720,55, foi entregue pelo
presidente Divanir Higino, ao
produtor Mauro Terezan, que
tem propriedade na região de
Maringá. Terezan disse que,
por causa da estiagem, colheu
40% menos soja na última
safra de verão (2018/19) e
35% menos milho no período
de inverno, em meados de
2019. “Esse recurso distribu-
ído pela cooperativa é a salva-
ção da lavoura”, afirmou o
cooperado. “Representa mui-
to, é um alívio, a gente andava
estressado por causa de tan-
tos problemas”, disse. As di-
ficuldades vêm desde a safra
de inverno de 2018, prejudi-
cada igualmente por falta de
chuvas.

Para Paulo Gulhão, de Nova
Fátima, o dinheiro chegou no
momento certo “dando um fô-
lego no meio de tanta adversi-
dade”, e ele já investiu os re-
cursos na compra de novos
equipamentos para a proprie-
dade. Feliz com a parceria que
tem com a Cocamar, diz que “a

cooperativa passa tranquili-
dade de que nosso negócio
está sendo bem cuidado. Ela
veio para agregar e vamos
crescer juntos”.

DIFERENCIAL - A distribuição
de sobras é um dos diferen-
ciais do sistema cooperati-
vista que, ao término de cada
exercício, retorna os resulta-
dos de suas atividades aos
cooperados. Os valores a se-
rem pagos correspondem a
uma complementação de pre-
ços dos produtos agrícolas en-
tregues pelos cooperados na
cooperativa. 

A distribuição é feita de forma
proporcional à participação
dos cooperados na entrega de
seus produtos. Quando mais
ele deposita sua produção na
cooperativa, maior o retorno a
que tem direito no final do
ano. Se fosse uma empresa
comercial comum, os recursos
ficariam com os seus acionis-
tas ou proprietários. Mas, por
tratar-se de uma cooperativa,
eles são pulverizados para
atender às necessidades dos
cooperados. Mas, a sobra en-
tregue pela cooperativa tem
outro efeito positivo: acaba
irrigando o comércio em geral,
em especial o das pequenas
cidades onde eles residem,
ajudando a aquecer a econo-
mia.

SOBRAS - O cooperado produ-
tor de soja recebeu R$ 2,00
por saca de 60 kg, valor acima
do distribuído em 2018, de R$
1,70 por saca. Em relação ao
milho e o trigo, para cada saca
entregue o cooperado recebeu
R$ 0,50, acima dos R$ 0,30/
saca do ano passado. O cafei-
cultor teve direito a R$ 6,00
por saca, ante R$ 2,50 em
2018, e o produtor de laranja

recebeu R$ 0,15 por caixa de
40,8kg.  

RECEPÇÃO - Além da trans-
missão via internet de um ví-
deo de felicitações do pre-
sidente do Conselho de Admi-
nistração da Cocamar, Luiz
Lourenço, e do presidente Di-
vanir Higino, o gerente das
unidades da Cocamar em Nova
Fátima e em São Sebastião da
Amoreira, Claudinei Marcon-
des, organizou um café da ma-
nhã aos cooperados e os rece-
beu com fogos, musica serta-
neja raiz e até tapete ver-
melho.

“Resultados como estes é que

têm motivado uma maior coo-
peração na região e um au-
mento da confiança na Co-
camar. Os produtores têm per-
cebido que a cooperativa é di-
ferente e valoriza o negócio
deles”, afirmou Claudinei.
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Além do cheque do
rateio, Pedro Dal Santos
recebeu um presente da
unidade: uma camiseta
do Santos, seu time do

coração, autografada por
Edu Jonas, de quem é fã

Em Nova Fátima e São Sebastião da Amoreira, tapete vermelho para receber o produtor





A
brindo oficialmente
o calendário de
eventos técnicos da
Cocamar em 2020, o

Safratec, uma das mais im-
portantes feiras de tecnolo-
gias para o agronegócio pa-
ranaense, estará acontecen-
do nos dias 22 e 23 de ja-
neiro das 8 às 17h na Uni-
dade de Difusão de Tecnolo-
gias (UDT) em Floresta, re-
gião de Maringá (PR). No dia
21, durante todo o dia, pro-
fissionais técnicos da coo-
perativa recebem treina-
mentos no local.  

TECNOLOGIAS - Com a previ-
são de recepcionar mais de 6
mil visitantes, entre produto-
res cooperados represen-
tando dezenas de municípios
do Paraná, São Paulo e Mato
Grosso do Sul, técnicos, es-
pecialistas e convidados em
geral, o Safratec tem como
principal objetivo promover a
transferência de tecnologias
aos produtores para o au-
mento da produtividade das
lavouras. A UDT está locali-
zada a 20 km de distância de
Maringá, às margens da PR-
317, no sentido Campo Mou-
rão. 

PARCERIAS - Mais de uma
centena de organizações par-
ceiras confirmaram presen-
ça, entre empresas fabrican-

tes de modernos maquinários
e implementos agrícolas,
produtos agroquímicos, ferti-
lizantes e micronutrientes,
produtoras de sementes, vá-
rios outros insumos e insti-
tuições de pesquisa. 

NEGÓCIOS - O produtor parti-
cipante vai ter a oportunida-
de, também, de fazer negó-
cios. Uma das novidades da
feira, o Balcão de Negócios,
possibilitará a troca insumos
por grãos (soja, sorgo e trigo
branqueador). Serão ofereci-
das condições especiais e os
compradores concorrem, ain-
da, a um sistema de piloto
automático.

PECUÁRIA - Já os pecuaris-
tas vão contar, no Espaço
Pecuária, com uma progra-
mação específica focada no
aprimoramento dos planteis
e na melhoria dos resulta-
dos. 

ILPF - Entre os destaques dos
protocolos da feira, estão
agendadas palestras na área
de Integração-Lavoura-Pe-
cuária-Floresta (ILPF) - pro-
grama incentivado desde
1997 pela Cocamar – sobre o
tema “Mudança na cultura da
pecuária de corte, transfor-
mando fazendas”.  A compe-
tição de variedades de soja
sempre atrai interessados, o

mesmo acontecendo em rela-
ção às práticas utilizadas no
Espaço Café. 

JOHN DEERE - A Cocamar
concessionário John Deere
planeja a realização de ativi-
dades dinâmicas para de-
monstração de sua linha de
máquinas e também a oferta,
no estande, de oportunidades
de negócios. 

TERCEIROS - Na área comer-
cial do evento estarão reuni-
das  empresas prestadoras
de serviços, concessionárias
de veículos, utilitários e tam-
bém instituições financeiras.
A Sicredi União PR/SP, por
exemplo, vai levar uma Agên-
cia Smart, montada em con-
têineres, na qual o associado
poderá ser atendido, confor-
tavelmente, em todas as suas
demandas. A cooperativa de
crédito anuncia que estará
oferecendo, também, linhas
de financiamento para a com-
pra de bens durante o Safra-
tec. 
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FEIRA DE TECNOLOGIAS 

Uma das novidades deste ano é
o Balcão de Negócios, em que o
produtor poderá efetuar a troca
de insumos por grãos (soja,
sorgo e trigo branqueador) 

Safratec será nos dias 22 e 23 de janeiro



Mais 45 conselheiros certificados na Cocamar
Mais 45 participantes concluí-
ram o Programa de Certificação
de Conselheiros Cooperativos
na Cocamar, em sua quarta
turma, que em meados de de-
zembro receberam os seus cer-
tificados de conclusão de curso

em Maringá, durante soleni-
dade na Associação Cocamar.

A realização é do Serviço Na-
cional de Aprendizagem do Co-
operativismo (Sescoop/PR) e
Isae (Instituto Superior de Ad-
ministração e Economia do
Mercosul) em parceria com a
Cocamar. Desde 2016, já fo-
ram certificados 135 conse-
lheiros na cooperativa. São
dez módulos com total de 144
horas e as aulas tiveram início
em abril do ano passado, abor-
dando, entre muitos outros
temas, Cooperativismo, Estra-
tégia e Liderança.

“Antes de fazer o curso, o coo-
perado não consegue ter a di-

mensão do quanto isto pode
impactar na vida dele”, afirmou
o cooperado Nei Rodrigues
Silva, morador em Cruzália
(SP), onde produz grãos, e que
foi escolhido como orador da
turma. Segundo Silva, mudan-
ças ocorrem na vida pessoal,
em termos econômicos e na
presença na cooperativa. 

“O curso dá uma visão muito
mais ampla do que é a coope-
rativa, pois quando a gente não
entende muito o seu funciona-
mento, acha que é apenas um
cliente”. Ele salienta que o pro-
dutor começa a pensar dife-
rente, lembrando que o Isae
traz profissionais experientes
em conhecimentos sobre visão

estratégica, teorias de negocia-
ção, elementos de governança
e outros assuntos, que podem
ser aplicados também na ges-
tão do seu negócio.

A cooperada Marilza Vendra-
min, de Paranavaí (PR) disse
que o curso acrescentou na sua
vida pessoal, profissional, na
participação junto à coopera-
tiva e na gestão da propriedade.
“A gente trabalha mais conec-
tada”, resumiu a produtora, fri-
sando que se a cooperativa não
a tivesse incentivado, talvez
nem tomasse a iniciativa de
fazer um curso assim. “Com a
correria do dia a dia, a gente
deixa passar e acaba não indo
atrás”, finalizou.
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A
cultura do trigo tem
grande importância
para a cooperativa e
para muitos coopera-

dos que possuem suas pro-
priedades em regiões onde o
clima e o solo tem aptidão
para o cultivo. Por isso a Co-
camar tem incentivado o seu
plantio nestas regiões.

O Departamento Técnico da
Cocamar tem realizado reu-
niões com os cooperados e
colaboradores das unidades
de Rolândia, Apucarana, Ara-
pongas, Cambé, Warta, Nova
Fátima, Assaí e São Sebas-
tião da Amoreira para divul-
gar as diretrizes e os bene-
fícios do Projeto Trigo Bran-
queador, que teve seu iní-
cio em 2017, por Lean Six
Sigma e, hoje, se tornou um
processo dentro da coopera-
tiva. 

VALORIZADO - O objetivo prin-
cipal é fomentar o cultivo de
materiais de trigo que apre-
sentam qualidade industrial
de trigo branqueador. Estes
grãos são muito valorizados
pela indústria, sendo funda-
mental para a obtenção de
farinhas de alta qualidade. 

Segundo o gerente técnico,
Rafael Furlanetto, os novos
materiais de trigo apresen-
tam alto teto produtivo e
ótima tolerância às principais
doenças da cultura, mas ele
ressalta que o trigo é uma
cultura que exige bom conhe-
cimento técnico e capricho na
condução da lavoura, pois a
produtividade e a qualidade

do grão são diretamente in-
fluenciadas pelo clima e ma-
nejo. 

PLUS - Em 2017, após a vali-
dação da qualidade dos
grãos, os cooperados aderen-
tes ao projeto receberam um
“plus” de R$ 2,50 por saca de
trigo branqueador entregue
na cooperativa. Em 2018, em
virtude do bom cenário co-
mercial, o “plus” foi ainda
melhor, cada saca de trigo
branqueador aprovada teve
R$ 3,70 de incremento.

NA COCAMAR - Para 2020, o
cooperado que aderir ao pro-
jeto semeando os materiais
de trigo branqueador (TBIO
Noble, TBIO Duque e OR
Madre Perola) já tem definido
o “plus” de R$ 4,00 por saca
de trigo aprovado. E mais, as
opções de unidades que rece-
berão o trigo aumentaram:
Nova Fátima, São Sebastião
da Amoreira, São Jerônimo da
Serra, Apucarana, Arapongas
e Cambé Graneleiro. Vale res-
saltar que além do valor adi-
cional o cooperado também
participa de todos os benefí-
cios da cooperativa.

Reuniões com 
cooperados divulgam

diretr izes e  benef íc ios
do projeto

INCENTIVO

Estes grãos são muito valorizados pela indústria, sendo fundamental para a obtenção de farinhas de alta qualidade

Trigo branqueador é opção para cooperado
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A
Cocamar tem se des-
tacado como uma or-
ganização diferencia-
da no país devido a

enorme quantidade de iniciati-
vas sustentáveis desenvolvi-
das na cooperativa. São quase
40 projetos sustentáveis que
recentemente foram apresen-
tados no 1º Encontro Cocamar
de Sustentabilidade, realizado
no Auditório Cocamar, em Ma-
ringá, com a participação de
gestores e colaboradores de
diversas áreas da cooperativa
e coordenado pela analista de
Responsabilidade Social, Sa-

brina Ambrósio. São projetos
como o Terra Urbana, criado
em julho deste ano pela Coca-
mar e outras oito cooperativas,
para a produção de alimentos
como verduras e legumes em
espaços ociosos da cidade, be-
neficiando pessoas de baixa
renda ou excluídas do mercado
de trabalho. Ou o Dia C: Dia de
Cooperar, desenvolvido tam-
bém em parceria com outras
cooperativas em comemora-
ção ao Dia Internacional do
Cooperativismo e que visa aju-
dar entidades beneficentes do
município.

ODS

Atualmente são quase 40 iniciativas desenvolvidas na cooperativa que
estão relacionadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

Projetos sustentáveis distinguem a Cocamar
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Trabalhos foram apresentados no 1º Encontro Cocamar de Sustentabiliidade



ILPF - O Programa de Integra-
ção Lavoura-Pecuária-Floresta
(ILPF), incentivado há mais de
duas décadas e que já soma
200 mil hectares nas regiões
atendidas pela cooperativa,
também foi destaque, assim
como o Mais Saúde Cocamar
(voltado ao quadro de colabo-
radores), o Centro de Formação
de Futebol Cocamar (CFFC)
para meninos, o Museu do Coo-
perativismo, o Coral, o sistema
de reuso de água no parque in-
dustrial, e outros.

Isso sem falar na produção de
fios sustentáveis, a partir de
desfibrados e de garrafa PET;
no CooperJovem, que tem co-
mo objetivo disseminar a cul-
tura da cooperação nas esco-
las, interagindo com conheci-
mentos escolares e com situa-
ções problemas que interferem
na vida da comunidade; ou no
Projeto Cultivar, que envolve
inclusão de pessoas com defi-

ciência intelectual, refloresta-
mento e desenvolvimento sus-
tentável.

AGENDA MUNDIAL -A proposta
do evento, segundo Sabrina, foi
reunir as iniciativas desenvol-
vidas pela Cocamar que estão
direta ou indiretamente rela-
cionadas aos Objetivos do De-
senvolvimento Sustentável
(ODS), uma agenda mundial
adotada durante a Cúpula das
Nações Unidas em setembro
de 2015  para o Desenvolvi-
mento Sustentável, composta
por 17 objetivos e 169 metas
globais a serem atingidos até
2030.

Os participantes puderam co-
nhecer mais detalhes de cada
projeto e muitos se admiraram
ao saber o quanto a coopera-
tiva faz em prol das pessoas,
do planeta, da paz, das parce-
rias e da prosperidade de to-
dos. Um dos números que im-

pressionou a todos foi o indi-
cador de cogeração de energia
limpa: “Atualmente, 98% da
energia consumida pela coope-
rativa é oriunda de fontes re-
nováveis”, sublinhou Vitor Eu-
genio Finco.

ODS - Os 17 Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável
(ODS - agenda 2015 à 2030) se
baseiam nos 08 Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio
(ODM - agenda 2000 à 2015)
que alcançou vários resulta-

dos, sendo o maior deles a re-
dução pela metade das pessoa
que viviam em extrema po-
breza. Contudo ainda 1,2 bi-
lhões de pessoas vivem nessa
situação, por esse motivo os
ODS tratam metas mais ambi-
ciosas e integram empresas e
a sociedade civil ao debate que
antes era apenas entre gover-
nos.

“Os ODS são integrados e indi-
visíveis, e equilibram as três
dimensões do desenvolvimen-

to sustentável: a econômica, a
social e a ambiental. Todos os
objetivos tem a mesma impor-
tância, e os projetos sempre
vão atender mais de um, co-
mo por exemplo o Cultivar,
que atende os ODS 10,15,04,01
e 02 ”, ressalta Sabrina Am-
brosio, assinalando que nem
todos tem conhecimento da
enorme quantidade de iniciati-
vas sustentáveis na coopera-
tiva, o que faz da Cocamar uma
organização diferenciada no
país.
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• HORTAS – TERRA URBANA – (ODS 01 - Erradicação da pobreza)
• CAMPANHA SOLIDÁRIA DE NATAL – (ODS 02 - Fome zero e agricultura sustentável)
• FFW – (ODS 02 - Fome zero e agricultura sustentável)
• PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR –(ODS 02 - Fome zero e agricultura 

sustentável)
• INTEGRAÇÃO LAVOURA PECUÁRIA FLORESTA ILPF –(ODS 02 - Fome zero e agricultura 

sustentável)
• CALCÁRIO E GESSO – (ODS 02 - Fome zero e agricultura sustentável)
• SELO BIODIESEL SOCIAL – (ODS 02 - Fome zero e agricultura sustentável)
• MAIS SAÚDE – (ODS 03 - Saúde e bem-estar)
• CENTRO DE FORMAÇÃO DE FUTEBOL COCAMAR CFFC –(ODS 03 - Saúde e bem estar)
• CORAL – (ODS 03 - Saúde e bem estar)
• CULTIVAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – (ODS 04 - Educação de qualidade)
• GESTÃO DE PESSOAS E SESCOOP – (ODS 04 - Educação de qualidade)
• COOPERJOVEM - (ODS 04 - Educação de qualidade)
• PESQUISA DE ENGAJAMENTO, INDICADOR – (ODS 05 - Igualdade de gênero)
• NÚCLEO FEMININO/ LIDERANÇA FEMININA – (ODS 05 - Igualdade de gênero)
• ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES, REUSO – (ODS 06 - Água potável e

saneamento)
• ENERGIA LIMPA, USINA DE COGERAÇÃO – (ODS 07 - Energia acessível e limpa)
• ENERGIA LIMPA, PLACAS SOLARES NAS UNIDADES – (ODS 07 - Energia acessível

e limpa)
• PETRÓLEO VERDE – (ODS 07 - Energia acessível e limpa)

• PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, DOBRAR DE TAMANHO –(ODS 08 - Trabalho decente 
e crescimento econômico)

• COOPSOLI – (ODS 08 - Trabalho decente e crescimento econômico)
• LABS – (ODS 09 - Indústria, inovação e infraestrutura)
• CULTIVAR, INCLUSÃO DE PCD INTELECTUAL – (ODS 10 - Redução das desigualdades)
• MUSEU DO COOPERATIVISMO – (ODS 11 - Cidades e comunidades sustentáveis)
• FIOS SUSTENTÁVEIS, DESFIBRADOS E DE GARRAFA PET – (ODS 12 - Consumo e

produção responsáveis)
• REDUÇÃO DE RESÍDUOS NO PROVADOR – (ODS 12 - Consumo e produção

responsáveis)
• RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE – (ODS 12 - Consumo e produção responsáveis)
• INVENTÁRIO, REDUÇÃO E COMPENSAÇÃO DE CARBONO – (ODS 13 - Ação contra a

mudança global do clima)
• REDUÇÃO DE PLÁSTICO DE USO ÚNICO, CANECAS USE E ABUSE – (ODS 14 - Vida

na água)
• GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS – (ODS 14 - Vida na água)
• CULTIVAR REFLORESTAMENTO – (ODS 15 - Vida terrestre)
• PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL , BRAQUIÁRIA – (ODS 15 - Vida terrestre)
• PRÁTICAS DE COMPLIANCE – (ODS 16 - Paz, justiça e instituições eficazes)
• GOVERNANÇA COCAMAR – (ODS 16 - Paz, justiça e instituições eficazes)
• MARKETING COOPERATIVO – (ODS 17 - Parcerias e meios de implementação)
• DIA C: DIA DE COOPERAR – (ODS 17 - Parcerias e meios de implementação)
• Entre outros...

Projetos



H
istoricamente iden-
tificada com o pro-
dutor rural, que
representa parcela

expressiva dos seus associa-
dos, a Sicredi União PR/SP,
uma das maiores cooperati-
vas de crédito do País, sem-
pre deu especial ênfase à sua
área de Agronegócios. O ob-
jetivo é aprimorar cada vez
mais o relacionamento e a
qualidade do atendimento

prestado a esse setor, o
carro-chefe da economia.

“Ao dedicar toda a atenção
ao produtor rural, ele fez do
Sicredi a sua segunda casa,
um local onde se sente bem,
encontra os amigos e tem
tranquilidade e a segurança
de fazer bons negócios”,
afirma o gerente de Agrone-
gócio da cooperativa, Vítor
Pasquini. 

COOPERATIVA DE CRÉDITO

Para instituição, é fundamental garantir apoio ao setor que vem sendo
o carro-chefe da economia e impulsiona o desenvolvimento regional 

Sicredi se fortalece no agronegócio
para estar ainda mais próximo do produtor
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Essa proximidade, segundo
Pasquini, resulta não apenas
do ambiente agradável e do
portfólio de produtos ofereci-
dos, que estão entre os mais
competitivos do mercado,
mas também do fato de o Si-
credi estar muito familiari-
zado ao meio rural. 

É o que se observa, por exem-
plo, em Floresta (PR), pró-
ximo a Maringá – onde está
localizada uma das mais an-
tigas agências da coopera-
tiva. Nascido na cidade, o
gerente Eroncley Mário Do-
mingues conhece cada pro-
dutor associado e sua famí-
lia, muitos dos quais o viram
crescer, estabelecendo uma

relação de amizade e con-
fiança. Quando esse associa-
do pensa em uma instituição
financeira, analisando tam-
bém o histórico de atendi-
mento, produtos e serviços, é
natural que o Sicredi esteja
sempre em primeiro plano. 

“O grande protagonista do
Agronegócio é o produtor ru-
ral, pois ele movimenta a
economia do País, gera em-
pregos e tem a capacidade de
transformar sua propriedade
em uma empresa rural e pra
nós do Sicredi o associado ja-
mais será visto como um
cliente ou um simples nú-
mero, pois ele é o dono da
cooperativa e aqui todos têm

a oportunidade de decidir e
participar, assim criamos la-
ços de confiança que nos per-
mitem crescer juntos”. co-
menta Marcos Romani, ana-
lista de Marketing Agro.

Com a sua estrutura de Agro-
negócios focada em dois pi-
lares - agricultura familiar e
médios e grandes produtores
-, o Sicredi pretende fazer
com que essa relação com o
segmento rural seja exata-
mente a mesma em todas as
regiões de atuação da coope-

rativa, que hoje soma 109
municípios atendidos nos es-
tados do Paraná e São Paulo.

Com isso, ao apoiar cada vez
mais o setor agro em seu
enorme potencial para dina-
mizar a economia e impulsio-
nar o crescimento das re-
giões, a Sicredi União PR/SP
cumpre o seu papel de insti-
tuição financeira cooperativa
que demonstra estar compro-
metida com o desenvolvi-
mento em todos os seus
aspectos.

O gerente Eroncley
Mário Domingues,

conhece cada produtor
associado e sua família

Muito familiarizado ao meio
rural, o Sicredi conhece a fundo
a realidade e as demandas dos
produtores em cada época do
ano, falando a linguagem deles 

Confira um vídeo
sobre a reportagem com o
produtor Ricardo Dolfini

e seu filho Humberto
no Rally da Produtividade



P
arceiros no dia a dia
da propriedade, José
Carlos Canassa e o
filho, Fábio, de São

Carlos do Ivaí, não só traba-
lham juntos, mas, buscam
também se aprimorar a cada
dia, utilizando a melhor tecno-
logia disponível, para obter o
melhor resultado no que
fazem.

Desde pequeno, Fábio sempre
acompanhou o pai em todas as
atividades na propriedade e
aprendeu cedo a cuidar do que
é da família e a amar o tra-
balho no campo. 

ALTA TECNOLOGIA - A família
planta 605 hectares em São
Carlos do Ivaí, sendo 340 hec-
tares de soja no verão e milho,
no inverno, além de 265 hec-
tares de cana-de-açúcar. Na
média produzem 250 sacas de
milho por alqueire (104 sacas
por hectare) e 160 sacas de
soja por alqueire (66 sc/ha),
mas já chegou a colher 190
sacas de soja (79 sc/ha).

Segundo o engenheiro agrô-
nomo João Rodrigo Magnani,
da unidade de Floraí, que
acompanha a propriedade, os
Canassa seguem todas as re-
comendações técnicas, utili-
zando alta tecnologia nas la-
vouras e têm colhido o resul-
tado desse trabalho.

BRAQUIÁRIA - Como a terra é
muito argilosa, eles têm que
tomar o máximo de cuidado
com a compactação do solo,
caprichando também na fer-
tilização e cobertura. Por is-
so procuram sempre rotacio-
nar o cultivo de soja e milho
com braquiária e aveia, des-
frutando de todos os benefí-
cios que a prática propor-
ciona.

“São culturas cujas raízes
aeram e descompactam o
solo, ciclam nutrientes, dei-
xam palhada cobrindo o solo e
protegendo do calor e da
chuva, quebram ciclo de pra-
gas, doenças e plantas dani-
nhas e ainda são fontes de

matéria orgânica, entre outras
vantagens”, comenta Mag-
nani.

Além das demais recomenda-

ções técnicas, José e Fábio
fazem análise de solo todos os
anos, utilizam calcário e gesso
para correção, adubam con-
forme a demanda das culturas

e a necessidade do solo e,
quando possível, adicionam
cama de frango ao solo, au-
mentando o nível de matéria
orgânica.

José Carlos, o filho Fábio e o agrônomo Magnani

EXEMPLO

José Carlos Canassa e Fábio sabem da importância de trabalharem juntos e de
seguirem todas as recomendações técnicas para obter resultados na propriedade

Parceria entre pai e filho
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A
unidade de Doutor Ca-
margo, município a 40
km de Maringá, foi o
grande destaque da

35ª edição Copa Cocamar de
Cooperados, uma das maiores
competições rurais do país,
realizada no último dia 7 de
dezembro na Associação Co-
camar em Maringá. Seus coo-
perados conquistaram o pri-
meiro lugar em três competi-
ções: torneio de futebol suíço
da categoria supermaster
(acima de 55 anos), jogos de
truco e disputas de bocha na
categoria masculina.

VENCEDORES - No futebol de
veteranos (até 45 anos), Cia-
norte ganhou nos pênaltis de
Iporã, na final, e ficou com o
título; na categoria principal
(livre), São Jorge do Ivaí ven-
ceu Sabáudia por 3 a 1, na de-
cisão, e foi campeão pelo se-
gundo ano seguido; e, no más-
ter (até 55 anos), Primeiro de
Maio   derrotou Floresta por 1
a 0 na partida final e levou a

taça também pelo segundo
ano consecutivo.  No bocha fe-
minino, Ivatuba conquistou o
título após vencer Cianorte.

A Copa Cocamar de Coopera-
dos, que finaliza o calendário
oficial de eventos da Cocamar

em 2019, é voltada exclusiva-
mente para seus cooperados,
que representaram dezenas de
municípios dos estados do Pa-
raná e São Paulo. Ao todo fo-
ram mais de 2,5 mil partici-
pantes que tiveram um dia de
diversão e congraçamento. 

CONVIDADOS - Dois ex-joga-
dores profissionais abrilhan-
taram a festa como convida-
dos especiais: Edu Jonas,
ex-ponta-esquerda do San-
tos e da Seleção Brasileira
tricampeã do mundo em
1970, e Renato, ex-volante

do Corínthians, Flamengo,
Santos e outras equipes.
Ambos participaram da sole-
nidade de abertura, em que
o presidente do Conselho de
Administração, Luiz Lou-
renço, discorreu sobre a im-
portância da

COPA COCAMAR

Na categoria principal (livre), São Jorge do Ivaí venceu Sabáudia por 3 a 1,
na decisão, e foi campeão pelo segundo ano seguido

Doutor Camargo foi o grande destaque
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Com tradição de vencer, a equipe de São Jorge do Ivaí
conquistou o bicampeonato na categoria principal

O jogador aposentado Edu Jonas, ponta-esquerda do
Santos e da Seleção Brasileira, prestigiou os jogos





integração dos
produtores por meio da prá-
tica esportiva.

FEMININO E INFANTIL - Uma
programação especial foi pre-
parada para os públicos femi-
nino e infantil e o evento, que
começou às 8h, prolongou-se

até às18h30, quando foi co-
nhecido o último campeão.
Ao final, o presidente-execu-
tivo Divanir Higino agradeceu
a presença de todos, lem-
brando ter sido “um dia aben-
çoado”, em que os partici-
pantes puderam, também, for-
talecerem as amizades.

Doutor Camargo também ficou à frente
entre os competidores de truco 

No bocha feminino, o título ficou com as
representantes de Ivatuba

Liderando em troféus, Doutor Camargo
foi o vencedor do bocha masculino 
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Outro tradicional campeão, Cianorte suplantou os adversários entre os veteranos 

Doutor Camargo brilhou mais uma vez, levando a taça disputada pelos times do supermaster 

No máster, Primeiro de Maio garantiu também o campeonato pelo segundo ano seguido 

COPA COCAMAR



ALMANAQUE

Quase todos os equipamentos agrícolas,
tratores e máquinas da fazenda que
administra são da marca, assim como o
que tem comprado para sua propriedade 

Gilmar, um fã da John Deere

A
costumado a traba-
lhar com uso de alta
tecnologia e capricho
em tudo que faz, Gil-

mar Américo dos Santos, que
é administrador da Fazenda
Esperança, é o que se pode
chamar de um fã da marca
John Deere. Praticamente to-
dos os equipamentos agríco-
las, tratores e máquinas da
fazenda são da John Deere e o
primeiro que tem comprado
para a sua propriedade, de 104
hectares, também é da marca.

A Fazenda Esperança, tem
1.430 hectares de área culti-
vada e está localizada entre os
municípios de Londrina, região
da Serrinha, Marilândia e Ca-
lifórnia. 

Desde que viu a linha de máqui-
nas da John Deere em uma ex-
posição, se apaixonou e quando
conheceu a marca e a sua his-
tória, ficou encantado. “Fiquei
impressionado com a fala de
John Deere de que jamais colo-
caria seu nome num produto

que não tivesse o melhor dele”,
recorda-se o produtor. 

AVALIAÇÃO - No início da dé-
cada de 2000, quando foi com-
prar equipamentos para reno-

var a frota da fazenda, buscou
conhecer as características de
cada máquina existente no
mercado, experimentou várias
marcas, analisando vários
quesitos desde conforto até

qualidade das operações, eco-
nomia, confiabilidade, custo
benefício, desempenho, e a
sua escolha foi pela marca
John Deere. “Tive que fazer
uma avaliação detalhada para
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Parte do maquinário da fazenda



Gilmar começou a trabalhar na
Fazenda Santa Catarina, locali-
zada no município de Califórnia
em 1992, quando saiu do Colé-
gio Agrícola. No início, o pro-
prietário trabalhava mais com
pecuária de corte, mas sempre
investiu em alta tecnologia,
com transferência de embriões,
venda de animais puro sangue
charolês. Em 2002, com a com-
pra de uma propriedade maior,
passaram a priorizar mais a
agricultura, mas manteve o
mesmo padrão tecnológico no
manejo e práticas diárias.

Atualmente, metade da área
agrícola é ocupada com milho
no verão e o restante com soja

e no inverno trigo, aveia e bra-
quiária. São colhidos em média
170 sacas de soja por alqueire,
mantendo médias boas mesmo
em anos de estiagem. E a pro-
priedade é campeã de produti-
vidade em milho verão no mu-
nicípio, já tendo produzido em
média 646 sacas por alqueire
bruto ou média de 480 sacas lí-
quido. “Teve um talhão que
produzimos 550 sacas líquido
por alqueire”, conta. 

MILHO - Apaixonado pela agri-
cultura, o produtor sempre par-
ticipa de dias de campo em
busca de novas tecnologias e
materiais, avaliando desem-
penho. Cede espaço para em-

presas testarem materiais no-
vos, usa agricultura de preci-
são, faz análise de solo desde
o início do trabalho, tendo mais
de 25 anos de registros, assim

como dos índices pluviométri-
cos mensais e anuais desde
2001. 

“São várias tecnologias asso-

ciadas para ter resultado. Tem
que estar todo dia na lavoura,
se dedicar, acompanhar, buscar
aprender sempre, testar híbri-
dos, produtos,
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justificar a compra para o pro-
prietário”, recorda-se.

Gilmar conta que um ponto
que pesou na escolha foi a ne-
cessidade de ter bons equipa-
mentos para fazer o plantio na
janela ideal. “Nós plantamos
o milho verão primeiro e de-
pois a soja, mas como damos
preferência pelas variedades
precoces, não podemos perder
o ‘time’, desde as aplicações
preventivas até pós-plantio e
desenvolvimento da cultura,
sem falar no controle de pra-
gas e doenças”. 

TECNOLOGIA - O produtor tam-
bém destaca a tecnologia
John Deere, com GPS, máqui-
nas que se conversam entre
si, com sistema que evita so-
breposição usando duas má-
quinas, com mapa de colheita
e produção, aplicação de insu-
mos em taxa variável, con-
forme a demanda da planta e
do solo, aplicativo com todas
as informações reunidas num

único local e outras tecnolo-
gias modernas. Tudo isso, res-
salta, significa economia de
produto, menor fitotoxidade,
maior rendimento e sustenta-
bilidade. “Tem muita tecnolo-
gia nestes equipamentos. E
nossa ideia é ir aos poucos in-
serindo esses recursos”, co-
menta ressaltando o cuidado
que tem com a manutenção e
manuseio de cada equipa-
mento. 

HOMENAGEM - De toda a frota
John Deere da fazenda e da
propriedade de Gilmar, dois
são integrantes especiais: a
primeira “John Deere”, criada
carinhosamente por ele, que é
uma carroça que pintou de
verde e escreveu o nome da
marca com um pincel, quando
ainda sonhava em comprar as
máquinas; e a “Jandira”, um
trailer onde guarda peças e
instrumentos de trabalho,
feito de madeira em cima de
um chassi, que leva com trator
para qualquer lugar.

A mesma paixão pela marca e pelo campo se estendeu para os filhos de Gilmar. O
filho Bruno e a filha Aline estudaram no mesmo Colégio Agrícola Estadual Manoel
Ribas, de Apucarana, onde Gilmar se formou. Como o filho sempre ia com bota ou
acessórios da John Deere, a marca se tornou seu apelido. E quando logo depois a
irmã foi fazer o mesmo curso, acabou ganhando o apelido de “Jandira”, por ser irmã
do “John Deere”, mesmo nome que Gilmar deu para o trailer-oficina. Agora os filhos
estão terminando o curso de Agronomia.

John Deere até no nome

Preocupação com o solo e o meio ambiente

Gilmar e o filho Bruno: análises periódicas do solo



adubações de ba-
se e foliares. Fazemos colheita
de talhões separados e medi-
mos resultados e custo. O que
dá resultado, ampliamos para
áreas maiores”, afirma Gilmar. 

DIFERENCIAL - O grande dife-
rencial da propriedade, entre-
tanto, é o trabalho com solo
que desenvolve, com adubação
verde, rotação de culturas (tem
testado várias, entre elas a bra-
quiária), calagem, adubação
química e biológica e o cuidado
com a compactação do solo,
usando trator com dois pneus
(duplado), além de semeadeira
e reboque com pneu de alta flu-
tuação, e colheitadeira com
pneu duplo, que distribui me-
lhor o peso, dá maior estabili-
dade e uniformidade a máqui-
na, segurança ao operador e
evita muita manobra.

“Nossa maior preocupação é
com o solo, que é o que dá vida.
Pensamos nas gerações futu-
ras. Muitos se preocupam com
que semente plantar e esque-

cem o solo e outros detalhes
importantes como a velocidade
menor de plantio, regulagem da
máquina ou manter sempre a
mesma profundidade de plan-
tio”, afirma Gilmar. Isso, conta
o produtor, é que vai dar unifor-
midade na germinação e evitar
a concorrência por luz. “São
detalhes, mas que fazem dife-
rença no final”.

DESAFIO - O grande desafio
para Gilmar foi plantar em nível
em um terreno bastante incli-
nado e manter lavoura sem
erosão. O agrônomo César Cae-
tano, que dá assistência ao pro-
dutor, e o gerente da unidade
local da Cocamar, Valdecir
Frare, brincam que Gilmar
planta com espingarda e colhe
com estilingue. 

Alguns talhões da propriedade
são bastante acidentados, com
uma inclinação média do ter-
reno de 30%, plantando euca-
lipto nos declives maiores. “Só
é viável o plantio nas áreas
mais inclinadas por causa do

cuidado com o solo. No início,
quando via erosão, dava von-
tade de apoiar com a mão.
Agora, a realidade é outra”.

RECUPERAÇÃO - O produtor
também tem trabalhado para
aumentar o índice de matéria
orgânica no solo, e a terra já
apresenta uma camada rica em
húmus, toda aerada, com vá-
rias palhadas e raízes. “Tinha
lugar que era pura pedra. Reti-
ramos as pedras num trabalho

de formiguinha ou as aterramos
levando terra de um lugar para
outro, recuperando o solo.
Tinha lugar que nem entrava
cavalo e estamos plantando e
colhendo bem. Limpamos mais
de 15 alqueires dessa forma”,
comenta. 

O dono da propriedade tam-
bém tem cuidado especial
com o meio ambiente. São
mais de 600 hectares de re-
serva formando um corredor

de mata recuperada. Gilmar
conta que em 1970, estava
tudo desmatado nas margens
dos rios. Hoje, reflorestou
tudo plantando mais de 60 mil
árvores nativas.
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Frare, Gilmar e César: detalhes que fazem a diferença

Confira mais fotos e um
vídeo sobre a reportagem



E
m setembro de 2019, o
cooperado Pedro Dal
Santos, de Congoinhas,
comemorou 73 anos e

fez o que mais gosta: reuniu
mais de 200 pessoas entre fa-
miliares e amigos para festejar
a data em um almoço com cos-
tela a fogo de chão e truco. 

Pedro nasceu em 1946 em
Santa Amélia, distrito de Ban-
deirantes, no norte do Paraná.
Na época, ainda havia floresta
para todo lado na região e para
ir à cidade, se passava por um
picadão no meio da mata. Não
tinha hospital ou médicos, mas
apenas uma igreja de madeira,
alguns botecos, duas vendas e
algumas casas. Foi uma par-
teira quem fez o parto no sítio.

CHEGADA - A família veio de
Monte Alto, São Paulo em 1935,
desmatar, formar café e traba-
lhar como porcenteira numa
grande fazenda da região. Mais
de dez anos depois, o fazen-

deiro vendeu 90 alqueires de
mata para vários empregados
que o ajudaram a abrir a fa-
zenda. O pai de Pedro, Paulino,
ficou com cinco alqueires, pa-
gando parcelado.

Da infância, Pedro se recorda
de pouca coisa como da mata
que cruzava correndo, junto
com outras crianças, para ir à
escola, ou da primeira casa,
feita com palmito, sapê e chão
batido, onde morou por cinco
anos. Depois, fizeram uma casa
de tábua coberta de tabuinha.
Só com 17 anos é que construiu
uma casa com madeira e telha
de uma tulha velha.

MARCAS - Mas o que mais mar-
cou sua infância foi a morte de
Paulino, aos 36 anos, quando
Pedro tinha sete anos. A mãe,
Maria (falecida em 2002), ficou
viúva aos 35 anos, com dez fi-
lhos para criar. O caçula estava
com 9 meses e o mais velho,16.
O casal havia recém comprado

o sítio e estava pagando. E para
complicar ainda mais a situa-
ção, na sequência, em 1955,
uma forte geada acabou com o
cafezal. Foram anos difíceis.

Paulino sofreu um acidente
sério. Ele estava descoivarando
uma área recém aberta quando,
por causa da chuva sobre a
cinza lisa da queimada, ele es-
corregou e caiu de costas e o
tronco de cebolão, de dois me-
tros de comprimento, que car-
regava, caiu sobre o peito. Foi
para o hospital de Bandeirantes
vomitando sangue. Ficou um
ano de cama. Foi quando des-
cobriu que estava com câncer.

PALAVRA - Foi o avô, pai de
Maria, quem deu a maior força
na época. “Meu avô falava: não

vende o sítio, zela da brota que
o café vem. Estou aqui para te
ajudar”, conta Pedro. Como
Maria sempre trabalhou ao lado
do marido, sabia o que fazer e
isso ajudou muito. O avô tam-
bém abriu crédito na venda
para a família, com prazo de
ano para pagar, e avalizou: se
não pagar, manda a conta. “Nos
primeiros anos, vivíamos das
plantações de subsistência e
trabalhávamos nos vizinhos.
Quando voltamos a colher café,
as coisas ficaram mais tranqui-
las”, afirma o produtor. 

TRABALHO - Todos trabalha-
vam, mesmo os mais novos.
Aos 10 anos, Pedro abanava 10
sacos de café por dia. “Minha
mãe sempre dizia que serviço
de criança era pouco, mas

quem perdia era louco”, conta
o produtor que aos 13 anos já
tinha responsabilidades, e aos
15 anos, tomava conta da famí-
lia, cuidava da lavoura, vendia
a produção e ajudava a criar os
irmãos mais novos, depois que
os mais velhos se casaram.
Pedro ficou no comando da fa-
mília dos 15 aos 28 anos, quan-
do casou. Nem todos conti-
nuaram na agricultura. 

“Tudo que conquistamos foi
com muito trabalho, dedicação
e graça de Deus. Mantemos
porque deu trabalho para ga-
nhar, por isso aprendemos a
dar valor”, comenta. No perío-
do, além dos cinco alqueires de
café, arrendavam terras de vi-
zinhos para plantar milho e fei-
jão, e ter mais renda.

Pedro sempre gostou de jogar futebol e quando adolescente
era bom de bola. Se o time do bairro acabava, achava outro
para fazer parte. Quando tinha 15 anos, um primo quis levá-
lo para São Paulo, para jogar nos times de lá, e ele até que
ficou tentado a ir, mas a mãe não deixou e ele sabia de suas
responsabilidades. 

As dificuldades na época eram tantas que o produtor jogava
descalço e andava para todo lado de alpargatas. Só aos 22
anos calçou um sapato. Também só tinha duas mudas de
roupa: a de trabalho e a de domingo. Usava uma a semana
toda e tirava no final de semana para lavar.

Bom de bola

Jornal  de  Ser v iço  C ocam ar   |   29

Os Dal Santos vieram em 1935 para o Paraná
Como perdeu o pai muito cedo, Pedro,
de Congoinhas, aos 15 anos já tomava
conta da família e da produção

FAMÍLIA DO CAMPO 

Família se manteve e cresceu unida

Uma cerimônia tradicional de
que participou por anos foi a
de recomendação das almas,
durante a quaresma. Um gru-
po de produtores se reunia na
quaresma e com violas e vio-
lões passeavam a noite pelas
propriedades rurais, tocando

em frente às casas dos produ-
tores e fazendo orações. Os
moradores podiam até se le-
vantar, mas não podiam abrir
a porta nem a janela. 

O grupo tinha umas dez pes-
soas, de todas as idades, e na

época, Pedro tinha 10 anos,
mas, gostava de acompanhar
o cortejo. Iam de casa em casa
e varavam a noite, até às 5
horas da manhã. Pedro fez isso
por anos, além de participar da
encenação da Paixão de Cristo
e da procissão.

Recomendar as almas





A Festa de Santo Antonio que
começou a ser feita para cum-
prir uma promessa, se tornou
tradição na família, que é fes-
teira por natureza. Em Santa
Amélia, por anos, os Santos fi-
zeram a Festa de Santo Anto-
nio. Pediam prenda a vizinhos
e chegavam a juntar mais de

400 quilos de carne e mil pes-
soas da vizinhança. 

Quando se mudaram para
Congoinhas, começaram a or-
ganizar a festa para São Pedro
reunindo mais de 800 pes-
soas. Isso até a década de
1990. Aí começou a virar ba-

gunça e Pedro achou melhor
parar. Por anos, o produtor foi
o festeiro da igreja, correndo
as fazendas pedindo prenda
para organizar as festas. Em
1988 chegou a juntar 30 novi-
lhas, além de leitoas, carnei-
ros e frangos. Hoje só faz a
reza com a família. 

Como o sítio ficava em um local
que geava muito, em 1966 Pe-
dro arrancou o café para plantar
algodão, depois de trabalhar na
colheita da pluma para um ami-
go, que o ensinou como plantar
e forneceu semente, além de
comprar a produção. Quase nin-
guém plantava algodão na re-
gião na época. Por isso, quando
veio a geada de 1975, já não
tinha nada de café e não sofreu
tanto. Mas apaixonado por café,
tem até hoje 100 pés que cuida,
colhe e torra para consumo da
família, além das plantações de
subsistência, horta, pomar e
criações que cuidam para se
manter ativo.

A troca para o algodão foi um

bom negócio. Chegou a plantar
50 alqueires, boa parte arren-
dado de vizinhos. Trabalhava em
sociedade com os irmãos.
“Chegamos a colher 750 arro-
bas de algodão por alqueire,
mas nos últimos anos a média
era de 250 arrobas”. Um dos
problemas era a erosão. “Fize-
mos curvas de nível, diminuiu o
problema, mas não segurava
muito porque não se tinha a tec-
nologia de hoje e as curvas não
eram feitas em microbacias”.

TERRA BOA - Em 1982 Pedro ven-
deu a propriedade de 40 alquei-
res em Santa Amélia e se mudou
para Congoinhas, adquirindo 120
alqueires. “Na época era uma re-
gião com muito pasto e inverna-

da de milho, tudo cheio de ero-
são. Não se via lavoura boa. Cos-
tumavam tocar fogo na palhada
e o capim marmelada cobria tu-
do. Também tinha muita samam-
baia e pinheiro, o que mostrava
que era um solo acido. “Vi que
era uma terra boa, mas faltava
cuidado. Agora produz de 120 a
150 sacas de soja e 90 sacas de
trigo por alqueire”, comenta. O
produtor fez curvas de nível em
microbacia, análise de solo, ca-
lagem, adubou com o que a terra
pedia. Plantou aveia alguns anos,
faz rotação com milho e procura
adotar uma boa tecnologia.

Desde 1987 iniciou o plantio de
soja, trigo e milho e hoje planta
400 alqueires sendo 160 da fa-
mília e o restante arrendado.
Trabalha junto com os filhos,
Rogério, Rivael, Isaías e Nisael
que é Conselheiro Consultivo da
Cocamar, e já tem um neto,
João Pedro, filho de Rivael, que
ajuda. “Eu fico mais na orienta-
ção”, brinca. Casado com Cleu-
sa desde 1974, tem mais duas
filhas, Rosimari e Enilda. 
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Mudar foi bom negócio

Maria, a mãe de Pedro, sempre
foi muito devota e vivia fazendo
promessas aos santos. Por
anos realizou a Festa de Santo
Antonio, em Santa Amélia, e
chegou a fazer uma capela no
sítio, em meados da década de
1960, para pagar uma pro-
messa. Numa das compras de
terra, adquiriu oito alqueires de
café para pagar na colheita. O
problema é que começaram a
prever geada no ano. Maria
orou ao santo e não geou. Com
a ótima colheita, conseguiu
pagar o sítio e a promessa. 

PROMESSA - Por motivo se-
melhante fez promessa a
Nossa Senhora de Lourdes,
construindo uma gruta com pe-
dras da beira do rio, arrastadas
com trator por 8 km. Quando
vendeu o sítio, fez questão de
que a gruta fosse desmontada
no sítio antigo e reconstruída
no novo, em Congoinhas.

Em outro momento de dificul-
dade financeira da família, em
que ficou sem recursos para
plantar em 2005, foi a vez de
Pedro fazer promessas. Além
da estiagem que afetou a pro-
dutividade das áreas como um
todo, a soja plantada num
pasto arrendado não produziu

nada. “Foi vendido um produto
errado e o mato tomou conta.
Tive que tirar dinheiro do bolso
para pagar a renda”.

VIAGEM - Por conta da devoção
da mãe a Nossa Senhora Apa-
recida, em 1960 começou outra
tradição na família: a viagem
para Aparecida do Norte. A pri-
meira foi feita de carona em
uma rural do vizinho. “Coloca-
mos dez pessoas dentro e fica-
mos um dia e meio na estrada,
mas valeu. A partir daí, todo
anos dávamos um jeito de ir ao
santuário, promessa que minha
mãe cumpriu até enquanto
aguentou viajar. Mas, a família
continua indo”, conta.

Além da fé, a veia política é
outra coisa comum na família.
Pedro foi eleito vereador de
1993 a 1996 por Congoinhas,
mas acabou desistindo da car-
reira política. Seu filho, Nizael,
foi eleito por dois mandatos em
2002 e 2009, mas também lar-
gou mão da política.

Devoção e política

FAMÍLIA DO CAMPO 

Acesse o QRCode
e veja mais fotos e vídeos

Festa é com os Santos
Maria e Paulino chegaram em 1935





A
receita da moqueca
preparada à moda
baiana pela produtora
Vera Lúcia Santos, de

Jussara, é uma fiel homenagem
aos costumes culinários de sua
terra natal, a Boa Terra, de onde
ela foi trazida ainda pequena
para o Paraná. Aqui, o trabalho
e a vida na roça moldaram sua
vida, trazendo muitos outros pa-
ladares e conhecimentos da
mistura de vários povos, mas
Vera nunca se desapegou de
suas tradições.

SEGREDOS - Foi vendo a mãe e
parentes lidando com as pane-
las que ela aprendeu e aprimo-
rou os segredos da cozinha,
fazendo desse território um re-
duto onde desenvolve a sua
arte. E quando o assunto é co-
mida baiana, não podem faltar
o azeite de dendê, o óleo de coco
e outros itens muito apreciados,
que fazem a diferença, como o
típico tempero baiano, a base de
coentro, cominho e pimenta-do-
reino, que manda vir de uma loja
especializada em produtos do
Nordeste, de São Paulo. 

Zé Peixinho, seu marido, é de
origem pernambucana e a famí-
lia dele migrou em 1959 tam-
bém para fazer a vida no Sul.
Casados há 41 anos, ele e Vera
têm dois filhos e vivem num pe-
queno sítio em Jussara, região
de Cianorte, onde produzem
grãos e criam frangos. Zé asso-
ciou-se à Cocamar em 1980  e o
filho José Aparecido é o mais
novo cooperado da família, en-

quanto Vera, há muito tempo,
participa do núcleo feminino
mantido pela unidade local da
cooperativa no município. 

ENCOMENDAS - Com seu jeito
alegre, simpático e prestativo,
que combina bem com o do ma-
rido, Vera se tornou conhecida
em Jussara também pelo ta-
lento no forno e no fogão. Para
deleite do pessoal, ela aceita
encomendas e fornece baciadas
de pamonha, bolos (o de man-
dioca é o seu preferido), a fa-
mosa tapioca como poucos sa-
bem fazer, assados e um varia-
do cardápio de delícias baianas
e da gastronomia brasileira em
geral. 

ESMERO - Sem precisar anotar
as receitas, ela vai elaborando
os pratos com esmero, incrível
facilidade e algumas caracte-
rísticas que lhe são peculiares.
Por exemplo: em sua comida,
só utiliza banha de porco, recor-
re a temperos naturais e não
aprecia massa de tomate (que
substitui por colorau). 

Aliás, parte de seus ingredien-
tes está no próprio quintal, onde
há porcos caipiras alimentados
com milho, frangos mantidos
em separado da granja, roça de
mandioca, horta e pomar. E,
mesmo conhecendo tanto em
matéria de cozinha, a incansá-
vel Vera ainda costuma pesqui-
sar novidades na internet, com
aquela disposição de quem pro-
cura estar sempre se aprimo-
rando. 

MOQUECA À MODA BAIANA

INGREDIENTES

• 2 kg de bacalhau, pintado
ou salmão (evitar peixes que
tenham muito espinho),
cortados em pequenos
pedaços; se optar por
bacalhau, é preciso dessalgar;  

• 1 cebola grande picada;
• 2 tomates picados (tirar as

sementes); 
• 3 pimentões (um de cada cor:

vermelho, amarelo e verde), 
cortados em pequenos
pedaços; 

• 3 dentes de alho; 
• 1 garrafinha de ½ litro de

leite de coco; 
• uma porção de camarões 

grandes; 
• tempero baiano (comprado 

em casas de produtos do
Nordeste, à base de coentro, 
cominho e pimenta-do-reino) 

• sal a gosto; 
• uma pitada de colorau; 
• Os ingredientes para o

recheio, que dá volume ao 
prato, são: milho verde,
azeitona sem caroço, ervilhas, 

cogumelos e uma garrafa de 
100 ml de azeite de dendê. 

MODO DE FAZER 

Os ingredientes devem ser co-
zidos numa panela em separa-
do, com o tempero baiano.
Quando cozidos, retirar com es-
cumadeira e reservar. Deixe so-
mente um pouco de ingredien-
tes na panela, para adicionar o
leite de coco. Quando o leite de
coco estiver fervendo, retorne
com o peixe na panela, tampe e
deixe por alguns minutos. Se for

bacalhau, não é necessário
mais que 10 minutos. 

Agora junte todos os ingredien-
tes, inclusive o recheio, com o
azeite de dendê, salgue à gosto
e não se esqueça de dar uma
pitada de colorau. Para finali-
zar, coloque tudo numa traves-
sa, cubra com papel alumínio
e leve ao forno por mais alguns
minutos.  A moqueca pode ser
acompanhada de arroz branco,
pirão de peixe e farinha de
mandioca. 

FESTIVAL

Preservando as tradições baianas
Manuseando seus temperos, a produtora
de Jussara elabora pratos e quitutes que
fazem a alegria da família e de muitos
apreciadores em sua cidade  

Vera Lúcia  e o esposo Zé  Peix inho  
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