


A
s estatísticas mos-
tram que ações des-
cuidadas do próprio
trabalhador é a princi-

pal causa dos acidentes de
trabalho, respondendo por
80% das ocorrências. E isso
vale também para o trabalha-
dor rural. Por isso, a equipe de
segurança da Cocamar, sem-
pre que possível, tem alertado
os cooperados quanto aos cui-
dados a serem tomados no dia
a dia.

Atentar para a segurança no
trabalho não apenas garante o
bom funcionamento dos negó-
cios e da produção, mas, o
mais importante, preserva vi-
das humanas. Por isso, a re-
comendação é conscientizar,
incentivar a atenção às nor-
mas de segurança e realizar
treinamentos frequentes dos
trabalhadores, despertando
uma cultura de prevenção, na
qual cada um é responsável
pela segurança de todos.

LEGISLAÇÃO - Há legislações
específicas que regulamen-
tam como serviços que ofere-

cem riscos ao trabalhador
devem ser executados e quais
os equipamentos de proteção
individual e coletiva que estes
devem utilizar. Também, todos
os equipamentos e ferramen-
tas para manuseio, transporte
e utilização no campo vêm
com rígidas indicações de uso
e cuidados, porém, os aciden-
tes continuam ocorrendo e nu-
ma frequência muito maior do
que o desejado.

RISCO - A falta de proteção de
partes móveis em máquinas e
implementos agrícolas é um
dos itens que oferece maior
risco nas propriedades rurais,
podendo provocar graves aci-
dentes, ou até mesmo fatais,
ao entrar em contato com a
roupa ou partes do corpo
(mãos, braços, cabelo).

As proteções, dispositivos e
sistemas de segurança devem
fazer parte das máquinas e
implementos desde a sua fa-
bricação, não podendo ser
considerados itens opcionais.
Eles estão previstos na Norma
Regulamentadora 31 - Segu-

rança e Saúde no Trabalho na
Agricultura, Pecuária, Silvicul-
tura, Exploração Florestal e
Aquicultura - e na NR 12 - Se-
gurança no Trabalho em Má-
quinas e Equipamentos, do
Ministério do Trabalho e Em-
prego (MTE).

BIG BAGS - O armazenamento
ou manuseio incorreto dos
“big bags”, hoje comumente
usados nas propriedades ru-
rais e que chegam a pesar até
uma tonelada e meia, é outra
causa de acidente que pode
ser fatal, se cair sobre os tra-
balhadores. 

Dentre os cuidados recomen-
dados por especialistas no
manuseio desses equipamen-
tos estão sempre levantar os

big bags pelas quatro alças,
garantindo a distribuição do
peso na movimentação, e, ja-
mais, o trabalhador pode rea-
lizar qualquer atividade ou
permanecer em baixo de um
enquanto o mesmo estiver
suspenso. No empilhamento
dos fertilizantes, deve-se
sempre utilizar a forma pira-
midal para evitar desmorona-
mentos e não ultrapassar o
limite de dois big bags. E para
abrir os big bags descartáveis,
já existem no mercado ferra-
mentas de corte com lâmina
oculta. 

CUIDADOS - Há outras regras
básicas para manter a segu-
rança do trabalhador do cam-
po como nunca armazenar
produtos químicos no mesmo

galpão que alimentos, rações
ou remédios, ou o uso perma-
nente pelos trabalhadores dos
devidos Equipamentos de Pro-
teção Indi- vidual (EPI) ao rea-
lizarem suas atividades.

Também, alguns insumos pos-
suem uma Ficha de Informa-
ção de Segurança de Produto
Químico (FISPQ), na qual
constam os dados sobre ar-
mazenamento, controle de va-
zamento/derramamento, me-
didas de primeiros socorros,
combate a incêndios e outras
recomendações. Em caso de
acidente, o atendimento mé-
dico pode não ser tão rápido
quanto o esperado, e, além da
prevenção, conhecer estas
instruções pode fazer a dife-
rença.
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SEGURANÇA

Cerca de 80% dos acidentes de
trabalho ocorrem por falta de
cuidado dos trabalhadores,
apontam as estatísticas 

Descuidos podem ser fatais



Divanir Higino,
presidente da Cocamar

V
ivemos um processo da
história da humani-
dade em que tudo pa-
rece estar sendo rees-

crito ou passado a limpo. Nos
últimos anos, mudamos a for-
ma de acessar informações, de
fazer compras, surgiram novas
práticas e os mais diferentes
aplicativos para facilitar nossa
vida, enfim. São muitas as ino-
vações que se inserem, a to-
que de caixa, no dia a dia das
pessoas.  

Como não poderia ser diferen-
te, essa reconfiguração toda
está acontecendo também, em
ritmo veloz, na atividade agro-
pecuária e a Cocamar tem pro-
curado transmiti-las aos seus
cooperados, por meio da reali-
zação de eventos técnicos, com
destaque para o Safratec, e
também o Dia de Campo de In-

verno, eventos reconhecidos
pelo seu valioso conteúdo em
novidades do gênero, sem falar
de um extenso calendário que
inclui dias de campo regionais,
palestras, encontros técnicos,
viagens de intercâmbio e ou-
tras iniciativas.

Mais do que nunca, o produtor
precisa estar antenado e en-
volver a família nessa nova re-
alidade do campo, para que
todos possam conhecer e par-
ticipar da incorporação dos
novos conhecimentos que se
apresentam e que podem sig-
nificar a sua permanência na
atividade. É imprescindível que
esposa e filhos se envolvam di-
retamente na gestão, ajudando
na assertividade das decisões
e na superação de desafios que
não podem ser postergados,
entre os quais a busca por so-
luções para o aumento da pro-
dutividade e a racionalização
de custos. 

Os produtores cooperados da
Cocamar, e seus familiares,
têm a oportunidade de desen-
volver os negócios recorrendo
a práticas e tecnologias testa-
das e acessíveis, contando com
o apoio profissional de uma
equipe técnica preparada, bem
como com estruturas operacio-
nais distribuídas por todas as
regiões. Os cooperados perten-
cem a uma cooperativa forte e
conceituada que trabalha para
que eles obtenham o maior re-
torno econômico possível em
suas atividades. 

Por isso, cooperado, nunca
deixe de participar das realiza-
ções técnicas da sua coopera-
tiva, que são organizadas para
indicar-lhe os caminhos que
você vai trilhar no futuro pró-
ximo, lembrando que inova-
ções outras continuarão a nos
surpreender e precisamos
estar preparados para absorver
sem demora tudo o que nos

venha a fazer mais competiti-
vos.

Esta edição do Jornal Coca-
mar traz também uma inte-
ressante reportagem sobre o
inédito projeto Manejo de Solo
realizado pela cooperativa em
parceria com a Embrapa, em
que mais uma vez ficou de-
monstrada a importância da
braquiária para a sustentabi-
lidade do ambiente produtivo,
por meio da reestruturação fí-

sica, química e biológica do
solo, bem como para a infil-
tração de água. Tão impor-
tante quanto às modernas
tecnologias, o manejo ade-
quado do solo precisa receber
a atenção do produtor que tra-
balha para elevar suas médias
de produtividade.   

Converse a respeito disso com
o gerente de sua unidade e, re-
petindo, não deixe de participar
de nossos eventos técnicos.

PALAVRA DO PRESIDENTE

O agro em constante evolução.
Você está se preparando? 

Os cooperados pertencem a uma cooperativa forte e

conceituada que trabalha para que eles obtenham o

maior retorno econômico possível em suas atividades. 

Mais do que nunca, o produtor precisa estar antenado e envolver a
família nessa nova realidade do campo, para que todos possam
conhecer e participar da incorporação dos novos conhecimentos que
se apresentam e que podem significar a sua permanência na atividade
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RALLY
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Dinorah, a história 
de uma vencedora
Após um trágico acidente em que perdeu o marido e três filhos, em 1981, ela buscou forças para
enfrentar os desafios de gerir a fazenda e, com o tempo, se tornou uma produtora de sucesso

A produtora passou a dividir a administração dos
negócios com a filha Carolina que, por sua vez,
conta também com a parceria do filho Cláudio



A
gestão feminina em
uma propriedade rural
se tornou comum hoje
em dia, mas em 1981

não era bem assim. Foi nessa
época que Dinorah Rodrigues
Vieira assumiu o comando da
fazenda da família em Ibaiti,
norte do Estado. Um tempo em
que nem todo funcionário
aceitava receber ordens de
mulher e o campo ainda era
um território quase que exclu-
sivamente masculino.  

Não havia escolha. A vida tran-
quila e confortável de dona de
casa em Curitiba, onde era es-
posa de empresário, mãe de
três filhos e duas filhas, ela
teve que trocar de uma hora
para outra pela rusticidade de
uma área rural distante da ca-
pital. Naquele ano, em um aci-
dente aéreo, pereceram o
marido Cláudio e os três fi-
lhos.

A partir de então, com duas fi-
lhas pequenas, a determinada
Dinorah faria o seu destino e
coube ao tempo revelar a fibra
de uma mulher que aprendeu a
conviver com suas dores, su-
perar os desafios e vencer na
atividade agropecuária. 

A FILHA E O NETO - Há cerca de
uma década, a produtora pas-
sou a dividir a administração
dos negócios com a filha Ca-
rolina que, por sua vez, conta
há quatro anos na fazenda
com a parceria do filho Cláu-

dio, seu braço direito. Três ge-
rações de uma família apaixo-
nada pelo mundo rural e que
procura desenvolver suas ati-
vidades de forma sustentável. 

Nos 600 alqueires da Estância
Carolina, que integra a Agro-
pecuária Fabema, é mantida
pecuária de corte em sistema
de cria-recria-engorda e pro-
dução de grãos com o plantio
de soja no verão e milho no in-
verno. 

CRESCER - Tecnologias mo-
dernas são utilizadas para al-
cançar os melhores resulta-
dos e o objetivo é “crescer

com os pés no chão, dando um
passo de cada vez”, afirma
Carolina. “Temos consciência
de que é preciso trabalhar pri-
meiramente o solo”, diz a pro-
dutora.  

Segundo ela, a família pro-
cura conduzir seus negócios
com a maior segurança pos-
sível, planejamento e capri-
cho em todos os detalhes,
sem depender muito de fi-
nanciamentos e sempre re-
ceptiva a novos aprendizados.
Outra particularidade mar-
cante é o reconhecimento e a
valorização da equipe de co-
laboradores.

Jo rnal  d e  S er v i ço  C ocamar   |   5

A  produtora está ligada à  unidade da
Cocamar em Nova Fátima

A produtora Carolina Rodrigues Vieira e o gerente da unidade da Cocamar  em São Sebastião da Amoreira
e Nova Fátima, Claudinei  Donizete Marcondes, durante a  visita da equipe do Rally 





Para proteger e reestruturar
o solo, uma das estratégias
é o cultivo de capim braquiá-
ria - que a Estância Carolina
vem fazendo pelo segundo
ano seguido, orientada pela
Cocamar. É sobre a palhada
desse capim que, no verão,
efetua o plantio direto da
soja. 

BRAQUIÁRIA - Além de pro-
teger a camada superficial
da erosão e da incidência
solar, a palha inibe o surgi-
mento de ervas de difícil
controle, sendo que o intenso
sistema de raízes da braquiá-
ria favorece o desenvolvi-
mento da lavoura, ajuda a
descompactar o solo e a ci-

clar nutrientes.

A Estância Carolina é aten-
dida pela Cocamar em Nova
Fátima. A unidade, que foi
aberta no início deste ano,
tem como gerente Claudinei
Donizete Marcondes, tam-
bém responsável por São Se-
bastião da Amoreira. 

Mãe, filha e neto: nenhum
deles tinha afinidade com o
meio rural. Quando ficou viú-
va, Dinorah poderia ter op-
tado pela decisão mais fácil:
vender as terras que haviam
sido adquiridas em 1972. Em
vez disso, não teve dúvidas ou
receio em assumir o coman-
do, resolvida a se transformar
em uma produtora rural, fa-
zendo da propriedade a sua
escola. “Minha mãe enxugou
as lágrimas e arregaçou as
mangas, pronta para essa
nova fase da sua vida”, diz a
filha Carolina. A perseve-
rança e a força interior, sem-
pre querendo aprender, foram
algumas de suas caracterís-
ticas, para a superação das
adversidades.  

EMPREENDEDORA - Quando o
Rally Cocamar visitou a fa-
zenda, Dinorah estava em via-
gem. Aos 83 anos, ela conti-
nua na ativa e é quem dá a úl-
tima palavra: “ela é a nossa
chefa”, brinca a filha, lem-
brando que a mãe permane-
ceu por cerca de 30 anos
praticamente sozinha na ges-
tão dos negócios. “Nesse
tempo, ela não apenas se
mostrou uma produtora
exemplar e respeitada em

suas decisões, como, com
maturidade, empreendeu e
até inovou em algumas práti-
cas na pecuária.” 

Graduada em administração
de empresas, Carolina desen-
volveu uma carreira profis-
sional antes de, também ela,
se tornar uma produtora, afir-
mando ter sido a melhor es-

colha de sua vida. Mais tarde,
o filho Cláudio, hoje com 27
anos, chegou para participar
da gestão. Tão logo concluiu
o curso de arquitetura em Cu-
ritiba, ele guardou o diploma
e se mandou para ajudar a
mãe e a avó em Ibaiti: “Des-
cobri, ainda quando era estu-
dante, que o meu futuro esta-
ria aqui, na atividade rural”.
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Três gerações e uma paixão pelo campo
RALLY 

Carolina, o filho Cláudio e um dos
colaboradores da fazenda

Toda atenção ao solo 

Veja reportagem especial Rally Cocamar
de Produtividade - Exemplo de

Sucessão na Gestão Feminina Rural
em Ibaiti acessando o QRCode



Graduada em farmácia, Flávia
Giansante tinha 27 anos em
2014 e uma carreira prestes a
começar quando se viu diante
do desafio que mudaria com-
pletamente seu destino. 

A perda do pai, Sernai, vítima
de um acidente aéreo ocorrido
em março daquele ano, no in-
tervalo entre a colheita de
soja e a semeadura do milho
de inverno, deixou a proprie-
dade de 100 alqueires em Pri-
meiro de Maio (PR), cidade
onde a família reside, nas
mãos de Flávia e de sua mãe
Maria Madalena. O único ir-
mão dela, Sernai Filho, tam-
bém havia falecido, seis anos
antes, em outro acidente de
avião.  

“Eu nunca imaginei que um
dia viria a ser produtora
rural”, afirmou Flávia na tarde
do dia 20 de março à equipe
do Rally Cocamar de Produti-
vidade, que a visitou em Pri-
meiro de Maio, norte do Es-
tado, a 70 km de Londrina.  

RESPALDO E ORIENTAÇÃO -
Hoje aos 32 anos, mãe de Ra-
faela, de 7, ela é a única mu-
lher a gerir uma propriedade
rural em sua região, onde são
produzidos soja e milho. E,
apesar das dificuldades no
início, em especial a falta de
conhecimento na área, Flávia
encontrou em seus funcioná-
rios o respaldo que precisava
para a execução dos servi-
ços. 

Ao mesmo tempo, a Cocamar
se prontificou a prestar-lhe
toda a orientação técnica
para conduzir os negócios.
Maria Madalena prefere ficar
em casa, na retaguarda, de
onde acompanha tudo e par-

ticipa das decisões com a
filha. 

DESENVOLTURA - Já com um
histórico de cinco safras de
milho de inverno e quatro de
soja, Flávia vai se saindo bem

e o peso da responsabilidade
sobre os seus ombros, parece
estar mais leve. Ela fala com
desenvoltura sobre a ativi-
dade e diz estar sendo gratifi-
cante enfrentar o desafio de
ser uma produtora. 

Muito jovem e já uma referência em sua região
RALLY

Flávia: “é gratificante enfrentar o desafio de ser uma produtora” 
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Com a segurança de poder
contar com o envolvimento de
uma equipe de colaboradores
de sua confiança, formada por
Aparecido Silveira e os filhos
Júlio César e Juliano, e o
apoio técnico da Cocamar,
onde recebe atualmente a
orientação do agrônomo Luiz
Henrique Monteiro Machado,
Flávia nunca se recusa a par-
ticipar de dias de campo, pa-
lestras e outros eventos téc-
nicos, inclusive em outras re-
giões, para adquirir mais co-
nhecimentos e se inteirar de
novas tecnologias. E pensa
até em cursar administração
de empresas para aprimorar a
gestão da propriedade. 

EMPREENDEDORISMO - Avan-
çando em produtividade nos
últimos anos e ficando acima
da média regional de 120 sa-
cas de soja por alqueire (49,5
sacas/hectare), Flávia traba-
lha com a meta de atingir, em
breve, 180 sacas de média
geral, o equivalente a 73,4
sacas/hectare. Para isso, ela

mantém viva a chama empre-
endedora herdada do pai, um
inovador em sua região. 

Entre outras iniciativas, já
com uma visão avançada de
sustentabilidade para sua
época, ele foi um dos primei-
ros a adotar o plantio direto,
sob a justificativa de que era
preciso investir na proteção
do solo, o maior patrimônio
que um agricultor pode ter. E,
buscando a maior eficiência
do seu trabalho, mandou tra-
zer uma plantadeira a vácuo
de alta performance, coisa
que não havia por aqui. 

PIONEIRA - Na mesma linha-
gem, Flávia é pioneira em sua
região no consórcio milho de
inverno e braquiária, ado-
tando-o pelo segundo ano
consecutivo em toda a área
cultivada. O consórcio, reco-
mendado pela cooperativa, é
estratégia para reestruturar o
solo e produzir cobertura de
palha para protegê-lo no ve-
rão. Além disso, sua proprie-

dade integra um projeto iné-
dito no país, realizado por Co-
camar e Embrapa, cuja pro-
posta é avaliar o solo e sua
capacidade de infiltração de
água. 

Ao falar sobre Flávia, o ge-
rente da Cocamar em Primeiro
de Maio, Cristiano Berga-
masco, afirmou que ela é uma
cooperada das mais participa-
tivas e adepta a novas tecno-
logias, sempre procurando
seguir as recomendações dos
profissionais da cooperativa.
Ariane de Faria Lopes, agrô-
noma da empresa Spraytec,

disse que se inspira no su-
cesso da produtora para se
motivar ainda mais em seu dia
a dia. E observa que o caso
dela deve servir de exemplo e

alerta: “é importante que as
esposas de produtores este-
jam engajadas e preparadas,
participando da gestão dos
negócios”. 

Quando ela assu-
miu a linha de frente dos ne-
gócios, produtores mais tra-
dicionais chegaram a não
acreditar no seu sucesso, pelo
fato de uma mulher muito
jovem e sem vivência na ati-
vidade, ainda mais quando,
fugindo ao padrão regional, se
propôs a investir em moder-
nas tecnologias de produção. 

REFERÊNCIA - Flávia enfren-
tou preconceitos, não se dei-
xou abater e a resposta é que
ela já é, atualmente, uma re-
ferência regional pelos resul-

tados que tem obtido e por
adotar práticas sustentáveis.
“Alguns produtores ficam in-
comodados ao saberem que
estou produzindo mais do que
eles”, observa. 

O Rally Cocamar de Produtivi-
dade tem o patrocínio da Ford
Center, Spraytec e Basf, o
apoio institucional das em-
presas Agrosafra, Estratégia
Ambiental, Sancor Seguros,
Sicredi, Cocamar TRR e Te-
xaco Lubrificantes, e o apoio
técnico da Unicampo, Apro-
soja/PR e Cesb. 

Jorna l  de  Ser v iço  C ocamar   |  9

Sempre em busca 
do conhecimento

Flávia e o engenheiro agrônomo da Cocamar, Luiz Henrique Monteiro Machado 

A visita da equipe do rally à propriedade

Com os funcionários: uma parceria de confiança 



A irrigação com pivô central
se espalhou pela região nor-
te do Paraná e, como diz o
produtor de grãos Samuel
Baíse, de Florestópolis, é co-
mo “uma espingarda engati-
lhada”, pronta para agir se
faltar chuva. O Rally Coca-
mar de Produtividade foi
conferir. 

O que Samuel quis dizer é
que, ao contar com irrigação,
o produtor trabalha mais
confiante e sem depender
tanto de São Pedro. Com a
garantia de umidade, ele
pode planejar a época da se-
meadura e, havendo um ve-

ranico durante o ciclo, é só
acionar a “chuva”. 

MILHO - Se de um lado a irri-
gação incrementa a produti-
vidade da soja entre 10 e
15%, de outro faz disparar as
médias do milho de inverno.
Dos 450 alqueires cultivados
pela família, 150 são irriga-
dos por 5 pivôs, que começa-
ram a ser instalados em
2003. 

FATOR CLIMA - De acordo
com o filho Leandro, o Léo,
que é técnico agrícola, na re-
cente safra 2018/19, mar-
cada por um clima atípico,
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RALLY

Irrigação garante a soja e dispara 
a produtividade do milho

O produtor Léo Baíse: diferença de produtividade do milho irrigado tem sido considerável



com estiagem e altas tempe-
raturas, a soja irrigada apre-
sentou uma média de 120
sacas por alqueire (49,5 sa-
cas/hectare), ao passo que a
de sequeiro ficou em 100
sacas/alqueire (41,3/hecta-
re). “Piores do que a falta de
chuva foram o sol forte e o in-
tenso calor”, pontua. Ele cal-
cula uma redução de produ-
tividade, neste ano, entre
35% e 40%. 

RESPONDE BEM - No milho, a
diferença de produtividade de
uma lavoura irrigada para a
de sequeiro, ao longo dos
anos, tem sido considerável.
Para uma média regional de
220 sacas por alqueire (90,9
sacas/hectare), os Baíse ge-
ralmente colhem de 350 a
400 sacas por alqueire (144,6
a 165,2 sacas/hectare). “O
milho responde muito bem”,
afirma Léo, que cuida da pro-
dução ao lado do pai e do
irmão Paulo, enquanto a irmã
Luciana se encarrega da área
administrativa.  

PARA GARANTIR - A irrigação
é acionada em horários fora
do pico de consumo, sendo
mais comum, no caso da so-
ja, utilizá-la por dois meses,
nas épocas consideradas

mais críticas, para garantir a
formação normal de vagens e
o enchimento de grãos. O
custo médio, tanto na soja
quanto no milho, é estima-
do por Léo em R$ 200 por
mês para cada alqueire irri-
gado, valor este que aca-
ba totalmente diluído em
razão do aumento da produti-
vidade. 

INTEGRAR - Léo e Paulo con-
tam que vão iniciar o modelo
de integração lavoura-pecuá-
ria, com produção de grãos
no verão e pecuária durante o
inverno. Nos últimos anos, o
espaço ocupado pela pecuá-
ria foi diminuindo nas pro-
priedades, devendo a engorda
resumir-se a quatro meses,
justamente na época mais
fria. Para isso, os Baíse, que
já praticaram o consórcio
milho e capim braquiária,
devem investir mais na bra-
quiária solteira para a cober-
tura do solo e também como
forragem para alimentar os
animais no inverno. 
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Léo e o irmão Paulo,
na Fazenda em
Florestópolis

Léo e o gerente da Cocamar Porecatu, Sérgio Lemos

Aos 85 anos, Samuel Baíse
tem história na região, aon-
de chegou em 1941 para for-
mar café. Ao longo dos anos,
trabalhou também com en-
gorda de porcos, gado de
corte e chegou a lidar com
algodão. 

Baíse começou a cultivar
soja antes de 1980 e diante
da instabilidade da produção,

causada pelas constantes
estiagens, resolveu seguir o
que outros produtores de sua
região vinham fazendo: in-
vestiu em irrigação para
aproveitar o potencial hídrico
regional e garantir a produti-
vidade de suas lavouras.  

FORTALECER - Seu filho,
Leandro, o Léo, diz ver a che-
gada da Cocamar “com bons

olhos” à região. “A coopera-
tiva vem fortalecer o agrone-
gócio regional.” No ano pas-
sado, a Cocamar adquiriu
seis estruturas de atendi-
mento da Cofercatu, locali-
zadas em Florestópolis, Po-
recatu, Centenário do Sul,
Prado Ferreira, Miraselva e
Lupionópolis (onde já ope-
rava com uma unidade alu-
gada). 

Uma história na região 





Receptiva a novas tecnologias
para tentar vencer o desafio
de incrementar a produtivi-
dade da soja, a família Bar-
bosa, de Tamarana (PR), colhe
os frutos do seu trabalho, em-
bora no ciclo 2018/19, recém-
concluído, a região também
tenha sofrido em razão dos
problemas climáticos. 

Atentos a todos os detalhes,
o pai Edson e os filhos Helder
e Emerson acompanham de
perto o desenvolvimento da
lavoura e procuram identificar
as épocas mais adequadas
para as pulverizações. “Com
suas margens estreitas, o
agricultor não pode se dar ao
luxo de cometer equívocos”,
diz Edson. 

COLHEITA E PLANTIO - Orien-
tados pelo agrônomo Vinícius
Arantes, da unidade local da
Cocamar, os Barbosa recebe-
ram a visita do Rally Cocamar
de Produtividade com um olho

na colheita e outro no plantio
de parcelas de sete híbridos
de milho que vão testar neste
ano, para avaliar o desem-
penho e utilizar na safra de in-
verno do ano que vem. “É um
ensaio que geralmente os
produtores maiores costu-
mam fazer para serem mais
assertivos”, explica Vinícius. 

Na colheita da soja, Edson diz
não ter feito ainda a média de
produtividade, que, segundo
ele, deve ficar 20% abaixo de
suas expectativas iniciais, por
conta das adversidades cli-
máticas. Mas calcula em pelo
menos 150 sacas por alqueire
(61,9 sacas/hectare) o que,
para um ano tão difícil, não é
nada mau. 
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Colheita e plantio de milho em Tamarana

Edson, com o filho
Hélder, e o neto:
ano desafiador

RALLY





C
om a colheita de soja
finalizada a Cocamar
estima uma redução
de 35% na produtivi-

dade das lavouras em rela-
ção aos números projetados
inicialmente.

ALÉM - O percentual está bem
acima da média paranaense,
divulgada recentemente pela
Secretaria de Agricultura e do
Abastecimento (Seab), da or-
dem de 14%.

CLIMA ADVERSO - As regiões
de Maringá, Cianorte, Umua-
rama e Paranavaí estão entre
as mais afetadas, incluindo
municípios mais ao norte de
Londrina. Os baixos níveis de
precipitação entre outubro e
janeiro castigaram, princi-
palmente, as lavouras se-
meadas mais cedo e, em al-
guns municípios, produtores
colheram abaixo de 50 sacas
por alqueire (20,6 sacas/hec-
tare). Contribuiu para au-
mentar a perda o calor in-
tenso em janeiro e início de
fevereiro.

UM CONTRASTE - No en-
tanto, em meio a um cenário
generalizado de produtivi-
dade abaixo da média dos
últimos anos, houve produ-
tores que se destacaram
pelo alto desempenho das
lavouras. Em municípios co-
mo Apucarana e Tamarana, a

colheita de alguns talhões
superou a 200 sacas por al-
queire (82,6 sacas/hectare),
o que, segundo técnicos da
Cocamar, se deve a uma
soma de fatores: o investi-
mento em tecnologias se-
guindo orientação especia-
lizada, a melhoria da quali-
dade do solo e, claro, uma
ajuda de São Pedro.

NOROESTE - Os resultados da
parte que cabe ao produtor fi-
caram evidentes, também, na
região noroeste, onde as per-
das, em geral, superaram
40%. A realização de um tra-
balho contínuo para melhorar
o perfil do solo, por exemplo,
fez a diferença da produtivi-
dade, amenizando os danos
causados pelas intempéries. 

Um produtor de Marilena que
integra lavoura-pecuária
(ILP) colheu acima de 140
sacas por alqueire (57,8/hec-
tare). Segundo ele, se o
clima tivesse ajudado, teria
conseguido ao menos 170
sacas por alqueire de média
(70,2 sacas/hectare). De
qualquer forma, não dá para
reclamar. 
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Cocamar estima uma redução de 35% na produtividade média, mas produtores
que adotam práticas diferenciadas fecharam com bons resultados

Seca atrapalhou, mas tem
quem não pode reclamar

Trabalho para
melhorar o perfil

do solo fez a
diferença

SOJA
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E
m relatório apresen-
tado durante reunião
promovida pela Coca-
mar com produtores

cooperados de Iporã e Ma-

ringá, no dia 28 de março, o
pesquisador da Embrapa So-
ja, Henrique Debiasi, detalhou
os resultados do Projeto
Manejo de Solo

Manejo de solo com braquiária 
favorece infiltração de água 

Durante reuniões em Iporã e Maringá,
produtores cooperados conheceram os
resultados do trabalho realizado no final de
2018 nas regiões da cooperativa, em que
especialistas da instituição avaliaram a
qualidade física, química e biológica do solo
e a sua capacidade de infiltração de água

PARCERIA COCAMAR/EMBRAPA 

Reunião com produtores em Iporã, no dia 27



realizado no final
do ano passado em vários
municípios das regiões aten-
didas pela cooperativa.  

Debiasi lembrou que se trata
de um trabalho inédito, fruto
de parceria entre a Cocamar
e a Embrapa, que abrangeu
propriedades com diferentes
tipos de solo e manejo em

municípios nas regiões no-
roeste e norte do Estado, com
a finalidade de avaliar a qua-
lidade física, química e bio-
lógica do solo e também a
sua capacidade de infiltração
de água. 

COMPACTAÇÃO - Segundo o
pesquisador, ficou mais uma
vez demonstrado que a com-

pactação é o grande pro-
blema a ser resolvido para
que os produtores possam
elevar suas médias de produ-
tividade. Em alguns locais
foram observados bons teo-
res de fósforo, potássio e
macronutrientes, mas, em
contrapartida, problemas na
parte física e cobertura, in-
cluindo também casos de
acidez [falta de calcário].

Em situações assim, mesmo
que chova normalmente du-
rante todo o ciclo da lavoura,
não será possível explorar o
potencial genético das culti-
vares. Da mesma forma, se
houver veranicos, como os
registrados na temporada
2018/19, as perdas podem
ser significativas, o mesmo
ocorrendo em caso de chuvas
volumosas, com o inevitável
encharcamento do solo e o
processo erosivo. 

MANEJO - Debiasi apontou,
em síntese, que a solução
passa, necessariamente, pe-
lo manejo adequado, se-
guindo orientação técnica
especializada, com a adoção
de práticas como o consórcio

milho x braquiária no inverno,
braquiária solteira ou outros
tipos de forragens que aten-
dem as características de
cada região. No caso da bra-
quiária, o trabalho verificou
que o manejo utilizando esse
capim atua diretamente na
melhoria do solo. 

“O intenso sistema radicular
da braquiária rompe a com-
pactação e produz canais que
favorecem a infiltração de
água”, disse. Por outro lado,
observou-se a dificuldade de
infiltração em solos onde não
é feito um manejo correto.   

SINERGIA - Reunindo técni-
cos da Cocamar e da Em-
brapa, com a participação de
uma aluna de doutorado Uni-
versidade Estadual de Lon-
drina (UEL), o trabalho re-
sulta da sinergia que há entre
aquela empresa e a Cocamar.
“A ideia nasceu com o pes-
quisador Júlio Franchini e foi
abraçada pela cooperativa,
que se dispôs a custear as
despesas da realização e
também a indicar produtores
em suas regiões, os quais
abriram as portas de suas

propriedades para que pu-
déssemos fazer as análises”,
afirma Debiasi. 

AVALIAÇÃO - O pesquisador
explica que as análises pos-
sibilitam uma avaliação de-
talhada dos níveis de infil-
tração em vários tipos de
solos, incluindo aqueles onde
são conduzidos programas de
integração lavoura-pecuária-
floresta (ILPF) e consórcio
milho e braquiária. 

“Trata-se de um trabalho de
grande magnitude e impor-
tância. No país, se conhece
muito pouco, ainda, sobre a
capacidade de infiltração de
água no solo e esse trabalho,
com certeza, é uma referên-
cia”, acrescenta, observan-
do, também, que a avaliação
permite diferenciar os mane-
jos de solo que são conduzi-
dos com qualidade. 

Os trabalhos incluíram a re-
alização do Diagnóstico Rá-
pido de Estrutura do Solo
(Dres), a coleta de solo para
análises química, física e
biológica e a quantificação e
medição do volume de palha. 
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A palestra aos produtores em Maringá contou com a participação, também, de dirigentes da cooperativa

Detalhe do trabalho realizado a campo
no final do ano passado





A
13ª edição do Dia de
Campo sobre Inte-
gração Lavoura-Pe-
c u á r i a - F l o r e s t a

(ILPF) promovida nos dias 28
e 29 de março, respectiva-
mente em Caldas Novas e
Ipameri, no Estado de Goiás,
contou com a habitual pre-
sença da Cocamar, represen-
tada por um grupo do qual
participaram dirigentes, téc-
nicos e produtores. 

DOIS DIAS - Organizado pela
Associação Rede ILPF, o
evento que reuniu cerca de
700 convidados é a mais im-
portante realização técnica
sobre o tema no país. Na
tarde de quinta-feira, em Cal-
das Novas, especialistas de-
bateram assuntos relaciona-
dos ao avanço da integração
– um modelo inovador e sus-
tentável em que pastos de-
gradados são incorporados ao
moderno sistema produtivo.
Com isso, o Brasil pode ele-
var a sua produção de grãos
e carnes sem a necessidade
de desmatar, gerando rique-
zas em regiões fragilizadas
economicamente. 

Na sexta-feira pela manhã, o
Dia de Campo aconteceu na
Fazenda Santa Brígida, dis-
tante 90 km, no município de

Ipameri, onde as atividades
contemplaram quatro esta-
ções técnicas. A Santa Brí-
gida, que pertence à empre-
sária rural Marize Porto Cos-
ta, é a principal vitrine em
ILPF no país, com alta produ-
tividade de grãos (soja, milho
e outros itens), pecuária de
avançada performance e flo-
resta de eucaliptos – que
além de gerar renda adicional
com a venda da madeira, pro-
picia sombreamento para
maior conforto animal. 

DIRIGENTES E PRODUTORES
- O presidente do Conselho
de Administração da Coca-
mar, Luiz Lourenço, partici-
pou das atividades, acom-
panhado do gerente técnico
Renato Watanabe e do coor-
denador de ILPF na coopera-
tiva, César Gesualdo. A co-
mitiva de produtores repre-
sentou municípios das re-
giões de Nova Londrina e
Porecatu, onde é conside-
rado grande o potencial para
a implantação de projetos
integrados. 

A Associação Rede ILPF, que
incentiva a integração pelo
Brasil, é formada por Coca-
mar, John Deere, Syngenta,
Sementes Soesp, Bradesco,
Ceptis, Premix e Embrapa. 

TECNOLOGIA

Cocamar presente no 13º 
Dia de Campo sobre ILPF 
Evento foi em Caldas Novas e
Ipameri, no Estado de Goiás, nos
dias 28 e 29 de março e reuniu
cerca de 700 convidados
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Grupo da Cocamar no dia de campo ILPF, em Ipameri
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C
om seu perfil histori-
camente inovador, a
Cocamar, que com-
pletou 56 anos de fun-

dação no dia 27 de março,
avança em uma série de novos
projetos industriais, com des-
taque para a soja, a principal
commodity da cooperativa,
onde é utilizada como maté-
ria-prima para a elaboração de
produtos como óleo comestí-
vel e farelo. 

No ano passado, o grão ga-
nhou mais uma destinação, o

biofluid – um óleo próprio para
transformadores – e a lista
tende a crescer. O objetivo da
cooperativa é agregar mais
valor à soja e também ao mi-
lho, itens entregues pelos pro-
dutores cooperados. 

POLIOL - Entre os estudos em
desenvolvimento, a aplicação
da soja como “petróleo verde”
é um dos mais promissores. A
Cocamar analisa a possibili-
dade de obter o poliol, um de-
rivado do óleo de soja que
apresenta em sua versão ve-

getal diversas vantagens em
relação ao similar obtido da
indústria petroquímica, sendo
empregado em forma de “es-
puma” nos segmentos auto-
motivo, refrigeração, col-
chões, estofados e outros. 

MUDANÇA – O poliol é uma
matéria-prima renovável e
ambientalmente correta: a
partir do óleo de soja, gera
menos resíduos ao ser produ-
zido e a quantidade de ener-
gia necessária no seu pro-
cesso de conversão é menor.

56 ANOS 

Soja lidera inovação industrial na Cocamar
Depois do óleo, farelo e outros itens elaborados
a partir da oleaginosa, lista tende a crescer  
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Segundo especialistas, esse
tipo de poliol pode provocar
uma mudança positivamente
radical na indústria de cons-
trução civil, tratamento de
efluentes, tintas, cosméticos,
equipamentos esportivos e
muito mais.

PIONEIRISMO – A soja fez da
Cocamar uma cooperativa de
vanguarda no Brasil. Em 1971,
a organização construiu em
Maringá o primeiro armazém
graneleiro com fundo em “V”,
do Paraná, que impulsionou o
cultivo regional da oleaginosa.
E, em 1979, a Cocamar foi a
primeira cooperativa do Brasil
a implantar um parque indus-
trial para processar a soja en-
tregue pelos cooperados e,
com isso, agregar valor à pro-
dução. 

A verticalização aumentou em
1981, quando o óleo de soja
chegou aos supermercados.
Outra inovação importante
ocorreu em 1984, ano em que
a cooperativa foi a primeira
empresa do país a quebrar um
paradigma. Os óleos, antes
vendidos em embalagens de
flandres (lata), passaram a ser
apresentados em recipientes
de PVC biorientado (anteces-
sores das atuais PET). “A Co-
camar escreveu sua história,
ao longo de seus 56 anos, com
pioneirismo e muita inova-
ção”, afirma o presidente Di-
vanir Higino. 

POLÍMEROS - Já com outra
commodity, o milho, a Coca-
mar analisa a possibilidade de
evoluir para a produção de po-
límeros à base do cereal, que

são uma alternativa ao bisfe-
nol A, substituindo-o na fabri-
cação de embalagens plás-
ticas de alimentos, entre ou-
tros itens. Segundo a coope-
rativa, esse novo polímero é

importante tanto pelo fato de
ser proveniente de insumos da
biomassa, como também por
substituir o bisfenol, que está
sendo banido de muitos paí-
ses, inclusive o Brasil. 

Cocamar foi a primeira
cooperativa do Brasil a

implantar um parque
industrial para

processar a soja





As novidades em inovação
são muitas na Cocamar. Du-
rante a realização do Safra-
tec, a mostra tecnológica pa-
ra o agronegócio regional,
promovida pela cooperativa
no mês de janeiro em Flo-
resta (PR), foi relançado um
aplicativo de smartphone pe-
lo qual, entre outros servi-
ços, o produtor cooperado
pode fazer a comercialização
de sua safra. A mesma oca-
sião marcou o início do
e-commerce, em que os coo-
perados começam a se utili-
zar desse meio para fazer a
aquisição de insumos. 

UNIDADES - O e-commerce
tende a conquistar espaço na
forma de negócios da coope-
rativa com os cooperados e
clientes da linha do varejo. O
objetivo é utilizar estruturas
de unidades operacionais
como centros de distribuição
para o atendimento do co-
mércio local, entre os quais
supermercados e restauran-
tes. Nessa linha, a intenção
quanto às duas unidades do
Shopping Cocamar – em Ma-
ringá (PR) e Naviraí (MS) – é
intensificar as vendas pre-
senciais e online. 

ENERGIA - Já no ano pas-
sado, a Cocamar começou a
implantar sistemas de gera-
ção de energia fotovoltaica
em suas unidades operacio-
nais e também na Unidade de
Difusão de Tecnologias (UDT)
em Floresta. A ideia é com-
pletar 11 estruturas ainda
neste mês de março. 

A propósito do tema energia,
a cooperativa, que detém em

seu parque industrial uma
usina de cogeração com ca-
pacidade para 13 megawatts
(MW), planeja incentivar os
cooperados a aproveitarem o
potencial oferecido em suas
propriedades, para implantar
microcentrais hidrelétricas
(MCH), reduzindo assim os
seus custos com energia elé-
trica. 

TELEMETRIA - Outra novi-
dade que estará sendo le-
vada em breve aos coo-
perados é um moderno sis-
tema de telemetria, possibi-
litando o controle, de forma
remota, do desempenho dos
operadores de máquinas
agrícolas. É algo semelhan-
te ao que a cooperativa in-
troduziu em 2018 para
acompanhar o comporta-
mento dos colaboradores
que dirigem veículos leves
da sua frota. 

São muitas as novidades 
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A engenheira de
processos Cláudia

Pereira ajudou
a desenvolver o

BioFluid.
O poliol, outro

derivado, está em
desenvolvimento.

Abaixo, outra
novidade, o sistema

de telemetria

56 ANOS 



Dando sequência à instalação
de sistemas de placas fotovol-
taicas em suas unidades ope-
racionais, destinadas à gera-
ção de energia elétrica, a Co-
camar aportou cerca de R$ 2
milhões para que estruturas
em outros 11 municípios da re-
gião noroeste do Paraná sejam
dotadas dos equipamentos.

EM ANDAMENTO - Depois das
unidades de Paranavaí, Icara-
íma e da Unidade de Difusão
de Tecnologias (UDT) em Flo-
resta receberem os sistemas
no ano passado, o projeto da
cooperativa contempla, em
2019, as cidades de Japurá,
Terra Boa, Cruzeiro do Oeste,
Tuneiras do Oeste, Tapira,

Douradina, Paranacity, Nova
Esperança, Paiçandu, Ivatuba
e Ourizona.

AUTOSSUFICIENTES - Com as
placas, as unidades ganham
autossuficiência e, segundo
cálculos da Cocamar, o inves-
timento deve se pagar em
quatro ou cinco anos.

USINA - A sustentabilidade
nessa área não é uma novidade
na cooperativa que, há uma dé-
cada, colocou em funciona-
mento uma usina de cogeração
de energia elétrica no seu par-
que industrial em Maringá, a
partir do consumo de biomassa
(bagaço de cana-de-açúcar e
cavacos de eucalipto).
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Sistemas de energia solar
em mais 11 unidades



A
s inovações que têm
mudado a vida das
pessoas, nos últimos
anos, com destaque

para o advento de ferramen-
tas como Itunes/Spotify, Goo-
gle, Uber, Skype, Amazon,
Airbnb, entre outros, parecem
ser apenas um começo de
conversa diante do que está
por vir. “E o que vem por aí
não é brincadeira”, resume o
engenheiro agrônomo Luiz
Tonon, de Maringá (PR), que
no final de fevereiro e início
de março participou de uma
imersão no Vale do Silício, em
São Francisco (EUA). 

O objetivo de Tonon, que é li-
gado à Bayer, mas viajou por
conta em seu período de fé-
rias, foi buscar saber o que, no
núcleo mundial da inovação,
está sendo reinventado em
todos os setores do agronegó-
cio, do cultivo à distribuição. 

“BOOM” - Durante uma se-
mana, o agrônomo viu, ouviu,
analisou e fez experimenta-
ções de novidades que se en-
contram em fase de gestação
e outras já prestes a entrar
em escala comercial. “Tudo
no Vale do Silício é pensado
em escala global e exponen-
cial, é tudo muito acelerado”,
afirma Tonon, assinalando
que o “boom”, agora, é o de-
senvolvimento de ferramen-
tas voltadas à alimentação. 

ALIMENTOS - E não é sem mo-
tivo esse interesse todo pelo
setor. Estudo na Organização
das Nações Unidas para Agri-
cultura e Alimentação (FAO),
aponta que o mundo precisará
dobrar a produção de alimen-
tos para atender a uma popu-
lação que poderá chegar a 9,3
bilhões de indivíduos em
2050, ante os 7 bilhões esti-
mados em 2011. 

Consumidores dos países mais
desenvolvidos estão cada vez
mais longevos, o que reflete
aumento do poder aquisitivo e
melhor qualidade de vida.

Quando aumenta sua renda, a
primeira coisa que uma pessoa
faz é comer melhor – os chine-
ses que o digam. Calcula-se em
400 milhões a população chi-
nesa ainda com potencial de
migrar do campo para as cida-
des, e que precisará ser aten-
dida em suas necessidades
alimentares, sem falar da Índia,
com 1,5 bilhão de bocas, que
deve nas próximas décadas se-
guir um processo de urbaniza-
ção parecido com o chinês. 

SENDO GERADO - Imagine
sensores fazendo análises de
temperatura e umidade do

solo em tempo real, drones
capturando imagens termais
que mostram variações na la-
voura, ou iphones informando
qual o melhor momento, local
e horário para a aplicação de

fertilizantes. O que parece
ainda uma ficção científica é
apenas uma pequena parte do
futuro do agronegócio, que
está sendo gerado no Vale do
Silício. 

TECNOLOGIAS

Inovações prometem mudar a
fisionomia do agro em poucos anos
No Vale do Silício, reinvenções palpitam em todos os
setores voltados à alimentação, do cultivo à distribuição
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Veja um vídeo que mosstra a experiência
do engenheiro agrônomo da Bayer,
Luiz Gustavo Tonon, na moderna loja
da Amazon Go em São Francisco,

nos Estados Unidos. 

Tonon exibe, em seu computador, experimento com carne produzida a partir de multiplicação celular
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“CARNE LIMPA” -
“Se alguém pensa que isto
ainda vai demorar muito para
acontecer, pode ser surpreen-
dido num breve espaço de
tempo”, afirma Tonon. Não se
trata de coisas como ovo pro-
duzido a partir de proteína ve-
getal, já vendido em escala
comercial nos Estados Uni-
dos, mas de algo que pode im-
pactar e competir direta-
mente com os produtores bra-
sileiros no mercado interna-
cional. 

Por exemplo: uma empresa já
vai potencializar, no segundo
semestre deste ano, a produ-
ção de carne de frango a par-
tir da multiplicação de células
extraídas de penas. O objetivo
é alcançar o cobiçado mer-
cado chinês, sob a lógica de

que o aumento gradativo da
quantidade vai baratear os
preços. Ainda no segmento de
carnes, que tal saborear um
produto totalmente isento de
vacinas, antibióticos e sem o
sacrifício de animais? 

Numa época em que o con-
sumo de carnes produzidas de
maneira convencional vem
sendo tão questionado e com-
batido, o que poderá aconte-
cer se houver a opção, no
supermercado, de comprar a
chamada “carne limpa”,
igualmente concebida a partir
da multiplicação de células?
A previsão é que a oferta
desse tipo de carne se inten-
sifique até 2030. O mesmo
processo se aplica à carne de
peixe e suínos, tudo a toque
de caixa.

ESTAMOS ATRASADOS - Numa
época em que se começa a
falar por aqui em agricultura
4.0, novidade essa ainda não
absorvida pela grande maioria
dos produtores brasileiros,
com certeza estamos atrasa-
dos: já não chama atenção, lá

fora, fazer o gerenciamento de
uma propriedade com todos
os controles na palma de uma
mão. 

Como também já se tornou
lugar comum utilizar drones
para identificar manchas em

lavouras e pomares ou fazer
pulverizações pontuais. A irri-
gação inteligente, com equi-
pamentos dotados de sen-
sores que detectam o nível de
umidade do solo, também não
figura entre as novidades
mais impressio-

TECNOLOGIAS

Oferta de “carne limpa” deve se intensificar até 2030



nantes, assim
como as fazendas verticais
plantadas no centro das gran-
des cidades, destinadas à
produção de hortifrutis orgâ-
nicos em larga escala. 

E-COMMERCE - De acordo
com Tonon, o que chama
atenção é a agressividade
com que companhias preten-
dem investir nos mercados
potenciais do agronegócio,
entre os quais o Brasil, nos
próximos anos. Caso da Ama-
zon, que deve acelerar as ven-
das por e-commerce tão logo
os produtores se habituem a
adquirir seus insumos sem
precisar se deslocar até lojas
físicas, apenas acionando o
aplicativo no seu telefone. 

“Uma transformação muito
grande na forma de comprar,
bem mais ágil e prática, está
a caminho”, comenta o agrô-
nomo, lembrando que algu-
mas companhias especia-
lizadas em e-commerce com-
prometem-se a entregar o
produto no prazo máximo de
48 horas em qualquer lugar
do país. 

ARRENDAMENTO - Por outro

lado, gigantes globais estão
entrando de sola no arrenda-
mento de terras por todo o
mundo, para a produção de
alimentos em larga escala.
Com isso, facilitam a vida de
milhões de produtores idosos,
que não têm sucessores ou
enfrentam dificuldades para
dar continuidade ao negócio
familiar. 

As inovações são muitas e
vêm acontecendo em ritmo
veloz, mudando a fisionomia

do setor e exigindo que os
produtores se tornem cada
vez mais atentos e profissio-
nais, para que se mantenham
competitivos. 

“Na busca por ecossistemas
inovadores, frutos do conhe-
cimento e do desejo de supe-
rar desafios, o Vale do Silício
se tornou um grande gerador
de capital. Das dez maiores ri-
quezas acumuladas em todo o
mundo, sete estão lá”, fina-
liza. 

Um brasileiro está entre os
destaques promissores do
Vale do Silício, nas inovações
para o agro. Com financia-
mento bancado, entre outros,
pela paranaense Fundação
ABC, Fábio Teixeira dos San-
tos, que traz no currículo uma
passagem de 5 anos pela
Nasa, criou uma empresa es-
pecializada em oferecer uma
minuciosa radiografia do
agronegócio mundial, em

tempo real, a partir de uma
rede de satélites a ser lan-
çada. Santos costura nego-
ciações no sentido de
conseguir aportes e viabilizar
o seu ambicioso projeto, que
ainda não foi colocado em
operação. 

BAIXO CUSTO - Ele é um dos
únicos brasileiros que ingres-
saram na International Space
University (ISU), o centro de

estudos itinerante voltado à
pesquisa espacial. Também
foi o primeiro estudante do
Brasil na Singularity Univer-
sity (SU), instituição fundada
pelos cientistas americanos
Ray Kurzweil e Peter Diaman-
dis. 

Com um plano mirabolante
em física quântica e um pro-
jeto factível de satélite de
baixo custo, a história do

desenvolvedor de software
gravita entre ficção e ciência. 

DETALHES - Em parceria com
os novos colegas, o brasileiro
resolveu empreender seu
mais importante projeto: o
Hypers, um satélite do ta-
manho de uma caixa de sa-
pato que faz fotografias de
várias camadas da Terra com
equipamentos baratos. "É
uma tecnologia que não tem

nada de novo, mas o pulo do
gato é fazer algo que custa
US$ 500 milhões por US$ 250
mil", disse ele. 

A técnica, que existe desde
os anos 80, indica compostos
segundo o reflexo da superfí-
cie para diferentes faixas de
luz. "Com isso digo qual a
composição química do ar ou
se o solo tem água, gás ou
petróleo", explicou.
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Um brasileiro entre eles 

As inovações são muitas e vêm acontecendo em ritmo veloz





A
Cocamar participou
da 48ª Expo Parana-
vaí, realizada de 8 a
17 de março no Par-

que de Exposições Presidente
Artur da Costa e Silva, em Pa-
ranavaí. O estande foi um dos
mais movimentados da feira,
com grande participação de
produtores de toda região.
Além dos encontros de coo-
perados e clientes, os cola-
boradores da Cocamar Má-
quinas e da unidade de Para-
navaí organizaram também
coquetéis para os clientes
todas as noites.

JOHN DEERE – A concessio-
nária pode mostrar aos pro-
dutores que visitaram o es-
tande os tratores, plantadei-
ras e colheitadeiras John
Deere em exposição, além de
equipamentos da Stihl, pneus
e sementes. Outro grande su-
cesso entre os participantes
da feira, principalmente entre
as crianças, foi a John Deere

Store, a loja de produtos da
linha Collection, como botas,
brinquedos, roupas e uten-
sílios. 

O supervisor de vendas da
Cocamar Máquinas avaliou
que a participação na Expo
Paranavaí foi um sucesso,
atingindo plenamente os ob-
jetivos. “Estar presente na
feira é importantíssimo, pois
todos os nossos clientes da
unidade de Paranavaí estão
aqui e vem nos visitar com
seus familiares. Isso melhora
nosso relacionamento com
eles e resulta em vendas”,
afirmou Alysson Galbiate.

CAMPANHA - Quem visitou o
estande da Cocamar pode
ainda conferir a Campanha
Melhor Compra John Deere,
lançada todos os anos pela
empresa, onde é concedido
um desconto significativo em
vários produtos originais da
marca, durante um período. A

campanha deste ano come-
çou dia 11 de março e vai até
dia 7 de maio e a lista com

todos os itens em oferta tam-
bém está disponível em todas
as unidades da Cocamar Má-

quinas em Maringá, Parana-
vaí, São Pedro do Ivaí e Que-
rência do Norte.

FEIRA

Cocamar participa
da Expo Paranavaí
Estande foi montado pela
Cocamar Máquinas em parceria
com a unidade de Paranavaí e
objetivos foram plenamente obtidos
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O concessionário pode mostrar os tratores, plantadeiras e colheitadeiras John Deere



A Cocamar esteve presente à
45ª Expo Umuarama, evento
realizado de 7 a 17 de março no
Parque de Exposições Dario Pi-
menta Nóbrega. Em seu es-
tande, a cooperativa expôs

toda sua linha de insumos
agropecuários, além de produ-
tos veterinários, peças, equi-
pamentos e máquinas de em-
presas parceiras e trouxe uma
campanha especial de produ-

tos aos produtores e pecuaris-
tas da região participantes da
feira. 

Segundo o médico veterinário
Tiago Coelho Gimenes, respon-
sável pela organização do tra-
balho, os objetivos comerciais
e de relacionamento com os
cooperados foram plenamente
atingidos. 

A Cocamar também foi uma das
patrocinadoras do Hackathon,
maratona de tecnologia reali-
zada dentro da feira em um es-
paço dedicado às startups e
inovações no agronegócio, ge-
rando solução para gestão de
propriedades rurais. O desafio
era criar softwares e outras so-
luções para os problemas coti-
dianos do agronegócio.

Presença na Expo Umuarama

FEIRA
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O
gerente de Cooperati-
vismo, João Sadao, re-
presentou a Cocamar
na solenidade de aber-

tura do Encontro que reuniu
cerca de 350 produtoras rurais
no início da tarde do dia 19 de
março no Pavilhão Branco do
Parque de Exposições de Ma-
ringá (PR).

Promovido em comemoração
ao Dia Internacional da Mulher,
a iniciativa é organizada todos
os anos pela Sociedade Rural
de Maringá (SRM), em parceria
com as cooperativas Cocamar
e Integrada e o Sindicato Rural.

Sadao fez uma saudação em
que destacou a importância da

participação feminina no agro e
em todos os demais segmen-
tos. Ao discursar, a presidente
da SRM, Maria Iraclézia de
Araújo, também cooperada da
Cocamar, ressaltou o envolvi-
mento da entidade e seus par-
ceiros para o êxito da reali-
zação.   

Ligadas à cooperativa, partici-
param mais de 50 produtoras
de Maringá e municípios próxi-
mos, entre as quais Elizabeth
Barragan Rodrigues, de Floraí,
Devanilde Alexandrino e Maria
José dos Reis Luca, de Ma-
ringá, que afirmaram participar
do evento todos os anos. Elas
assistiram a um ciclo de pales-
tras.

Com cerca de 15% do seu qua-
dro social formado por produ-
toras, a Cocamar avança para
nova regiões do Paraná onde se
destaca a força feminina na ati-
vidade rural.

EVENTO

Produtoras são homenageadas
no dia da mulher
Encontro reuniu cerca de 350
agricultoras no dia 19 de março
no Pavilhão Branco do Parque
de Exposições de Maringá 
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João Sadao, gerente
de cooperativismo,

representou a Cocamar
na solenidade





R
epresentantes da Si-
credi União PR/SP e
da Plaenge Indus-
trial se reuniram pa-

ra a assinatura de contrato
que visa à construção da nova
sede da instituição financeira
cooperativa, em Maringá - na
avenida Paraná, esquina com
a avenida Carneiro Leão. A
obra deve ser iniciada em
abril, com prazo para conclu-
são em 30 meses. 

O contrato foi assinado pelo
presidente da Sicredi União
PR/SP, Wellington Ferreira;

diretor-executivo, Rogério
Machado; diretor de Expan-
são, Constantino de Souza
Junior; e diretor de Opera-
ções, Walter Silva. Entre os
representantes do Grupo
Plaenge estavam o diretor
Roberto Melquiades; diretor
do Segmento Industrial, Ed-
nelson Ivantes; gerente Co-
mercial, Marco Fransolin; e o
gerente regional da constru-
tora em Maringá, Leonardo
Fabian.

Para Wellington Ferreira, a
nova sede é a materialização

de um sonho, já que o prédio
representa o conceito e os
princípios do trabalho da Si-
credi União PR/SP ao longo
de 33 anos. Além disso, será
o primeiro de Maringá com
áreas destinadas ao uso da
comunidade e a buscar a cer-
tificação Leed Platinum -
grau máximo de sustentabili-
dade no mundo, concedida
pela Organização não gover-
namental americana U.S.
Green Building Council. 

A escolha do Grupo Plaenge
passou por critérios de capa-

cidade técnica, visão de fu-
turo e responsabilidade so-
cioambiental. “Estamos cer-
tos de que a construtora vai
erguer esse magnífico prédio
em benefício não só da coo-
perativa e seus colaborado-
res, mas também da comu-
nidade”. 

Com projeto assinado pelo ar-
quiteto Edson Yabiku e pelo
engenheiro civil Wilson Ya-
biku, a nova sede da Sicredi
União PR/SP será composta
por duas torres, sete andares
e 20 mil metros quadrados de

construção. A opção pelas
duas torres visa a aplicação
de tecnologias sustentáveis,
como películas fotovoltaicas
nos vidros do átrio central e
dos peitoris da fachada norte
para gerar energia e obter
efeito de sombreamento.

Já as áreas comuns ficarão
em praticamente todo o tér-
reo, onde haverá um auditó-
rio para 450 pessoas e escri-
tórios para coworking e star-
tups. No primeiro subsolo
haverá um amplo bicicletá-
rio.

INVESTIMENTO

Sicredi União PR/SP assina contrato
para construção da nova sede
A obra deve ser iniciada em abril, com prazo para conclusão em 30 meses.
Serão duas torres, sete andares e 20 mil metros quadrados de construção
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Refletindo o seu forte ritmo de
expansão, o Grupo Cocamar
ampliou em 8% o número de
colaboradores desde fevereiro

de 2018. Só no ano passado,
além de colocar em operação
uma Unidade de Beneficia-
mento de Sementes (UBS) em

São Sebastião da Amoreira, a
cooperativa passou a atuar
com unidades operacionais
em 11 novos municípios, nos
Estados do Paraná e Mato
Grosso do Sul. 

O crescimento é percebido
também em empresas como a
Cocamar Máquinas, conces-
sionária John Deere, e na rede
de postos de abastecimento.
Em números redondos, o qua-
dro saltou de 2,6 mil para 2,9
mil.

Fernando Castro Vieira Filho,
gerente de Gestão de Pes-
soas, observa que o cresci-
mento do quadro de colabo-

radores está em linha com as
demandas da cooperativa,
cujo faturamento apresentou
uma expansão de 16% no ano
passado.

De acordo com o Claudinei Do-
nizete Marcondes, gerente das
unidades de São Sebastião da
Amoreira e Nova Fátima, só
essas duas estruturas somam
43 profissionais, sem contar
outros 25 da UBS e os postos
de trabalho gerados sazonal-
mente, nos períodos de safra,
que podem passar de 30. Em
Nova Fátima, o início em breve
de uma fábrica de rações deve
oferecer colocação para mais
10 profissionais.

Cocamar amplia em 8%
o número de colaboradores
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U
m dos principais re-
dutos da cafeicultura
no município de Apu-
carana, norte do Es-

tado, o distrito de Pirapó é
formado em grande parte por
propriedades de pequeno por-
te, onde as famílias dos agri-
cultores residem. 

O casal Mauro e Elaine Ma-
chado, que mora ali há mui-
tos anos, recebeu no final de
fevereiro, em sua casa, repre-
sentantes de 15 famílias das
imediações para uma confra-
ternização que se tornou ha-
bitual e muito esperada por
todos: o Prosa na Varanda. O
Jornal da Cocamar foi confe-
rir. 

ENCONTRO MENSAL - Sempre
no último sábado de cada
mês, o Prosa na Varanda é a
oportunidade para que eles se
reúnam, coloquem a conversa
em dia e aproveitem o mo-
mento para saborear quitutes
trazidos pelos participantes e
até disputar animadas parti-
das de truco. 

Mauro é integrante da Asso-
ciação dos Cafeicultores de
Pirapó e foi a entidade que, há
anos, começou a incentivar as
reuniões, como forma de pre-
servar a tradição de convivên-
cia das famílias do campo. 

Depois que o pessoal chega,
geralmente no final da tarde,
eles rezam o Pai Nosso e
agradecem a Deus pelo ali-

mento. “É muito agradável
essa reunião”, diz Elaine. Na
mesa, além de café, há refri-
gerantes, sucos, bolos, salga-
dos, lanches e doces, quase
tudo preparado pelas próprias
famílias com o que elas pro-
duzem. 

CAPRICHO - A cada mês o en-
contro acontece em uma pro-
priedade e no sítio de Mauro e
Elaine os visitantes foram ver,
por exemplo, o trator novo ad-
quirido pelo proprietário, para
o trabalho no cafezal. Todos
viram, também, o capricho
deles com a criação de aves,
suínos, a horta e o enfeitado
jardim, que apresenta uma
curiosidade: Elaine aproveita
até mesmo sapatos e botinas
velhas como floreiras. 

“A vida no sítio é muito boa”,
diz Mauro, referindo-se à far-
tura de alimentos que eles
têm ali. E a vida fica ainda
melhor, sem dúvida, com essa
alegre e saudável união dos
moradores, não deixando que
a sua cultura se perca.   

Prosa na Varanda
Iniciativa de pequenos produtores de café do distrito de Pirapó preserva
a tradição da agradável e salutar convivência entre as famílias 

ALMANAQUE 
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Mauro e Elaine foram
os anfitriões do mês.
Reunião tem oração,

quitutes, jogo de truco
e muito bate papo

Veja mais fotos e vídeo,
acessando o QRCode. 
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A
história da família da
produtora Sônia Zac-
charias Baroni é típica
entre as que, no co-

meço dos anos 1950, decidi-
ram deixar o interior de São
Paulo para tentar a vida no
sertão paranaense, onde as
oportunidades eram muitas.
Com seus filhos, o casal José
e Angelina fixou-se em 1953
na Capelinha, hoje o município
de Nova Esperança, para lidar
com café.

Angelina sabia que as dificul-
dades seriam muitas no Pa-
raná, mas ficou assustada
com o primitivismo que aqui

eles encontraram e começou
a rezar para que uma geada
forte desestimulasse o marido
e eles retornassem para Vera
Cruz, na região de Marília. 

DIFÍCIL - Segundo Sônia, que
é nascida no Paraná, o começo
foi realmente muito difícil. Ela
conta ter ouvido dos pais que,
por uns tempos, eles tiveram
que viver em uma casa co-
berta por lona, sujeitando-se
aos riscos oferecidos por
aquele ambiente rústico, tra-
balhando exaustivamente na
derrubada do mato e inves-
tindo todas as economias pos-
síveis no plantio do café. 

No entanto, as preces da es-
posa foram atendidas: em
1955, uma geada de grandes
proporções devastou os cafe-
zais, mas os Zaccharias sofre-
ram tamanha perda que não
havia como deixar tudo e
pegar o caminho de volta. O
jeito foi ficar e, com determi-

nação, replantar o café, reno-
vando as apostas no futuro. 

NOVOS CULTIVOS - Deu certo:
graças às boas safras eles
prosperaram e se mantiveram
na cafeicultura até 1975,
quando a geada voltou a dizi-
mar as lavouras, fazendo com

que a maior parte dos produ-
tores, desta vez, incluindo a
família de Sônia, partisse para
novos cultivos. 

Casada há 39 anos com o en-
genheiro agrônomo Sidnei Ba-
roni, ex-funcionário do Insti-
tuto Emater, com

Um irresistível escondidinho
com mandioca e carne seca 
Para os familiares e amigos,
Sônia Baroni gosta de cozinhar,
preparando receitas que passam
de geração em geração 

RECEITAS
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quem tem um ca-
sal de filhos, Sônia administra
um condomínio agrícola fami-
liar e, ao lado do marido, pro-
duz laranja e cria novilhas. 

Ela se lembra que, motivados
pelos frutos do trabalho, seus
pais e irmãos fixaram raízes
no Paraná. E, além dos afaze-
res de casa e dos cuidados
com a educação dos filhos, a
dinâmica Angelina (em memó-
ria) era quem administrava os
negócios da família e foi uma
das primeiras mulheres a diri-
gir em Nova Esperança. Sônia
guarda viva, em suas lembran-
ças, as ocasiões em que suí-
nos eram abatidos e todos se
envolviam no processamento
da carne, guardando pedaços
fritos em banha na lata, lin-
guiça, torresmo e não desper-
diçando nem mesmo a barri-
gada, que virava sabão.

COZINHAR - Foi com sua mãe,
também, que a produtora
aprendeu a cozinhar, utili-
zando carne seca bovina feita
no sítio ou comprada no co-
mércio, que ficava num varal,
em casa. “Fazíamos muita coi-
sa com que a gente produzia”,
recorda-se. Aves, ovos, verdu-
ras, legumes, frutas, lácteos:
tudo ia para a mesa, fartamen-
te, sendo habitual, aos domin-
gos, a famosa macarronada
acompanhada de vinho, bem
como a polenta com frango
caipira. 

Como não poderia deixar de
ser, Sônia herdou essa riqueza
cultural, em forma de inúme-
ras receitas que atravessam
gerações e fazem dela uma
chef muito talentosa, que
gosta de preparar suas gosto-
suras para familiares e ami-
gos. Um dos pratos mais
pedidos em casa é o escondi-

dinho de carne seca com
massa de mandioca, que pode
ser acompanhado de uma cos-
telinha de porco, à maneira
como ela se inscreveu no Fes-
tival de Sabores Chefs do
Campo. Aprenda a fazer essa
delícia.  

ESCONDIDINHO DE
CARNE SECA

INGREDIENTES 

• 1,5kg de mandioca 
• 500g de carne seca
• 1 corpo de requeijão 
• 1 caixinha de creme de leite 
• 300g de mussarela fatiada
• sal à gosto  
• uma pitada de noz-moscada
ralada 

• alho, cebola, salsa e
cebolinha 

• dois tomates picados 

MODO DE FAZER 

Cozinhe primeiramente a man-
dioca com sal, até que seja
possível amassar. Adicione
uma pitada de noz-moscada
ralada, misture o creme de
leite e reserve. 

Numa panela de pressão, co-
zinhe a carne seca até que
consiga desfiar. Então, desfie
e refogue com alho, cebola,
salsa e cebolinha e junte dois
tomates picadinhos. 

Num refratário, unte com um
pouco de azeite, forre com a
metade da mandioca e colo-
que por cima a carne seca, se-
guida do requeijão e de me-
tade da mussarela. A seguir,
cubra com o restante da man-
dioca e, por cima, o que restou
da mussarela. Leve ao forno
por uns 15 minutos, para dou-
rar.  

Para acompanhar, Sônia fez
costelinha de porco, servindo
também arroz branco e sa-
lada. 

RECEITAS

Sônia com o marido
Sidnei e a filha 




