


A
adoção de uma cultura
de segurança, nos
moldes da que foi im-
plementada há alguns

anos na Cocamar, com o as-
sessoramento da DuPont, re-
conhecida mundialmente por
sua expertise na área, já trouxe
muitos frutos à cooperativa. 

Segundo a gerente de Relações
Trabalhistas e Remunerações,
Elza Carnelossi, o mais impor-
tante deles é que, com a redu-
ção do número de sinistros em
todos os setores, vidas foram
preservadas. Ela acrescenta:
“A equipe de colaboradores ha-
bituou-se a trabalhar com uma
mentalidade fortemente vol-
tada à segurança, o que, por
sua vez, proporciona mais qua-
lidade de vida e satisfação a
todos, no seu dia a dia”.

O avanço dos níveis de seguri-
dade no ambiente de trabalho
tem produzido, também, boas
surpresas. Por meio da coope-
rativa de crédito Sicredi União
PR/SP, a Icatu Seguros é res-
ponsável, desde 2015, pelo se-
guro de vida em grupo dos
colaboradores. Ocorre que, re-
centemente, a instituição de

crédito fez a devolução de um
prêmio à Cocamar, acompa-
nhada de uma placa com o se-
guinte teor: 

“Parabéns cooperativa Coca-
mar. A cooperação é o com-
bustível que nos move! Por
isso, a Sicredi União PR/SP
agradece a confiança e a par-
ceria no produto Seguro Vida
em Grupo que, em parceria

com a Icatu Seguros, está en-
tregando (ou devolvendo) a
vocês um resultado”.

A justificativa é que, graças à
cultura de segurança, o se-
guro de vida em grupo custe-
ado pela Cocamar para todos
os seus colaboradores, se tor-
nou superavitário e a coope-
rativa foi premiada com um
reembolso. 

O presidente da Cocamar, Di-
vanir Higino, diz que a preocu-
pação da cooperativa é apri-
morar cada vez mais os níveis
de segurança tanto no am-
biente interno quanto entre os
produtores cooperados, no
seu trabalho. E lembra que,
em relação aos cooperados,
foi elaborada uma cartilha
com os principais itens a
serem observados por eles,

tendo em vista a safra de soja
2019/20, que começou a ser
semeada.  

Sobre o prêmio devolvido à
cooperativa, Higino observa
que “esta é mais uma compro-
vação de que estamos sendo
assertivos em nossa política
de segurança”, enfatizando
que “a atitude foi vista por nós
como um reconhecimento”.    

2   |   J orna l  de  Ser v iço  C ocamar

RESULTADOS

Com a redução do número de sinistros em todos os setores, vidas foram preservadas 

Cultura de segurança gera
reconhecimento à Cocamar

Entrega de prêmio pela equipe da Sicredi União à diretoria da Cocamar



Divanir Higino,
presidente da Cocamar

M
aringá se projeta
no cenário nacio-
nal por alguns di-
ferenciais que

servem de modelo para mui-
tos outros municípios brasi-
leiros. Entre eles, a sólida
união de suas lideranças e da
sociedade civil organizada
em prol do bem da comuni-
dade.

Em paralelo à força do cam-
po, com suas safras gerando
bilhões de reais em movi-
mentação econômica regio-
nal a cada ano, a cidade é
também uma expressão em
associativismo.

Poucas regiões brasileiras
apresentam uma atividade
associativista tão dinâmica,
grandiosa e vibrante. Marin-
gá concentra importantes
cooperativas em vários seg-
mentos, as quais operam em
sintonia, gerando benefícios

mútuos, crescendo e forta-
lecendo o espírito da união.

Geradas pelo empreendedo-
rismo de visionários que, a
seu tempo, conseguiram
conjugar esforços e ideais
pelo bem comum, as coope-
rativas e associações mobi-
lizam em Maringá dezenas de
milhares de pessoas, entre
colaboradores e associados.
É comum que o associado ou
cooperado de uma entidade
de produção seja atendido,
em suas demandas financei-
ras, por outra no setor de
crédito, o mesmo acontecen-
do quando ele e seus familia-
res necessitam de serviços
médicos.

Referência em associativis-
mo no país, Maringá trabalha
agora para ser reconhecida
oficialmente como tal. Con-
quistar o selo de cidade que
pratica e valoriza o associa-
tivismo é ascender ainda
mais na escala dos municí-
pios que inovam, se diferen-

ciam e se projetam pelas
brilhantes realizações de sua
gente. A cidade, sem dúvida,
merece essa distinção.  

Neste momento, de grande
importância para a cidade de
Maringá, é importante res-
saltar o apoio que a Socie-
dade Civil Organizada vêm
empenhando para uma cida-
de cada vez mais referência

em associativismo e coope-
ração. Um dos frutos dessa
atuação harmoniosa é o Mas-
terplan, que revela as voca-
ções de crescimento e de-
senvolvimento do município.

Ainda em relação a esse
tema, não poderíamos deixar
de mencionar a importância
de algumas entidades e re-
presentações como a Acim,

Codem, Núcleos Setoriais,
Observatório Social, OAB,
Convention Bureau, Conselho
de Segurança, universidades
pública e privadas, entre ou-
tras. Enfim, todos seguin-
do na mesma direção e con-
tribuindo para que Marin-
gá preserve seus níveis de
qualidade de vida e continue
a ser uma cidade tão admi-
rada.  

PALAVRA DO PRESIDENTE

Maringá, referência
em associativismo

Conquistar o selo de cidade que pratica e valoriza
o associativismo é ascender ainda mais na escala
dos municípios que inovam, se diferenciam e se
projetam pelas brilhantes realizações de sua gente.

A cidade que sedia importantes organizações associativistas e se destaca
nacionalmente nessa prática, deseja ser reconhecida oficialmente como tal
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O
Rally Cocamar de
Produtividade come-
çou este ano no dia 8
de setembro tra-

zendo uma série de boas no-
vas. Uma delas, o maior en-
volvimento dos patrocinado-
res, que aproveitam a realiza-
ção para intensificar o rela-
cionamento com os produto-
res. A Sicredi União PR/SP,
por exemplo, além de acom-
panhar grande parte das visi-
tas, vai organizar eventos
com a participação dos pro-

dutores visitados, para difun-
dir as boas práticas agríco-
las. Outra novidade é que a
equipe viaja agora a bordo de
uma bela caminhonete Che-
vrolet S-10 High Country, ce-
dida pela parceira Zacarias
Chevrolet. 

Com foco em temas como
tecnologias para o aumento
da produtividade, gestão fe-
minina, sucessão na proprie-
dade, manejo de solos e in-
tegração lavoura-pecuária-

floresta (ILPF), o Rally chega
ao seu quinto ano e a estima-
tiva é percorrer mais de 12
mil quilômetros até o início
de abril, quando termina a
safra de soja. Até lá, devem
ser visitados mais de 130
produtores nos estados do
Paraná, São Paulo e Mato
Grosso do Sul.

A exemplo do que já aconte-
ceu no último ano, o Rally é
acompanhado em suas via-
gens pela equipe do progra-

ma de televisão RIC Rural,
apresentado aos domingos a
partir das 9h em todas as
emissoras da Rede Indepen-
dência de Comunicação
(RIC/Record) no Paraná, o
que reforça ainda mais a visi-
bilidade da realização. 

As viagens estão sendo agen-
dadas principalmente às se-
gundas, terças e quartas-fei-
ras e, onde chega, a comitiva
do Rally é saudada com ale-
gria pelos produtores, que se

sentem valorizados e reco-
nhecidos em seu trabalho. 

Os principais patrocinadores
são Sicredi União PR/SP,
Basf, Spraytec e Zacarias
Chevrolet, contando-se com
o patrocínio institucional da
Sancor Seguros, Texaco Lu-
brificantes, Cocamar TRR,
Elanco e Altofós Suplemento
Mineral Cocamar, com o
apoio do Comitê Estratégico
Soja Brasil (Cesb), Aprasoja/
PR e Unicampo. 

REALIZAÇÃO

Rally Cocamar pelo quinto ano na estrada 
Devem ser percorridos 12 mil quilômetros na edição 2019/20, que começou logo
nos primeiros dias de setembro, para acompanhar o pré-plantio da safra de verão

Visita ao Paps (Programa de Aumento de Produtividade Sustentável de Soja) no dia 30/9 em Arapongas, na propriedade de Carlos Francisco Semião e José
Francisco Alves de Souza. A partir da esquerda; engenheiro agrônomo Giovani Reis Vila, o produtor Semião e o engenheiro agrônomo Luiz Tadeu Jordão



E
m Jussara (PR), a fa-
mília Vitali produz
grãos em terras pró-
prias e arrendadas, o

que é comum entre agriculto-
res do município.

O que ainda não é comum, por
lá, é ver mulheres se envol-
vendo diretamente no dia a dia
na agricultura. Mas, em rela-
ção aos Vitali, o produtor An-
tônio Aparecido, que tem ao
seu lado o filho Haroldo na
gestão dos negócios, conta
com a ativa participação da
filha Simone e da esposa
Maria. 

Simone, de 26 anos, cos-
tuma levantar às 5h e preen-
cher o seu dia com muitos
afazeres em apoio aos fami-
liares. Embora morando na
cidade, desde pequenos ela
e o irmão foram incentivados
pelos pais a gostar da ativi-
dade rural. 

O Rally Cocamar de Produtivi-
dade passou por Jussara no
dia 18/9, onde conheceu Si-
mone e sua mãe. 

Os Vitali vêm expandindo
todos os anos as lavouras ao
absorver áreas de proprietá-
rios que os procuram, interes-
sados em arrendar-lhes as
suas terras. Caprichosos, eles
investem  em cuidados com o
solo, corrigindo e adubando

mediante análise, e estão co-
meçando a implementar agri-
cultura de precisão. 

SECRETÁRIAS - “Eu e minha
mãe somos secretárias assis-
tentes”, brinca Simone, expli-
cando que ambas ficam nos
bastidores, em especial nos
períodos de plantio e colheita,
oferecendo suporte para que
tudo corra bem. Se preciso, Si-
mone é quem sai para comprar
peças, insumos, comercializar
parte da produção e se ocupar

de serviços em bancos e car-
tórios. 

Quando da pulverização na la-
voura, ela se encarrega de
levar água para a máquina na
roça e está disponível e apta a
prestar qualquer tipo de ajuda,
inclusive a dirigir caminhão e
maquinário.   

PROGREDINDO - O que não
falta é ânimo para os Vitali. De
15 anos para cá, quando co-
meçaram a cuidar da própria

lavoura e a arrendar terras,
eles estruturaram o parque de
máquinas para dar conta do
recado e só veem progressos.
“Nunca precisamos vender
nada para pagar contas”, co-
menta Simone, que diz vislum-
brar seu futuro no agro, onde
as oportunidades para o cres-
cimento pessoal e da família
são muitas. 

NA COCAMAR - Frequentadora
de dias de campo e palestras
técnicas promovidas pela Co-

camar, ela cita que inicialmen-
te foi vista com certa estran-
heza por alguns produtores,
não habituados a dividirem es-
paço com uma mulher tão inte-
ressada em aprender tudo o
que diz respeito à atividade.  

Segundo Simone, a Cocamar é
a única entre cooperativas e
empresas do setor que oferece
cursos aos produtores e pro-
dutoras, para capacitá-los. E
ela, claro, faz questão de apro-
veitar e participar de tudo. 
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Família conta com o suporte 
da filha para prosperar 
Antônio Aparecido tem ao seu lado o filho Haroldo na gestão dos negócios
e conta com a ativa participação da filha Simone e da esposa Maria

RALLY 

Simone, participam ativamente da atividade da família, em Jussara





Aos 29 anos, depois de for-
mar-se em engenharia meca-
trônica, Renan Facina retor-
nou para a propriedade da fa-
mília, em Jussara (PR), onde
começou a imprimir sua mar-
ca. 

O Rally Cocamar de Produti-
vidade passou por Jussara no
dia 18/9 e conversou com Fa-
cina. 

BRAQUIÁRIA – O produtor in-
veste no cultivo de capim
braquiária no outono/inverno
como parte da estratégia pa-
ra reestruturação e proteção
do solo e se diz satisfeito com
os resultados que tem obser-
vado. No subsolo, entre ou-
tros benefícios, as raízes da
braquiária promovem a des-
compactação. 

Na superfície, a palhada
mantém o solo fresco ao re-
ter umidade e, também por

causa da palha, que funciona
como um cobertor, ervas de
difícil controle vicejam me-
nos, o que reduz a demanda
por herbicidas.  

“Nosso foco é elevar a pro-
dutividade”, afirma o produ-
tor, lembrando que as os-
cilações climáticas têm im-
pactado negativamente o
desempenho das lavouras na
região, em especial as duas
últimas safras de milho de
inverno e a de soja no ciclo
2018/19. 

TECNOLOGIAS - Facina, que
neste ano foi eleito para par-
ticipar do conselho fiscal da
Cocamar, conta que se apega
à aplicação de tecnologias
para garantir que as safras
sejam remuneradoras mesmo
em anos de clima desfavorá-
vel. Na safra de soja 2018/19,
em que a estiagem reduziu a
produtividade em 40% na re-

gião da cooperativa, sua mé-
dia foi de 120 sacas por al-
queire (49,5 sacas/hectare),
razoável para um ano tão di-
fícil. Sua expectativa, agora,
é iniciar a semeadura da
safra 2019/20 no início de ou-
tubro. 

O produtor, que é assistido
pelo engenheiro agrônomo
Kleber Brazolotto, da Coca-
mar, segue todas as reco-
mendações técnicas, e diz
que além do cuidado com o
solo, um dos diferenciais pa-
ra o sucesso na atividade

está na adubação foliar.
“Temos um grande caminho a
percorrer”, afirma, fazendo
referência a práticas susten-
táveis e ao avanço tecnoló-
gico, concluindo que a agri-
cultura, hoje em dia, é alta-
mente seletiva. 
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Tecnologia ajuda a remunerar em anos difíceis 

Diversificar os negócios
sempre é bom, especial-
mente para reduzir os custos
das culturas principais, de
soja e milho. Há alguns anos
o produtor Antonio Apare-
cido dos Reis, de Bela Vista
do Paraíso (PR), adicionou a
piscicultura à sua atividade.
Em 24 mil metros quadrados
de uma área antes inapro-
veitada da Fazenda Água
Clara, na vizinha Florestópo-
lis, ele produz tilápias que
são fornecidas para engorda
a compradores de várias re-
giões. 

Estão prontas quando atin-

gem o peso entre 800g e
1,2kg. “Esse espaço aqui, an-
tigamente, era só brejo. Hoje
é a parte mais valorizada da
propriedade” sorri Antônio, o
Toniquinho Reis, como é co-
nhecido o médico-veterinário
de família tradicional no mu-
nicípio. 

FAMÍLIA – No dia 17/9, o Rally
Cocamar de Produtividade foi
conferir essa história por su-
gestão do gerente da unidade
local da Cocamar, Bruno Fer-
nandes. A Fazenda Água Clara
está em nome de dona Anna
Esteves dos Reis, viúva de
Antonio Manoel dos Reis e

mãe de Toniquinho, que tem
duas irmãs: Anna Virgínia dos
Reis e Rosa Fátima dos Reis

Matos, cujo marido, Romildo,
é parceiro do produtor na
lida. 

Peixe reduz o custo com a soja 

RALLY 

Renan Facina e o agrônomo Kleber Brazolotto, em Jussara

Visita da equipe
do Rally a Fazenda

Água Clara





RECEITA BOA -
Com o faturamento obtido
nos tanques, Toniquinho dilui
o investimento na soja, plan-
tada em 135 alqueires [326,7
hectares]. “Mais ou menos o
equivalente a 30 sacas por
alqueire”, calcula. Em resu-
mo: para uma estimativa de
custos diretos com a soja que
correspondem a 70 sacas por
alqueire, a receita da pisci-
cultura faz com que o desem-
bolso caia para 40 sacas por
alqueire, em média.  

BRAQUIÁRIA - Além do peixe,
pomares de laranja cultiva-
dos em 8 alqueires, numa ou-
tra propriedade, também aju-
dam no orçamento. Mas o
produtor não queria ficar de-
pendendo da receita de ou-
tros negócios para aumentar
a lucratividade na soja. 

Nesse caminho, entre outras
iniciativas, há quatro anos ele
começou a cultivar capim
braquiária em consórcio com
o milho de inverno, orientado
pela cooperativa. Enquanto
alguns agricultores do muni-
cípio viam a braquiária com
reservas, sua decisão foi a de
ir em frente: “Se está dando
certo em todo lugar, por que
não daria certo aqui tam-
bém?, pensou. 

PRECISÃO - Em paralelo,
sempre aberto a tecnologias,
ele não descuidou da aduba-
ção com fertilizantes espe-
ciais, mediante análise de so-
lo, em um programa de agri-
cultura de precisão no qual
faz ajuste fino com a reposi-
ção de vários nutrientes.  

SOLO - “O mais importante de
tudo é a construção da ferti-
lidade do solo e, em relação
a isso, a braquiária é a ferra-

menta principal”, comentou
o produtor, que é assistido
pelo engenheiro agrônomo
Josimar Mazucato, da coope-
rativa. Ele explica que o ca-
pim atua na reestruturação
física do solo, descompac-
tando-o com suas raízes e
mantendo a umidade em todo
perfil do solo, o que beneficia
as plantas em condições ad-
versas. 

Além disso, ajuda a controlar
ervas como a buva e o amar-
goso, diminuindo gastos com
herbicidas. “Depois da bra-
quiária, o perfil do solo me-
lhorou muito na profundidade
e também na formação de
matéria orgânica.” O pH tam-
bém melhorou: de abaixo de
4,0, agora está acima de 5,0. 

CRESCENDO - O resultado
disso tudo é que se até al-
guns anos a média de produ-
tividade de soja patinava em
120 sacas por alqueire (49,5/

hectare), o patamar agora é
outro: subiu para 150 sacas
por alqueire (61,9/hectare) e
o produtor já está de olho em
uma nova meta: 180 sacas
por alqueire de média (74,3/
hectare).  

REFERÊNCIA - O engenheiro
agrônomo Josimar Mazucato
conta que tem havido expan-

são de braquiária em Bela
Vista do Paraíso e municípios
da região, um assunto no qual
a família Reis se tornou refe-
rência. “O Toniquinho gosta
de usar produtos de primeira
qualidade e está sempre inte-
ressado em conhecer novas
tecnologias”, diz Mazucato. 

A COOPERATIVA - Para o pro-

dutor, a Cocamar consolidou
sua presença no município e
na região norte do estado, por
meio da confiabilidade con-
quistada junto aos agriculto-
res. “A cooperativa é uma
reguladora de preços e ajuda
o produtor a filtrar as infor-
mações sobre o que real-
mente é bom para o seu ne-
gócio”, completa. 
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O produtor Antônio Aparecido dos Reis e o agrônomo Josimar Mazucato: quatro anos com braquiária

O peixe entra na receita da propriedade, diversificando e reduzindo os custos da soja

RALLY 





Na primeira viagem oficial do
Rally Cocamar de Produtivi-
dade, promovida no dia 9/9 ao
norte do Paraná, foi visitada
uma produtora em Rancho
Alegre, norte do Paraná, que
se sobressai pelo seu prota-
gonismo e também a partici-
pação cooperativista: Mirian
Cristina Neumann. 

RANCHO ALEGRE - No muni-
cípio de colonização germâ-
nica que fica a 82,4km de
Londrina, na divisa com o es-
tado de São Paulo, Mirian, de
33 anos, é a sucessora do pai
Alfons Aloysius, de 83. Ca-
sada com o médico Aníbal
Eumann Mesas, ela já faz a
gestão de 17 alqueires [41
hectares] da propriedade da
família, de 70 alqueires
[169,4 hectares], onde cultiva
soja e milho. O pai descende
de alemães que adquiriram
as terras em 1943. 

MAQUINÁRIO - Formada em
administração de empresas e
agronegócio, a produtora tem
se estruturado para depender
menos de maquinários de ter-
ceiros. No ano passado, re-
correndo a recursos do Pro-
naf (Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricul-
tura Familiar) ela adquiriu um
trator John Deere com GPS e
piloto automático e, recente-
mente, uma plantadeira da
mesma marca. Com isso, po-
derá efetuar as operações
sem atrasos, o que antes era
comum por depender da dis-
ponibilidade de máquinas. 

A plantadeira conta com sis-
tema de gerenciamento de
plantio e sensor para alertar
o operador em caso de fa-

lhas. O gerente da Cocamar
Máquinas em Cornélio Procó-
pio, João Martinho Carneiro,
acompanhou a visita do Rally
a Rancho Alegre, acompa-
nhado de Ricardo Luiz de Ara-
újo, consultor estratégico de
negócios.  

SUSTENTÁVEL - As máquinas
próprias vão possibilitar tam-
bém que Mírian se aprofunde
em um trabalho mais susten-
tável a partir do próximo ano,
quando pretende implantar o
consórcio formado por milho
de inverno e capim braquiá-
ria, seguindo uma recomen-
dação da Cocamar. 

COOPERATIVA FORTE - Segun-
do ela, ao adquirir em meados
deste ano a concessão John
Deere para o norte do Paraná,
a Cocamar se fortaleceu ainda
mais na região. “Eu acredito
muito na cooperativa, espe-
cialmente porque ela vem pro-
porcionando bons resultados

aos produtores”, afirma. 

TECNOLOGIAS - Sempre inte-
ressada em conhecer e apli-
car novos conhecimentos e
práticas para melhorar o de-
sempenho da lavoura, a pro-
dutora é orientada pelo enge-
nheiro agrônomo Elvis Loren-
zetti, da unidade local da Co-
camar. “Só o fato de Mirian
ser receptiva a tecnologias, já
faz uma grande diferença em
seu trabalho”, comenta ele. 

ENTRE AS ÚNICAS - Desde
pequena acompanhando o pai
no campo, Mírian tomou
gosto pela atividade e ainda
é uma das únicas mulheres a
comandar uma propriedade
rural no município. “Enfrentei
preconceito no início, mas
isso já é página virada”, diz.
Ela faz parte de um recém-
criado grupo de produtoras de
cidades do norte do Paraná
que participam da gestão de
negócios rurais.  

Produtora se apoia na Cocamar para crescer
RALLY 

Mirian, com o marido
Aníbal, o agrônomo
Elvis Lorenzetti e o
pai, Alfons Aloysius
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Domingo, 8 de setembro, 34ºC
em Maringá. O calor não foi
problema para o Rally Coca-
mar de Produtividade e tam-
pouco para os animados pro-
dutores e produtoras da Co-
munidade Guerra, uma das
maiores e mais importantes
da área rural do município. 

TV - Acompanhado da equipe
do programa de televisão RIC
Rural, o Rally visitou o Guerra
em pleno domingo, dando iní-
cio às suas atividades na tem-
porada 2019/2020. 

ALMOÇO - Na Associação da
comunidade, onde a S-10
branca adesivada com as mar-
cas dos patrocinadores ficou
em exposição, a equipe con-
versou com os produtores e
acompanhou a preparação do
almoço beneficente servido a
cerca de 300 participantes.
Eles saborearam porco no ta-
cho e frango assado na grelha
- pratos preparados com es-
mero por um grupo de produ-
tores e pelas integrantes do
núcleo feminino local -, e fa-
laram sobre as suas expecta-
tivas para a safra de soja.

ELEVAR A MÉDIA - Florisvaldo
Oliveira, administrador da Fa-
zenda Modelo, de Vlademir
Marcon, contou que o objetivo
é elevar a média de produtivi-
dade.  Para isso, capim bra-
quiária é cultivado em 100%
da área durante o inverno e,
neste ano, o solo foi corrigido
com calcário. São 172 alquei-
res (416,2 hectares). A previ-
são é iniciar o plantio no início
do mês de outubro. “Nossa
média tem ficado ao redor de
130 sacas por alqueire [53,7/
hectare], queremos muito
mais”, disse Oliveira. 

PALHADA - Incentivada pela
Cocamar, a braquiária é uma
boa prática agrícola porque,
entre outros benefícios, sua
palhada, protege o solo no
verão e inibe o desenvolvi-
mento de ervas de difícil con-
trole, o que reduz o uso de
herbicidas. 

À ESPERA - A família de José
Carlos Marques Luiz, o Zé Por-
tuguês, e o irmão Walter Mar-
ques Luiz, o Tiquinho, fixou-se
no Guerra em 1950. Eles cul-
tivam 41,3 alqueires com
grãos (100 hectares) e tam-
bém devem começar o plantio
no início de outubro, se o
tempo ajudar. 

SEMENTES - Segundo Zé Por-
tuguês, todo ano fazem testes
com sementes e, na safra se-
guinte, aplicam as que deram
melhores resultados. Um ano
pelo outro, colhem entre 140
e 160 sacas por alqueire [57,8
a 66,1/hectare]. Na recente
safra de milho de inverno, os
Luiz afirmam que esperavam
menos: mesmo com a estia-
gem, a colheita rendeu bem,
262 sacas por alqueire de
média [108,2 sacas/hectare],
próxima a de anos de clima
normal. 

TECNOLOGIAS - Nos últimos
dez anos, a média da proprie-
dade de Sebastião Pitarelli
ficou em 142 sacas por al-
queire [56,6/hectare); mas,
em 5 anos, sobe para 149 sa-
cas/alqueire [61,5/hectare],
demonstrando que os investi-
mentos para aumentar a pro-
dutividade vêm dando resul-
tado. “Estamos ligados em
tecnologias de ponta”, explica
o administrador Laércio Oli-

veira Dias. A braquiária é tam-
bém cultivada em 100% da
propriedade, uma forma de
tornar a produção mais sus-
tentável. 

PRATOS - O núcleo feminino
da comunidade Guerra é um
dos 30 mantidos pela Coca-
mar. São 14 participantes que
se reúnem regularmente e, no
final de semana, dedicaram
seu tempo para arrecadar re-
cursos com o almoço benefi-
cente. Enquanto elas fizeram

porco no tacho, acompanhado
de arroz, farofa, mandioca e
torresmo, os homens se orga-
nizaram para elaborar o frango
que é assado no espeto com
colorau.

ENTIDADES - A presidente do
núcleo, Ilma Nogarote Sgor-
lon, comentou que o almoço
beneficente é preparado pelo
terceiro ano seguido. Em 2018,
deu para atender seis entida-
des assistenciais, inclusive
uma de Mandaguaçu. Desta

vez, o objetivo é arrecadar
mais de R$ 10 mil. No total, 35
voluntários participaram dire-
tamente do evento. 

Comunidade Guerra, história e união 
RALLY 

Acima, Ilma Sgorlon foi uma das voluntárias na cozinha; família de José Carlos,  o Zé
Português, fixou-se no Guerra em 1950, ano em que foi erguida a capela do Guerra

Acesse o QRCode
para assistir
a um vídeo
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A engenheira agrônoma Amália
Ferreira Pintar ainda é uma das
poucas mulheres a dedicar-se
à agricultura em Sertaneja. Ela
retornou no final de 2018 de
Sorriso (MT), onde residia há
dez anos, para dividir a gestão
da propriedade   da família com
o irmão Eduardo. Enquanto ela
cuida de 40 alqueires [96,8
hectares] cultivados com soja
e milho, Eduardo responde
pela pecuária. 

EVOLUIR - Hélio Ferreira Pin-
tar, o pai, acompanha o tra-
balho dos filhos e dá a palavra
final, mas por entender a im-
portância da tecnologia, ele
tem incentivado a filha, que
conta com o assessoramento
do engenheiro agrônomo An-

derson Tiago Glatz, da unidade
local da Cocamar. 

Após o retorno de Amália, a fa-
mília não demorou a retomar
alguns negócios que havia pa-
rado, como a produção de leite
e a criação de suínos; por
outro lado, estuda investir em
caprinos e quer, principal-
mente, melhorar seus níveis
de produtividade de grãos. 

CONFIANÇA - A previsão da
produtora é começar o plantio
de soja no início de outubro e
ela já fez os cálculos: para
cada alqueire, os custos dire-
tos são estimados em 75 sa-
cas (30,9 por hectare). “Man-
temos uma relação de muita
confiança com a Cocamar para

desenvolver os nossos negó-
cios e atingir os objetivos”,
completa.

Relação de confiança com a Cocamar 
RALLY 

A produtora Amália Ferreira Pintar, de Sertaneja,
com o agrônomo Anderson Glatz



Fazer tudo o que é preciso para
alcançar, a cada ano, boas mé-
dias de produtividade. 

POTENCIAL - É com essa deter-
minação - e abertura para ado-
tar novas tecnologias - que o
produtor Júnior Hideo Tsuruda,
de Ibiporã, região de Londrina
(PR), conduz sua atividade. Aos
34 anos, formado engenheiro
agrônomo, ele tem procurado
explorar o potencial produtivo
das lavouras de soja e milho a
partir de cuidados com o solo
e uma adubação especial, se-
gundo análises criteriosas. 

COOPERATIVA - Ao mesmo
tempo, Júnior se aprimora co-
mo produtor rural por meio de
uma ativa participação coope-
rativista. Integrante do conse-
lho consultivo da Cocamar, ele
conta com a orientação técnica
do engenheiro agrônomo Ha-
roldo Feliciano Denófrio, da co-
operativa, para a escolha das
melhores tecnologias. 

“Um dos diferenciais da Coca-
mar é a presteza e o conheci-
mento de sua equipe técnica”,
diz, lembrando que a coopera-
tiva está sempre interessada
em capacitar os produtores ao
realizar inúmeros eventos téc-
nicos, como palestras e dias de
campo. “A Cocamar trabalha
com transparência e a gente se
sente mais seguro”, acres-
centa. 

DESSECAÇÃO - Júnior já travou
os custos da safra 2019/20, a
qual se prepara para semear –
e o melhor período para isso, a
seu ver, é de 10 a 25 de outu-
bro, em que tem alcançado os
melhores resultados. O Rally
Cocamar de Produtividade pas-

sou pela sua propriedade no
dia 24/9, quando ele estava fa-
zendo a dessecação da aveia.  

SOLO - Com a aveia o produtor
faz a rotação de culturas no in-
verno, o que, entre outros be-
nefícios, ajuda a reduzir os ní-
veis de compactação do solo e
cobrir a superfície de palha
para o plantio direto. A bra-
quiária, incentivada pela Coca-
mar, ainda não ganhou impulso
nessa região. 

A correção periódica com cal-
cário é outra estratégia indis-
pensável. Desde quando assu-
miu a gestão da propriedade,
há dez anos, Júnior conta que
o solo tem recebido atenção
especial. “Sem proteger o solo
e entender suas necessidades,
nada vai adiantar”, observa. 

MÉDIAS - Com essa preocupa-
ção, Júnior tem conseguido
alavancar a produtividade.
Antigamente a média da soja

patinava ao redor de 120
sacas por alqueire (49,5
sacas/hectare); de alguns
anos para cá ela tem se si-
tuado em 150 sacas por al-
queire (61,9/hectare), lem-
brando que no ciclo 2013/14,
chegou a 170 sacas por al-
queire (70,2/hectare), o que
indica que pode avançar rumo
a novos patamares. 

JOHN DEERE - Sobre a Coca-
mar Máquinas, que recente-

mente assumiu a concessão
John Deere também no norte
do estado, Júnior destaca que
“o histórico da marca na região
tem sido muito positivo, com
excelentes serviços prestados.
Portanto, representa um ganho
muito grande para a Cocamar”.
A maior parte do maquinário
dele é John Deere. 

CRÉDITO - Em matéria de coo-
perativismo, Júnior é também
associado da Sicredi União

PR/SP, onde faz custeio e fi-
nanciamentos. Na visita à Ibi-
porã, além do engenheiro agrô-
nomo Haroldo Feliciano Denó-
frio, da Cocamar, o Rally foi
acompanhado do engenheiro
agrônomo Rullyan José San-
tos, assessor de agronegócios
da região norte do Paraná, e
Luiz Felipe Garcia Miranda, ge-
rente de agronegócios de Ibi-
porã, ambos da cooperativa de
crédito, e da equipe da RIC TV
de Londrina. 
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O produtor com o pessoal da Sicredi União PR/SP: cooperativismo

Conhecimento e segurança na cooperativa

O agrônomo Haroldo Denófrio com o produtor Júnior Hideo Tsuruda: rotação com aveia no inverno
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RALLY 
EM FLORESTA - Quando
o Rally passou por Floresta,
região de Maringá, no dia
10/9, os produtores Flávio
Kobata (na foto com o
agrônomo Cristiano Pan)
e Ricardo Dolfini (com o
filho Humberto), aguardavam
pela volta da umidade para
o início do plantio. “No ano
passado eu comecei a
plantar exatamente no dia
10 de setembro, mas desta
vez não deu”, comentou
Kobata. Já os Dolfini
estavam se preparando
para dessecar a aveia.
Neste ano, depois da soja,
cultivaram o milho e, em
seguida, aveia, para forrar
o solo. “Três plantio no ano
não é sempre que a gente
consegue”, disse Ricardo 

EM CIANORTE – Buscar a estabilidade da produção. Com este
objetivo, o produtor Luiz Henrique Pedroni, integrante do Conselho

de Administração da Cocamar, tem investido no perfil de solo
para que as raízes da soja se aprofundem por pelo menos 50cm e
tenham acesso à umidade. Com correções periódicas, mediante

análise anual, o solo tem respondido e, no dia 1º de outubro,
o produtor, acompanhado do filho Luiz Gustavo e do agrônomo
José Luiz Sossai, recebeu o Rally Cocamar. Até o dia 1º/10, já
havia feito o plantio em 30 alqueires (72,6 hectares) sob uma
espessa palhada de braquiária, que mantém o solo fresco e

úmido (conforme Pedroni mostra na foto). Só para comparar,
numa área com palhada de milho,ao lado, a terra estava seca,

descoberta e sofrendo os efeitos da insolação. 



Aos 23 anos, prestes a se for-
mar em agronomia, Pedro
Henrique Sambini é mais um
jovem produtor a se destacar
no agro regional. Depois do
avô Alvino e do tio Edmir, que
começaram a cultivar poma-
res de laranja em 1989, es-
tando entre os primeiros a
introduzir essa cultura em
Nova Esperança (PR), agora é
a vez dele mostrar o quanto
pode fazer pela citricultura.  

VALE A PENA - À frente de 90
hectares de pomares onde
plantios mais antigos e com
produtividade em declínio
vêm sendo substituídos por
novos, Pedro se diz um entu-
siasta da produção de laranja.
“Nenhuma outra atividade é
tão interessante financeira-
mente”, salienta, acrescen-
tando que sua média tem
ficado ao redor de 2,5 caixas
de 40,8 quilos por planta. 

PROGRAMA - Mas o que tam-
bém tem atraído a atenção da
Cocamar para esse produtor é
a sua resposta a um programa
de melhoria contínua que
acaba de ser realizado pela
cooperativa com a orientação
da engenheira agrônoma
Amanda Caroline Zito e o
apoio da estagiária Daniela
Sala. O Rally Cocamar de Pro-
dutividade foi até Nova Espe-
rança no dia 23 de setembro
para conferir. 

LIDERANÇA - Realizado entre
julho e setembro, o programa
envolveu 8 produtores de la-
ranja da região e, segundo
Amanda, mais de 400 melho-
rias foram implementadas,
das quais 120 na propriedade
conduzida por Pedro, que lide-

rou e soube motivar, nesse
processo, uma equipe de dez
funcionários. 

MUDANÇAS - Em resumo, eles
participaram, oferecendo su-
gestões, da reorganização dos
sistemas de trabalho, tor-
nando-os mais eficientes. No
galpão da propriedade, o de-
pósito de ferramentas foi to-
talmente reconfigurado, co-
locando-se um painel onde
cada uma tem o seu lugar, de
maneira que, se retirada, sua
falta é percebida num olhar.
Tudo passou a ser guardado
para ficar à mão, com etique-
tas e sinalização, eliminando-
se materiais inservíveis e rea-
proveitando muitos outros. 

MAIS - Copos plásticos, antes
descartados, deram lugar a
canecas com o nome de cada
colaborador; uma caçamba,
que não tinha aproveitamen-
to, virou uma caixa d’água; e
duas adubadeiras, com capa-
cidade para 2,5 mil quilos ca-
da uma, ganharam uma es-
trutura sobressalente para
comportar 4 mil quilos, redu-
zindo-se assim o número de
recarregamentos. “As melho-
rias foram efetuadas sem a
necessidade de gastos ex-
tras”, disse Pedro, mostrando
uma caixa afixada à parede
onde os funcionários deposi-
tavam suas sugestões. 

“A equipe foi motivada a pen-
sar em melhorias e apresen-
tar ideias”, comentou Aman-
da, lembrando que cada uma
delas foi analisada. Com isso,
segundo a engenheira agrô-
noma, a propriedade como um
todo ficou bem mais organi-
zada, registrando ganhos em

eficiência operacional, além
de mais segura, bonita e com
cada objeto e equipamento
em seu lugar. 

EXPANDIR - A partir dos bons
resultados desse programa
de melhoria contínua, que
funcionou como um piloto, a
Cocamar pretende levá-lo
para outros produtores de la-
ranja e até mesmo para os
demais segmentos da coope-
rativa. 

ACOMPANHANDO - Nessa vi-
sita, além da engenheira agrô-
noma Amanda Caroline Zito e
da estagiária Daniela Sala, o
Rally foi acompanhado de Sér-
gio Mendes e Renato Pesarini
do programa de TV RIC Rural e
por uma equipe da Sicredi
União PR/SP: Victor Pasquini,
gerente de Desenvolvimento
Agro, Gilberto Rauber, asses-
sor Agro da Regional Noroeste
e Luiz Lazaretti, gerente da uni-
dade de Nova Esperança. 

Em sua quinta edição, o Rally
Cocamar de Produtividade
tem a finalidade de valorizar
as boas práticas agrícolas.
Patrocinam a iniciativa: Si-
credi União PR/SP, Basf, Zaca-
rias Chevrolet e Spraytec
(principais), Sancor Seguros,
Texaco Lubrificantes, Coca-
mar TRR, Elanco e Altofós Su-
plemento Mineral Cocamar
(institucionais), com o apoio
do Cesb, Aprasoja/PR e Uni-
campo. 

Pedro Henrique Sambini com a agrônoma Amanda Caroline Zito e a estagiária Daniela Sala
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Em Nova Esperança, destaque em melhoria contínua
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O
Plano Estadual de Irri-
gação foi apresentado
pelo governo do es-
tado no dia 13 de se-

tembro no Recinto Felício Jor-
ge do Parque de Internacional
de Exposições, em Paranavaí,
durante o Fórum de Irrigação
que reuniu mais de 250 parti-
cipantes, entre produtores e

técnicos. A iniciativa do fórum
foi da Cocamar, Instituto Ema-
ter, Instituto Agronômico do
Paraná (Iapar), Sociedade Ru-
ral do Noroeste do Paraná
(SRNP) e Sistema Faep. 

FERRAMENTA - Por meio da
iniciativa, pretende-se possibi-
litar que produtores de todos

ARENITO 

Apenas 1% da área agricultável do
estado é servida por sistemas de
irrigação e o incentivo visa a atender
principalmente a região noroeste

Irrigação, a aposta para 
impulsionar o agro 

Evento contou com a presença do governador Ratinho Júnior



os portes tenham acesso a irri-
gação como ferramenta para o
desenvolvimento regional.
Atualmente, segundo dados
da Secretaria de Agricultura e
do Abastecimento (Seab), ape-
nas 155.782 hectares de la-
vouras diversas são irrigados
no Paraná, pouco mais de 1%
do total da área agricultável
estadual, de cerca de 14 mi-
lhões de hectares. 

POUCO - O percentual para-
naense é irrisório, tendo em
vista a média brasileira de
7,7% que, por sua vez, está
muito aquém da mundial, a
qual aponta que 40% da pro-
dução de alimentos advêm de
lavouras irrigadas. No Brasil,
apesar da baixa cobertura da
irrigação, estima-se que 35%
de toda a produção agrícola
seja oriunda de áreas com ma-
nejo de umidade.

AUTOPROPELIDOS - Levanta-

mentos de 2017 indicam que
53% dos equipamentos de irri-
gação no Paraná são sistemas
autopropelidos, que cobrem
82,4 mil hectares, seguidos
por aspersão convencional
(13,9% e 21,5 mil hectares),
enquanto as estruturas de pi-
vô central correspondem a
11,6%, com 18,1 mil hectares.  

ARENITO – A realização do
Fórum em Paranavaí não foi
por acaso. Para regiões como
o noroeste do estado, de solo
arenoso, a irrigação é conside-
rada indispensável para ala-
vancar a atividade agrope-
cuária e, dessa forma, ajudar
a fortalecer a economia dos
107 municípios do Arenito
Caiuá que somam mais de 3
milhões de hectares, em sua
maior parte ocupados por pas-
tagens degradadas e de redu-
zido retorno, conforme expli-
cou na oportunidade ao gover-
nador Carlos Massa Ratinho

Júnior, o presidente do Con-
selho de Administração da Co-
camar, Luiz Lourenço. 

FAZER BEM FEITO - Luiz Lou-
renço destacou que a irrigação
é parte de um pacote tecnoló-
gico que prevê vários outros
itens, como adubação a partir
de análise de solo e, principal-
mente, que o produtor siga a
orientação técnica profissio-
nal. “É preciso que tudo seja
muito bem feito para que se
alcance o resultado espe-
rado.”  

INCREMENTO - A Seab men-
ciona que, com umidade na
hora certa, a produtividade do
algodão seria incrementada
três vezes no comparativo
com a média da cultura de
sequeiro, o dobro no arroz,
quatro vezes mais no feijão, o
triplo no milho e ao menos
50% na soja e no trigo. Em
relação ao Valor Básico de

Produção (VBP), a densidade
de renda é bem maior em re-
giões de agricultura irrigada. 

No município de São José dos
Pinhais, que concentra parte
da produção de olericolas e
frutíferas servidas por irriga-
ção, o VBP é de R$ 21.400,00/
hectare, mais que o dobro de
Cascavel (R$ 8.600,00/hec-
tare) e quatro vezes supe-
rior ao de Paranavaí (R$
5.200,00). 

ESTIMULAR - Com o Plano Es-
tadual de Irrigação, o governo
quer estimular o uso da tecno-
logia para o aumento da pro-
dutividade e da produção agrí-
cola, promovendo o incremen-
to de renda, geração de em-
pregos e melhoria da quali-
dade de vida do produtor rural
do Paraná. 

ICMS - Para isso, entre outras
medidas, o governo pretende

oferecer isenção ou redução
de ICMS sobre a compra de
equipamentos e produtos re-
lacionados à irrigação, equa-
lizar os juros de crédito rural
para que o produtor pague
uma taxa anual a valor mais
acessível. 

LICENCIAMENTO - Em outra
frente, promete revisar a reso-
lução de licenciamento am-
biental, desburocratizando a
outorga de direito de uso da
água e criando polos de irriga-
ção. A ideia é que o micropro-
dutor (até 10 hectares) seja
dispensado do processo de li-
cenciamento.

ENERGIA - Quanto à energia
elétrica, o governo prevê re-
alizar reforço na rede, manter
o desconto para uso em horá-
rio fora de pico, prestar auxí-
lio na implantação de redes
novas e incentivar a energia
renovável.
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Destacando o papel de lide-
rança da Cocamar em obter
conquistas para a região noro-
este do estado, o governador
Carlos Massa Ratinho Júnior
participou do Fórum de Irriga-
ção em Paranavaí. Na oportu-
nidade, foram anunciadas me-
didas de incentivo para investi-
mentos em culturas irrigadas.

DESENVOLVER - “O Paraná é o
maior produtor mundial de ali-
mentos em quantidade e qua-
lidade por metro quadrado,
mas podemos ampliar os vo-
lumes por meio da irrigação”,
disse o governador, acrescen-
tando que a junção de trabalho
entre governo, Cocamar e par-
ceiros, vai desenvolver a re-
gião. “Se a região precisa in-
vestir em irrigação para gerar
mais riquezas, empregos e de-
senvolvimento, vamos traba-
lhar, entre outras frentes, para
baixar os preços dos equipa-
mentos e também para conse-
guir um crédito mais aces-
sível”, comentou. 

POTENCIAL A EXPLORAR - An-
tes dele, o presidente do Con-
selho de Administração da
Cocamar, Luiz Lourenço, havia
se pronunciado para dizer que
“a região noroeste apresenta
grande potencial a explorar,
precisa de incentivo e, no caso
da irrigação, de uma outorga da
água que seja menos burocrá-
tica”. 

Ele elogiou o trabalho realizado
ao longo das décadas pelo Ins-
tituto Agronômico do Paraná
(Iapar), cujos pesquisadores
têm sido fundamentais para o
avanço do Programa de Inte-
gração Lavoura-Pecuária-Flo-
resta (ILPF). Só na região da

cooperativa, citou Lourenço, há
mais de 200 mil hectares com
projetos integrados demons-
trando, com seus resultados,
que esse é caminho para pro-
mover uma revolução econô-
mica no noroeste.

MUDAR - O secretário da
Agricultura e do Abasteci-
mento, Norberto Anacleto Or-
tigara, disse que “tem jeito
de mudar o cenário de pastos
degradados do noroeste. O
caminho é cobrir o solo o
tempo todo com culturas e
armazenar água no solo”, ex-
plicando que o produtor, ao
investir em irrigação, precisa
seguir um projeto bem elabo-
rado e atender todas as reco-
mendações técnicas. 

FERRAMENTA - “A irrigação é
uma das ferramentas, não é a
única solução para tudo”, des-
tacou, salientando que o custo
do uso da energia elétrica, em
horários fora de pico, tem 60%

de desconto; haverá linhas de
crédito mais baratas para irri-
gação; estão sendo estudadas
formas de reduzir os preços
dos equipamentos e também
de tornar a licença e a outorga
da água mais simplificados.
“Temos 3 milhões de hectares
de solos arenosos na região
noroeste, a maior parte com
pastos degradados. Podemos
mudar a realidade da região

para melhor”, completou.  

FÓRUM – Ao longo do dia, es-
pecialistas debateram o tema
irrigação, em inúmeros aspec-
tos. Realizado por Cocamar, Ia-
par, Emater e Seab, o evento
contou com o apoio da Lindsay
Brasil, Prefeitura de Paranavaí,
Sociedade Rural do Noroeste do
Paraná e Sociedade Civil de Pa-
ranavaí e Região.

Governador promete esforços
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Norberto Ortigara
e Ratinho Júnior

com Luiz Lourenço

ARENITO 
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Programa Cooper Universitário 
é lançado em Maringá

O
lançamento do pro-
grama Cooper Univer-
sitário, promovido no
dia 10 de setembro no

Auditório Hélio Moreira, em
Maringá, reuniu dirigentes do
Sistema Organização das Coo-
perativas do Estado do Paraná
(Ocepar) e do Serviço Nacional
de Aprendizagem do Coopera-
tivismo (Sescoop), lideranças
de várias cooperativas, autori-
dades, representantes da área
de ensino e estudantes. 

DISSEMINAR - Realizado pelo
Sistema Ocepar e Sescoop/PR,
o programa será implementado
em parceria com a Pluricoop
Cooperativa de Trabalho de
Executivos em Gestão e Treina-
mento, sediada em Maringá,
tendo como objetivo dissemi-
nar os princípios cooperativis-
tas no ensino superior, por
meio da interação entre coope-
rativas e universidades. 

A iniciativa conta com o apoio
do Sistema Organização das
Cooperativas Brasileiras
(OCB), Faculdades Maringá,
Prefeitura de Maringá e coo-
perativas Cocamar, Cocari,
Aurora Alimentos, Sicoob
Central, Unicoop, Sicoob Me-
tropolitano, Unicampo e Uni-
med Maringá. 

MARCO - A solenidade foi ini-
ciada com a participação do
Coral Cocamar, que entoou o
Hino Nacional e algumas can-
ções de seu repertório. Convi-
dado a pronunciar-se na aber-
tura dos trabalhos, o diretor do
Sistema Ocepar e presidente
do Conselho de Administração
da Cocamar, Luiz Lourenço,
destacou o momento histórico,
citando que “o programa será
um novo marco do cooperati-
vismo paranaense”. 

EXPANDIR - Na sequência, o
presidente do Sistema Ocepar,
José Roberto Ricken, comen-
tou que o Cooper Universitário
é uma ideia que começou a ser
desenvolvida há quatro déca-
das e agora se junta a outros
programas, entre os quais o
Cooperjovem (voltado ao pú-
blico infantil), o Menor Apren-
diz, o Jovemcoop (que reúne
lideranças jovens), o Lidercoop
(para as lideranças femininas),
e os fóruns especializados.
“Vamos começar no Paraná e
com o propósito de que ele seja
levado para todo o país”, afir-
mou o presidente. 

EMPREGOS - Ricken comentou
que em Maringá há 9 coopera-
tivas, das quais 2 de produção,
3 de crédito, 2 da área de saúde

e 2 de profissionais de tra-
balho, que geram 5.158 postos
diretos de trabalho. Na região,
as cooperativas proporcionam
23 mil empregos e, em todo o
estado do Paraná, 105 mil. 

“O crescimento da oferta de
empregos nas cooperativas
paranaenses é de 6% em mé-
dia ao ano”, havendo segundo
ele, uma movimentação de
profissionais ao redor de 10%,
o que equivale a cerca de 10
mil vagas. “Eu não conheço
nenhum outro setor no estado
que ofereça tantos empregos
como as cooperativas”, frisou
o presidente, salientando que
o programa “talvez seja a pri-
meira oportunidade como pro-
fissional que o participante
tenha na vida”.

NA REGIÃO - Em sua participa-
ção, Adriana Pierini, diretora-
executiva da Pluricoop, expli-
cou que inicialmente o pro-
grama será realizado com o en-

volvimento de universidades e
cooperativas da região de Ma-
ringá. Além de ampliar o co-
nhecimento sobre o coopera-
tivismo entre as instituições de
ensino superior e estudantes
universitários, o Cooper Univer-
sitário também visa preparar os
acadêmicos para ocupar as va-
gas de estágio e de trabalho
nas cooperativas paranaenses. 

Além disso, tem como meta
disponibilizar uma plataforma

de talentos onde os participan-
tes do programa poderão man-
ter o currículo atualizado à
disposição das oportunidades
que surgirem no setor. 

FASES – Pierini expôs ainda
que o programa é dividido em
quatro fases: planejamento
com a área de RH das coope-
rativas aderentes; articulação
com instituições de ensino su-
perior; apresentação do Cooper
Universitário às

O objetivo é disseminar os princípios
cooperativistas no ensino superior,
por meio da interação entre
cooperativas e universidades

CAPACITAÇÃO

Edson Scabora, José Roberto Ricken e Luiz
Lourenço na abertura do evento





CAPACITAÇÃO

O ex-presidente do Sistema
Ocepar, João Paulo Koslovski,
aproveitou para fazer uma pe-
quena palestra e, em vez de
contar sua experiência e vivên-
cia no sistema, ao qual serviu
por 43 anos, preferiu dirigir
uma mensagem aos estudan-
tes. Primeiramente ele desta-
cou a contribuição de Luiz
Lourenço para que o Sescoop/
PR pudesse avaliar o resultado
de suas ações. 

Em seguida, indagou: “quantos
sonhos passam pelas nossa ca-
beça?” Alguns sonhos, disse,
extrapolam o alcance, mas se a
pessoa é determinada, conse-
gue transformar um sonho em
realidade agindo de forma pro-
ativa. Ou seja, ela precisa ter
foco no que quer, saber onde
quer chegar, ter desprendi-
mento, comprometimento em
viabilizar o seu projeto, dedica-
ção, estudar sempre. 

COMO AGIREM -“Façam as coi-
sas bem feitas, não tenham
medo de errar, sejam curiosos e
participativos, aprendam a ler,
amplie o conhecimento, sejam
humildes e prestativos, ensi-

nem (quem ensina, semeia),
sejam éticos, honestos e corre-
tos no agir, sejam bons ouvintes
sem se omitirem; não reinven-
tem a roda, sejam prudentes,
tenham respeito e tolerância a
opiniões, despertem a criativi-
dade e inovem, sejam e deem
exemplo; lembrem-se que sorte
e profissionalismo andam jun-
tos; a determinação em fazer
acontecer, faz a diferença; ado-
tem a cooperação e a solidarie-
dade como bússola”, asseverou
o ex-presidente do Sistema
Ocepar.  

O SETOR - Koslovski disse ainda
que o cooperativismo do Paraná
é exemplo de organização e re-
sultados para milhares de pes-
soas, com um faturamento de
R$ 83,6 bilhões em 2018 que
deve chegar a R$ 100 bilhões
em dois anos; de 2000 a 2018, o
sistema cooperativista para-
naense cresceu 15,99% por
ano, em média; são mais de 105
mil empregos diretos e 1,7 mi-
lhão de cooperados. 

Em 18 anos, foram realizados
72.377 eventos com 2,3 milhões
de pessoas e mais de 961 mil

horas. “O cooperativismo do Pa-
raná representa uma oportuni-
dade ímpar para quem deseja
crescer”, citando que a expan-
são contempla não apenas o
segmento agropecuário, mas
também as áreas de trabalho,
crédito, turismo e outros. 

TENDÊNCIA - Entre os esta-
giários que dirigiram perguntas
aos painelistas estava Natan
Fratta da Silva, selecionado
para uma oportunidade na área
de logística da Cocamar. Ele
quis saber de João Paulo Kos-
lovski se o cooperativismo é
uma tendência. 

O ex-presidente do Sistema
Ocepar respondeu que, apesar
do seu desenvolvimento e dos
inúmeros benefícios que pro-
porciona, o cooperativismo ain-
da é muito cerceado no Brasil,
a legislação ainda é muito des-
favorável, mas a tendência é de
a sociedade conhecer e valori-
zar cada vez mais o sistema
cooperativista. Segundo ele, o
país tem só 15 milhões de coo-
perativistas para uma popula-
ção de 210 milhões de habi-
tantes, o que é pouco. 

RECONHECIMENTO - Concluin-
do, foram entregues troféus, em
reconhecimento pelo apoio, a
Edson Scabora (vice-prefeito de
Maringá), João Paulo Koslovski,
Amaury Meller Filho (diretor da
Faculdades Maringá, que cedeu
suas instalações para as reu-
niões do programa), Mariza Trin-
dade Viana (inspiradora do
programa Cooper Universitário),
Geâne Nazaré Ferreira (gerente
de desenvolvimento social de
cooperativas do Sescoop Nacio-
nal), Luciano Pereira Santos
(chefe do Núcleo Regional de
Ensino de Maringá), Luiz Lou-

renço (diretor do Sistema Oce-
par e presidente do Conselho de
Administração da Cocamar),
Cleide Aparecida Bulla (presi-
dente da Pluricoop), Luciano Fe-
rreira Lopes (presidente da
Unicampo), José Maria Bueno
(Sicoob), Vilmar Sebold (presi-
dente da Cocari), Luiz Agita
(presidente do Sicoob Metropo-
litano), Fabiano Silva Dal Magro
(representante da Aurora Ali-
mentos), Giovana Brites (Uni-
med Maringá), José Carlos
Barbieri (Faculdade Cidade
Verde) e José Roberto Ricken
(presidente do Sistema Ocepar). 

instituições de en-
sino e planejamento de ações. 

Ao mesmo tempo em que pro-
porcionará aos estudantes a
oportunidade de trabalho em
cooperativas, a ideia é formar
um banco de talentos, com
profissionais que detenham
conhecimento diferenciado
sobre o cooperativismo e que
possam atender às demandas
e peculiaridades do setor.

OBJETIVOS - Em resumo, os
objetivos do programa são

oportunizar uma efetiva e es-
tratégica aproximação entre
cooperativas e instituições de
ensino superior; desenvolver
conhecimentos sobre coopera-
tivismo; proporcionar a expe-
riência de trabalho em coo-
perativas; aprimorar compe-
tências dos profissionais que
estejam iniciando carreira no
sistema cooperativista e, como
já dito, compor o banco de ta-
lentos para acesso das coope-
rativas. 

ATRIBUIÇÕES - A Pluricoop

será a responsável pelo con-
tato com as instituições de
ensino, para apresentar: os
objetivos do Cooper Universi-
tário, as vagas de estágios
disponíveis nas cooperativas,
o roteiro para a adesão das
instituições de ensino e o cro-
nograma de execução das
etapas do programa. Por sua
vez, o Sescoop coordenará a
organização da plataforma de
recrutamento e seleção dos
estágios, contemplando: va-
gas de estágio disponíveis,
cadastro de interessados,

cronograma do processo se-
letivo, termo de compromis-
so, e etapas do programa
Cooper Universitário. 

MÓDULO - Pierini discorreu
também que os estágios co-
meçaram em setembro/2019
e terminam em setembro/
2020, com os seguintes mó-
dulos: cooperativismo, geren-
ciamento de projetos, comu-
nicação, gestão, gerencia-
mento de projetos II, inova-
ção, liderança, governança,
gerenciamento de projetos III,

sustentabilidade, empregabi-
lidade, oficina de cooperati-
vismo e gerenciamento de
projetos IV. 

“Mais do que um estágio, é
uma oportunidade de formar
talentos”, pontuou a diretora
da Pluricoop, assinalando que
os estagiários serão monitora-
dos por profissionais egressos
do cooperativismo. Ao final, os
“cooperunis” devem entregar
à sua cooperativa um projeto
cuja temática será definida no
início do programa.
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Koslovski e sua mensagem aos estudantes

João Paulo: cooperação e solidariedade como bússola 
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Transformação digital
faz surgir um novo agro

U
ma nova realidade
para o agronegócio,
resultado de muitas
mudanças e acom-

panhada de grandes desafios.
Em palestra sobre o tema
Transformação digital, profe-
rida a um grupo de 200 convi-

dados do projeto Massa Agro,
na Associação Cocamar em
Maringá, o especialista Fer-
nando Martins disse que a apli-
cação de uma nova tecnologia
no campo pode promover uma
melhoria de 30 a 40%, en-
quanto que no segmento finan-

ceiro, por exemplo, o impacto
positivo geralmente não vai
além de 0,5%.

Ex-presidente da Intel no Bra-
sil e há 30 anos trabalhando
nessa área, Martins comentou
que forças econômicas movem

Tecnologias revolucionárias estão modificando
rapidamente o setor e, segundo especialista, isto é
fundamental para que a humanidade consiga superar
o desafio de alimentar 9,5 bilhões de pessoas em 2050

NOVOS TEMPOS

Fernando Martins: internet das coisas
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a transformação digital. Se-
gundo ele, tecnologias revolu-
cionárias estão modificando o
agro, ao passo que o Brasil,
pela sua grande importância
no setor, pode liderar as mu-
danças. Por ser um dos maio-
res mercados, muitos dos prin-
cipais lançamentos tecnológi-
cos estão acontecendo no país. 

BARATEAMENTO - “É muito
complicado lidar com o agro-
negócio, pois nada é feito em
série e nenhum produto é idên-
tico ao outro, como numa fá-
brica”, citou. Contudo, o bara-
teamento do transistor (dispo-
sitivo utilizado na maioria dos
circuitos eletrônicos, sendo o
principal componente de equi-
pamentos como celulares e
computadores), possibilita que
os dados circulem rapidamen-
te e também que a capacidade
de armazenamento na nuvem
seja infinita, abrindo oportuni-
dades para que a transforma-
ção em setores como o agro se
acelere cada vez mais. 

“A cada 18 meses, dobra o nú-
mero de transistores numa
mesma área”, lembrou o pa-
lestrante, dando uma ideia do
exponencial barateamento do
dispositivo: com um único grão
de arroz é possível comprar
100 mil transistores. Um dos
efeitos disso é que, atual-
mente, ao contrário do que
acontecia até poucas décadas,
qualquer pessoa pode tirar fo-
tografias de alta qualidade,
sem nenhum custo, usando o
seu celular. Antigamente, fazer
esses registros era um pro-
cesso caro.

DESAFIO -A transformação di-
gital, na visão de Martins, é
fundamental para que a huma-
nidade consiga superar o de-
safio de alimentar 9,5 bilhões

de pessoas em 2050 – a esti-
mativa de população do pla-
neta, onde a produção de ali-
mentos enfrenta restrições em
água doce, clima favorável e
solo apto.  

VERTENTES - O palestrante
expôs, em resumo, que as mu-
danças devem ser baseadas
em algumas vertentes e estra-
tégias, em especial. A produ-
ção de proteínas alternativas é
uma delas, como a carne sin-
tética e o aproveitamento de
insetos. Por outro lado, o sen-
soreamento tende a ser cada
vez mais usado para investigar
a qualidade dos produtos, en-
quanto a nutrigênica vai fun-
cionar como um guia, orien-
tando o consumidor sobre o
que deve comer e como suple-
mentar sua dieta. 

Em outra frente, está sendo
desenvolvida uma espécie de
big data para seguros, ainda
pouco utilizados pelos produ-
tores brasileiros: só 7% deles,

em média, costumam segurar
suas lavouras, contra 84% nos
Estados Unidos, onde os cus-
tos das apólices são muito
mais baratos porque os dados
sobre a realidade das lavouras
circulam amplamente entre as
áreas envolvidas. 

A internet das coisas, que faz
com que as máquinas “conver-
sem”, trazendo mais eficácia
aos serviços, os avanços da

agricultura de precisão, os mi-
crobiomas e as soluções bioló-
gicas para proteção das la-
vouras, também fazem parte
desse futuro que pode chegar
logo. “Os investimentos em
tratamentos biológicos tripli-
cam a cada 18 meses”, lem-
brou Martins, enfatizando que
ainda não há um waze do agro,
mas isso é algo que não deve
demorar para se tornar reali-
dade. 

Produção de preteínas
alternativas como
a carne sintética é
uma das mudanças

em curso





Fernando Martins apresentou
algumas informações mos-
trando como as transforma-
ções estão sendo rápidas. Em
2018, o uso de caixas eletrôni-
cos no Brasil caiu 14% em re-
lação ao ano anterior porque as
pessoas estão preferindo fazer
suas transações financeiras
pelo celular. 

O mesmo celular por meio do
qual se pode chamar um veí-
culo pelo Uber – aplicativo que
só se tornou viável devido ao
barateamento dos transisto-
res. E com o carro autônomo,
que não estaciona, a tendên-
cia é a redução do número de
veículos nas ruas, levando ao
fim das áreas dos estaciona-
mentos. 

Segundo o palestrante, um es-
tudo recente apontou que as
transformações no agro já pro-
moveram uma redução de 100
bilhões de dólares em insumos,

economizam 180 bilhões de
metros cúbicos de água e leva-
ram a um aumento de 300 mi-
lhões de toneladas em volume
de produção de alimentos. 

A carne sintética, o “beyong
burguer”, também chamada de
“impossible meat”, é exemplo
desses novos tempos. Com
textura, sabor e cheiro idênti-
cos ao de um hambúrguer
comum, o produto apresenta a
vantagem de colesterol zero e
índice nulo de coliformes fe-
cais, além de atender ao apelo
de não advir de áreas de des-
matamento e não resultar do
sacrifício de animais. 

Esse tipo de carne, que deve
popularizar-se rapidamente nos
próximos anos, é também um
símbolo da força econômica,
devido a sua elevada lucrativi-
dade. 

“Há uma combinação entre

força econômica, alta renta-
bilidade e solução global”,
afirmou Martins, que citou
também as fazendas verti-
cais, cada vez mais em voga
nas grandes metrópoles. Ne-
las, o clima é controlado e o
desenvolvimento das plan-
tas - em especial foliares e
frutas, entre as quais o mo-
rango - apresenta alta quali-
dade e se dá por meio de

iluminação artificial, a base
de Led (que também é um
transistor). 

As fazendas verticais conso-
mem apenas 5% de água e
têm uma produtividade 250
vezes maior por metro qua-
drado na comparação com
um sistema produtivo con-
vencional. Sem contar que
por estarem localizadas em

cidades, os custos com os
transportes são menores, há
menos perdas e as mercado-
rias chegam mais rapida-
mente aos pontos de venda.
Por sua vez, no Japão, China
e outros países, os contêine-
res do Alesca Life voltados à
produção de hortaliças em
sistema hidropônico e sem
pesticidas, estão ficando co-
muns nas ruas.

Fazendas verticais: produtividade 250 vezes maior
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Economia de água, insumos e maior produção de alimentos

Já os microbiomas foram de-
senvolvidos para alavancar a
produtividade das lavouras. A
Increase Farmers oferece, em
alguns países, uma calda mi-
crobial, a base de micro-orga-
nismos vivos - algo parecido
com o yakult, que atua na me-
lhoria do ambiente produtivo
das plantas. Com ele, a produ-
tividade da soja aumentaria 9%
em média, o algodão 14%, o
milho 6% e o arroz 7%. 

CONECTIVIDADE - Sensores de
solo devem ajudar a suprir a
falta de conectividade em
grande parte das propriedades
rurais brasileiras. Embora um

levantamento recente aponte
que ao menos 35% delas ainda
não têm acesso à internet, isso
não é mais empecilho para a
implantação de sistemas de
produção mais modernos. 

Criados pela empresa de irriga-
ção Groguru, pinos fixados no
solo ou mesmo enterrados pos-
sibilitam o transporte de dados
da lavoura até a sede da fa-
zenda. Os pinus são alimenta-
dos por baterias que têm a
duração de sete anos. Na ges-
tão mais profissional, está fi-
cando cada vez mais comum o
processamento de imagens de
uma propriedade, o que permite

não apenas levantar o seu his-
tórico, ao longo dos anos, mas
a situação da lavoura, a produ-
tividade e, com dados muito
precisos, os tipos de pragas e
doenças que ali ocorreram. A
tecnologia já ajuda a monitorar
o comportamento do piloto de
pulverização aérea, reprodu-
zindo a trajetória do avião. 

SEMENTES - A Syngenta conta
com um sistema, o Integra-
Soja, em que detém e faz o
acompanhamento detalhado
de todas as informações sobre
a utilização de suas sementes,
depois que elas são adquiridas
pelos produtores. Assim, se

em determinada região houver
um problema climático que
comprometa a qualidade das
mesmas, o produtor é acio-
nado pela empresa para que
faça a retirada de um novo lote
para o replantio. 

WAZE - Por fim, quanto ao waze
do agricultor, que ainda não
existe, o que pode parecer
ainda uma ficção científica se
revela algo palpável e previsí-
vel para os próximos anos. Se
com os smartphones se pode,
por comando de voz, acionar a
Siri e fazer ligações, saber a
previsão do tempo ou receber
sugestões de restaurantes, o

agricultor poderia estar ligado
em “Alice” para executar as
atividades com toda a orienta-
ção possível. 

“Alice” saberia informar se
determinado dia é o mais ade-
quado para o plantio, haja
vista as condições ideais de
umidade do solo e a perspec-
tiva de uma nova chuva. Ela
informaria, de imediato, o im-
pacto de uma mudança de pla-
nos e o custo-benefício de
uma nova decisão, apontaria o
melhor momento para uma
pulverização, a partir de dados
como a umidade do ar e a pos-
sibilidade de ventos, enfim. 

Novidades estão por toda a parte 

NOVOS TEMPOS
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C
om o objetivo de apri-
morar cada vez mais o
relacionamento junto
aos produtores coope-

rados e cooperantes, a Coca-
mar implantou o CRM (Cus-
tomer Relationship Manage-
ment, em português Gerencia-
mento do Relacionamento
com o Cliente), contando com
a plataforma Salesforce. Para
uma apresentação do seu fun-
cionamento, foi promovida re-
centemente em Maringá (PR),
uma reunião entre dirigentes,
gerentes e colaboradores liga-
dos ao atendimento.

GESTÃO - De acordo com o
presidente Divanir Higino, o
crescimento da Cocamar im-
põe algumas demandas que
requerem especial atenção da
cooperativa, como a proximi-
dade junto ao seu público.
Nesse sentido, o CRM é uma
ferramenta que atende tal ob-
jetivo, por fornecer todos os
subsídios necessários à ges-
tão do relacionamento.

NO INÍCIO - O CRM surgiu na
cooperativa como projeto de
Lean Six Sigma, atingindo em
2019 a sua terceira geração.
Na primeira, o processo foi
desenhado com base em uma
pesquisa para entender os re-
quisitos dos cooperados e,
além disso, foram mapeadas
as necessidades da equipe de
técnicos e gestão quanto às
demandas do relacionamento.

PILOTO - Na segunda, houve a
escolha da ferramenta e o iní-

cio de um projeto-piloto em
2018, que culminou, posterior-
mente, com a seleção da pla-
taforma Salesforce e da im-
plementadora Avanxo. Os pro-
fissionais técnicos é que fa-
zem a alimentação das infor-
mações dos produtores e con-
tam, para isso, com um apli-
cativo off-line.

HISTÓRICO - “Trata-se de um
sistema de manuseio fácil,
prático e adequado à lingua-
gem dos profissionais”, co-
menta Vanessa Urataki, espe-
cialista em CRM da coopera-
tiva. Segundo ela, a plata-
forma possibilita construir um
histórico de cada cooperado,
com relatórios específicos, o
que vem ao encontro do obje-
tivo da Cocamar de contribuir
para que os produtores explo-
rem todo o potencial produtivo
de suas lavouras e tenham
mais resultados.

DETALHAMENTO - “A ferra-
menta traz mobilidade e faci-

lidade ao trabalho do profis-
sional, centralizando e unifi-
cando as informações”, expli-
ca Urataki, enfatizando que os
dados compilados, ao oferece-
rem o detalhamento das ativi-
dades do quadro de coopera-
dos, auxiliam na tomada de
decisões.

ETAPAS - A implantação do
CRM se dará por etapas e vai
começar pela região norte do
estado, compreendendo os mu-
nicípios de responsabilidade da
gerência de negócios ocupada

por Nilton César Martins que irá
estabelecer um plano de tra-
balho junto aos respectivos ge-
rentes de unidades.

Ferramenta implantada vai fornecer todos os subsídios necessários
à gestão do relacionamento entre a cooperativa e seus associados

MELHORIAS

CRM visa ampliar elo com cooperado

Reunião recente
apresentou nova

plataforma a dirigentes
e colaboradores



Compliance faz parte da Gestão Estratégica
A Cocamar investiu, em 2018,
na criação do Comitê de Com-
pliance para garantir que as
regras do Código de Ética e
Conduta fossem referência
para o processo de gestão da
cooperativa, e para serem res-
peitadas no dia a dia de tra-
balho de cada colaborador. O
comitê é formado por uma
equipe multidisciplinar, com
representantes das áreas Ju-
rídica, TI, Gestão, Auditoria,
Gestão de Pessoas, Financeiro
e Unidades Operacionais.

OBJETIVOS - O comitê tem a
finalidade de prevenir e inves-
tigar se o Código de Ética e
Conduta está sendo cumprido.
Caso algum descumprimento

seja provado, é papel do Co-
mitê sugerir qual a ação corre-
tiva será aplicada. A Diretoria
Executiva e Superintendência
da Cocamar avaliarão o caso
para deferimento da decisão
do comitê.

De acordo com a Gerente de
Gestão, Qualidade e Processos
Fernanda Volpato, o trabalho
em Compliance na Cocamar é
realizado com foco no geren-
ciamento de processos, aten-
dimento ao Código de Ética e
Conduta e das legislações e
normas internas, além da se-
gurança da informação. Para
ela, a estruturação do pro-
grama é muito importante por
conta do relacionamento com

vários públicos e setores, que
possuem interesses distintos.
“Pelo tamanho da cooperativa
e sua abrangência geográfica,
é fundamental que tenhamos
um programa de Compliance
estabelecido e gerenciado”,
declarou.

TRAJETÓRIA - Com o objetivo
de aumentar a transparência
na gestão da Cocamar, as pro-
videncias de Compliance fo-
ram intensificadas em 2013,
quando foi lançado o modelo
de governança. Depois disso,
em 2014, a cooperativa elabo-
rou um padrão de autoavalia-
ção de gestão intitulado Go-
vernança Cocamar, que con-
tém todos os princípios, crité-

rios e requisitos aplicados aos
processos que são, anual-
mente, auditados interna-
mente. 

Em 2016, a política de quali-
dade foi revisada para se
transformar em uma Política
de Compromissos, que esta-
belece todos os compromis-
sos assumidos pela Cocamar
perante a sociedade. Em junho
de 2018, foi  implantado um
Canal de Ética terceirizado, fi-
cando a cargo do Comitê de
Compliance gerencia-lo. Em
2019, o código de conduta foi
revisado e se transformou no
Código de Ética e Conduta, in-
troduzindo atendimento à lei
anticorrupção.

CERTIFICADO - Com o obje-
tivo de instaurar de forma
completa o trabalho de
Compliance em 2020, a Co-
camar está inscrita no Pro-
grama de Compliance do
Sistema Ocepar, que se pro-
põe a modelar a organização
internamente para atender a
todos os requisitos que im-
plicam em estar em Com-
pliance. Ainda, garante que
os mecanismos e procedi-
mentos internos como nor-
mas, fiscalização, auditoria,
incentivo às denúncias de
não-conformidades e apli-
cação do Código e Ética e
Conduta cumpram a sua fi-
nalidade e sejam comunica-
dos internamente. 

MELHORIAS
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O
pecuarista José Luiz
Carreira é o terceiro
associado da regional
noroeste da Sicredi

União PR/SP a ser sorteado
pelo Seguro de Vida (Icatu Se-
guros) neste ano. Ele ganhou
o valor de R$ 50 mil e se sur-
preendeu ao receber a notícia.
“Fiquei muito feliz porque é a
primeira vez que ganho em um
sorteio. Para aproveitar a
sorte, deixei o valor na pou-
pança para concorrer aos prê-
mios da campanha Poupança
Premiada, da cooperativa”.

Carreira é associado da agên-
cia Graciosa há 14 anos, e diz
que há muito tempo faz seguro
de vida para garantir a tran-
quilidade de sua família.
“Tenho muitos financiamentos
em meu nome e, caso ocorrer
algum imprevisto comigo,
quero deixar minha família se-
gura financeiramente”, justi-
ficou.

Recentemente, a agropecua-
rista Gianne Giovanini Barbieri,
da agência de Santa Fé, tam-
bém foi sorteada pelo Seguro
de Vida com o prêmio de R$ 50
mil. “Fiz seguro em fevereiro
deste ano e até brinquei com
a funcionária da agência que
me atendeu, dizendo que eu
seria sorteada. Quando recebi
a notícia, ela estava presente

e se lembrou do que eu tinha
dito. Foi uma sensação indes-
critível, afinal nunca tinha
ganhado em um sorteio. O di-
nheiro, com certeza, vai me
ajudar muito”, afirma ela, que
é a quarta sorteada da Sicredi
União PR/SP.

Em 2019, a instituição finan-

ceira cooperativa registrou ou-
tros dois associados da regio-
nal noroeste contemplados
pelo Seguro de Vida. São eles:
Josival Moreira, que pertence
à agência de Graciosa e ga-
nhou prêmio de R$ 40 mil; e
Ruan Carlos Crippa, da agên-
cia de Alto Paraná, que ganhou
R$ 20 mil. Durante a vigência

do seguro, os associados con-
correm a quatro sorteios men-
sais, em âmbito nacional, com
prêmios de até R$ 200 mil.

Informações sobre os seguros
oferecidos pela Sicredi União
PR/SP estão disponíveis no
link www.sicrediuniao.com.
br/seguros.

Associados são premiados
em Seguro de Vida
Recentemente, as agências de Graciosa e Santa Fé anunciaram dois sorteados
que levaram, cada um, o prêmio de R$50 mil; somente na regional noroeste
da instituição financeira cooperativa já são quatro contemplados este ano 

SICREDI UNIÃO PR/SP 

O pecuarista José
Luiz Carreira, da

agência de Graciosa,
ficou surpreso
com o prêmio
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D
esde agosto de 2017,
a Cocamar iniciou a
reestruturação da
cultura de segurança

dentro do complexo industrial,
administração central e unida-
des operacionais, visando o
bem-estar de colaboradores e
cooperados. 

Em 2018, implementou medi-
das para mudar o conceito de
segurança. Começou incluindo
as Regras de Ouro, pensadas
detalhadamente nos princi-
pais riscos e para garantir a

segurança de colaboradores e
cooperados que circulam na
cooperativa. 

Para o presidente da Cocamar,
Divanir Higino, caminhar com
o foco em segurança é muito
importante. “Não é somente
seguir as regras de ouro, mas
garantir que cada colaborador
volte para casa, todos os dias,
melhor do que veio para tra-
balhar”, ressalta.

FERRAMENTAS - Também fo-
ram implantadas cinco ferra-

SEGURANÇA

O objetivo sempre foi salvar vidas, e com isso, a cooperativa tem
trazido uma grande mudança cultural para os colaboradores

Um valor que a Cocamar não abre mão



mentas que contribuem com a
segurança da cooperativa. O
Sistema de Governança esta-
belece que desde a alta dire-
toria até os primeiros níveis
tem que tratar os processos
com segurança. O Índice de
Práticas Seguras é quando o
profissional da área de segu-
rança estabelece uma rota
dentro do nosso complexo e
caminha por ela identificando
possíveis problemas voltados
para a operação com segu-
rança.  

Também faz parte das ferra-
mentas de segurança o Stop,
uma ferramenta educacional e
preventiva que visa fazer uma
abordagem ao colaborador,
para levantar riscos que pos-
sam ocorrer e conscientizá-lo
sobre a operação que ele está
desenvolvendo. Já a Metodo-
logia de Investigação de Aci-
dentes é o roteiro para inves-
tigar e criar ações para forta-
lecer pontos positivos e de
correções de atitudes que re-
sultam em práticas seguras. 

Por fim, o Grupo de Trabalho é
o envolvimento de grupos de
diversas áreas, hoje temos
entre eles o GT de Crise, Co-
municação, Regras de Ouro e

Reconhecimentos, Investiga-
ção, Contenção e STOP.  

SALVAR VIDAS - De acordo
com Gerente Executivo de
Gestão de Pessoas Fernando
Castro, o intuito da Cocamar
em intensificar segurança
sempre foi salvar vidas, e com
isso, a cooperativa tem trazido
uma grande mudança cultural
para os colaboradores, não só
dentro da Cocamar, como
também em suas casas. “As
mudanças de cultura levam
sempre bastante tempo para
acontecer, mas eu vejo o
quanto já melhoramos desde

o início do projeto e que esta-
mos no caminho certo rumo à
transformação", declara.

Já para o coordenador de Ex-
celência em Segurança, Dio-
go Alessandro Reino Olegário
da Silva, os números mos-
tram que o projeto tem obtido
resultados positivos e isso só
foi possível por conta do
apoio de todos, desde a dire-
toria até a área operacional.
“As áreas tem contribuído di-
retamente para este sucesso,
garantindo sempre a melhor
maneira de operar seguro. O
foco agora passa a ser em

disciplina operacional, a qual
fará com que os processos
diminuam suas falhas e que,
por consequência, nos trará
um nível de excelência que
traz consigo o zero acidente",
finalizou.

COOPERADO - A segurança
dos cooperados é também um
valor na Cocamar. Diversas
ações foram implementadas
visando à segurança nas ati-
tudes dos cooperados em suas
propriedades e dentro da coo-
perativa, como: formas segu-
ras de descarregar grãos e
transitar no complexo e a im-

portância do uso de equipa-
mentos de segurança.

O cooperado Antônio Rinaldo
garante que se sente muito
seguro no momento da en-
trega de grãos na cooperativa.
“Se fizermos direitinho tudo o
que é ensinado e exigido aqui
na Cocamar, o risco de aciden-
tes é quase zero, por isso va-
lorizo e apoio os procedi-
mentos de segurança da coo-
perativa”. 

RESULTADOS - Entre os inú-
meros ganhos obtidos com o
projeto está a redução de 72%
dos acidentes graves, compa-
rando 2017 com o estado
atual, após 15 meses de pro-
jeto. Houve uma mudança vi-
sível no comportamento dos
colaboradores e cooperados e,
a médio prazo, a certeza dos
coordenadores é melhorar
ainda mais a cultura de segu-
rança dentro da cooperativa.
Eles citam que as práticas cor-
retas de segurança estão
sendo possíveis graças a con-
tribuição de cada colaborador
e cooperado, que entendeu o
valor da segurança dentro da
Cocamar.
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Eu uso o cinto de segurança, obedeço aos
limites de velocidade, se dirijo não bebo
e não uso o celular ao volante;

Não realizo Trabalho à Quente sem a PET
(Permissão de Entrada e Trabalho);

Não realizado Trabalho em Espaço
Confinado sem a PET 

Não realizo Trabalho em Altura
sem a PET 

Não permaneço em círculo atrás
dos Tombadores em uso;

Não realizo intervenção em
máquinas/equipamentos em movimento;

Comunico todos os acidentes com
lesão e danos materiais;

Não oriento ou permito a violação
das Regras de Ouro.

Confira as regras de ouro
1º

2º
3º
4º

5º

6º
7º
8º

Primeira  regra de ouro  ressalta  cu idados na  condução de  ve ículos



D
epois de um amplo
trabalho de conscien-
tização e investimen-
tos na cultura de se-

gurança de toda sua equipe de
colaboradores, que tem ren-
dido prêmios e resultados efe-
tivos, a Cocamar investe agora
na melhoria contínua dos ní-

veis de segurança entre os
produtores cooperados, no seu
trabalho.

Para isso foi elaborada e está
sendo distribuída a cartilha
Orientações Básicas de Segu-
rança nas Operações Agríco-
las, com os principais itens a

serem observados pelos agri-
cultores e operadores que tra-
balham na área agrícola,
tendo em vista a safra de soja
2019/20, que começou a ser
semeada. O objetivo é ajudar
na tomada de decisão e de-
senvolver senso crítico e de
observação visando preservar
a saúde e a segurança no tra-
balho, além de conter telefo-
nes úteis em caso de emer-
gência.

DEFENSIVOS - Dentre as orien-
tações básicas estão os cuida-
dos com os pulverizadores e

36 |   J or na l  d e  Se r v iço  Cocama r

Cartilha com os principais cuidados que
devem ser observados nas operações
agrícolas está sendo distribuída
entre os cooperados

SEM RISCOS

Cocamar orienta sobre
segurança no campo
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na aplicação e manipulação de
defensivos agrícolas, como ar-
mazenar os produtos em local
trancado; nunca transportá-lo
junto com pessoas, animais,
forragens ou utensílios pesso-
ais, para evitar contaminação;
descartar corretamente as
embalagens vazias e os resí-
duos; tomar cuidado na lava-
gem das roupas usadas e dos
equipamentos de proteção em
separado das demais; e pres-
tar atenção com possíveis va-
zamentos nos pulverizadores.

BIG BAG - Durante a movimen-
tação dos guinchos big bag, a
recomendação é não se posi-
cionar abaixo da carga; cuidar
com as pessoas ao redor, evi-
tando atropelar ou queda da
carga; movimentar o produto
próximo ao chão, para não
perder estabilidade do trator;
manter as rodas firmes no
chão e mais abertas; cuidar
com a rede elétrica durante
içamento do bag; não operar o
guincho com a lança içada ou
movimentar carga em terrenos
sinuosos; e verificar os pinos
do braço hidráulico se são
compatíveis.

CAMINHÕES - Antes de movi-
mentar caminhões, bi-trem e
carretas agrícolas é preciso
observar no entorno se não há
pessoas animais ou obstácu-
los; colocar a trava no pino de
acoplamento ao engatar a car-
reta no trator e utilizar trator
com potência adequada. Du-
rante o descarregamento, não
se deve posicionar atrás dos
tombadores, nem ficar dentro
dos caminhões, além de certi-
ficar-se de que o truque está
abaixado antes de se posicio-
nar no tombador. Outra dica é
utilizar calços adequados ao
desengatar a carreta do trator,
não descansar embaixo do ca-

minhão, nem andar atrás do
trator ou na plataforma de en-
gate.

PLANTIO – Durante as opera-
ções com tratores e plantadei-
ras, usar os equipamentos de
segurança disponíveis no tra-
tor como cinto, subir no trator
pelo lado direito sem segurar
no volante, descer sempre de
costas, segurando nos apoios
e pisando nos degraus e utili-
zar carretas ou plataformas
caso for transportar outras
pessoas, além do operador. 

Também recomenda evitar
andar sobre a plataforma da
plantadeira durante o plantio;
nunca fazer reparos nas man-
gueiras ou conexões do sis-
tema hidráulico, se ele estiver
sob pressão ou com o motor
funcionando; abaixar as has-
tes totalmente antes de ma-
nutenções nas plantadeiras;
trocar os discos de corte e de
semente utilizando calços re-
sistentes, para evitar quedas
sobre partes do corpo; e
quando usar marretas, soldas
e lixadeiras na manutenção,
estar com EPIs. 

REDE ELÉTRICA – Para evitar
acidentes com equipamentos
agrícolas e rede elétrica é pre-
ciso atentar para a altura da
máquina e dos equipamentos
e manter-se a uma distância
segura; desviar dos cabos de
aço que prendem o poste ao
chão; manobrar veículos man-
tendo distância de qualquer
estrutura elétrica ou cabo
condutor; e não estacionar de-
baixo da rede elétrica. Caso o
maquinário encoste às linhas
de transmissão de energia, a
orientação é não tocar em
nenhuma parte metálica, ligar
para a emergência e aguardar.
Se houver princípio de incên-

dio, descer com os pés juntos,
dar passos curtos sem tirar os
pés do chão e se não for o mo-
torista, manter distância do
equipamento, enquanto aguar-
da a ajuda.

ROTATIVOS - Para reduzir aci-
dentes com mecanismos rota-
tivos, é preciso desligar a
máquina e retirar a chave da
ignição ao fazer a manuten-
ção; quando a inspeção do
equipamento rotativo deman-
da que esteja em funciona-
mento, manter distância se-
gura e não colocar a mão; na
manutenção das plataformas
de soja ou milho, certificar-se
de que esteja parada e desli-

gada antes; e no caso de em-
buchamento na plataforma,
desligar o maquinário para re-
tirar os objetos de forma se-
gura.

Objet ivo  é ajudar
na  tomada de

decisão  e  desenvolver
senso cr ít ico





Roberta Benvenuto
Pereira (*)  

A
costumado a realizar o
manejo vacinal contra
clostridioses (termo
genérico usado para

denominar as doenças causa-
das por bactérias do gênero
Clostridium - botulismo, té-
tano, carbúnculo sintomático,
manqueira, gangrenas gasosas
e enterotoxemia) junto ao ca-
lendário nacional de vacinação
de febre aftosa, o pecuarista
paranaense precisa se preparar
para a readequação do manejo
sanitário do rebanho. 

Neste ano, o Paraná pode ante-
cipar a suspensão da vacinação
contra a febre aftosa, deixando
de vacinar o rebanho bovino
contra a doença. Mas, apesar
de não haver mais a necessi-
dade de vacinar o gado contra
a febre aftosa, a vacinação con-
tra as clostridioses não pode
parar. 

ALERTA -As clostridioses estão
entre as principais doenças que
afetam o rebanho bovino brasi-
leiro, causando grandes pre-
juízos econômicos ao setor pro-
dutivo devido à alta taxa de
mortalidade dos animais e
ocorrência de surtos. Estima-
se que cerca de 400 mil ani-
mais/ano morrem em conse-
quência das clostridioses e
este é um dado que deve servir
de alerta ao produtor. 

As clostridioses podem ser

causadas por uma grande va-
riedade de clostrídios. Essas
bactérias fazem parte da mi-
crobiota intestinal dos ani-
mais, tornando praticamente
impossível a sua erradicação
do ambiente. Além disso, as

bactérias podem sobreviver
por longos períodos no meio
ambiente, pois assumem a
forma esporulada, e isto as
torna altamente resistentes às
variações climáticas e desin-
fetantes comuns. 

AMEAÇA -A presença constante
da bactéria no ambiente, asso-
ciada à sua alta resistência, são
uma ameaça contínua aos bo-
vinos, que podem ser facil-
mente infectados através do
contato direto com as bactérias

circulantes e presentes em car-
caças/ossos ou por meio da in-
gestão de água e alimentos
contaminados. Diante desse ce-
nário, o pecuarista precisa se
atentar aos cuidados para evitar
a doença em sua propriedade.

A vacinação não pode parar 
Estima-se que cerca de 400 mil animais/ano morrem em consequência
das clostridioses e este é um dado que deve servir de alerta ao produtor 

CLOSTRIDIOSES

Vacinar o rebanho é a medida mais eficaz na prevenção
das clostridioses. Realizar um bom programa vacinal é
fundamental para aumentar a proteção dos animais frente
aos desafios e diminuir a carga bacteriana do ambiente. 

VACINA - Como as clostridioses podem ser causadas por
uma grande variedade de clostrídios, a escolha da vacina
é peça-chave no sucesso da imunização dos animais. Esta
deve abranger o maior número de clostrídios em sua com-
posição, a fim de promover ampla proteção contra as prin-
cipais doenças do grupo que afetam os bovinos, dentre as
quais podemos citar o carbúnculo sintomático (“man-
queira”), o tétano, o botulismo e as enterotoxemias. 

PROTEÇÃO - Recomenda-se que a vacinação contra as
clostridioses seja realizada ao menos uma vez ao ano

em todo o rebanho, independentemente da campanha
contra a aftosa, sendo necessário realizar duas doses
iniciais (com intervalo de 30 dias entre elas) em bezerros
a partir dos 4 meses de idade e em animais adultos
nunca antes vacinados, promovendo assim uma proteção
mais efetiva. 

Apesar de não serem doenças de vacinação obrigatória, a
imunização dos animais contra clostridioses é a melhor
forma de evitar suas consequências, prejuízos econômicos
e mortes em sua propriedade. 

Produtor, a vacinação não pode parar. Vacine seus animais
contra as clostridioses.

(*) Médica Veterinária do Departamento Técnico Dechra

Qual a melhor forma de prevenir as clostridioses no rebanho? 
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A
Cocamar Máquinas
inaugurou no último
dia 18 de setembro a
sua segunda John

Deere Express no município de
São Jorge do Ivaí. Trata-se de
um formato de loja especifico
para comercialização de peças
instalado dentro da unidade
local da Cocamar. “Queremos
ficar mais próximos de vocês e
des-sa importante região geo-
econômica, com alto potencial
de crescimento, para atender
mais de perto as demandas de
nossos clientes em todas as
etapas do processo produtivo”,
afirmou o presidente da Coca-
mar, Divanir Higino. A primeira
John Deere Express foi inaugu-
rada em Querência do Norte
em outubro de 2018. 

Durante seu discurso, o presi-
dente da Cocamar esclareceu
que as concessionárias da
John Deere possuem três for-
matos para atendimento aos
seus clientes. Além da John
Deere Express, possui a Matriz,
onde se concentra a central de
atendimento ao cliente e onde
são oferecidas todas as solu-
ções em vendas de máquinas,
peças e serviços/oficina, e as
Filiais, onde a empresa es-
tende a venda de máquinas nas
regiões de atuação, aliado à
disponibilidade de peças e exe-
cução de serviços, como a Co-
camar Máquinas.

Divanir lembrou ainda que em
mais de 180 anos de existência
da John Deere, é a primeira vez
que uma cooperativa de produ-
tores, no caso, a Cocamar, in-
gressa como concessionário
da marca. “Não temos dúvida
do nosso sucesso e de uma
parceria duradoura. Hoje, ne-
nhum concessionário no Brasil
é autorizado a atuar com uma
Express aliada a uma unidade
operacional. A inauguração da
John Deere Express em São
Jorge do Ivaí, fará com que os
produtores possam ter acesso
com mais proximidade ao am-
plo portfólio de produtos de
pós-vendas da John Deere,
contribuindo assim com o
crescimento da agricultura
local”, afirmou. 

Todas as lojas e filiais da Co-
camar Máquinas são unifica-
das, ressaltou, de forma que
o produtor rural tem ainda
mais vantagens no que se re-
fere à disponibilidade de pe-
ças. Um motoboy exclusivo
executa o transporte de uma
loja para a outra em caso de
falta de estoque, e ainda, a
John Deere disponibiliza um
programa exclusivo para a Co-
camar Máquinas conhecido
como “Máquina Parada”, on-
de, caso não haja uma peça
em estoque no concessioná-
rio, se o pedido for realizado
para a fábrica até às 17h do

dia, a peça será entregue até
as 12h do dia seguinte.

“Essa é a John Deere e a Coca-
mar Máquinas oferecendo um
serviço de forma proativa, em
todas as etapas do ciclo pro-
dutivo, garantindo disponibili-
dade, maior rendimento da
máquina e produtividade da
operação”, disse Divanir.

Citando uma fala do presidente
da John Deere no Brasil, Paulo
Herrmann, que definiu o atual
mercado brasileiro como um
"grande alinhamento de astros
que muito favorece o cenário
para a produção de grãos no
País”, Divanir citou os pontos
que fortalecerão substancial-
mente o setor: a guerra comer-
cial entre Estados Unidos e
China, o avanço da peste suína
africana na Ásia como um todo
(o que vai demandar mais fran-
gos e suínos brasileiros, e,
consequentemente, mais
grãos para alimentar o plantel)

e a quebra da safra norte-ame-
ricana de grãos. 

Ao falar sobre as vendas de
máquinas agrícolas no Brasil,
Divanir comentou que a esti-
mativa é de crescimento entre
5% e 8%. “E a John Deere, que
é líder mundial na produção de
máquinas agrícolas, deverá
crescer acima dessa média”.
Atualmente, a participação da
John Deere no mercado brasi-
leiro de tratores é de 30% e de

45% em colheitadeiras. Na re-
gião Maringá, esses números
se mantêm, diferente da região
de Londrina, que é de 18% em
tratores e de 22% em colhei-
tadeiras, onde a Cocamar Má-
quinas inicia um novo capítulo
de sua história com a aquisição
das lojas desta região. Em São
Jorge do Ivaí a realidade é
ainda mais positiva, com par-
ticipação de 60% no mercado
de tratores e 75% no de colhei-
tadeiras.

John Deere Express
chega a São Jorge do Ivaí
Trata-se de um formato de loja especifico
para comercialização de peças instalado
dentro da unidade local da Cocamar

EXPANSÃO
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Nos dias 23 e 24 de setembro
o Concessionário Cocamar
Máquinas recebeu em Ma-
ringá/PR o encontro do GEO 2,
Grupo de Excelência Opera-
cional formado por executi-
vos dos concessionários John
Deere que possuem o mesmo
perfil econômico. 

O objetivo da reunião é possi-
bilitar que todos tenham uma
visão geral sobre a operação
de sua empresa, além de re-
ceber apoio na gestão do ne-
gócio. No programa, os in-
tegrantes têm a oportunidade
de realizar o benchmarking
entre os concessionários e
analisar os indicadores fun-
damentais para um bom de-
sempenho na gestão. 

A Cocamar Máquinas abriu o
evento com o presidente da
Cocamar, Divanir Higino dan-
do as boas vindas ao grupo e
falando sobre a importância,
para a cooperativa, de inves-
tir nesta concessão. Após, o
superintendente da Cocamar
Máquinas, Arquimedes Ale-
xandrino, apresentou os da-
dos sobre a atuação da coo-
perativa e do concessioná-
rio em toda a região e as pre-
visões para os próximos
anos. 

Após a agenda de análise e
troca de experiências, o gru-
po teve a oportunidade de co-
nhecer o Acervo, a Unidade
Maringá e o Parque Industrial
da Cocamar, além de fazer

uma visita à Cocamar Máqui-
nas. O grupo foi recebido no
concessionário pelo departa-
mento de Agricultura de Pre-

cisão, no mais novo Centro de
Suporte a Operações da uni-
dade e ainda conheceu a es-
trutura da oficina.

Grupo foi recebida no
novo Centro de

Suporte a Operações

Cocamar Máquinas recebe o Grupo GEO 2 
EXPANSÃO
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Trata-se de um assunto polêmico, pois está diretamente
relacionado com a soberania e a economia nacional
Dr. Alexandre Raposo 

N
este artigo falarei
um pouco sobre o
projeto de Lei
2.963/2019, conhe-

cido também como “Terra pa-
ra mais Empregos e mais
Alimentos” em tramitação no
Congresso Nacional, que au-
toriza a compra e o arrenda-
mento de propriedades rurais
brasileiras por empresas na-
cionais com capital estran-
geiro. Trata-se de um assunto
polêmico, pois está direta-
mente relacionado com a so-
berania e a economia nacio-
nal.

APTIDÃO - Como é de conhe-
cimento de todos, nosso País
está passando por dificulda-
des econômicas. O governo
atual vem corajosamente ten-
tando arrumar a casa, princi-
palmente no que diz respeito
à engrenagem econômica que
urgentemente precisa voltar
a girar. 

E, como nosso País tem di-
mensões continentais e uma
aptidão natural ao desenvol-

vimento agrícola, em razão da
sua dimensão territorial e a
qualidade do seu solo, com
efeito, a produção agrícola é
relevante para a balança co-
mercial. Assim, por que não
vender ou arrendar áreas ru-
rais para empresas estrangei-
ras que queiram investir no
Brasil? 

PROJETO - Com o projeto de
Lei 2.963/2019, além de pos-
sibilitar a injeção de até R$
50 bilhões de investimentos a
mais por ano no Brasil e aju-
dar na expansão da economia
do país, a proposta vai aque-
cer e gerar empregos, tanto
para o setor primário quanto
para a prestação de servi-
ços, ofertar e baratear o preço
dos alimentos ao consumidor
final, ponto decisivo para
ajudar o país a sair da reces-
são. 

A iniciativa consta de um pro-
jeto de Lei apresentado em
maio pelo senador Irajá Abreu
(PSD-TO) que nas últimas se-
manas tem corrido entre Mi-
nistérios e o Palácio do Pla-
nalto para conseguir apoio e

reduzir a resistência de mili-
tares no que diz respeito à so-
berania nacional. 

SOBERANIA - O território é a
base física da soberania do
Estado e a entrega de partes
do território brasileiro a es-
trangeiros, sob a forma de
venda ou qualquer outra, sig-
nifica a entrega de parte da
soberania brasileira. Sob esse
contexto, o projeto de lei vem
com “travas” para limitar a
posse e a concentração de
terras por empresas estran-
geiras, proteger a faixa de
fronteira, além de restringir a
atuação de fundos soberanos
estrangeiros que tenham
mais de 10% de participação
acionária em empresas brasi-
leiras.

Importante ressaltar que se
trata de um projeto bastante
equilibrado e conservador,
estabelecendo restrições nas
faixas de fronteira, com área
de 150 quilômetros de exten-
são entre países, que devem
ficar fora de qualquer nego-
ciação para garantir a sobe-
rania nacional.

REGULAMENTAR - O interesse
do atual governo em regula-
mentar e ampliar a presença
de estrangeiros nas opera-
ções de compra e venda de
terras no Brasil não se vê
descolado de movimentos
contemporâneos nos merca-
dos globais de terra. Além da
produção primária, o mercado
de terras torna-se rentável
pelo desenvolvimento de ou-
tras partes da cadeia produ-
tiva das commodities e atrai
empresas de maquinário agrí-
cola, defensivos agrícolas, in-
fraestrutura em geral, em-
preiteiras e construtoras de
estradas e hidrovias.

É importante ressaltar que, o
debate acerca da aquisição de
terras por estrangeiros é con-
troverso. Havendo necessi-
dade de monitorar a inserção
estrangeira na economia, o
que pode ser feito via registro
e atualização dos dados.
Além disso, deve-se ter cau-
tela com os investimentos de
fundos soberanos de países
com forte interesse na impor-
tação de produtos primários
brasileiros. 

AVANÇOS - O texto do projeto
de Lei 2.963/2019, como está
me parece ser muito solido e
consciente no que diz res-
peito à soberania nacional. Se
ele passar no Congresso Na-
cional da maneira em que foi
concebido, trará grandes
avanços não só ao agronegó-
cio como também para a eco-
nomia nacional.

Com a melhora do ambiente
político, econômico e uma Lei
que traga segurança jurídica
para os investidores, não há
dúvida de que haverá um
grande aporte de capital por
parte das empresas estran-
geiras em território nacional,
intensificando a globalização
econômica do Brasil.

* Alexandre Raposo Advoga-
dos Associados. a.raposo@
alexandreraposo.adv.br. 
(44) 3346-0934

ESPAÇO JURÍDICO

Venda de terras a estrangeiros

Se ele passar no Congresso Nacional da maneira em

que foi concebido, trará grandes avanços não só ao

agronegócio como também para a economia nacional.
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Agrônomo da Cocamar palestra em 
Jornada Citrícola na Argentina

A 38ª Jornada Citrícola Na-
cional, promovida  em agosto

em Concórdia, na Argentina,
contou com a presença de

dois representantes da área
técnica da Cocamar, o ge-
rente técnico Robson Ferreira
e o engenheiro agrônomo
Paulo Maraus, que foi um dos
palestrantes.

Reunindo produtores, técni-
cos e estudantes, o evento
analisou, entre os temas
apresentados, Estratégias de
Manejo do HLB (greening),
com foco nas práticas adota-
das pelos citricultores para-
naenses.

PALESTRA - Em sua palestra,
Paulo discorreu sobre a si-

tuação da doença no estado,
o monitoramento e controle
da praga vetora (psilídio),
produção e distribuição de ta-
marixia radiata (inimigo na-
tural do psilídio), controle
biológico e erradicação de
plantas infectadas.  

A Argentina é importante pro-
dutora de frutas, com a área
de citros totalizando 132.346
hectares e uma produção de
3,2 milhões de toneladas no
último ano. Laranjas respon-
dem por 39,4% do total, tan-
gerinas 18,8%, limões 36,8%
e pomelos 5%.

44  |   J or na l  d e  S er v iço  Co cama r

Paulo Maraus falou sobre controle de greening 
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C
olocar os ovos em vá-
rias cestas foi uma es-
tratégia aprendida pe-
los Uehara, de Cianorte,

desde a chegada da família no
Brasil, em 1937. Eles sempre
buscaram investir em várias
atividades para dar maior segu-
rança e sustentabilidade aos
negócios. Com a integração la-
voura e pecuária (ILP) e a par-
ceria entre o pai e o filho, que
tem tudo a ver com a ILP, a fa-
mília encontrou a fórmula ideal
de trabalhar.

Com propriedades em Cianorte,
Umuarama e Maria Helena, Rui
Uehara, que é veterinário, conta
com a ajuda do filho caçula,
Igor, formado em Agronomia,
para administrar os negócios, e
além de um parceiro no tra-

balho, tem ainda a sucessão
familiar garantida. Cada um
cuida do seu segmento de for-
mação profissional, mas ajuda
o outro, para  conhecer o fun-
cionamento global da ativi-
dade. Casado com Rosalice, Rui
tem quatro filhos, sendo três
formados em Medicina.

Quando ainda morava no Japão,
a família já tinha ligação com o
campo. Não possuia terras, mas
plantava no espaço que encon-
trava para sobreviver em meio a
um país devastado. Para fugir da
miséria, no período entre as
duas Guerras Mundiais, os Ue-
hara deixaram a terra natal para
ganhar dinheiro e voltar ao país
de origem, como muitos brasi-
leiros descendentes de japone-
ses fazem hoje, no caminho

inverso. Mas viram que era lugar
bom para crescer e viver. “Meu
pai contava que eles ficaram
fascinados com a fartura de fru-
tas e legumes e o que se perdia
no campo, enquanto não tinham
o que comer no Japão”, diz Rui. 

Genei, o pai de Rui, veio do
Japão com 18 anos, junto com
os pais Gensako e Kamato e
cinco irmãos em 1937. Ele era
o mais velho e teve que traba-
lhar pesado nas fazendas de
café e algodão no estado de

São Paulo, para ajudar a pagar
as passagens. Foram anos
bastante difíceis, de muito
trabalho e dificuldade de
adaptação. Além das diferen-
ças culturais, de clima e tudo
mais, só falavam japonês. 

FAMÍLIA DO CAMPO 

Desde o início, a família sempre investiu em várias atividades, mas foi com a integração lavoura
e pecuária e a parceria entre pai e filho, que encontrou a fórmula ideal de trabalhar

Rui com a  esposa Rosal ice e o f i lho , Igor

Estudo como herançaFamília é pioneira em Cianorte
Trabalhando e economizando,
os Uehara juntaram dinheiro e
compraram terras em Presi-
dente Prudente (SP) para plan-
tar algodão, amendoim e bata-
ta, que de caminhão, vendiam
pela região. Foi nestas andanças
que conheceram o Paraná, para
onde se mudaram em 1951. 

Compraram 51 alqueires de
mata da Companhia Melhora-
mentos Norte do Paraná em
Cianorte. Primeiro, veio só parte
da família, os irmãos mais
novos de Genei: Kenishi, Ma-
tuishi e Shinishi. No início mo-
raram embaixo da lona. Só
depois é que foram feitas casas

de madeiras. Era comum, na
época, várias famílias morarem
numa única casa.

Os três irmãos abriram a mata
e plantaram café, mas desde o
início introduziram a pecuária
como segunda atividade, além
de manterem outras criações,
culturas de subsistência, horta
e pomar.  Genei e o pai ficaram
cuidando das plantações em
São Paulo, mas sempre que
havia uma folga, vinham ajudar.

“Foi um período difícil, de muito
trabalho. Nós brincávamos que
férias era quando estudáva-
mos”, conta Rui. Só anos mais

tarde, com a expansão, é que
contrataram colonos. “Tudo era
feito manualmente, Chegamos
a ter mais de 30 casas na colô-
nia”, comenta Rui.

Em 1959, os Uehara venderam
as terras em São Paulo e todos
se mudaram para o Paraná,
comprando mais terras aqui.
Rui, que é um dos mais novos
dos oito filhos de Genei e Ko-
siko, nasceu em 1953 em Alves
Machado (SP), mesmo ano em
que Cianorte foi fundada. Quan-
do Rui se mudou aos seis anos
para o município, já estava tudo
desmatado e o cafezal tomava
conta da paisagem.

Rui conta que o pai era quieto,
não gostava muito de falar, mas
de agir e dar exemplo. Ensinou
os filhos a trabalharem, de for-
ma honesta, e a cumprir seus
compromissos. Também não es-
banjava, e tudo que conquistou
foi com muito esforço.

Como começou a trabalhar cedo
e assumir responsabilidades,
Genei não pode estudar, só sabia
ler e escrever. Mas, homem de
visão, sabia da importância dos
estudos. E já que não pode es-
tudar, mesmo com dificuldades,
fez questão de dar estudo aos
filhos - todos cursaram faculda-
de - e aos irmãos mais novos.

Rui, que é formado em Veterinária,
seguiu o exemplo do pai e fez de
tudo para mandar os filhos estu-
darem em Londrina e São Paulo.
Mas ele sempre deixou os filhos
bem à vontade quanto às escolhas
profissionais. Igor, entretanto,
desde pequeno gostava de acom-
panhar o pai e naturalmente se
envolveu com a atividade. 

O engraçado, conta Igor, é que
nas experiências na escola, o
seu pé de feijão era um dos pou-
cos que não germinava porque,
sem paciência, ficava todo dia
desenterrando para ver se já es-
tavam nascendo e acabava ma-
tando a planta.

Diversificar é a receita dos Uehara





Formado em Veterinária e agro-
pecuarista por excelência, Rui
investiu na atividade e passou a
trabalhar com alta tecnologia,
fazendo a atividade crescer em
importância em sua proprie-
dade. Além de trabalhar com
cria, recria e engorda de bovinos
nelore, usa a raça como matriz
no cruzamento industrial com
angus há mais de 20 anos e,
mais recentemente, começou a
fazer o tricross com o brangus. 

“Isso nos garante uma carne
nobre de melhor qualidade, com
animais mais pesados e com
precocidade sexual, de cresci-
mento e de acabamento. Com
um ano as fêmeas são empre-
nhadas e na desmama, já estão

com o tamanho ideal, prontas
para abate e ainda ganhamos
um bezerro”, comenta Rui, res-
saltando que obtêm melhor re-
muneração pela carne de
melhor qualidade, que também
é de mais fácil comercialização.

Os animais são abatidos com
idade de 13 a 20 meses com 22
a 23 arrobas, os machos, e as fê-
meas com 16 a 17 arrobas. A
idade média de abate no Brasil
é de 36 meses. E mantém em
média 2,2 Unidades Animais
(UA) por hectare ao ano en-
quanto a média no Brasil é de 0,9
UA, ganhando em média um
quilo por dia a pasto, e 1,4 quilo
por dia no confinamento. Com
isso produz na propriedade uma

média de 18 arrobas por hectare
ano a pasto e confinamento, en-
quanto a média do Brasil é de 5
arrobas. 

A cria é feita basicamente a
pasto, parte da recria é confi-
nada, dependendo do período do
ano e quase toda a engorda é
feita em sistema de confina-
mento ou semiconfinamento,
com ração no pasto. A ração é
formulada na propriedade com
os núcleos adquiridos adiciona-
dos ao milho triturado. Toda pro-
dução de milho é usada para a
produção de ração. “É a forma
de finalizar mais rápido, intensi-
ficando o giro de capital, padro-
nizar a carcaça e obter uma capa
de gordura que dá melhor qua-

lidade a carne”, diz Rui, que faz
o rastreamento de todos os ani-
mais. A mecanização de boa
parte do processo facilita o tra-
balho de alimentação do re-
banho e reduz mão de obra. 

Buscando sincronizar a ovulação
das fêmeas e a inseminação
delas em lote, no mesmo dia, o
agropecuarista iniciou há cerca
de cinco anos com a Insemina-
ção Artificial em Tempo Fixo
(IATF). “A técnica agiliza e orga-
niza o processo de inseminação,
melhora os índices reprodutivos,

reduz o intervalo entre partos e
aumenta o número de bezerros
nascidos, também melhorando
o manejo das pastagens e racio-
nalizando o uso da mão de obra
e das instalações”, afirma. 

Cuidado com a sanidade do re-
banho é prioridade, além do trei-
namento dos funcionários,
sempre buscando e levando a
eles informações sobre os me-
lhores manejos para não estres-
sar os animais. O manejo
adotado faz com que os animais
sejam mais dóceis. 

Por muitos anos os Uehara tra-
balharam com pecuária e la-
voura de soja, mas de forma
separada, em propriedades dis-
tintas. Até hoje ainda mantém
os 53 alqueires de soja no verão
e milho com braquiária no in-
verno, para formar cobertura
verde, produzindo de 150 a 160
sacas de soja por alqueire. 

E como sempre primou por
manter a qualidade do pasto
com reformas periódicas, até
aproveitava para plantar sorgo
ou milho, para fazer ração, na

reforma da pastagem, o que já
era uma forma de integrar.
Além de sempre adubar bem a
pastagem e manejar o gado de
forma a não deixar faltar co-
mida. Igor cita que a gestão da
propriedade sempre foi priori-
dade, por isso a decisão pela
adoção da Integração Lavoura e
Pecuária (ILP), efetivamente, há
um ano e meio. 

“Já era nossa aptidão natural,
vimos vários trabalhos e gosta-
mos dos resultados. A integra-
ção nos dá a possibilidade de

aumentar a receita bruta no
ano, traz mais soja ao sistema,
um fluxo de caixa mais interes-
sante, com maior rentabilidade
e menor custo, intensificando a
pecuária ao produzir mais arro-
bas por hectare”, resumiu Igor.

No ano passado, em uma das
propriedades de 58 alqueires
em Cianorte, onde era criado
gado de corte, plantou soja em
28 alqueires fazendo a integra-
ção. “Não tivemos muita sorte.
Foi um período de clima difícil.
Teve seca no verão, mas mesmo
assim produzimos bem mais
soja do que os vizinhos. E no in-
verno, a braquiária sofreu com
a geada. Mas já foi possível ver
a viabilidade e ter uma ideia da
ferramenta que temos disponí-
vel”, avalia Igor, que pretende
melhor estruturar o trabalho
em Cianorte e partir para im-
plantar o mesmo sistema em
outras regiões.

Por muitos anos, o café foi o
carro chefe dos negócios da fa-
mília, mas na década de 1970 foi
a pecuária que segurou a barra,
sendo sempre a atividade de
sustentação de todo o negócio.
Após a geada de 1975, os Uehara
erradicaram o café e iniciaram o
plantio de soja e algodão, mas
mantiveram a pecuária. Foi nes-
ta época que cada um dos filhos
começou a tomar o seu rumo,
separando as propriedades.

Seguindo a regra de colocar ovos
em várias cestas, Genei cons-

truiu  uma máquina de benefi-
ciar café no auge da atividade,
agregando valor a produção. E,
anos mais tarde, também inves-
tiu no segmento comercial, ao
observar que nem todos os fi-
lhos tinham interesse em conti-
nuar na agricultura. Alguns
optaram por profissões ligadas
ao agronegócio, outros ao co-
mércio e houve os que se torna-
ram profissionais liberais. Além
de Rui, mais dois irmãos perma-
neceram na região e se torna-
ram agropecuaristas: Mário e
Tácito.

Agricultura e comércio

Tecnologia gera resultados
FAMÍLIA DO CAMPO 
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F
ormado em Sociologia,
o cooperado Flávio Be-
nedito Conceição, que
junto com a esposa Adi-

nete cultiva 20 alqueires de
soja, milho e trigo, em Londri-
na, sempre trabalhou com ven-
das e marketing numa empre-
sa pública e o único envolvi-
mento que tinha com a agricul-
tura era através da esposa, que
é filha de agricultores e a vida
toda ajudou os pais. 

Quando se aposentou, há
cinco anos, Flávio descobriu
na atividade agrícola uma
forma de se manter ativo, as-
sumindo, junto com a esposa,
o comando dos 12 alqueires
dos pais dela e dos oito al-
queires que ele e Adinete
haviam comprado.

HOBBY - Mas muito mais do
que o interesse e forte envol-
vimento com o campo está

uma antiga paixão, que de um
hobby ocasional, se tornou
parte dele: a fotografia. “O

Flávio e a sua Nikon são in-
separáveis. É mais fácil ele
me deixar para trás do que a

ALMANAQUE 

O campo em foco
Após sua aposentadoria é que Flávio
Conceição se descobriu produtor
rural e fotografo, encontrando
agora duas grandes paixões

Flávio e Adinete:
parceria em todos

os momentos
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máquina”, brinca a esposa.
Nas idas a cidade, durante o
trabalho no campo, nos pas-
seios, viagens, por onde for,
está sempre com sua má-
quina. Ele até prefere que Adi-
nete dirija o carro para ele ir
fotografando o que vê pelo
caminho. “Já registrei ima-
gens maravilhosas nestes mo-
mentos”, diz.

Flávio conta que sempre gos-
tou de fotografia, mas se des-
cobriu como fotografo em
2009 quando viajava pela em-
presa que trabalhava com o
objetivo de prospectar novos
negócios para expansão e
onde parte de suas atividades
era registrar imagens que
mostrassem a cidade. Aí des-
cobriu a paixão que tem se
tornado também um negócio
interessante. 

PREMIAÇÕES - Há um grande
número de trabalhos seus
que são comercializados em
sites de fotografia e Flávio
tem mais de 50 fotos premia-
das em concursos ou aceitas
em salões de exposição, mui-
tos em nível nacional e inter-
nacional. Família, vizinhos,
amigos todos viram modelos
de suas fotos e o que o ins-

pira é o dia a dia no campo e
na cidade. Flávio não perde a
oportunidade para registrar
as cenas que vê e seus tra-
balhos, em quadros, acabam
também se tornando presen-
tes para amigos.

Em 2016, o produtor venceu
um concurso internacional de
fotos de uma grande multina-
cional cujo tema era imagens
do campo. Em outro momento,
concorrendo com mais de 9
mil fotografias, ganhou o pri-
meiro lugar em um concurso
de fotografia em Florianópolis.
Na Colombia, recebeu menção
honrosa num concurso que é
considerado a Copa do Mundo
de fotografia. 

MENÇÃO - Outra foto com
mãe e filha recebeu menção
honrosa e foi exposta no

Congresso Nacional num
concurso fotográfico sobre a
Lei Maria da Penha. Também
recebeu medalha de ouro
num concurso internacional
com a fotografia de um ho-
mem fumando. E concorren-
do com 23 mil fotos ficou em
quarto lugar num concurso

de fotografia do site de fotos
Stok, com o tema cidades,
entre os muitos prêmios que
recebeu.

PIONEIRA - Parceira de Flávio
em tudo, Adinete, que tam-
bém é cooperada, foi o braço
direito dos pais e os ajudava

em tudo. Há mais de 20 anos,
quando não se via mulheres
em dias de campo, palestras
ou reuniões técnicas, Adi-
nete, que sempre se interes-
sou pelo assunto, já acom-
panhava o pai e em muitas
ocasiões, era a única mulher
nos eventos.
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F
undado em 1999, o
Coral Cocamar come-
morou 20 anos de ati-
vidade com uma apre-

sentação na abertura do
evento de lançamento do pro-
grama Cooper Universitário
dia 10 de setembro no audi-
tório Hélio Moreira em Ma-
ringá, reunindo dirigentes
cooperativistas, representan-
tes da área de ensino e aca-
dêmicos. 

APLAUSOS - Bastante aplau-
dido, depois de o cerimonial
anunciar o aniversário, o Coral
regido pelo maestro Walde-
mar Moura Júnior entoou o
Hino Nacional e algumas can-
ções brasileiras de seu diver-
sificado repertório. Na plateia
estavam, entre outros, o pre-
sidente do Sistema Ocepar,
José Roberto Ricken, o ex-
presidente da entidade, João
Paulo Koslovski, o presidente

do Conselho de Administração
da Cocamar, Luiz Lourenço, e
lideranças de cooperativas de
vários estados. 

VOLUNTÁRIOS - Vários dos in-
tegrantes do Coral – seleciona-
dos entre colaboradores da
cooperativa e membros da co-
munidade que se dispõe a par-
ticipar de forma voluntária -
estão desde o início. É o caso
da colaboradora da Associação

Cocamar, Maria Ester Brito,
sempre assídua nos ensaios e
nas apresentações que aconte-
cem em Maringá e cidades pa-
ranaenses.

TRAJETÓRIA - Em duas déca-
das, o Coral - que conta com o
trabalho da preparadora vocal
Regina Lopes - já abrilhantou
muitos eventos na Cocamar e
também como convidado espe-
cial em solenidades promovi-

das por empresas, prefeituras,
outras cooperativas e exposi-
ções agropecuárias, além de
festivais e a organização de
shows próprios. 

No dia 9 de setembro, o Insti-
tuto Cocamar ofereceu um jan-
tar aos coralistas, oportunidade
em que eles relembraram
acontecimentos ao longo des-
ses 20 anos e, claro, aprovei-
taram para cantar.  

APRESENTAÇÃO

Coral Cocamar completa 20 anos 
Vários dos integrantes participam desde o início, sendo
selecionados entre colaboradores e membros da comunidade 
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U
ma novidade neste
ano, as três oficinas
do Festival de Sabo-
res Chefs do Campo

Cocamar 2019, realizadas em
Jussara, Cambé e Maringá,
reuniram mais de 150 partici-
pantes de núcleos femininos
da cooperativa.  

AULA PRÁTICA - Comandadas
pelo experiente chef  Elsio
Gouveia Brazão, que é coope-
rado em Cambé, as produto-
ras representaram vários mu-
nicípios e, durante duas ho-
ras, tiveram uma aula prática
de como elaborar alguns pra-
tos doces e salgados. Muitas
delas não só assistiram a ex-
planação do chef, como parti-
ciparam da atividade, aju-
dando na preparação de carne
suína agridoce, espaguete de
abobrinha e sobremesa de
melão, em meio a troca de in-
formações. 

EMPATIA - “Foi uma experiên-
cia muito válida”, comentou a
analista de cooperativismo da
Cocamar, Juliana Guerra. Se-
gundo ela, a empatia do chef

com as produtoras tornou a
oficina ainda mais agradável.
Para Elsio, que é produtor de
grãos e utiliza em seus pra-
tos alguns ingredientes colhi-
dos no sítio da família, as
produtoras contribuíram para
o sucesso do evento, com o
interesse demonstrado e a
maneira como preparam os
alimentos. 

DONA ODETE - Nas três ofici-
nas, o chef foi assessorado
por sua mãe, Odete Panchoni,
coordenadora do núcleo femi-
nino de Cambé, o mais nume-
roso dos 32 mantidos na coo-
perativa, que reúnem mais de
600 participantes. 

FINALISTAS - Em outra frente,
o Festival de Sabores Chefs do
Campo selecionou os 5 pratos
finalistas que estão sendo re-
gistrados pela equipe organi-
zadora. Eles serão degustados
em almoço com a participa-
ção dos integrantes dos con-
selhos de administração, fis-
cal e consultivo, da Cocamar,
em data ainda a ser agen-
dada. 

FESTIVAL

Oficinas do Chefs do Campo
reúnem mais de 150 produtoras
O chef Elsio Brazão ministrou uma aula prática com a colaboração das produtoras na elaboração dos pratos
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U
ma família muito ape-
gada aos encantos da
culinária. Assim po-
dem ser definidos os

Mancini, moradores em Cambé
(PR). A produtora Elaine Apa-
recida Carvalho Grade Mancini
inscreveu o bacalhau ao forno,
um prato preparado com muito
capricho, que revela a origem
lusitana do seu ramo pater-
no. Com o   passar do tempo, o
sangue português se misturou

ao italiano, que hoje predomina
em casa. 

HOMENAGEM - Servido em
ocasiões especiais, o baca-
lhau é uma homenagem de
Elaine àqueles destemidos
que, a exemplo do seu bisavô,
singraram o Atlântico para
construir o futuro em terras
brasileiras.

José Carlos, que encaminha a

esposa na atividade rural – por
34 anos ela foi funcionária do
Banco do Brasil, onde se apo-
sentou há dois -, conta que a
Calábria é o berço de seus pre-
cursores, os quais, igualmen-
te, tiveram que cruzar o mar
em busca de melhores pers-
pectivas. 

TOQUE PESSOAL - A cobiçada
receita do bacalhau, transmi-
tida pela mãe Luíza, ganhou

RECEITA  

Uma apetitosa homenagem
aos portugueses 
O prato que revela a descendência do ramo
paterno da família da produtora Elaine Mancini
é servido, com esmero, em ocasiões especiais 
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um toque especial de Elaine,
ao eliminar a acidez do tomate
e aprimorar a dessalga. Em
função da carreira no banco e
dos afazeres em casa, onde,
ao lado do marido (com quem
está casada há 32 anos) edu-
cou os filhos Gustavo e Aman-
da, a produtora confessa que
não dava muita atenção ao
fogão, mas a rotina de cozi-
nhar para eles acabou desper-
tando o seu talento. 

CRAQUES - Aliás, como já se
enfatizou no começo deste
texto, os Mancini são craques
na gastronomia, incluindo os
homens, e não apenas nos
churrascos de finais de se-
mana. José Carlos se apraz em
fazer doces diversos, enquan-
to Gustavo, engenheiro mecâ-
nico, prepara uma carne e uma
feijoada daquelas! 

Para Elaine, que também ela-
bora vários outros pratos, essa
soma de chefs torna ainda
mais animadas as reuniões fa-
miliares, lembrando que a
sogra Genoveva é reconhecida
por seus pães e roscas doces,
sem falar dos pasteis e coxi-
nhas. E que a cunhada Cristi-
na, irmã de José Carlos, é tam-
bém uma doceira primorosa. 

O desafio de Elaine, agora, é
inserir-se cada vez mais na
gestão da propriedade rural,
ao lado do marido, onde o
casal produz grãos, incorpo-
rando modernas práticas e
tecnologias.  

BACALHAU AO FORNO 

INGREDIENTES 

• 2 kg de posta de bacalhau 
(lombo) 

• 2 kg de batata inglesa
pré-cozida 

• 500 ml de azeite 
• 2 pimentões amarelos
• 2 pimentões vermelhos 
• 4 ovos cozidos 
• azeitona preta
• 5 cebolas grandes 

MODO DE FAZER 

A dessalga do bacalhau deve
ser feita ao longo de três dias,
trocando a água. Então, ferver
água numa vasilha e desligar
a chama, colocando o baca-
lhau ali dentro por 10 minutos
e tirar. Não desperdice essa
água.  

O passo seguinte é cortar as
batatas em rodelas com mais
ou menos um dedo de espes-

sura. Naquela água, cozinhe
as batatas, até ficarem ao
dente. Pique a cebola e corte
os pimentões, refogando-os
numa frigideira grande, com
azeite aquecido. 

Agora, deposite a batata no
fundo da assadeira, com bas-
tante azeite, acrescentando a
cebola, os pimentões e o ba-
calhau. Coloque uma nova ca-
mada de pimentão e cebolas e
leve ao forno para assar, re-
vestindo com papel alumínio.
Ao final de 45 minutos, com
forno de 250ºC, tire o papel
alumínio, acrescente as azei-
tonas e deixe assar por mais
30 minutos. 

Examine o ponto do bacalhau
e, estando tudo ok, inclua os
ovos cozidos, cortados tam-
bém em rodelas. Volte ao for-
no em fogo baixo, por mais 10
minutos e o prato estará pron-
to. Bom apetite! 
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Nos tempos em que 
não havia geladeira

Há umas cinco ou seis déca-
das, quando a geladeira ainda
era um luxo para a maior parte
das famílias que habitavam o
norte do Paraná, um dos pra-
tos comuns no cardápio dos
moradores das cidades e si-
tiantes era o bacalhau e a
carne seca, comprados em ar-
mazéns e estabelecimentos
de secos e molhados. 

Em casa, esses alimentos fica-
vam dependurados num varal,
na despensa, para o consumo.
O bacalhau, portanto, não era
o prato chique de hoje, mas
uma mistura que se nivelava
ao peixe igualmente seco e
salgado, vendido em pequenos
caixotes sobre os balcões do
comércio, dos quais exalava
um aroma irresistível.  

José  Carlos e  Ela ine:
gastronomia  anima
reuniões familiares
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E
sporte tradicional e um
dos mais antigos em
todo o mundo, a pesca-
ria é hoje também uma

forma de relaxar da correria do
dia a dia. Com a preocupação
de causar o menor impacto
para o meio ambiente ao des-
frutar do contato com a natu-
reza, a prática da pesca es-
portiva, o “pesque e solte”,
tem crescido entre os aman-
tes da pescaria.   

A prática busca oferecer o pra-
zer, a disputa saudável entre
os pescadores e os peixes e
uma competição entre os seus
amantes, mas também serve
como ferramenta para a pre-
servação de espécies naturais
e luta pela conservação de
rios, lagos e outros ambientes,
para que essa prática continue
sendo possível, além de ser
uma ferramenta geradora de
emprego e renda, sendo uma
opção mais viável e com me-
nor impacto ambiental, defen-
dem os especialistas.

A prática da pesca esportiva,
entretanto, exige alguns cui-
dados, pois cada espécie tem
sua peculiaridade. O pescador
precisa ficar atento para não
machucar o peixe ao manu-
seá-lo. Há várias formas de
segurar o peixe, tudo depende
da espécie pescada e do seu
tamanho. Com o tempo e a
prática, a experiência do pes-
cador pode ajudá-lo a adaptar
algumas formas de manusear
corretamente o peixe sem feri-
lo. No início, entretanto, é im-

portante seguir algumas re-
gras básicas.

No caso de um tucunaré de pe-
queno porte, por exemplo, o re-
comendado é nunca utilizar
alicates de contenção, ou
mesmo luvas. São peixes pe-
quenos e fáceis de manusear
que podem ser seguros de ma-
neira firme com uma das mãos
e com a outra se retirar a isca.
No máximo, se necessário, uti-
lizar um alicate de bico. Mas
quando a garateia estiver fis-
gada de maneira muito firme e
exposta de maneira perigosa,
pode fazer uso de um passaguá
e, raramente, o fish grip.

Já no caso da pesca de um tu-
cunaré de maior porte, típico

da Amazônia, onde se utiliza
iscas maiores que acabam
sendo perigosas se não manu-
seadas de forma correta, é im-
portante usar um alicate de
contenção e outro de bico para
remover os anzóis.

Durante toda a operação, o
peixe deve ser deixado dentro
da água até retirar a garateia
e só então ser colocado dentro
do barco. Na hora de manu-
sear o peixe para tirar fotos, é
importante eliminar o alicate
e utilizar uma luva tricotada
simples para ter uma melhor
pegada na boca do animal e
evitar que rale os dedos.

Prática semelhante deve ser
adotada na pesca do dourado.

Como todos sabem, a boca do
dourado é uma arma, com
dentes que rasgam e cortam
com muita facilidade. Para
evitar riscos, é preciso manu-
sear o peixe com alicate de
contenção até a retirada do
anzol ou da garateia. Depois
utilizar a luva para manusear,
sem machucá-lo.

Pendurar o peixe pelo fish grip
para fotografar pode, muitas
vezes, acabar machucando a
boca do mesmo por causa do
peso. O ideal é segurar o peixe
sempre na horizontal, apoian-
do o seu peso sobre uma das
mãos e segurando a cauda
com a outra. Em alguns ca-
sos é possível levantar o pei-
xe na vertical, porém sempre

que tenha mais de 3 kg, é pre-
ciso apoiar com a outra mão,
não o deixando totalmente
suspenso. Já a piapara, se se-
gurada de ponta cabeça
quando manuseada, para de
se bater.

É importante também deixar
as mãos ou as luvas sempre
molhadas, para não tirar o
muco protetor do peixe e oxi-
genar no intervalo entre uma
foto e outra.

Na hora da soltura, o reco-
mendado é segurar o peixe le-
vemente pela cauda ou pela
boca e deixar que o mesmo
faça força para sair nadando
sozinho, sinal de que já está
recuperado.

PESCARIA

A arte do “pesque e solte” 
A prática da pesca esportiva exige alguns cuidados, pois cada espécie tem sua
peculiaridade. O pescador precisa ficar atento para não machucar o peixe
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Durante toda  a operação,  o  peixe deve  ser de ixado dent ro da  água




