


P
ensando no bem estar
da família dos coope-
rados e colaboradores
da Cocamar, a equipe

de segurança da cooperativa
busca nesta edição orientar
todas as pessoas, em especial
mães, pais e familiares de
crianças menores de 1 ano de
idade, sobre os primeiros so-
corros e a maneira segura e rá-
pida de agir em caso de en-
gasgos, bastante comuns en-
tre as crianças, impedindo
complicações à saúde destas.

ENGASGO PARCIAL – Quando
há um engasgo parcial, a
criança fica agitada, ofegante,
com falta de ar, respiração di-
fícil e rápida, tossindo e cho-
rando. É preciso manter a cal-
ma e segurar o bebê no seu
colo em posição confortável vi-
rado para você. Deixe-o chorar,
pois significa que ele está res-
pirando. Nunca tente usar os
dedos para retirar o objeto da
garganta do bebê, pois poderá
empurrá-lo ainda mais fundo,
piorando a situação, e jamais
tente sacudir o bebê. 

ENGASGO TOTAL – Já em caso
de engasgo total, o bebê não

consegue tossir ou chorar, os
lábios ficam arroxeados e a
criança pode ficar “molinha”.
Manter a calma é essencial. O
primeiro passo é ligar ou pedir
para alguém ligar imediata-
mente para o Corpo de Bom-
beiros (telefone 193) ou SAMU
(192) e dizer seu endereço:
nome da rua, número da casa,
nome do bairro e a cidade onde
está. Não tente retirar o objeto
da garganta do bebê, pois você
poderá empurrá-lo ainda mais
fundo.

SOCORRO - Na sequência,
com o dedo indicador e médio
segure a boca do bebê aberta,
coloque-o deitado de barriga
para baixo em cima do seu
antebraço, com a cabeça mais
baixa que o corpo e apoie seu
antebraço na sua coxa para
ter mais firmeza. Nesta posi-
ção, dê 5 tapas com a base da
mão entre os ombros, no meio
das costas do bebê, com um
pouco de força, mas sem ma-
chucá-lo.

O próximo passo é colocar o
bebê deitado de costas sobre
o outro antebraço, apoiado
sobre a coxa, e fazer cinco

compressões com dois dedos
no meio do peito, entre os ma-
milos. É bom você saber que
cada compressão deve ter 4
centímetros 2 a 3 dedos de
profundidade.

INCONSCIENTE - Olhe para o
bebê. Se ele chorar, vomitar ou
tossir é sinal que desengas-
gou. Sua cor voltará ao nor-
mal. Mas se continuar engas-
gado e consciente tentando
respirar, repita os passos an-

teriores. Entretanto, se o bebê
ficar “molinho” ou sem ne-
nhuma reação, ele pode estar
inconsciente. O recomendado
é fazer as seguintes mano-
bras: a cada um minuto, faça
no mínimo 100 e no máximo
120 compressões (como se
fosse o coração do bebê ba-
tendo). Após cada compressão
que fizer no peito do bebê,
deixe-o voltar à posição ini-
cial, para que o coração possa
se encher de sangue.

Somente coloque sua boca na
boca/nariz do bebê se ele for
da sua família. Caso não seja,
a orientação é que faça so-
mente as compressões até a
chegada da equipe de res-
gate. Isso evita que você se
contamine com alguma do-
ença que o bebê tenha. Se al-
guém estiver com você, pode-
rão trabalhar juntos. Uma
pessoa faz 15 compressões e
a outra 2 ventilações (soprar
ar na boca do bebê).

2   |   J orna l  de  Ser v iço  C ocam ar

SEGURANÇA

As dicas são da equipe de segurança da Cocamar, que tem buscado orientar cooperados e colaboradores 

Primeiros socorros em caso
de criança engasgada



Divanir Higino,
presidente da Cocamar

P
ara obter mais renda,
que tipo de negócio o
cooperado imagina
agregar à sua proprie-

dade nos próximos anos? Esta
é uma pergunta que fizemos
recentemente durante reu-
niões nas unidades da coope-
rativa, com muitos daqueles
que exercem papel de lide-
rança em suas regiões e foram
especialmente convidados. 

A indagação reflete uma pre-
ocupação de cada um, que é a
de buscar mais fluxo de caixa,
e tem um motivo, em espe-
cial, para ser feita neste mo-
mento: a Cocamar está rede-
senhando o seu Planejamento
Estratégico para o período
2020-2025.

Mas o que a expectativa do
produtor em relação ao que
imagina como novas fontes de
renda tem a ver com o Plane-
jamento Estratégico da Coca-

mar? Tudo, uma vez que estão
sendo definidos os planos de
investimentos da cooperativa
para os anos seguintes.

Durante o ciclo do Planeja-
mento Estratégico referente ao
período 2015-2020, que vai
chegando ao seu final, os in-
vestimentos realizados espe-
lharam o objetivo de prestar
apoio aos produtores, por meio,
por exemplo, da instalação de
estruturas operacionais nas re-
giões, onde eles pudessem en-
tregar as suas safras, fazer a
aquisição de insumos agrope-
cuários e contar com orienta-
ção técnica para incorporar
novos conhecimentos e tecno-
logias visando a atender a ne-
cessidade de ampliar seus
níveis de produtividade. E com
isso, também, fortalecer e pos-
sibilitar crescimento à Coca-
mar, aproveitando oportuni-
dades para se inserir em re-
giões que apresentassem po-
tencial, aumentar sua parti-
cipação no mercado e ingres-
sar em novos negócios.  

O Planejamento definiu, tam-
bém, em que atividades inves-
tir para agregar mais valor à
produção e tornar mais susten-
tável o negócio dos coopera-
dos. Foi assim que a coopera-
tiva passou a contar com um
moinho de trigo e finaliza de-
talhes para colocar em opera-
ção a fábrica de rações, bem
como uma indústria de nutri-
ção vegetal. Foi assim, tam-
bém, como concessionário,
que passou a contar com uma
rede de lojas John Deere. 

Agora, olhando para o futuro –
a partir do início de um novo

ciclo de cinco anos - precisa-
mos saber quais segmentos
despertam o interesse dos pro-
dutores, lembrando que a
maior parte destes é de pe-
queno ou médio porte e de-
pende diretamente do suporte
da cooperativa em sua região. 

Por isso, uma reflexão se faz
necessária: com base no for-
mato atual do negócio, e para
assegurar que os filhos sejam
motivados a permanecerem
nele, como se imagina a pro-
priedade daqui para a frente?
E se a ideia é mesmo diversi-
ficar, absorvendo novas ativi-

dades, quais seriam elas?

As respostas vão permitir que
a Cocamar estabeleça o seu fu-
turo em consonância com o de-
sejo manifestado pelos coope-
rados e se estruture para pres-
tar-lhes apoio em seus novos
empreendimentos. A coopera-
tiva, afinal, é o seu porto se-
guro e confiável. 

Os estudos para o Planejamen-
to Estratégico referente ao pe-
ríodo 2020-2025 serão concluí-
dos no início de dezembro. Até
lá, aguardamos pelas suas
contribuições. 

PALAVRA DO PRESIDENTE

Pensar no futuro e 
se planejar para ele

As respostas vão permitir que a Cocamar estabeleça
o seu futuro em consonância com o desejo manifestado
pelos cooperados e se estruture para prestar-lhes
apoio em seus novos empreendimentos.

A Cocamar está elaborando o seu Planejamento Estratégico para um novo ciclo
(2020-2025) e quer saber o que os cooperados imaginam em relação a novos negócios
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P
rodutores rurais dos
municípios de Ca-
feara, Lupionópolis e
Santo Inácio, locali-

zados num raio de 35 km na
transição do norte para o no-
roeste do Paraná e na divisa
com o estado de São Paulo,
se sentem agora mais segu-
ros e confiantes para investir
em seus negócios.  

O sistema cooperativista de
produção ganhou impulso e
musculatura com a chegada
da Cocamar em 2018 a Cen-
tenário do Sul, nas imedia-
ções. A cooperativa, que
mantinha desde 2016 insta-
lações em Lupionópolis, num
espaço alugado, adquiriu ali
uma estrutura mais ampla no
ano passado.  

SMART - Também para forta-
lecer o cooperativismo na re-
gião, a cooperativa de crédito
Sicredi União PR/SP, parceira
da Cocamar, inaugurou em
2018 em Cafeara uma agên-
cia Smart, com funcionamen-
to eletrônico e sem o uso de

dinheiro em espécie. Total-
mente sustentável e inova-
dora, a unidade foi adaptada
em dois contêineres instala-
dos na praça da igreja, ofere-
cendo toda a linha de ser-
viços financeiros aos mora-
dores. 

Se até pouco tempo a popu-
lação dessas cidades se sen-
tia esquecida e desassistida,

RALLY COCAMAR

Cooperativismo leva segurança 
à região antes desassistida
Além dos serviços financeiros do Sicredi, produtores contam com orientação técnica da
Cocamar e regulagem do mercado no recebimento de grãos e fornecimento de insumos

João Salviano, ao lado dos filhos Marcos (dir) e Mauricio



agora ela não tem do que se
queixar. A Cocamar entrou
para valer na orientação téc-
nica aos produtores, além de
regular o mercado com estru-
tura para o recebimento das
safras de grãos e forneci-
mento de insumos. 

NOVA REALIDADE - Por sua
vez, o Sicredi popularizou ra-
pidamente o uso de cartões
de crédito entre os associa-
dos locais e espalhou maqui-
ninhas pelo comércio. Com
isso, quem achava que não
seria viável trabalhar sem
dinheiro vivo, adaptou-se lo-
go à nova realidade.

“O cooperativismo assumiu
protagonismo na economia
da região”, resume a gerente
da Cocamar em Centenário do
Sul, engenheira agrônoma Ta-
tiele Rodrigues. 

MODERNIDADE - Do lado do
Sicredi, o gerente em Cafe-
ara, Éder Romeiro da Silva,
ressalta que a população do
município, atendida em suas
demandas por uma agência
Smart, “deu um salto de mo-
dernidade”. Com sua propos-
ta e ineditismo, a agência até
já foi apresentada em reunião
da ONU e passou a ser visi-
tada por cooperativistas do

ramo financeiro de várias
partes do país, interessados
em conhecer e adotar aquele
modelo.    

Em Cafeara, o produtor Marcos
Salviano, que cultiva 90 al-
queires (217,8 hectares) de
grãos ao lado do pai João e do
irmão Maurício, conta que ele
e outros colegas reivindicavam
há tempos a presença da Co-
camar na região. Antigamente
eram atendidos pela Cofercatu,
de Porecatu, que entrou em di-
ficuldades e, por anos, os pro-
dutores se sentiram desampa-
rados. Segundo Marcos, “a Co-
camar é atuante na orientação
técnica, está sempre atenta e
nós nos sentimos seguros em
trabalhar com ela”.

Os Salviano se animaram a
comercializar uma parte da

safra, na cooperativa, por R$
80,00 a saca. “Travamos
uma parte dos custos” [da
safra de soja 2019/20], diz
Marcos, mencionando que a
expectativa dele e dos fami-

liares é semear no período
de 20 de outubro a 20 de no-
vembro, como fazem todos
os anos.  

PRODUZ BEM - A segurança
foi também a palavra citada
por Luiz Rogério Augusto, de
Lupionópolis, ao se referir à
Cocamar. Ele cultiva 50 al-
queires (121 hectares) em
companhia do filho Ivan. E, a
exemplo dos Salviano, in-
veste no solo e nos cuidados
com a lavoura para garantir
boas médias. “O clima nesta
região é mais difícil que em
outras, mas o solo é bom e
produz bem. Se chover nor-
malmente, a colheita é ga-
rantida”, afirma. 

A respeito da agência do Si-
credi em Cafeara, onde é
associado, Marcos Salvia-
no explica que faz ali o cus-
teio, financiamentos e o se-
guro da lavoura. “Ficou
muito melhor e mais ágil,
para nós, do que traba-
lhar com outros bancos,
que ficam em cidades vizi-
nhas”, comenta o também
associado Luiz Rogério Au-
gusto, lembrando que relu-
tava em fazer seguro da la-
voura por causa da burocra-
cia imposta pelas institui-
ções. “Com o Sicredi, tudo
ficou mais fácil, nos senti-
mos em casa e não deixa-
mos de fazer seguro”, fina-
liza.Agência Smart em Cafeara: exemplo

Em Lupionópolis, com o produtor Luiz Rogério Augusto e o filho Ivan
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Pastos arrasados pelo inverno
e a persistente estiagem. Em
Douradina e no noroeste do Pa-
raná, de solos arenosos, a pe-
cuária sofre com as condições
climáticas adversas, trazendo
muitos prejuízos. Entretanto, lá
mesmo em Douradina - a 58 km
de Umuarama -, a propriedade
conduzida pelo médico-veteri-
nário Nicholas Martins e o en-
genheiro agrônomo Diego Pe-
reira, parece um oásis.  

EMPOLGADOS - No inverno, en-
quanto os pastos degradados
do entorno já estavam secos e,
de tão ralos, se podia ver a ter-
ra, restringindo a alimentação
dos rebanhos, Nicholas e Diego
conseguiam engordar seus ani-
mais e estavam empolgados
com os resultados. O Rally Co-
camar de Produtividade foi con-
ferir essa experiência a convite
do gerente Alisson Nunes, da
Cocamar, que responde pelas
unidades de Douradina, Tapira
e Querência do Norte. 

É uma quebra de paradigmas
em relação à realidade de gran-
de parte dos pecuaristas tradi-
cionais. Orientados pela Coca-
mar, os dois sócios implanta-
ram há três anos a integração
lavoura-pecuária (ILP). Come-
çaram com dez alqueires (24,2
hectares), aumentaram a área
para 37 (89,5 hectares) e pla-
nejam incorporar ao sistema
mais 40 alqueires (96,8 hecta-
res) no ciclo 2020/21. 

MASSA VERDE - Eles cultivam
soja no verão, seguida do plan-
tio de braquiária após a colhei-
ta. A braquiária é que garante
pasto em quantidade e quali-
dade para o gado por pelo
menos 100 dias - justamente
na época mais crítica do in-

verno. Nicholas registrou em
foto: era tanta massa verde que
chegou a encobrir as laterais de
sua caminhonete.  

Com comida à vontade, eles
alojaram em maio a média de
10,5 cabeças de gado por al-
queire (4,3/hectare), o dobro da
quantidade quando ainda não
haviam aderido à integração. A
média nos depauperados pas-
tos do noroeste do Paraná tem
sido de apenas um animal por
hectare, segundo dados da Se-
cretaria da Agricultura e do
Abastecimento (Seab). 

ALIMENTO - O rebanho entrou
pesando 10,5 arrobas cada ca-
beça e foi terminado com 14,5
arrobas, o que dá um ganho de
peso de 600g/dia, em média,
por cabeça. Além da braquiária,
Nicholas conta forneceu aos
animais uma suplementação
de ração. “De qualquer forma,
sobrou pasto e pretendemos
colocar mais animais na mes-
ma área em 2020”, afirmou. 

Nicholas e Diego não adubam
os pastos, que vicejam sobre os
nutrientes deixados pela soja.

Aliás, a soja entrou não apenas
para fazer a reforma dos pas-
tos, mas para ser uma nova
fonte de renda na propriedade.
No primeiro ano, a média de
produtividade foi de 120 sacas
por alqueire (49,5/ hectare) e,
na safra 2018/19, marcada por
forte estiagem, a colheita fe-
chou em 88 sacas por alqueire
(36,3/hectare), o que possibili-
tou cobrir os custos diretos. 

Os sócios se estruturaram com
maquinários para realizar todas
as operações, exceto a colhei-
ta. “A soja complementa a ren-
da da pecuária, que é nosso
carro-chefe”, disse Diego. 

PALHA - Os pastos de braquiá-
ria foram dessecados quimica-
mente em setembro, o que
constituiu outra quebra de pa-
radigma para os pecuaristas da
região que, na época, faziam
das tripas coração para alimen-
tar o gado. A dessecação é par-
te dos preparativos para o plan-
tio direto da soja, na palhada. 

Ao visitar a propriedade no dia
9/10, o Rally se deparou com
uma palhada volumosa a prote-

ger o solo e, na oportunidade, o
técnico agrícola Gabriel Teixeira,
da cooperativa, que presta as-
sistência aos sócios, demons-
trou o quanto ela é necessária.
Em um ponto escolhido aleato-
riamente, retirou a palha para
examinar as condições do solo e
demonstrou que mesmo com o
forte calor sob temperatura am-
biente superior a 30ºC, o solo es-
tava fresco e apresentava umi-
dade. Diferente do que se podia
observar em solo desprotegido,
que estava seco e muito quente.    

VALEU A PENA - Antes de im-
plantar a integração, Nichola e
Diego participaram de dias de
campo e, a convite da Cocamar,
visitaram propriedades no Pa-
raná e no oeste paulista, onde
o sistema é praticado, ficando
convencidos de que seria um
bom negócio. Três anos depois
da implantação, veem que vale
a pena, prosperam e seus pla-
nos são de ampliar. 

Segundo Nicholas, não existe
mais espaço para a pecuária
tradicional, dada a baixa produ-
tividade e os custos altos, “a
conta não fecha”. Mas, observa

uma situação de inércia dos pe-
cuaristas mais tradicionais, re-
lutantes em adotar práticas
modernas e comprovadamente
viáveis, que poderiam ajudá-los
a se tornarem mais eficientes,
produtivos e rentáveis. 

BENEFÍCIOS - O gerente da Co-
camar, Alisson Nunes, enfatiza
que o sistema de integração é
a solução para reverter o qua-
dro de empobrecimento da pe-
cuária, como se observa em
várias outras regiões do Para-
ná. “A integração diversifica os
negócios, potencializa a pecuá-
ria, aumenta o fluxo de caixa,
moderniza a gestão e valoriza a
propriedade”, resume. E lem-
bra que a Cocamar está prepa-
rada para orientar tecnicamen-
te os produtores em todas as
fases para a implantação do
projeto. 

Na região da Cocamar, que
compreende parte dos estados
do Paraná, São Paulo e Mato
Grosso do Sul, já existem mais
de 200 mil hectares mantidos
com diferentes formatos de in-
tegração, assegurando susten-
tabilidade aos negócios.
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Com ILP, quebra de paradigmas em Douradina
RALLY 

Os produtores Diego e Nicholas com o gerente Alisson e o técnico Gabriel, em campo com intensa palhada de braquiária





A produção de cana-de-açúcar
é, por tradição, a base da Fa-
zenda Candiolinda, em Pore-
catu, norte do Paraná. De seus
911 hectares, quase a metade é
ocupada por essa cultura.

Desbravada na década de 1940,
a propriedade conserva inúme-
ras construções dos tempos do
café, quando chegou a empre-
gar mais de 80 famílias de tra-
balhadores. A capela, onde ain-
da é celebrada mensalmente a
missa, se eleva entre o bem
conservado casario de paredes
amarelas. 

HISTÓRIA - Pertencente a qua-
tro mulheres - Maria Virgínia e
suas filhas Ana Thereza, Ana Be-
atriz e Ana Cândida - a Candio-
linda não apenas é parte da his-
tória da região como se propõe
a escrever uma nova história. 

Com visão empreendedora, as
proprietárias têm investido em
um programa de diversificação
de negócios. Há seis anos, elas
inovaram ao implantar a inte-
gração pecuária-floresta (IPF)
com o cultivo de eucaliptos em
47 hectares de pastagens. No
total, a pecuária soma 100 hec-
tares e o foco é a produção de
bezerros a partir do cruzamento
industrial de nelore com angus. 

GESTÃO - A cana também im-
pera em outra propriedade da
família, a Fazenda Retiro, de 540
hectares, onde a soja começou
há cinco anos a fazer parte da
receita, cultivada nesta safra
em 133 hectares de plantio di-
reto sobre palhada de capim
braquiária. 

A gestão, no dia a dia, está à
cargo de Ana Thereza, enge-
nheira agrônoma, e Ana Beatriz,
médica-veterinária. Coube à ou-
tra irmã, Ana Cândida - que tra-
balha em indústria química  - a
tarefa de modernizar a estrutura
administrativa e financeira, im-
plantando controles mais mo-
dernos. A família conta com a
assessoria técnica do engenhei-
ro agrônomo Henrique Lopes
Moimo, da empresa Unisafe de
Londrina. 

AFINIDADE - “Sempre gostamos
da agropecuária, é o nosso
mundo desde crianças”, afirma
Ana Thereza. Elas assumiram
efetivamente a fazenda em
2012, mas há pelo menos duas
décadas as irmãs, com o acom-
panhamento da mãe, começa-
ram a se envolver na gestão.
Atualmente, enquanto Ana The-
reza responde pela parte agrí-
cola, Ana Beatriz, que por anos
trabalhou como instrutora do
Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural (Senar) é quem cuida
da pecuária. 

Uma das atribuições do enge-
nheiro agrônomo contratado é
elaborar um planejamento que
vai sendo seguido e avaliado pe-
las proprietárias. “Estamos
sempre pensando onde melho-
rar, como racionalizar custos e
a projetar novos negócios”, afir-
ma Ana Thereza. Líder de clas-
se, ela está à frente do Sindi-
cato Rural Patronal de Porecatu
e, em nível estadual, é vice-pre-
sidente do Conselho dos Produ-
tores de Cana-de-Açúcar, Açú-
car e Etanol do Estado do Pa-
raná (Consecana). 

SATISFAÇÃO - Ao lado da irmã,
ela diz ter ficado satisfeita com
a chegada da Cocamar à região.
Em 2018, a cooperativa absor-
veu estruturas da Cofercatu e,
com isso, a unidade de recebi-
mento em Florestópólis, vizinha
a Porecatu, fica praticamente
nos fundos da Fazenda Retiro,
onde produzem soja. O gerente
Sérgio Lemos e o engenheiro
agrônomo Elton Oliveira da Sil-
va, da cooperativa, prestam
atendimento à família. 

Ana Beatriz conta que a família
sempre cultivou a mentalidade
cooperativista e, além da Coca-
mar, elas também são associa-
das da cooperativa de crédito
Sicredi. 

DIFERENCIAL - A integração pe-
cuária-floresta (IPF) é um dife-
rencial e também um cartão de
visitas da Fazenda Candiolinda
na região. A ideia começou a
nascer em 2014 após um con-
tato de Ana Beatriz com o en-
genheiro agrônomo Renato Wa-
tanabe, da Cocamar, atual ge-

rente executivo técnico e na
época responsável pelo sistema
de Integração Lavoura-Pecuá-
ria-Floresta (ILPF) na coopera-
tiva. “Na época, Porecatu ain-
da estava fora da região da Co-
camar, mas, decidimos que se-
ria oportuno investir nesse pro-
jeto”, relata a médica-veteri-
nária. 

SILVIPASTORIL -Segundo ela, o
sistema silvipastoril tem aju-
dado a aplacar os efeitos dos
veranicos, com o seu sombrea-
mento, mantendo o solo mais
fresco e úmido, além de as ár-
vores conterem os ventos for-

tes, que também secam o solo.
“Nós tratamos pastagem como
agricultura”, pontua Ana Bea-
triz, explicando que os pastos
são as áreas mais férteis da fa-
zenda.   

Os 47 hectares de integração,
com muitas árvores, trazem
conforto térmico para os ani-
mais e acabam refrescando o
ambiente na sede da fazenda,
ao lado. Os bezerros são des-
mamados aos oito meses com
os machos pesando de 240 a
230 quilos e as fêmeas entre
230 a 220 quilos, fornecidos a
um comprador habitual.  

Fazenda de cana em Porecatu inova
com integração pecuária-floresta
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Ana Thereza e Ana Beatriz são responsáveis pela gestão

RALLY 
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Para uma boa safra, está ao al-
cance do produtor investir em
tecnologias e maquinários,
mas com relação ao clima não
há o que fazer, a menos que a
propriedade seja servida por
um sistema de irrigação. 

O Rally Cocamar de Produtivi-
dade visitou duas proprieda-
des em regiões que foram
bastante afetadas pelo déficit
hídrico e viu de perto como é
providencial contar com uma
estrutura assim.  

Em Florestópolis, norte do es-
tado, enquanto a maior parte
dos agricultores ainda não
conseguia plantar e ficava ca-
da vez mais aflita com o passar
dos dias, a família Baíse con-

cluiu o plantio no início de ou-
tubro.  

BOM PADRÃO - “Tudo vai ca-
minhando normalmente e as
plantas apresentam um bom
padrão”, comentou o enge-
nheiro agrônomo Elton Oli-
veira da Silva, da cooperativa,

que presta atendimento à fa-
mília. O pivô central roda em
horário noturno, assegurando
a necessária umidade. O agrô-
nomo acompanhou o Rally em
companhia do gerente das
unidades da Cocamar em Po-
recatu e Florestópolis, Sérgio
Lemos. 

O Rally seguiu depois para o
noroeste onde, no distrito de
Herculândia, em Ivaté, próximo
a Umuarama, esteve na pro-
priedade da família Lavagnoli,
produtora de grãos. Arcino e o
filho Marcelo implantaram o
pivô central em 2013 e o equi-
pamento está praticamente

pago. “A gente consegue ter
estabilidade da produção e
planejar a atividade”, afirmou
Marcelo. 

RESULTADOS - Na última
safra de soja a média dos
Lavagnoli foi de 135 sacas
por alqueire (55,7/hectare),

Com irrigação, produtor dribla a estiagem e prospera
RALLY 

Família Baíse: tranquilidade no plantio



enquanto em cultivos não
irrigados, na região, a estia-
gem prejudicou bastante a
produtividade. Eles também
cultivam milho no inverno - já
alcançaram a média de 300
sacas por alqueire (123,9/
hectare) -, algo impensável
para a maioria das proprieda-
des ali, por causa, invariavel-
mente, do clima seco. 

De quebra, os Lavagnoli ain-
da se dão ao luxo de colher

uma terceira safra, de feijão,
cujas plantas estão carrega-
das de vagens - diferente de
uma área que não recebe
umidade. A captação da
água é feita no Rio Ivaí, que
passa nos fundos da proprie-
dade. 

ALTA PRODUTIVIDADE - O téc-
nico Gabriel Teixeira, da Coca-
mar em Douradina, que presta
assistência à família, enfatiza
que a irrigação é uma tecno-

logia a mais no processo de
gestão que tem como objetivo
avançar para uma alta produ-
tividade nas lavouras. Se-
gundo o técnico, a irrigação,
somada ao manejo adequado
do solo, à análise periódica do
mesmo, à correção e à aduba-
ção e um bom acompanha-
mento fitossanitário, aumenta
as possibilidades de o produ-
tor se sair bem e prosperar
mesmo em períodos de clima
adverso.  

É possível sim, com a adoção
de tecnologias e práticas sus-
tentáveis, minimizar os efeitos
das oscilações do clima nas la-
vouras de soja. 

No município de Cianorte, a 85
km de Maringá, o produtor Luiz
Henrique Pedroni investe há
cinco anos no cultivo de capim
braquiária, durante o outono/
inverno, como estratégia para
a reestruturação física e bioló-
gica do solo. E, pelo segundo
ano, recebe assistência técnica
especializada da Cocamar, a
cargo do engenheiro agrônomo
José Luiz Sossai, que o orienta
no que chama de “construção
do perfil do solo”. 

MATÉRIA ORGÂNICA - Segundo
Sossai e Pedroni, análises pe-
riódicas dos aspectos físico e
químico do solo já apontam,
entre outras melhorias, para
um aumento do percentual de
matéria orgânica de 1,7% para
2,3% e equilíbrio nutricional
que se reflete no pH. Ao mesmo
tempo, com seu enraizamento,
a braquiária age na descom-
pactação. “Se houver uma es-
tiagem, as raízes vão mais fun-
do, pelo menos 50 cm, em bus-
ca de umidade”, comenta Pe-

droni, que tem a companhia do
filho Luiz Gustavo, engenheiro
agrônomo formado em 2017. 

O produtor lembra que os solos
de Cianorte apresentam uma
grande variação de manchas e,
em sua propriedade, o teor de
argila chega, em alguns pon-
tos, a 20%. Na safra 2017/18,
ele alcançou médias ao redor
de 180 sacas por alqueire
(74,3/hectare). “Podemos pen-
sar em ter mais estabilidade da
produção”, afirma, salientando
que na sua região a maior parte
das lavouras de soja é semeada
sobre palhada de milho, que se
decompõe rapidamente com o
calor. Outro problema é a pre-
sença de alumínio no solo, que
dificulta o enraizamento. Com
isso, se não chover em sete ou
dez dias, a lavoura começa a
sentir o déficit hídrico.

BRAQUIÁRIA - A braquiária foi
semeada em janeiro e roçada
no mês de abril, quando se-
menteou. No dia 2 de outubro,
data em que o Rally passou
pelo local, já fazia 90 dias que
o capim havia sido dessecado.
Pedroni semeou soja no dia 24
de setembro e as plantas apre-
sentavam bom padrão de ger-

minação, inclusive com o solo
ainda úmido, após vários dias
sem chuva e em meio a altas
temperaturas. “Não tem outro
jeito de melhorar o solo se não
for com braquiária”, resume o
produtor, enfatizando: “esta-
mos procurando a melhor ma-
neira de produzir soja, pois esse
é o nosso negócio”. 

Pedroni, seu filho e Sossai
aproveitaram para fazer um
comparativo entre as condições
do solo protegido pela braquiá-
ria, que ainda apresentava umi-
dade, com uma parcela bem ao
lado, onde havia palhada de
milho. Enquanto na de braquiá-

ria era possível escavar facil-
mente com as mãos e perceber
que o solo estava fresco e ainda
úmido, na outra o solo estava
duro, difícil de escavar com as
mãos, quente por receber dire-
tamente os raios solares e já
seco, a ponto de esfarinhar. 

ESTABILIDADE - Sossai explica
que o produtor interessado em
buscar mais estabilidade, como
é o caso de Pedroni, tem um
desembolso maior, mas isto
não significa que ele não possa
racionalizar custos. Um exem-
plo é a adubação, cuja quanti-
dade caiu de 650 para 450 kg
por alqueire, sem deixar de

atender o que foi detectado em
análise de solo. “Houve um
gasto menor em adubo para in-
vestir em outros itens funda-
mentais. “Nada é feito de for-
ma aleatória e estamos refi-
nando cada vez mais o mane-
jo”, observa o engenheiro agrô-
nomo da cooperativa. 

RALLY 

Luiz Henrique Pedroni, o filho Luiz Gustavo e o engenheiro agrônomo José Luiz Sossai
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Com déficit hídrico, raízes vão mais fundo em solo bem manejado
Lavagnoli e Gabriel: estabilidade de produção

Compare em vídeo,
a diferença para o solo

entre palhadas de
bráquiária de milho
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Enquanto os produtores de la-
ranja do noroeste do Paraná já
projetam uma redução de 30 a
40 por cento na produtividade
da safra deste ano, causada
pelo déficit hídrico, uma família
de Presidente Castelo Branco -
município a 33,6km de Maringá
- está colhendo volumes típicos
de anos de clima favorável e
muito além das médias regio-
nal e nacional. 

Com sua história associada ao
início da implantação da citri-
cultura comercial na região, em
1989, os Schilive se tornaram
uma referência na atividade.
Não por acaso, o dedicado pro-
dutor Izaías Schilive (falecido
em maio deste ano) se tornou
um dos maiores vencedores do
Concurso Cocamar de Produti-
vidade de Laranja, realizado ao
longo de anos, amealhando
uma coleção de troféus que
podem ser vistos em um armá-
rio de vidro no escritório da re-
sidência onde vivia com a es-
posa Aparecida. 

NEGÓCIO PRODUTIVO - Izaías
partiu aos 62 anos incompletos
deixando como legado aos fa-
miliares a determinação em fa-
zer dessa atividade um negócio
bem cuidado e altamente pro-
dutivo. Das quatro filhas (Elia-
ta, Josiane, Lidiane e Jerusa) e
um filho (Giancarlo), este úl-
timo e mais Eliata e Josiane
estão diretamente envolvidos
na gestão. 

“Ele era um conhecedor, só de
bater o olho percebia algum
problema nas plantas”, afirma
Eliata, referindo-se ao pai.
“Tinha o hábito de fazer um
check-list toda vez que ia viajar,
mas ficava sempre telefonando

para saber do andamento das
coisas”, lembra Josiane, expli-
cando que o Izaías, paciente-
mente, nunca deixava de escla-
recer as dúvidas dos filhos.  

BOA MÉDIA - Neste ciclo 2018/
19, em que a insuficiência de
chuvas e as altas temperaturas
vêm prejudicando os pomares,
a família vem registrando a co-
lheita de 3,8 caixas de 40,8kg,
em média, por planta (155kg).
Para se ter ideia, a média regio-
nal em anos de clima favorável
é de 2,3 caixas por planta
(93,8kg) e a nacional não passa
de 1,8 caixa por planta
(73,4kg). 

No entanto, mesmo com uma
média tão alta, os irmãos con-
sideram que se o tempo tivesse
ajudado, poderiam ter repetido
a excepcional produtividade
obtida no ciclo 2017/18, que foi
de 7 caixas de 40,8 quilos por
planta (285,6 quilos) da varie-
dade valência. Da mesma for-
ma, se tivesse chovido bem
neste ano, as laranjas teriam
ficado maiores.  

São, no total, 25.950 pés em
pomares cultivados com as va-
riedades pera, valência e folha-
murcha, dos quais 3.500 rema-
nescem do primeiro plantio
efetuado em 1989 e que apre-
sentam potencial produtivo já
em seu declínio natural. O ob-
jetivo, em breve, é renovar in-
teiramente essa área. 

OS CUIDADOS – Os irmãos se-
guem à risca o rigor em relação
aos cuidados transmitidos pelo
pai e se orientam, tecnicamen-
te, por meio da assistência
prestada pela engenheira agrô-
noma da Cocamar, Amanda Ca-

roline Zito. Em matéria de tra-
tos culturais, a cada dois me-
ses são feitos adubação e ma-
nejo preventivo contra pragas e
doenças. 

A cada 20 dias o pragueiro (pro-
fissional especialista na iden-
tificação de pragas) vistoria os
pomares e a engenheira agrô-
noma emite o receituário, visi-
tando regularmente a proprie-
dade. Por sua vez, ao apresen-
tarem sintomas do greening
(doença letal causada por uma
bactéria), as plantas são suma-
riamente erradicadas. 

MATÉRIA ORGÂNICA - Mas os
cuidados com os pomares não
terminam aí. Prestadores de
serviços para a Cocamar, os
Schilive fazem a retirada de
cascas de eucaliptos da usina
de beneficiamento de madeira
da cooperativa, ali mesmo em
Presidente Castelo Branco, e de
cinzas das caldeiras do parque
industrial em Maringá (me-
diante liberação do Instituto
Ambiental do Paraná). 

Tais resíduos, que não têm
aproveitamento industrial,
são misturados a esterco e
cama de frango e depositados
nas entrelinhas dos pomares.
Essa matéria orgânica, além
de enriquecer o solo, retém
umidade, o que reduz o im-
pacto dos veranicos. 

POUCO HERBICIDA – A famí-
lia também procura economi-
zar o quanto possível com
herbicidas, preferindo as ro-
çadas periódicas no pomar,

ocasião em que as quantida-
des de mato cortado são acu-
muladas para decomposição
embaixo das plantas.  

QUASE NORMAL - “A enge-
nheira agrônoma comenta
que se não fosse pelo tama-
nho dos frutos, dificilmente
se perceberia que os pomares
estão sendo afetados pela
estiagem. “Os pés estão mui-
to carregados e quase nem se
vê laranjas pelo chão”, con-
clui.

Produtividade elevada mesmo na estiagem 
RALLY 

A mãe, Aparecida, com as filhas Eliata e Josiane seguindo
o trabalho realizado por Izaias, um citricultor exemplar
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A propriedade dos Schilive é
uma das 42 integrantes da
Coopsoli, a cooperativa fun-
dada para congregar exclusi-
vamente produtores de la-
ranja. O objetivo é atender às
exigências do Mercado Justo
(Fairtrade) e. desse modo, o
suco resultante das laranjas
produzidas pelo grupo segue
para países da União Euro-
peia (UE), onde é distribuído
nos pontos de venda com um
selo do mercado solidário in-
ternacional. 

Para cada tonelada que ad-
quire, o Fairtrade retorna 200
dólares ao setor produtivo,
que são convertidos na com-
pra de equipamentos de pro-
teção individual (EPI) aos

trabalhadores, realização de
melhorias na propriedade,
estruturação do depósito de
agroquímicos e aquisição de
sanitários móveis. Os Schi-
vile contam com 18 funcioná-
rios devidamente protegi-
dos pela legislação - outra
exigência do mercado justo -
e um deles, José Pereira da
Silva, está desde 1989,
quando houve o primeiro
plantio.

Participantes do Mercado Justo
RALLY 

A agrônoma Amanda
Caroline Zito, da

Cocamar, com
Eliata e Josiane



Uma iniciativa socioambiental
que já conquistou prêmios na-
cionais importantes e, desde
2006, quando teve início, é
considerada uma referência no
Paraná. Assim é o projeto Cul-
tivar, mantido pela Cocamar,
que foi visitado pelo Rally Co-
camar de Produtividade. 

O contato começou pelo viveiro
de Maringá, instalado nas de-
pendências da Associação dos
Pais e Amigos dos Excepcio-
nais (Apae), no Contorno Sul,
onde 25 alunos - contratados
como funcionários da coopera-
tiva - se dedicam à produção
de mudas de espécies nativas
para doação a produtores coo-
perados, que as destinam para
a recomposição de áreas de
preservação permanente. 

INCLUSÃO SOCIAL - Promo-
vendo inclusão social, o Culti-
var produz, em média, cerca de
50 mil mudas na soma dos vi-
veiros de Maringá e Rolândia,
município este onde a estru-
tura foi instalada em 2015 para
funcionar com 11 alunos e que
recebeu a equipe do Rally no
início da tarde. 

“O lema do projeto é produ-
zindo florestas com mãos es-
peciais”, lembra Sabrina Am-
brósio, analista de responsabi-
lidade social da Cocamar. Na
Apae de Maringá, onde a coor-
denação desse trabalho está a
cargo de Carla Bernardi, há
duas instrutoras especializa-
das: Maria Rosemeire Santos e
Tamae Gregório. Uma das alu-
nas é Jaqueline Xander, 30
anos, que se destacou em 2016
por ter vencido um campeo-
nato mundial paralímpico de
judô na Europa.    

ROLÂNDIA - No viveiro de Ro-
lândia, que fica numa chácara
de 7,6 mil metros quadrados
chamada “Apaelândia”, a ins-
trutora é Ingrid Gulzon e um dos
alunos, Everton Pereira da Ro-
sa, 21 anos, participa de festi-
vais de canto, dança e pintura.
“Todos têm consciência da
oportunidade que representa
esse trabalho, tanto que o va-
lorizam muito e avisam se
veem alguém fazendo algo
de forma incorreta”, observa
Ingrid. 

O cooperado Ivaldo de Oliveira,
integrante de um grupo fami-
liar que possui 500 hectares
em Itambé, Floresta e Maringá,
conta que se serviu de mudas
do Cultivar, nos últimos anos,
para reflorestar algumas áreas
nas propriedades. Agora, ele
recorreu ao projeto para plan-
tar mais 1,5 mil mudas. “Toda
vez que olhamos para a flo-
resta, já crescida, ficamos sa-
tisfeitos ao saber como ela foi
produzida”, salienta. Números
do Cadastro Ambiental Rural
(CAR) apontam  que no estado
do Paraná, 29% das florestas
nativas estão localizadas em
propriedades rurais. 

RALLY - Em sua quinta edição,
o Rally Cocamar de Produtivi-
dade tem a finalidade de valo-
rizar as boas práticas agrí-
colas. Os principais patrocina-
dores são Sicredi União PR/SP,
Basf, Spraytec e Zacarias Che-
vrolet, contando-se com o pa-
trocínio institucional da Sancor
Seguros, Texaco Lubrificantes,
Cocamar TRR, Elanco e Altofós
Suplemento Mineral Cocamar,
com o apoio do Comitê Estra-
tégico Soja Brasil (Cesb), Apra-
soja/PR e Unicampo. 
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Cultivar de Rolândia: trabalho é uma grande oportunidade

Projeto Cultivar produz 50 mil mudas por ano 

Cultivar de Maringá
(acima) e Jaqueline

Xander umas das
alunas, que venceu

um campeonato mundial
paralímpico de judô

na Europa



O
uso, manutenção e
comercialização de
vacinas contra a febre
aftosa no Paraná es-

tão proibidos desde o dia 1º de
novembro, o que significa que
o Estado está, oficialmente,
livre da vacinação contra a
febre aftosa em seu rebanho
de 9,2 milhões de bovinos e
bubalinos. A Instrução Norma-
tiva foi assinada dia 15 de ou-
tubro pela ministra da Agricul-

tura, Pecuária e Abastecimen-
to, Tereza Cristina, em Curitiba.
Com o fim da imunização, o
Paraná dá mais um passo em
direção ao reconhecimento in-
ternacional como área livre de
febre aftosa sem vacinação e a
estimativa é que o produtor pa-
ranaense economize R$ 20 mi-
lhões por ano.

DEVER DE CASA - Para a minis-
tra, "o Paraná fez o dever de

casa”, e o modelo desenvol-
vido pelo Estado é um “ates-
tado de credibilidade para o
mundo inteiro”, confirmando
posição de protagonismo no
setor agropecuário e servindo
como estímulo para que outros
estados invistam em seu sis-
tema sanitário. Além do Para-
ná, o Rio Grande do Sul, Goiás
e Rondônia também fazem par-
te de um programa de erradi-
cação da febre aftosa sem

FEBRE AFTOSA 

Mas pecuarista não pode descuidar das demais vacinas
e manejos que eram realizados na mesma operação

Fim da vacinação no Paraná
abre novos mercados 
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Com o fim da vacinação contra
a febre aftosa no Paraná, a pró-
xima etapa é o fechamento das
fronteiras sanitárias a partir de
1º de janeiro de 2020. Para
isso, o governo do Estado terá
que editar normas que contro-
lem e restrinjam a entrada de
animais vacinados contra a
febre aftosa e contratar mais
profissionais para atuar na
área. Com isso, bovinos e bu-
balinos para cria, recria e en-
gorda que provenham de ou-
tros estados que imunizam seu
rebanho contra a doença fica-
rão proibidos de entrar no Pa-
raná, com exceção dos desti-
nados a abate imediato, desde
que a carga esteja lacrada. Não

há restrições em relação ao
transporte de produto animal. 

ISOLAMENTO - Para garantir
o isolamento sanitário, o Pa-
raná consolidou uma barreira
que conta com 33 Postos de
Fiscalização de Transporte
Animal e cinco postos fede-
rais.  Todos os caminhões que
transportem animais e que
venham de outros estados
terão que passar por um des-
ses postos e serão fiscaliza-
dos pela Agência de Defesa
Agropecuária (Adapar). As
polícias rodoviárias Federal e
Estadual também poderão
parar esses veículos e cobrar
a comprovação de que passa-

ram por um posto. 

Completado um ano da última
aplicação da vacina contra a
febre aftosa no estado, em
maio de 2020, e cumprida to-
das as etapas de isolamento
sanitário, o Mapa deve fazer
um inquérito sorológico no re-
banho, para constatar que não
há circulação viral no território.
Só aí poderá pedir à Organiza-
ção Mundial de Saúde Animal
que reconheça o Paraná como
área livre de aftosa sem vaci-
nação. Com os parâmetros téc-
nicos dentro das exigências
internacionais, a conquista do
novo status sanitário deve ser
oficializada em maio de 2021. 

CIRCULAÇÃO - Ao contrário do
que se temia, a maioria dos
produtores não será afetada
com a retirada da vacina e fe-
chamento das fronteiras. Se-
gundo dados da Adapar e da
Secretaria de Estado da Agri-
cultura e Abastecimento, o nú-
mero de bovinos no Paraná
vindos de outros estados é ín-
fimo em relação ao tamanho
do rebanho: 100 mil cabeças
em média nos últimos três
anos, 1,08% do total de bovi-
nos registrados no Estado. E o
maior volume de animais que
entra pertence a um pequeno
número de produtores: das
mais de 179,1 mil propriedades
que alojam bovinos, apenas

746 (0,45%) recebem animais
de outros estados e 50% das
movimentações relacionadas a
ingressos de bovinos se con-
centram em apenas 30 produ-
tores.

Também há restrições à en-
trada de suínos, ovinos e capri-
nos no Paraná. Essas espé-
cies não são vacinadas contra
a febre aftosa, mas são susce-
tíveis à doença. Para cria, re-
cria e engorda, esses animais
terão entrada permitida, desde
que haja autorização prévia da
Adapar e do Mapa. O lote pre-
cisa passar por um período de
quarentena na origem e por al-
guns exames. 

Fechamento das fronteiras

vacinação. Apenas Santa Cata-
rina, sem grande expressão em
bovinos, era local livre da febre
aftosa sem vacinação.

A suspensão da vacinação
no Paraná deixa o Estado
mais perto do novo status sa-
nitário e abre a perspectiva
de novos mercados para a
carne brasileira. “É o primei-
ro passo, mas o Paraná inau-
gura uma nova era de sani-
dade e sustentabilidade, tra-
zendo a qualidade a seus pro-
dutos", disse.

MERCADOS - Tereza Cristina
ressaltou que “o Brasil têm
uma oportunidade gigante de
ser um grande exportador não
só para a China como para ou-
tros países”. Um dos possíveis
novos mercados é o Japão, que
importa o produto apenas de
áreas isentas de febre aftosa
sem vacinação. Houve avanço
nas tratativas para as exporta-
ções da proteína brasileira ao
país oriental. 

O secretário estadual da Agri-
cultura, Norberto Ortigara,
classificou o fim da vacinação
como “o começo de uma nova
história”, mas que demanda
muito trabalho, sendo neces-
sário ampliar os mecanismos
de vigilância, com georreferen-
ciamento e inteligência estra-
tégica, para impedir qualquer
reintrodução do vírus. Ele res-
saltou a necessidade de o pe-
cuarista fazer a atualização do
rebanho e apontou que o a no-
va etapa deve beneficiar não só
a bovinocultura, mas outras
cadeias relacionadas à produ-
ção de proteína animal. 

Para o governador do Paraná,
Carlos Massa Ratinho Júnior, a
suspensão da vacinação contra
aftosa foi construída de forma
coletiva, com toda a sociedade
civil organizada, e que a medi-
da significará um "salto quali-
tativo" na produção agrope-
cuária estadual e de alimentos. 

CONQUISTA - Segundo Pedro

Sávio, médico-veterinário e ge-
rente Comercial de Pecuária da
Cocamar, esta é uma grande
conquista que trará resultados
positivos aos pecuaristas pa-
ranaenses. “Vencidas todas as
etapas, com o aval da Organi-
zação Mundial da Saúde Ani-
mal (OIE), vamos poder expor-
tar carne para mercados mais
seletos que remuneram me-
lhor pela qualidade do produto.

A princípio, o maior impacto
será para a cadeia da suinocul-
tura, no médio prazo, para as
da pecuária leiteira e de corte”,
afirmou.

Pedro Sávio ressalta, entretan-
to, que os pecuaristas não po-
dem descuidar das demais va-
cinas e manejos que eram rea-
lizados junto com a vacinação
contra a febre aftosa. Além da

vacina contra a brucelose, obri-
gatória, há as que não são obri-
gatórias, mas necessárias, co-
mo as reprodutivas (IBR e BVD),
as contra clostridioses (termo
usado para denominar as doen-
ças causadas por bactérias do
gênero Clostridium - botulismo,
tétano, carbúnculo sintomáti-
co, manqueira, gangrenas ga-
sosas e enterotoxemia) e o con-
trole de verminose.
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Tereza Cristina assinou a Instrução Normativa  dia 15 de outubro, em Curitiba 
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CAFÉ 

D
evido ao estresse
provocado pela estia-
gem, as floradas dos
cafezais foram bas-

tante intensas em toda a re-
gião cafeeira do Paraná. A
preocupação agora é que a
chuva se normalize para que o
cafezal segure as cargas e
possam ser feitos os controles
fitossanitários e o manejo nu-
tricional necessários ao bom
desenvolvimento vegetativo
das plantas.

CARLÓPOLIS - Em Carlópolis,
principal região produtora de
café do Paraná com 6 mil hec-
tares, responsável por 15% da
produção paranaense, ocorre-

ram duas floradas bastante
intensas no início de setembro
e de outubro. “Como o cafezal
carregou muito, as próximas
floradas, se ocorrerem, devem
ser pequenas”, afirma o ge-
rente da unidade, Antonio Apa-
recido de Lima. Ele diz que as
lavouras tem sentido muito
com a falta de chuva.

APUCARANA - Na região de
Apucarana, outra importante
região produtora de café com
1.700 hectares, a situação é
bastante parecida. Já ocorre-
ram três floradas (final de se-
tembro, início e final de ou-
tubro) e as três foram bas-
tante intensas, mas enquanto

nas duas primeiras, por en-
quanto, as plantas têm segu-
rado a carga, no caso da ter-
ceira o abortamento de flores
tem sido grande.

As chuvas ocorridas foram in-
suficientes para repor o déficit
hídrico e as altas temperatu-
ras têm feito os cafezais abor-
tarem as flores. Também, a
recuperação da parte vegeta-
tiva da planta tem sido muito
lenta, com ramos pouco de-
senvolvidos e poucas folhas.
Mas, de acordo com a avalia-
ção técnica, não é possível
ainda se ter um parâmetro
para estimar a safra 2020. As
chuvas insuficientes e locali-

zadas têm dificultado também
a adubação dos cafezais e o
controle fitossanitário, o que
prejudica o bom desenvolvi-
mento da lavoura. Com o atra-
so das aplicações de inseti-
cidas, começam a aparecer
focos de bicho mineiro.

ALTÔNIA - Com duas floradas
intensas, no final de setem-
bro e de outubro, os cafezais
da região de Altônia, Iporã e
São Jorge do Patrocínio, cer-
ca de 700 hectares de café,
também vem sentido com as
estiagens, segundo Clever-
son Roder, técnico agrícola
especialista em café que
atende a região. 

Roder ressalta que as lavouras
que mais sofreram com o clima
adverso foram as que os produ-
tores não seguem as recomen-
dações técnicas da equipe da
Cocamar. “Nestas áreas, houve
uma ataque severo de bicho
mineiro e as plantas estressa-
das têm abortado as flores e
chumbinhos. Apesar de a flo-
rada ter sido grande, boa parte
da carga não deve vingar nes-
tas áreas. Também houve uma
perda intensa de folhas, o que
preocupa”, avalia. De um modo
geral, entretanto, os cafezais
vem segurando a produção e se
as chuvas retornarem ao nor-
mal, a região pode ter uma boa
safra.

A falta de chuva e altas temperaturas podem levar a queda de flores e
chumbinhos, além de dificultar controles fitossanitários e adubações

Florada foi boa, mas clima
pode comprometer produção



N
os oito primeiros
meses do ano mais
de 3,4 mil associa-
dos da Sicredi

União PR/SP tiveram seus
bens resguardados por meio
dos seguros oferecidos pela
instituição financeira coo-
perativa em parceria com as
seguradoras. Somando se-
guros agrícola, rural, resi-
dencial, patrimonial e de
automóvel, as indenizações
chegaram quase a R$ 40
milhões.

As indenizações permitiram

que os associados continuas-
sem as atividades sem preju-
ízo financeiro. O seguro com
o maior valor em sinistros in-
denizados foi o agrícola, com
mais de R$ 29 milhões no
total. O segundo foi o de au-
tomóvel, com quase R$ 6
milhões, seguido do rural,
com mais de R$ 4 milhões.
Na sequência, estão o seguro
residencial, com cerca de R$
370 mil em sinistros indeni-
zados, e o patrimonial com
mais de R$ 328 mil.

“O seguro exerce uma fun-

ção social. Imagine um in-
cêndio em uma empresa que
não tem seguro. Não tendo a
continuidade das atividades,
ela vai fechar. Supondo que
essa empresa tenha dez co-
laboradores, serão dez famí-
lias prejudicadas. Quando
acontece um sinistro e o as-
sociado tem seguro, ele vai
continuar as atividades nor-
malmente. É a garantia da re-
posição do bem”, explica o
assessor de Seguros, João
Francisco Aleixo.

A Sicredi União PR/SP tem

parceria com as principais
seguradoras do Brasil, o que
garante descontos e facilida-
des aos associados ao con-
tratar o serviço. “Como cor-
retora, a Sicredi tem uma
proximidade grande com as
seguradoras e dá benefícios
para os associados por meio
de descontos nos seguros”,
acrescenta Aleixo.

Mais informações sobre os
seguros oferecidos pela Si-
credi União PR/SP estão dis-
poníveis no link https://bit.ly/
2KL00Tg.

SICREDI UNIÃO PR/SP 

Mais de 3,4 mil associados tiveram seus bens resguardados, evitando prejuízos financeiros;
entre os seguros contratados estão o agrícola, rural, residencial, patrimonial e de automóveis 

Indenizações chegam a R$ 40 milhões

João Aleixo: seguro exerce
uma função social
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COOPERATIVISMO

Lorena Betiati

C
om objetivo de fortale-
cer e alavancar o coo-
perativismo na região,
a Cocamar e Sicredi co-

locaram em prática um dos sete
princípios cooperativistas: a in-
tercooperação. O trabalho, ino-
vador, teve início em julho de
2019. As equipes de comunica-
ção e marketing das duas coo-
perativas estabeleceram um
plano de ações, compartilhan-
do soluções, projetos, experiên-
cias e novas perspectivas. Os
projetos têm como temas desde
plataformas de e-commerce e
acervo de dados até projetos
sociais para a comunidade.

POTENCIALIZAR - “Entendemos
que a intercooperação entre as
duas cooperativas, que são de

ramos distintos, faz com que as
experiências trocadas possam
potencializar ainda mais a en-
trega de benefícios à comuni-
dade.

Desta forma, unem se os pro-
pósitos das duas cooperativas
que é fortalecer as comunida-
des onde atuamos”, declara o
gerente de comunicação e mar-
keting da Sicredi, Diego Rigon
Menão. Para ele, a intercoope-
ração mostra que as coopera-
tivas estão no caminho certo e
que ainda há muito a crescer e
compartilhar, pois os frutos co-
lhidos desta parceria demons-
tram cada vez mais a força que
o cooperativismo tem.

“Com o propósito cooperati-
vista estabelecido, definimos

três frentes distintas de tra-
balho: ampliar práticas coope-
rativistas por meio de ações
conjuntas para a comunidade,
gerar novos negócios compar-
tilhados e criar núcleo de inte-
ligência competitiva (cientista
de dados)”, conta a coordena-
dora de comunicação, eventos,

responsabilidade social e patri-
mônio histórico da Cocamar,
Sabrina Morello.

EVENTOS - Cocamar e Sicredi
também planejam desenvolver
mais eventos em comum como
União Solidária, Festival Nipo
Brasileiro, Rally Cocamar de

Produtividade, Purity Sicredi
Open e Agrobit. 

Juntas, as cooperativas contam
com mais de 4 mil colaborado-
res, 250 mil cooperados e as-
sociados em 200 unidades es-
palhadas em suas áreas de
atuação. 

Cocamar e Sicredi desenvolvem projetos em parceria com o objetivo
de fortalecer o cooperativismo regional e beneficiar as comunidades

Intercooperar para ser mais forte
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Equipes de Marketing e Comunicação das cooperativas

A Cocamar foi a única coopera-
tiva do segmento do agronegó-
cio, dentre as 272 cooperativas
inscritas no ciclo 2019/20 do
Programa de Desenvolvimento
da Gestão das Cooperativas
(PDGC), que foi reconhecida na
categoria “Compromisso com
a Excelência”, na faixa ouro, na
4ª edição do Prêmio Somos
Coop Excelência em Gestão,
realizada dia 8 de outubro, em
Brasília. O presidente do Con-
selho de Administração, Luiz
Lourenço, e a gerente execu-
tiva de TI e Gestão, Paula Cris-
tina Agulhas Rebelo, recebe-
ram a homenagem, em nome
da Cocamar.

O programa é implementado
pelo Sistema Organização das
Cooperativas Brasileiras (OCB)
e avalia os procedimentos ge-
renciais praticados quanto à
transparência, prestação de
contas, equidade e responsabi-
lidade corporativa, oferecendo
um feedback a respeito da ges-
tão atual. 

MATURIDADE - As cooperativas
participantes são classificadas
nas categorias “Primeiros Pas-
sos para a Excelência”, “Com-
promisso com a Excelência” e
“Rumo à Excelência”, que re-
velam o seu grau de maturi-
dade, segundo  o presidente do

Sistema OCB, Márcio Lopes de
Freitas. Dentro de cada catego-
ria, de acordo com o atendi-
mento às melhores práticas,
as cooperativas são reconheci-
das nas faixas ouro, prata ou
bronze.

Do número total de cooperati-
vas inscritas, 70 foram sele-
cionadas para visita de ava-
liação in loco e só 56 obtiveram
o reconhecimento, sendo a
maioria delas em primeiros
passos. A comissão julgadora
contou com representantes do
CNPQ, Banco Central, Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Ministério da

Economia, Fundação Getúlio
Vargas e Universidade Federal
de Minas Gerais.

BOAS PRÁTICAS -O Prêmio So-
mosCoop Excelência em Ges-
tão ocorre a cada dois anos.
Por meio dele, é possível des-
tacar as boas práticas e pro-

mover a troca de iniciativas
entre as cooperativas reconhe-
cidas no Workshop de Boas
Práticas em Governança e Ges-
tão realizado no ano seguinte
ao da premiação. Além disso,
as boas práticas passam a
compor um compêndio refe-
rente a cada ciclo do PDGC.

Cocamar é ouro no prêmio Somoscoop 2019





A
o ver o interesse do
neto Davi pela agricul-
tura, apesar de ainda
ser uma criança, e os

resultados da parceria com o
filho Rodrigo, o cooperado Pau-
lo Roberto de Souza, de São Se-
bastião da Amoreira, acredita
ter feito a coisa certa ao envol-
ver todos nos negócios da fa-
mília e assim garantir não só o
crescimento, mas também a
sucessão familiar. Bastante
ativa, a esposa, Maria, é inte-
grante do Núcleo Feminino e
parceira de toda hora.

Paulo seguiu o exemplo do pai,
Braz Sebastião de Souza (fale-
cido em 2018), que colocou
todos para trabalhar com ele
desde pequenos. Com sete
anos já ajudavam colhendo ca-
fé ou algodão. Iam cedo estu-
dar e na volta já seguiam para
a roça, aprendendo desde cedo
o valor da terra e do trabalho.
“Meu pai não só falava, mas
dava exemplo, e todos se-
guiam. Ele sempre foi muito
exigente e honestidade era um
ponto fundamental. Era do tipo
que não só mandava, mas fazia
junto”, conta.

CAÇULA - Braz veio para o Pa-
raná em 1944, quando tinha 14
anos. Caçula de uma família
de seis irmãos, tinha perdido
o pai, João, há pouco tempo
quando ele e a mãe, Rosa, sem
rumo, decidiram se mudar

para o Paraná em busca de
serviço, trabalhando como
meeiros na Fazenda Cachoeira,
em São Sebastião da Amo-
reira. Os irmãos, já casados,
permaneceram em Ouro Fino,
Minas Gerais, e só muitos
anos depois também se muda-
ram para o Paraná.

Braz e Rosa passaram por mui-
tas dificuldades no início e
viram que não seria tão fácil
“juntar dinheiro com o rastelo”,
como diziam sobre as novas
terras do Paraná. Ainda havia
muito mato na região quando
chegaram. Eles moraram por
um bom tempo num rancho de
palmito coberto de sapê. Aos
18 anos, em 1948, pouco tempo
antes de a mãe falecer, Braz se
casou com Rute (falecida em
2010). Dos seis filhos, dois ho-
mens e quatro mulheres, só
Paulo e Isaías permaneceram
na agricultura.

RESPONSABILIDADE - Os tem-
pos foram tão difíceis e Braz
tinha tanta responsabilidade,
apesar da pouca idade, que
acabou abrindo mão de coisas
que amava para não compro-
meter o futuro da família. Uma
de suas paixões era jogar fute-
bol, mas quando um amigo se
machucou feio e ficou 90 dias
sem poder trabalhar, ele aban-
donou os jogos de final de se-
mana. “Não podia correr o risco
de acontecer o mesmo com ele.

Na época já estava casado e
com filho pequeno para criar”,
conta Paulo.

Uma das poucas loucuras que
fez foi quando inventou uma vez
de passar descalço na fogueira
de São João, como prova de fé.
“As bolhas enormes nos pés no
outro dia só o fizeram pensar
porque fizera a besteira”, brin-

ca o produtor. Quando molecão,
Paulo também fez o mesmo,
mas conseguiu sair sem uma
bolha. “Passei e não queimei
nada”.

INÍCIO - Os primeiros dois al-
queires e meio da família, que
possui até hoje, foram compra-
dos em 1955. Já havia café em
metade da área e no restante

Braz plantou algodão, além das
culturas de subsistência no
meio do cafezal. “Ocorria muita
geada na época e esse era uma
forma de se precaver”. Aos
poucos, Braz adquiriu novas
áreas e foi reduzindo o espaço
destinado ao café, tanto que na
geada de 1975 já havia poucas
áreas, que persistiram até
1990.

Na década de 1980, cada
filho de Braz foi tomando seu
rumo e comprando suas pró-
prias áreas. Quando se casou
com Maria em 1979, Paulo já
possuía um sítio de quatro
alqueires, mas não tinha
casa para morar. Por cinco
anos ele a Maria moraram na
tulha de café. Os móveis fa-
ziam as divisões dos ambien-
tes da “casa”.

Mesmo sendo filha de agri-
cultores, Maria morava na ci-
dade e na época foi muito
questionada pelas amigas se

teria mesmo coragem de
casar com um agricultor,
chegando a tirar sarro dela.
“Havia muita discriminação
com o produtor rural”, lembra
o cooperado, que tem dois fi-
lhos, Rodrigo, que se tornou
agricultor e Juliana, que é
professora, e quatro netos.

TECNOLOGIA - Paulo seguiu o
exemplo do pai com algodão
e café até 1993, quando ini-
ciou o plantio de soja, trigo e
milho. Hoje planta 90 alquei-
res junto com o filho entre
área da família e arrendada,

produzindo em média 180
sacas de soja por alqueire, de
300 a 400 sacas de milho no
verão e 180 sacas de trigo.

Além de utilizar uma boa tec-
nologia, seguindo todas as
recomendações técnicas,
tem um cuidado especial
com o solo, fazendo rotação
de cultura, análise periódica
do solo e fertilização ade-
quada, além de buscar ga-
rantir os resultados com
seguro de toda área. São pro-
dutores de semente de soja e
de trigo.

Seguir seu rumo
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Sucessão garantida entre os Souza, de Amoreira
Paulo seguiu o exemplo do pai,
Braz, e já vê no filho Rodrigo e
no neto Davi o mesmo prazer
de trabalhar com a terra

FAMÍLIA DO CAMPO 

Maria, Rodrigo e Paulo: parceria de resultados





Logo depois que se casou, em 2004, Rodrigo e a esposa
Valquiria decidiram morar e trabalhar nos EUA para
fazer um pé de meia e ajudarem Paulo e Maria. O coo-
perado comprara uma área nova e passou um tempo
bastante apurado.

Rodrigo e Valquiria ficaram dois anos e meio nos EUA fa-
zendo de tudo, desde lavar banheiro e pratos, até fazer
lanche. “Foi uma escola de vida e conseguimos juntar re-
cursos para pagar as contas e ainda comprar dois alquei-
res e fazer uma casa para nós”, recorda-se Rodrigo.

A compra do primeiro trator fez
história na família. Paulo tinha
ido a Ibaiti ver um trator que ou-
vira falar e deveria voltar até o
início da noite. Mas quando che-
gou a madrugada e Paulo não
aparecia, Maria que ficara com
os filhos pequenos em casa, co-
meçou a ficar apavorada achan-
do que o marido caíra em um
golpe e poderia estar morto.

Quando chegara a Ibaiti, o trator
que fora ver e gostara era mais
caro do que imaginara e não ti-

nha dinheiro suficiente para
comprar. Vendo sua indecisão
por não saber se conseguiria fi-
nanciamento, o fazendeiro dis-
se: “se gostou, pode levar”,
confiando. Como precisava, não
pensou duas vezes. Pegou o tra-
tor e veio embora dirigindo por
100 km, mas quando chegava a
Santo Antonio do Paraíso, o die-
sel acabou e os últimos 15 qui-
lômetros foram percorridos de
madrugada, a pé, retornando
com o diesel no dia seguinte
para buscar o trator.

Feito o pedido no banco, Paulo
ficou semanas de cabeça
quente. Nem conseguia dormir
direito. Cerca de 60 dias de-
pois, quando já estava quase
levando o trator de volta, as-
sustou quando viu o dono do
trator chegar a seu sítio. “En-
vergonhado, pensei que ele
tinha vindo cobrar o dinheiro
ou levar o trator de volta, mas
ele viera avisar que o financia-
mento havia dado certo. Ele
era amigo do gerente do ban-
co”, conta.
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O primeiro trator ninguém esquece

Numa época em que o meio de
condução mais comum na re-
gião era a carroça ou o cavalo,
o primeiro carro da família foi
comprado por Braz em 1960.
Sem nunca ter dirigido na vida,
pediu uma rápida explicação
para o mecânico, que se ofere-
ceu para levar o carro. “Não,
deixa que eu levo, foi a respos-
ta”. Entre trancos e barrancos,
quase tombou a caminhonete
quando subiu na parte mais
alta da estrada, mas aprendeu
a dirigir e só alguns anos de-
pois foi que tirou a carteira.

Em 1965, aproveitando as fé-
rias de julho quando o trabalho

era mais tranquilo na roça, Braz
colocou toda família dentro de
um jipe e foi para Aparecida do
Norte. “Viajamos em oito pes-
soas apertadas dentro do carro
por cerca de 700 km. Levamos
dois dias para chegar. Era muita
estrada de chão. Hoje vai rapi-

dinho”, conta Paulo.

De lá, decidiram emendar a via-
gem e subir para Minas Gerais e
rever alguns parentes que fica-
ram por lá. “Para nós foi a maior
festa, uma aventura. Ficamos 15
dias fora de casa”, recorda-se.

Uma aventura

Uns tempos atrás, quando Davi
tinha cinco anos, Paulo, que
estava no caminhão com o neto
enquanto Rodrigo fazia a co-
lheita, comentou que os dois
alqueires e meio que estavam
colhendo tinha sido comprado
pelo bisavô dele, Braz, quando
Paulo tinha cinco anos. 

Aí o cooperado questionou se o
neto daria continuidade ao tra-
balho deles, e ele disse que
sim, mas ao perguntar se ele ia
comprar mais terras, Davi

questionou quanto o bisavô
tinha pagado pelo terreno e se
a moedinha que tinha dava para
comprar. 

Ao ser informado que era ne-
cessário muito dinheiro, disse
que o pai, o avô e o bisavô já
tinham comprado terras e que
ele não precisava comprar
mais. E que quando ele cres-
cesse e o avô ficasse “pe-
queno”, ele ia sentar no lugar
do motorista no caminhão e o
avô no lugar dele.

O valor da terra

Nos EUA

FAMÍLIA DO CAMPO 

Fazer a carga de algodão em
um caminhão era uma arte e
cada produtor queria superar o
vizinho na altura. O trabalho
precisava ser bem feito porque
qualquer balanço do caminhão
poderia deslocar os fardos de
algodão e, na queda, tombar
até mesmo o caminhão. Na
média, o normal era fazer a
carga com quatro “fiadas”,

mas se um colocava cinco, o
outro queria colocar mais. 

Paulo conta que o pai sabia
fazer uma carga como poucos
e que o segredo era a forma de
amarrar os fardos. Ele chegou
a colocar sete “fiadas”. Uma
vez, entretanto, na pressa, não
amarrou direito a carga, que
estava alta, e ao sair da pro-

priedade com o caminhão, des-
cendo o barranco, os fardos
deslocaram e caíram. 

Paulo, então com 15 anos, es-
tava em cima de tudo e des-
pencou junto, sorte que o
caminhão estava devagar e ele
caiu em cima dos sacos ma-
cios. Foi só o trabalho de refa-
zer a carga.

A arte de fazer uma carga

Rute e Braz, pais de Paulo







U
m dos mais antigos
cooperados da Coca-
mar ainda em ativi-
dade, Teruo Watana-

be, cadastrado com o número
469, completou 87 anos no
dia 12 de outubro. Morador
em Maringá e dono de pro-
priedade rural em Rondon, a
85 km, ele foi um dos primei-
ros a apostar no plantio co-
mercial de pomares de laran-
ja no noroeste do estado, de-
pois de convencido pela coo-
perativa. 

Segundo se recorda o produtor,
o técnico insistiu tanto na épo-
ca, explicando que seria um
bom negócio investir na citri-
cultura, que ele acabou acei-
tando, não sem impor antes
uma condição: muito apegado
ao café, disse que plantaria
sim, mas só se fosse no meio
do cafezal. 

REFERÊNCIA - Claro que Teruo
fez tudo como mandava o figu-
rino, seguiu as orientações
técnicas da cooperativa e não

ALMANAQUE 

Para facilitar a colheita, citricultor
idealiza a “sacola de metro”
Aos 87 anos, Teruo Watanabe é
um dos mais antigos cooperados
da Cocamar ainda em atividade

Teruo entre a filha Júlia e a esposa Regina 
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se arrependeu: com o tempo,
formou um pomar de referên-
cia e até já foi um dos cam-
peões de produtividade entre
os cooperados. Atualmente
são 21 mil pés conduzidos com
capricho e o acompanhamento
direto da esposa Regina e da
filha Júlia. 

Graduada em farmácia, Júlia
dedicou-se por muitos anos ao
seu ramo e, depois de forma-
dos os filhos, deixou o negócio
para “aprender com o pai”. São
quatro irmãos, dos quais ela e
Eurico participam da gestão da
atividade rural (ele na proprie-
dade de café da família em
Minas Gerais). 

SOLUÇÕES - Nascido em Lins
(SP) e desde 1953 em Maringá,
cidade para onde os pais se
mudaram com a finalidade de
fazer a vida produzindo café,
Teruo Watanabe não é um pro-
dutor comum. Ele se diferencia
por estar sempre imaginando
soluções para aprimorar o tra-
balho no campo. Conta que
quando se depara com uma si-
tuação que possa ser melho-
rada, põe a cabeça para ma-
tutar e não descansa até al-
cançar o seu objetivo. 

Foi assim que, neste ano, de-
pois de observar o desgaste
dos colhedores de laranja ao
longo de um dia de trabalho,
subindo e descendo inúmeras
vezes com suas sacolas a es-
cada utilizada no pomar para
alcançar os frutos mais altos,
que ele teve uma ideia.

Imaginou que a sacola poderia
ser estendida até o chão, perto
do beg onde são acumuladas
as laranjas, evitando assim
que o trabalhador tenha que
ficar suportando o peso da sa-
cola até enchê-la, o que dá

25kg. Melhor: ele poderia
apanhar os frutos sem a ne-
cessidade de ficar descendo a
escada toda vez que ela estiver
cheia.

DE METRO - Nasceu, assim, a
“sacola de metro”, como Teruo
denominou, a qual se semelha,
na verdade, a um cano costu-
rado em lona, com seis metros
de comprimento. À medida que
vai apanhando as laranjas, o
trabalhador as deposita no in-
terior da “sacola de metro” e
elas deslizam suavemente pelo
cano até o nível do chão. Ao
atingir uma determinada quan-
tidade, o apanhador desce para
recolher os frutos no beg.   

A filha Júlia comenta que o
funcionário da propriedade,
Sérgio de Azevedo Silva, se in-
cumbiu de testar a novidade, a
exemplo do que faz sempre
que o proprietário aparece com
uma de suas soluções criati-
vas. “Ele dá palpites para me-
lhorar e é um grande incen-
tivador”. 

VANTAGENS - De acordo com
Teruo, com a “sacola de me-
tro” (cujo desenho industrial já
foi registrado no Instituto Na-
cional de Propriedade Indus-
trial), o trabalhador não carre-
ga peso e executa o serviço de
maneira mais confortável. Ele

lembra que era comum ver
apanhadores colocando espu-
mas sob as alças da sacola
tradicional, nos ombros, por
ficar pesada. Da mesma forma,
há diminuição do sobe e desce
na escada (o que torna o tra-
balho mais seguro) e estima-
se que a produtividade da
equipe de colheita, com a ado-
ção dessa sacola, tenha au-
mentado em pelo menos 20%.
“O resultado tem sido bom”,
resume o produtor. 

Júlia informa que a mãe é
quem costurou a lona para
fazer a sacola idealizada pelo
marido. No primeiro protótipo,
foi usado plástico de sacaria
(ráfia), que não deu certo.
Diante da repercussão positiva
dos trabalhadores com o mo-
delo atual, o qual chamaram
de “minhocão”, o Instituto Co-
camar tomou conhecimento da
novidade e, autorizado pelo
idealizador, mandou fazer 100
unidades para que fossem tes-
tadas em outras propriedades. 

FUNCIONA BEM - O técnico em
segurança da cooperativa
Coopsoli, Rodrigo Toledo, ava-
lia que a “sacola de metro”
vem tendo boa aceitação junto
aos trabalhadores. “Ela fun-
ciona melhor para as colheitas
em plantas altas, mas no caso
de plantas baixas é possível

adaptar o comprimento”, afir-
ma. Fundada no ano passado,
a Coopersoli integra citriculto-
res credenciados a produzirem
laranjas destinadas ao mer-
cado justo, o que ainda não é o
caso dos Watanabe. 

Animado, Teruo faz planos de
expandir entre os citricultores
a utilização de sua “sacola de
metro”. Aliás, desenvolver ou
adaptar soluções para melho-
rar a rotina na propriedade e o
bem-estar dos trabalhadores,
tem sido uma característica do
produtor. Antes de chegar à
“sacola de metro”, ele havia
tentado adaptar um gancho
para a colheita das laranjas,
sem que o apanhador tivesse
que subir em escada, mas a

iniciativa não apresentou o re-
sultado que se esperava.

Religioso, Teruo diz que foi ilu-
minado por Nossa Senhora
Aparecida (o dia da padroeira é
celebrada na mesma data do
seu aniversário, 12/10). E agra-
dece à Cocamar por ajudá-lo a
levar adiante a sua ideia, em
especial o gerente técnico
Robson Ferreira e o técnico Ro-
drigo Toledo. 
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Acesse o QRCode
e veja o vídeo e
saiba como a

sacola é utilizada 

Teruo (o segundo a partir da esquerda), entre o técnico Rodrigo Toledo, a esposa Regina e a filha Júlia, com a sacola de 6 metros

Produtor  está sempre em busca de soluções



E
m sua chácara com
vista para a represa, no
município de Alvorada
do Sul, região de Lon-

drina (PR), o casal Manoel e
Ivonete Gameiro costuma re-
ceber os amigos para preparar
pratos que, só de falar, dão
água na boca: leitoa recheada,
porco no tacho, costela as-
sada em papel alumínio, feijo-
ada e rabada, sem esquecer, é
claro, da famosa carne de pa-
nela com batata, uma das

marcas registradas da produ-
tora.   

SIMPLES - Segundo Ivonete,
que é filha de pai sergipano e
mãe baiana, trata-se de uma
comida simples, mas que
agrada em cheio ao paladar de
seus familiares, em especial.
“É o que o pessoal pede sem-
pre e gosta, também, de levar
para a roça”, conta. 

A maciez do músculo bovino e

RECEITA  

Saboroso e prático, 
o prato que é imbatível
Em Alvorada do Sul, a carne de panela com batata é a preferência da
família para saborear em casa, com os amigos, ou levar para a roça  
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a sua combinação com batata
cozida, acompanhados de ar-
roz branco, feijão, salada e fa-
rofa temperada, tornam essa
iguaria imbatível e das mais
tradicionais entre os produto-
res, que a apreciam desde os
tempos do café. Foi para tra-
balhar com essa cultura, aliás,
que os pais de Ivonete deixa-
ram o Nordeste rumo ao Pa-
raná e aqui fincaram raízes. 

MANÉ - Ivonete explica que
uma pequena parte do mús-
culo é separada para cozinhar
com feijão, para alegria do
marido. Eles estão casados
desde 1982, têm três filhos e
há 34 anos possuem a chá-
cara, onde mantêm pomar e
aves. O próximo passo, se-
gundo ela, é a criação de car-
neiros. 

Manoel, que todos chamam de
Mané, é cooperado da Coca-
mar desde o início dos anos
1990, tem habilidade para li-
dar com madeira – elaborando
móveis rústicos, entre elas
uma mesa maciça onde foi
servido o almoço - e diz gostar
de tudo que a esposa prepara,
sobretudo o macarrão à alho e
óleo, os doces (entre os quais
mamão, abóbora e banana) e
pudim de leite. 

GULOSEIMAS - Sempre por
perto, a nora Jaqueline, es-
posa de seu filho Rafael e mãe
de Marco Antônio, de 7 anos,
o único neto, a ajuda no pre-
paro das guloseimas. E, roti-
neiramente, Mané e Ivonete
embarcam na caminhonete
equipada com caixas de som
na carroceria e passeiam pela
região, ouvindo música e apro-
veitando a vida.

A produtora, integrante do nú-
cleo feminino em sua cidade,

que gosta de ler de tudo e
também de fazer crochê, en-
sina a elaborar o apetitoso
prato. 

CARNE DE PANELA
COM BATATA 

INGREDIENTES 

• 2 kg de carne (músculo,
de preferência, bem limpa
de nervuras); 

• 4 batatas médias, cortadas
em cubinhos, sem cascas; 

• 4 dentes de alho;
• 1 colher (rasa) de sopa

de colorau;
• óleo de soja para cozinhar

ou banha de porco;
• 1 colher rasa de açúcar; 
• sal a gosto;
• salsinha a gosto; 
• água quente para cobrir

a carne na panela; 
• 1 limão;
• cebolinha. 

MODO DE FAZER 

Com alho macetado e o suco
do limão, tempere a carne já
cortada em pequenos peda-
ços, reservando-a em uma va-
silha. 

Na panela de pressão, com
óleo ou banha, coloque o açú-
car para derreter. Quando for-
mar o caldo, despeje a carne
e mexa bem. Assim que fritar,
acrescente o colorau e a sal-
sinha. Chegou a hora de in-
corporar a água quente à
receita, cobrindo a carne. As-
sim que fizer isso, feche a pa-
nela e cozinhe na pressão por
20 ou 30 minutos. Ao destam-
par, você observará que a
carne vai ficar muito macia e
saborosa. 

A batata, que estava numa
outra vasilha, com água e ce-

bolinha, irá agora para a pa-
nela. Tampe e cozinhe na pres-
são por mais 5 minutos,
aproximadamente. Passado
esse tempo, o prato estará
pronto para ser servido. Bom
apetite! 
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Ivonete e Manoel :
famíl ia gosta  de

cozinhar e saborear





C
om o objetivo de res-
gatar as iguarias que
remetem às tradi-
ções das famílias do

campo, a maratona de degus-
tação dos pratos finalistas do
Festival de Sabores Chefs do
Campo Cocamar 2019 teve
início no dia 12 de setembro.
O primeiro prato saboreado,
dentre os finalistas, foi a ga-
linhada, da produtora Sandra
Maria Calvi Baulli, de Doutor
Camargo. Feita com galinha
caipira, arroz e vários legu-
mes, é um dos pratos prefe-
ridos da família que ama se
juntar para bater papo, feste-
jar ou só estar junta, e quan-
do feita no fogão a lenha e
com ingredientes produzidos
na propriedade, a galinhada
ganha um sabor especial.

A segunda visita foi feita à Sa-
báudia, onde a produtora Sue-
li Aparecida Zandomeneghi
recebeu a equipe da Cocamar
com uma deliciosa costelinha
suína com creme de milho e
farofa de pimentão. O prato
tradicional nos almoços do-
mingueiros da família, era
feito pela avó materna e Sueli
aprimorou, utilizando ingre-
dientes obtidos na proprie-
dade, com costelinha suína,
alho, cebola, tempero baiano,
espigas de milho, cheiro verde
e sal. 

COMIDA SIMPLES - No dia 3
de outubro foi a vez da produ-
tora Alinne Arruda Marques
da Silva, de Assaí mostrar

porque sua canjiquinha com
bacon e calabresa foi selecio-
nada pelos profissionais de
cozinha e convidados da equi-
pe organizadora que partici-
param do júri do Chefs do
Campo. Acostumada a ver a
avó e a mãe na beira do fogão
preparando comidas simples,
mas deliciosas, aprendeu a
gostar de cozinhar e a apre-
ciar os sabores da culinária
caipira. Por isso, quando de-
cidiu, na última hora, se ins-
crever no festival, esse foi o
primeiro prato que pensou.

O único prato da categoria
doce, o pastel de amendoim,

que também pode ser sal-
gado, foi a delícia preparada
pela produtora Solange de
Santa da Cunha, de Cambé.
Receita de origem portugue-
sa, é um prato especial na fa-
mília e utiliza massa de pastel
recheada com açúcar, amen-
doim torrado e triturado,
achocolatado e sal. 

TOQUE PESSOAL - A maratona
foi encerrada com o cupim ao
forno recheado com bacon e
batatonese, da produtora Gia-
ni Erica Gabriel Deganutti, de
São Jorge do Ivaí. Os pais da
produtora costumavam prepa-
rar o cupim na pressão nas

reuniões da família, e depois
passaram a assar a carne en-
volvida no celofane. Já a ba-
tatonese é comum nas tradi-
cionais festas da igreja. Giani
juntou tudo e deu um toque
pessoal ao prato, encerrando
a degustação com mais essa
delícia.

Esses pratos tradicionais da
culinária regional são os fina-

listas da quarta edição do
Festival de Sabores Chefs do
Campo Cocamar. As cinco
iguarias serão servidas, em
um almoço em novembro,
reunindo as cinco finalistas e
os integrantes da diretoria e
dos Conselhos de Administra-
ção, Fiscal e Consultivo da
cooperativa, para a premia-
ção, em Maringá.  

FESTIVAL

Chefs do Campo faz degustação de pratos
A premiação será em novembro quando as cinco iguarias
serão servidas a diretoria e aos Conselhos de
Administração, Fiscal e Consultivo 
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Pela  sequência: Sandra  Baul li ,  Al inne da  Si lva,  G ian i  Deganutto , Sueli  Zandomeneghi  e Solange  Cunha



O plenário da Assembleia Le-
gislativa do Paraná (ALEP),
em Curitiba, foi palco de ho-
menagens no evento “Men-
ção Honrosa Nikkei Jovens
Empreendedores” na noite
da 29/10. O reconhecimento
pelas ações empreendedoras
de jovens nikkeis valorizou o
trabalho dessa comunidade
no cenário paranaense, além
de ressaltar a importância do
trabalho dos mesmos para o
desenvolvimento econômico
do estado.

O gerente executivo técnico
da Cocamar, Renato Wata-
nabe, foi um dos homena-
geados. O trabalho desenvol-
vido para elevar os níveis de
produtividade dentro da coo-

perativa e os intensos esfor-
ços para disseminar as boas
práticas de produção dentro
do programa de Integração
Lavoura-Pecuária-Floresta,
uma das apostas da coope-
rativa desde 1997, foram de-
cisivos para que o reconhe-
cimento fosse entregue para
Watanabe.

A premiação foi uma pro-
posta do deputado esta-
dual Coronel Lee, junta-
mente com a Câmara do Co-
mércio e Indústria Bra-
sil-Japão do Paraná. “A ho-
menagem ressalta o tra-
balho destes empreende-
dores. Nosso objetivo é que
se tornem conhecidos”, dis-
se o deputado. 

Watanabe salienta que o ce-
nário onde os jovens empre-
endedores estão inseridos é
extremamente competitivo e
com profissionais muito ex-
perientes. “Compensamos a
falta de experiência com
nossa energia, determinação
e resiliência. Todos os dias

acordamos pensando em
como podemos inovar, fazer
melhor do que fizemos on-
tem. Este reconhecimento
nos mostra que estamos no
caminho certo”, afirmou.

Segundo cônsul-geral do Ja-
pão em Curitiba para os esta-

dos do Paraná, Santa Cata-
rina e Rio Grande do Sul, Ha-
jime Kimura, a homenagem é
uma forma de estender a tra-
dição e os valores da cultura
japonesa. “A manutenção dos
valores de nossa cultura é
bom para a sociedade brasi-
leira”, comentou. 

Com pouco mais de 60 dias
de lançamento e com área
de ação exclusiva a Ma-
ringá, o Cartão Clube de
Benefícios do Posto Coca-
mar tem superado as ex-
pectativas com mais de 600
cartões emitidos a coope-
rados e colaboradores da
Cocamar.

Um dos muitos cooperados
que já se beneficiam das van-
tagens de ter o cartão, o pro-
dutor Marco Bruschi Neto, de
Maringá, destaca a facilidade
de comprar pelo cartão e os
bons descontos oferecidos.
“Vale a pena”, resume. 

Os descontos são oferecidos

aos usuários do cartão tanto
no abastecimento de com-
bustíveis como na compra de
produtos na loja de conve-
niência e nos serviços na
troca de óleo. A Cocamar atua
no segmento desde outubro
de 2016 quando arrendou a
estrutura do antigo Posto
Matsuda.

Cartão Clube de Benefícios do Posto Cocamar
GERAL
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Gerente da Cocamar é homenageado  
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