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E
m ano de crise profunda no País, em que o Produto
Interno Bruto (PIB) recuou 3,6% e praticamente
todos os setores, com exceção do agronegócio, tive-
ram desempenho ruim, a Cocamar expressou a

força e a importância do campo para a economia brasileira.
Durante o exercício 2015, a cooperativa conseguiu elevar o
seu faturamento para R$ 3,330 bilhões, registrou um cres-
cimento de 17% sobre os R$ 2,865 bilhões obtidos no ano
interior e ultrapassou a sua meta, que era chegar a R$ 3,110
bilhões.

Esses dados foram apresentados nas reuniões pré-assem-
bleia, com os cooperados, de 20 a 29 de janeiro, em 46 mu-
nicípios das regiões noroeste e norte do Paraná, sudoeste
do Mato Grosso e oeste de São Paulo. 

NÚMEROS - A evolução foi possível, principalmente, em
razão do maior recebimento de produtos agrícolas e da ex-
pansão das vendas de insumos agropecuários. Os volumes
de soja subiram de 900 mil para 1,190 milhão de toneladas,

os de milho de 825 mil para 850 mil toneladas e os de café
de 300 mil para 310 mil sacas beneficiadas de 60 quilos.
Houve redução, por conta de problemas climáticos, nas re-
cepções de laranja (de 7,4 milhões de caixas de 40,8 quilos,
para 5,0 milhões) e de trigo (de 120 mil para 102 mil tone-
ladas). As vendas de insumos saltaram de R$ 695 milhões
em 2014 para R$ 834 milhões em 2015, enquanto os negó-
cios com produtos de varejo caíram, em igual período, de
R$ 595 milhões para R$ 530 milhões, motivados em grande
parte pelo fim do contrato de prestação de serviço com um
moinho de trigo em Rolândia. 

COMEÇA BEM - O presidente Divanir Higino da Silva afirma
que 2016 inicia com boas perspectivas. A previsão é ampliar
o recebimento de soja para 1,3 milhão de toneladas nesta
safra 2015/16 e, o de milho, no inverno, para mais de um
milhão de toneladas. A estimava em relação ao trigo é de
130 mil toneladas, para o café é de 380 mil sacas beneficia-
das e, laranja, 5,8 milhões de caixas de 40,8 quilos. As pro-
jeções para as vendas de insumos agropecuários são de R$
1,010 bilhão e, as de varejo, R$ 700 milhões. Com isso, a co-
operativa planeja manter seu ritmo de crescimento e chegar
ao final do ano faturando R$ 3,750 bilhões. 

“Tivemos um desempenho muito bom em 2015, mas que
poderia ter sido ainda melhor”, observa o presidente, lem-
brando que a Cocamar consolidou sua presença no norte do
Paraná, onde atua desde 2010, e se fortalece cada vez mais,
também, onde se instalou mais recentemente, em estados
vizinhos.

Cocamar cresce 17% em 2015
e fatura R$ 3,330 bilhões
COOPERATIVA   HOUVE
EXPANSÃO DOS RECEBIMENTOS
DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E
DAS VENDAS DE INSUMOS
AGROPECUÁRIOS

DESEMPENHO 

Presidente Divanir
Higino da Silva

destaca expansão e
projeta faturamento

de R$ 3,750 bi
neste ano 
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Com 12 mil produtores associados,
Cocamar se fortalece entre as

principais cooperativas 
agropecuárias brasileiras  
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T
eve início a colheita
da safra de soja 2015/
16 na região de Ma-
ringá. Devido ao ex-

cesso de chuvas e a falta de
luminosidade nos últimos me-
ses, a dúvida dos produtores
e dos técnicos da Cocamar era
com a produtividade. Nas pri-
meiras lavouras, foram colhi-
das entre 80 e 160 sacas por
alqueire, média de 120 no
geral, um pouco abaixo da es-
timativa de 135. As máquinas
já estão operando em Floresta,
Ivatuba, Atalaia e Iporã, nas
lavouras semeadas, em se-
tembro. 

O pico dos trabalhos em Flo-
resta será no mês de fevereiro,
quando 80% estarão colhidos,
informa o engenheiro agrôno-
mo Antonio Claudemir Rodri-
gues, da unidade da Cocamar
no município. E, quem colhe
soja, vai semeando milho. 

AQUÉM - No geral, a produti-
vidade tem ficado aquém do
esperado, segundo o coorde-
nador técnico de culturas
anuais da Cocamar, Emerson
Nunes. “Parece ter um poten-
cial para 150 sacas por al-
queire, mas nem sempre
passa de 120”, afirma Nunes,
acreditando que os problemas
ocasionados pelo clima ten-

ham comprometido o enchi-
mento de grãos. “De qualquer
forma, teremos uma boa sa-
fra, mas não aquela mara-
vilha”, cita.  

O produtor Luis Alberto Pa-
laro, que cultiva 100 alquei-
res em Floresta, está colhen-
do de 110 a 120 sacas por al-
queire e, só em alguns lotes,
150. “Não é ruim, mas está
abaixo do que poderíamos
conseguir”, lamenta, dizendo

que na safra anterior (2014/
15) sua média foi de 165 sa-
cas por alqueire. 

CUSTOS - Segundo ele, o ex-
cesso de chuvas atrapalhou a
produtividade e elevou os cus-
tos de produção, pois foi pre-
ciso fazer mais aplicações de
fungicida e inseticida. A com-
pensação para tudo isso, afir-
ma, é a alta dos preços, pu-
xados pela contínua valoriza-
ção do dólar frente o real.  

Para o produtor Márcio
Bianchini e o pai, Paulino, que
cultivam 40 alqueires em Ân-
gulo, perto de Maringá, os
custos subiram de 50 sacas
por alqueire na última safra,
para as atuais 70. A expecta-
tiva deles é de uma colheita
entre 125 e 130 sacas por al-
queire. 

Em São Jorge do Ivaí, Mar-
cos Marotti dos Santos, que
cultiva 45 alqueires) em socie-
dade com o pai, Adolpho, está
em preparativos para colher,
mas diz temer que o El Niño
traga chuvas durante a co-
lheita. Como houve muitas do-
enças de final de ciclo, que
exigiram várias aplicações, ele
calcula um custo de produção
entre 60 e 70 sacas por al-
queire. “Tomara que a produ-
tividade seja boa”, conclui. 

SAFRA 2015/16

Começa a colheita
REGIÃO   PRIMEIRAS LAVOURAS, CULTIVADAS
EM SETEMBRO, APRESENTAM PRODUTIVIDADE
VARIÁVEL. CLIMA ÚMIDO, FAVORÁVEL A
DOENÇAS, AUMENTOU O CUSTO DE PRODUÇÃO.
POR CLEBER FRANÇA E MARLY AIRES 

Na foto maior, colheita
na propriedade de Luis 

Alberto Palaro, em
Floresta; ao lado, a partir

da esquerda, Márcio e
Paulino Bianchini, de

Ângulo, e Marcos Marotti,
de São Jorge do Ivaí.

Parece ter
um potencial
para 150 sacas
por alqueire,
mas nem
sempre passa
de 120”

EMERSON NUNES





N
inguém esperava tanta água. A intensa ativi-
dade do fenômeno climático El Niño, forte-
mente impactada na safra 2015/2016, apre-
senta chuvas constantes e volumosas em cur-

tos períodos, que promovem estragos no campo e nas ci-
dades. De acordo com especialistas, o El Niño - causado
pelo aquecimento das águas do Pacífico Sul -, interfere
no clima em praticamente todo o planeta. 

No Brasil, o fenômeno é marcado por contrastes: acar-
reta altos volumes de chuvas na região Sul, onde as mé-
dias são as maiores dos últimos 30 anos, e seca no
Centro-Oeste e no Nordeste. “Além da quantidade, temos
também problemas de intensidade. Neste ano, em algu-
mas regiões choveu em um dia, mais do que o volume
esperado para o mês. Há relatos de volumes de 300 milí-
metros na região de Paranavaí num prazo de 12 horas,
com quantidade acima de 100 milímetros em um inter-
valo inferior a meia hora”, relata o coordenador técnico
da Cocamar, engenheiro agrônomo Renato Watanabe. 

CURTO PRAZO - Essa situação expõe tanto as áreas de
basalto como de arenito, a graves problemas de conser-
vação do solo. “Está claro que o Paraná, que já foi um mo-
delo neste quesito, está tratando seus solos pensando
apenas no curto prazo”, acrescenta Watanabe. 

Entre as décadas de 1980 e 1990, os Programas de Ma-
nejo Integrado de Solo e Água (PMISA) e de Desenvolvi-
mento Rural do Paraná (Paraná Rural) fizeram do estado
referência mundial em Conservação de Microbacias Hi-
drográficas, com a ampla adoção de terraceamento, asso-
ciado ao sistema de plantio direto.

Na opinião de Watanabe, “o excesso de confiança dos pro-

dutores no plantio direto em controlar processos erosivos,
fez com que grande parte deles, nas regiões norte e no-
roeste do estado, removessem os terraços parcialmente
(um em cada dois), ou totalmente. Acreditavam que o pro-
blema de erosão havia sido solucionado”. 

Palhada é indispensável 
Renato Watanabe explica que a palhada sobre o solo eli-

mina em 100% o impacto das gotas de chuva, evitando o
“selamento superficial” (camada da superfície de baixa
permeabilidade) e contribui para aumentar a rugosidade
do terreno, diminuindo a velocidade de escoamento da
água e favorecendo a sua infiltração. 

Porém, no caso de terrenos com rampas longas e decli-
vidade acentuada, a cobertura do solo não é suficiente
para disciplinar o movimento da água. Com isso, os te-
rraços são imprescindíveis para reduzir a velocidade de
escoamento da água, dan-
do a ela mais tempo
para infiltração e eva-
poração, além de li-
mitar a sua capa-
cidade de produzir
erosão.
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Assim não tem futuro 
DEGRADAÇÃO   CHUVAS EM EXCESSO EXPÕEM PROBLEMAS

CAUSADOS AO SOLO PELO IMEDIATISMO DE MUITOS PRODUTORES 

ESPECIAL

O excesso de
confiança dos
produtores no
plantio direto
em controlar
processos
erosivos, fez com
que grande parte
deles, nas regiões
norte e noroeste
do estado,
removessem os
terraços”

RENATO WATANABE

Imagens que, se
pensava, haviam ficado

no passado, estão de
volta: as voçorocas 
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O coordenador técnico Renato Watanabe explica que o
sistema de produção mais comum nas regiões de atua-
ção da Cocamar, é caracterizado pela rotação de soja
como cultura principal no verão, seguido pela cultura
de milho de segunda safra. Nos últimos cinco anos, esta
combinação tem garantido rentabilidade para os produ-
tores. 

Entretanto, se encontra facilmente áreas com menos
de 40% de cobertura de solo, o que ocorre devido a rá-
pida degradação da palhada das culturas de verão e in-
verno. Associado a este fato, observa-se a inexistência
ou o mau dimensionamento de terraços. Com isso, em
anos de chuva intensa, como nesta temporada 2015/16,
surgem processos erosivos em praticamente todas as re-
giões, levando por água abaixo o solo e toda a fertilidade
construída com grande esforço ao longo de muitos anos. 

“As perdas de solo elevam o custo de produção, em
virtude da menor produção das áreas agrícolas e o au-
mento da necessidade do uso de fertilizantes e correti-
vos, entre outros”, cita Watanabe. 

O pesquisador Sérgio José Alves, do Instituto Agronô-
mico do Paraná (Iapar), costuma dizer: “A atividade agro-
pecuária está mais para maratona que para corrida de
100 metros”. Ou seja: as decisões tomadas hoje com re-
lação ao manejo dos solos, vão se refletir nas próximas
décadas. 

O solo vai por 
água abaixo

Qual o caminho para recuperar a qualidade
do plantio direto na região, tendo em vista que
a soja é a base do sistema de produção? De
acordo com especialistas, é preciso pensar em
um modelo de rotação/sucessão no qual seja
possível potencializar ainda mais a produtivi-
dade e a rentabilidade da cultura de verão. 

Nesse contexto, a diversificação de cultivos
durante o período de outono/inverno deve ser
visto como um investimento de médio prazo

no principal negócio do produtor.

Há anos o Departamento Técnico da Cocamar
fomenta tecnologias que se “encaixam” perfei-
tamente no sistema de produção atualmente
adotado, melhorando e oferecendo mais sus-
tentabilidade aos processos produtivos dos co-
operados. O consórcio de milho x braquiária,
por exemplo, se mostra uma excelente opção
para garantir aporte de palha no sistema, tra-
zendo como principais benefícios: 

• a menor compactação do solo e da erosão 
laminar; 

• redução da temperatura do solo, com
menos risco de perdas por estiagens;

• menos infestação de plantas daninhas de
difícil controle, bem como da incidência
de doenças radiculares na cultura da soja;

• aumento da infiltração e diminuição da
evaporação de água no solo;

• acréscimo de matéria orgânica e
reciclagem de nutrientes.

Como recuperar? 





O
produtor de milho viu, satisfeito, o cereal ganhar preço
e importância na safra de 2015. Até então, ele acredi-
tava que teria uma grande colheita, mas a um preço
baixo, repetindo o que havia acontecido no ano anterior.  

Mas o cenário mudou drasticamente com a desvalorização
do real frente ao dólar. De acordo com o vice-presidente da Co-
camar, José Cícero Aderaldo, isto devolveu ao milho uma com-
petitividade que havia sido perdida no mercado internacional,
por conta das quedas das cotações em Chicago. A saca saiu
de R$ 17,00 em julho para uma trajetória ascendente, finali-
zando o ano em R$ 27,00 e possibilitando que o produtor, di-
ferente do que imaginava, tivesse um bom resultado financeiro
no inverno.

EMBARQUES - O Brasil atingiu um volume de exportação na
safra 2014/15 de 30,74 milhões de toneladas (46,7% acima do
ano anterior), o que enxugou os estoques. “Esse fator impul-
sionou as cotações, surpreendendo os consumidores internos”,
cita Aderaldo, A exportação fluiu com rapidez, atingindo seu
pico entre os meses de setembro e outubro. Até dezembro  ha-
viam sido embarcadas cerca de 13 milhões de toneladas pelo
porto de Santos, 4 por Paranaguá, 2,8 milhões por São Fran-
cisco do Sul (SC) e quase 5 milhões de toneladas pelos portos
do chamado Arco Norte (que compreende os estados do Ama-
zonas, Pará, Amapá e Maranhão). Os embarques via Santos e
os portos do Arco Norte consistem basicamente de milho
oriundo do Centro-Oeste brasileiro, em uma exportação que
não depende de subsídios governamentais. Ou seja: a uma
taxa cambial realista, o produto é competitivo no mercado in-
ternacional. 

O vice-presidente da cooperativa lembra ainda que além das
exportações, a demanda pelo milho ganha força diante dos
projetos que estão sendo iniciados para produção de etanol a
partir do cereal, no Centro-Oeste brasileiro. Ao mesmo tempo,
avançam as usinas “flex”, aptas para produzirem etanol tanto
de cana quanto do milho.

Com tudo isso, vislumbra-se uma nova realidade para o
milho de inverno, que deixa de ser uma cultura na qual o pro-
dutor tinha o costume de investir pouco e era vista, por muitos,
como uma opção apenas para cobrir o solo e otimizar o ma-
quinário. Atualmente, com as tecnologias disponíveis, a pro-
dutividade vem sendo incrementada safra após safra e os
resultados são visíveis. 

VENDA ANTECIPADA - “As grandes virtudes do mercado in-
ternacional são a oferta de liquidez e a possibilidade de preci-
ficação antecipada, o que vem sendo aproveitado”, pontua
Aderaldo. E, junto ao “boom” de exportação do milho disponível
em setembro, o produtor já vendeu antecipadamente para o
mercado externo praticamente 20% da safra que irá colher  a
partir de julho de 2016. 

Resumindo, a exportação antecipada mostra que o mercado
tende a seguir uma dinâmica interessante ao longo do ano, e
que o milho continuará a ser uma fonte de resultado para o
produtor. 

Cultura
comercial 

O milho se consolidou
como uma cultura comer-
cial no Brasil e a tendên-
cia para a safra de
inverno deste ano é bas-
tante positiva, na avalia-
ção do gerente de Agro-
negócios da Gazeta do
Povo, Giovani Ferreira,
que participou da recente
edição da Safratec. Fer-
reira coordena a Expedi-
ção Safra, que viajou pelo
Brasil, Estados Unidos,
Argentina e Paraguai pa-
ra levar informações
mais detalhadas sobre a
cultura. 
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MERCADO

O milho pede passagem 
NOVO MOMENTO   CÂMBIO FORTALECEU OS PREÇOS DO CEREAL

NO MERCADO INTERNO E IMPULSIONOU A EXPORTAÇÃO 

Cenário devolveu ao milho uma
competitividade que havia sido
perdida no mercado internacional”

JOSÉ CÍCERO
ADERALDO





Um corte surpreendente nas projeções para a safra
2015/16 de soja e milho nos EUA colocou mais lenha
no fortalecimento dos preços das duas commodities na
bolsa de Chicago. O anúncio, feito dia 12 pelo Departa-
mento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), acon-
teceu mesmo com a indicação de aumento nos estoques
do país no início de dezembro, conforme registrou o
Valor Econômico. 

Em seu novo relatório, o USDA reduziu em 1,4 milhão
de toneladas (1,3%), para 106,95 milhões de toneladas,
sua projeção para a colheita de soja no país, já encer-
rada. Ainda assim, o volume é recorde, ligeiramente
acima das 106,88 milhões de 2014/15.a revisão levou
em conta uma queda na previsão de área colhida (0,6%)
e na produtividade (0,3%), em relação a dezembro. 

SUPERESTIMOU - “Foi uma surpresa. A estimativa
média era para uma alta de produção de soja”, disse
Luiz Fernando Gutierrez, consultor da Safras & Mer-
cado. O que se percebe agora, segundo ele, é que o
USDA havia “superestimado” a área da oleaginosa nos
EUA. 

Com a perspectiva de produção americana menor que
o esperado, o USDA reduziu em 320,11 mihões para
319,01 milhões de toneladas sua projeção para a safra
global de soja em 2015/16. O volume, entretanto, per-
manece superior às 318,80 milhões de 2014/15.  A esti-
mativa para o estoque final mundial, por sua vez, caiu
para 79,28 milhões de toneladas, ainda acima das 76,93
milhões da última temporada. 

O USDA informou, também, que os EUA detinham em
1º de dezembro um volume estocado de soja 7% supe-
rior ao da mesma data de 2014, com 73,75 milhões de
toneladas. 

No caso do milho, o USDA reduziu de 973,87 milhões
para 967,93 milhões de toneladas sua estimativa para
a safra global em 2015/16. Também nesse caso, o mo-
tivo foi uma revisão para baixo nos EUA, com um recuo
de 1,33 milhão de toneladas, para 345,49 milhões –
4,3% abaixo de 2014/15. 

EUA devem plantar
menos soja este ano
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MERCADO

106,95
milhões de toneladas é o número
final da colheita de soja nos EUA,

em 2015. Mesmo assim, um recorde 
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BALDAN – Tradicional
fornecedora e parceira
da Cocamar, a empresa
conferiu à cooperativa a
entrega de um troféu em
forma de disco que
simboliza a confiança em
relação ao futuro. Na foto,
ao centro, seu representante
João Koakoski, ao lado
do gerente de Negócios
Insumos João Carlos Ruiz
(esq.) e do gerente comercial
Clóvis Aparecido
Domingues, ambos da
Cocamar. A Baldan foi a
primeira fabricante de
disco para arados e grades,
no Brasil, eliminando a
dependência de produtos
importados e contribuindo
para o desenvolvimento
da agricultura do país. 

Safra de 210,5 milhões 
de toneladas de grãos

A balança comercial do agronegócio respondeu em 2015
por 46,2% de tudo o que foi vendido ao exterior. Dados di-
vulgados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa) apontam que as exportações de soja em grão,
milho, frango in natura, café e celulose deram um salto.

O volume exportado de soja em grãos chegou a 54,32 mi-
lhões de toneladas, crescimento de 19% sobre 2014, sendo a
maior quantidade registrada na história. Entre as outras com-
modities que tiveram bom desempenho no mercado exterior
estão: milho, que alcançou mais de 30 milhões de toneladas
(crescimento de 40%); café, com 2,09 milhões de toneladas
(1%), carne de frango in natura, com 3,89 milhões de tonela-
das (7%) e celulose, com 11,97 milhões de toneladas (8%).

Além disso, álcool, frutas, papel, cacau e carne suína tam-
bém foram representativos na balança comercial.

Os negócios com a China, principal destino dos produtos
do agronegócio brasileiro em 2015, somaram US$ 21,28 bi-
lhões, principalmente em soja em grãos e celulose. O país
asiático foi o destino de mais de 75% da soja em grãos bra-
sileira exportada no período. Entre os demais importadores
estão Estados Unidos, Vietnã, Bangladesh, Irã e Coreia do
Sul.

Setor agrícola 
participa com
46,2% na balança

54,3
milhões de toneladas, 
o volume exportado

de soja 

A safra 2015/2016 de grãos
deve gerar 210,5 milhões de
toneladas, de acordo com a es-
timativa da Conab. O volume
representa 1,4% a mais do
que a safra anterior, com au-
mento de 2,8 milhões de tone-
ladas.

A soja terá destaque nesta
temporada. Com a maior de-
manda impulsionada pelos
preços, o crescimento produ-
ção de soja deve ser de 6,1%,
passando de 96,2 para 102,1

milhões de toneladas. O maior
produtor da oleaginosa é o es-
tado do Mato Grosso, com
28,3 milhões de toneladas, o
que representa 28% da safra
nacional, seguido do Paraná,
com 18,5 milhões de tonela-
das.

Com relação ao milho da 1ª
safra, os números apresenta-
ram uma redução de 7,7%,
passando de 30,1 para 27,8
milhões de toneladas. Segun-
do o levantamento, os produ-

tores vêm optando pelo plan-
tio de soja na mesma área do
milho e, após a colheita, en-
tram com o milho 2ª safra.

A Conab fez a pesquisa
entre os dias 13 e 19 de de-
zembro. Durante o estudo,
foram levantadas informa-
ções de área plantada, produ-
ção, produtividade, evolução
do desenvolvimento das cul-
turas, pacote tecnológico utili-
zado pelos produtores, entre
outros fatores.





O
Produto Interno Bru-
to (PIB) per capita
dos municípios bra-
sileiros com maior

valor da produção agropecuá-
ria cresceu 72,6% entre 2010
e 2013. Este percentual é
mais que o dobro do aumen-
to de 33% do PIB por pessoa
do Brasil em igual período. A
constatação é de estudo da
Secretaria de Política Agrí-
cola (SPA) do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa), baseado
em dados das pesquisas Pro-
dução Agrícola Municipal de
2014 e PIB Municipal de
2013, divulgadas recente-
mente pelo Instituto Brasi-

leiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE).

Em reais, o resultado da
análise mostra que os muni-
cípios com maior valor da
produção agropecuária têm
PIB per capita de R$ 53.228
contra R$ 26.445 da média
nacional, destaca o coordena-
dor-geral de Estudos e Análi-
ses da SPA, José Gasques.

De acordo com o estudo da
SPA, a maioria dos municí-
pios do agronegócio tem PIB
superior ao dos seus estados.
“O crescimento do PIB per ca-
pita dessas localidades”, re-
força Gasques, “tem sido su-

perior ao da média estadual”.

DESENVOLVIDOS - Um es-
tudo do Sistema Firjan (Fede-
ração das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro) di-
vulgado no final do ano pas-
sado com dados de 2013,
estabeleceu um ranking dos
municípios mais desenvolvi-
dos do país, considerando
três conjuntos de indicadores:
emprego e renda, educação e
saúde.  

A primeira colocada é Ex-
trema, uma cidade de pouco
mais de 30 mil habitantes no
sudoeste de Minas Gerais. Em
menos de uma década, Ex-
trema pulou da 569ª posição
para o primeiro posto graças
a uma série de avanços nas
áreas de Educação e Saúde.

Dentre os 50 municípios
mais desenvolvidos do Bra-
sil, seis estão no Paraná, dos
quais quatro na região da Co-
camar, o que, na opinião de

especialistas, evidencia a in-
fluência econômica do agro-
negócio. São eles: Maringá
(22º colocado), Apucarana
(24º), Cianorte (35º) e Parana-
vaí (41º). Os outros dois muni-
cípios paranaenses na lista
são Campo Mourão (36º) e
Curitiba (45º). 

Em Emprego e Renda, o ín-
dice leva em conta o quanto
a cidade gera de empregos
formais, sua capacidade de
absorver a mão de obra local,
quanto de renda formal é ge-
rada, os salários médios e a
desigualdade social.

Já em Educação, a Firjan
analisa o número de matrícu-
las na educação infantil, a
proporção de estudantes que
abandonam o ensino funda-
mental, além da distorção
idade-série, o número de pro-
fessores com ensino superior,
a média de aulas diárias e o
resultado do Ideb no ensino
fundamental.

O índice Saúde é calculado,
por sua vez, com base no nú-
mero de consultas pré-natal,
óbitos por causas mal defini-
das, óbitos infantis por cau-
sas evitáveis e número de
internações sensíveis à aten-
ção básica (ISAB).

Em 2013, o IFDM Emprego
e Renda recuou 4,3% e ficou
com 0,7023 pontos, a menor
nota desde a crise de 2009.
Já a área de Educação avan-
çou 2,8% com relação a 2012
e ficou em 0,7615. Os indica-
dores ligados à Saúde fica-
ram em 0,7684 - um cresci-
mento de 1,9% em relação ao
ano anterior.

Cerca de 60,3% das cida-
des analisadas tiveram um
desempenho considerado mo-
derado no ranking. Apenas
431 municípios possuem um
índice de desenvolvimento
considerado elevado pelo es-
tudo – ou o equivalente a
7,8% do total analisado.
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BRASIL

A realidade de
Maringá reflete a
força do agronegócio
na economia. Cidade é,
também, a 22ª mais
desenvolvida, segundo
o Índice Firjan 

Renda das regiões produtoras
agrícolas cresce o dobro 
da média do país
RIQUEZA   MUNICÍPIOS COM

MAIOR VALOR DE PRODUÇÃO

AGROPECUÁRIA TEM PIB PER

CAPITA DE R$ 53,2 MIL, CONTRA

R$ 26,4 MIL DA MÉDIA NACIONAL





TECNOLOGIAS 
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EDIÇÃO VERÃO   REPLETA DE ATRAÇÕES, MOSTRA

APRESENTOU NOVIDADES PARA UM PÚBLICO INTERESSADO

EM APRIMORAR OS SEUS NEGÓCIOS 

A SAFRATEC
CADA VEZ MELHOR



Cercada por lavouras
de soja, a mostra
funcionou das
8 às 17 horas

Acima, saudação do
presidente-executivo Divanir
Higino da Silva. Embaixo,
avaliação da Safratec feita
pelo gerente técnico Leandro
Cezar Teixeira

Além de muitos conhecimentos técnicos,
estandes ofereceram atrativos e, nos dois

dias, a via principal permaneceu cheia 

M
ais de quatro
mil produtores
especialmente
convidados, re-

presentando todas as regiões
onde a Cocamar mantém uni-
dades de atendimento, visita-
ram nos dias 19 e 20 de ja-
neiro a edição 2016 da Safra-
tec, feira tecnológica promo-
vida pela cooperativa em sua

Unidade de Difusão de Tecno-
logias (UDT). Com foco na su-
perprodutividade de soja, o
evento contou com a partici-
pação de cerca de 50 empre-
sas e instituições de pesquisa
parceiras da cooperativa. 

Nos dois dias, ao fazer a
abertura da programação,
dirigentes da Cocamar enal-

teceram o evento como pla-
taforma para que os produ-
tores continuem evoluindo
em suas atividades. No dia
19, o presidente do Conselho
de Administração, Luiz Lou-
renço, disse que o potencial
regional para o aumento da
produtividade é grande,
uma vez que as médias são
muito diferentes entre os

cooperados. Enquanto al-
guns se aproximam do pata-
mar de 200 sacas de soja
por alqueire, outros se man-
têm na faixa de 110 e 120
sacas. “Estamos oferecendo
aqui todas as ferramentas e
conhecimentos para essa
evolução”, destacou Louren-
ço. No dia 20, o presidente-
executivo Divanir Higino da

Silva bateu na mesma tecla,
salientando que aumentar a
produtividade vai assegurar
a sobrevivência do agricul-
tor. Ele frisou também que a
realização vem crescendo a
cada ano, sendo considerada
a principal vitrine tecnoló-
gica voltada ao desenvolvi-
mento do agrone-
gócio regional. 
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Com foco em tecnologias
sustentáveis de produção que
garantam o futuro do agrone-
gócio é que o engenheiro
agrônomo da Emater de Iva-
tuba, Alain Zola, ressaltou a
importância da adoção de
práticas que respeitem o
meio ambiente e perpetuem
condições ideais de produção. 

Dentre estas, destacou o
manejo integrado de pragas
e doenças, com monitora-
mento da lavoura para apli-
cação dos defensivos no mo-
mento certo. O agrônomo en-
fatizou também o uso correto
da tecnologia de aplicação,
reduzindo custos de produ-

ção, não desequilibrando
nem poluindo o meio am-
biente. “A tecnica utilizada de-
penderá de uma análise de
fatores como temperatura,
umidade relativa do ar, ven-
tos, qual e onde está o alvo,
entre outros”, disse Zola. Foi
feita ainda a demonstração
de aplicações com diversos
tipos de pontas, simulando o
que ocorre em diferentes si-
tuações de vento e pressão e
falou sobre a importância do
vazio sanitário para controle
de doenças na soja.

MANEJO - Outra tecnologia
fundamental para dar sus-
tentabilidade à produção,

apresentada no estande da
Emater, foi o manejo de solo
e água. Zola citou os proble-
mas que têm ocorrido como
o rebaixamento e retirada de
terraços, o plantio em desní-
vel e a sucessão de culturas,
e suas consequências: ero-
são, compactação, assorea-
mento de rios e nascentes,
ocorrência de doenças nas ra-
ízes, redução de produtivi-
dade e aumento do custo de
produção. 

“É preciso adequar e re-
construir terraços, fazer rota-
ção de culturas e adubação
verde, aumentando a cober-
tura do solo”, finalizou. 

“Plante seu futuro”

Como acontece todos os anos, um dos pontos mais visitados da Safratec foi a mostra de
maquinários e produtos diversos, que reuniu um grande número de empresas parceiras. 

Exposição de máquinas e produtos

Apresentando a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta
como a terceira revolução verde dos trópicos, Wilian Marchio,
da Rede de Fomento à ILPF, mostrou alguns cases de sucesso,
em várias regiões e com focos diferentes na atividade princi-
pal a ser explorada – grãos, pecuária ou madeira. Entre eles,
citou o trabalho desenvolvido desde 2002 pelo cooperado Ger-
son Bortoli, na região de Umuarama, onde predomina solos
arenosos. Além de possibilitar bons resultados com a soja e
ter comida em abundância para o gado no inverno, o sistema
permite uma renda média líquida de R$ 2.151,50 por hectare.
Marchio também falou aos produtores sobre a participação
da Cocamar na Rede de Fomento e o que vem sendo feito em
todo o Brasil, onde a integração se destaca como um modelo
de produção inovadora e altamente sustentável.

ILPF, a terceira
revolução verde

Apresentando uma série
de novas tecnologias,
a Syngenta foi a
patrocinadora máster
da Safratec 2016 e o seu
representante de vendas,
Juliano Castaldo, fez uma
avaliação do evento

Equipamento da
empresa Jacto,
um dos destaques
do setor onde
muitos negócios
foram realizados
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Práticas como a veloci-
dade adequada de plantio,
tratamento e inoculação de
sementes, uso de biorregu-
ladores e adubação diferen-
ciada, correção do solo com
gesso e calcário, aplicação
de fosfito, rotação de cultu-
ras, consórcio do milho se-
gunda safra com braquiária
e aplicações de defensivos
no momento certo, podem
fazer diferença no resultado

final em termos de produti-
vidade e rentabilidade, ex-
plorando o máximo poten-
cial produtivo da cultura. E
isso sem aumento significa-
tivo de custos.

Essa é a base do trabalho
realizado com o Programa
de Aumento de Produtivi-
dade e Sustentabilidade
(PAPS), desenvolvido pela
Cocamar desde 2009 e apre-

sentado no evento como al-
ternativa para mudar a rea-
lidade no campo.

Na safra 2014/15, enquan-
to a média na região da Co-
camar foi de 128 sacas por
alqueire (52,8/hectare) e a
do Paraná, 133, a média
dos 74 produtores do PAPS,
ligados à cooperativa, foi de
150 sacas/alqueire (62/hec-
tare). 

QUANDO SEMEAR - Efetuar a semeadura da soja na época inadequada pode
afetar o porte da planta, o ciclo e seu rendimento, afirmou o engenheiro agrônomo
Valdecir Gasparetto, da Cocamar, sendo esse um dos fatores que mais influenciam a
produtividade da soja, cultura bastante sensível às alterações do ambiente de produ-
ção. Buscando avaliar a influência das diferentes épocas de semeadura na produtivi-
dade, Gasparetto informou que está sendo feito um trabalho no campo experimental
com três diferentes épocas de semeadura (na segunda quinzena de setembro, na pri-
meira e na segunda quinzena de outubro) mostrando os resultados de cada uma das
variedades mais plantadas na região – SYN 1359S IPRO, VMAX RR, M 6410 IPRO,
AS 3610 IPRO e BMX Potência RR. 
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Programa de Aumento de 
Produtividade e Sustentabilidade

As doenças estão entre os principais e mais difíceis desafios
enfrentados pelos produtores, já que a maioria dos patógenos
sobrevive e se multiplica nos restos culturais da safra anterior,
conforme pontuou o engenheiro agrônomo Emerson Cristiano
Fuzer, que falou sobre o momento certo de aplicar fungicidas,
prática fundamental para um controle efetivo das doenças.

Ao todo, há mais de 40 doenças identificadas no Brasil,
sendo as principais a podridão de phitophthora, crestamento
foliar (cercospora), mancha alvo, oídio e antracnose, além
das doenças de final de ciclo, entre as quais a ferrugem asiá-
tica, que preocupa os produtores devido ao forte impacto eco-
nômico e a dificuldade de controle.

Destacando a importância do manejo integrado de doenças
na lavoura, dentre as várias práticas para um controle efetivo,
Fuzer ressaltou alguns pontos a considerar na tomada de de-
cisão para aplicar o fungicida. Entre os principais, citou o his-
tórico da área, se há rotação de culturas, qual a prática
cultural, a data do plantio, a suscetibilidade da cultivar, o
clima e o potencial produtivo.

Aplicar os produtos 
no momento certo

A Embrapa Soja trouxe para essa edição da Safratec
dois lançamentos e um pré-lançamento, segundo infor-
mou o engenheiro agrônomo da instituição, André Prando.
As novidades são a BRS 388 RR, de ciclo médio e alta
produtividade; e BRS 1010 IPRO, com alto desempenho
produtivo, precocidade, rusticidade e tolerância a insetos. 

Em breve deve chegar ao mercado a BRS 399 RR,
que se destaca pela precocidade e tolerância a várias es-
pécies de nematoides. Os outros dois materiais apresen-
tados são os já conhecidos pelos produtores – BRS 359
RR e BRS 360 RR.

Além de mostrar alguns de seus materiais, André
disse que, nas conversas com os produtores, procurou-se
enfatizar a importância de tecnologias como o monitora-
mento e manejo integrado de pragas e doenças, aplicação
de defensivos na hora certa, uso de inoculação
para fixação biológica de nitrogênio e outras.

Novas variedades de soja



H
á 20 anos à frente da Leilões Judiciais Serrano, se-
diada em Maringá (PR), Fernando Serrano, tornou-
se um leiloeiro conhecido e respeitado em todo o
País. A empresa assessora em média 150 leilões ju-

diciais por mês, com foco principalmente em imóveis rurais e
urbanos, abrangendo 20 Estados. Para isso, conta com uma
equipe de 100 funcionários especializados. 

Aos 51 anos, Serrano, que é engenheiro agrônomo de for-
mação, assegura: ninguém perde dinheiro com leilão judicial.
Se o negócio, por algum motivo, for cancelado, o arrematante
vai receber o capital investido de volta, devidamente corrigido,
“inclusive a parte que seria a comissão do leiloeiro”.   

Segundo ele, a grande vantagem do leilão judicial está no
preço do bem “e grandes oportunidades são oferecidas”. O lei-
loeiro relaciona vários exemplos recentes de fazendas bem lo-
calizadas, que foram arrematadas a valores considerados
atrativos, “um excelente negócio para o comprador”.

Fernando Serrano falou ao Jornal Cocamar. 

JORNAL COCAMAR – Fernando, por que o leilão judicial é
um bom negócio?

SERRANO – É interessante, em especial, por causa do preço
do bem, seja ele qual for: um imóvel, maquinário ou veículo.
Um leilão judicial oferece grandes oportunidades. O bem é arre-
matado, no mínimo, pela metade do valor da avaliação. 

De onde vêm os bens que são leiloados pelos leiloeiros as-
sessorados pela Serrano?  

Eles na maioria dos casos têm três procedências: da Justiça
Federal, para o pagamento de impostos; da Justiça Estadual,
para a quitação de qualquer tipo de dívida; e da Justiça do Tra-
balho, para honrar dívidas trabalhistas. Em alguns casos, os
imóveis podem ser leiloados a partir da apreensão por proces-
sos criminais. Grandes empresas públicas e privadas, bancos
e seguradoras utilizam-se constantemente dos leilões. É o
modo mais rápido, fácil e transparente de negociar.

É importante que os participantes interessados em arrema-
tar um bem, estejam presentes nos leilões? 

Atualmente, ainda é grande o número de leilões apenas pre-
senciais, cerca de 50 a 60% do total. Mas, em quatro ou cinco
anos, os leilões eletrônicos, em que é possível acompanhar e
participar pela internet, serão a totalidade. 

Como é que uma pessoa pode ficar sabendo que determi-
nado  leilão vai oferecer um bem que lhe interessa? 

Digamos que ele tenha interesse em adquirir, via leilão ju-
dicial, uma fazenda no Paraná. Nesse caso, deve entrar em
contato conosco. Toda vez que uma propriedade assim for ofe-
recida em leilão, ele receberá um comunicado nosso, infor-
mando. O mesmo vale para qualquer outro tipo de bem. 

Quantas fazendas os leiloeiros assessorados pela Serrano
leiloam por mês? 

Pelo menos 20 fazendas são oferecidas para leilão judicial,

todos os meses. Mas é importante saber: dessas, metade será
excluída antes da realização do leilão. E, entre as dez que fica-
rem, cinco, por algum motivo, não valerão a pena. Mas, nas
cinco restantes, haverá boas oportunidades. E serão arrema-
tadas.

Há o risco de o negócio ser desfeito mesmo após o leilão? 
Sim. Daquelas cinco fazendas que efetivamente forem arre-

matadas em leilão, duas delas, o equivalente a 40% do total,
podem ter o negócio desfeito. 

E o que acontece com o dinheiro investido pelo arrematante? 
Ele tem a garantia da justiça de que o seu dinheiro será de-

volvido integralmente, com correção, inclusive a parte que
seria a comissão do leiloeiro. Com leilão judicial, portanto,
nunca se perde dinheiro mesmo se o negócio for cancelado. 

O Sr. poderia dar alguns exemplos de negócios vantajosos,
feitos recentemente por meio de leilão judicial? 

Sim. Uma fazenda de 50 alqueires de pastagem em Marti-
nópolis, na região de Presidente Prudente, com boa estrutura
e bem perto do asfalto, foi oferecida por R$ 750 mil e arrema-
tada por R$ 880 mil. Um preço muito baixo, média de R$ 17.600
por alqueire. Outra fazenda, desta vez em Amambai, no Mato
Grosso do Sul, com 210 alqueires, dos quais 200 destinados
para produção de soja, situada a 5 quilômetros do centro da ci-
dade e com 1.500 metros de cabeceira no asfalto, foi arrematada
por R$ 6 milhões em doze parcelas de R$ 500 mil. Isto dá
menos de R$ 30 mil por alqueire. Detalhe: havia uma sede bem
estruturada, com quatro suítes, piscina e salão de festas. E o
arrematante já destinou 10 alqueires para loteamento. Sendo
que a parte da frente do asfalto ele loteou para barracões de
empresas. Há vários outros exemplos bem recentes. 

Após o leilão, quanto tempo demora para o comprador colo-
car o bem em seu nome? 

Em 95% dos casos, o tempo mínimo para finalizar a docu-
mentação é de 30 dias e o máximo é de 6 meses. Mas em 5%
pode haver demora de 1, 2, 3 ou até 8 anos. Se o arrematante
não quiser esperar todo esse tempo, ele pode desistir e pegar
todo o dinheiro de volta.

Fernando, o Sr. poderia
nos adiantar o que será
ofertado nos próximos lei-
lões? 

Uma das vendas previs-
tas é de um lote de gado
com 1.500 machos nelore,
inteiros, com 40 meses,
para entrega imediata,
avaliados em R$ 1.500 por
cabeça. Outra, três fazen-
das em Araguaçu, no Es-
tado de Tocantins, próximo
a divisa com Goiás e Mato
Grosso. Dessas, uma de
3.000 hectares, avaliada
em R$ 10 milhões, é sim-
plesmente maravilhosa,
com muitas benfeitorias.
Vídeos e fotos dos bens
podem ser conferidos em
nosso site. 

SERVIÇO – Leilões
Judiciais Serrano,
Av. Colombo, 11.101,
Parque Industrial
Bandeirantes, Maringá
(PR), tel. (44) 2101-9272.
Mais informações
pelo site www.
leiloesjudiciais.com.br 

DESTAQUE

“Leilões judiciais oferecem grandes oportunidades” 
NEGÓCIOS   A GRANDE VANTAGEM PARA QUEM PARTICIPA ESTÁ NO VALOR,

SEGUNDO EXPLICA O LEILOEIRO FERNANDO SERRANO. RECENTEMENTE, FAZENDAS

FORAM ARREMATADAS A PREÇOS ATRATIVOS E SEMPRE HÁ BONS NEGÓCIOS EM VISTA.   



Para avaliar os efeitos da
calagem e da gessagem, em
diferentes quantidades, sobre
a sucessão de cultivo soja e
milho, a Cocamar instalou
em parceria com a UEM um
trabalho de avaliação. Segun-
do o engenheiro agrônomo e
professor da UEM, Marcelo
Batista, mesmo sendo um tra-
balho inicial, já é possível ob-
servar a melhora dos atri-
butos do solo, beneficiando
principalmente a cultura do
milho em situações de es-
tresse hídrico.

MANEJO - As estatísticas
mostram que uma lavoura de
soja ou de milho pode ter sua
produtividade reduzida, con-
forme o nível de compactação
do solo, segundo explica o en-
genheiro agrônomo Yoshio
Kumasaka Júnior, da Coca-
mar. 

Considerando uma área de
soja em solo não compactado
com produtividade média de
161 sacas por alqueire, seu
potencial seria reduzido para
154 sacas diante de uma leve
compactação, e para 142 sa-
cas em situação de forte com-
pactação. No caso desse úl-
timo, são19 sacas a menos
por alqueire, o que significa-
ria um faturamento de R$
1.396,50 a menos por al-
queire, com a saca cotada a
R$ 73,50. Em relação ao

milho de segunda safra, a
produtividade cairia de 262
para 189 sacas por alqueire,
ou seja, 73 sacas a menos,
um prejuízo de R$ 3.336,00
por alqueire (com a saca a R$
32,00).

Ao falar sobre manejo do
solo para altas produtivida-
des, Júnior destacou que a
principal causa da compacta-
ção é entrar com maquinário
na lavoura com o solo ainda
úmido. E, para reverter a si-
tuação, ao contrário do que
muitos fazem, o ideal não é
adotar a escarificação, mas
plantar a braquiária ruzizien-
ses antes da soja, em sistema

de rotação de culturas. “Seu
sistema radicular, por ser
muito agressivo, descom-
pacta o solo, melhorando os
resultados com a cultura
plantada na sequência”, afir-
mou, recomendando que
sejam plantados 20% da
área, todo ano, com a bra-
quiária.

EMBRAPA - Um experimento
com manejo de solo mantido
pela Embrapa e a Cocamar, já
vem sendo desenvolvido há
quatro anos e deve continuar
por outros 16, conforme esta-
belece a parceria. Contudo, se-
gundo os técnicos, já é pos-
sível observar a importância

da braquiária neste processo.
“Em apenas um ano, a bra-
quiária descompacta o solo,
melhorando sua estrutura. É
como se fosse um escarifica-
dor, mas, com efeito muito
melhor e duradouro”, afir-
mou Júlio Franchini, pesqui-
sador da Embrapa.

Nos trabalhos realizados na
estação experimental, os me-
lhores resultados em rentabi-
lidade têm sido alcançados,
na média de três anos,
quando se planta a soja em
rotação com a braquiária em
um ano seguido de dois de
soja com o milho segunda
safra. A diferença foi de R$

237,00 a mais por hectare ao
ano. Além do aumento signi-
ficativo de produtividade da
soja, há melhor controle na
infestação de plantas danin-
has e consequente redução de
custos.

Diante disso, Franchini res-
saltou que o manejo correto
do solo, com cobertura, maté-
ria orgânica, raízes e diversi-
dade biológica, é determinan-
te para se chegar a uma alta
produtividade. Segundo ele,
duas tecnologias fundamen-
tais para isso são o plantio di-
reto e a rotação de culturas,
com foco no uso
da braquiária.
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Cuidar do solo para produzir bem  

Vários experimentos
mantidos em parceria
com instituições
demonstram como
é possível evoluir
na produtividade 

Apontando as variedades de soja Intacta como mais uma
ferramenta para aumentar a produtividade da cultura, o en-
genheiro agrônomo Gustavo Severiano, da Cocamar, falou
aos produtores sobre os resultados obtidos com as várias
marcas comerciais disponíveis no mercado e sua forma de
ação.

Gustavo destacou que esses materiais eliminam o elasmo
e helicoverpa, controlam a lagarta da soja, a falsa medideira,
a broca das axilas e a lagarta das maçãs, além de serem to-
lerantes ao glifosato, mas necessitam que as demais pragas
e doenças sejam controladas de forma tradicional. Ele citou a
importância de se manter os 20% de área de refúgio, culti-
vando variedades tradicionais, para evitar a perda da tecno-
logia. E disse que os materiais RR têm oferecido resultados
tão bons quanto os da tecnologia Intacta.

Competição de
variedades Intacta





Os efeitos do fenômeno cli-
mático El Niño continuarão
sendo sentidos ao longo do
primeiro semestre de 2016. A
afirmação foi feita pelo mete-
orologista Luiz Renato La-
zinski, do Instituto Nacional
de Meteorologia (Inmet), du-
rante a Safratec 2016. 

Marcado nos últimos me-
ses pela ocorrência de intensa
umidade no Sul do país, o El
Niño deve manter um regime
de chuvas acima do normal
ao longo da safra de inverno,
na mesma região, com indi-

cativos de que comece a en-
fraquecer somente a partir de
junho ou julho.  

Um dos mais intensos em
décadas, o fenômeno elevou
entre 4 e 5 graus a tempera-
tura em uma extensa faixa do
Oceano Pacífico, próxima à
América do Sul, gerando
muita umidade. “Os prognós-
ticos indicam que o Pacífico
começa a resfriar em junho”,
disse, havendo a possibili-
dade de que, na safra de
verão 2016/17, o Sul do Brasil
presencie os efeitos do La

Niña, caracterizado normal-
mente por pouca chuva na re-
gião. 

SEM GEADAS - De acordo
com Lazinski, em ano de El
Niño, devido a alta umi-
dade, as chances de geadas
são pequenas. “O clima vai
ser bom para o milho sa-
frinha no norte e no nor-
oeste do Paraná”, comentou
o especialista, destacando
que, devido a incidência do
fenômeno climático, as mas-
sas de ar frio acabam sendo
bloqueadas.

Quanto à safra norte-ameri-
cana, que começa a ser seme-
ada em maio, Lazinski frisou
que os produtores devem re-
alizar a operação com tempo
seco. E, com o arrefecimento
do El Niño, há o risco de fal-
tar chuva durante o período
de desenvolvimento das la-
vouras. 
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“Quando a gente sai de
casa, sempre aprende al-
guma coisa”.  O comentário
do produtor Daniel Tchopko,
de Apucarana, revela como
é importante a realização de
um evento técnico em que
ele tem a oportunidade de
assimilar conhecimentos pa-
ra aprimorar os seus negó-
cios. Tchopko foi à Safratec
em companhia do amigo
Valdomiro Krasniak. Am-
bos, cujas famílias têm ori-
gem ucraniana, são produ-
tores de soja. O objetivo
deles era conhecer novas
tecnologias e saber como po-

deriam melhorar a produti-
vidade de suas lavouras. “É
uma feira muito bonita e
bem organizada”, destacou
Tchopko, lembrando ser
também uma oportunidade
para espairecer e se divertir. 

Morando em Japurá, re-
gião de Cianorte, o casal An-
tonio e Adélia Aguiar não
perdeu a oportunidade de
conferir o evento. Eles pro-
duzem soja, têm gado e cria-
ção de suínos e, segundo
Adélia, estavam interessa-
dos em ver de tudo. “A gente
precisa valorizar iniciativas

como essa, é uma verda-
deira escola a céu aberto”,
disse a produtora. 

Com propriedade no mu-
nicípio de São Jorge do Ivaí,
Ângelo Alexandrino compa-
receu nos dois dias da Sa-
fratec. Atualmente com 80
anos, ele foi um dos pionei-
ros no cultivo de soja na-
quele município, ainda na
década de 1960. Ângela
estava em companhia dos
parentes José Carlos Ale-
xandrino, Alcindo Boatto e
Devanilde Alexandrino
Boatto. 

Produtores elogiam a 
qualidade do evento 

Lazinski, que fez
palestras a produtores
na Safratec, o período

úmido inibe a
formação de geadas 

No alto, Daniel e Valdomiro, de Apucarana; acima,
Antonio e Adélia e, ao lado, Ângelo, Devanilde,
José Carlos e Alcindo: mostra atraiu visitantes
de várias regiões 

El Niño deve permanecer
no primeiro semestre, 
beneficiando a safra de milho
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Na estação de café da Safratec, o
coordenador técnico de culturas pere-
nes, Robson Ferreira, e o consultor
Adenir Fernandes Volpato, conversa-
ram com os produtores sobre os desa-
fios dessa atividade. “A preocupação
não deve ser com o preço do produto,
mas com o custo”, assinalou Volpato,
o “Gabarito”. Ele argumentou que o
produtor não tem como interferir no
preço, mas, em contrapartida, pode fa-
zer o seu custo de produção.  

A área de café na Unidade de Difu-
são de Tecnologias (UDT) em Floresta
totaliza 2,67 hectares. Fazendo as con-
tas em alqueire, a produtividade em
sacas de 60 quilos na safra colhida em
2015 foi de 252, com um faturamento

bruto de R$ 93.063 (o valor médio da
saca foi de R$ 371,54). Dessa produ-
ção, 83% atingiram PIC 5 e 17% PIC 6. 

Segundo eles, o custo total da la-
voura nessa área totalizou R$ 53.888,
registrando uma rentabilidade de R$
39.174. Como o café é conduzido com
podas para apresentar produção zero
num ano e, revigorado, safra 100% no
outro ano, a rentabilidade anual da
atividade seria de R$ 19.587. “Não fa-
zemos nada de diferente para garantir
essa boa produtividade”, comentou
“Gabarito”, explicando que apenas são
utilizados os insumos corretos no mo-
mento adequado, além do controle de
pragas. Por sua vez, Robson Ferreira
ressaltou a importância da mecaniza-

ção como forma de reduzir custos,
uma vez que a maior parte das des-

pesas fica com a mão de
obra, cara e escassa. 

Em área pequena, alto rendimento do café 



Presente nos dois dias da
Safratec, onde dialogou com
produtores, o ex-presidente
do Instituto Ambiental do Pa-
raná (IAP), Vitor Hugo Burko,
enfatizou que o Paraná é o es-
tado onde os proprietários ru-
rais estão mais atrasados na
elaboração do Cadastro Am-
biental Rural (CAR). En-
quanto a média no país é de
65%, entre os paranaenses
apenas 40% fizeram o cadas-
tro até agora, o que, segundo
ele, preocupa, pois o prazo ex-
pira no dia 5 de maio pró-
ximo. 

“O CAR pegou, está funcio-
nando e até virou um case in-
ternacional”, frisou Burko. O
cadastro, explica, é um regis-
tro que vai mostrar como está
a situação ambiental no país.

Ele garante: não há mais pos-
sibilidade de prorrogação do
prazo. 

VAI TRAVAR - O ex-presi-
dente do IAP adverte: se o
proprietário não fizer o Cadas-
tro do seu imóvel rural, “vai
travar tudo”. Ou seja: ele não
conseguirá negociar seus pro-
dutos e nem mesmo comer-
cializar animais, tampouco
contrair financiamentos e pro-
mover alterações na docu-
mentação da propriedade.
“Temos ainda um prazo, em-
bora já apertado, para resol-
ver isso”, acrescenta Burko,
deixando claro que se o pro-
dutor não se adequar à nova
legislação, “cairá nas garras
dos órgãos ambientais que
vão resolver o assunto à sua
maneira”. Segundo ele, há

dois modos de se adequar ao
novo Código Florestal: o
“fácil”, em que ele mesmo, o
proprietário, toma a inicia-
tiva; e o “difícil”, em que o
processo se desenvolverá por
meio do IAP. “Quem não for
atrás, será jogado no colo dos
órgãos ambientais”, reitera.  

“Essa lentidão deixa o Pa-
raná numa situação difícil,
grave, pois corre o risco de
perder áreas produtivas para
a reserva legal”, salienta
Burko, acrescentando que há
a percepção de que o produ-
tor do Paraná está mal infor-
mado. Com menos tempo,
poderá faltar profissionais
para prestar assessoria aos
proprietários, alerta. 

Burko orienta aos que fize-

rem o CAR dentro do prazo,
que terão até 5 de maio de
2017 para a regularização
ambiental. 
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Montado na entrada da Safratec, o Espaço do Cooperati-
vismo promoveu oito palestras ao longo dos dois dias do
evento, com a especialista Helda Elaine, que abordou a im-
portância da participação cooperativista. De acordo com ela,
a cooperativa desempenha um papel fundamental para o
desenvolvimento da região onde está instalada, contri-
buindo para a melhoria da qualidade de vida dos produto-
res associados. “O cooperado é dono, cliente e fornecedor”,
destacou Helda, instigando: “imagine como seria a região
de Maringá sem a presença da Cocamar”.

A palestrante destacou que as cidades que sediam coo-
perativas são melhor desenvolvidas e apresentam econo-
mia mais consistente, com a geração de riquezas. Ela frisou
ainda que cada proprietário rural é um empresário, embora
nem todos tenham consciência disso. “É preciso pensar com
mentalidade empresarial, pois cada propriedade deve ser

vista como uma empresa.” Além disso, os cooperados tem
uma segunda empresa, que é a sua cooperativa. “Fortalecê-
la é fundamental”, concluiu.

Ao final da palestra, o público assistiu a um vídeo sobre
a importância da prevenção do câncer da pele.  

“Cooperado é dono, 
cliente e fornecedor” 

Vítor Hugo Burko:
“essa lentidão deixa o
Paraná numa situação 

difícil, grave” 

Todos que adentraram
à UDT receberam
protetores para
prevenção do
câncer da pele 

É preciso pensar com mentalidade
empresarial, pois cada propriedade
deve ser vista como uma empresa”

HELDA ELAINE, palestrante 

Centenas
de cooperados

e familiares
passaram pelo

Espaço do
Cooperativismo

CAR: Paraná é o estado mais atrasado



Pelo segundo ano seguido,
a Rádio CBN Maringá parti-
cipou como parceira da Coca-
mar na Safratec, levando vá-
rias empresas para apresen-
tação de seus produtos e ser-
viços, entre elas concessio-
nárias de veículos, itens para
construção, comercialização
de roupas, equipamentos re-
sidenciais e outros produtos.
A Rádio instalou também
uma área para test-drive e
contou com um estúdio onde
organizou uma agenda de en-
trevistas. 

Segundo o diretor comer-
cial da emissora, José Ro-
berto Mattos, a Safratec ofe-
rece a oportunidade para que
empresas possam manter
contato direto com produto-
res e realizar ou prospectar
negócios. “O campo é o setor
mais capitalizado da econo-

mia e isto atrai interessados”,
afirmou. 

Uma das concessionárias
participantes, a Nissan Bon-

sai, comercializou três pica-
pes logo no primeiro dia. Se-
gundo o contato comercial da
empresa, Ricardo Barbosa,
vários outros negócios fica-

ram engatilhados para serem
finalizados nos dias subse-
quentes. “Ficamos muito sa-
tisfeitos, a participação valeu
a pena”, frisou Barbosa. 

Espaço CBN teve automóveis,
test-drive e outras atrações
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Acima, depoimento
de Ricardo Barbosa,
da concessionária
Nissan Bonsai. Ao lado,
a pista de test-drive, que
testou o desempenho
dos veículos na lama
e na poeira 



30 |  Jo rna l  de  Serv iço  Cocamar  |  Jane i ro  2016

Detalhe da praça de alimentação, onde as refeições
foram servidas rapidamente e, embaixo, um dos

vários grupos femininos, formados por produtoras

À esquerda,
Talita Lopes e
Aline Marchezani,
que chamaram
a atenção no estande
da UPL; ao lado,
demonstração com
híbridos de milho 

Placa demonstrando
a evolução da

produtividade de
soja nas últimas
décadas no país 

A Sicredi União PR/SP participou do evento com seu caminhão, em cujo interior,
em espaço confortável, ofereceu linhas de crédito aos produtores. Na foto,
o diretor Edson Rocha (direita) e o assessor Édipo Fatucci. 





C
om seu potencial
para a produção de
grãos, o município
de Japurá, situado

na região de Cianorte, tem
recebido investimentos da
Cocamar. No início do ano
passado a cooperativa colo-
cou em funcionamento uma
estrutura operacional para
receber a safra 2014/15 e,
no último dia 22 de janeiro,
quando da visita de dirigen-
tes para a reunião pré-as-
sembleia, complementou as

obras entregando uma mo-
derna sede.O imóvel, com
381 metros quadrados, co-
loca Japurá no padrão das
demais unidades, compor-
tando área administrativa e
loja de insumos agropecuá-
rios. Foi construído tam-
bém um barracão de insu-
mos com 1.750 metros qua-
drados. 

À inauguração comparece-
ram o presidente do Con-
selho de Administração, Luiz

Lourenço, o presidente Diva-
nir Higino da Silva, integran-
tes do Conselho de Admi-
nistração, cooperados, lide-
ranças e autoridades do mu-
nicípio. 

Ao pronunciar-se, Lourenço
disse que os cooperados es-
tavam ganhando uma estru-
tura que será “a segunda ca-
sa” deles: um local não ape-
nas para fazerem seus negó-

cios, mas também para se re-
lacionarem melhor. Já o pre-
sidente Divanir destacou a
preocupação da cooperativa
em estruturar-se para pres-
tar serviços de qualidade. 

UNIDADES
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NO PADRÃO    PRÉDIO FOI
INAUGURADO NO ÚLTIMO DIA 22,
QUANDO DA VISITA DE DIRIGENTES
DA COOPERATIVA PARA REUNIÃO
PRÉ-ASSEMBLEIA 

Japurá recebe nova sede





N
os próximos anos,
o uso da tecnolo-
gia aplicada ao
campo será cada

vez mais voltado para am-
pliar a eficiência no aprovei-
tamento da água, solo e
biodiversidade, garantir a
produtividade, recompor os
recursos naturais e dimi-
nuir o impacto das mudan-
ças climáticas no território
nacional. 

Praticas conservacionistas
e integração de diferentes
sistemas produtivos numa

mesma área, são a funda-
mentação do sistema Inte-
gração Lavoura, Pecuária e
Floresta (ILPF) e um dos pi-
lares do Plano de Agricul-
tura de Baixo Carbono (ABC)
que orienta as pesquisas da
Embrapa (Empresa Brasi-
leira de Pesquisa Agrope-
cuária). 

Atualmente, mais de 30
unidades da instituição des-
envolvem atividades em sis-
temas integrados, visando
manejo de pastos, consórcio
de cultura, plantio direto, res-

tauração de reserva legal,
uso de dejetos, produção sus-
tentável de madeira, fixação
biológica de nitrogênio. Cerca
de 2 milhões de hectares uti-
lizam os diferentes formados
do ILPF e a projeção é que
nos próximos 20 anos essa
solução seja adotada em
mais de 20 milhões de hec-
tares degradados. 

“As tecnologias de integra-
ção lavoura, pecuária e flo-
resta já levam ao desen-
volvimento, num mesmo es-
paço, de múltiplas atividades
produtivas, construindo no
processo a fertilidade do so-
lo”, diz Maurício Antônio Lo-
pes, presidente da Embrapa.
“Em breve, os sistemas inte-
grados permitirão produzir
carne, grãos, fibras e energia
com emissões líquidas de
carbono muito baixas ou com
captura maior que emissão,
num grande feito que vai
projetar a agropecuária bra-
sileira como uma das mais
sustentáveis do mundo”,
afirma. 
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SUSTENTÁVEL 

AVANÇO  INSTITUIÇÃO PROJETA QUE SISTEMAS

INTEGRADOS OCUPARÃO 20 MILHÕES DE

HECTARES NO PAÍS EM DUAS DÉCADAS 

Para Embrapa, ILPF
é uma das principais
inovações do agronegócio 

A inovação praticada na Embrapa, mas também em
instituições estaduais de pesquisa, universidades e nas
empresas privadas, foi essencial para a revolução que
ocorreu no campo nos últimos 40 anos e que fez do país
um dos maiores produtores e exportadores mundiais de
alimentos. Solos ácidos e de baixa fertilidade corrigidos,
adaptação de plantas e de animais aos biomas brasileiros
por meio de melhoramento genético, utilização de máqui-
nas e equipamentos mais modernos tornaram líderes na
produção áreas antes consideradas de baixo potencial. 

Um dos principais avanços foi o desenvolvimento da
fixação biológica de hidrogênio, processo que garante a
competitividade da soja brasileira ao eliminar fertilizan-
tes nitrogenados. Hoje, essa tecnologia é utilizada nos 30
milhões de hectares cultivados com soja anualmente e
proporciona uma economia de mais de US$ 12 bilhões
por ano ao país. Outras tecnologias desenvolvidas nos
centros de pesquisa são voltadas para o controle biológico
e o manejo integrado de pragas e doenças, além do plan-
tio direto, sem a necessidade de que o solo seja arado. 

Uma revolução nos
últimos 40 anos 

O próximo ciclo de inovação, segundo Silvio Crestana,
ex-presidente da Embrapa e pesquisador da Embrapa
Instrumentação em São Carlos, terá de levar em conta a
agricultura de precisão, que usa tecnologias de informa-
ção, de geoestatística e automação para gerenciar a la-
voura, aumentar a produtividade e diminuir o impacto
no meio ambiente. “Hoje, sensores e sistemas de rastre-
amento via satélite são instalados em máquinas agrícolas
para um manejo mais preciso da plantação”, afirma. “São
avanços da tecnologia disponíveis em outras áreas que
estão sendo adaptadas e transpostas para o campo.” Um
exemplo é o drone Vant desenvolvido pela Embrapa para
colher imagens e dados que indicam se a lavoura precisa
de irrigação, reforço na adubação ou se já pode ser co-
lhida. “É necessário combinar todos os dados para tirar
o máximo potencial dos sistemas de produção e cultu-
ras”, finaliza.

No próximo ciclo,
agricultura de precisão

O plantio direto na palha é considerado um dos
avanços mais importantes da agricultura brasileira 



A
Brain Consultoria,
especializada em
pesquisa imobiliá-
ria, apresentou em

dezembro último, em Ma-
ringá, os resultados de um le-
vantamento realizado no pri-
meiro semestre deste ano em
que demonstra: a crise econô-
mica enfrentada pelo País im-
pactou menos esse setor na
cidade.  A pesquisa analisou
dados como oferta de imóveis
comerciais e residenciais, vo-
lume de vendas, preços mé-
dios praticados, entre outros.
A Brain vem monitorando os
dados do mercado imobiliário
local desde meados de 2014. 

Analisando dados consoli-
dados do terceiro trimestre
de 2015, o diretor da Brain,
Fábio Tadeu Araújo, explica:
Maringá possuía naquele
mês 119 empreendimentos
verticais, dos quais 115 resi-
denciais e quatro comerciais,
com um total de 9.752 unida-
des. Dessas, 2.416 estavam
em estoque e as demais ha-
viam sido vendidas. No
mesmo período, o mercado

horizontal apresentava 21 lo-
teamentos e condomínios de
terrenos e apenas 17% das
unidades não haviam sido co-
mercializadas.

SUPERIOR - Segundo Araújo,
“esse desempenho de Ma-
ringá é superior à média de
outras cidades avaliadas no
Sul do Brasil, seja em cresci-
mento de oferta ou encaixe
comercial, refletindo um di-
namismo importante do setor
imobiliário, bem como prová-
veis níveis de confiança do
consumidor”.

PERSPECTIVAS - Em mo-
mentos de crise na economia,
muitas pessoas e empresas
fecham as torneiras de gas-
tos. Mas, no meio empresa-
rial, os otimistas pregam que
“enquanto alguns choram,
outros vendem lenços”. Exa-
geros à parte, o fato é que as
perspectivas de futuro em
Maringá podem ser melho-
res do que muitos pensam. É
só saber interpretar os núme-
ros corretamente e investir
de forma racional.

MERCADO IMOBILIÁRIO

Maringá sente menos os efeitos da crise
NEGÓCIOS   INFORMAÇÃO É IMPORTANTE PARA INVESTIDORES QUE

BUSCAM OPORTUNIDADES. PESQUISA REVELA QUE DESEMPENHO DA

CIDADE É SUPERIOR À MÉDIA DE OUTRAS AVALIADAS NO SUL DO BRASIL 

DEMANDA REPRIMIDA – Um fator para se apostar no aquecimento do
mercado imobiliário é que há demanda reprimida. Apesar do crescimento nos últi-
mos anos, o crédito imobiliário no Brasil ainda é relativamente pequeno, ficando
em apenas 9,7% do PIB. Para se ter uma ideia, este percentual chega a 62,1% nos
Estados Unidos. Na América do Sul, o Chile tem o índice mais alto, com 18,9%.

De acordo com o diretor da
Brain, Fábio Araújo, os in-
vestidores devem levar em
consideração que as maiores
oportunidades estão direcio-
nadas para imóveis de altís-
simo padrão e também para
a classe C, que hoje repre-
senta 63% da população bra-
sileira. Outro fator positivo é
a tendência apontando que,
até 2020, o crescimento ve-
getativo de Maringá será de
26 mil novos moradores. 

Um dado bastante rele-
vante é que, em 2014, entre
os 138.639 domicílios ma-
ringaenses, 32% eram alu-
gados (44.808) e 11.105 ce-
didos (11.105). Ou seja, há es-
paço para comercialização
de imóveis voltados para
pessoas que querem sair do
aluguel ou deixar de morar
de favor em lares de paren-
tes ou amigos.

O dado negativo fica por

conta da diminuição no nú-
mero de aquisições com fi-
nalidade de investimento, já
que caiu a confiança dos in-
vestidores. Essa diminuição
não afeta tanto o setor, pois
cerca de 90% da compra de
imóveis no país são para
uso final. Além disso, os
empresários da construção
devem elaborar projetos fo-
cados em baixo custo e ga-
rantir boas taxas de re-
torno.

Imóveis para alto padrão
ou classe C: oportunidades

O presidente do SindusconNORPR, José Maria Paula
Soares, lembra que o mercado imobiliário teve um cres-
cimento muito grande nos últimos anos com os bons
ventos da economia mundial e programas do Governo
Federal, como o Minha Casa Minha Vida. Ele acredita
que hoje o mercado está passando por uma readequa-
ção, mas que os imóveis sempre foram e continuaram
sendo o melhor investimento do mercado.

Soares orienta: "o investidor deve fazer uma boa pes-
quisa de mercado, avaliar bem a construtora, saber se
é idônea e só investir com a certeza de que está tudo
legalizado". O Sinduscon até lançou no ano passado o
Selo Obra Legal. "Se um imóvel possui o selo é porque
o mesmo tem o Registro de Incorporação Imobiliária
no Cartório de Registro de Imóveis. Ou seja, há um res-
paldo jurídico na negociação", conclui. 

Mercado em
readequação 



M
ais do que um
ideal, a coopera-
ção é a força
que move a fa-

mília do cooperado Edson de
Oliveira Barbosa, de Tama-
rana. Por estar sempre li-
gado à cooperativa e por
fazer tudo em parceria com
os filhos Emerson e Helder,
e ao lado da esposa Eunice,
é que ele acredita ter con-
quistado espaço. A família
trabalha unida, com um dan-
do suporte ao outro. 

A história do pai serve de
referência. Há algumas déca-
das, mesmo depois de ca-
sado, Edson trabalhou por
cinco anos com os pais no

pequeno sítio da família.
Como a terra era pouca para
dividir entre sete irmãos, ele
economizou o que foi possí-
vel para, anos depois, em
1980, comprar seu primeiro
lote, de cinco alqueires.
Arrendou terras e todo equi-
pamento adquirido era utili-
zado para prestar serviço a
terceiros e pagar as presta-
ções

Atualmente Edson cuida
da parte burocrática, admi-
nistrativa e da comercializa-
ção, mas todos decidem em
conjunto. Os filhos vão a
campo, auxiliados por Janaí-
na e Rita, as respectivas es-
posas. “Se a gente traba-

lhasse cada um por si, não
conseguiria  fazer muita coi-
sa. Em sociedade somos
mais fortes, todos ajudam e
Deus abençoa”, afirma
Emerson.

A família possui todo o
maquinário necessário, de
última geração, cultiva 200
alqueires com soja, milho,
trigo e aveia. Do total, 119
são próprios e o restante é
arrendado.

Eles fazem questão de se-
guir todas as recomendações
técnicas, adotando as melho-
res tecnologia. Com isso, o
resultado não poderia ser
outro: em média, 160 sacas
de soja por alqueire, 250 de
milho safrinha e 120 de
trigo. Como planejam tudo
com antecedência, ao se-
mear a safra de inverno,  já
estão de olho  de verão.
“Crescemos conforme avan-
çamos no uso de tecnologia”,
diz Emerson. 

Com o sucesso de seu tra-

balho, a família adquiriu 60
alqueires nos últimos cinco
anos, sendo 21 alqueires em
fevereiro do ano passado.
Nessa última área, como 10
são de pastagem, eles deram
início a uma nova atividade,
a pecuária de corte. Segundo
Helder, planejavam diversi-
ficar um pouco os negócios e
isso vai complementar a
renda familiar. 

Cooperativistas, os Barbo-
sa são participativos na Co-
camar, onde Helder integra
o Conselho Consultivo.
“Unindo as forças, ficamos
mais fortes”, afirma o produ-
tor, destacando outras vanta-
gens da cooperativa, como a
transparência da administra-
ção, a confiabilidade, a segu-
rança ao depositar a safra e
o retorno dos resultados. A
família destaca que estar ao
lado do associado em todas
as situações, o ano inteiro, é
um dos pontos fortes do coo-
perativismo. “Temos uma en-
tidade que nos defende e
representa”, resume Helder.
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EM FAMÍLIA 

SUCESSO    DUAS HISTÓRIAS

MOSTRAM COMO A UNIÃO PODE

TRANSFORMAR DESAFIOS EM

EXPERIÊNCIAS INSPIRADORAS.

POR MARLY AIRES 

Movidos pela cooperação 

Os irmãos Emerson e
Helder, que integra o
Conselho Consultivo da
Cocamar, espelham o
quanto sua família
se interessa pelo
cooperativismo:
“Temos uma entidade
que nos defende e
representa”



“Em um pequeno pedaço de
terra, não há espaço para
erros e desperdícios”. Mora-
dor em Rolândia, Crispim Na-
varro Esquerdo sempre ou-
viu tais palavras do pai e, por
isso, procurou transmitir a sa-
bedoria ao filho Evandro e ao
neto Gabriel. A propriedade
de 10 alqueires deles é um
exemplo em diversificação. 

Além das culturas de subsis-
tência e das criações, produ-
zem soja, café, uva e amen-
doim, no meio do cafezal, e
ainda possuem granja de
frangos. Agregando valor ao
que produz, a esposa de Na-
varro, Odete, aproveita o
amendoim numa agroindús-
tria. “Se uma cultura está
ruim ou dá prejuízo, a outra
compensa. Não dá para ficar
rico, mas ninguém se aperta.
E quando tudo vai bem, dá

até para guardar uns troca-
dos”, sorri Crispim. A maior
parte da propriedade, cinco al-
queires, é ocupada com soja,
trigo e milho, e eles ainda
arrendam outros 10 para o
plantio dos grãos. 

Três alqueires são ocupados
com café e praticamente me-
tade da lavoura está come-
çando agora a produzir. A
outra metade já em produção
é “esqueleteada” a cada dois
anos, readquirindo vigor e ga-
rantindo sempre uma colheita
cheia. A média é de 75 sacas
em coco por hectare. Apesar
de ocupar uma área bem me-
nor, a renda obtida com o café
equivalente a dos 15 alqueires
de soja. A colheita do café
ainda é manual, com a ajuda
de derriçadeiras. “Conseguir
mão de obra é difícil e enca-
rece muito a produção. Procu-

rei mecanizar o máximo pos-
sível”, diz o produtor, que pos-
sui roçadeira, esqueletadeira,
soprador, pulverizador e ou-
tros equipamentos. Além de
Crispim e Evandro, são con-
tratados mais seis trabalhado-
res, em média.

AGROINDÚSTRIA - Todo o
amendoim produzido no meio
do café, cerca de 30 a 40
sacas em casca, é aproveitado

na agroindústria da família.
Odete também adquire a pro-
dução da vizinhança. Com
isso, as receitas da família,
que faziam tanto sucesso em
festas juninas, foram aperfei-
çoadas em cursos e se torna-
ram mais uma fonte de
renda. “Dá para tirar uns R$
1.800,00 por mês”, calcula a
produtora. Os amendoins Pi-
zaia, na versão crocante
(doce), salgado ou torrado e

sem pele são vendidos nos
mercados de Rolândia. A fa-
mília conta ainda com um
barracão para 12,5 mil fran-
gos por criada. O esterco é
aproveitado no café e serve
como uma renda a mais. A
uva ocupa pouco menos de
um alqueire, da variedade
Isabel, para suco e vinho. Já
chegou a produzir 50 tonela-
das, mas a quantidade atual-
mente é menor. 

Do pouco,
eles fazem muito 
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O casal Crispim e Odete: pequena área com café rende igual a 15 alqueires de soja 
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MATAS

REGIÃO     COM AS ÁREAS DE

PRESERVAÇÃO PERMANENTE,

CORREDORES DE BIODIVERSIDADE

SE FORMAM E BICHOS QUE

ANDAVAM SUMIDOS COMEÇAM

A REAPARECER, ASSUSTANDO

PRODUTORES. POR MARLY AIRES

As onças estão de volta

C
om a recomposição
das matas ciliares e
as áreas de reserva
legal, a natureza

vem fazendo o seu trabalho,
e não é apenas com a mata.
Nos últimos anos, com a for-
mação dos corredores de
biodiversidade, produtores
começaram a observar a
crescente presença de todo o
tipo de animais que antes
andavam desaparecidos,
desde pássaros, macacos,
antas, pacas, porcos do ma-
to, capivaras e, até mesmo,
onças.

“Tem muita cascavel e
urutu dourada. Meus pais já
encontraram bezerros e por-
cos mortos por picadas de
cobras, tanto que deixaram
de criar o gadinho deles e os
porcos são mantidos mais
presos, e não mais a pasto,

como antes”, afirma o apo-
sentado Márcio Ribinski, de
São Jorge do Ivaí. Os pais,
Miro e Paulina, ainda mo-
ram no sítio de cinco alquei-
res no Bairro Porto Andirá,
há três quilômetros do Rio
Ivaí.

FELINOS - Ribinski ressalta:
o que tem assustado mesmo
é a presença dos felinos.
“Nos últimos dois anos, as
onças já mataram 11 cacho-
rros na propriedade e já en-
contramos animais devo-
rados pela metade”. Segundo
ele, como tem muita capi-
vara na represa que fica no
fundo do sitio, as feras cer-
tamente são atraídas por
isso. 

O aposentado conta que,
uma vez, os pais estavam
subindo de carro pelo car-

reador, em direção à cidade,
durante o dia, quando viram
uma onça preta sair da mata
e entrar tranquilamente no
milharal. “Elas aparecem
mais na época do milho”,
diz, contando que quando os
pais escutam os cachorros
latindo e acuando algum
bicho, já soltam uma bomba
para assustar. E, normal-
mente, encontram pegadas
no outro dia. “Dá medo de
deixá-los morarem lá”.

VAZOU - Outra vez, a mãe
estava pescando na represa
ao lado do rio quando ouviu
os cachorros acuando um

animal ali bem próximo.
Quando ela viu que era uma
onça parda, não pensou
duas vezes. Abandonou tudo
e correu para casa, cha-
mando os cachorros. No
outro dia é que foi buscar as
tralhas de pesca, vendo o
local todo pisoteado com as
pegadas do animal.

Na última vez, o casal ob-
servou uma parda devo-
rando tranquilamente uma
capivara perto da ponte
construída sobre o córrego
para dar passagem aos car-
ros. “Para atravessar esse
trecho, as capivaras têm que
sair do rio, porque elas não
passam por dentro do túnel,
e as onças já ficam espe-
rando. Já vimos outros ani-
mais mortos ali”, comenta
Ribinski.

DUVIDAM - Ele diz que
quando fala sobre as onças,
tem muito produtor que dá
risada, duvidando. “É por-
que a maioria não mora na

propriedade. Muitos só vão
lá para plantar e colher. Não
ficam no dia a dia”. 

Ribinski afirma que os
pais gostam muito de ani-
mais e que, na represa,
houve uma época em que
chegaram a ter mais de 100
patos selvagens. “Eles sem-
pre jogavam milho e fica-
vam lá observando. Plan-
taram árvores frutíferas no
entorno. Mas como começa-
ram a aparecer caçadores,
resolveram parar. Os patos
estavam ficando domestica-
dos”. 

Onças pardas estão
sendo vistas com

frequência, até mesmo
durante o dia. Em dois

anos, num sítio em
São Jorge do Ivaí,

11 cães foram mortos
pelos felinos 

O casal Miro e Paulina, que mora
no Bairro Porto Andirá. 



D
epois do lançamento
da nova Toyota Hi-
lux, chegou a vez de
esperar pelas mu-

danças no SW4, utilitário-es-
portivo feito sobre a mesma
base da picape, mas que
dessa vez ganhará uma iden-
tidade visual distinta da do
irmão de plataforma. O mo-
delo chega às lojas entre o
final de fevereiro e início
março.

Como a Hilux, o SUV tam-
bém chegará primeiro com
motorização diesel, ganhando
apenas no segundo semestre
do ano as variantes com mo-
tor flex. Assim como aconte-

ceu com a picape, o novo SUV
trocará o atual 3.0 turbo diesel
de 171 cv pelo 2.8 16V turbo-
diesel de 177 cv de potência
45,9 kgfm de torque. As ver-
sões ainda contarão com tra-
ção 4x4 e câmbio automático
de seis marchas.  Com as mu-
danças, os lojistas acreditam
que o modelo ficará mais
caro, mas não muito.  

Enquanto a nova geração
do utilitário não chega, quem
quiser ainda poderá encontrar
as últimas unidades do mo-
delo atual com bons descontos. 

Por dentro, o interior foi
completamente renovado e

lembra vagamente o do Corol-
la, mas destacando a multimí-
dia com tela grande, bem
como novo volante multifun-
cional e ar condicionado dual
zone. O quadro de instrumen-
tos é igualmente atualizado e
tem cor azul como fundo nos
mostradores principais.

A capacidade de reboque é
de 3.000/2.800 kg, respecti-
vamente manual e automá-

tica. Já a suspensão é double
wishbone na dianteira e mul-
tilink com cinco braços na tra-
seira. A Nova Hilux SW4
2016 vem ainda com tração
4×4 com reduzida, bloqueio
do diferencial traseiro, con-
trole dinâmico de reboque, câ-
mera de ré, sete airbags, TCS,
ESP, Hill Holder, controle de
descida, novas rodas de liga
leve aros 17 ou 18 polegadas,
entre outros.

Para o Brasil, a Nova Hi-
lux SW4 chega a partir da
Argentina e deve utilizar o
mesmo motor 2.8 GD de 177
cv, mas aqui somente com
transmissão automática de
seis marchas. Embora não
revelado, comenta-se que o
modelo terá no exterior ver-
sões GD 2.4, 2.7 a gasolina e
V6 3.5 com até 278 cv. Aqui,
o mais provável é a manuten-
ção do 2.7 Flex.

VEÍCULOS

NOVIDADE   MODELO GANHA

IDENTIDADE VISUAL DISTINTA

DA TOYOTA HILUX

A Nova Toyota Hilux SW4 2016
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U
m empreendedor
de Mandaguaçu,
município da re-
gião de Maringá,

começou a colher os primei-
ros frutos de uma cultura
ainda não muito comum no
Paraná: azeitonas. Na área
cultivada com oliveiras a
produção ainda é reduzida,
uma vez que as árvores vão
completar apenas três anos
e, no Brasil, o ciclo produtivo
tem início a partir do quarto
ano. No continente europeu,
onde o plantio é tradicional,
o auge da produção tem iní-
cio a partir do sétimo ano.  

O produtor Arley José Lui-
ze destaca que o interesse
em cultivar surgiu durante

uma viagem a Portugal, Es-
panha e Itália. Ao retornar,
constatou que os solos brasi-
leiros eram propícios para a
atividade e que já haviam ex-
periências bem-sucedidas
com oliveiras em Santa Cata-
rina, Rio Grande do Sul, Mi-
nas Gerais e até mesmo no
sul do Paraná, inclusive com

marcas próprias de azeites
nos supermercados.  “Como
eu tinha uma área de 5,5
hectares, fiquei animado
com a possibilidade de ser o
primeiro a produzir por
aqui”, comenta.

MERCADO - Luize realizou
pesquisas e constatou que,

por ano, o Brasil importa 55
mil toneladas de azeite de
oliva e outras 35 mil tonela-
das de azeitona. “É um mer-
cado totalmente aberto e ain-
da a ser explorado. Outro
ponto importante é que o pro-
duto descarregado nos por-
tos brasileiros é de má-qua-
lidade. O melhor fica na Eu-
ropa, onde se concentra a
maior parte das plantações
do mundo”, afirma o produ-
tor, lembrando que as suas
primeiras mudas foram tra-
zidas de Maria da Fé, Minas
Gerais. 

Segundo Luize, o custo de
implantação está na casa do
R$ 5 mil por hectare. Ele
conta com orientação técnica
e o espaçamento indicado é
de seis metros entre linhas
por cinco entre plantas, tota-
lizando 333 árvores em cada
10 mil metros quadrados. “É
uma atividade de manejo
simples e sem problemas de
doenças ou pragas. Pelo me-
nos até o momento não tive”,
cita, destacando que também
iniciou a produção de mudas.
“Além disso, estou patente-

ando uma marca de azeite de
oliva e meu próximo passo
será investir na extração”. 

NÚMEROS - Cada hectare
pode produzir cerca de 10 to-
neladas de azeitonas por
safra. Deste total, entre 15%
e 22% será o rendimento
caso o interesse seja a extra-
ção do azeite. Isso possibilita
em torno de R$ 60 mil por
hectare de rendimento. “Por
enquanto ainda não existe
uma empresa que compre a
produção em nossa região. O
produtor deverá se concen-
trar em extrair o azeite ou
apostar na azeitona em con-
serva, uma mais simples”, fi-
naliza. 

Produzindo azeitonas
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PIONEIRISMO 

MANDAGUAÇU
CADA HECTARE

PODE PRODUZIR

ATÉ 10 TONELADAS

E RENDER R$ 60

MIL. POR CLEBER

FRANÇA 

Luize, que foi integrante
do antigo colegiado de

cooperados da Cocamar,
investiu há três anos

no cultivo de 5,5
hectares. Seu objetivo é
implantar uma unidade
de extração de azeite e

comercializar o produto
com marca própria nos

supermercados 





E
squeça tudo o que você já viu em matéria de tra-
tamento odontológico. Quando se fala em evolu-
ção, a Odontologia Perini, localizada em
Maringá, está entre as primeiras da região a con-

tar com equipamentos que possibilitam restaurações in-
dividuais de cerâmica em apenas uma consulta,
ODONTOLOGIA 3D. 

É isso mesmo. Para o paciente, isto significa economia
de tempo com deslocamentos, além do que os moldes de
próteses passam a ser feitos por computador, dispensando
a utilização de massas, como ocorre nos tratamento con-
vencionais.  

Especialista em prótese dental, o odontológo Adriano
Perini explica que sua clínica importou recentemente, da
Alemanha, um equipamento que representa o que há de
mais avançado no gênero em todo o mundo. 

Trata-se do Cerec Omnicam, um exclusivo sistema para
restaurações que utiliza tecnologia em terceira dimensão
(3D). “Um molde é criado em 3D, aliando rapidez e quali-
dade superior”, observa Perini.  

O sistema Cerec Omnicam é fruto de três décadas de ex-
periências e evolução contínua. Em uma rápida demons-
tração, Perini explica que, após ser captada, a imagem
da dentição de um paciente é trabalhada pelo próprio soft-
ware Cerec, que irá oferecer as melhores soluções possí-
veis. O acabamento é feito pelo profissional, que entra em
ação para aplicar a sua técnica. Para completar, a prótese
é confeccionada em 11 minutos com perfeição na sequên-

cia, na própria clínica, de acordo com o que foi projetado.
Perini resume: “Em uma sessão se faz toda a prótese den-
tária, o que poderia demorar semanas pelos métodos tra-
dicionais”. 

A Odontologia Perini é especializada em prótese dentá-
ria, implantes dentários de última geração, ortodontia, e
tratamento da dor orofacial.

Além do Dr. Adriano Perini, atuam na clínica a Dra.
Márcia Perini (Clínica geral e  especialista em endodon-
tia), Dr. Marco Antonio Soni (especialista em periodontia),
e o Dr. Marcos Fernando Bonadio (especializado em orto-
dontia) e Dr. João Paulo Martins.

Rua Joaquim Nabuco,
657, tel. (44) 3262-1700

Maringá - PR. Veja o site:
www.odontologiaperini.

com.br

PRÓTESE DENTÁRIA 

Odontologia Perini faz restaurações
porcelana, lentes de contato
dental em apenas uma consulta

À esquerda,
o molde sendo
feito em computador
e, ao lado, a produção
da prótese

CONTANDO COM EQUIPAMENTOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO, CLÍNICA POSSIBILITA
MAIS COMODIDADE AO PACIENTE, COM RAPIDEZ E QUALIDADE SUPERIOR





Para ampliar a sua capacidade de armazenamento de
grãos, atualmente de 1 milhão de toneladas, a Cocamar in-
vestiu cerca de R$ 62 milhões em 2015 na construção de
silos e na realização de diversas melhorias em seis unidades
estratégias situadas nas regiões noroeste e norte do Paraná
e também em Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul.

Foram construídos 20 silos com capacidade para 6 mil
toneladas cada, aumentando assim em 120 mil toneladas a
capacidade estática. As unidades contempladas foram as de
Santa Cecília do Pavão, Serrinha, Ibiporã e Iporã, com es-
truturas para 12 mil toneladas cada uma, Assaí, Umuarama
e Nova Andradina, com silos para 24 mil cada.

GRIPE AVIÁRIA – Depois de uma trégua de
seis meses, os Estados Unidos relataram no dia 15/1
um novo caso de gripe aviária. No ano passado, a
doença provocou embargos à carne de frango dos
EUA e derrubou a produção de carne de perus e de
ovos no país. 

EXPORTAÇÕES - A balança comercial do agro-
negócio registrou recorde em 2015 dos últimos nove
anos, respondendo por 46,2% de tudo o que é ven-
dido ao exterior. Dados divulgados pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)
apontam que as exportações de soja em grão, milho,
frango in natura, café e celulose deram um salto.

INVESTIMENTOS -
Para 2016, as cooperativas

paranaenses projetam
aportes de R$ 2,5 bilhões,

volume 8% maior que
o aplicado em 2015,

conforme o Sindicato e
Organização  das

Cooperativas do Paraná
(Ocepar). Os recursos

serão utilizados,
basicamente, na ampliação

de estruturas de
armazenagem, construção
de unidades operacionais,

melhorias diversas e
instalação de plantas

industriais. 

Cocamar construiu 
silos para 120 mil 
toneladas em 2015

Ao lado, obras em
Nova Andradina (MS)

e, embaixo, em
Umuarama (PR) 
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Diferentemente de outros setores
de consumo, o de café conseguiu re-
gistrar ao menos um ligeiro avanço
no país no ano que passou, a des-
peito da crise. A demanda pelo pro-
duto no Brasil nos 12 meses entre
novembro de 2014 e outubro de
2015 subiu 0,86%, para 20,508 mi-
lhões de sacas, conforme o relatório
Indicadores do Consumo de Café no
Brasil da Associação Brasileira da
Indústria do Café (Abic). O consumo
per capita de café também teve li-
geira alta, segundo o indicador da
Abic, e saiu de 4,89 quilos de pro-
duto torrado e moído em 2014 para
4,90 quilos no ano passado. 

CONTINUA - Diante do desem-
penho do setor, em plena crise, a
expectativa da Abic é de novo cres-
cimento moderado este ano, para
até 21 milhões de sacas. “Acredita-
mos que o consumo deve se man-
ter ou ter ligeira alta”, disse Nathan
Herszkowicz, diretor-executivo da
entidade, ao Valor Econômico. Para
ele, o desempenho “confirma que o
café é produto de ampla aceitação,
de custo baixo e que, por isso, re-
siste à crise”. 

Nem a alta dos preços do café tor-
rado e moído no varejo foi suficiente
para derrubar a demanda. De acordo
com a Abic, a alta reflete a valoriza-
ção da matéria-prima no mercado. 

CONSUMO - O relatório da Abic tam-
bém destacou o avanço do consumo
das chamadas monodoses, seja na
forma de cafés expressos, sachês ou
cápsulas. Segundo pesquisa da Eu-
romonitor, feita sob encomenda pa-
ra a Abic, as vendas das cápsulas
de café alcançaram R$ 1,4 bilhão e
a estimativa é de que atinjam R$
2,96 bilhões em 2019. 

Além disso, a pesquisa mostrou
que mais de 80% dos lares brasilei-
ros consultados consomem café. Mas
a crise no país também gerou, por
exemplo, migração para marcas
mais baratas em alguns segmentos
da sociedade. Citando dados de pes-
quisas referentes a 2014, a Abic in-
formou que o café em pó represen-
tou 81% do volume consumido no
país e as cápsulas, 0,6%, com a pos-
sibilidade de dobrar até 2019.

Consumo de café
teve alta em 2015 



C
om 31 anos de ida-
de, dos quais cinco
participando da Co-
pa Cocamar, o pro-

dutor Alison Kumasaka, mo-
rador de São Jorge do Ivaí,
a 50km de Maringá, faz his-
tória numa posição que qua-
se não aparece mas é fun-
damental para as conquistas
do time. Desde 2011, ele só
não ganhou o título de go-
leiro menos vazado em
2014. Nos demais, reinou ab-
soluto.  

Os times de cooperados
que representam São Jorge
do Ivaí têm tradição de estar
sempre nas cabeças. Na ca-
tegoria Livre, da qual Alison
participa, já foram campeões
quatro vezes, sendo duas
nos últimos anos (2011 e
2015), ficando em segundo

em 2012 e terceiro em 2013.
“É uma garotada nova que
joga junto desde criança, por
isso tem muito entrosa-
mento”, afirma. Da mesma
forma, na categoria Vetera-
nos o produtor já acumula
dois títulos. 

BASEBALL - Apaixonado
por esportes, Alison jogou
baseball por muito tempo e
desde os 14 anos, futebol.
Como não ia bem na linha
e no baseball já atuava co-
mo receptor, posição na
qual as exigências são se-
melhantes, não teve dú-
vida de optar pelo gol. “A
adaptação foi fácil. É só
preciso ter reflexo e não
ter medo da bola”, resume
Alison, que possui mais de
20 troféus de goleiro me-
nos vazado obtidos em vá-

rias competições.

Quando veio estudar em
Maringá, ele conta que par-
ticipou dos Jogos Escolares
e da Copa Unimed, sendo,
aos 17 anos, chamado para a
categoria de base do time
profissional da Amafusa -

Associação Maringaense de
Futsal. Até disputou alguns
jogos, mas a prioridade
eram os estudos e o vestibu-
lar para Agronomia. Então,
largou o futebol, atuando
apenas como hobby.

Para Alison, tão bom
quanto ganhar, é participar
da Copa Cocamar. “A maior
parte do tempo você fica fo-
cado no trabalho na proprie-
dade. E esse é um momento
de relaxar, de confraterni-
zar, conversar com os ami-

gos. E não é só lá no dia. Já
começa antes, nos treina-
mentos”, conta. 

NO TRABALHO - De família
de produtores rurais, ele
também joga um bolão na
agricultura utilizando alta
tecnologia.  A família planta
cerca de 870 hectares em
São Jorge do Ivaí e mais
5.500 hectares na Bahia,
produzindo, por hectare, a
média de 58 sacas de soja
(140 /alqueire) e 115 sacas de
milho (280 /alqueire).

Agroalmanaque                            
Acesse o nosso blog – www.agroalmanaque.com –

e veja várias opções de receitas de fácil 

preparo, além de histórias e curiosidades
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PERSONAGEM   ALISON

ACUMULA TROFÉUS POR SUAS

CONQUISTAS NA COPA COCAMAR

E EM OUTRAS COMPETIÇÕES.

POR MARLY AIRES 

Um goleiro campeão 

Alison é um colecionador de troféus.
Na foto ao lado, com o time campeão
da categoria Livre na Copa Cocamar 2015,
disputada em dezembro 



Desde muito jovem, Karen
Franciele Betoni Bianchini,
moradora em Ângulo, perto
de Maringá, conhece a re-
ceita e a adotou como sua.
Simples de fazer e saborosa,
cai no gosto de todos que a
provam. Nas reuniões de fa-
mília, é um prato que não
pode faltar. Na foto, com sua
“ajudante”, Ludmila.

INGREDIENTES CREME

• 1 gema
• 1 lata de leite condensado
• 1 litro de leite
• 1 creme de leite
• 5 colheres de maizena

CALDA 

• 2 cumbucas de morango 
(250 g cada)

• 1 xícara (chá) de açúcar
• ½ xícara de água

PREPARO

Mexer a gema com o leite
condensado. Acrescentar o
leite e levar ao fogo, me-

xendo até levantar fervura.
Colocar a maizena e deixar
apurar. Daí, desligar o fogo
e acrescentar o creme de
leite. Para preparar a calda,

misturar todos os ingredien-
tes e deixar engrossar. A
calda deve ser colocada
sobre o creme. Servir bem
gelado.
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DICAS 
• A ervilha contém várias
vitaminas (A, B e C) e alguns
sais minerais, como ferro e
cálcio. Como tem poucas ca-
lorias, é recomendada para
qualquer tipo de dieta ali-
mentar e para pessoas de
todas as idades. 
• Para manter a cor da er-
vilha, acrescente algumas
folhas de alface à água de co-
zimento.
• Outra forma de conservar
a cor da ervilha é acrescen-
tar um pouco de açúcar à
água de cozimento.  
• Cozinhe a ervilha com o
mínimo de água possível.
Dessa maneira, ela conser-
vará suas propriedades nu-
tritivas. 
• Para que a ervilha fique
tenra mas firme depois de
cozida, retire-a da panela e
jogue-a em seguida dentro
de uma vasilha com água
gelada e uns cubinhos de
gelo. Deixe por alguns minu-
tos e escorra. Pronto, a er-
vilha ficará ótima. 

Creme com morango é
fácil de fazer. Experimente 



C
om o compromisso
de oferecer óleo die-
sel de qualidade aos
seus cooperados, a

Cocamar estruturou-se em
2010 para atuar no segmen-
to de TRR (Transportador-
Revendedor-Retalhista), co-
mercializando atualmente
um volume estimado em 30
milhões de litros por ano,
das marcas Petrobras (BR),
Ipiranga e Shell. O responsá-
vel por essa área é o gerente
comercial de Combustível,
Cleverton Ruffo. 

Segundo Ruffo, cada vez
mais competitiva no setor, a
Cocamar ampliou recente-
mente a sua frota de cami-
nhões-tanque para 12 unida-
des, as quais operam na dis-
tribuição do combustível pa-
ra atender as demandas dos
associados diretamente em
suas propriedades, em qual-
quer ponto do noroeste e
norte do Paraná. De acordo
com o gerente de Negócios
de Insumos, João Carlos
Ruiz, há estudos em anda-
mento para que a Cocamar
estenda esse serviço tam-
bém para regiões vizinhas
nos estados do Mato Grosso
do Sul e São Paulo, onde
mantém entrepostos.  

CONFIANÇA - O cooperado
Luiz Carlos de Faria, produ-
tor de café, limão e criador

de gado em Altônia, no ex-
tremo noroeste paranaense,
conta que é consumidor do
óleo diesel vendido pela Co-
camar, praticamente desde o
início. “A qualidade do com-
bustível nos dá a certeza de
que não teremos problemas
com as máquinas”, afirma
Faria. Para o também coope-
rado Pablo Gessé Mologni,
produtor de grãos em
Cambé, o óleo diesel é um
insumo básico em qualquer
propriedade “e precisamos
ter segurança quanto a sua
procedência”. Mologni é,
também, integrante do Con-
selho de Administração da
cooperativa.

João Carlos Ruiz lembra
que a Cocamar decidiu in-
gressar nesse segmento pa-
ra atender uma reivindica-
ção dos produtores, interes-
sados em contar com um
produto confiável. “Com isso,
acabamos inserindo mais
um importante item ao nos-
so portfólio”. 

COMBUSTÍVEL 

TRR    DOZE CAMINHÕES FAZEM A ENTREGA DIRETAMENTE NAS PROPRIEDADES DOS

COOPERADOS, EM QUALQUER PONTO DAS REGIÕES NOROESTE E NORTE DO ESTADO

Cocamar se fortalece na 
distribuição de óleo diesel 
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Acima, um dos
novos caminhões
(frota foi ampliada
para 12 unidades);
ao lado, os cooperados
Luiz Carlos de Faria
(esq) e Pablo Gessé
Mologni e, embaixo,
a estrutura TRR
em Maringá

30
milhões de litros

por ano são
comercializados 
atualmente pela

cooperativa





C
onhecida pela quali-
dade de sua terra, São
Jorge do Ivaí – a
50km de Maringá –

bem impressionou Guerino
Stábile, que tinha vindo para
o Paraná dar uma olhada no
sítio adquirido pelo genro An-
tonio e a filha Maria. Então,
ficou decidido: como a vida de
meeiros de café numa fazenda
em Guarantã (SP) não prome-
tia muito, ele e a esposa Ana
também acabaram compran-
do 10 alqueires fechados de
mata na localidade parana-
ense. 

Em 1953, empreitaram
peões para abrir metade do
sítio e construir  uma pequena
casa de madeira, com telha de
barro e assoalho. Só então se

animaram a colocar tudo o
que tinham, até mesmo uma
vaca prenha, em um cami-
nhão, para pegar a estrada
com os filhos. Na época Alci-
des, um dos mais novos de
oito irmãos, tinha 13 anos.

A viagem demorou mais do
que o esperado. Saíram de
madrugada, mas quando che-
garam à divisa com o Paraná,
uma forte chuva e o barro im-
pediram que embarcassem na
balsa para atravessar o Para-
napanema. Ana e as filhas
Antenisca e Irene foram dor-
mir em uma pensão enquanto
os homens se abrigaram sob
a lona do caminhão, para cui-
dar da mudança. No outro dia,
esperando a terra enxugar
um pouco, só foi possível

subir na balsa depois das 10
horas.

MATAGAL - Já viajando por
terras paranaenses, Alcides se
recorda que na maior parte do
caminho, a mata já havia sido
derrubada e, no lugar, surgia
uma “floresta” de café. Mas
quando chegaram a São Jorge
do Ivaí, ainda viram muita
mata. E, depois de muito
barro, faltando apenas mil
metros para chegar ao sítio, o

caminhão quebrou. 

Ana, Alcides e as irmãs fi-
zeram o resto do caminho a
pé, enquanto Guerino e os de-
mais filhos tiveram que posar
mais uma noite no caminhão.
A mudança só foi chegar no
sítio no final da tarde.

Três anos depois, plantados
o café e as culturas de subsis-
tência, Sebastião, um dos fi-
lhos que ficaram em São

Paulo, decidiu se mudar para
o Paraná. Foi aí que a família
derrubou os restantes cinco
alqueires de mata. 

Os Stábile se encantaram 
com São Jorge do Ivaí
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HISTÓRIA

FAMÍLIA DO CAMPO COMO

TODO MUNDO, ELES ENFRENTARAM

A MATA PARA LIDAR COM CAFÉ

E SÓ MAIS TARDE SE RENDERAM

À SOJA. POR MARLY AIRES 

Com 10 alqueires, não era fácil juntar dinheiro. Nem sem-
pre havia café e os Stábile se viravam como podiam. Ali-
mento não faltava e o milho e o feijão excedentes eram
vendidos, além de aves e suínos. 

Em 1978 a soja ganhou seus dois primeiros alqueires no
sítio,  após o arranquio de 4 mil pés de café. O plantio foi

feito com uma plantadeira de seis linhas, puxada por um
trator pequeno. Sem qualquer orientação, a família tentava
resolver os problemas conforme surgiam. Uma espiada na
vizinhança também ajudava.

Só quando Alcides decidiu se associar à Cocamar, no final
daquela década, é que eles passaram a contar com  orienta-
ção técnica. “Aí a coisa deslanchou”, diz o produtor. 

Foi só durante os anos 1980 que Alcides e o irmão José co-
meçaram a adquirir um pedacinho de terra aqui e outro
acolá. Hoje, Alcides, que é casado com Arminda, cultiva nove
alqueires de soja e milho com a ajuda dos filhos Roberto e
José Nilson, que ainda arrendam mais 15 alqueires cada
um. A outra filha, Ivone, é professora. Os filhos já deram
quatro netos aos pais. 

Com 75 anos, Alcides ainda tem disposição para acompa-
nhar o trabalho dos filhos e reside na mesma propriedade
de quando chegou ao Paraná. 

Do café para a soja

Acima, Alcides e
dona Arminda;

na foto de baixo,
os desbravadores

Guerino e Ana:
quando chegaram,

ainda havia
muito mato 

“Aí a coisa
deslanchou”
(referindo-se,
Alcides, sobre
quando 
decidiu ser
associado da
Cocamar,no
final dos
anos 1970  



Os mais velhos contavam que certas cobras seguiam
o batido do machado. Alcides lembra que certa vez,
quando o pai e um irmão estavam abrindo a mata, apa-
receu uma jaracuçu dourada. “Dizem que ela vem na ba-
tida do machado, que o barulho a deixa enfezada”,
afirma. A cobra já armava o bote, pelas costas do pai
distraído, mas José o salvou, acertando a serpente com
uma foice.

As cobras vinham 
na batida do machado

Com uma média de duas a três famílias a cada cinco
alqueires, a Água de Itamarati, em São Jorge do Ivaí,
onde Alcides ainda mora com um dos filhos, tinha mais
de 200 famílias no auge do café. “Atualmente há só três
famílias”, lamenta, se recordando que, naquele tempo,
se trabalhava muito e as coisas eram difíceis, mas tam-
bém o povo sabia se divertir. “Todo fim de semana
havia baile, terço ou futebol. Todo mundo se reunia e
se ajudava”, recorda-se.

O povo se foi 
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Aquelas geadinhas que
sapecavam folhas e galhos,
demandando uma poda le-
ve, eram comuns e não cau-
savam tantos prejuízos.
Mas, a cada quatro ou cinco
anos, vinha uma de arre-
piar. No intervalo, era possí-
vel tirar duas a três co-
lheitas boas de café, que ren-
diam um bom dinheiro. 

A primeira das grandes

geadas enfrentada pela fa-
mília foi a de 1955. O cafe-
zal, que já começava a emi-
tir botões, teve que ser re-
plantado em 80%. No dia an-
terior, a neblina e o vento
frio já congelavam tudo. 

Mas nada que se compa-
rasse a grande geada negra
de 1975, que acabou com os
cafezais de grande parte do
Paraná, fazendo com que

muitos produtores desistis-
sem de vez da cultura.
“Como tinha chovido bas-
tante e as poças no sítio já
congelavam no dia anterior,
nem arriscamos sair de
casa. Só sentimos de longe
o cheiro do café queimado”.
A família insistiu na cafei-
cultura até quase o final da
década de 1980, quando,
enfim, decidiu arrancar o úl-
timo lote.

Tocando a vida, de geada em geada

Em 1966, outra geada
forte seguida de uma estia-
gem, deixou tudo seco ao
redor e propício a queima-
das.  Quando Alcides e o pai
levavam uma parente a Flo-
raí, se viram no meio de um
incêndio, sem ter por para
onde fugir: o jeito foi segui-
rem em frente. “Meu pai,

que estava na carroceria,
ficou todo sapecado”, conta
o cooperado.

No final da década de
1980, a família passou por
outro apuro com secas e in-
cêndios. O fogo começou
num lixão próximo ao sítio,
mas com o vento forte,

avançou rápido pela pal-
hada de trigo, café e pasta-
gem da propriedade,
atingindo dois alqueires. Ao
todo, na região, foram quei-
mados mais de 40 alquei-
res, com o fogo pulando até
mesmo o asfalto e os acei-
ros que eram feitos para
tentar combatê-lo.

Incêndios também assustavam 

Em 1958, Alcides e a família também precisaram enca-
rar a fúria do tempo. Com o céu fechado e ventos fortes,
ele correu para fechar as janelas de casa, mas não deu
tempo. Um redemoinho chegou antes, invadindo a casa e
arrancando as telhas.

Com a ajuda de vizinhos, em mutirão, dividiram o grupo
em duas frentes de trabalho. Enquanto alguns arrastavam
os móveis, tentando evitar que a chuva destruísse tudo,
outra reunia as telhas que e recobria o telhado. Como de-
morou um pouco para começar a chover, deu tempo de ter-
minar a cobertura antes que a tempestade desabasse.

O redemoinho 
O café começou a

ser erradicado
em 1978 e,

atualmente, a
família sobrevive

do cultivo de soja;
na foto ao lado, Alcides

(criança de chapéu a
frente), com familiares,
em um evento em São

Jorge do Ivaí, em 1954.  




