


O sucesso
não é por acaso

Pela primeira vez uma
produtora chega ao topo do
Concurso de Produtividade
de Soja promovido pela Co-
camar, em sua quarta edi-
ção consecutiva. Os vence-
dores foram conhecidos na
noite de 11 de maio, du-
rante um fórum técnico or-
ganizado pela cooperativa

na Expoingá 2015. O prê-
mio máximo ficou com a
cooperada Cecília Barros
de Mello Falavigna, mora-
dora em Maringá e com
propriedade em Floraí.
Orientada pelo agrônomo
Valdecir Gasparello, da
unidade local da Cocamar,
Falavigna obteve média,

na safra 2014/15, de
193,34 sacas por alqueire.
Ela foi representada, na
premiação, pelo filho Pau-
lo César Falavigna. 

O Concurso foi dividido
desta vez em duas catego-
rias: participantes que fa-
zem Integração Lavoura,
Pecuária e Floresta (ILPF)
e Geral. O vencedor da pri-
meira e os três principais
classificados da segunda,
além dos respectivos en-
genheiros agrônomos, re-
ceberam como prêmio uma
viagem no mês de agosto
ao “Corn Belt” nos Estados
Unidos, oportunidade em
que irão visitar fazendas,
empresas e também a
Farm Progress Show, uma
das maiores feiras tecnoló-
gicas do agronegócio em
todo o mundo. 

ILPF - O ganhador dessa
categoria ILPF foi o coope-
rado Albertino Afonso

Branco, de Iporã, com mé-
dia de 145 sacas por al-
queire, orientado pelo
agrônomo Fernando Cecca-
to. No Geral, além de Fala-
vigna, Edio Alberto Favo-
retto, de Maringá, garantiu
o segundo lugar com mé-
dia de 192,52 sacas  por al-
queire, e Gerson Bortoli,
de Umuarama, o terceiro,
com 191,89 sacas por al-
queire. Os agrônomos que
os assistiram foram, res-
pectivamente, Emerson
Fuzer e Washington Ono. 

EVOLUIR - Ao comentar
os resultados do Concurso,
o gerente técnico Leandro
Cezar Teixeira reforçou
que o objetivo da coopera-
tiva é criar um ambiente
regional que estimule pro-
dutores e técnicos a de-
safiarem seus conheci-
mentos e incentivar a ado-
ção de práticas  inova-
doras para extrair
todo o potencial de

“Queremos
chegar ao
patamar de
250 sacas
por alqueire
nos próximos
anos, temos
tecnologias
disponíveis
e todas as
condições
para isso”

LEANDRO CEZAR
TEIXEIRA, gerente
técnico da Cocamar 

Cecília com o filho
Paulo César e o

administrador Waldemar
Orlandelli: produtora

aprimora cada vez
mais os seus números
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SAFRA 2014/15 Produtora
Cecília Falavigna vence o 4º
Concurso de Produtividade de Soja
da Cocamar. Por Rogério Recco

193,4
sacas por alqueire, 

na área do Concurso, 
foi a produtividade

da campeã 



NÃO SOBREVIVE - O presidente do Conselho de Administração da Cocamar, Luiz
Lourenço, ressaltou, ao final, a grande diferença que existe entre a produtividade dos
agricultores que se destacam por buscar resultados cada vez melhores e, também,
os que se mantém em níveis baixos. “Não existe viabilidade para quem não é compe-
titivo”, argumentou. 

produtividade
da soja. “Quere-

mos chegar ao patamar de
250 sacas por alqueire
nos próximos anos, temos
tecnologias disponíveis e
todas as condições para
isso”, disse. 

Teixeira comentou que
nos quatro anos de reali-
zação do Concurso, houve
entre os ganhadores uma
estabilidade de produção
mesmo nos anos difíceis,
de clima adverso. Nos úl-
timos quatro anos, en-
quanto a média de pro-

dutividade de soja no Pa-
raná foi de 134 sacas por
alqueire, na região da Co-
camar ela ficou em 129
sacas. No entanto, entre
os produtores que partici-
param do Programa de
Aumento de Produtivi-
dade Sustentável de Soja
(Paps), mantido pela coo-
perativa, a média ficou
em 148 e, nos quatro
anos do Concurso, os ven-
cedores tiveram média de
177 sacas por alqueire.
“Isto demonstra que é
possível evoluir”, comple-
tou.
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Edio Alberto Favoretto,
de Maringá, assessorado
pelo agrônomo Emerson
Fuzer, garantiu o
segundo lugar com
média de 192,52 sacas
por alqueire 

Gerson Bortoli, de
Umuarama, obteve a
terceira colocação,
registrando média
de 191,89 sacas por
alqueire. Ele foi
assistido pelo agrônomo
Washington Ono. 

Albertino Afonso Branco, de Iporã,
foi o ganhador da categoria ILPF,
com média de 145 sacas por
alqueire, orientado pelo
agrônomo Fernando Ceccato
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Promovida na noite de 21 de
maio na Associação Cocamar
em Maringá, a solenidade de
premiação do Concurso de
Produtividade Integrada
(PIN) Syngenta-Cocamar con-
firmou o resultado do 4º Con-
curso de Produtividade de
Soja (safra 2014/15) organi-
zado pela cooperativa.

Dos quatro ganhadores des-
te último, três utilizaram o
portfólio de produtos daquela
companhia, que foi represen-
tada no evento, entre outros,
pelo diretor de Marketing
Sul, André Pozza, e o gerente
regional de vendas, André
Coelho. Pela Cocamar, além
de vários gerentes, estavam
o vice-presidente executivo
de Negócios, José Cícero Ade-
raldo, o superintendente de
Negócios Arquimedes Ale-
xandrino, e o superintenden-
te de Varejo, Café e Fios, Mar-
co Roberto Alarcon. 

O primeiro lugar ficou com
a produtora Cecília Falavig-
na, que possui propriedade
no município de Floraí: ela re-

gistrou média de 193,34 sa-
cas de soja por alqueire. Fa-
lavigna recebeu acompa-
nhamento técnico prestado
pelo agrônomo Valdecir Gas-
paretto. A segunda colocação
foi conquistada por Édio Al-
berto Favoretto, de Maringá,
que alcançou 192,52 sacas
por alqueire, assistido pelo
agrônomo Emerson Cristiano
Fuzer, e o terceiro por Maurí-
cio Capoia, de Paiçandu, com
184,32 sacas por alqueire,
orientado pela agrônoma
Christiane Longo. Todos fo-
ram premiados com uma via-
gem para o Nordeste. 

TENDÊNCIA - De acordo
com o vice-presidente execu-
tivo de Negócios da Cocamar,
José Cícero Aderaldo, a busca
contínua pelo aumento da
produtividade é a única for-

ma de os produtores se man-
terem competitivos. “A dife-
rença entre o lucro e o preju-
ízo pode estar, justamente, na
produtividade conquistada”,
citou. De acordo com ele, a
tendência é de declínio nos
preços da oleaginosa, uma
vez que os países produtores
vêm obtendo grandes safras
e está sendo feita a recompo-
sição dos estoques internacio-
nais. “Só sobrevive quem
investe em tecnologias para
produzir mais com menos”,
acrescentou. Segundo o diri-
gente, concursos oficiais, co-
mo o do CESB (Comitê
Estratégico Soja Brasil) sina-
lizam que é possível ultrapas-
sar a marca de 100 sacas por
hectare (240 por alqueire) e a
Cocamar tem a meta de che-
gar, nos próximos anos, ao
patamar de 250 sacas por al-

queire em seus concursos de
produtividade. 

Para o diretor de Marketing
Sul da Syngenta, André
Pozza, as médias alcançadas
pelos melhores produtores
demonstram que é possível,
num contexto geral, produzir
muito mais. Nascido em Iva-
tuba, município da região de
Maringá, Pozza disse que
cresceu vendo o avô alcan-
çando médias não superiores
a 80 ou 100 sacas por alquei-
re, que eram normais nas dé-
cadas de 1970 e 1980.. “Se
imaginássemos que um dia
estaríamos falando em 250
sacas por alqueire, isto pare-
ceria impossível”, salientou.
Quanto ao PIN Syngenta-Co-
camar, Pozza lembrou que
pequenos detalhes fizeram a
diferença do primeiro para o

segundo colocado. “Temos
um futuro muito promissor
no que refere ao aumento da
produtividade, mas os produ-
tores precisam atentar para
cada detalhe”, completou. 

Encerrando a programação,
o agrônomo Valdecir Gaspa-
retto, que prestou assistência
à produtora campeã, Cecília
Falavigna, explicou a tecnolo-
gia utilizada e lembrou que
nas quatro edições do Con-
curso de Produtividade de
Soja pela Cocamar, Falavigna
obteve médias expressivas, à
exceção apenas do ciclo
2013/14, quando alcançou
164 sacas por alqueire. Na
primeira em 2011/12, foram
180 sacas; no ciclo seguinte
(2012/13), 184; e, na recente
temporada 2014/15, 193 sa-
cas por alqueire.

PIN: tecnologia faz a diferença
para o aumento da produtividade

“A diferença
entre o lucro
e o prejuízo
pode estar,
justamente, na
produtividade
conquistada”

JOSÉ CÍCERO
ADERALDO,
vice-presidente
executivo de Negócios,
da Cocamar 

A partir da esquerda, em pé: Rafael Furlanetto, coordenador técnico de culturas anuais regiões I e II da Cocamar, Juliana
Schreder (Syngenta), André Coelho, gerente regional de vendas da Syngenta,  José Cícero Aderaldo, vice-presidente executivo
de Negócios da Cocamar, Juliano Castaldo (Syngenta), André Pozza, diretor de Marketing Sul da Syngenta, Rodrigo Dena,
representante técnico de vendas da Syngenta) e Arquimedes Alexandrino, superintendente de Negócios da Cocamar; sentados:
agrônomo Emerson Cristiano Fuzer (Cocamar), Édio Alberto Favoretto (2º colocado), Cecília Falavigna (1ª lugar), agrônomo
Valdecir Gaspareto (Cocamar), Maurício Capoia (3º lugar) e agrônoma Christiane Longo (Cocamar). 
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O governo federal acabou estendendo até maio de 2016 o
prazo para inclusão do imóvel rural no Cadastro Ambiental
Rural (CAR). Até o final de abril haviam sido registradas no
Paraná, 22,33% do total de 15.391.782 (ha) de área passível de
regularização ambiental no sistema informatizado (SICAR).

A inscrição é condição necessária para que os imóveis façam
parte do Programa de Regularização Ambiental (PRA). Isso
dará início ao processo de recuperação ambiental de áreas de-
gradadas dentro dos terrenos, conforme prevê a Lei 12.651, de
2012, a chamada Lei Florestal.

ATENÇÃO - A não inscrição no CAR poderá gerar ao produ-
tor sanções como advertências ou multas e não obtenção de
autorização ambiental ou crédito rural. Somente com o CAR
será possível aderir ao PRA (Programa de Regularização Am-
biental), que traz uma série de benefícios, dentre os principais
a utilização da Área de Preservação Permanente (APP) no côm-
puto do percentual da área de Reserva Legal, e dispensa de
recuperação de Reserva Legal em imóveis de até quatro mó-
dulos fiscais.

Os profissionais da Unicampo estão preparados para auxiliar
os produtores rurais com sua inscrição e regularização. No en-
tanto, a orientação é que o proprietário rural não deixe para
realizá-la no último momento, pois é improvável que haja
novas prorrogações do prazo e os profissionais, devido a alta
demanda, não poderão atender a todos. (Unicampo) 

CAR precisa ser feito logo

A segunda etapa do Fórum
Nacional de Agronegócios
CBN, programada para o
mês de junho nas cidades
de Maringá, Londrina, Cas-
cavel e Ponta Grossa, terá
como palestrante o econo-
mista Alexandre Mendonça
de Barros (foto) , da empre-
sa MB Associados de São
Paulo.  A iniciativa é da Rá-
dio CBN Maringá com apoio
da Cocamar do Sistema Fe-
deração da Agricultura do
Estado do Paraná (Faep).

A edição deste ano foi
aberta no começo de abril
com palestras do ex-presi-
dente do Instituto Ambien-
tal do Paraná (IAP), Vítor
Hugo Burko, em Maringá e
Londrina, sobre as exigên-
cias ambientais.  Outras
duas etapas estão agenda-
das para o segundo semes-
tre. 

Desta vez, Alexandre Men-
donça de Barros vai fazer
uma análise e apresentar
possíveis tendências do ce-
nário internacional de com-
modities agrícolas, com
destaque para as culturas
de soja, milho e trigo – um
assunto de grande interesse
dos produtores paranaen-
ses. Naquele mês, em que a
safra de grãos dos Estados
Unidos estará ainda em es-

tágio inicial de desenvolvi-
mento, a expectativa é que
o mercado trabalhe com a
projeção de volumes recor-
des.

ONDE E QUANDO - As
palestras são gratuitas e os
interessados em participar
podem obter mais informa-
ções na Rádio CBN daque-
las cidades ou em seus
sindicatos rurais. As duas
primeiras estão agendadas
para os dias 16 e 17 de
junho, a partir das 20h, res-
pectivamente nos parques
de exposições de Maringá e
Londrina. As outras duas
nos dias 24 e 25 em Casca-
vel e Ponta Grossa, também
às 20h, em locais ainda a
serem definidos. A expecta-
tiva dos organizadores é
que ao menos 350 produto-
res compareçam a cada
uma das palestras.

Fórum de Agronegócios
faz análise de mercado
em junho

p

APAS 2015 - A
participação anual da
Cocamar no Congresso e
Feira de Negócios em
Supermercados, a APAS
2015, que neste ano
aconteceu de 4 a 7 de maio
na Expo Center Norte em
São Paulo, faz parte das
estratégias da Cocamar para
ampliar o relacionamento
com o mercado. Promovido
pela Associação Paulista de
Supermercados, o evento é
considerado um dos mais
importantes em todo o
mundo e recebeu cerca de
60 mil profissionais do
setor. “É uma grande
oportunidade para estreitar
ainda mais o
relacionamento com os
supermercadistas”, afirma
o gerente comercial de
Varejo da Cocamar, Márcio
Elvira Munhoz. Segundo
ele, o trabalho realizado
há anos pela cooperativa,
está consolidado pela
confiança e a tranquilidade
que proporciona aos donos
de supermercados, e a
qualidade conquistada
junto aos consumidores. 





Fazendo um cálculo sim-
ples, considerando uma pro-
dutividade de 100 sacas por
alqueire e o preço da saca a
R$ 385,00 (cotação do dia
18/5), mesmo descontando
60% sobre a renda bruta co-

mo custo de produção, em
apenas um alqueire é possí-
vel obter uma rentabilidade
de R$ 15,4 mil por ano. Com
esses números, o engenhei-
ro agrônomo especialista em
café, Adenir Volpato, o Gaba-

rito, mostra que alcançar
uma boa produtividade e
rentabilidade não é difícil. Só
é preciso seguir as orienta-
ções técnicas. 

“Para ter produtividade tem
que por comida no pé do
café. Reduzir custos não é di-
minuir a quantidade de adu-
bo utilizada, mas sim usar o
adubo realmente necessário.
E com produtividade, reduzir
o custo da saca. Ou o produ-
tor aumenta a produtividade
e reduz custos ou não terá re-
sultado nem que os preços
do café disparem”, afirma Ga-
barito, ressaltando que o
valor atual pago pela saca
não está ruim. “O que está
ruim é o custo”, enfatiza. 

QUALIDADE - Outro ponto
que pega, segundo o especia-
lista, é a qualidade do café.
“Vemos muitas lavouras que
estão cheias de frutos, mas
estes não estão totalmente
granados. Faltou comida ou
água”, comenta. O agrônomo
alerta, entretanto, que mes-
mo quem está colhendo
grãos graúdos, cereja, pode
perder qualidade e preço se
não cuidar do manejo no ter-
reiro.

“Pelos preços atuais, uma
noite de chuva em cima dos
grãos colhidos pode signifi-
car uma perda de R$ 20
reais por saca, simplesmente
por deixar de beber duro
para beber duro riado, numa
linguagem mais específica.
A tendência é de que haja

um aumento na diferença
dos preços praticados para o
café de melhor qualidade por
conta da maior oferta de café
ruim em estoque”, diz Gaba-
rito.

As recomendações básicas
para obter qualidade são co-
lher com o maior número
possível de grãos cerejas e
optar por iniciar pelas lavou-
ras mais novas. Como a ten-
dência é que estas produ-
zam bem no ano seguinte,
isso confere um tempo

maior para descanso e recu-
peração do cafezal. Se deixar
os grãos secarem no pé, a
planta sofre mais. E o produ-
tor que colhe café verde
perde não só na qualidade,
mas também no peso. O
grão colhido verde depois de
seco pesa menos do que o
colhido cereja. “E mesmo ca-
prichando na secagem, o
grão verde fatalmente vai
dar defeito. Não tem como
recuperar sua qualidade de-
pois de colhido”, alerta o
agrônomo.

O custo é que judia

“Ou o produtor aumenta a
produtividade e reduz custos
ou não terá resultado nem que
os preços disparem”
ADENIR FERNANDES VOLPATO, o GABARITO

Rodovalho: em 9,7 hectares, expectativa
de colher 750 sacas em coco
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CAFÉ

TEMPO DE COLHEITA 
Produtor precisa ficar atento ao
manejo no terreiro para garantir
qualidade e, claro, melhor
remuneração. Por Marly Aires

Outra recomendação é realizar a poda ou esqueletamento
nos cafezais mais velhos, adotando a prática em 50% dos pés
de café da propriedade, alternando a outra metade da lavoura
no ano seguinte, de forma a ter sempre uma parcela com alta
produção. Isso manterá a colheita estável, eliminando o ano
de baixa produção, obtendo grãos de melhor qualidade e a
um custo menor, por colher praticamente a mesma coisa
numa área menor. 

Gabarito afirma que quem opta por manejar a lavoura com
esqueletamento de metade da área a cada ano, produz, con-
siderando os dois anos, o mesmo que o produtor que opta por
continuar com a lavoura produzindo bem em um ano e pouco
no outro, fazendo uma média praticamente idêntica. “A dife-
rença fica por conta da qualidade dos grãos e da redução de
custos no sistema de esqueletamento. Estes sim são comple-
tamente diferentes. Não pode ter dó de podar”, enfatiza.

Podar 50% do cafezal 
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Com o objetivo de discutir
sobre os cuidados com a co-
lheita, pós-colheita e qualidade
do café, a Cocamar promoveu
de 29 de abril a 22 de maio a
terceira rodada de reuniões téc-
nicas em grupo com cafeicul-
tores de sua área de ação. São
nove grupos que se reúnem a
cada dois meses nas cidades
de Altônia, Cianorte, Pitanguei-
ras, Carlópolis, Congoinhas,
Maringá, Rolândia, Apucarana
e São Jerônimo da Serra.

O trabalho teve início em de-
zembro de 2014 e conta com a
participação de 15 a 20 produ-
tores de cada região em média,
sempre na propriedade rural
de um deles. “O objetivo é que
haja uma troca de experiências
com cada um mostrando seu
trabalho, visando o aperfeiçoa-
mento constante”, afirma Rob-
son Ferreira, coordenador téc-

nico de Culturas Perenes.

Os assuntos debatidos são de-
finidos pelos próprios produto-
res e variam de acordo com a
época e a demanda no campo.
O bate-papo é feito com a equi-
pe técnica da Cocamar e con-
sultores contratados, abrindo
espaço para troca de experiên-
cias e tirar dúvidas sobre todo
o ciclo de produção do café até

a comercialização. 

Os pontos básicos para obter
resultado com o café, tema re-
corrente nas palestras, são me-
canização, aumento de produ-
tividade e busca de rentabili-
dade. “Estamos discutindo com
os produtores todas as etapas
do ciclo da cultura visando em
2016 mensurar os resultados
desse trabalho em um concur-
so de produtividade”, afirma
Robson. Esse grupo será privi-
legiado com informações, até
pelo contato mais próximo.
Quem quiser participar deve
procurar sua unidade.

Cocamar promove 
reuniões técnicas A colheita de café teve início

na segunda quinzena de abril
e deve se estender até agosto.
De um modo geral as lavouras
estão bastante carregadas e
tendem a obter boa produtivi-
dade. “O clima favoreceu o de-
senvolvimento do cafezal. Os
produtores que fizeram os tra-
tos culturais, adubação e con-
trole fitossanitário terão uma
boa safra”, afirma Robson Fer-
reira, coordenador técnico de
Culturas Perenes da Cocamar.

Com a expectativa de colher
500 sacas em coco ou 180 sa-
cas beneficiadas, Antonio Sar-
gi, de Cianorte, iniciou a co-
lheita dia 20 de maio. O produ-
tor possui 15 mil pés em qua-
tro hectares, sendo 10 mil da
variedade Mundo Novo com
seis anos e 5 mil da IPR 100,
plantados há três meses em
uma área de reforma de um
cafezal antigo. 

“A lavoura está bonita e os

pés carregados”, afirma Sargi,
que no ano passado esquele-
tou metade da área. “Para as
pequenas propriedades, é a
melhor opção de renda. Cui-
dando dos custos e da lavoura,
dá resultado”, diz.

Seguindo as orientações da
Cocamar desde que a lavoura
foi plantada há quatro anos,
Valdecir Rodovalho, porcen-
teiro na propriedade de Mar-
cos Franzato, espera colher
750 sacas em coco, ou 260 sa-
cas beneficiadas nos 9,7 hecta-
res de café em Vidigal, distrito
de Cianorte. 

São 34 mil pés das varieda-
des Obatan, Tupi, IPR 98 e IPR
99. A colheita começou dia 15
de maio e vai até agosto. A
mistura de variedades mais e
menos precoces visa intercalar
a colheita. No ano passado,
quando a produção foi menor,
foram colhidas 208 sacas be-
neficiadas. 

Começa a colheita 

Antonio Sargi, de Cianorte: cuidando bem, dá resultado 



O relatório de maio do De-
partamento de Agricultura
dos Estados Unidos (USDA),
divulgado dia 12, trouxe as
primeiras sinalizações para
a temporada 2015/16. A sur-
presa ficou por conta da in-
cisiva repercussão negativa
dos números no dia da di-
vulgação. O USDA indicou
safra e estoques acima do
esperado pelo mercado.  

SIGNIFICATIVOS - Nor-
malmente, no final da tem-

porada, há grandes diferen-
ças nos números. Em maio
do ano passado, o USDA in-
dicou safra de 98,9 milhões
e estoques de 9 milhões de
toneladas. No relatório do
dia 19, para 2014/15, os nú-
meros eram de 108 milhões
e 9,5 milhões de toneladas
respectivamente. Para 2015/
16, o USDA indicou safra de
104,8 milhões e estoques de
13,6 milhões de toneladas.
São volumes significativos.
A previsão é de que a área

plantada nos Estados Uni-
dos fique em patamares re-
cordes. Até o começo do
último decêndio de maio, a
semeadura se desenvolvia
sem maiores problemas. De
certa forma, o USDA foi até
conservador ao não indicar
uma produção acima ou
mais próxima da obtida no
ano passado. 

BRASIL - A produção bra-
sileira de soja deverá totali-
zar 95,07 milhões de tone-
ladas na temporada 2014/
15, com crescimento de
10,4% sobre a safra anterior,
que ficou em 86,12 milhões
de toneladas. A previsão faz
parte do oitavo levanta-

mento da Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Co-
nab). A área deve crescer
4,6% frente a safra passada,
passando de 30,173 milhões
de hectares para 31,573 mi-
lhões de hectares. A produ-
tividade está estimada em
3.011 quilos por hectare, o
que representa acréscimo de
5,5% sobre 2013/14, quando
se colheu, em média, 2.854
quilos por hectare. A maior
produção do país deve ser
registrada em Mato Grosso,
com 27,868 milhões de tone-
ladas, seguida pelo Paraná,
com 17,135 milhões de tone-
ladas e pelo Rio Grande do
Sul, com 14,688 milhões de
toneladas do grão.

Relatório de maio
do USDA indicou
expectativa de
safra e estoques 
acima do esperado 
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MERCADO

SOJA  Acredita-se que a safra em
fase de semeadura nos EUA
atingirá área recorde

O aumento dos custos de pro-
dução da próxima safra de soja
em todo o Brasil e o retorno fi-
nanceiro que será garantido
pelo produtor na temporada
2015/16 está no foco dos negó-
cios do país e já transparece e
atual preocupação do setor.
Diante de uma instabilidade
econômica aliada à incertezas
sobre os recursos e condições
que terá na próxima safra, a
cultura da oleaginosa já exige
um planejamento mais deta-
lhado e criterioso.

Segundo um levantamento
feito pela Agrinvest Commodi-
ties, em alguns Estados, os
atuais preços praticados na
Bolsa de Chicago, aliados aos

prêmios e mais um dólar fu-
turo na casa de R$ 3,30 já re-
sultam em prejuízos em al-
gumas regiões importantes de
produção, principalmente no
Estado de Mato Grosso.

ATENÇÃO MAIOR - "Esse
ano requer, por parte do pro-
dutor, um gerenciamento da
questão do risco de preço
mais focado do que nos últi-
mos anos", afirma Marcos
Araújo. Segundo explica o
analista de mercado da Agrin-
vest, com preços apresen-
tando referências menores no
mercado internacional, a saí-
da para a garantia de preços
melhores para a soja brasi-
leira da nova safra seria o

dólar, principalmente em suas
cotações futuras.

Em um cenário de preços da
soja na casa de US$ 9,46 e
US$ 9,51 por bushel em Chi-
cago, mais prêmios variando
entre 50 e 70 cents de dólar
sobre os valores da CBOT
nos principais portos do país
e mais um dólar de R$ 3,32
em março/16 e R$ 3,37 em
maio/16, há um retorno posi-
tivo, em reais, para os esta-
dos do Paraná, Rio Grande
do Sul, Goiás e a região Sul
de Mato Grosso. No mesmo
quadro, Mato Grosso do Sul
e o Oeste, Sudeste, Nordeste
e Norte de Mato Grosso
amargariam prejuízos.

Aumento de custos preocupa

Um planejamento mais detalhado e criterioso da
safra 2015/16 é a recomendação que os especialistas
estão fazendo aos produtores

95,07
milhões de toneladas

é a previsão para
a safra brasileira

2014/15,
10,4% acima em
comparação às
86,14 milhões 

colhidas no ciclo
anterior 



Como faz periodicamente, o
consultor José Roberto Men-
donça de Barros, da MB Asso-
ciados, de São Paulo, fez pa-
lestra por videoconferência na
manhã de 22 de maio especial-
mente para dirigentes e execu-
tivos da Cocamar. Em sua ex-
posição, que teve como tema o
cenário macroeconômico, Bar-
ros falou sobre a situação da
economia no primeiro trimes-
tre de 2015 nos Estados Uni-
dos, Europa e China, passando

por América Latina e Brasil.  

EUA - Para os norte-america-
nos, os indicadores macroeco-
nômicos do primeiro trimestre
deste ano ficaram abaixo da
expectativa, registrando um
crescimento de apenas 0,2%
sobre o trimestre anterior. Com
isso, de acordo com o especia-
lista, o aumento da taxa de
juros possivelmente não acon-
tecerá em junho, como o mer-
cado aguardava. Apesar do

baixo crescimento, Barros lem-
bra que tem sido sempre as-
sim nos EUA e, nos dez anos
entre 2004 e 2014, a média do
primeiro trimestre fica em
0,6%. Pela mesma compara-
ção, a média de crescimento do
segundo trimestre, para se ter
ideia, é de 2,3%, índice idêntico
ao do terceiro trimestre, en-
quanto que nos três últimos
meses do ano a média da dé-
cada chega a 1,7%.

EUROPA – A situação da eco-
nomia do Velho Continente me-
lhorou em comparação a 2014,
mas as dúvidas quanto a
grave crise enfrentada pela
Grécia continuam e os entendi-
dos se perguntam se a recupe-
ração dos países em dificulda-
des seria sustentável. No curto
prazo, o grande problema é a
economia grega, com muitos
compromissos a honrar. No

primeiro trimestre, comparan-
do com o anterior, a Alemanha
registrou crescimento de 0,3%,
a França de 0,6% e a Itália de
0,3%. Na Zona do Euro, a
média dos países foi de 0,4%. 

CHINA – Houve, de acordo
com Mendonça de Barros,
uma perda de fôlego no pri-
meiro trimestre de 2015, com-
parando com o mesmo período
em 2014. O gigante asiático im-
portou 16,3% a menos e suas
vendas externas caíram 6,4%.
As vendas no varejo tiveram
queda, mesmo caso da produ-
ção industrial. 

AMÉRICA LATINA – Dife-
rente do que se observou em
2014/15, há uma crise política
e uma piora na perspectiva de
crescimento tanto nos países
da Aliança do Pacífico, quanto
nos bolivarianos e no Brasil. 

BRASIL –No cenário domés-
tico, a piora fiscal constitui um
teste de fogo para o ministro
da Fazenda, Joaquim Levy, ob-
servando-se, ao mesmo tempo,
conflitos entre as lideranças do
PMDB, dúvidas em relação a
Petrobras pós-balanço e a per-
gunta sobre mais uma preocu-
pação para os brasileiros: será
que em 2016 teremos algum
crescimento? “O desafio é tra-
zer o crescimento de volta sem
fazer reformas, com poucos in-
vestimentos, com elevação do
desemprego e com as dificul-
dades das empresas”, afirmou
José Roberto Mendonça de
Barros (foto acima). 

Problemas pra todo lado 
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CENÁRIO 

PREOCUPANTE  América Latina,
incluindo o Brasil, vive crise política
generalizada e com baixa perspectiva de
crescimento. Análise macroeconômica foi o
tema de palestra do consultor José Roberto
Mendonça de Barros a dirigentes e
executivos da Cocamar



Difícil, masDifícil, mas
não impossível 

Os volumes de produção
de laranjas na Flórida, se-
gundo maior produtor
mundial depois do Estado
de São Paulo, continuam
em queda. 

A estimativa divulgada
em abril do Departamento

de Agricultura dos Estados
Unidos (Usda, na sigla em
inglês), aponta para uma
colheita, no ciclo 2014/15,
ao redor de 102 milhões de
caixas de 40,8 quilos. Essa
quantidade não fica muito
longe da colhida na tempo-
rada anterior (2013/14), de

104,6 milhões de caixas.
No entanto, se comparada
aos dois anos anteriores, a
diferença é gritante. No
ciclo 2011/12 foram 146,7
milhões e, no ano seguinte,
133,6 milhões. 

A devastadora redução de
44% em apenas quatro sa-
fras, na produção dos po-
mares, resulta da presença
de um inimigo que nin-
guém ainda sabe como en-
frentar: o greening. Letal
para as árvores, a doença
é causada por uma bactéria

(Candidatus Liberibacter)
disseminada pelo inseto
psilídeo. 

Tal enfermidade também
assusta os citricultores bra-
sileiros, calculando-se que
ao menos 20% dos cultivos
paulistas estariam atin-
gidos. Mas para avaliar
realmente o impacto do
greening nos pomares da
Flórida, basta lembrar
que no ano de 1997/98,
quando a doença ainda não
era conhecida,
aquele estado

Grupo da Cocamar
visitou a região

produtora de citros
dos EUA, em abril
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LARANJALARANJA

ESPECIAL Flórida atua em
várias frentes ao mesmo tempo
para conter o avanço do greening.
Por Rogério Recco



americano co-
lheu nada me-

nos que 244 milhões de
caixas – quase 140% a
mais que a quantidade
estimada para este ano.

“A situação da citricul-
tura na Flórida é muito
grave”, comenta o enge-
nheiro agrônomo Lean-
dro Cezar Teixeira, ge-
rente técnico da Cocamar.
Entre os dias 12 e 17 de
abril ele chefiou um gru-
po de técnicos e produto-
res em visita à região.
Segundo Teixeira, o gre-
ening é uma doença se-
vera mas os norte-ame-
ricanos estão empenha-
dos em encontrar solu-
ções que, ao menos, pos-
sibilitem a convivência
com o problema. 

Enquanto a orientação
no Brasil tem sido, desde
o início, de erradicar as
plantas com sintomas,
nos EUA o setor demorou
muito para reagir e a in-
festação se generalizou. 
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CADA VEZ MENOS LARANJAS 
(em milhões de caixas de 40,8 Kg)

A diminuição das safras tem sido significativa.
Na Flórida, as variedades predominantes são
valência (48%), hamilin (29%), grapefruit (6,5%)
e outras (16,5%). 
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LARANJA/FLÓRIDA

O gerente técnico Leandro Cezar Teixeira chama atenção
para o fato de que o greening é especialmente preocupante
para as pequenas propriedades, lembrando que na região
da Cocamar - onde os pomares se situam em municípios do
noroeste e norte do Estado -, elas representam 90% do total.
“O pomar pequeno é muito mais pressionado”, explica Tei-
xeira, acrescentando que acaba ficando inviável manter uma
produção baixa a um custo elevado: “uma hora vai estran-
gular”. Além disso, a erradicação das árvores é altamente
onerosa. Já na média e grande propriedade, se o produtor
fizer uma boa bordadura, o pomar tende a permanecer pro-
tegido por mais tempo. 

Na Flórida, o tamanho dos pomares é semelhante ao que
se vê no Estado de São Paulo, onde as regiões produtoras
estão divididas entre grandes, médias e pequenas áreas. A
luta, nos últimos anos, tem sido desenvolver um conjunto
de tecnologias que possibilite a convivência com o greening. 

RAÍZES - Em Lake Alfred, no Centro de Pesquisas da Uni-
versidade da Flórida, o grupo da Cocamar foi informado
sobre um trabalho que está sendo realizado para avaliar os
efeitos do greening no sistema radicular e o tratamento por
termoterapia da parte aérea.  Estudos apontam que mesmo
sem apresentar sintomas, uma planta contaminada já esta-
ria com 30 a 50% de suas raízes comprometidas. Quando
aparecem os sintomas, pelo menos 70% estariam danifica-
das. Uma das linhas da pesquisa, segundo o gerente, seria
tentar manter o sistema saudável por mais tempo, utilizando
novos porta-enxertos. 

A termoterapia é apenas uma das muitas frentes da pes-
quisa, em que uma máquina é usada para fazer a aplicação
de vapor, por determinado tempo, a uma temperatura de 50
a 54ºC, numa tentativa de eliminar as bactérias instaladas
nas folhas e ramos. Acredita-se essa técnica ainda experi-
mental seja mais eficiente em plantas jovens, de três a qua-
tro anos. O equipamento atinge 100 plantas por dia, mas
pesquisadores ainda avaliam o rendimento operacional e se
vale a pena economicamente. Os efeitos, de qualquer forma,

não são duradouros, uma vez que as bactérias das raízes
tendem a reinfestar as árvores.

As incertezas estão levando produtores a acabar com
seus pomares, observa-se pouquíssimos plantios novos.
Na última safra, para complicar, nada menos que 31% dos
frutos caíram, o que aumentou ainda mais as perdas. 

“O cenário é incerto mas as pesquisas estão avançando”,
afirma Teixeira, citando que há trabalhos sendo desenvol-
vidos, também, com plantas transgênicas. “É grande a pro-
cura por respostas”, conclui. 

Impacto é maior nos
pequenos pomares

Em Clewiston, a 160 quilômetros ao norte de Miami, a
Fazenda Southern Gardens, com cerca de 3 mil hectares
de pomares e uma moderna indústria de suco, adquire
frutas também de outros produtores. A região foi uma
das primeiras da Flórida a detectar a presença do gree-
ning. 

Em visita à propriedade, os brasileiros souberam que é
realizado ali um intenso manejo dos pomares, que inclui
investimento nutricional, erradicação de árvores condena-
das, replantio de talhões internos e aplicação de inseticidas
a cada seis semanas em plantas novas. O esforço é grande
para controlar o psilídeo, o vetor da doença, sendo que
mensalmente as bordaduras do pomar recebem pulveri-
zações por via área. 

Como as plantas são irrigadas, consegue-se antecipar a
produção e se faz o possível para tentar conviver com a
greening e manter as árvores produzindo por mais tempo,
mas a pressão da doença é contínua e muitos produtores
se contentam em ao menos pagar os custos. A estratégia
deles é levar a atividade adiante, mesmo nessas condições,
na esperança de que apareça uma solução. 

MÁQUINAS - A 160
quilômetros de Clewis-
ton, a Fazenda Lykes
exibe um aspecto visual
semelhante ao da Sou-
thern Gardens, mas o
seu diferencial é a co-
lheita mecânica. Há 3,6
mil hectares de pomares
e apenas uma parte é
colhida com máquinas,
que reduzem em 20% os
custos com a operação
manual. Cada equipa-
mento substitui a mão
de obra de uma centena
de trabalhadores, a
grande maioria formada
por mexicanos. O avanço
do greening fez com que
a Flórida  reduzisse a
mecanização da colheita,
receosa de que o estres-
se das árvores aceleras-
se ainda mais a redução
da produtividade. 

Nas fazendas, a
tentativa de conviver
com a doença



Croce Filho: onde os
produtores são mais
conscientes, como na
região de Paranavaí,

a média de infestação
é de apenas 3% 
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O manejo correto dos pomares é um dos meios mais
eficientes para que a doença não se espalhe ainda mais.
Segundo o coordenador do programa de sanidade da ci-
tricultura da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná
(Adapar), José Croce Filho, que integrou o grupo da Co-
camar na viagem à Flórida. “É uma doença terrível de
enfrentar, porque traz junto a matemática do citricultor”,
afirma, referindo-se à lógica de muitos produtores, que
se recusam a eliminar as árvores doentes, mesmo com
produtividade menor, no intuito de extrair o máximo da
produção. 

“Engana muito, no primeiro ano da contaminação a pro-
dutividade da planta cai um pouquinho, no terceiro ano,
cai em média 20%, no ano seguinte dobra, até que a fruta
começa a cair sozinha do pé”, explica Croce. Além disso,
quando o mercado está desfavorável, esta situação piora,
pois o citricultor passa a reduzir os custos de produção
como a aplicação correta de inseticidas e a eliminação
de plantas contaminadas. Desta forma muitos produtores
preferem correr o risco de uma contaminação maior do
pomar e aproveitar a árvore pelos anos restantes. 

Com isso, o Paraná, que já eliminou 750 mil árvores
até agora, deve abater este ano, segundo projeção da Ada-

par, 1,5 milhão de pés de laranja, pois muitos pomares
entraram em uma fase de eliminação completa. Se-
gundo a legislação vigente, com até 28% de contamina-
ção do pomar elimina-se apenas os indivíduos doentes.
Acima deste percentual, todo pomar deve ser erradi-
cado. A diferença de mentalidade é visível. 

Segundo Croce Filho, onde os citricultores são mais
conscientes, como na região de Paranavaí, a média de
infestação pelo greening é de apenas 3%, porém, onde
a consciência se faz ausente, como na região do norte
velho, por exemplo, esta média sobe para 10% de árvo-
res infestadas. Na opinião do coordenador, em um fu-
turo próximo, a citricultura será viável apenas para os
produtores muito conscientes e organizados e os gran-
des produtores. “Para os pequenos produtores pesa de-
mais no bolso, é muito sofrimento, e eles têm muitos
vizinhos que acabam prejudicando”, avalia.

Infestação é menor
onde produtores
fazem manejo correto 

“Engana muito, no primeiro ano
da contaminação a produtividade
da planta cai um pouquinho,
no terceiro ano, cai em média
20%, no ano seguinte dobra,
até que a fruta começa a
cair sozinha do pé”
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LARANJA/FLÓRIDA

Integrante do Conselho
Fiscal da Cocamar, o citri-
cultor Osvaldir Basílio
Sólis, de Rolândia, na ativi-
dade desde 1995, também
participou da viagem aos
Estados Unidos. Na opinião
dele, os norte-americanos
vão conseguir encontrar
uma solução para o gree-
ning, pois “estão dando tiro
para todo lado, fazendo
todo tipo de testes e con-
tando com o apoio finan-
ceiro do governo. Uma hora

eles vão encontrar uma so-
lução”. Dono de 2 mil pés,
com uma produtividade
média de duas caixas por
unidade, “que já foi de qua-
tro quando as plantas eram
mais jovens”, Sólis diz que
a citricultura, desde que
bem conduzida, continua
sendo um bom negócio. Ele
conta que já fez a erradica-
ção de 375 plantas ataca-
das pelo greening nos
últimos anos, mesmo cui-
dando bem do pomar, onde

faz uma bordadura de dez
linhas. 

Um dos problemas que
exigem a atenção das auto-
ridades sanitárias, a seu
ver, é a existência de pe-
quenos pomares caseiros,
em chácaras, onde geral-
mente o proprietário não
faz nenhum tipo de con-
trole do inseto psilídeo, e
que acabam se tornando
focos para a propagação da
enfermidade. 

“Eles vão achar
uma solução”

Em sua edição 1296, o Boletim da Federação da Agri-
cultura do Estado do Paraná (Faep) trouxe uma matéria
sobre o super-herói dos pomares. De acordo com a pu-
blicação, o marketing do suco de laranja produzido na
região da Flórida é poderoso. Enfrentando uma queda
drástica na produtividade dos pomares por conta do gre-
ening e uma queda repentina no consumo de suco de
laranja pela população da ordem de 3%, o Florida De-
partment of Citrus decidiu reformular seu antigo mas-
cote – representado por um herói na forma de uma
laranja que bebia suco de laranja. O objetivo é recupe-
rar os consumidores perdidos, principalmente os jo-
vens, fãs de histórias em quadrinhos. A responsável
pela repaginação do herói foi a gigante dos quadrinhos
norte-americanos, Marvel, que botou o novo persona-
gem em uma história dando uma forcinha para os Vin-
gadores, grupo de super-heróis formado pelo Capitão
América, Homem de Ferro, Thor e outros velhos conhe-
cidos da garotada. O objetivo é recuperar o status de
produto benéfico para a saúde, uma vez que a presença
de açúcar nos sucos de laranja industrializados estava
afastando consumidores mais preocupados com a
saúde, além da presença maciça de concorrentes como
chás, bebidas lácteas, água de coco e outros tipos de
suco que caíram no gosto dos americanos. 

O super-herói dos pomares
Acima, parte do

grupo em visita às
regiões produtoras

da Flórida; embaixo,
detalhe de pomar

•



Agroalmanaque                            

Produtor constrói capela em memória do pai

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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FÉ Nelson Trivilin executou a
obra na mesma base que o pai
utilizou para erguer a antiga igreja
consagrada a Santa Isabel,
da qual era devoto

No limite entre a cidade de São
Carlos do Ivaí e a área rural do
município, na região noroeste
do Paraná, uma pequena capela
consagrada a Santa Isabel da
Hungria chama a atenção pela
beleza do lugar e atrai outros de-
votos. A capela foi construída ao
lado da sede da propriedade do
cooperado Nelson Trivilin, cuja
família cultiva 350 alqueires
com soja, milho e cana de açú-
car na área de ação da unidade
de Floraí.

Nelson, seu pai, Luiz, e o avô,
Antonio, chegaram em 1951 a
São Carlos do Ivaí, vindos de
Araçatuba (SP), onde também
lidavam com café. Na época, 90
alqueires de mata foram postos
abaixo. Na época, Luiz já era
pai de quatro dos 10 filhos,
entre eles Nelson, que é um
dos mais velhos. 

Muito religioso, Luiz havia se
tornado devoto de Santa Isabel
da Hungria. Uma das maiores
preocupações do produtor era
que a família tivesse comida

na mesa. “Ele fazia de tudo
para não deixar faltar alimento,
principalmente nos períodos di-
fíceis pelos quais a família pas-
sou”, conta Nelson.

MUITA GENTE - A capela
original, de alvenaria, com 30
metros quadrados, foi construí-
da em 1970 e a pedra funda-
mental lançada pelo primeiro
bispo de Paranavaí, Benjamim
de Sousa Gomes (1968-1985).
“Muita missa foi rezada aqui.
No auge da cafeicultura, chega-
mos a ter 18 famílias traba-
lhando na propriedade”, conta
o produtor. Eram mais de 50
pessoas e parte delas frequen-
tava as missas.

Com o fim do café e a mu-
dança das famílias para a ci-
dade, a soja tomou conta da
paisagem e a capela ficou so-
zinha no campo, sofrendo a
ação do tempo e dos vândalos.
Da capela original só restou a
base de concreto.

O pai morreu em 1976 e Nel-

son, aos 23 anos, ajudou a
criar os demais irmãos. A so-
ciedade em família terminou 15
anos depois e, na partilha, o
cooperado ficou com a primeira

propriedade. E, na época, pro-
meteu a si mesmo reconstruir
a capela, em memória do pai.

DE VOLTA - Assim, os pou-

cos, ele foi cumprindo a pro-
messa. Cercou, deixando a
área da capela dentro da sede
da propriedade, fez jardinagem
e há dois anos concluiu a obra,
com seis metros quadrados e a
imagem da padroeira. A inau-
guração foi num dia de Santo
Antonio, 13 junho, quando re-
zaram um terço. 

A capela se tornou um espaço
para as orações da família e já
houve ali várias celebrações re-
ligiosas desde então, sendo
também permitida a visita de
interessados. Certa vez um ca-
minhoneiro, que era devoto de
Santa Isabel, ao passar pelo
local, rezou e pediu pela solu-
ção dos problemas que a es-
posa estava tendo na gravidez.
“Depois do nascimento do filho,
o casal veio agradecer”, conta
a esposa de Nelson, Marleni.

O casal Nelson e
Marleni com o filho
Nelson Júnior: capela
está aberta a visita
de interessados

No sangue de Santa Isabel da Hungria fluía a nobreza
das mais poderosas casas reais da Europa, mas ela ficou
conhecida como a “Rainha dos Pobres”. Segunda filha dos
reis da Hungria, André II e Gertrudes de Andechs-Meran,
nasceu em 1207 e morreu aos 24 anos deixando três filhos.
O marido, Ludwig von Hesse, falecido pouco antes da es-
posa, era rei da Turíngia, hoje um dos 16 estados da Ale-
manha. Quando eles assumiram o trono, o reino estava
assolado pela fome e grande parte de sua riqueza foi trans-
formada em alimento para os pobres. Passada a pior fase,
Isabel e o marido reuniram os homens e mulheres em con-
dições de trabalhar, providenciaram sapatos, agasalhos e
ferramentas, e orientaram que todos fossem cultivar os
campos. Em pouco tempo, voltaram os anos de fartura.

Santa Isabel
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Chegamos a Ivinhema

Situado no sudoeste do
Mato Grosso do Sul, a 284
quilômetros de Campo Gran-
de, o município de Ivinhema
acaba de ganhar uma loja
agropecuária da Cocamar –
entregue oficialmente na
noite de 19 de maio. 

Fundada em 1963 e com
23 mil habitantes, Ivinhema
é a segunda cidade do Es-
tado a receber uma estru-
tura de atendimento da coo-
perativa: a primeira foi No-
va Andradina, a 60 quilô-
metros, que em 2014 passou
a contar com uma loja e
também uma unidade ope-
racional para recebimento
de grãos.  

PORTFÓLIO - São mais de
500 metros quadrados de
área construída, situada na
Avenida Brasil 774, saída

para Angélica, onde os pro-
dutores têm à sua disposi-
ção toda a linha de produtos
agrícolas e pecuários das
marcas mais conhecidas,
oferecidos a preços competi-
tivos e em condições espe-
ciais de pagamento. 

Sob o comando do gerente
de produção Hemerson Is-
rael dos Santos, a loja conta
com oito colaboradores, en-
tre os quais a supervisora
Rafaela Carolina Tagliari e
o técnico agrícola Jobson
Canheti Ângelo. 

“A presença da Cocamar
vai fortalecer o agronegócio
em Ivinhema”, afirmou o pe-
cuarista Luiz Carlos Andre-
assi, com o que concordou o
produtor de leite Antonio Or-
lando Maia. Dono de 56 al-
queires e morador ali desde

1971, Maia disse: “a cidade
precisa da cooperativa para
se desenvolver”. Os agricul-
tores também ficaram ani-
mados, caso de Josemar

Freitas da Costa, que produz
café, urucum e mandioca.
Ele completou: “o fato da
cooperativa regular o mer-
cado vai beneficiar a todos”.  

EXPANSÃO Cocamar abre sua
loja agropecuária no município,
o segundo do Estado a receber
uma estrutura de atendimento da
cooperativa. Que não quer parar
por aí. Por Rogério Recco 

“A vinda da
Cocamar, com
sua força e
credibilidade,
demonstra
que Ivinhema
está crescendo
e se desenvol-
vendo”

ÉDER UILSON

FRANÇA LIMA, o

TUTA, prefeito

Placa é descerrada
com a presença de

dirigentes, autoridades
e produtores. São mais

de 500 metros quadrados
de instalações situadas

na Avenida Brasil,
saída para Angélica 



Detalhe da solenidade de
inauguração, que reuniu
mais de 300 convidados 
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“Seremos do tamanho que
os produtores quiserem”,
afirmou o presidente-execu-
tivo José Fernandes Jardim
Júnior durante uma cerimô-
nia que reuniu mais de 300
convidados no salão social
da Sociedade Rural de Ivi-
nhema. Entre eles estavam
produtores e seus familiares,
lideranças do setor e autori-
dades. 

Fernandes disse que as coo-
perativas se diferenciam das
outras empresas porque elas
só se justificam se trouxerem
melhorias aos produtores. Ele
apresentou os números da Co-
camar em 2014 e suas proje-
ções para os próximos anos,
lembrando que o crescimento
“é uma necessidade para en-
frentar o constante aumento de
custos”. Sobre o investimento

em Ivinhema, o presidente
destacou que a função básica
da cooperativa será ajudar a
desenvolver a região. Ele men-
cionou que o potencial regional
é grande, uma vez que o mu-
nicípio está bem localizado,
possui uma grande extensão
territorial, o relevo é predomi-
nantemente plano e o perfil da
população é praticamente o
mesmo do norte e noroeste do

Paraná. Fernandes relacionou
alguns dos projetos econômi-
cos realizados pela Cocamar,
dando especial ênfase para a
Integração Lavoura Pecuária e
Floresta (ILPF), “um modelo
que, com certeza, ajudaria a
impulsionar a região”. “A loja é
o primeiro passo e o nosso fu-
turo no município vai depen-
der muito dos próprios pro-
dutores”, acrescentou. 

O prefeito Éder Uilson
França Lima, o Tuta, comen-
tou que “a vinda da Coca-
mar, com sua força e cre-
dibilidade, demonstra que
Ivinhema está crescendo e se
desenvolvendo”. Ele também
ressaltou que “com toda a
certeza, a cooperativa não se
arrependerá de ter investido
aqui. O futuro será muito
promissor”. 

Presidente destaca o potencial da região
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Na foto abaixo,
detalhe aéreo de
Ivinhema, que foi
fundada em 1963,
mesmo ano de
surgimento da
Cocamar

A solenidade de inauguração de outro ângulo; ao lado,
o produtor João Batista Tavechio e o prefeito Tuta.
Embaixo, a equipe de colaboradores com o gerente
Hemerson Israel dos Santos, o profissional da área de
eventos Fernando Volpato, o presidente-executivo José
Fernandes Jardim Júnior, os superintendentes Osmar
Liberato e Marco Roberto Alarcon e os gerentes Nilton
César Martins e Aparecido Carlos Fadoni  
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Com suas planícies e uma
área territorial de aproxima-
damente 200 mil hectares, o
município de Ivinhema se
destaca pela força da pecuá-
ria de corte e a produção lei-
teira: o rebanho é estimado
em 158 mil cabeças. A ativi-
dade agrícola se diversifica,
havendo plantios de cana-
de-açúcar, mandioca, café,
urucum e frutas diversas.
Ao mesmo tempo, avançam
as lavouras mecanizadas de
soja e milho, o que amplia a
cada ano as riquezas do
campo. 

Grande parte dos morado-
res é proveniente dos Esta-
dos do Paraná, São Paulo
e Minas Gerais. Muitos
deles chegaram nas déca-
das de 1960 e 1970, aju-
dando a desbravar a re-
gião.

Mas não há como falar de
Ivinhema sem fazer men-
ção ao Rio que tem o
mesmo nome da cidade,
um dos maiores do Mato
Grosso do Sul, que nasce
na Serra do Maracaju e in-
tegra a Bacia do Paraná,

cortando o município. São
memoráveis os relatos de
capturas de jaus, doura-
dos, piaparas e diversas
outras espécies. 

Tem boi, leite, cana, 
café, urucum, mandioca
e lavouras de grãos

• População: 23 mil habitantes 

• Área do município: 200 mil hectares 

• Rebanho bovino: 158 mil cabeças

• Quantidade de pés de café: 5 milhões 

(80% pelo sistema adensado) 

• 25% das terras agricultáveis são ocupadas 

pela cana-de-açúcar 

• 10 mil hectares estariam sendo cultivados 

com lavouras de grãos (soja e milho) 

NÚMEROS DE
IVINHEMA 

O café, a exemplo
do norte e noroeste
do Paraná, ajudou
a desbravar a região
de Ivinhema, onde a
pecuária de corte
predomina, mas
lavouras de grãos
estão em expansão 
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COOPERATIVISMO

Dirigentes da Cocamar visitam 
famílias para entrega de quadros
com reportagem sobre sua história

Acompanhado do gerente de Cooperativismo Nilton César
Martins, e de gerentes de unidades, o presidente-executivo
da Cocamar, José Fernandes Jardim Júnior, vem cumprindo
uma agenda de visitas a tradicionais famílias de produtores
associados pela região. Nesses contatos, além de fortalecer
ainda mais os laços de amizade dessas famílias com a coo-
perativa, cada uma delas é presenteada com um quadro em
que se vê a reportagem produzida pelo Jornal Cocamar
sobre a sua história. Em todas as suas publicações, e há

mais de cinco anos, o Jornal veicula na seção “Família do
Campo” a trajetória de agricultores e seus familiares, os
quais ajudaram a desbravar a região e, com mentalidade
cooperativista, participaram do desenvolvimento da ativi-
dade. Todas elas são uma referência em seus municípios.
Nesta edição, o registro da visita às famílias Nicodemo, em
São Jorge do Ivaí, Rossi, em Floraí, Urgnani em Paraíso do
Norte, Vendramin em Paranavaí, Ortiz e Frasson em Alto
Paraná. 

Visita à família
Nicodemo, que faz

parte da história do
município de São

Jorge do Ivaí

Com a família
Rossi, uma das
participantes do
desbravamento
em Floraí
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O reconhecimento
à família Urgnani,
entre as precursoras
da região de Paraíso
do Norte

Reportagem perpetua
a memória da família

Vendramin, participante
da história de

Paranavaí

Irmanadas, as
famílias pioneiras
Ortiz e Frasson
receberam a visita
dos dirigentes
em Alto Paraná  
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PIONEIRISMO

Uma história 
de superação 
e conquistas

Fugindo das dificuldades
em seu país de origem, e
em busca do sonho de uma
vida melhor, milhares de fa-
mílias de japoneses aporta-
ram no Brasil no início do
século passado e chegaram
ao Paraná. Não foi fácil: aqui
elas enfrentaram toda a
sorte de problemas, sofre-
ram perdas, mas nunca dei-
xaram de lutar e acreditar.
Graças a tanto esforço, co-
memoraram as primeiras
conquistas, seguiram em
frente, prosperaram e sua
participação fez a diferença
na história de inúmeras re-
giões.

A saga dos pioneiros que
passaram pelo norte velho,
na região de Cornélio Procó-
pio, e se estabeleceram em
Sertaneja, nas imediações
de Londrina, é retratada no
livro “Raízes de uma gera-
ção”, de autoria da produ-
tora Tieko Endoh. Aos 76
anos, essa ex-professora em
Cornélio Procópio, casada
com o produtor Takashi
Endoh, conta que o livro re-
presenta a realização de um
sonho. Entre as pesquisas e
a produção do texto, tudo
anotado à mão, foram 10
meses de trabalho ao longo

de 2014, com a obra ficando
pronta em fevereiro deste
ano.

SALAME - O livro de 200
páginas relata histórias da
família e também algumas
curiosidades: em uma delas,
nunca se viu tanto salame
ser jogado pelas janelas do
trem pelos imigrantes japo-
neses que chegavam e es-
tranharam aquele “rolo fe-
dido” que haviam recebido
na Casa do Imigrante, em
Santos, para rechear o pão.
Era o alimento que teriam
no caminho para as fazen-
das onde trabalhariam, logo
após sua chegada ao país.
No destino, eles ficaram as-
sustados, também, com o sa-

colejo na carroça de roda
dura que se embrenhava
por trilhas cheias de barro e
mal abertas na floresta. 

Dona Tieko conta também
um pouco de sua história,
mas os personagens cen-
trais são os sogros Teru e
Kiyoji Endo. “Já são cinco
gerações desde a primeira
que chegou ao Brasil. Meu
objetivo foi mostrar para as
gerações futuras a luta de
seus antepassados para che-
gar aonde chegaram, mos-
trar a importância da busca
pelo conhecimento, do tra-
balho, da força de vontade,
com perseverança e dedica-
ção”, afirma. 

A sogra Teru, mulher for-
te, exigente e trabalhadora,
chegou ao Brasil com a fa-
mília em 1929, aos 18 anos,

num navio cargueiro. Já Ki-
yoji, “um homem a frente do
seu tempo”, como Tieko o
descreve, veio bem antes,
em 1916, aos 11 anos. 

Logo que se casaram, Ki-
yoji era o contador da fa-
zenda e Teru trabalhava no
café.. Ao se mudar para a
primeira casa, o casal não
tinham sequer móveis, uten-
sílios ou uma cadeira para
receber as visitas. O cons-
trangimento por aquela si-
tuação fez com que Teru
prometesse a si mesma que
tomaria uma atitude. Dis-
posta a mudar sua vida, tra-
balhava tanto que muitas
vezes era difícil arranjar
tempo para amamentar o
filho. Mas quando morreu,
aos 90 anos, em 2002, Teru
estava realizada: deixou
sete netos fazendeiros.

REGIÃO Produtora de
Sertaneja, próximo de Londrina,
escreve livro sobre suas raízes
e a família, um trabalho que
enriquece a memória da imigração
japonesa. Por Marly Aires

Tieko, com o livro:
200 páginas de uma

saga vitoriosa. Embaixo,
a capa e, no rodapé,

à esquerda com o
marido Takashi e,

ao lado, detalhe dos
primeiros tempos



O primeiro negócio independente de Teru e Kiyoji foi um
comércio na cidade de Jacarezinho. Depois, a família se
mudou para Sertaneja, entrando mata adentro, para fugir da
perseguição sofrida pelos japoneses na época da Segunda
Guerra Mundial, no início da década de 1940. 

Eram 42 famílias, entre elas a Endo, as quais quase perde-
ram suas terras em Sertaneja por conta de uma antiga ação
demarcatória que transferiu a posse de mais de mil alqueires
no município. Chegou-se até mesmo a cogitar, entre os agri-
cultores, pegarem em armas para não perder a terra que ha-
viam comprado com muito suor e trabalho.

Atualmente, a criação de vacas leiteiras e a agroindustria-
lização do leite e derivados, com a marca Ducampo, é o forte
da propriedade, que ainda mantém o cultivo de soja e milho.
A família se destaca por suas altas produtividades em lavou-
ras de grãos, nível tecnológico e pela qualidade da produção
leiteira, possuindo um laticínio que é considerado um modelo. 

A exemplo da sogra, Tieko foi sempre bastante ativa na
propriedade, ajudando com as criações de animais e quando
o marido viajava para tratar dos negócios da família no Acre,
era ela quem assumia tudo, dando conta do serviço. Quando
Teru ficou acamada por três anos, foi Tieko quem cuidou
dela, com a ajuda de Ana Tadano. “Sempre serei grato a elas”,
diz Takashi. O casal já transferiu os negócios para os filhos
e todos participam da gestão da empresa. 
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Já no início da década de 1940, ainda na fazenda Nomura, em
Bandeirantes, onde trabalhou entre 1935 e 1941, Kiyoji Endo
tinha planos de plantar soja em rotação com o trigo e havia via-
bilizado a importação de maquinário para extração do óleo de
soja, mas a Segunda Guerra Mundial frustrou seus planos.
Nessa época, participou também dos trabalhos que resultaram
na variedade de trigo Bandeirantes, resistente a ferrugem. 

O fascínio que a família tinha pela possibilidade de mecanizar
as lavouras é que os levou ao plantio de soja no início da década
de 1960. De tanto ler a respeito disso em revistas que vinham
dos EUA, ela decidiu importar uma colheitadeira da Suíça, da-
quelas de madeira, rústica, para colher trigo. Por influência do
filho Takashi, Kiyoji plantou 15 alqueires em 1963, arrancando
o cafezal quando a maior parte dos produtores ainda nem ima-
ginava trocar essa cultura pelas lavouras de grãos. 

Como forma de otimizar o uso do maquinário, os Endo passa-
ram a buscar outras culturas onde pudessem empregá-lo. Foi
aí que Takashi viu, em uma revista técnica, que a soja vinha
sendo cultivada com sucesso no Rio Grande do Sul. Entrou em
contato com a Casa Rural, precursora da Emater, e foi em busca
de informações e sementes. Conseguiu 20 sacas da variedade
Pelicano, plantando três alqueires com a plantadeira de algodão. 

A lavoura cresceu e, segundo ele, quase dava para se esconder
dentro. Mas nada de aparecer qualquer fruto. A variedade tinha
um ciclo de seis meses. Então, Takashi decidiu roçar tudo, com-
prando uma roçadeira. Mas na hora que começou, viu pequenos
“canivetes” nos arbustos derrubados e decidiu esperar mais um
pouco para ver o que dava. Rendeu uma média de 80 sacas de
soja por alqueire. 

Os Endo colheram, ensacaram tudo e tentaram vender de tudo
quanto é jeito, inclusive em São Paulo, mas nada. Depois de
um ano, o jeito foi desensacar tudo e colocar num silo, aprovei-
tando para alimentar os porcos. Nesta época Teru adoeceu e Ki-
yoji ficou um bom tempo com ela em tratamento em São Paulo.
Takashi estava sozinho quando chegou um chinês e ofereceu

três vezes o valor pelo qual eles estavam tentando vender a
soja, pagando à vista. 

Sem pensar duas vezes, ele ensacou tudo, cerca de 2 mil
sacas que sobraram, e vendeu, mesmo sem falar com o pai.
E o chinês ainda disse: “planta que eu compro toda a produção”.
Na próxima colheita, entretanto, já havia diversas empresas
comprando no mercado. Na época, chegaram a adquirir uma
propriedade por ano com a renda da soja. 

Pensando longe
com a soja Para mostrar a determi-

nação que sempre carac-
terizou a família, Tieko
conta que esse foi sem-
pre um traço forte da per-
sonalidade da sogra Te-
ru, transmitido para as
demais gerações. No Ja-
pão, só podiam fazer o
curso médio os filhos de
pessoas da classe alta.
Esse ciclo equivalia a
praticamente a uma fa-
culdade, mas Teru conse-
guiu estudar, mesmo
sendo filha de um planta-
dor de arroz. 

Ainda nos primeiros
anos escolares, não po-
dendo entrar na sala de
aula porque, como irmã
mais velha, tinha que
cuidar do irmão caçula,
levando-o atado às cos-
tas, ficava de fora acom-
panhando a aula. E mes-
mo tendo que sair para
levar o bebê até a mãe,
na plantação de arroz,
para amamentar, ainda
acompanhava as aulas e
fazia os exercícios antes
dos demais estudantes.
“Ela era muito inteligente
e sempre gostou muito
de ler e se manter atuali-
zada”, conta a produtora.

Depois de servir ao
exército, onde chegou a
tenente, Takashi voltou
para casa, na década de
1950. Para evitar que o
filho fosse embora para a
cidade, Kiyoji avalizou a
compra de 14,5 alqueires
na região e deu a ele
para que plantasse o que
quisesse e pagasse o
imóvel em três anos. Em
cinco alqueires, Takashi
plantou feijão e algodão
no restante e acertou em
cheio com o feijão. Além
de colher bem, os preços
dispararam e com o que
ganhou em apenas cin-
co meses, pagou o sítio,
mostrando o mesmo
empreendedorismo dos
pais.

Determinação

Junto aos produtores João Schlieper e Herbert Bartz,
de Rolândia, que importaram máquinas para iniciar o
plantio direto no Brasil, Kiyoji Endo, por influência do
filho, Takashi, foi pioneiro na adoção da tecnologia em
Sertaneja, mas com maquinário adaptado por ele
mesmo, pouco antes de seu falecimento, aos 66 anos,
no ano de 1971, vitimado por um ataque cardíaco. 

O trabalho de Kiyoji com sistemas de produção e con-
trole de pragas e doenças, que trouxeram inovações,
lhe rendeu o prêmio Kiyoshi Yamamoto, concedido
pela Associação Brasileira de Estudos Tecnológicos da
Agricultura, e que equivale a um prêmio Nobel do
mundo agrícola brasileiro.

Entre os primeiros 
no plantio direto

Família Endoh com Teru, a matriarca

Leite, derivados e grãos



Ao palestrar na noite de 11 de maio durante fórum técnico
promovido pela Cocamar na Expoingá 2015, o engenheiro
agrônomo Edner Betioli Júnior apresentou os resultados ex-
perimentais da Unidade de Difusão de Tecnologias (UDT) man-
tida pela cooperativa em Floresta, região de Maringá, da qual
é o responsável. 

Dirigindo-se a cerca de 300 produtores que representaram
municípios da região noroeste, Betioli salientou que a UDT
funciona como um laboratório a céu aberto, onde são testadas
as mais diversas tecnologias voltadas ao incremento da pro-
dutividade de soja, milho, trigo, café, sistema de integração
lavoura-pecuária-floresta e outras. 

ÉPOCA DE SEMEADURA - Falando sobre os experimen-
tos direcionados à produtividade da soja, o agrônomo disse
que sobre a época de semeadura foram feitas experiências
em três períodos, com quatro cultivares, para saber se é
mesmo compensável efetuar essa operação mais cedo - um
costume entre produtores da região. Ao final, houve  uma
perda de produtividade das lavouras cultivadas na segunda
e na terceira época, em comparação à primeira, semeada dia
18 de setembro. Nesta, a cultivar mais de maior destaque pro-

duziu média de 194 sacas por alqueire. Nas outras duas, se-
meadas dias 14 e 29/10, as melhores médias foram de, res-
pectivamente, 175 e 130 sacas por alqueire. O material
utilizado na primeira não apresentou, por diversos fatores,
inclusive de ordem climática, o mesmo resultado nas demais.
Cada época revelou uma cultivar distinta no quesito maior
produtividade.  

CULTIVARES - A competição de cultivares Intacta x RR
teve a finalidade de verificar se o potencial produtivo da pri-
meira é superior ao da segunda. A variedade que ficou em
primeiro lugar  foi uma RR (média de 144 sacas/alqueire) e,
a última, uma Intacta, com 92 sacas/alqueire. Mesmo assim,
os experimentos ainda não possibilitaram afirmar se existe
maior potencial produtivo de uma tecnologia em relação a
outra. Foi o primeiro ano das Intactas, que representaram
23% das sementes comercializadas na região da Cocamar na
temporada 2014/15, percentual que pode subir para 60% na
safra 2015/16. “Temos que fazer mais experimentos para che-
gar a uma conclusão”, explica o agrônomo. 

ESPAÇAMENTO - Betioli lembrou que produtores
bem classificados no concurso de máxima produtivi-
dade promovido todos os anos pelo Comitê Estratégico
Soja Brasil (Cesb) adotam uma redução no espaçamento
da soja. “Estamos avaliando várias opções”, disse, enu-
merando 0,45cm (padrão) e de 0,35 a 0,70 cm. “Os re-
sultados não mostraram vantagem produtiva para
espaçamentos diferenciados”, relatou, informando que
apenas um material, com distância entre plantas de
0,35cm, apontou vantagem de duas sacas a mais
sobre os semeados com espaçamento 0,45cm. 

PAPS - O Programa de Aumento de Produtivi-
dade com Sustentabilidade (Paps) conta com um
espaço fixo na UDT de Floresta, para experi-
mentos, havendo uma área que recebe o ma-
nejo específico para o Paps e outra área
testemunha com manejo convencional. A par-
tir da análise do solo se chega a um diagnós-
tico das áreas para a definição das estratégias.
As operações, em todos os casos, são as mes-
mas, o que muda é parte da correção do solo
e a estratégia de adubação, que
foram os fatores identificados
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UDT

EXPERIMENTOS Resultados
da Unidade de Difusão de Tecnologias
mantida pela cooperativa em Floresta
são apresentados em fórum durante
a Expoingá 

A UDT em Floresta,
que este ano repaginou

o tradicional Dia de
Campo de Verão,

agora com o nome
SafraTec

Um laboratório
a céu aberto São testadas as

mais diversas
tecnologias
voltadas ao
incremento da
produtividade.
Edner Betioli Júnior



como os de maior possibilidade de resposta, para
o caso da área da UDT. Nas áreas com manejo

convencional, foi usado um formulado completo aplicado na
base com semeadura. Já o espaço do Paps recebeu também
calcário, gesso, além de potássio em pré-plantio, fósforo na
adubação de base e cálcio e boro no florescimento. Como re-
sultado a diferença do Paps para as áreas com manejo con-
vencional foi de 18 sacas por alqueire (151 x 133 sacas). 

COMPACTAÇÃO DO SOLO - Um estudo oferece dados im-
portantes e reveladores. Dependendo da intensidade, a com-
pactação pode afetar o stand das plantas, a altura e, claro, a
produtividade. O agrônomo Edner Betioli Junior informou que
na área sem tráfego adicional de máquinas, a produtividade
foi de 161 sacas por alqueire (safra 2013/14). Com três passa-
das adicionais de trator em área total, a média caiu para 154
sacas/alqueire e, com seis e nove, o volume caiu ainda mais,
ficando respectivamente em 143 e 142 sacas/alqueire. Esse
trabalho continuou no milho de segunda safra em 2014, uti-
lizando-se uma colheitadeira para a compactação adicional.
Com zero passada de máquina, a produtividade ficou de 262
sacas por alqueire, mas com três, seis e nove passadas, a
média foi caindo e fechou, respectivamente, em 255, 226 e
189 sacas por alqueire. Fazendo-se um balanço financeiro do
ciclo 2013/14, considerando 6 passadas de trator e duas pas-
sadas de colheitadeira, a compactação do solo reduziu a pro-
dutividade de soja em 18 sacas por alqueire e a do milho em
36 sacas/alqueire. Levando em conta os preços dos produtos
na época – R$ 60 a saca de soja e R$ 18 a de milho – deixou-
se de ganhar R$ 1.080 e R$ 648, totalizando R$ 1.720 por al-
queire no ano. 

FUNGICIDA - Por fim, quanto a aplicação de fungicida em
milho de segunda safra, os trabalhos da UDT avaliaram a
severidade das doenças. A conclusão é que houve um au-
mento delas onde não se fez aplicação e uma redução nas
áreas que receberam duas ou três aplicações. O melhor re-
sultado foi com a aplicação na fase PP (pré-pendoamento) e
20 dias depois, com média de 276 sacas por alqueire. No ex-
perimento de aplicação em fase de V8 (limite do trator) + PP
+ 20 dias depois, a média ficou um pouco abaixo, em 273
sacas por alqueire. Só com uma aplicação 20 dias depois do
pré-pendoamento, a média foi de 239 sacas por alqueire. Ape-
nas para efeito de comparação, na área teste, que não rece-
beu aplicação de fungicida, a média ficou em 221 sacas por
alqueire. 
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EXPOINGÁ – O estande da Cocamar foi um dos
destaques da 43ª Exposição Agropecuária, Comercial e In-
dustrial de Maringá, a Expoingá 2015, promovida de 7 a
17 de maio no Parque Internacional de Exposições Fran-
cisco Feio Ribeiro. No espaço da cooperativa, uma mostra
de produtos para agricultura e pecuária foi apresentada
em condições especiais de pagamento, realizando muitos
negócios. 

Soja semeada em 18 de setembro apresentou desempenho
melhor que as cultivadas nos dias 14 e 29 de outubro:
média de 194 sacas por alqueire 

Ao centro, o presidente-
executivo José Fernandes
Jardim Júnior e o presidente
do Conselho de
Administração, Luiz
Lourenço, ambos da
Cocamar, com Wilson
Quinteiro, diretor de
Operações, e Orlando
Pessuti, diretor
administrativo, do BRDE 

Um protocolo de intenções
para formalizar a parceria en-
tre o BRDE e a Cocamar, que
prevê disponibilizar R$ 69
milhões para a cooperativa,
foi assinado pelos diretores
do BRDE Wilson Quinteiro,
de Operações, e Orlando Pes-
suti, Administrativo, no dia
15, durante a Expoingá. Os re-
cursos serão utilizados para
ampliação das unidades da
cooperativa em Assaí, Ibiporã
e Sertaneja, no Paraná, e
Nova Andradina, no Mato
Grosso do Sul.

“Ao longo destes 34 anos
de parceria, o BRDE tem
sido um dos maiores finan-
ciadores dos projetos da Co-
camar, o que nos traz
muito orgulho, por se tratar
de uma das maiores coope-
rativas agrícolas do país,
sendo modelo em organiza-
ção, abrangência e produ-
ção", afirma o diretor Quin-
teiro. 

A Cocamar é cliente do
BRDE desde 1981. Desde
então, o banco financiou in-

vestimentos em unidades
de recebimento e armaze-
nagem de grãos e em in-
dústrias que compõem o
parque industrial da coope-
rativa, num total de 90 con-
tratos. De 1994 para cá, as
operações somaram cerca
de R$ 220 milhões. 

“O BRDE é um grande par-
ceiro da Cocamar, e essa
parceria só se fortalece com
a abertura de um novo cré-
dito, sempre tendo como
foco melhorar cada vez
mais o atendimento aos
nossos cooperados”, diz o
vice-presidente executivo
de Gestão e Operação da
cooperativa, Divanir Higino
da Silva. 

BRDE propõe R$ 69
milhões de crédito



Na noite de 22 de maio, o
produtor Francisco Simo-
nassi, morador em Primeiro
de Maio, região de Londrina,
se deslocou para Maringá,
acompanhado da esposa
Adeilda e da filha Flávia, para
um compromisso histórico.
Aos 66 anos e dono de 32 al-
queires naquele município,
onde cultiva grãos e mantém
criação de gado, Simonassi
foi um dos 30 cooperados da
Cocamar participantes do pri-
meiro curso de certificação de
conselheiros de cooperativas.
Desde 2014 fazendo parte do
Conselho Consultivo, ele inte-
grou um grupo do qual tam-
bém participaram represen-
tantes dos Conselhos de Ad-
ministração e Fiscal. 

O curso é uma iniciativa iné-
dita do Sistema Ocepar e foi
realizado por meio do Serviço
Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo (Sescoop/PR)
e do  Instituto Superior de Ad-
ministração e Economia
(Isae). Iniciado em maio de
2014, teve duração de um
ano, com total de 136 ho-
ras/aula e desdobramento em
dez módulos.

IMPORTANTE - Ao iniciar
a solenidade de formatura no
Haddock Buffet, em Maringá,
o presidente do Conselho de
Administração da Cocamar,
Luiz Lourenço, ressaltou a im-
portância do curso para a pre-
paração dos conselheiros de
cooperativas. Ele lembrou que
no início de 2014 a Cocamar
modernizou sua estrutura ad-
ministrativa visando a inves-
tir na perpetuidade da organi-
zação. Uma das medidas foi a

instituição de uma diretoria-
executiva formada por três
profissionais contratados que
colocam em prática as estraté-
gias definidas pelo Conselho
de Administração. “Queremos
o maior número possível de
conselheiros fazendo este
curso”, afirmou Lourenço, sa-
lientando que “com um pes-
soal bem preparado as chan-
ces de sucesso nas decisões
são muito maiores”. 

APRIMORAR - O coordena-
dor da área de Desenvolvi-
mento Humano do Ses-
coop-PR, Humberto César Bri-
di, explicou que o foco do cur-
so de certificação de
conse-lheiros é contribuir
para aperfeiçoar a gestão das
cooperativas. Depois de falar
sobre a realização, afirmando
ser apenas o primeiro passo
nesse esforço, “pois o conhe-
cimento se constrói a cada
dia”, ele aproveitou para elo-
giar a Cocamar: “É uma coo-
perativa de vanguarda, uma
referência para a Ocepar no

que refere a iniciativas que
buscam o aprimoramento
contínuo”. 

COOPERATIVISTA - O coo-
perado Francisco Simonassi
recebeu o seu certificado e
disse que o guardaria com or-
gulho. Ele contou que seus fa-
miliares chegaram a Primei-
ro de Maio em 1947 e foram
pioneiros no cultivo de algo-
dão no município. Na década
de 1990, quando a Cocamar
arrendou estruturas operacio-
nais da antiga cooperativa
Camas em sua cidade, Simo-
nassi lembra que procurou
ser um cooperado ativo. Com
o retorno definitivo da Coca-
mar ao município em 2010,
ele não apenas reativou sua
participação, como no ano
passado aceitou o convite
para fazer parte do Conselho
Consultivo, criado com a mu-
dança na estrutura adminis-
trativa. “Sou um produtor com
mentalidade cooperativista”,
citou. 

FAMÍLIA - Durante a soleni-
dade de certificação, o tam-
bém integrante do Conselho
Consultivo, o produtor de
grãos e ex-juiz Sérgio Rodri-
gues, pronunciou-se dizendo
que o cooperativismo “é uma
grande família”. “É preciso

louvar a Cocamar por nos ofe-
recer um pouco mais de co-
nhecimento”, salientou, acres-
centando que foi juiz por mais
de quarenta anos e ao longo
desse tempo recebeu muitos
diplomas. “Mas este diploma
que estou recebendo tem um
significado especial, é um di-
ploma pela minha vocação
agrícola. Vamos trabalhar jun-
tos e torcer para que a Coca-
mar vença seus desafios e
siga em frente”. 

Na oportunidade, foi lem-
brado o nome do ex-consel-
heiro fiscal Leandro Cezar
Tezolin, falecido em janeiro,
que era participante do grupo
e seria um dos formandos. Fi-
zeram o curso os cooperados
Adalto Lazarin, Afonso
Akioshi Shiozaki,    Albertino
Afonso Branco, Amâncio An-
dreato, Antonio Florio Ri-
naldo, Antônio José Quaglio,
Barruino Gonzaga Siqueira,
Carlos Altair Fidélis, Clesio
Gava, Edmilson Munhoz, Flá-
vio Rigamonti, Francisco Si-
monassi, Gérson Franchetti,
Gérson Magnoni Bortoli, Ita-
mar Dumont Tadim, João
Hélio Botura, José Oscar

Dante, José Rogério Volpato,
Luis Antonio Cremoneze Gi-
menez, Luis Antonio dos
Reis, Luiz Pio Lonardoni,
Mauro Nazzari, Moacir Fala,
Pablo Jesse Mologni, Paulo
Ribeiro de Souza, Ronaldo
Luiz Pessuti, Sérgio Rodri-
gues, Silvio Nakamura, Val-
decir Aparecido Vieli e Val-
domiro Peres Júnior. 
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COOPERATIVA

GESTÃO Iniciativa cuja finalidade é
preparar os associados que participam
das decisões da cooperativa, foi
realizada pela primeira vez

Acima, o produtor
Francisco Simonassi

com o seu diploma, ao
lado de dirigentes da

Cocamar e do Sescoop;
abaixo, Sérgio Rodrigues
e, no rodapé, o grupo de

formandos com dirigentes
da cooperativa 

Conselheiros recebem certificados
de conclusão de curso 



CRÉDITO 

Com crescimento acelerado, a
Sicredi União PR/SP anunciou
no final de abril duas importan-
tes conquistas: a cooperati-va
dobrou de tamanho, em ape-
nas três anos, e alcançou a
marca de R$ 2 bilhões em ati-
vos totais e R$ 200 milhões em
patrimônio líquido. De acor-do
com o diretor executivo, Rogé-
rio Machado, esse cresci- mento
permite que a instituição esteja
entre as cinco maiores coopera-

tivas de crédito do Brasil. 

SEGURANÇA - “Além disso,
o aumento do nosso patrimô-
nio líquido nos dá segurança
para a realização de muitos ne-
gócios, pois serve de alavanca
para que possamos operar com
taxas mais competitivas de cré-
dito e com custo diferenciado”,
afirma Machado.

CONTINUIDADE - O execu-

tivo explica, ainda, que o vo-
lume em ativos totais é o que
assegura perenidade à coope-
rativa, dando sustentabilidade
na realização dos negócios com
e para o associado. “Dez anos
atrás, não tínhamos ideia da di-
mensão que a Sicredi alcança-
ria. Mas hoje temos a certeza
de que chegaremos muito
mais longe. Temos dobrado de
tamanho a cada três anos e
isso é uma grande responsabi-
lidade para todos nós”, frisa.

ASSOCIADOS - Outro núme-
ro a comemorar é a quantidade
de associados da Sicredi União
PR/SP, que atingiu a marca
dos 100 mil. “Todos esses nú-
meros não estariam aí não fos-
se a confiança do associado na

cooperativa. São eles que acre-
ditam, que fazem suas movi-
mentações aqui, que utilizam
os produtos e serviços. A coope-
rativa cresce, porque o asso-
ciado também cresce. Coopera-
tivismo é isso, os benefícios
têm que ser para todos”, res-
salta Machado.

RANKING BNDES- Outra
recente conquista do Sicredi
veio com a divulgação do “Ran-
king das Instituições Creden-
ciadas no Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES)”, que demons-
tra que a cooperativa vem se
consolidando como um dos
principais agentes do banco no
repasse de recursos. O valor re-
passado garantiu, mais uma

vez, a conquista da primeira
posição no ranking dos repas-
ses nos Programas Agrícolas
do Governo Federal (PAGF) e a
terceira quando considerados
os repasses no âmbito do Fi-
name Agrícola.

TERCEIRA MAIOR- “Pelo
terceiro ano consecutivo, o Si-
credi tem sido a terceira maior
instituição financeira em repas-
se de recursos para o agrone-
gócio no custeio e a instituição
número um em operações no
BNDES no investimento a lon-
go prazo. Então temos feito um
trabalho diferenciado, buscan-
do o dinheiro certo e distribuin-
do da melhor forma para que
aplicação dos recursos gere
melhorias na produtividade.

Fundada há 30 anos,
instituição já conta

com mais de 100 mil
associados que atuam

em diversos segmentos 
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Ativos totais da Sicredi União
chegam a R$ 2 bilhões 
CRESCIMENTO Cooperativa
sediada em Maringá se posiciona
entre as cinco maiores em seu
segmento no Brasil. Da assessoria
de imprensa 

Entre março e setembro deste
ano, a Sicredi União PR/SP está
desenvolvendo a campanha
‘União que dá Prêmios’, que
prevê sorteios e a premiação dos
associados que fizerem seus ne-
gócios com a cooperativa.

Durante os sete meses da cam-
panha, todo o associado que
fizer negócios com a coopera-

tiva de crédito receberá um vou-
cher do gerente, que deverá ser
trocado no balcão de atendi-
mento da agência por um cu-
pom com seus números da
sorte. Os sorteios serão realiza-
dos pela loteria federal.

Entre os prêmios da campanha
promocional, a serem sorteados
em setembro, estão três pick-us

Hilux (Toyota), três carros HB
20 (Hyundai) e três viagens a
Paris, com direito a acompa-
nhante.

Antes do sorteio principal, no
mês de julho, serão sorteados
ainda 30 Micro-ondas, 30 bici-
cletas, 30 Smartphone e 30
aparelhos de televisão de LED
40 polegadas.

União que dá Prêmios



Por todo lado havia mato quando Durvalino chegou à re-
gião. Nas idas para a escola, ele viu quando retiraram a
enorme peroba que existia onde hoje é o prédio da prefeitura.
“Os homens ficaram quase uma semana se batendo para ser-
rar e arrancar o toco pela raiz. Tiveram que cavar tudo ao
redor, na enxada, abrindo uma cratera”, recorda-se.

Nos 18 alqueires que havia empreitado, o pai Luís Renzi
plantou 8 mil pés de café em 12 alqueires, destinando seis
para pasto. Mesmo com a ajuda de quatro peões, além do
filho Palmino, Luís demorou quatro meses para abrir os
12 alqueires de mata para o plantio de café. As coisas não
eram fáceis. 

“Com tantas bocas para alimentar, o que trou-
xemos na viagem acabou nos quatro meses.

O início

Empreendedor nato e bom
negociador, Durvalino Renzi
começou muito cedo. Quando
chegou a Primeiro de Maio,
no Paraná, em 1947, oriundo
de Assis (SP), tinha apenas
sete anos, mas já fazia de
tudo, ajudando aos pais, Luís
e Adélia, que haviam assu-

mido 18 alqueires de em-
preita para derrubar e plantar
café. Diferente dos pais, que fi-
caram 40 anos trabalhando
na mesma propriedade como
porcenteiros, o espírito in-
quieto de Durvalino o levou a
experimentar de tudo e a ex-
pandir suas fronteiras.

Dos seis filhos de Luís, só
dois eram homens: Durvalino
e Palmino, que se juntaram
em sociedade para comprar
bois, formar lotes de 50 a 60
animais e revender para fa-
zendas maiores. A mesma
coisa eles faziam com bicicle-
tas, cavalos e tudo mais. Na
época ele tinha só 11 anos e o
irmão, 17. A sociedade durou
até 1987.

AÇOUGUE - Observando o
grande número de morado-
res que havia nas fazendas
de algodão e café – o muni-
cípio chegou a ter 45 mil ha-
bitantes -, aos 15 anos, em
1955, Durvalino comprou
um açougue com o irmão e
dois anos depois ambos já
tinham seis espalhados pelo
município, vendendo os ani-
mais que criavam ou com-
pravam na região. Na mes-
ma época, o jovem fazia via-
gens tocando boiadas por
toda a região. 

Em 1960, os dois compra-
ram o primeiro lote de dois
alqueires com café, vendido
na sequência para dar en-
trada na compra de 21 al-
queires de café na Água

Barra Bonita, financiando o
resto em quatro anos. O café
foi arrancado e, no lugar,
plantado pasto. Até então,
seus bois eram criados no
pasto que o pai possuía ou
em áreas alugadas.

De 1966 a 1970 ele também
foi caminhoneiro, concilian-
do com as demais ativida-
des. Transportava as safras,
carregava boiada, fazia frete
de todo tipo, além de apro-
veitar o retorno para com-
prar e comercializar artigos
de necessidade na região,
como telhas. Até os caibros
que adquiria para fazer as
gaiolas usadas no transporte
do gado, acabava negocian-
do.

Casado com Aparecida, Dur-
valino tem três filhos, cinco
netos e um bisneto. Até hoje
sua principal atividade é a
criação de gado. A família
possui 450 alqueires dividi-
dos em 100 alqueires de soja
e milho e o restante com pas-
tagem.  Até oito anos atrás
eles produziam também leite,
mas resolveram parar e se
especializar na criação de no-
vilhos Nelore.

A trajetória 
do irrequieto
Durvalino
Renzi

O produtor e a família;
na foto de baixo, com

netos: ele conta que
precisava caminhar

5km todos os dias
para estudar, mas só
completou o terceiro

primário
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HISTÓRIA

FAMÍLIA DO CAMPO Aos 11
anos, ele já comprava e vendia de
tudo, aos 15 montou seu primeiro
açougue e aos 20 já tinha uma rede
deles, além de terras e gado. Hoje é
um grande produtor e pecuarista.
Por Marly Aires, de Primeiro de Maio



Em 1955, aos 15 anos,
Durvalino já era um peão
reconhecido. Quando per-
guntado se aceitaria a em-
preita de tocar 80 cabeças
de gado de Primeiro de
Maio até uma fazenda em
Paiçandu, cidade vizinha
de Maringá, ele não pensou
duas vezes e se lançou em
sua primeira viagem. Nesta
época, já morava sozinho
na cidade, em uma pensão.

Junto com outro rapaz,
levou cinco dias percor-
rendo estradas, trilhas na
mata, carreadores de café,
cruzando até cidades. Em
Jaguapitã, logo na entrada,
o gado se assustou com o
movimento de pessoas e
estourou. “Acuamos a
maior parte do gado num
canto e enquanto um vi-
giava, o outro ia buscar as
reses fujonas, trazendo-as
no laço. Três foram parar
no meio de um cafezal pró-
ximo”, recorda-se, comen-
tando que a última parada

foi no Rio Pirapó. No mes-
mo ano ele fizeram outra
viagem, desta vez para
Serra dos Dourados, na re-
gião de Umuarama, le-
vando 20 dias.

Sem local certo para pou-
so, paravam onde era pos-
sível. Os dois dormiram vá-
rias vezes ao relento, no
meio do mato, passando
frio e fome. “Nem sempre a
gente conseguia posar e

comia o que dava para
comprar pelo caminho.
Mas teve noite que ficamos
sem nada para comer”,
lembra o produtor.

Apesar da pouca idade,
Durvalino era alto e forte e
impunha respeito. “Nin-
guém se metia à besta com
peões de boiadeiro, eles ti-
nham fama de serem bi-
chos brabos, daqueles ‘pe-
gados no laço’”, brinca.

Peão dos bons, sem medo de nada

Como não havia energia elétrica, os animais abatidos
precisavam ser comercializados no mesmo dia. Em cada
açougue, dos seis que era dono em sociedade com o
irmão, Durvalino vendia no mínimo um boi e um porco
todos os dias, mas aos sábados chegava a comercializar
duas unidades de cada. As peças ficavam penduradas
em ganchos e eram colocadas sobre tocos de madeira
para serem cortadas com machado ou serra manual.

Os animais de sua criação ou adquiridos de vizinhos,
eram abatidos de madrugada no matadouro municipal,
que ficava perto do Rio Tibagi, e cortados em quatro par-
tes. Com um carroção fechado, de roda dura, a carne se-
guia para o açougue onde, a partir das 7h30 já começava
a ser vendida, serviço que ia até a noite. Fechado o açou-
gue, ainda era preciso pegar o que sobrava e, à luz de
lampião, moer tudo numa máquina manual, temperar e
transformar em linguiça ou charque. 

No domingo o açougue não abria, mas Durvalino ia
descarnar e cortar os animais abatidos nas fazendas,
prestando serviço para grandes fazendeiros, além de co-
mercializar as linguiças e charque que sobravam no
açougue. Enchia quatro latas de 20 litros com rolos de
linguiça, colocava nas laterais do cavalo, e no colo, além
de mais um saco com charque.

Os irmãos trabalharam com açougue até 1966, justa-
mente o ano que chegou a energia elétrica no município.
“Por conta de quebras de safra de algodão e café, a gente
tinha muito fiado e estava ficando difícil de receber”.

Rede de açougues

Sem tronco de contenção,
pistola ou qualquer estru-
tura para vacinar o rebanho
contra aftosa, o gado era
praticamente pego à unha,
em 1953. “Não tinha ne-
nhuma lei que obrigava a
vacinar, mas aprendi cedo a
importância de tomar todos
os cuidados sanitários. Perdi
três vacas por aftosa”, conta
Durvalino.

A vacina tinha que ser
comprada em Londrina.
Durvalino ia de jardineira
buscar. E não foram poucas
as vezes que teve que des-
cer para rapar a lama dos

trechos mais íngremes ou
empurrar o “ônibus”. Na
volta, era a mesma luta e
normalmente tinha que per-
correr a pé, no meio do ba-
rreiro, os últimos 25 km de
“subidona”, chegando em
casa tarde da noite, levan-
tando de madrugada, no
outro dia, para começar a
vacinar.

Como também não havia
energia elétrica ou caixa de
isopor, ele tinha que impro-
visar um isolante térmico
trazendo as vacinas dentro
de uma caixa de papelão
cheia de pó de serra e gelo.

Os bois eram pegos no
laço. Com uma seringa, re-
gulava os 5 ml de vacina
e em três derrubavam o
animal, amarravam as
pernas e o prostravam no
chão, colocando o rabo no
meio das pernas e ajoe-
lhando no rim. “Era a úni-
ca forma de segurar para
vacinar”.

Além dos seus, fazia o
mesmo serviço para um
vizinho, que sempre o aju-
dava e até mesmo cedia
pasto para alojar seus ani-
mais até que os mesmos
fossem vendidos. 

Gado vacinado “na unha”

Durvalino estudou só até o terceiro ano primário, mas fez questão de que
os filhos Durval, Denise e Daniel se formassem. Os dois filhos são advogados
e a filha professora, mas a sucessão familiar está garantida porque todos
ajudam na propriedade, inclusive os netos. Daniel é, ainda, o atual prefeito
de Primeiro de Maio.

Educação e exemplo

No restante do ano, até começarmos a produzir
o que plantamos nas entrelinhas do café, pas-

samos a base de peixe e angu de milho emprestado dos
vizinhos”, conta o produtor.

Dentre as culturas plantadas no meio do café, já em
1949, a família cultivou trigo em dois alqueires, co-
lhendo com ferro. A produção foi guardada no paiol com
rama e tudo e só dois meses depois é que os produtores
da região conseguiram trazer uma trilhadeira para
bater o trigo de todos.
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“Ninguém se metia à besta com peões de boiadeiro”

Com a serrinha de cortar carne: foi um bom começo 




