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ALERTA GEADA - O Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) e o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar)
iniciaram no dia 16 de maio a operação do serviço Alerta Geada. Entre maio e setembro, os pesquisadores
acompanham as condições meteorológicas na região cafeeira do estado e publicam diariamente um boletim
informativo gratuito nos endereços www.iapar.br, www.simepar.br. Por telefone, o número é (43) 3391-4500.
A meteorologia prevê um inverno ameno. 

CÂMBIO – O mercado de câmbio brasileiro passou por uma reviravolta nas últimas semanas em decorrência
dos acontecimentos políticos. A forte alta da moeda norte-americana frente ao real, levou os produtores a
venderem grande parte da soja da safra 2016/17 que estava estocada. No entanto, segundo especialistas,
mesmo com a movimentação atípica e altos volumes negociados, ainda haverá concentração maior de vendas
no terceiro trimestre do ano, com comparação ao que ocorreu no mesmo período em 2016. 

EXPOSIÇÃO – Com a
45ª edição da Expoingá,

em Maringá (PR), realizada
de 4 a 14 de maio, a Cocamar

encerrou sua participação
em feiras agropecuárias no

Paraná, em 2017. Foram
quatro eventos, começando

por Paranavaí, Umuarama
e Londrina. Na Expoingá,

o estande ganhou uma
nova proposta visual, com

a participação de uma
caminhonete S-10 cedida
pela Zacarias Chevrolet,

representando o Rally
Cocamar de Produtividade. 

DESTAQUE – Ainda na Expoingá, onde
participou de um evento voltado a produtoras
rurais de várias regiões do país, a empresária
rural Betty Cirne Lima foi cumprimentada pelo
presidente do Conselho de Administração da
Cocamar, Luiz Lourenço. Ela é filha do ex-ministro
da Agricultura Luiz Fernando Cirne Lima, que grande
contribuição prestou à cooperativa no final da
década de 1960 e início dos anos 1970. 
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Manter o foco na produtividade
Aceite o desafio de implementar uma
evolução, em sua média, na safra 2017/18

Divanir Higino, 
Presidente da Cocamar 

O
sucesso do produtor rural depende diretamente da
forma como ele conduz a sua atividade. A exemplo
do que acontece em qualquer outro negócio, algu-
mas questões são básicas, como planejar, aprimorar

a gestão e almejar a melhoria contínua que, no caso da la-
voura, se traduz no aumento dos patamares de produtividade. 

Mas será que é preciso mesmo investir nessa luta incessante
e desafiadora para ampliar os níveis de produtividade? 

Sem dúvida. Em um setor altamente seletivo, como é o caso
da produção agropecuária, isto se torna indispensável: não
há como pensar em sobreviver mantendo as mesmas médias
dos últimos anos, sobretudo se as mesmas se encontram
aquém do potencial e das médias obtidas por outros produ-
tores. Os custos não param de subir, os preços das commo-
dities estão sujeitos às variações do mercado e quem
depende dos resultados da terra, não pode acomodar-se. 

A cooperativa é o agente que tem, como objetivo, melhorar
a vida de seus associados. Confie nela. O cooperado conta
com uma extensa agenda de eventos, como dias de campo
e palestras técnicas, para absorver novos conhecimentos e
tecnologias. Para alguns, tais palavras soam vagas e até de
difícil compreensão. Por isso, sugerimos aos produtores que
dialoguem com os gerentes e técnicos de unidades e ex-
ponham as suas eventuais dificuldades. Comentem sobre
as suas médias e solicitem uma minuciosa avaliação téc-
nica. Em relação à soja, o carro-chefe da maioria das proprie-
dades nas regiões atendidas pela Cocamar, há, ainda, muito
por fazer. Mas se torna indispensável que os produtores

sigam, com rigor, às recomendações especializadas, evitando
o improviso, para que os resultados sejam os melhores pos-
síveis.

Permanecer nos mesmos patamares de produtividade é de-
cretar uma espécie de planejamento às avessas, confor-
mando-se com a perspectiva de que o negócio está
caminhando para o fim. O mesmo serve para o milho, o trigo,
o café, a laranja, a pecuária etc. 

Aceite, portanto, o desafio de implementar uma mudança
em sua média de produtividade na safra 2017/18. O momento
de iniciar o planejamento é agora. Aproveite as oportunida-
des que estão sendo oferecidas pela cooperativa e não deixe
de comparecer aos eventos voltados à difusão das melhores
práticas. 

Importante que o produtor tenha consciência de que não se
pode, mais, desperdiçar tempo. É preciso atitude. Deixar tudo
como está, apostando no imponderável, pode ter um custo
muito alto num futuro próximo, lembrando que a evolução é
um processo natural para a sobrevivência de qualquer ativi-
dade.   

O momento de iniciar o planejamento é agora.
Aproveite as oportunidades que estão sendo oferecidas
pela cooperativa e não deixe de comparecer aos eventos
voltados à difusão das melhores práticas” 



CAFÉ

Tempo de colheita 
Expectativa é de boa
produtividade na
região da Cocamar
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50%

A colhedora mecânica avan-
ça devagar sobre a lavoura
de café. A cena é curiosa
para quem não está acostu-
mado a ver uma colheita
desse produto com máquina
conduzida igual a um trator.
Em poucos segundos, ela
chacoalha os ramos, derru-
ba os grãos e os armazena
em um compartimento que,
de tempos em tempos, é es-
vaziado em caçambas. O
ritmo parece lento, mas, em
uma semana, ela faz o que
um grupo numeroso de tra-
balhadores demoraria ao
menos três. 

PRESTADOR DE SERVIÇO -
No dia 16 de maio, como já
acontece há anos, uma co-
lhedora, trazida por um pres-
tador de serviço de Minas
Gerais, começou a operar na
região da Cocamar, onde per-
manecerá durante alguns
meses cumprindo roteiro
previamente agendado, de
propriedade em propriedade.

Os trabalhos iniciaram pela
Unidade de Difusão de Tecno-
logias (UDT) da Cocamar em
Guairaçá, município vizinho a
Paranavaí. São 15 hectares
mantidos com café mecani-
zado em todas as suas eta-
pas, além de contar com sis-
tema de fertirrigação. 

NÚMEROS - O técnico agrí-
cola Jeferson da Silva Bar-
reto, responsável pela UDT,
informa que a colheita
abrangeu 45 mil pés, com a
média de 83 sacas por hec-
tare. Na UDT são cultivadas
75 variedades de café e
essa cultura é incentivada
pela Cocamar como uma
opção a mais de renda para
os produtores.

EM CONTA - A colhedora
não sai por menos de R$
220,00 a hora, mas contar
com seus serviços significa
reduzir custos de produção
em, no mínimo, 20%, se-
gundo Adenir Fernandes
Volpato, o Gabarito, consul-
tor de café da Cocamar. Por
ser escassa, a mão de obra
acaba ficando cara e se
torna o item mais represen-
tativo nas despesas. Sem
esquecer que o equipa-
mento, ao agilizar a reti-
rada dos grãos da lavoura,
diminui os riscos de perda
de qualidade dos mesmos
em função de uma eventual
demora na colheita, cau-
sada por mudanças do
clima. 
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A
pesar de ter come-
çado há pouco mais
de um mês no Pa-
raná, a colheita de

café avança lentamente, ten-
do pouco mais de 5% da safra
colhida até o final do mês de
maio, segundo explica Robson
Ferreira, coordenador técnico
de Culturas Perenes da Coca-
mar. Nas regiões de Carlópo-
lis, Altônia, Cianorte e muni-
cípios próximos, onde o clima
é mais quente, poucas lavou-
ras foram colhidas e o ritmo
deve acelerar a partir da se-
gunda quinzena de junho, se-
guindo até o início de agosto.
Já nas regiões mais altas e de
clima ameno, como Apuca-
rana, Rolândia, Congoinhas e
São Jerônimo da Serra, a co-
lheita ainda não começou e
deve estender-se até o final
de agosto e início de setem-
bro.

“As plantas estão com grande
carga, além de um bom as-
pecto vegetativo, devido às
chuvas que têm ocorrido”,
afirma Robson. A média de
produtividade nas lavouras
das regiões de Altônia e Cia-

norte deve ficar entre 25 a 30
sacas beneficiadas por hec-
tare. Na região de Apucarana
e Rolândia, entre 30 a 33 sa-
cas, e na de Carlópolis, 35
sacas, mantendo a média dos
últimos anos.

As oscilações climáticas no
ano passado fizeram com que
ocorressem várias floradas,
de forma que a maturação
tem sido desuniforme. O nor-
mal é que ocorram em média
duas floradas. Desta vez fo-
ram cinco ou mais floradas. 

COLHEITA MECÂNICA - Na re-
gião de Carlópolis, cerca de
70% das lavouras já estão
aptas para a colheita mecani-
zada e em 50% os produtores
têm feito uso de colheitadei-
ras. Nas demais regiões, a
história é outra: apenas 10 a
15% das lavouras estão pre-
paradas para a entrada de co-
lheitadeiras, mas os produ-
tores já mecanizam os tratos
culturais, trabalhando com a
colheita de forma semimeca-
nizada. Poucas são as proprie-
dades que fazem uso, ainda,
da máquina automotriz.

Neste ciclo, devido a
fatores climáticos, houve

cinco floradas, em vez
de duas, causando a
desuniformidade da

maturação. Na página
ao lado, colheita mecânica

na Unidade de Difusão
de Tecnologias (UDT)

da Cocamar em Guairaçá,
região de Paranavaí  

Devagar, mas ágil 

dos produtores
de Carlópolis usam

colheitadeiras
As plantas estão
com grande carga,
além de um bom
aspecto vegetativo,
devido às chuvas
que têm ocorrido”

Robson Ferreira,
coordenador técnico
de culturas perenes
da Cocamar 

VEJA VÍDEOS DA COLHEITA MECÂNICA DE
CAFÉ NA UDT/COCAMAR EM GUAIRAÇÃ

Youtube - Jornal Cocamar
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Produtores de café e técni-
cos da Cocamar realizaram
visita ao Triângulo Mineiro,
nos dias 17 e 18 de maio. Na
primeira etapa da viagem, na
cidade de Três Pontas, pró-
ximo a Varginha, eles  co-
nheceram as novidades
apresentadas na Expocafé,
uma das mais importantes
feiras do setor no país. 

Acompanhado pelo enge-
nheiro agrônomo Robson

Ferreira, coordenador de cul-
turas perenes da coopera-
tiva, o grupo dedicou es-
pecial atenção a equipamen-
tos para a mecanização da
lavoura e também a moder-
nos sistemas para a seca-
gem de grãos.  

No dia seguinte, a delega-
ção visitou algumas pro-
priedades de referência pa-
ra observar as lavouras e
dialogar com produtores. “O

profissionalismo com que
os cafeicultores dessa re-
gião conduzem as suas la-
vouras, chama a atenção
dos visitantes”, avaliou o
produtor Luiz Carlos de Fa-
ria, de Altônia. “Para nós, é
um modelo a ser seguido”,
citou Antonio Ailton Basso,
o Tuna, cafeicultor em Nova
Esperança, assinalando que
uma viagem como essa
“sempre acrescenta em
conhecimentos”. 

Na foto do alto, produtores do grupo em visita
a propriedade de café na região de Varginha.
A alta produtividade chamou a atenção, também,
do gerente comercial de Café, da cooperativa,
Marcos Bezerra. Embaixo, os participantes

Uma proveitosa viagem
ao Triângulo Mineiro

CAFÉ
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REGULARIZAÇÃO 

Adesão ao Prosolo tem prazo  
Decisão é voluntária e produtor
terá um ano para fazer o projeto,
e três para executá-lo

A
primeira reunião do
Programa Integra-
do de Conservação
de Solos e Água do

Paraná (Prosolo) com produ-
tores rurais e técnicos de se-
tores públicos, instituições,
empresas e cooperativas, foi
promovida na manhã de 10
de maio no recinto do Parque
Internacional de Exposições
de Maringá (PR), durante a
45ª Expoingá. A iniciativa foi

da Secretaria da Agricultura
e do Abastecimento (Seab). 

O secretário Norberto Ortigara
citou que o Prosolo, mais do
que um programa de governo,
“é um bom propósito, um pro-
pósito de toda a sociedade,
que surge para ser duradou-
ro”. Na opinião dele, “tem
muita gente fazendo a coisa
certa e que será a nossa refe-
rência prática”.

Independente do Prosolo, o produtor que estiver mau uso ou o emprego inadequado do solo, em sua
propriedade, poderá ser autuado, segundo adverte a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) 



Quanto às “reali-
dades ruins”, a organização
coletiva do programa pre-
tende “dar uma chacoalhada
e apontar os caminhos”. O
secretário lembrou que a
perda de um centímetro de
camada superficial do solo
demora uma vida para se re-
cuperar e “temos que inter-
romper esse processo de
degradação”, acrescentando:
“se faz necessário sacudir a
poeira daqueles que não se
preocupam com o solo”. O
secretário mencionou que
práticas como o consórcio

milho e capim braquiária no
inverno, vêm dando certo e
devem ser incentivadas. Se-
gundo ele, o proprietário ru-
ral que identificar um tipo de
problema em sua área e qui-
ser ajuda especializada para
resolvê-lo, terá até o dia 29
de agosto deste ano para
aderir voluntariamente ao
programa, entrando em con-
tato com a unidade da Ema-
ter mais próxima. Depois dis-
so, contará com o prazo de
um ano para efetuar o plane-
jamento e de três anos para
a execução do trabalho. 

• até 29 de agosto, adesão voluntária do produtor,
com o preenchimento do termo de adesão. 

• Um ano para elaboração de um projeto técnico,
que deve ser apresentado à Emater. 

• Até três anos para a execução do projeto. 

Jo rna l  d e  S er v i ço  Co cam ar   |   9

O presidente do Conselho de
Administração da Cocamar e
diretor da Ocepar, Luiz Lou-
renço, afirma ser preciso reto-
mar os terraços e as curvas de
nível, lembrando que a menta-
lidade de muitos produtores da
região do arenito caiuá - de-
vido a vulnerabilidade desse
tipo de solo -, está levando a
uma situação “desastrosa”. 

O dirigente explicou que a fer-
tilidade quase não existe e são

ainda incipientes os trabalhos
de conservação que eles pra-
ticam. “Observa-se um des-
caso por parte de muita gente,
que ainda insiste em usar
grade, por exemplo, o que não
atende ao objetivo que é o de
buscar o crescimento susten-
tável”, asseverou. No entanto,
há soluções, observou Lou-
renço, mencionando que
mesmo em regiões de solos
pobres, há produtores condu-
zindo suas propriedades de

maneira exemplar, bem orien-
tados e obtendo médias altas
de produtividade de grãos e
produção de carne, conforme
se pode atestar em diversos
municípios atendidos pela
cooperativa. “Temos dois mi-
lhões de hectares de pasta-
gens degradadas na região no-
roeste e vejo isto como um es-
paço que pode e deve ser in-
corporado ao processo produ-
tivo, por meio de práticas con-
servacionistas”, disse. 

Situação “desastrosa” no 
arenito, mas há solução 

Fique atento 

Há quatro anos que o produtor
e engenheiro Cleber Veroneze
Filho conduz o consórcio
milho e braquiária na fazenda
de 180 alqueires de sua famí-
lia, em Maringá. Ele comen-
tou, em sua palestra, que essa
prática protege e conserva o
solo das intempéries, gera um
benefício semelhante a uma
rotação de culturas e, ao con-
trário do que alguns pensam,
não traz prejuízo ao milho, a
não ser no primeiro ano. “Se
o tempo for seco, pode até
concorrer no  primeiro ano,
mas no segundo isto não
acontece”, disse. 

De acordo com o produtor, as

chuvas intensas dos últimos
anos não causaram nenhum
dano à propriedade, onde os
terraços e curvas de nível
estão preservados. Segundo
ele, a palha deixada pela bra-
quiária aumenta a atividade
microbiológica, enquanto a
matéria orgânica estrutura o
solo. Ao mesmo tempo, há
controle de ervas daninhas,
uma vez que a quantidade de
emergência de sementeiras é
menor. E, com seu enraiza-
mento, a braquiária rompe a
compactação, permitindo que
as raízes se aprofundem.
“Para mim, a braquiária é uma
espécie de seguro”, comple-
tou. 

Benefício semelhante a 
uma rotação de culturas 

A rotação é importante para o equilíbrio
da flora e da fauna, sem ela a situação
vai se complicando. Insistir nisso, é como
enxugar gelo, uma estratégia equivocada”.

Marcos José Vieira, engenheiro agrônomo

A proteção do solo é indispensável
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LAVOURA-PECUÁRIA 

O patamar é outro
Em Sabáudia, agropecuarista que colheu 190 sacas de soja por alqueire, consegue
agora 800 gramas de engorda por cabeça de gado, ao dia, na mesma área

Cleber França 

Q
uem chega à cabe-
ceira da Fazenda Ca-
rioca, em Sabaudia,
no norte do Paraná,

não imagina que em um ta-
lhão de 15 alqueires, onde
atualmente estão 99 cabeças
de gado (todos animais jo-
vens), também se produz soja.
A forragem com capim bra-
quiária está bem formada e é
a principal fonte de alimento
para o rebanho da raça Aber-

deem Angus, nesta época.
Para alguns, é difícil acreditar
que ali, há dois meses, existia
uma lavoura de soja. E este
será o espaço destinado a
esses animais por 90 dias.

De acordo com o pecuarista
Edécio Davi Zerbetto, a Inte-
gração Lavoura-Pecuária (ILP)
“é um casamento que deu
certo”. Na fazenda, de 84 al-
queires, 25 estão mecaniza-
dos e recebem o sistema
integrado de forma



rotacionada. “O ga-
nho de peso dos animais é
muito bom, em média 800 gra-
mas por dia. Se não fosse pela
ILP, não poderíamos estar
criando este número de bovi-
nos nesta época”, revela. 

AMPLIAR - Os resultados têm
sido tão positivos que Zerbetto
pretende aumentar a área des-
tinada à integração. “Projeta-
mos chegar a 30 alqueires no
próximo ano”, cita, lembrando
que a ILP já é adotada há cerca
de 10 anos, quando os animais
de cruzamento industrial co-
meçaram a ser criados na pro-
priedade. 

Atualmente, dos 25 alqueires,
além dos 15 que estão com o
capim braquiária para pasta-
gem [em piquetes], 10 recebe-
ram milho consorciado com
braquiária, que também ser-
virá de alimento para o gado
em caso de algum contra-

tempo, como geada ou seca, e
cinco alqueires são mantidos
com aveia, uma planta que, a
exemplo da braquiária, é resis-
tente à geada. “Tenho de me
precaver”, diz o produtor. 

TRADICIONAL - Na pastagem
normal, onde estão 200 ani-
mais, o pecuarista estima que
o ganho de peso não passa das
500 gramas dia. “Em um pi-
quete de seis alqueires, por
exemplo, nem precisei plantar
o capim. É rebrota do ano pas-
sado, ou seja, economizei se-
mente.” 

No ano que vem, provavel-

mente, Zerbetto acredita que
não precisará semear a bra-
quiária na maior parte das
áreas reservadas para a inte-
gração. O produtor adverte, no
entanto: é importante ficar
muito atento ao manejo do
gado. “O produtor deve ter um
local de refúgio para acomodar
os animais em dias de chuva
para que o solo não seja com-
pactado e comprometa a pró-
xima cultura”.

CUIDADOS - Outra recomenda-
ção do pecuarista é soltar o
gado no capim somente de-
pois de 60 dias que a soja foi
colhida – o tempo suficiente

para crescer. Também não se
deve deixar o gado comer toda
a massa verde antes da des-
secação para o cultivo da soja.
As plantas devem ter, no mí-
nimo, 20 centímetros de al-
tura. 

“Se o gado comer tudo não vai
sobrar capim para a formação
da cobertura do solo”, frisa
Zerbetto. De acordo com ele, é
preciso fazer o manejo de for-
ma correta, visando o boi e a
soja. O milho serve como es-
tratégia caso o clima não
ajude e a produção de capim
não seja suficiente. Se ocorrer
tudo bem, há ainda a produção

de milho, que pode servir para
suplementação posterior.

Ao final dos 90 dias no sis-
tema de ILP, os animais voltam
às pastagens comuns, onde
recebem suplementação até o
ponto de abate. Já as áreas
com braquiária e aveia serão
dessecadas e, na sequência,
recebem o cultivo de soja.  

SOJA - Se os ganhos com a pe-
cuária estão sendo positivos,
com a soja não foi diferente. A
média na fazenda Carioca
atingiu 190 sacas de soja por
alqueire na área de 25 alquei-
res – com produtividade bruta
de 201 sacas. 

O engenheiro agrônomo Jac-
son Bennemann, da unidade
da Cocamar em Sabáudia, é
quem presta assistência ao
produtor e o tem ajudado a
obter os altos índices de pro-
dutividade.
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Se não fosse pela ILP, não poderíamos estar
criando este número de bovinos nesta época”

Os resultados têm sido tão positivos que Edécio Zerbetto (ao lado) pretende ampliar a área destinada a integração
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TENDÊNCIAS

Oferta elevada de grãos
Patamares são considerados
confortáveis mas ainda há a
possibilidade de surpresas
em caso de El Niño

N
o que depender
das primeiras pro-
jeções do Departa-
mento de Agricul-

tura dos Estados Unidos pa-
ra a oferta e a demanda
mundiais de grãos na safra
2017/18, que está em fase
de plantio no Hemisfério
Norte, é difícil imaginar que
as cotações internacionais
de milho, trigo e soja deixa-

rão de oscilar em torno dos
atuais eixos durante o ciclo. 

Apesar de algumas previ-
sões divulgadas em maio
pelo departamento ameri-
cano representarem varia-
ções expressivas de volu-
me em termos absolutos, as
produções previstas con-
tinuam em patamares con-
siderados confor-A produção mundial de soja deve ser de 344,68 milhões de toneladas em 2017/18
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táveis para aten-
der, sem crises, ao que se
espera do consumo, como
em 2016/17, segundo ava-
liam os especialistas. 

A possível ocorrência do fe-
nômeno El Niño ainda poderá
causar surpresas e prejudi-
car lavouras, sobretudo no
Hemisfério Sul, mas se isto
não acontecer os chamados
“fundamentos” tendem a
permanecer comportados. 

MILHO - Grão mais produzido
no mundo, o milho teve sua
colheita global em 2017/18
projetada pelo departamento
americano em 1,034 bilhão de
toneladas, 3% menos que na
safra 2016/17. O órgão prevê
alta de 0,8% para a demanda,
que poderá chegar a 1,062
bilhão de toneladas e, assim,
os estoques finais deverão
cair 12,8%, para 195,27 mi-
lhões de toneladas. Esses es-
toques equivalem a 18,4% da
demanda, abaixo de 2015/16
(21,3%) e de 2016/17 (22%).
Segundo maior exportador de
milho do mundo, o Brasil tem
uma ampla oferta à disposi-
ção para brigar por essa de-
manda. 

TRIGO - Para esse cereal, o

departamento americano
prevê produção mundial de
737,83 milhões de toneladas
no ciclo 2017/18, 2% menos
que em 2016/17, e demanda
global de 734,89 milhões de
toneladas, 0,7% menor na
mesma comparação.  O Bra-
sil é grande importador, mas
o fato é que há trigo de
sobra. 

SOJA - Para a oleaginosa,
carro-chefe do agronegócio
no Brasil, segundo maior
produtor e principal expor-
tador, o departamento ame-
ricano projeta produção
mundial de 344,68 milhões
de toneladas em 2017/18,
1% menor que em 2016/17,
e aumento de 3,9% na de-
manda, para 344,21 mi-
lhões. Segundo o órgão, os
estoques finais do novo
ciclo ficarão em 88,81 mi-
lhões de toneladas, com
queda de 1,5%. Esses esto-
ques representam 25,8% da
demanda, abaixo do percen-
tual de 2016/17 (27,2%),
mas, acima de 2015/16
(24,5%). 

Dada à robustez dos esto-
ques, o departamento de
agricultura dos Estados Uni-
dos prevê que os preços

pagos aos produtores ameri-
canos do grão oscilarão entre
US$ 8,30 e US$ 10,30 por
bushel durante o ciclo 2017/
18, ante a média de US$ 9,55
em 2016/17. 

Em boa medida, o cenário da
soja não é mais pessimista
graças ao aumento previsto
para as importações da
China. Conforme o departa-

mento, as compras do país
no exterior chegarão a 93
milhões de toneladas, acima
das exportações brasileiras
(63,5 milhões). E essa esti-
mativa, 4 milhões de tonela-
das superior ao volume
2016/17, encontra eco em
projeções divulgadas tam-
bém pelo ministério da Agri-
cultura da China, que sina-
lizaram 93,2 milhões.

Todas as variáveis parecem
estar contribuindo para que
os produtores de grãos do
país colham nesta safra o
maior volume já registrado
nas estatísticas agrícolas. O
clima favorável, aliado a uma
revisão positiva na área de
plantio e na produtividade
das sementes, levou a Com-
panhia Nacional de Abasteci-

mento (Conab) a elevar, mais
uma vez, sua estimativa para
a produção nacional de grãos
na safra 2016/17. Se tudo
continuar como está, o Brasil
fechará o ciclo com uma pro-
dução de 232,02 milhões de
toneladas de grãos – 1,79%
mais que o previsto em abril
e 24,3% acima da safra
2015/16. 

A área total de plantio de-
verá fechar o ciclo em
60,36 milhões de hecta-
res, ao passo que a produ-
tividade foi estimada em
3.844 quilos/hectare, ante
3.793 quilos em 2015/16. 

O IBGE segue na mesma
linha de recordes: a pro-
dução nacional de grãos

deverá crescer 26,2% em
2017 frente ao ano ante-
rior, e alcançar 233,1 mi-
lhões de toneladas. 

Conforme a Conab, as co-
lheitas de soja e milho,
que juntos representam
90% dos grãos cultivados
no país, devem crescer
18,4% e 39,5% respecti-

vamente, em relação à
safra anterior. Isso signi-
fica 113,01 milhões de to-
neladas de soja. Para o
milho, a estimativa é de
produção de 93,83 milhões
de toneladas, puxada pela
safra de inverno, a mais
representativa e ainda em
desenvolvimento no Cen-
tro-Oeste. 

Revisões para cima

Brasil tem ampla
oferta de milho à

disposição para brigar
por demanda no mundo



GRÃOS

Trigo tem bom desenvolvimento
A expectativa de produtividade é 8% superior à obtida na última safra 

A
s lavouras de trigo na
área de ação da Coca-
mar apresentam bom
desenvolvimento, isso

porque está chovendo bem e
as temperaturas estão ame-
nas. Em Sabaudia, dos 3.700
alqueires agricultáveis, quase
700 receberam a cultura. Um
dos cooperados a investir no
trigo foi Jeferson Skraba, 41
anos. Ele destinou 30% dos
150 alqueires que planta para
o grão. 

“Minha expectativa é colher
140 sacas por alqueire, po-

rém, por se tratar de uma cul-
tura de inverno, dependemos
muito do clima”, frisou o coo-
perado, lembrando que na úl-
tima safra fez a média de 104
sacas por alqueire.  

O volume cultivado na área de
ação da Cocamar deve se as-
semelhar ao do ano passado.
Já a produtividade estimada é
41% maior – 7.450 kg/al-
queire contra 5.270 kg/al-
queire. “No último ano as
lavouras sofreram com seca,
geada e o excesso de chuva,
ou seja, foram muitos contra-

tempos em um único perío-
do”, informou o engenheiro
agrônomo da Cocamar, Jac-
son Bennemann. “Até o mo-
mento o clima tem ajudado o
desenvolvimento da cultura,
uma vez que está chovendo
bem e as temperaturas estão
amenas. O trigo está exce-
lente por aqui”.

Isso também tem contribuído
para a menor incidência de
pragas e doenças na cultura.
Mesmo assim, os produtores
devem ficar atentos e monito-
rarem as plantações com fre-

quência. Lembrando que a se-
meadura já foi concluída na
área de ação da Cocamar. As

primeiras áreas plantadas de-
vem ser colhidas na segunda
quinzena de agosto.
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Bennemann e Skraba: colher 140 sacas por alqueire



As primeiras lavouras de
milho já estão sendo colhidas
na área de ação da Cocamar.
São os plantios realizados no
mês de janeiro. Em Floresta,
os primeiros oito alqueires
produziram a média de 300
sacas por alqueire. Já em
Cruzeiro do Oeste, região do
arenito, nos primeiros 28 al-
queires colhidos a média foi
de aproximadamente 200 sa-
cas por alqueire. De modo
geral a expectativa é que a
produtividade seja de 222
sacas por alqueire neste iní-
cio de safra, volume 86% su-
perior ao registrado no ano
passado.

Em Floresta, 95% das terras
agricultáveis receberam mi-
lho. Nas outras regiões onde
a Cocamar atua, os números
são semelhantes. E de um

modo geral, a condição das
lavouras é ótima. “Choveu de
acordo, os produtores fizeram
os tratos culturais conforme
a orientação técnica e, por
conta desses fatores, a ex-
pectativa é que a produtivi-
dade seja boa”, comentou o
gerente da Cocamar em Flo-
resta, Márcio Sartori, esti-
mando uma produtividade
média de 210 sacas por al-
queire, “contra 180 colhidas
na safra anterior”. 

RISCOS - Sartori revela que a
colheita ganhará força em
meados de junho. “Até lá, a
geada e o vento são as únicas
adversidades climáticas que
podem comprometer a produ-
ção do grão em nossa re-
gião”, destacou ele, frisando
que no restante das áreas os
agricultores optaram por cul-

tivar a braquiária de forma
solteira. O município é um
dos principais do noroeste
paranaense quando o assunto
é produtividade de milho. Os
agricultores são tecnificados
e realizam alto investimento
na cultura durante o inverno.

PRODUTOR - Um deles é o
cooperado Luis Palaro, que
planta 100 alqueires em Flo-
resta e Ivatuba. Nesta safra,
ele espera colher a média de
300 sacas por alqueires e,
para isso, fez boa adubação,
tratou as sementes com inse-
ticidas, optou por variedades
resistentes a lagartas e fez
aplicações preventivas de
fungicida. “Por trabalhar
dessa forma não tive proble-
mas com pragas e doenças.
As plantações estão excelen-
tes”, projetou, lembrando

que no ano passado também
fez uma boa média – 260 sa-
cas por alqueire. 

E por conta dessa boa condi-
ção das lavouras ele também
está animado a investir na
safra de verão. Assim que o
milho endureceu, Palaro fez o
plantio de aveia com avião,
isso já pensando na cobertura
do solo para soja. “Quando
for colher o milho, ela já vai
estar com uns 30 centíme-
tros. Até o ponto de desseca-
ção estará ainda maior e
ajudará a proteger e formar
matéria orgânica para o so-
lo”, explicou o agricultor, fri-
sando que a aveia também
pode ser colhida, “caso as
condições climáticas conti-
nuem favoráveis e ela se des-
envolva bem. Mas esse não
será o objetivo”, finalizou. 

Começa a safra de milho

Choveu de acordo e
os produtores fizeram

os tratos culturais
conforme a orientação

técnica
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LARANJA 

Frutos saudáveis e bem formados 
Perspectiva é de uma colheita recorde nos pomares da região da cooperativa 

C
om a expectativa
de atingir sua
maior produção
até o momento, ao

redor de 1,5 caixa de 40,8
quilos por planta, a Coca-
mar deu início à colheita de
laranja em sua Unidade de
Difusão de Tecnologias
(UDT) em Guairaçá, muni-
cípio vizinho a Paranavaí,
no noroeste paranaense.
As plantas ainda se encon-
tram em fase de formação
e apresentam potencial
para produzir 2,5 caixas em
média. 



7,3 198

Dos 198 hectares
da UDT, 135 são ocupados por
pomares de laranja irrigados,
com idade entre quatro e oito
anos. A média é de 600 plan-
tas por hectare e, segundo o
técnico agrícola Jeferson da
Silva Barreto, responsável
pela área, a expectativa é que
sejam colhidas 963 caixas em
média por hectare. No ciclo
passado, em decorrência de
problemas climáticos, como a
estiagem e o calor forte na
fase de floração, a produtivi-
dade foi severamente prejudi-
cada.

A colheita na unidade de-
monstrativa da Cocamar sina-
liza para o começo dos tra-
balhos, também, nas proprie-
dades dos citricultores coope-

rados, distribuídos pelas re-
giões noroeste e norte do es-
tado. A previsão da Cocamar é
receber 7,3 milhões de caixas,
a serem processadas pela
unidade industrial da Louis
Dreyfus Commodities (LDC)
em Paranavaí (PR). 

“As laranjas estão bem forma-
das, saudáveis e com colora-
ção amarela mais intensa”,
assinala o coordenador téc-
nico de culturas perenes da
cooperativa, engenheiro agrô-
nomo Robson Ferreira. O bom
momento dos pomares coin-
cide com uma fase favorável
do mercado, que oferece pre-
ços remuneradores, alavanca-
dos pelo desequilíbrio entre
oferta e demanda internacio-
nais nos últimos anos. 
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O técnico agrícola Jeferson da Silva Barreto, responsável pela UDT da Cocamar
em Guairaçá: previsão é de 1,5 caixa de 40,8 quilos por hectare, em média 

milhões de caixas
é a expectativa de

safra na região
da Cocamar, que

compreende municípios
das regiões noroeste

e norte do estado  

hectares é a área
da UDT em Guairaçá,
que a Cocamar utiliza
como uma vitrine para

a demonstração de
experimentos e tecnologias

aos produtores   
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Maringá sediou entre
os dias 23 e 25 de maio
a 5ª Reunião Paranaense
de Ciência do Solo e o
2º Simpósio Brasileiro
de Solos Arenosos.
A iniciativa foi da Sociedade
Brasileira de Ciência
do Solo, Núcleo Estadual
Paraná, com realização
da Cocamar e da Universidade
Estadual de Maringá (UEM).
O evento contou com mais
de 800 participantes, entre
especialistas, empresários,
produtores e estudantes,
de várias regiões do país. 

VEJA MAIS FOTOS
NO FACEBOOK

jornal de serviço cocamar



PERSONALIDADE 

Para o ex-ministro Paolinelli, 
é preciso continuar inovando   
Uma das maiores façanhas brasileiras, segundo ele, foi ter 
conseguido viabilizar uma agricultura tropical sustentável 

P
rincipal convidado da
5ª Reunião Parana-
ense de Ciência do
Solo, que foi promo-

vida em Maringá concomitan-
temente ao 2º Simpósio Bra-
sileiro de Solos Arenosos, o
ex-ministro da Agricultura,
Alysson Paolinelli, proferiu
palestra a mais de 500 parti-
cipantes na noite de 24 de
maio. 

SUSTENTÁCULO - Depois de
uma saudação do vice-presi-
dente de Negócios da Coca-
mar, José Cícero Aderaldo,
que definiu Paolinelli como
“um dos principais artífices do
moderno agronegócio brasi-
leiro”, o ex-ministro explicou
que o Brasil caminha para ser,
nas próximas décadas, “o sus-
tentáculo do abastecimento
do mundo”, levando em conta
a crescente demanda por ali-
mentos para uma população
global estimada em 9,3 bi-
lhões de pessoas em 2050.
Segundo ele, uma das princi-
pais conquistas dos brasilei-
ros foi ter conseguido viabili-
zar uma agricultura tropical
sustentável “que é a solução
para enfrentar o desafio de
abastecer o planeta”. 

EQUÍVOCO - Ele explicou que
por mais de quatro mil anos as
principais regiões produtoras

de alimentos do globo, desen-
volveram sua agricultura em
zonas temperadas, utilizando
solos férteis e onde os climas
são mais definidos. E lembrou
que, nas primeiras décadas do
século passado, o Brasil fez
uma opção equivocada ao
priorizar a industrialização em
detrimento de seu potencial
agrícola. “Foi a agricultura
que fez capital para que o Bra-
sil pudesse investir na indús-
tria”, salientando que essa
opção custou caro, pois os in-
vestimentos foram realizados
sem que houvesse o domínio
do conhecimento. “Tivemos
que buscar tudo lá fora, proje-
tos, know-how e até mesmo
matéria prima, pagando royal-
ties altíssimos.” 

CHOQUES - De acordo com
Paolinelli, a agricultura pas-
sou praticamente desaperce-
bida dos brasileiros até a
década de 1960. Em vez de in-
centivar a sua produção, que
se resumia em grande parte
ao café, o Brasil era um
grande importador de alimen-
tos. No entanto, choques se-
guidos, como a crise de segu-
rança alimentar na década de
1960, e a do petróleo, no início
dos anos 1970, despertaram
os brasileiros. Em 1975, quan-
do era titular do Ministério da
Agricultura, Paolinelli conse-

guiu implementar um grande
projeto agrícola, embora pou-
cos acreditassem no setor. “O
resultado é que o Brasil con-
seguiu desenvolver know-kow
para produzir alimentos em
regiões tropicais, prática que
tem a essência da inovação”.
Paolinelli lembrou que, hoje, o
Brasil já é o maior exportador
mundial de alimentos em vo-
lume de dinheiro. 

CONQUISTA - Ressaltando o
entusiasmo de Norman Bor-
laug, pai da Revolução Verde e
detentor do Prêmio Nobel da
Paz em 1970, que se encantou
com a façanha brasileira, Pao-
linelli resumiu: “Nós, os hu-

mildes tupiniquins da América
do Sul, conseguimos dominar
os cerrados, uma área alta-
mente degradada. Consegui-
mos reestruturar esse solo
pobre e o integrar ao processo
produtivo. Jamais algo assim
havia sido feito no mundo”. 

TERCEIRA SAFRA - “Este é o
Brasil que quero que reconhe-
çam”, disse o ex-ministro a
um público formado por espe-
cialistas, produtores e estu-
dantes, assinalando que não
se pode desanimar “mesmo
diante da incompetência dos
governos que temos experi-
mentado”. Ele citou que há
muito por fazer, destacando,

por exemplo, os avanços que
hoje se observa nos solos are-
nosos do Paraná, onde cresce
a produção de grãos, e tam-
bém no areião do oeste
baiano, reconhecido pela alta
produtividade de suas lavou-
ras, incluindo os algodoais.
“Quando eu falava em se-
gunda safra, especialistas in-
ternacionais achavam que eu
estava louco. A segunda safra
está consolidada no país mas
agora eu falo é na terceira
safra”, provocou Paolinelli, re-
ferindo-se ao uso de recursos
como a irrigação para viabili-
zar mais uma colheita durante
o ano, além da de verão e de
inverno. 
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Ao término de sua palestra,
Paolinelli recebeu os

agradecimentos de um dos
coordenadores do evento, o

gerente técnico de Integração
Lavoura-Pecuária-Floresta

(ILPF) da Cocamar,
Renato Watanabe 



A
lei que disciplina os
contratos de arrenda-
mento rural, assim
como os de parceria

rural, conhecida como Estatuto
da Terra, tem o nº 4.504/64.
Assim, quando arrendador e
arrendatário vão firmar um con-
trato de arrendamento é preciso
que observem todas as exigên-
cias legais, pois cláusulas que
não satisfaçam os requisitos
por ela exigidos podem ser anu-
ladas, comprometendo o direito
da parte que dela mais tarde
pretendia fazer uso. 

Conforme se observa da data
da Lei – 1964 – é possível per-
ceber que o diploma legal é
bastante antigo, com vigência
superior há cinco décadas, o
que implica reconhecer que a
Lei 4.504/64 entrou em vigor
numa época em que a reali-
dade econômica e social do
País, notadamente nas ques-
tões que dizem respeito à ati-
vidade produtiva primária
(agropecuária), era em tudo
diferente daquela que se vê
nos dias atuais. Naquele tem-
po, por exemplo, encontrar
arrendatário pessoa jurídica
era bem mais raro do que
atualmente se observa, pois
em regra a atividade agrope-
cuária de outrora era levada a
efeito por pessoas físicas. 

Presentemente, no entanto, o
número de arrendatários pes-
soa jurídica é significativa-
mente grande, tornando-se

bastante comum encontrar a
exploração da terra sendo rea-
lizada por empresa legalmen-
te constituída. Como a reali-
dade do campo mudou de for-
ma radical também neste as-
pecto, não obstante a lei seja
a mesma desde 1964, isto traz
certa apreensão jurídica, visto
que na sua aplicação muitas
vezes o que antes parecia
certo e seguro para o arrenda-
tário, agora se mostra bas-
tante incerto e duvidoso. 

REPENSAR - Como a lei trata
de particularidades na área
rural que no tempo foram sen-
do alteradas em face das mu-
danças significativas que o
País sofreu no setor produtivo
primário, é preciso repensar a
forma de contratar para que o
arrendatário tenha suficiente
proteção jurídica caso tenha
que ir ao Judiciário para pro-
teger seu direito. 

Esta observação tem razão de
ser, pois tem sido comum ver
decisões de tribunais dos
mais vários estados, bem as-
sim do próprio Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ), provo-
cando surpresas pouco agra-
dáveis ao arrendatário pessoa

jurídica, notadamente naque-
les casos em que o autor da
ação pleiteava a proteção a
um direito que a lei parecia
proteger e que, em face da
nova interpretação do texto
legal, agora caminha por dire-
ção totalmente oposta. 

A nova interpretação e aplica-
ção da lei têm demonstrado
que muitos arrendatários pes-
soas jurídicas estão ficando
desprotegidos, pois as deci-
sões mais recentes têm limi-
tado de forma muito intensa a
aplicação do Estatuto da Terra
aos contratos de arrenda-
mento por eles subscritos.
Decisões desta ordem vêm se
encaminhando como uma ten-
dência de se solidificar, o que
exige que os arrendatários re-
pensem seus contratos quan-
do forem assiná-los ou, se o
caso, que modifiquem aqueles
que já foram firmados para
serem adaptados à nova or-
dem jurisprudencial. 

ADEQUAR - Afinal, direitos tais
como renovação do arrenda-
mento, exercício do direito de
preferência de compra, etc.,
que antes pareciam pacíficos,
podem agora se ver compro-

metidos se no contrato de
arrendamento as partes se va-
lerem somente do Estatuto da
Terra para sua redação.

Para que ao arrendatário pes-
soa jurídica não sofra nenhum
revés em seu direito, o cami-
nho a ser tomado é iniciar uma
aproximação com o arrenda-
dor (proprietário), para ade-
quar o contrato às normas do
Código Civil e não somente às
normas do Estatuto da Terra,
pois caso contrário dificil-
mente terá êxito em eventual
demanda judicial embasada
tão somente na Lei 4.504/64.

Para que tudo possa ser feito
de maneira segura, o arrenda-
tário pessoa jurídica deve bus-
car informação jurídica sufi-
ciente para as decisões a se-
rem tomadas, convidando o ar-
rendador (proprietário da terra)
à reescrita do contrato ou, se o
caso, a um aditamento aos
seus termos. Caso o arrenda-
dor se permita modificar o con-
trato, as partes devem se valer
das normas do Código Civil
para estabelecer cláusulas que
tenham força jurídica capaz de
proteger o direito que mais
tarde se pretende exercer.

VOCÊ SABIA? Direitos como o de preferência de compra e de

renovação do arrendamento, que antes pareciam pacíficos, podem

se ver comprometidos se no contrato de arrendamento as partes

se valerem só do Estatuto da Terra para sua redação.

Lutero de Paiva Pereira
Advogado – Agronegócio

e contratos bancários
Maringá – Paraná

www.pbadv.com.br/
www.agroacademia.com.br 

ORIENTAÇÃO JURÍDICA

Arrendamento rural para pessoa jurídica
Para fazer tudo de maneira segura, o arrendatário deve buscar informação e
convidar o arrendador à reescrita do contrato ou aditamento aos seus termos
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A Cocamar vem promovendo
melhorias na estrutura de
sua Máquina e Torrefação de
Café, preparando-a para
atender a demanda projetada
para os próximos anos, con-
forme explica a gerente in-
dustrial Valquíria Demarchi
Arns.

Estabelecida em 1979, a es-
trutura tem capacidade para
beneficiar 500 mil sacas por
ano e rebeneficiar 300 mil

sacas no mesmo período. 

O sistema de classificação e
preparo foi reformado, agili-
zando o processo e melho-
rando a qualidade das in-
formações sobre classifica-
ção e renda da produção,
com mais detalhes e siste-
matização dos dados. Ao
mesmo tempo, está sendo
ampliada a capacidade de re-
cebimento do armazém. Ou-
tras melhorias são a cons-

trução de uma moega, que
está em andamento, e a
montagem de um novo balão
de liga, equipamento utili-
zado para fazer o blend do
produto.  

De acordo com a gerente, a
nova estrutura, a ser finali-
zada no segundo semestre
deste ano, vai conferir mais
agilidade na montagem dos
lotes, otimizando o recebi-
mento e o embarque de café

de clientes e de cooperados,
que terão a possibilidade de
entregar seu produto em
sacas, bags e granel. 

500

A Associação dos Concessionários John Deere (Assodere),
participou na semana de 15 de maio do Programa Avançado
de Desenvolvimento de Executivos (Pade), que reuniu mais
de 40 colaboradores de empresas de várias partes do país,
entre elas gestores da Cocamar Máquinas, representada
pelo responsável pela concessão, Arquimedes Alexandrino,
o gerente geral de negócios, João Carlos Ruiz, e o gerente
de pós-vendas, Emanuel Catori.

O encontro ocorreu no campus Aloysio Faria, da Fundação
Dom Cabral, em Nova Lima (MG), distante 20 quilômetros
da capital mineira. Passando por temas como gestão de
processos, orçamento, inteligência de mercado e liderança,
os participantes conferiram o que há de mais avançado no
ensino brasileiro, destinado a executivos.

“O programa é customizado para os concessionários John

Deere”, cita Emanuel Catori, acrescentando ter sido uma
semana inteira de troca de conhecimento e novas metodo-
logias do mercado.

João Carlos Ruiz diz que vivenciar uma semana intensiva
com assuntos diretamente ligados a gestão e focados ao
mundo dos concessionários, é muito mais produtivo. “Os
desafios, dificuldades, estratégias e concorrentes são pra-
ticamente os mesmos para todos e isso facilita o debate e
encontro de soluções”, complementa.

Já o responsável pela concessão, Arquimedes Alexandrino,
destaca que é sempre importante estar a reciclagem de
conhecimentos. “A Cocamar Máquinas estará sempre bus-
cando evoluir para proporcionar a melhor experiência aos
seus clientes, gestores, colaboradores e fornecedores”, fi-
naliza. 

Cocamar Máquinas participa de programa
com concessionários John  Deere

Máquina de Café recebe melhorias

mil sacas por ano
é a capacidade

da estrutura para
beneficiar o

produto, além de
300 mil sacas de
rebeneficiamento 

Jor na l  d e  Se r v iço  C oca ma r   |   21





SICREDI UNIÃO PR/SP

Entre as maiores instituições
financeiras cooperativas
Uma das cinco primeiras no ranking das maiores em crédito
e investimento, instituição é  tradicional parceira da Cocamar

N
o início de maio, em
Maringá (PR), a di-
retoria da Sicredi
União PR/SP apre-

sentou os resultados do pri-
meiro trimestre de 2017 em
reunião com mais de 600 con-
vidados. 

Tradicional parceira da Coca-
mar, a cooperativa atingiu a
marca de R$ 275 milhões em
patrimônio líquido, R$ 2,87
bilhões em ativos totais, R$
1,41 bilhão em operações de
crédito e chegou a 145 mil as-
sociados, dos quais grande

parte são produtores rurais.
“Nossa solidez vem dos re-
sultados que conquistamos
em 31 anos de história”, afir-
mou o diretor-executivo Ro-
gério Machado. Ele mencio-
nou que a instituição se des-
taca no ranking das 10 maio-
res cooperativas de crédito e
investimento do Brasil, ocu-
pando a 5ª colocação. As 100
maiores instituições financei-
ras cooperativas brasileiras
administram, juntas, 60% do
total de ativos do conjunto de
1.018 cooperativas singula-
res.  Com 79 agências, a Si-

credi União PR/SP atua em
109 municípios no norte e no-
roeste do Paraná e centro
leste de São Paulo. 

No ranking elaborado pelo
Portal do Cooperativismo Fi-
nanceiro, conforme dados do
Banco Central do Brasil
(BACEN), 54 cooperativas fi-
liadas ao Sicredi administram
R$ 45 bilhões em ativos e R$
23 bilhões em operações de
crédito. O Sistema Sicredi
conta com 118 cooperativas,
1.520 agências e possui 3,4
milhões de associados.  

O presidente da Sicredi União
PR/SP, Wellington Ferreira,
ressalta o crescimento da
cooperativa e o bom atendi-
mento oferecido pela insti-
tuição. “Conquistamos a nota
70 no NPS [Net Promoter
Score], que certifica a satis-
fação dos associados em re-
lação aos produtos e serviços
prestados”, afirma.  Ferreira
observou também que, com
um índice de 20% de cresci-
mento nos últimos 15 anos, a
cooperativa tem conseguido
dobrar de tamanho a cada
três anos. 

R$ 275
milhões em

patrimônio líquido

R$2,87
bilhões em

ativos totais

145

79

mil associados 

Nossa solidez
vem dos
resultados que
conquistamos
em 31 anos
de história”

Rogério Machado,
diretor-executivo 
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agências no PR
e SP, onde são
atendidos 109

municípios  





Marcos Sawaya Jank*

N
o Brasil dividido dos
últimos anos, profes-
sores do ensino mé-
dio chegam a dividir

as classes, com metade dos
alunos argumentando a favor
do “agronegócio” e a outra me-
tade a favor da “agricultura fa-
miliar”. Esse mesmo anacro-
nismo é visto em parte da mí-
dia e até na política. 

Proliferou no país sem ne-
nhum rigor analítico, agrone-
gócio versus agricultores
familiares, grandes versus pe-
quenos agricultores. 

É preciso esclarecer que agro-
negócio é apenas uma delimi-
tação do conjunto de cadeias
de valor formadas a partir de
produtos agropecuários: in-
dústrias de máquinas e insu-
mos, agricultores de todos os
tipos e tamanhos, agroindús-
trias processadoras, distribui-
dores, varejistas etc. 

Nesse contexto, tamanho fí-
sico não é documento para
participar ou não do agronegó-
cio. Pequenos produtores inte-
grados às indústrias de fran-
gos e suínos são parte do agro-
negócio, assim como os que
vendem hortaliças, flores, ca-
chaça e queijos artesanais. 

Ocorre que 99% dos agricul-
tores brasileiros têm gestão
familiar. E o conceito básico
para separar agriculturas e
agricultores não deveria ser o
tamanho da propriedade ou o
número de pessoas que ela
emprega, como na atual defi-
nição de “agricultura fami-
liar”. Deveria, sim, ser a renta-
bilidade e a capacidade de in-
serção de cada agricultor nas
cadeias de valor do agrone-
gócio. 

Em outras palavras, o que in-
teressa não é se o agricultor é
grande ou pequeno, se em-

prega ou não, mas a sua capa-
cidade de empreender, de ge-
rar excedentes e lucros, de se
inserir nos mercados. 

No excelente livro “História do
Brasil com Empreendedores”,
Jorge Caldeira mostra o papel
do empreendedor no desen-
volvimento do Brasil, com uma
abordagem inovadora em re-
lação à historiografia tradicio-
nal, pautada pelo latifúndio
escravocrata exportador, da
casa grande versus senzala,
da metrópole versus colônia. 

Caldeira mostra que tivemos

um mercado interno bem ro-
busto no Brasil colonial, sus-
tentado por uma grande quan-
tidade de pequenos, médios e
grandes empreendedores in-
dependentes, na maior parte
do tempo lutando contra a
ação deletéria do governo. 

Na agricultura do século 20,
acontece o mesmo: imigrantes
viraram “colonos” no Sul e Su-
deste do país e mais tarde mi-
graram para o Centro-Oeste
em busca de escala para so-
breviver. A pequena proprie-
dade do colono no Sul vira a
grande plantação de hoje no
Centro-Oeste. O migrante ita-
liano que veio colher café vai
produzir cachaça em alambi-
que próprio e depois constrói
as grandes usinas sucroener-
géticas de hoje. 
Pode parecer chocante, mas a
história recente da agricultura
brasileira pouco tem a ver com
as capitanias hereditárias e os
velhos barões do açúcar e do
café. Sua gênese reside na mi-

gração, na inovação tecnoló-
gica do último meio século, no
empreendedorismo e na inte-
gração das cadeias produti-
vas. 

São estes os fatores que cons-
truíram a revolução agrícola
tropical brasileira. Os que fi-
zeram parte dela cresceram e
se tornaram globais. Os inefi-
cientes já saíram ou vão sair
do (agro) negócio, sejam eles
grandes ou pequenos, barões
ou agricultores de subsistên-
cia, latifundiários ou assenta-
dos. 

Foi o empreendedor que per-
mitiu aos agricultores brasi-
leiros sobreviver no mercado
global, ainda que o Brasil nun-
ca tenha reconhecido o seu
papel histórico e social. 

A história brasileira é contada
pelo lado dos coronéis, dos
governantes corruptos, dos
escravos e dos índios. Rara-
mente se fala dos italianos,
dos japoneses, dos gaúchos e
dos paranaenses que cresce-
ram, desbravaram e se torna-
ram globais.  

(*) Especialista em questões
globais do agronegócio. Texto
publicado originalmente na
Folha de S. Paulo em sua edi-
ção de 4 de fevereiro.  

ARTIGO 

Nas propriedades rurais,
99% têm gestão familiar 
Muitos professores, estudantes, parte da mídia e até da política, enxergam dois
mundos que, na verdade, são a mesma coisa: o agronegócio e a agricultura familiar

Foi o empreendedor que permitiu aos agricultores brasileiros
sobreviver no mercado global, ainda que o Brasil nunca
tenha reconhecido o seu papel histórico e social. 

Jo rna l  d e  S er v i ço  C ocam ar   |   2 5



PRODUTORAS

É tempo de crescer
O Elicoop Feminino visa preparar a
liderança, levando as mulheres a
refletirem sobre o seu papel na
comunidade e na cooperativa

Marly Aires

Q
uando solteira, Or-
vana Barusso, vice
coordenadora do
Núcleo Feminino da

Cocamar em Cambé, fazia de
tudo na roça, ajudando os
pais, que são pioneiros no
município, onde chegaram
em 1944. Quando casou, se

ocupou da casa e dos filhos,
além de atuar fortemente na
comunidade como voluntária
em algumas entidades, como
Juíza de Paz e coordenadora
da Santa Casa por muitos
anos.

Até 2013, o cooperado Lu-
pércio Barusso, marido de
Orvanda, tocava
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Cerca de 250 produtoras participaram do encontro em Maringá



sozinho a proprie-
dade da família de 24 hectares.
Nos últimos três anos, entre-
tanto, uma série de problemas
e perdas fizeram com que os
dois se dessem conta da im-
portância de trabalhar em
parceria, lado a lado. Hoje, a
produtora o ajuda em tudo,
até na comercialização da
safra.

Orvana foi uma das 250 pro-
dutoras rurais, líderes em
suas regiões, a participar, nos
dias 17 e 18 de maio, na As-
sociação Cocamar, em Ma-
ringá, do 12º Elicoop Feminino
- Encontro da Liderança Coo-
perativista Feminina, e é um
exemplo do novo perfil de
produtora rural. O evento é
realizado todos os anos pelo

Sistema  Ocepar através do
Sescoop/PR, e que teve esse
ano a Cocamar como anfitriã,
participando com 50 mulhe-
res integrantes de todos os
seus 30 Núcleos Femininos.
Também mandaram represen-
tantes as cooperativas Cas-
trolanda, Lar, Copacol, C.Vale,
Cocari, Integrada, Bom Jesus,
Coagru, Copagril e Frísia.

CRESCER - O Elicoop é desti-
nado à preparação da lide-
rança feminina tendo como
objetivo levar as mulheres a
refletirem sobre o seu papel
na comunidade e na coopera-
tiva através da integração das
líderes e o intercâmbio de
conhecimentos. O tema do
evento este ano foi: “É Tempo
de Crescer”.
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A cada ano a mulher tem
conquistado espaço no agro-
negócio, participando ativa-
mente da administração da
propriedade rural, das práti-
cas diárias no campo e, se
necessário, pilotando as má-
quinas. A Cocamar sempre
incentivou a participação fe-
minina nos negócios da fa-
mília e na cooperativa, mas
desde 2005 tem intensi-
ficado esse trabalho atra-
vés do Núcleo Feminino Co-
camar. Formados nas unida-
des de atuação, oportunizam

às integrantes participarem
de vários eventos técnicos,
cursos, palestras subsidia-
das pelo Sescoop/PR, e ou-
tros.

O presidente da Cocamar, Di-
vanir Higino da Silva, pre-
sente na abertura do evento,
destacou que aquela fase de
estimular as mulheres a de-
senvolverem atividades ex-
tras que contribuam com a
renda da propriedade é eta-
pa vencida. “Agora é o ciclo
da gestão, do compartilha-

mento. As mulheres não de-
vem ser só esposas dos co-
operados, mas cooperadas”,
afirmou. 

Atualmente, o quadro social
da Cocamar é composto de
14% de cooperadas, além de
contar com várias mulheres
no Conselho Consultivo.
“Mas, apesar disso, há muito
caminho a ser trilhado ainda.
Temos trabalhado para a in-
tegração da família coopera-
tivista, fortalecendo o tra-
balho com jovens e mulhe-

res, oferecendo cursos, ca-
pacitando e incentivando a
participação”, afirmou, res-
saltando que “o que se quer
é a participação ativa de toda
família do cooperado para
que a Cocamar se consolide
cada vez mais”. 

INTERCÂMBIO - Sobre o
evento, o presidente da Co-
camar disse que é importan-
te essa troca de experiência.
“Medidas vitoriosas devem
ser aproveitadas, adaptan-
do-as a realidade de cada

região e melhorando-as. Só
se consegue    vitalidade do
agronegócio com o coopera-
tivismo”, ressaltou.

A gerente de Cooperativismo
do Sescoop/PR, Maria Emília
Pereira Lima, destacou que
“são eventos como este que
fazem o Sescoop ter orgulho
do que faz. Quando vê a
transformação que vem
ocorrendo, o trabalho que as
mulheres fazem com a so-
ciedade e com a coopera-
tiva”. 

É maior a participação feminina

Divanir Higino,
presidente da
Cocamar, na
abertura do

evento: 14% do
quadro social

é de cooperadas

VEJA MAIS FOTOS
NO FACEBOOK
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GESTÃO

Márcia e marido conduzem juntos 
a propriedade e estão sempre
presentes aos eventos da cooperativa

A
coordenadora do Nú-
cleo Feminino de Terra
Boa, Márcia Maruchi
Sanches, esposa do

cooperado José Aparecido San-
ches, resumiu a parceria entre
os dois na condução da proprie-
dade: “se nós não nos ajudar-
mos, não damos conta. É uma
propriedade pequena, por isso
temos que trabalhar juntos”.  

Eles têm seis hectares com

soja, milho e café, cerca de mil
pés em produção, onde focam
na qualidade da produção. “Há
pouco tempo era somente
café. Mas, por conta da idade
do cafezal, do ataque de nema-
toide e das geadas que quei-
maram bastante, arrancamos
boa parte do cafezal”, diz, res-
saltando, entretanto, que já
vêm replantando aos poucos.
A ideia é voltar com o café em
boa parte da propriedade.

Filha de produtores rurais,
Márcia sempre trabalhou na
roça, desde pequena, e quando
casou, continuou, em parceria
com o marido. “O que tem que
fazer, eu faço. Não enjeito ser-
viço. Planto, colho, passo ve-
neno, roço o cafezal, abano o
café”, citou.

Mas, apesar de ajudar o marido
em tudo, antigamente só José
Aparecido participava dos

eventos da Cocamar. “Não me
interessava muito”. Depois que
começou a participar do Nú-
cleo Feminino e ser convidada
para os eventos, está sempre

nos dias de campo, assem-
bleias e outras programações,
participando ativamente. “Isso
mudou muito a visão que tinha.
Essa é minha cooperativa”.
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“Se nós dois não nos ajudarmos, não damos conta”, diz a produtora

Parceira em tudo



Lidar com dinheiro e docu-
mentos a coordenadora do
Núcleo Feminino de Japurá,
Dulcy de Oliveira Takasse,
sabia. Cresceu no ambiente
do cartório do pai e trabalhou
como bancária, além de ter
sua escola de música. Mas
não distinguia um pé de feijão
de um pé de soja. Então
quando o marido, o cooperado
Mauro Takasse, pediu para fe-
char a escola e ajudá-lo no
sítio, resistiu bastante.

“Ele me dizia: estou perdendo
na agricultura mais do que o
dobro do que você ganha, por-
que você não está me ajudan-
do”, conta Dulcy, que quando
começou a tomar conta da
papelada viu que tinha dupli-
cata paga em duplicidade,
produtos vencendo e outros
descuidos. 

A primeira coisa que Dulcy
fez foi aprender. Como não
tinha a menor noção do fun-
cionamento de uma proprie-
dade rural, não saberia se os
funcionários estavam fazen-
do certo ou não. “Tive que
aprender a fazer para poder
mandar”. Buscou orientação
na Cocamar e no Sindicato
Rural. Fez vários cursos na
área de administração rural,
5S, tratorista, pulverização,
mecânica e até de direção de
colheitadeira, para ver o que

poderia melhorar, onde esta-
vam os problemas, ou mes-
mo como falar com os fun-
cionários. 

ORGANIZAÇÃO - Tudo que
aprendeu sobre organização
tentou passar, mas os funcio-
nários e nem mesmo o marido
aceitaram. “Achavam que era
frescura de mulher”, recorda-
se. Mas, quando o cardam do
trator quebrou durante o plan-
tio e não acharam a peça re-
serva no barracão, se conven-
ceram sobre a necessidade de
organizar a propriedade. 

“Nesta brincadeira, o tratorista
ficou mais de meio dia pa-
rado”, conta. Quando conse-
guiu implantar o 5S na
propriedade e organizar tudo,
Dulcy achou cinco cardans
novos jogados no barracão.
“Sem organização você perde
tempo e dinheiro. É uma peça
cara e estava lá jogada”, diz.

Ao colocar tudo na ponta do
lápis, Dulcy viu também que
estavam trabalhando muito,
tendo muita movimentação de
dinheiro, por causa das terras
que arrendavam, mas o lucro
era mínimo. Quando mostrou
isso para o marido, Takasse
dispensou as áreas arrenda-
das e ficou com só os 53 hec-
tares que tinha. Ele arrendava
cerca de 220 hectares. 

Foi nesta época que recebe-
ram a proposta de abrir uma
fazenda de 2 mil hectares no
Piauí, firmando um contrato
por seis anos. O que só foi
possível por causa da parce-
ria dos dois: o marido cui-
dava do plantio, colheita e
manejo da lavoura e Dulcy se
ocupava com a administra-
ção do negócio e a organiza-
ção de tudo. O que ganharam
investiram em mais terra.
Hoje os dois administram 85
hectares em Japurá e 250
hectares no Piauí. “Sem essa
parceria, não conseguiría-

mos dar conta de todo o ser-
viço”, ressalta.

PARCERIA - Dulcy se transfor-
mou numa administradora de
empresa rural, que domina to-
das as etapas do negócio, que
arregaça as mangas e faz tudo
sem medo. “Se tiver que dirigir
trator ou colheitadeira, eu faço.
Agradeço meu marido por ter
me chamado para ajudá-lo e por
ter insistido tanto”, afirma, ci-
tando que os filhos seguem os
passos do casal. Thedy estuda
Gestão Agrícola e Thiago é for-
mado em Agronomia.

Trabalhando juntos para crescer
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“Tive que aprender
a fazer para poder

mandar”, dia Dulcy,
na foto com

um funcionário

Sem essa parceria entre
nós dois, não chegaríamos
aonde chegamos”
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PRODUTIVIDADE 

Os vencedores do PIN Syngenta 2017 
Programa se soma ao esforço da cooperativa para elevar as médias regionais

O
s cooperados Luiz Al-
berto Palaro, de Flo-
resta (PR), e Lauro
Gessner, de Apuca-

rana (PR), foram os vencedores
do Programa de Produtividade
Integrada (PIN) promovido pela
empresa Syngenta em parceria
com a Cocamar, na safra de
soja 2016/ 2017. 

Com média de 203,69 sacas
por alqueire, Palaro obteve a
primeira colocação, e Gessner
ficou em segundo, com 197,34
sacas. Eles foram assistidos,
respectivamente, pelo técnico
agrícola Robson Arrias, da uni-
dade da cooperativa em Flo-
resta, e pelo engenheiro agrô-
nomo Hudson Munhoz, da uni-
dade de Apucarana. 

A entrega da premiação ocor-
reu em 24 de maio, na Associa-
ção Cocamar em Maringá, com
a presença de dirigentes e pro-
dutores da coo- perativa, e de
representantes da Syngenta. 

SOLUÇÕES - O representante
técnico de vendas da Syngen-
ta, Victor Baptistella, explicou
que o programa - no terceiro
ano - visa o aumento de produ-
tividade por meio das Soluções
Integradas Syngenta, “traba-
lhando os pilares de difusão de
tecnologias, relacionamento e
serviço, proporcionando ao co-
operado maior produtividade,
rentabilidade e satisfação”. 

NÚMEROS - Na safra 2016/17,
a média geral dos sojicultores

ligados à Cocamar foi de 131
sacas por alqueire, ante as 150
sacas alcançadas pelos produ-
tores paranaenses. No entanto,
no chamado “Top 10” PIN
Syngenta, com os dez primei-
ros colocados entre os partici-
pantes do programa, a média
chegou a 180 sacas por alquei-
re, uma diferença de 37,4%.
Em dinheiro, isto representou
cerca de R$ 3,1 mil a mais no
bolso do produtor, por alqueire. 

Tanto Luiz Alberto Palaro
quanto Lauro Gessner têm pro-
curado investir nas melhores

tecnologias para aprimorar as
suas médias. Gessner, inclu-
sive, foi o campeão da primeira
edição do Trigold, também uma
iniciativa da Syngenta em par-
ceria com a Cocamar, no ano
passado. Sob a orientação do
agrônomo Hudson Munhoz,
sua média foi de 207,4 sacas
de trigo por alqueire. 

No alto, os produtores
Luiz Alberto Palaro e Lauro

Gessner, com suas esposas;
na outra foto, detalhe

do evento. Abaixo, Victor
Baptistella, da Syngenta

VEJA MAIS FOTOS
NO FACEBOOK
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Marly Aires

A
propriedade é pe-
quena - nove hecta-
res e meio, mas os
cunhados Adriano

dos Reis e Valdinei de Souza,
junto com as respectivas es-
posas, Francismara e Elisan-
gela, de Apucarana, conse-
guem tornar seu negócio sus-
tentável utilizando uma velha
receita: o café com leite,
acrescido do frango de granja,
tudo produzido de forma inte-
grada, fechando o ciclo no sí-
tio, e com o máximo de meca-
nização.

Até 2012 a propriedade era
toda tomada por café. Apesar
da rentabilidade, a forte gea-
da ocorrida naquele ano, que
queimou boa parte do cafezal,
mostrou como era frágil o sis-
tema de exploração da pro-
priedade. Foi aí que decidiram
diversificar.

SEMIMECANIZADO - O café
permaneceu em apenas um
hectare, 4 mil pés, produzindo
uma média de 20 a 30 sacas
beneficiadas por ano. Com
mão de obra basicamente fa-
miliar e semimecanizado,
Adriano e Valdinei, com a
ajuda das esposas, tocam a
atividade sem grande dificul-
dade. Enquanto os homens
cuidam da produção agrícola,
as mulheres concentram mais
no trabalho com as criações,
mas todos se ajudam con-
forme a necessidade de mão
de obra.

Eles cultivam ainda um pouco
mais de quatro hectares com
milho para silagem no verão,
área em que no inverno entra
com aveia, para pastoreio e
cobertura do solo.

VACAS - Todo alimento produ-
zido é dado às vacas leiteiras,
que ainda recebem ração con-

forme a produção de cada
uma, e capim napiê, tudo co-
locado no cocho. “Temos um
pedaço com pastagem, mas é
pequeno, mais para descanso
dos animais”, diz Adriano.

São 30 cabeças de vacas
mistas, sendo mantida uma
média de 14 em lactação,
com produção diária de 150
a 160 litros de leite, com or-
denha mecânica. Tudo é
transformado em queijo. Dá
uns 22 a 23 quilos por dia,
que é comercializado a uma

clientela cativa. “Não dá pa-
ra quem quer. Dá trabalho,
mas a renda é 50% maior do
que se vendêssemos o leite
in natura”, afirma Francis-
mara.

BARRACÕES - Os dois barra-
cões de frango de corte, com
36 mil frangos no total por
criada a cada 50 dias, so-
mando seis criadas no ano,
complementam a renda. Par-
te do esterco produzido nos
galpões de frango é utilizada
nas lavouras de café e milho,

mas eles ainda comercializam
230 toneladas em média por
ano. 

O esterco das vacas, que pro-
duzem uma média de 500 kg
por dia, também é aproveitado
nas lavouras após uma rápida
fermentação ao ar livre.
“Temos projeto de montar um
biodigestor para transfor-
mar esse esterco em um
adubo de melhor qualidade e
gerar energia para o gasto na
propriedade, tornando-a au-
tossustentável”, planeja
Adriano.

No sítio tem ainda vários cul-
tivos de subsistência, com co-
mercialização do que produz a
mais, e 12 mil pés de euca-
lipto, na parte mais “que-
brada” e cheia de pedras da
propriedade. A madeira é usa-
da nos aquecedores dos fran-
gos, fechando mais um ciclo
dentro do sítio.

MODELO

Pequena, mas rentável
Com apenas nove hectares e meio, duas famílias de Apucarana estruturaram o sítio de forma integrada
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Negócio se tornou sustentável
utilizando uma velha receita:

o café com leite, acrescido
do frango de granja
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SÃO JORGE DO IVAÍ

Investindo na diversificação
Não depender só de soja é essencial
para a sobrevivência das pequenas áreas

Marly Aires

A
pesar de morar na
propriedade e ter
suas criações e pro-
duções de subsis-

tência, Miguel Mansano
Filho, de São Jorge do Ivaí,
sabe que como pequeno pro-
dutor não pode depender so-
mente na produção de soja.
E olha que ele faz de tudo,
para ter o máximo de segu-
rança possível. Tem 8,4 al-
queires e planta 7,3 alquei-
res com a oleaginosa.

“Seguimos todas as reco-
mendações técnicas, ado-
tando alta tecnologia, fa-
zemos seguro no inverno e no
verão e há 10 anos planta-
mos braquiária em consór-
cio com o milho safrinha,
mas o clima é sempre impre-
visível. E da mesma forma
que você pode ganhar com a
soja, também pode perder e
ficar sem nenhuma renda
praticamente o ano todo”,
afirma. A família produz uma
média de 130 a 150 sacas
de soja por alqueire e de 240
a 260 sacas de milho sa-
frinha.

É em ano de clima complicado
que o pequeno produtor vê a
importância de diversificar as
atividades na propriedade e
buscar todas as garantias
possíveis para plantar com
maior segurança, comenta
Miguel. 

Por 18 anos, a família teve um
barracão de criação de fran-
gos de 600 metros quadrados,
tirando 8 mil frangos a cada
60 dias, em seis criadas no
ano. “Criei e formei meus fi-
lhos – a mais velha em admi-
nistração e o mais novo, o
Welison, que é gerente na Co-
camar de Assaí, em agrono-
mia”, orgulha-se Miguel, que
tem na esposa, Ilda, a grande

parceira em todas as ativida-
des, ressaltando que ela en-
cara trator, enxada ou o que
for necessário.

O produtor calcula: o que
ganhava em 600 metros
quadrados com o barracão
de frango equivalia à renda
de cinco alqueires de soja,
além de que, tinha dinheiro
entrando a cada 60 dias. Há

pouco tempo, entretanto, foi
preciso dar uma parada com
a criação de frango para re-
formular todo o sistema.
“Era tudo manual. Não es-
tava dando conta mais”.
Mas eles estão viabilizando
a construção de um barra-
cão de 2.560 metros qua-
drados para a criação de 45
mil aves por ciclo, tudo au-
tomatizado. 

Miguel e Ilda,
parceria em todas

as atividades



A
relação de Luciano
Rodrigo Faglioni com o
agronegócio, de forma
mais próxima, come-

çou meio tarde, aos 18 anos.
Quando criança, já gostava de
ir para o campo. Mas, aos 12
anos, mudou de São Jorge do
Ivaí, para Maringá, para estu-
dar. A princípio, até pensou em
cursar Medicina, mas, acabou
se casando antes e mudou a
opção para Administração.

Com muita coisa aconte-
cendo ao mesmo tempo –
casou, teve filho, começou a
cursar Administração, a tra-
balhar com o pai Osmar Ri-
beiro Faglioni na fazenda e se
tornou cooperado da Coca-
mar – foi assim que Luciano,

aos 18 anos, descobriu sua
vocação: a agricultura. 

Atualmente, com 38 anos,
planta 100 alqueires em São
Jorge do Ivaí, produzindo uma
média de 135 sacas de soja por
alqueire e 200 sacas de milho
safrinha, junto com o pai.
Mesmo sendo jovem, cada vez
mais tem assumido responsa-
bilidades. Hoje ele, o pai e a
mãe, Leoni, conversam e jun-

tos decidem o que fazer.

CAPACITAÇÃO - Luciano co-
meçou acompanhando o pai
nos dias de campo, assem-
bleias e palestras técnicas
para aprender tudo que podia.
E conforme foi mostrando
serviço, o pai foi soltando as
rédeas do negócio gradativa-
mente. “Você tem que con-
versar. Tem que estar por
dentro de tudo e embasar de

forma técnica o que deseja
fazer”, diz.

Da mesma forma, sempre pro-
curou se envolver com as ati-
vidades da Cocamar, conhecer
a cooperativa “que é do produ-
tor”, salienta. E fez curso de
Certificação para Conselheiro
Cooperativista 2015/16. “Estou
me preparando. Quando houver
a necessidade e for o tempo,
estarei disponível e capaci-
tado. Estou aqui para somar,
participar. Se não for assim,
não tem porque estar numa
cooperativa.” Da mesma for-
ma, acrescenta, se está plan-
tando, tem que usar a melhor
tecnologia para obter o melhor
resultado com o que está in-
vestindo tempo e dinheiro. 

EXEMPLO - Luciano e a es-
posa Adriana possuem duas
filhas que já vêm buscando
envolver com as atividades da
família. Com 20 anos, Luana,
a mais velha, fez opção por
Medicina, mas tem ajudado o
pai na contabilidade da em-
presa. Já Lara, com 17 anos,
já fez uma escolha mais vol-
tada para a atividade: Medi-
cina Veterinária. 

“Temos procurado envolver,
passar o custo do dinheiro,
para que aprendam a dar va-
lor”, diz Luciano citando que o
produtor tem que preparar sua
sucessão. “Tem que envolver
a família com a atividade, en-
sinar como faz e a dar valor ao
que tem”, acrescenta.

SUCESSÃO

Ensinar o que aprendeu
Luciano foi preparado pelo pai para assumir o trabalho
na propriedade, assim como agora faz com as filhas

Jo rna l  d e  S er v i ço  C ocam ar   |   3 5

Os Faglioni plantam 
100 alqueires em São 
Jorge do Ivaí

Independente da profissão que
escolherem, terão que conhecer
também sobre o negócio da família.



N
esta edição você vai
conhecer a história
da tradicional família
Maestro. Nascido em

Leme (SP), Antônio Maestro (já
falecido) se mudou para Cam-
bé, no norte Paraná, na década
de 30, junto com a esposa, fi-
lhos e irmãos. Veio com o ob-
jetivo de cultivar café e fazer o
pé de meia da família. Os cinco
lotes iniciais foram adquiridos
junto à Companhia Melhora-
mentos Norte do Paraná
(CMNP) com o dinheiro de uma
propriedade vendida na Itália.
Nessa região viveram por apro-
ximadamente 20 anos.

Em 1953, mais uma vez a famí-
lia pegaria a estrada. Dessa
vez, rumo Maringá, cidade que
estava em formação, e onde
seo Antônio havia comprado
uma propriedade. “Como al-

guns familiares já estavam
morando na região, optamos
por nos mudarmos também. A
cidade, na época, já despon-
tava com grande promessa de
desenvolvimento”, revelou a
esposa de Antonio, Rosa Man-
tovam Maestro, 86 anos.
“Antes da mudança meu ma-
rido veio várias vezes para der-
rubar o mato do lote”.

A primeira moradia foi estabe-
lecida na Gleba Pinguim –
nome dado pelos colonizado-
res da CMNP por ser a região
mais fria da cidade. “Ali fica-
mos por pouco tempo. Logo a
família comprou outro sítio na
estrada Bandeirantes, mais
próximo da região central”,
contou. 

“Desmanchamos a casa cons-
truída no Pinguim e a recons-

truímos aqui, onde existe até
hoje”, contou dona Rosa, que
a vida inteira trabalhou na
roça. “Fazia tudo o que um
homem fazia. Desde capinar,
colher café, abanar, quebrar
milho, arrancar feijão, cortar
arroz. A vida era dura. Como
meu marido não gostava de va-
rrer o café, este serviço ficava
por minha conta”.

Conforme os quatro filhos do
casal foram crescendo o ser-
viço foi sendo repartido. Um
deles, Ademir Maestro, 67
anos, veio para Maringá com
três anos. “Para chegar ao sítio
tinha só uma estradinha com
mato dos dois lados e a escola
Bandeirantes estava em cons-
trução. Assim como a nossa,
muitas propriedades estavam
sendo abertas. Era só barulho
de machado e árvore caindo”. 

“A vida era sofrida, mas era
mais gostosa”, citou Ademir
recordando-se da camarada-
gem entre amigos e vizinhos.
“Como não tínhamos trator o
trabalho era todo manual. Ape-
sar disso a produção era boa
para a época e, tínhamos
menos pragas que hoje. Devido
à boa produtividade, quantas
vezes tivemos de descartar fei-
jão. Qualquer probleminha as
empresas não queriam com-
prar”.

FAMÌLIA DO CAMPO 

Os Maestro,
em Maringá
desde 1953

Antônio veio com os irmãos primeiro para Cambé, na década
de 30; cerca de 20 anos depois, o destino seria outro

Maringá
despontava
com grande
promessa de
desenvolvimento
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As principais dificuldades, se-
gundo Ademir, estavam rela-
cionadas à saúde. “Havia pou-
cos médicos e quando tinha,
não eram bons. O mesmo
acontecia com dentistas. Aliás,
era ainda mais complicado
achar um que trabalhava bem.
Geralmente queriam extrair os
dentes e colocar prótese”,
disse. 

“Gasolina também não tinha,
assim como eletricidade. Lem-
bro que meu pai comprava
querosene para abastecer as
lamparinas. Os rádios eram

aqueles antigos tocados à ba-
teria. Telefone? Só foi colocado
na década de 1990, com o din-
heiro de uma herança da minha
mãe. Era muito caro”, afirmou.

Quem também se lembra do
passado é a produtora rural
Ângela Maria Maestro de Aze-
vedo, 58 anos, irmã de Ademir.
Assim como ele, ela sempre
trabalhou no sítio ao lado dos
pais. “Começamos com café,
arroz, feijão e depois soja e
milho, cultura que plantamos
até hoje. Também temos um
pedaço cultivado com ba-

nana”, contou, lembrando que
a família já trabalhou com uva,
mas diante das dificuldades de
mercado se viu obrigada a
parar com a atividade. “Aqui
me casei tive três filhos e qua-
tro netos. Tudo o que temos
construímos em Maringá. Pra
nós, não existe lugar melhor”.

Ela lembrou que, nos primeiros
anos de Maringá, não existiam
tantas lojas como hoje. A

maioria das famílias comprava
fardos de tecido e costurava
em casa mesmo. “Geladeira
também não tinha. Quando
matava boi, secava a carne em
sacos atrás das portas”, afir-
mou Ângela. Criavam boi, por-
co, galinha, plantavam horta.

“Era uma fartura danada”,
contou. Apesar do grande nú-
mero de animais que sempre
encontravam nas trilhas e ma-
tas, inclusive as onças que ro-
deavam as propriedades, “ca-
çar a gente não caçava, mas
pescar era direto”. 

Hoje, 64 anos depois de pisar pela primeira vez em Maringá, dona Rosa Maestro tem
13 netos e 10 bisnetos – infelizmente o marido Antônio já é falecido. Boa parte da fa-
mília ainda vive no sítio de oito alqueires, às margens da Estrada Bandeirantes, prati-
camente dentro de Maringá. “A trajetória de nossa família está ligada a essa bela
cidade. Para a gente é um orgulho fazer parte dessa história”, finalizou Rosa. 

Atendimento médico era um problema

O colaborador da Cocamar,
Lourenço Gonçalves, mais
conhecido como “Tio Louren-
ço”, está na Cocamar, em Ma-
ringá, desde 1972; sempre
percorrendo as propriedades
rurais, visitando os coopera-
dos, ajudando a difundir o
cooperativismo. Uma das pri-
meiras famílias atendidas por
ele foi a Maestro. E esse tra-
balho continua até os dias de
hoje. “Seo Antônio, o pai dos
meninos, foi uma das primei-
ras pessoas que atendi. Era
muito responsável e correto”,
comentou.

Assim como no caso dos
“Maestro”, Tio Lourenço disse
que visita famílias que já
estão na terceira geração coo-
perando com a Cocamar.
“Meu trabalho sempre foi

mostrar os benefícios propor-
cionados pelo cooperativismo,
seja para a aquisição dos pro-
dutos, como para a comercia-
lização da produção. Eu vejo a
cooperativa com admiração,
pois ela é muito transparente,
seria e honesta. Jamais faz
distinção entre os coopera-
dos, atende todos de forma
igual”, afirmou.  

No começo, segundo tio Lou-
renço, os agricultores tinham
um pouco de receio do coope-
rativismo. “Tudo o que é novo
gera um pouco de descon-
fiança não é mesmo? Com o
cooperativismo não foi dife-
rente. Mas aos poucos fomos
mostrando as vantagens do
sistema e os agricultores per-
ceberam os benefícios”, fina-
lizou. 

Desde 1972 atendendo
os “Maestro”

A família cresceu 

Aqui me casei tive três filhos
e quatro netos. Tudo o que
temos construímos em Maringá. 
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Marly Aires

Q
uando se chega à pro-
priedade do coope-
rado Dirceu Tezolin,
em Maringá, espe-

cialmente na primavera, a sen-
sação que se tem é de estar
num pequeno paraíso. A casa,
rodeada de árvores, flores e
folhagens chama a atenção
pelo colorido e pela quantidade
de orquídeas plantadas no
chão, em vasos, penduradas e
até fixada nas árvores.

Dirceu, a esposa Cecília e a
filha, Elisangela, comparti-
lham do mesmo amor pelas

plantas, especialmente orquí-
deas. Há seis anos, surgiu a
oportunidade de fazerem um
curso de produção de mudas
de orquídeas por semente e o
que era um hobby, ganhou di-
mensões de um negócio. 

“Ainda estamos multipli-
cando as matrizes, montando
as sementeiras e comprando
variedades diferentes. Quan-
do tivermos um bom número,
vamos começar a vender,
tornando a atividade uma
opção de diversificação de
renda”, afirma Dirceu, que
planta 12 alqueires de soja e
milho.

Com duas estufas de orquí-
deas e um berçário, a família
tem mais de três mil mudas
de 300 variedades, sem con-

tar as fixadas nas árvores.
Mas toda vez que encontram
alguma variedade diferente,
compram. Eles estão catalo-

gando tudo, para ter um con-
trole melhor, para então co-
meçar a planejar como tornar
o hobby rentável.

Dirceu, com a filha Elisangela: parceria na produção de orquídeas

Um hobby que virou negócio
Dirceu, Cecília e Elisangela Tezolin compartilham do mesmo
amor pelas plantas e do projeto de tornar o orquidário rentável
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GASTRONOMIA

Lasanha é o prato preferido da família e há três
gerações vem sendo passado de mãe para filha

O
prazer à mesa não
se limita ao sabor
do alimento: ele po-
de nos deixar mais

felizes. Isso explica porque é
tão gostoso apreciar uma
massa, por exemplo.

De família italiana, lasanha é
a especialidade de Geizimara
Bispo Brumatti, de Paraíso
do Norte. Ela representa a
terceira geração a incluir o
prato como um dos preferi-
dos em casa. O preparo foi
passado da nona Aparecida
para a filha, Terezinha, mãe
de Geizi.

Ousada, a neta adaptou a re-
ceita, tirou o presunto e
acrescentou cenoura e abo-
brinha ralados. Por isso, a la-
sanha continua sendo à bo-
lonhesa, mas modificada. 

Em busca de realizar seus
sonhos, Geizi chegou morar
na Espanha por algum tem-
po.  Lá, desfez o primeiro ca-
samento e, ao retornar,
reencontrou um amigo dos
tempos da escola: o agri-
cultor Emerson Ricardo
Brumatti, produtor de soja e
milho, com quem está ca-
sada há dez anos. Dessa

união, nasceu, no ano pas-
sado, Rafael. 

INGREDIENTES

• 1 pacote de massa
de lasanha (1/2 kg)

• 1 kg de carne moída
na hora (alcatra ou
colchão mole)

• ½ kg de queijo
(tipo mussarela) 

• óleo Cocamar (duas
colheres de sopa)

• 1 tomate picado
• 1 cenoura média ralada
• 1 abobrinha pequena

ralada 

• 1 pacote de queijo
parmesão ralado

• orégano a gosto
• cebolinha 
• 3 dentes de alho
• 1 pitada de colorau 
• sal a gosto

PREPARO 

Para preparar o molho à bo-
lonhesa, frite o alho, mas
não deixe dourar muito.
Acrescente o tomate, a ce-
noura, a abobrinha e refogue
tudo. Em seguida, acres-
cente a carne moída, o colo-
rau, o sal e continue refo-
gando até que a carne esteja
bem cozida. Por fim, acres-
cente cebolinha verde, oré-
gano, desligue e reserve. 

Em água fervente, cozinhe a
massa com um fio de óleo e
uma pitada de sal até que es-
teja ao dente e escorra.
Monte a lasanha numa refra-
tária começando por uma ca-
mada de molho. Em seguida,
a massa e o queijo mussa-
rela ralado e vá fazendo ou-
tras camadas iguais. Por fim,
distribua o parmesão ralado
e regue com um pouco de
leite. 

Os dois ingredientes vão dar
uma ótima aparência à la-
sanha. Leve ao forno por
aproximadamente 40 minu-
tos. Uma salada verde vai
muito bem com esta receita. 

Bom apetite!

Felicidade a cada mordida

Geizimara adaptou a receita da avó



E
m sua edição de in-
verno, a Campanha
Solidária mobilizou no
período de 19 de abril

a 30 de maio, 95% da equipe
de colaboradores da Cocamar
que, por meio de algumas es-
tratégias, conseguiram dedi-
car parte de seu tempo, tam-
bém, à arrecadação de aga-
salhos. O esforço resultou no
total de 44.344 peças, entre
cobertores, roupas e calça-
dos. A quantidade, com média
superior a mil unidades/dia,
surpreendeu os organizado-
res, superando as obtidas nos
últimos anos. 

Para estimular a arrecadação,
colaboradores de todas as
áreas da administração cen-
tral em Maringá e das unida-

des operacionais, espalhadas
pelos estados do Paraná, São
Paulo e Mato Grosso do Sul,
foram divididos em três equi-
pes, identificadas pelas cores
azul, amarelo e vermelho. A

que obteve o maior volume
conquistou o direito de ficar
com 100 cobertores para doar
a uma entidade à sua escolha.

MOBILIZAÇÃO - No final da
manhã de terça-feira (30),
durante o encerramento da
campanha na Associação
Cocamar em Maringá, o
vice-presidente da coopera-
tiva, José Cícero Aderaldo,
destacou a importância da
mobilização, que visa aten-
der a um público menos fa-
vorecido. 

Ao discorrer sobre o desen-
volvimento da campanha, a
coordenadora de Marcas, Co-
municação, Social e Eventos,
Denise Rosa da Silva, ressal-
tou e agradeceu o empenho
de todos, lembrando que a
cooperação é a essência da
empresa e fazendo especial
menção ao exemplo da uni-
dade de Iepê (SP), cidade que
contribuiu com mais de 11,6
mil peças. 

DIFERENCIAIS - De acordo com
Denise, um dos diferenciais da

campanha, neste ano, foi a
multiplicação de locais de
arrecadação, com caixas sen-
do espalhadas não apenas
pelos setores da cooperativa,
mas também por edifícios e
estabelecimentos comerciais
nas cidades. Observou-se, ain-
da, segundo ela, a doação de
muitos agasalhos novos ou em
bom estado, prontos para se-
rem utilizados. “O que conse-
guimos daria, por exemplo,
para atender a soma da popu-
lação das cidades de Marialva
e Mandaguari”, frisou. 

GENEROSIDADE

Iniciativa mobilizou 95% do quadro de colaboradores na administração central e unidades operacionais 
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Resultado surpreendeu os organizadores, superando as médias obtidas nos últimos anos

Campanha Solidária arrecada
mais de 44 mil agasalhos 



A
ntes pescar no sol a
trabalhar na som-
bra. O ditado é po-
pular, mas tem tudo

a ver pra quem gosta de pes-
car não é mesmo? Ainda
mais se o peixe a ser fisgado
for o robusto e brigador
piauçu, que pode passar fa-
cilmente dos 80 centímetros
e 10 quilos. Natural da “ba-
cia do prata” é um peixe de
escamas que também é en-

contrado em vários esta-
dos brasileiros, incluindo o
Paraná, São Paulo, Mato
Grosso e Mato Grosso do
Sul.

De corpo alongado, o pa-
rente da piapara possui co-
loração cinza escuro, pu-
xando para o esverdeado. Já
o dorso difere por ser ama-
relo. De aparência impo-
nente, tem dentes fortes que

o ajudam a quebrar molus-
cos e crustáceos – por sinal,
a presa favorita é o caran-
guejo. Diferente de algumas
outras, esta espécie cos-
tuma frequentar as margens
dos rios, bocas de lagoas,
remansos, geralmente pró-
ximo a galhadas. Quando
fisgados a arrancada é vio-
lenta, inclusive é muito
comum arrebentarem linhas
de espessura 0,40mm. 

Os outros equipamentos in-
dicados são: varas de ação
média (1,8 a 2,1 metros),
carretilhas que comportem
mais de 100 metros de linha,
anzol 1/0 - 2/0 ou 10 a 16 se
for maruseigo. O chumbo
também se faz necessário,
porém deve ser o mais leve
possível e ficar solto na
linha. Use pequenos empa-
tes de aço para que os pei-
xes não cortem a linha. E vá

para o rio sabendo de uma
coisa: você não vai encon-
trar moleza. O piauçu não se
entrega facilmente. 

ISCAS – Além do caramujo,
os piauçus também apre-
ciam pequenos peixes de es-
camas, massas, soja, milho
ou coração de boi ou frango
em tirinhas. Ceva com milho
seco ou verde ajuda bas-
tante para atrair os peixes.

Como capturar os robustos piauçus 
Eles possuem dentes fortes e adoram caranguejo; diferentes
de outros peixes estão mais próximos à margem do rio
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A
bater animais é proi-
bido por lei, principal-
mente àqueles amea-
çados de extinção. As

penas para quem desobedece
a lei são duríssimas, inclusive
em alguns casos com a prisão
sem direito a fiança. Apesar
disso, a caça de uma espécie
exótica, o Javali Asselvajado
(Sus scrofa) ou javaporco (cru-
zamento com porco) é liberado
por lei, com restrições. Quem
tem propriedade rural sabe
muito bem os prejuízos causa-
dos por eles, uma vez que an-
dam em bandos de até 100
exemplares.  

Primeiramente os javalis fo-
ram trazidos da Europa, Ásia
e Norte da África para a Ar-
gentina [província de La
pampa em 1904] e entraram

no Brasil pelo Rio Grande do
Sul, isso na década de 60 –
para produção de carne. Este
animal é considerado pela
União Internacional de Con-
servação a Natureza (UICN)
como uma das cem piores
espécies exóticas invasoras,
inclusive com a caça liberada
na França, país de origem,
Estados Unidos, Austrália
onde também é exótico e, em
outras localidades para onde
foi exportado.

Isso porque tem grande faci-
lidade de adaptação, sem
contar que é uma espécie
agressiva, de reprodução
descontrolada e que não tem
inimigos naturais a altura.
Em razão do aumento popu-
lacional destes animais e
ameaça ao ecossistema o

Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis (Ibama)
autorizou o controle popula-
cional conforme a instrução
normativa Nº 03/2013. Os ja-
valis e cruzas estão presen-
tes em 15 estados brasileiros
a contar Paraná, São Paulo e

Mato Grosso do Sul. Eles ge-
ralmente vivem em matas e
capoeiras próximos a rios e
córregos, causando gran-
des estragos nas planta-
ções que margeiam estes lo-
cais.

Mas para realizar o controle

é preciso seguir algumas
normas. Ele pode ser feito
tanto com armas de fogo,
como armadilhas. 

Primeiramente é necessário
entrar no site do Ibama e se-
guir as orientações do pas-
so-a-passo: 
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Estes animais são considerados pela União Internacional de Conservação
a Natureza (UICN) uma das cem piores espécies exóticas invasoras

Controle dos javalis é 
permitido com restrições

1 – Inscrição no Castro Técnico Federal (CTC), na atividade 20-28;

2 – Certificado de regularidade do CTC em dia;

3 – Registro, no Exército, das armas que serão utilizadas no abate;

4 – Declaração do manejo de espécies exóticas em duas vias

(não é necessária caso o responsável pelo controle seja o dono

a área em que será realizado o abate);

5 – Certificado de regularidade e formulário de declaração em

mãos durante as atividades de controle de javali;

6 – Relatório de manejo de espécies exóticas, que deve ser protocolado

em qualquer unidade do IBAMA a cada três meses.

Podem medir até 1,3 metro e pesar 80 kg. O adulto possui
grandes presas e pelos pretos. Já os jovens possuem listras
longitudinais marrom avermelhadas com preto. Os javalis
cruzados com porcos domésticos podem pesar até 250 qui-
los. Eles provocam a morte de diversas espécies nativas da
flora e fauna, uma vez que são predadores vorazes de ovos
e filhotes de outras espécies. Isso sem contar que aceleram
o processo erosivo e o aumento do assoreamento dos rios. 

E eles não representam perigo apenas para os pequenos
animais. Ao avistar uma manada tome muito cuidado, pois
eles são extremamente territoriais e agressivos, sem contar
que atacam em bando. 

JAVALIS

EXÓTICOS
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