


A
Cocamar foi uma das
sete cooperativas do
ramo agropecuário dis-
tinguidas no último dia

21/11 em Brasília (DF), com o
Prêmio Sescoop Excelência de
Gestão, conferido pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo (Sescoop), do
Sistema Organização das Coo-
perativas Brasileiras (OCB). A
cooperativa foi representada, na
solenidade, pela gerente de TI e
Gestão, Paula Cristina Agulhas
Rebelo, e a coordenadora de
Gestão e Qualidade, Fernanda
Braz Volpato. 

De acordo com os organizado-
res, o objetivo do Prêmio - pro-
movido por meio do Programa
de Desenvolvimento da Gestão
de Cooperativas (PDGC), em

parceria com a Fundação Nacio-
nal de Qualidade (FNQ) - é in-
centivar e reconhecer o esforço
das cooperativas com as me-
lhores práticas de gestão e go-
vernança, sendo também uma
oportunidade de promover o
aprimoramento da gestão, am-
pliar a rede de relacionamentos
e dar visibilidade à cooperativa. 

SELEÇÃO - Participaram do
concurso cerca de 700 coope-
rativas de diferentes ramos, de
todo o país. Dessas, 70 foram
selecionadas para receber a vi-
sita dos avaliadores  e passar
por um processo de seleção fi-
nal. Foram premiadas 41 coo-
perativas na cerimônia, sendo
que apenas 6 são do agronegó-
cio. Em seu primeiro ano de
participação, a Cocamar ga-

rantiu a faixa Prata na catego-
ria “Primeiros Passos para a
Excelência”. 

Para o presidente executivo da
Cocamar, Divanir Higino, o prê-
mio demonstra que a coopera-
tiva está no caminho certo.
"Este prêmio confirma que es-
tamos conduzindo nossa admi-
nistração com muita dedicação
e eficiência em busca da exce-
lência, e é motivo de orgulho
para a cooperativa fazer parte
deste seleto grupo que obteve o
reconhecimento por implemen-
tar as melhores práticas de ges-
tão e governança, buscando
uma administração cada vez

mais eficiente e os melhores re-
sultados não somente para co-
operados, mas para as comuni-
dades onde estamos inseridas”. 

CONQUISTA - “Foi uma honra
estar entre os vencedores deste
ano, o prêmio é uma conquista
que coroou um ano de muito
trabalho”, afirma Paula, ressal-
tando: “É mérito da nossa dire-
toria-executiva e quadro de
colaboradores, que buscam a
melhoria contínua nos proces-
sos por meio de programas
como Lean Seis Sigma e Kai-
zen”. Para o presidente Divanir
Higino, “a premiação demonstra
que a cooperativa vem trilhando

seu caminho de acordo com as
melhores práticas de gestão e
governança”.

Pela segunda vez, neste ano, a
Cocamar recebe um reconheci-
mento pela qualidade de sua
gestão. Em agosto, a coopera-
tiva foi uma das ganhadoras, na
Associação Comercial e Empre-
sarial de Maringá, do Prêmio
Maringaense de Impacto & Ges-
tão, que avaliou 120 empresas
da região de acordo com o seu
impacto econômico. A coopera-
tiva ficou em primeiro lugar na
categoria Indústria de Médio e
Grande Porte pelo segundo ano
consecutivo.
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RECONHECIMENTO 

Dentre 700 concorrentes, cooperativa foi uma das 6 premiadas no segmento do agronegócio 

Cocamar entre as vencedoras
do Prêmio Excelência de Gestão

A premiação demonstra que a
cooperativa vem trilhando seu
caminho de acordo com as melhores
práticas de gestão e governança”.

Divanir Higino

A gerente de TI e gestão da Cocamar, Paulo Rebele, e o presidente da
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Márcio Lopes de Freitas 



Divanir Higino,
presidente da Cocamar 

A
vida dos brasileiros
em geral, não tem
sido fácil. No entanto,
diante das melhoras

nos indicativos da economia
em 2017, após anos de reces-
são, já é possível enxergar um
cenário melhor e a população
espera que o país reencontre,
enfim, o caminho da prospe-
ridade. 

Prosperar é dinamizar a eco-
nomia como um todo, impul-
sionando o desenvolvimento e
o mercado de trabalho, com a
finalidade de gerar mais ri-
quezas por meio da intensifi-
cação da atividade em todos
os níveis e setores. Com seus
enormes potenciais, o Brasil
tem papel relevante no con-
texto internacional, e um
exemplo disso é a realidade
do agronegócio. 

Em pouco mais de quatro dé-
cadas, o trabalho dos produ-
tores fez com que o país
deixasse de ser um apenas
um importador de alimentos
para se transformar em um
dos maiores provedores de
comida em todo o mundo.
Estamos explorando a nossa
vocação natural e, ao fazer
isto, nos tornamos uma das
poucas nações do planeta
capaz de alimentar toda a
sua população com comida

de qualidade e ainda possuir
enormes excedentes para
exportar.

As cooperativas são um de-
monstrativo dessa capacida-
de realizadora dos produ-
tores. Elas, que já represen-
tam mais de 60% do PIB do
agronegócio estadual, rece-
beram safras recordes de
grãos neste ano e caminham
para faturar R$ 100 bilhões
em 2020. Os mais de R$ 70
bilhões que o setor estima
atingir em 2017 representam
uma soma superior ao orça-
mento de 22 Estados, in-
cluindo o Paraná. 

Entre as organizações coope-
rativistas mais bem avaliadas
do país, a Cocamar não ape-
nas recepcionou em 2017 os
maiores volumes de grãos de
todos os tempos, como bateu
mais uma vez o seu recorde
de fornecimento de insumos
agropecuários, in- dicando
aumento significativo de par-
ticipação no mercado.

Tão importante, também, é
poder prestar serviços de qua-
lidade aos cooperados e, ao
mesmo tempo, ser um agente
para o desenvolvimento de
seus negócios e plataforma
para a sua prosperidade. Ne-
nhuma outra organização ofe-
rece tantos benefícios e con-
segue estar ao seu lado do
produtor em todos os momen-
tos, como a Cocamar. 

Aos cooperados e familia-
res, deixamos nossos agra-
decimentos pela confiança
e participação. Em 2018,
com o seu apoio, estaremos
ainda mais fortalecidos no
objetivo de fazer uma coo-
perativa que supere às suas
expectativas. Somos gratos,
também, pela satisfação de
observar a sua adesão às
recomendações técnicas,

fornecidas por consultoria
de engenheiros agrônomos
especializados, fato eviden-
ciado pela elevação da tec-
nologia empregada na pro-
dução e na condução das la-
vouras. 

Desejamos um Feliz Natal e,
com a graça de Deus, um
novo ano cheio de conquis-
tas! 

PALAVRA DO PRESIDENTE

Agradecer as realizações 
e projetar um próspero 2018

Os mais de R$ 70 bilhões que o setor estima
atingir em 2017 representam uma soma superior
ao orçamento de 22 Estados, incluindo o Paraná.

No novo ano, com o apoio e a confiança dos cooperados e de seus familiares, estaremos
ainda mais fortalecidos no objetivo de fazer com que a Cocamar supere às suas expectativas
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Rally visita PAPS para avaliar 
qualidade da semeadura
Objetivo é demonstrar que com velocidade menor, há mais
eficácia na operação e, consequentemente, maior produtividade 



E
ntre outras atividades,
o Rally Cocamar de
Produtividade visitou
no mês de novembro

duas áreas do Programa de
Aumento de Produtividade
com Sustentabilidade (Paps)
mantido pela Cocamar nas
propriedades dos cooperados
Juraci Valdemar Ferrarezi em
Paiçandu (vizinho a Maringá) e
Alberto Carlos Camargo em
Assaí (região de Londrina).
Nesses dois locais, foram ava-
liadas, entre outros itens, ve-
locidades da semeadura de 5,
7 e 9km/h para demonstrar a
ocorrência de falhas.  

APROVEITAR MELHOR - De
acordo com a engenheira agrô-
noma Christiane Longo, da
unidade da cooperativa em
Paiçandu, na velocidade de
5km/h houve melhor distribui-
ção de sementes e homoge-
neidade da profundidade. Isto,
segundo ela, possibilitará à
planta aproveitar melhor a
água e os nutrientes. A visita
foi acompanhada pelo coor-

denador técnico Emerson
Nunes.  

“Trabalhos como esse mos-
tram ao produtor o quando ele
pode ganhar a mais na co-
lheita. É só plantar mais deva-
gar, com a velocidade ade-
quada, e isso vai aprimorar o
seu ganho de produtividade
sem que haja gastos”, comen-
tou Nunes. 

O gerente responsável pelas
unidades de Paiçandu e Doutor
Camargo, Carlos Bortot, disse
que serão realizadas várias
ações até a colheita, para de-
monstrar aos produtores da
região que, com algum cuida-
do, é possível agregar na pro-
dutividade”.   

“Esse também é o papel da
engenheira agrônoma na coo-
perativa”, explicou Christiane,
referindo-se a levar informa-
ções para o cooperado no sen-
tido de elevar a sua produ-
tividade. Ela lembra que um
dos maiores investimentos é justamente a semente.

“Quando fazemos o plantio de
maneira mais adequada, há
uma melhor distribuição e
também uma redução do custo
da mesma, pois em algumas
situações ocorre maior depo-
sição de sementes do que em
comparação a uma velocidade
mais adequada”. Segundo ela,
é uma forma de reduzir o custo
do plantio dentro do próprio
plantio.   

COMPARATIVO - Em Assaí, foi
observada a velocidade da se-
meadura e também a profun-
didade de fósforo aplicado no
sulco. Na avaliação do agrô-
nomo Thiago de Doná David e
do coordenador técnico Rafael
Furlanetto, que acompanhou o
Rally, na área do PAPS se-
meada em velocidade de 5 a 6
km/h, houve maior número de

plantas emergidas e menor de
duplas e falhas, quando com-
parado com a área testemunha
semeada a uma velocidade
entre 7 e 8km/h. Foram utili-
zadas 10 sementes por metro
em ambas as áreas. Com rela-
ção ao fósforo, na área do
PAPS o nutriente foi deposi-
tado a 15cm de profundidade,
enquanto na área testemunha,
de 5 a 10cm. Devido ao estádio
da planta, ainda não foi possí-
vel avaliar o efeito desse tra-
tamento. 

A plantabilidade é um dos
pontos chave para a evolução
da produção de soja. A distri-
buição precisa da semente
em relação à quantidade e
distância entre elas, evita
falhas e duplas e obtém es-
paços equidistantes entre as
mesmas.

Uma fita métrica de 5m
foi colocada em linhas
aleatórias da lavoura
para a contagem das

plantas, falhas e plantas
duplas. Na outra foto,
o coordenador técnico
da cooperativa, Rafael

Furlanetto, dialoga
com o produtor Alberto

Camargo, de Assaí
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“Os produtores es-
tão começando a atentar agora
em virtude das perdas de pro-
dutividade que eles vêm tendo
ao longo dos anos de plantio”,
explicou Thiago, acrescen-
tando que o objetivo desse tra-
balho no PAPS foi o de reduzir
a velocidade do plantio “para
ter uma distribuição melhor de
plantas, um estande mais ade-
quado e, consequentemente,
conseguir mais produtivida-
de”. 

PERDA - Segundo especialis-
tas, mesmo a soja tendo certa
capacidade de compensação
em função da população de
plantas obtida (plasticidade),
sua produtividade é afetada
com a variação dos espaços
entre as sementes. Quando há
erros de semeadura, a soja su-
porta variações máximas de
até 15%. Acima disso, começa
a haver perda de produtivi-
dade. 

A má distribuição longitudinal
das plantas diminui a eficiên-
cia no aproveitamento dos re-
cursos disponíveis, como
água, nutrientes e luz. O acú-

mulo de plantas pode provocar
o desenvolvimento de indiví-
duos de maior porte, menos
ramificados, com produção in-
dividual reduzida, menor diâ-
metro de haste, problemas
com enraizamento e, portanto,
maior propensão ao acama-
mento. Já os espaços vazios
ou falhas, além de facilitar o
desenvolvimento de plantas
daninhas, levam ao estabele-
cimento de plantas de porte
reduzido, com caule de maior
diâmetro, mais ramificadas e
com maior produção indivi-
dual. 

UNICAMPO - Em parceria com
a cooperativa Unicampo,
foram realizadas em novem-

bro avaliações de qualidade
de plantio em várias unida-
des da região da Cocamar. O
resultado será divulgado em
breve.  

Em Paiçandu, a agrônoma Christiane
Longo e a produtora Clarice Ferrarezi

Baixe o aplicativo gratuíto QR Code para
ver vídeos, fotos e mais informações sobre

esta reportagem, posicionando o celular
sobre o código acima. Ou acesse o site

www.jornalcocamar.com.br
Na faixa de 5 metros onde foi esticada a fita métrica,
as bandeiras brancas indicam o número de falhas 
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Produtor deve orientar-se para a 
prevenção de doenças e pragas

A
s variações do clima,
comuns nesta fase
inicial de desenvolvi-
mento da soja, exi-

gem dos produtores uma
atenção especial. O começo
da safra 2017/18 segue dentro
da normalidade, segundo a
Cocamar, mas esse ambiente
pode ser também a porta de
entrada para o aparecimento
de doenças.

ORIENTEM-SE - A recomenda-
ção da cooperativa é que os
produtores conversem com os
técnicos em suas unidades,
para que seja avaliado o me-
lhor momento para o início da
aplicação de produtos preven-
tivos. Uma das preocupações
é com a ferrugem asiática, en-
fermidade capaz de provocar

perdas significativas quanto à
produtividade. 

FERRUGEM E PERCEVEJO – O
uso de fungicidas nas doses
recomendadas e nos interva-
los de aplicações adequados
sempre com associação dos
fungicidas protetores, é uma
das alternativas para o bom
manejo da doença. 

Devido à agressividade da fer-
rugem o produtor deve ficar
atento ao monitoramento de
sua lavoura e seguir algumas
recomendações técnicas, co-
mo rotacionar os fungicidas
com diferentes mecanismos
de ação, sempre associar
multissítios (protetores) e não
realizar mais que duas aplica-
ções de fungicidas

SOJA

Uma das preocupações é com a
ferrugem asiática, enfermidade
capaz de provocar perdas
significativas quanto à produtividade

O começo da safra 2017/18 segue dentro da normalidade



a base de carboxa-
midas, segundo as recomenda-
ções do departamento técnico
da Cocamar.

Para o controle dos percevejos
não é diferente. O monitora-
mento da lavoura a partir do fe-
chamento das ruas deve ser
constante, mesmo a praga não
causando danos à planta em
estádio vegetativo o controle
deve ser realizado quando se
observar dois percevejos por
metro. 

Esta medida de manejo evita
que a praga chegue a popula-
ções elevadas quando a cultura
estiver na fase reprodutiva, em
que poderá ocorrer maiores
perdas. Vale lembrar que a re-
comendação técnica de rota-
cionar os mecanismos de ação
também é válida para os inse-
ticidas.

BUVA – Segundo o Gerente Co-
mercial de Insumos, Tiago Pa-
laro, as variações do clima no
período pré-plantio dificulta-
ram a ação dos herbicidas, na
dessecação. “Tivemos uma
temporada de seca que foi se-
guida de muita chuva”, men-
ciona Palaro, ao explicar que
isso atrapalhou o controle de
ervas como a buva, que acaba-
ram voltando. 

Para combatê-la, os produtores
recorrem ao glifosato, que

apresenta um inconveniente:
com seu efeito, o produto ama-
rela e retarda o desenvolvi-
mento da soja o que pode ser
evitado com a aplicação de
nutrientes via foliar como o
manganês, uma das alternati-
vas para recuperar o vigor da
planta.

Jo rnal  d e  S er v i ço  C ocamar   |   9

Tivemos uma temporada de
seca seguida de muita chuva,
que atrapalhou o controle de
ervas como a buva.”

Tiago Palaro 

Indagado sobre uma possí-
vel resistência de doenças e
pragas aos produtos, o ge-
rente Tiago Palaro explicou
que, em geral, a ineficácia
da aplicação resulta da in-
observância, por parte do
produtor, do momento ideal
para executar a operação,
horário, clima e outros fato-
res, como a má regulagem
do pulverizador, o nível da
calda, o não uso de espa-
lhante adequado, o pH da
água e também a velocidade
excessiva na realização

desse serviço. “A resistência
pode existir, mas a maioria
dos casos está relacionada
à falta de cuidado na aplica-
ção”, resume. 

MAIOR RETORNO POSSÍVEL
- O gerente de Negócio Insu-
mos, Geraldo Amarildo Ga-
naza, destaca que “a função
da cooperativa é possibilitar
que o cooperado ganhe mais
dinheiro com o seu negócio”
e não faria sentido “empur-
rar qualquer tipo de pro-
duto”.  O objetivo básico da

organização, reitera, “é
orientar e fornecer produtos
de qualidade para que ele
tenha o maior retorno possí-
vel em sua atividade”. 

Ainda segundo Ganaza, as
empresas fornecedoras
mantêm profissionais espe-
cializados nas regiões para,
em conjunto com a área téc-
nica da Cocamar, prestar
todas as orientações acerca
das aplicações e indicar o
melhor momento para fazê-
las.  

Atenção aos detalhes 





O
excesso de chuva e
umidade do solo, em
2015, levaram a uma
queda brusca na pro-

dutividade da soja de Caio José
Santine. Ele só não ficou no
prejuízo porque tinha contra-
tado um seguro agrícola da Si-
credi União. Como o produtor
contratou a cobertura de 26,58
sacas por hectare, a diferença
da colheita, de 19,8 sacas, foi
paga pelo seguro. Tudo de
forma rápida. “Entre a comu-
nicação do sinistro e o depósito
em conta corrente do valor
ressarcido foram dez dias. Com
certeza, indico o seguro rural”,
afirma o produtor. 

Com propriedades em Parana-
city e em Poema onde planta
soja, mandioca e urucum, San-
tine começou, em novembro, a
plantar soja e já está contra-
tando novo seguro da Sicredi.
Ele não quer correr o risco de
ter grandes prejuízos como no
passado tiveram seu pai e tios,
que amargaram até três anos
seguidos de perdas da lavou-
ra. “O seguro salva muito ‘di-
nheiro’”, diz.

MILHO SAFRINHA - A contrata-
ção de seguro agrícola para o
milho safrinha, que será plan-
tado em março, já está dispo-
nível nas 78 agências da Si-
credi União PR/SP – o seguro
oferecido pela instituição fi-
nanceira cooperativa também
pode ser contratado junto aos
agrônomos da Unicampo e nas
unidades da Cocamar.

O assessor de negócios de se-
guro agrícola da Sicredi União,
Alípio Dias Oliveira Junior,
lembra que quanto antes o
produtor contratar o seguro,
mais chances terá de ter a
subvenção do governo federal,
de 45% do valor da apólice.
Para se ter ideia, os R$ 440
milhões destinados pelo go-
verno para o Programa de
Subvenção ao Seguro Rural,
do Ministério da Agricultura,
neste ano já foram totalmente
utilizados. Como o processo
pode demorar até três meses,
o produtor pode dar início à
contratação do produto para o
milho safrinha. 

SUBVENÇÃO - Para o ano que
vem, o ministro Blairo Maggi
tinha anunciado R$ 550 mi-
lhões de subvenção do seguro,
mas o governo federal enviou
para o Congresso Nacional, no
final de outubro, proposta de
orçamento da União 2018 pre-
vendo R$ 410 milhões para o
programa no ano que vem – o
restante, R$ 140 milhões, será
buscado junto à bancada rura-
lista por meio de emendas par-
lamentares.

FÁCIL CONTRATAÇÃO - Mais
simples para contratar e me-
nos burocratizado para ter
acesso à indenização, em
caso de perdas, o seguro
agrícola é uma boa opção
para o produtor, com taxa
média de 7,5% para o milho
(desde que o produtor tenha
acesso à subvenção) e de

3,5% a 5% para a soja – a Si-
credi também oferece seguro
para a cultura de frutas.

Para contratar, o produtor
precisa informar a área plan-
tada, variedade, local e cro-
qui. Caso a lavoura sofra
danos causados por granizo,
seca, geada, ventos fortes e
frios, tromba d’água, chuva
excessiva, raio ou incêndio,
basta comunicar imediata-
mente o fato para que o perito
faça uma vistoria. O processo
é simples e não tem custos
adicionais. 

PRODUTIVIDADE GARANTIDA -
Na contratação é definida a
produtividade garantida, que é
o número de sacas que a segu-
radora garantirá a cobertura.
“Se a produtividade obtida na
colheita for menor que a ga-
rantida, a seguradora realizará
a indenização da diferença”,
explica Alípio.

A Sicredi União oferece seguro
agrícola de quatro compa-
nhias: Mapfre, Sancor, Allianz
e Fairfax. A instituição finan-
ceira também conta com um
departamento exclusivo para o
seguro agro e há 86 gerentes
exclusivos para o agronegócio. 
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AGRONEGÓCIO

Seguro pode ser a salvação da lavoura
A sua contratação para o milho safrinha, que será plantado em
março, já está disponível nas 78 agências da Sicredi União PR/SP

Alípio Oliveira Junior
lembra que quanto
antes o produtor
contratar, mais
chances terá de
ter a subvenção

do governo federal



1 2  |   J or na l  d e  S er v iço  Co cama r

CONSÓRCIO

“Braquiária é fundamental”, diz produtor
Eduardo e Décio Martins, de Alvorada do Sul, viram a necessidade
de formar cobertura no solo para se contrapor ao calor e aos veranicos



Por Marly Aires

A
região de Alvorada
do Sul se caracteriza
pelas altas tempera-
turas e por pelo

menos um “praticamente
inevitável” veranico durante
a safra de verão, situações
climáticas não muito favorá-
veis às lavouras de soja, que
predominam na região. Dê
olho nesta condição é que a
família de Eduardo e Décio
Martins Neto decidiu investir
no consórcio de braquiária
com milho no inverno, for-
mando cobertura para o solo
no verão, beneficiando a so-
ja, especialmente nos anos
mais secos e quentes.

Começaram com uma área
pequena, há seis anos, e hoje
os dois irmãos, que cuidam
das propriedades para a mãe
Luzia Rosa Grossi Martins,
utilizam a braquiária, em
consórcio com o milho no in-
verno em toda a área de soja
plantada em Alvorada do Sul,
cerca de 290 hectares. Nas
demais propriedades, locali-

zadas em Cruzeiro do Oeste
(PR) e Tacuru (MS), regiões
de solo misto, é desenvolvido
a pecuária de corte.

CONSÓRCIO - “Já tínhamos
visto os resultados obtidos
na soja onde fazíamos inte-
gração lavoura e pecuária.
Com a Cocamar fomentando,
decidimos também aderir ao
consórcio em Alvorada do
Sul. Para o clima da re-
gião, formar palha sobre o
solo é fundamental”, diz
Eduardo, comentando que
não há mais como eliminar a
braquiária do manejo. “Faz
parte”, diz.

Ele ressalta que as altas
temperaturas degradam mui-
to rapidamente a matéria or-
gânica. E que a palha não só
protege, mas também retém
a umidade por mais tempo.
“Pode até ter uma perda com
o milho, mas o que ganha
com a soja e a qualidade do
solo, compensa. A diferença
é sentida principalmente em
anos mais secos e quentes”,
ressalta. 

CUSTO - Também, o custo de
dessecação da braquiária é
metade do que se gasta para
controlar o amargoso e a
buva, que normalmente ain-
da escapam demandando
aplicações extras na lavoura
de soja. “A área estava bas-
tante praguejada. Houve um
controle de 90% das plantas
daninhas”, comenta.

Para Eduardo, quem produz
só pensando no curto prazo,
não usa a braquiária. “Mas

se você quer construir um
perfil de solo, tornar a pro-
dução mais sustentável e
com menos riscos, pensando
no médio e longo prazo, a
braquiária em consórcio é
uma ótima alternativa”, afir-
ma. O cooperado acrescenta
que “se, mesmo reduzindo os
riscos, a safra tem contra-
tempos, sem esse cuidado,
tudo pode desandar”.  

PARCERIA - Sempre em bus-
ca de novas ferramentas de

gestão e adotando toda re-
comendação técnica da
equipe da Cocamar, os ir-
mãos tocam as proprieda-
des obtendo uma média de
54 a 62 sacas por hectare ou
de 130 a 150 sacas de soja
por alqueire, e de 91 sc/ha
ou 220 sc/alq de milho.
“Mantemos uma boa parce-
ria com a Cocamar, por isso
os bons resultados. O pro-
dutor só tem a ganhar se-
guindo as recomendações”,
acrescenta.

Por mais de 10 anos, a fa-
mília Martins trabalhou
com integração lavoura e
pecuária na propriedade
que possui em Cruzeiro do
Oeste (PR) e Tacuru (MS). A
pastagem antes degradada
cedeu espaço a um pasto de
qualidade e atualmente, os
dois irmãos têm trabalhado
com uma lotação de oito ca-
beças por alqueire ou três e
meio por hectare, o que é
bem superior à média. “A

integração é fundamental
para ter resultado com a
pecuária”, afirma Eduardo
Martins. 

MUDANÇAS - Recentemen-
te, por várias circunstân-
cias, pararam com a inte-
gração. Além da morte do
pai, Eduardo Hilst Martins,
em 2015, eles tinham se-
gurado muitas matrizes e
precisavam de mais pasto.
Também precisavam fazer

algumas mudanças no ma-
nejo da lavoura de soja
para melhorar os resulta-
dos. 

Por isso, como as pasta-
gens estavam bem estrutu-
rada, decidiram dar uma
parada e voltar daqui a dois
ou três anos. “Estamos re-
estruturando, investindo
primeiro nas lavouras de
soja em Alvorada do Sul”,
acrescenta Eduardo.
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Eduardo: diferença é
sentida principalmente

em anos mais secos
e quentes

Integração é o caminho



Parceria entre cooperativas e
poder público quer desenvolver
o segmento de reciclagem
Cidade produz 300 toneladas diárias
de lixo que podem ser melhor
aproveitadas e gerar mais renda
para cooperativas de catadores 

C
om a proposta de fo-
mentar o desenvolvi-
mento da prática e da
organização coopera-

tivista entre os profissionais
de entidades que representam
catadores, foi lançado no dia
14/11, durante evento em Ma-
ringá, um programa inédito de
Capacitação de Empreendi-
mento. 

A iniciativa da Prefeitura em
parceria com as cooperativas
Cocamar e Pluricoop e o Sis-
tema Organização das Coope-
rativas do Estado do Paraná
(Ocepar)/Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperati-
vismo (Sescoop) no Paraná

contou com a participação de
autoridades municipais, lide-
ranças cooperativistas e ou-
tros convidados.

PÚBLICO-ALVO - O curso de
capacitação será ministrado
pela Pluricoop, fundada no
ano passado em Maringá, para
profissionais ligados a seis
cooperativas e uma associa-
ção. Os recursos, para esse
fim, foram viabilizados pelo
Serviço Nacional de Aprendi-
zagem do Cooperativismo
(Sescoop) no Paraná. 

AUTOSSUSTENTÁVEIS - Ao
pronunciar-se durante a sole-
nidade, o vice-prefeito de Ma-

ringá Edson Scabora comen-
tou ter sido procurado pelo
presidente do Conselho de Ad-
ministração da Cocamar, Luiz
Lourenço. Na conversa, Lou-
renço manifestou interesse
em apoiar o poder público mu-
nicipal a desenvolver esse
ramo cooperativista. 

De acordo com Scabora, o ob-
jetivo é transformar coopera-
tivas de catadores em em-

preendimentos autossusten-
táveis, afirmando haver “um
enorme potencial” para isso.
“Maringá gera cerca de 300
toneladas de lixo por dia, que,
sendo melhor aproveitadas,
representarão mais renda
para o setor”, disse.

OPORTUNIDADE - “Transfor-
mar lixo em dinheiro é uma
oportunidade que não pode
ser desperdiçada”,

MARINGÁ 
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Luiz Lourenço e
José Roberto Ricken,
do Sistema Ocepar,

na abertura
do evento



ressaltou Luiz
Lourenço, presente no evento
em companhia de José Roberto
Ricken, presidente do Sistema
Ocepar/Sescoop/PR. Conforme
Lourenço, que também é dire-
tor da Ocepar, o desafio está
lançado, lembrando que a pró-
pria Cocamar surgiu como so-
lução para o caos em que es-
tava mergulhado o setor cafe-
eiro regional, no início da dé-
cada de 1960. 

O dirigente citou outros exem-
plos de cooperativas fundadas
em Maringá, as quais, embora
desacreditadas em seu início,
tornaram-se organizações im-
portantes em seus setores.
Entre elas, a Sicredi União, hoje
uma das cinco maiores coope-
rativas de crédito do Brasil,
instituída há 32 anos, e a Uni-
campo, a maior no ramo de
profissionais de agronomia do
país, que acaba de comemorar
25 anos. 

COMEÇAR BEM - José Roberto
Ricken disse que o “apadrinha-
mento” da Cocamar ao ramo
cooperativista de catadores na
cidade, “é fundamental”. De
acordo com ele, as 223 coope-
rativas de todos os ramos, no
Estado, faturam R$ 75 bilhões,
montante superior ao orça-
mento do governo estadual. “A

maior empresa do Paraná,
hoje, é uma cooperativa.” 

Ricken destacou a oportuni-
dade para os catadores, mas
deixou claro: “é preciso come-
çar bem”: o primeiro passo é
haver gente realmente interes-
sada; o segundo, conhecer a
viabilidade da iniciativa; o ter-
ceiro, que a cooperativa seja
bem constituída juridicamente
e, quarto, educar as pessoas.
Segundo Ricken, “as pessoas
não foram educadas para coo-
perar, mas para competir”. Ele
orientou, ainda, que sejam evi-
tadas improvisações e colocou
a Ocepar, bem como a Cocamar
e a Pluricoop, à disposição
para ajudar no que for preciso. 

BEM COMUM - A presidente da

Pluricoop, Cleide Bulla, mencio-
nou a importância da união en-
tre o cooperativismo e o poder
público “para o bem comum”,
acrescentando que a capacita-
ção vai propiciar informações
para que os participantes sejam
motivados a empreender e
“como resultado de suas con-
quistas, fortalecer o setor, para
o benefício de todos”. 

CRESCIMENTO - Na visão de
Deizieli Ramos, dirigente da
Coopercentral, que represen-
tou as entidades dos catado-
res, “a capacitação é funda-
mental e levará a um cresci-
mento”. Para o vice-presidente
da Cocamar, José Cícero Ade-
raldo, “o rápido processo de
mudanças e o surgimento de
desafios, faz com que as infor-

mações fiquem defasadas ra-
pidamente”. Por isso, “a capa-
citação precisa ser contínua
para aproveitar e assegurar as
oportunidades”. 

Por fim, o secretário de Meio
Ambiente e Bem Estar Animal,
Ederlei Alckamin, destacou a
importância da iniciativa ao
exaltar o engajamento de vá-
rios setores “na construção de
uma realidade”. 

CONTEÚDO - Ao apresentar o
conteúdo do curso, a diretora-
secretária da Pluricoop, Adria-
na Pierini, observou que os ca-
tadores “tem papel funda-
mental na implementação da
política nacional de resíduos
sólidos”. A programação, de
acordo com ela, será dividida

em seis módulos: Cooperati-
vismo, Relações Interpesso-
ais, Aspectos Legais, Finan-
ças, Contabilidade e Planeja-
mento.  

FELICIDADE - A solenidade
contou ainda com a palestra de
Benedito Nunes, diretor do Ins-
tituto Movimento pela Felici-
dade, de Belo Horizonte (MG),
que abordou o tema “Coopera-
tivas felizes, equipes de alto
desempenho”. Nunes defen-
deu, em resumo, que “a felici-
dade é um poderosíssimo ins-
trumento de gestão que impul-
siona o desempenho das em-
presas e os seus resultados”. 

CORAL - O evento foi finalizado
com uma apresentação do
Coral Cocamar. 
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O curso de capacitação será ministrado pela Pluricoop para profissionais ligados a seis cooperativas e uma associação

Apresentação
do Coral Cocamar
abrilhantou a
solenidade





Indústrias da Cocamar produzem
também para marcas globais
Com sua moderna estrutura em Maringá, cooperativa presta serviços para companhias
e outras cooperativas paranaenses que possuem portfólio no segmento varejista 

H
á décadas nas gôn-
dolas dos super-
mercados, a linha
de produtos indus-

trializados da Cocamar tem
sido destaque pela variedade
e a qualidade. O portfólio
contempla desde óleos de
soja, milho, girassol e ca-

nola, cafés, farinha de trigo
e álcool doméstico, a maio-
neses, catchup, mostarda,
sucos e néctares de frutas e
bebidas a base de soja. 

O que nem todos os consu-
midores sabem é que tam-
bém marcas globais de

alimentos confiam à coope-
rativa a produção de alguns
de seus itens do varejo. His-
toricamente, segundo ex-
plica o gerente industrial
Valdemar Roberto Cremo-
neis, a Cocamar otimiza suas
estruturas prestando servi-
ços para companhias brasi-

leiras e multinacionais. “Os
produtos saem prontos do
nosso parque industrial”, ex-
plica Cremoneis, destacando
que, para o mercado, isto
“reforça ainda mais o reco-
nhecimento da nossa quali-
dade”. 

ESCOLHA - Uma famosa
companhia de capital fran-
cês, por exemplo, mantém
operação nessa linha com a
cooperativa. Depois de co-
nhecer e aprovar os moder-
nos sistemas de produção
em Maringá (PR), a empresa
escolheu a Cocamar para
produzir um produto inovador

no mercado brasileiro: uma
bebida à base de amêndoa. 

Há anos, também, o parque
industrial presta serviços pa-
ra outras cooperativas agro-
pecuárias paranaenses, co-
mo a Copacol, de Cafelândia,
oeste do Estado. Detentora
de um leque de produtos no
varejo, a Copacol ainda não
contava com uma marca pró-
pria de óleo de soja, e, sem
possuir indústria nessa área,
decidiu firmar acordo com a
sua coirmã Cocamar. A par-
ceria já representa 10% do
óleo produzido pela coopera-
tiva de Maringá.

PARQUE INDUSTRIAL 

Para o mercado, isto reforça
ainda mais o reconhecimento
da nossa qualidade.”
Valdemar Cremoneis
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Cocamar e Sebrae encerram 
programa de encadeamento produtivo

C
hega ao fim o Pro-
grama Encadeamen-
to Produtivo Coca-
mar e Sebrae/PR em

Maringá. Isso após dois anos
de atendimentos e capacita-
ções de pequenos empresá-
rios, 5.917 horas de consul-
torias em gestão empresarial
e gestão de indicadores,
2.326 horas de inovação tec-
nológica, 18 palestras, work-

shops e cursos com 770 par-
ticipantes, dois encontros de
negócios, em 2016 e 2017, e
51 estudos individuais de in-
teligência competitiva sobre
o potencial de mercado, com
identificação de novos clien-
tes na região. 

O evento de encerramento
foi no último dia 16/11,
na Associação da

CAPACITAÇÃO
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As 51 empresas participantes aumentaram em quase 20% o faturamento e a produtividade,
além de melhorar a gestão e reduzir em 14,7% o índice de não-conformidade

Objetivo do programa foi formar e capacitar micro e pequenas empresas e abrir o seu leque de atuação 



Cocamar, em Ma-
ringá, com a presença de re-
presentantes das 51 micro e
pequenas empresas partici-
pantes do programa, algumas
já prestadoras de serviços da
Cocamar, equipes técnicas e
diretorias da Cocamar e Se-
brae Paraná. O trabalho teve
início em janeiro de 2016 e en-
cerrou em novembro de 2017,
com a certificação de todos os
participantes e palestra sobre
“Atitude Positiva para Superar
Metas e Sustentar Objetivos”
com Professor Naboa.

GESTÃO - O objetivo do pro-
grama foi formar e capacitar
micro e pequenas empresas
que atendem a Cocamar vi-
sando uma gestão mais pro-
fissional, com maior controle
administrativo e melhoria da
qualidade do serviço e na re-

lação com grandes empresas.
Isso vai abrir o leque de atua-
ção das empresas na busca
por novos parceiros no merca-
do regional, diminuindo a de-
pendência de uma única em-
presa.

Segundo o presidente da Co-
camar, Divanir Higino da Silva,
a cadeia de suprimentos da
cooperativa é formada em
parte por ex-funcionários que
foram terceirizados. “Havia
uma carência e o programa
veio suprir a necessidade da
Cocamar e dessas pequenas
empresas, apoiado em uma
instituição que é sinônimo de
competência. Vimos envolvi-
mento dessas empresas as-
sumindo a responsabilidade
de ser empresários e não só
terceirizados, visando perpe-
tuar sua empresa, dentro da

visão que Cocamar tem tra-
balhado. É um fundamento
que vai servir para tudo na vi-
da desse pessoal. A semente
foi plantada, a terra é fértil e
vamos colher frutos”, disse.

TRANSFORMAÇÃO - Na ava-
liação do superintendente ad-
ministrativo e financeiro da
Cocamar, Alair Aparecido Za-
go, as ações do Programa En-
cadeamento Produtivo têm
gerado transformações em
gestão, qualidade e eficiência
para as participantes. “À me-
dida que o projeto evoluiu,
conseguimos ver a diferença
no comportamento destes
fornecedores. Eles adotaram
as metodologias do Sebrae/

PR e hoje estão mais organi-
zados, com controle de en-
trega, nova forma de aten-
dimento e mais qualidade nos
produtos e serviços. É aí que
vemos o valor do projeto e as
mudanças que ele tem ge-
rado", afirmou Alair.

COMPETITIVIDADE - Júlio Cé-
zar Agostine, diretor de Ope-
rações do Sebrae Paraná,
destacou que as cooperativas
são grandes parceiras do Se-
brae e ressaltou a importân-
cia desse trabalho conjunto
que busca por competitivi-
dade e sustentabilidade “para
que as micro e pequenas em-
presas atinjam o nível que a
Cocamar já atingiu”, citou. 

“Num cenário onde a econo-
mia brasileira decresceu nos
últimos dois anos, e inúmeras
empresas fecharam as portas,
essas 51 empresas demons-
traram dinamismo e capaci-
dade espetacular, conseguin-
do, na média, aumentar em
19,17% o faturamento e
19,96% a produtividade, além
de melhorar a gestão e reduzir
em 14,7% o índice de não-
conformidade, no cumprimen-
to dos prazos de entrega e na
qualidade do serviço e pro-
duto”, pontuou Agostine.
“Tem que comemorar esses
resultados porque não é para
qualquer um. E se aconteceu
é porque foi criada uma condi-
ção favorável”, finalizou. 
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Tem que comemorar esses
resultados porque não é
para qualquer um. E se
aconteceu é porque foi criada
uma condição favorável”.

Júlio Cézar Agostine, do Sebrae Paraná

Trabalho que iniciou em janeiro de 2016, encerrou em meados
de novembro com a certificação de todos os participantes





C
om o apoio da con-
cessionária de rodo-
vias Viapar, Polícia
Rodoviária Estadual

e Secretaria Municipal de
Saúde, o Posto Cocamar de
Maringá recebeu no dia
18/11 a Caravana do Pro-
grama Saúde na Estrada, da
Ipiranga. Utilizando tendas e
infláveis, a ação mobilizou 30
pessoas, a maioria formada
por profissionais de saúde e
estudantes de cursos de en-
fermagem, e ofereceu diver-
sos serviços na área da saú-
de e prevenção, como exa-
mes. 

NÚMEROS - “O principal obje-
tivo do programa é atender ao
público caminhoneiro”, expli-
cou Jerônimo Santos, diretor
de varejo da Ipiranga. Em seu
10º ano, a realização percorre
o país e já atendeu mais de
400 mil caminhoneiros, se-
gundo ele. Só em 2017, o
Saúde na Estrada deve passar
por 18 estados e 78 cidades,
beneficiando 30 mil motoris-
tas. 

OPORTUNIDADE - Há dez
anos o caminhoneiro Gustavo
Souza Luiz, de Maringá, viaja
pelo Brasil transportando
óleo vegetal. No último dia
18/11, de passagem pelo
Posto, na saída para Campo
Mourão, o motorista de 35
anos disse ter ficado curioso
ao observar uma movimenta-
ção no local. Era o Programa

Saúde da Estrada, uma ini-
ciativa da rede de postos Ipi-
ranga, voltada aos profis-
sionais do volante. 

A exemplo de centenas de ou-
tros colegas, ele foi convidado
a submeter-se a exames gra-
tuitos para avaliação da  saú-
de, que começaram pela pres-
são arterial, índice de glice-
mia, acuidade visual e foram
concluídos com um diagnós-
tico sobre composição corpo-
ral e obesidade. “A gente que
está na estrada quase nunca
tem tempo para cuidar da
saúde”, afirmou.

ÍNDICES - Um dos voluntá-
rios comentou que de 18% a
20% dos motoristas só ficam
sabendo em ocasiões como
estas que estão com a pres-
são alterada. Da mesma
forma, de 6% a 7% deles
desconhecem que os seus
índices de glicose estão fora
de controle. Depois de fazer
os exames, o motorista re-
cebe uma avaliação deta-
lhada com as orientações
sobre o que fazer para colo-
car a saúde em dia.

OK - O condutor Ricardo Pa-
checo, de 38 anos, na estrada
desde 2002, contou que os
seus resultados “deram tudo
ok”. E conclui: “Felizmente
estou bem, mas assim mes-
mo os exames foram válidos,
porque me ajudam a monito-
rar a saúde.”

IMPORTANTE - Ricardo Cas-
telani de Oliveira, gerente
do Posto Cocamar, disse que
o programa é de grande im-
portância para os motoris-
tas e a ideia é incrementar
as próximas edições. “Para
muitos deles, só em eventos
assim é que conseguem
identificar ou prevenir um
problema.” 

CONSOLIDADO - Para Cléver-
ton Ruffo, gerente comercial
de Postos e TRR da Cocamar,
a inclusão do Posto Cocamar
de Maringá no calendário de
eventos da Companhia de-
monstra a consolidação do
posto como um dos maiores
do estado, além do fortaleci-
mento da parceria entre Co-
camar e Ipiranga.

Ação mobilizou 30 profissionais e estudantes de saúde e
ofereceu diversos serviços na área da saúde e prevenção

Saúde na Estrada atendeu 
mais de 400 caminhoneiros 
Ação realizada no dia 18/11 confirma a consolidação do posto como um dos maiores do Estado 

POSTO COCAMAR
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Marly Aires

C
afeicultor das antigas,
mas antenado com as
mudanças, Mauro Ma-
ranho, 64 anos, nasceu

em uma família de produtores
de café em Minas Gerais, veio
para o Paraná em 1953 e há 32
anos mora com a esposa Io-
landa no mesmo sítio, em Apu-
carana. Atualmente, ele e os
dois filhos, Laércio e José
Mário, é que cuidam de tudo na
propriedade, sobrevivendo, as
três famílias, de 12 hectares.

O segredo foi aprendido a
duras penas. Mesmo sendo
um cafeicultor caprichoso,
que adubava a lavoura, o café
cultivado como antigamente
não funcionava mais e esta-
va difícil sobreviver: rendia
cada vez menos, gastando
cada vez mais com mão de
obra, escassa na região. Bus-
cando informações nos even-
tos da Cocamar e Emater,
especialmente nas Assistên-
cias Técnicas Coletivas da
cooperativa, encontrou o ca-
minho.

CAFÉ

Para os Maranho, que têm 12 hectares em Apucarana, se bem cuidado e
mecanizado, é a melhor opção e possibilita que três famílias vivam do sítio

“Sem tratar, não tem cultura que dê renda”
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Deixou de fazer
adubação do seu jeito e agora
segue a recomendação téc-
nica da equipe da Cocamar,
sendo acompanhado pelo téc-
nico agrícola responsável pelo
café, Tarcísio Andrade Ma-
chado, além de fazer controle
fitossanitário e adubação fo-
liar. 

“Se não tratar, não rende, como
qualquer lavoura. Quem pensa-
ria em plantar soja sem adu-
bar? Se apenas extrair do solo,
só vai diminuindo a produção”,
afirma Mauro, ressaltando que
não adianta achar que vai pro-
duzir café como antigamente.
“Como qualquer outra lavoura,
tem que acompanhar os avan-
ços tecnológicos”.

Os Maranho, que produzem
uma média de 18 a 20 sacas por
hectare ou 44 a 48 sacas por al-
queire de café beneficiado, têm
adotado o sistema de “safra
zero”, esqueleteando de dois a
três mil plantas por ano. Tam-
bém vêm renovando o cafezal,
adaptando à mecanização,
tendo seis mil pés plantados há
pouco tempo, com mudas pro-
duzidas no sítio. A renovação
vem sendo feita por etapa por
causa do alto custo e para não
ficarem sem renda.

A família também capricha na
qualidade da produção, com
95% dos grãos dando normal-
mente bebida dura. E sempre
participa do Concurso de Café
de Qualidade do Paraná, conse-
guindo em 2010 e 2014 o ter-
ceiro lugar regional. 

“Café é rentável”, garante
Laércio, “mas tem que fazer
certo”. “Se fosse só lavoura de
soja com as terras que temos,

passávamos fome”, comenta.
Além de sete hectares de café,
a família tem 2 hectares e meio
de milho, um pedaço de pasto,
onde mantém alguns bezerros,
eucalipto e área de reserva.
Também aproveita ao máximo
a propriedade plantando arroz,
feijão, milho, girassol, amen-
doim, quiabo, abóbora e tudo
mais no meio do cafezal novo e
tem criações de porco, galinha
e carneiro.

A família Maranho tem in-
vestido há alguns anos para
formar sua estrutura de me-
canização da propriedade.
Comprou lavador e secador
de café para seis mil litros,
abanadeira motorizada, tra-
tor, soprador, roçadeira ma-
nual, pulverizador motori-
zado costal e derriçadeira.
Junto, tem adaptado e reno-
vado o cafezal antigo. Os
próximos investimentos se-

rão a roçadeira e o pulveri-
zador mecânicos e, quem
sabe, conseguir trazer uma
colhedora de café para a re-
gião.

“Apesar de ser parcialmente
mecanizada, esta estrutura
já ajuda muito no serviço, fa-
cilitando a nossa vida”, conta
Laércio. Antes, a família con-
tratava mais seis a sete pes-
soas na colheita, por um

período maior. Agora, com
mais duas pessoas consegue
colher, em um tempo menor.
“É mais para ajudar a juntar
o café”, diz.

Uma forma que os Maranho
utilizam para reduzir os gas-
tos com mão de obra na co-
lheita é a troca de serviço
com produtores vizinhos, um
ajudando o outro na colheita.
Também trabalham como

pedreiro, tratorista ou qual-
quer serviço nas horas va-
gas.

Dos 28 mil pés de café exis-
tentes na propriedade das
variedades Catuaí Rubi, Tupi,
IPR 100, Catuaí e Iapar 98, só
20 mil são mecanizáveis.
Têm oito mil pés que foram
plantados numa área mais
acidentada e cheia de pe-
dras, onde não será possível

mecanizar totalmente. 

Inclusive, tem dois mil pés que
foram plantados onde só tinha
pedra. “Deu muito trabalho,
mas conseguimos aproveitar
esse um hectare”, afirma Má-
rio. As covas foram abertas
com enxadão e picareta e
foram levadas 15 carroças de
terra, cerca de 10 toneladas,
para forrar o fundo da cova e
plantar o café na pedra. 

Nem tudo é mecanizável

Família segue recomendações dos técnicos da Cocamar



2 4 |   J or na l  d e  Se r v iço  Cocama r

A
edição do 15º Con-
curso Café Qualidade
Paraná, promovido
pela Secretaria da

Agricultura e do Abasteci-
mento (Seab), com o apoio,
entre outros, da Cocamar,
mostrou um avanço das mu-
lheres produtoras, entre os
vencedores. Foram 12 ho-
mens e 8 mulheres os finalis-
tas do concurso, que mobi-
lizou inicialmente cerca de
210 participantes.

O resultado demonstra a par-
ticipação das mulheres produ-
toras na produção de um café

de qualidade no Paraná,  com
a colheita de um café gourmet,
que apresenta características
de cafés especiais

COMPRADORES - A presença
de compradores de cafés es-
peciais no evento final, em Ja-
carezinho, revelou também
que o Paraná está se tornando
num Estado produtor de café
de alta qualidade, o melho-
rando a renda do produtor.

Estima-se que com alguns cui-
dados a mais na condução da
lavoura, o produtor consegue
agregar cerca de 30%, em mé-

dia, na renda do produto. Já os
finalistas do Concurso Café
Qualidade 2017 conseguiram
uma média de ágio de 100%
em relação ao preço médio
pago pelo mercado.

PRODUTIVIDADE -Atualmente,
segundo dados da Seab, os
produtores atendidos pela as-
sistência técnica estão com
uma média de rendimento de
35 sacas por hectare, enquanto
os demais não assistidos têm
uma produtividade média de 24
sacas por hectare.

Segundo o secretário-execu-

tivo da Câmara Setorial do
Café, Paulo Sérgio Franzini,
“Muitas cafeterias do Paraná

estão trabalhando com cafés
especiais comprados aqui
mesmo”.

PRODUTORAS 

Mulheres se destacam na produção de café
Elas ocuparam 8 vagas entre os 20 vencedores no concurso deste ano 
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Cuidados na movimentação de big bags
A partir dessa
edição, o Jornal
Cocamar trará
diversos temas
abordando a
segurança
para nossos
colaboradores
e cooperados.

SEGURANÇA



M
ais do que uma
prioridade, a Coca-
mar tem trabalha-
do para tornar a

segurança um valor. Para al-
cançar uma sólida cultura de
excelência operacional e ges-

tão de riscos, rumo ao plane-
jamento estratégico de 2020,
toda equipe tem trabalhado na
construção de um plano de
transformação, segundo Fer-
nando Castro Vieira Filho, ge-
rente de Gestão de Pessoas.

Faz parte deste plano a meto-
dologia do contato de segu-
rança, minutos destinados pa-
ra falar de segurança antes de
uma reunião ou evento, onde
estejam reunidos colaborado-
res, cooperados, prestadores

de serviço e pessoas ligadas a
cooperativa em geral. 

A partir dessa edição, os con-
teúdos abordados nestes Con-
tatos de Segurança serão
apresentados no Jornal Coca-

mar para que seu resultado se
multiplique. 

O primeiro será sobre a ope-
ração e manutenção de guin-
cho big bags. Seguem al-
gumas dicas de segurança:

Operação

• Não verifique vazamento no circuito hidráulico
com as mãos. A alta pressão e temperatura podem
provocar graves lesões. 

• Não faça regulagem, limpeza e lubrificação com 
o equipamento em funcionamento.

• Utilize a velocidade adequada com as condições
de terreno ou dos caminhos a percorrer.

• Utilize roupas e calçados adequados, além dos
equipamentos de proteção individual (EPI).

• Tenha cuidado com os aclives e declives para 
não capotar, e evite manobras e curvas fechadas 
ou movimentos bruscos.

• Cuidado quando circular debaixo de cabos
elétricos.

• Não utilize cargas superiores a cada furo de
regulagem.

• Não permita a presença de pessoas debaixo
do equipamento.

• Toda vez que desengatar o guincho, faça-o
em local plano e firme. 

• Nunca utilize o equipamento para elevar pessoas 
ou animais.

• O equipamento possui pé para descanso,
que permite seu repouso na posição vertical
e, dessa forma, facilita o reacoplamento.

• Certifique-se que o mesmo esteja devidamente 
apoiado. Calce as rodas.

• O equipamento deve ser utilizado somente com 
a coluna na posição vertical.

• Não locomova com a lança na posição
lateral, sob o risco de sobrecarregar apenas
um rodado.

• Jamais force as rodas para girarem.

• Sempre utilize o terceiro ponto e certifique-se 
do adequado engate no trabalho.

Manutenção
requer atenção

• Imobilize o equipamento antes de fazer qualquer
serviço de manutenção.

• Cuidado ao fazer reparos no sistema hidráulico. 
Verifique se o mesmo não se encontra
pressurizado ou os cilindros não estão sob
cargas. Isto pode acarretar grave acidente.

• O vazamento do óleo hidráulico pode ter força 
suficiente para atravessar a pele e causar sérios 
danos à saúde.

• Após realizar todos os reparos e cuidados de
manutenção, armazene o guincho em local
apropriado, mantendo-o devidamente apoiado, 
utilizando os descansos.

• Verifique se todas a peças (pinos e conexões) 
não apresentam desgastes. Se houver
necessidade efetue a reposição.

• Porcas e parafusos devem ser reapertados
diariamente durante a primeira semana de uso, 
depois reaperte periodicamente, recomenda-se
a cada 50 horas de uso.
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ROGÉRIO RECCO

P
roduzir cerca de 90
mil caixas de laranja
em 23 mil pés: esta é
a meta para este ano

da Granja Jequitibá, em Nova
Esperança (PR), do coopera-
do Celso Carlos dos Santos
Júnior. São 3,9 caixas de 40,8
quilos por árvore. Em cada
hectare, onde
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PRODUTIVIDADE 

Laranja e
frango, uma
dupla campeã
Planejamento e uso de técnicas
modernas fazem de propriedade
em Nova Esperança uma referência
por seu alto desempenho

Celso Carlos, números superiores a média regional



cabem 413 árvores,
são colhidas cerca de 1,6 mil
caixas, ou mais de 65 tonela-
das.

Os números da Jequitibá estão
muito à frente quando compa-
rados às médias regional e na-
cional, respectivamente de
923 caixas (37,6 toneladas) e
553 caixas (22,5 toneladas)
por hectare, segundo dados
oficiais. No Estado de São
Paulo, maior produtor mundial
de laranja, a média é de 625
caixas (25,5 toneladas). Mas o
proprietário da granja diz já ter
conseguido muito mais: 120
mil caixas em 25 mil árvores,
média de 4,8 caixas por plan-
ta, quase 2 mil caixas (80 to-
neladas) por hectare.

INTEGRAÇÃO - Na propriedade
em Nova Esperança, a citricul-
tura está integrada à produção
de frangos de corte, o que pos-
sibilita o aproveitamento do
resíduo de três barracões
construídos há 7 anos e que
têm capacidade para 30 mil
aves cada um. É a chamada
“cama de frango”, um mate-
rial orgânico rico em nutrien-
tes para a cultura. Segundo o
produtor, são recolhidas cerca
de 800 toneladas por ano, no

total, das quais 600 vão direto
para reforçar a adubação do
pomar. 

Com isso, Santos, que lida
com laranja desde 2003, con-
segue aproveitar todos os es-
paços do sítio de 85 hectares.
Ao redor dos barracões de
frango, foram plantados mi-
lhares de pés de eucalipto,
lembrando que os fornos da-
quelas estruturas são abaste-
cidos à lenha. Uma família,
que reside no local, cuida dos

aviários e os trabalhos na pro-
priedade contam com a super-
visão de um gerente, o en-
genheiro agrônomo Luiz Cézar
de Oliveira.
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O dono da Granja Jequitibá,
Celso Carlos dos Santos Jú-
nior, lembra que o mercado da
citricultura vem atravessando
um bom momento. A cotação
da caixa de 40,8 quilos, que
foi de R$ 14 no ano passado,
é de R$ 20 na safra em curso.
O aumento se deve à redução
da oferta de suco no cenário
global. Para 2018, a expecta-
tiva de Santos é que os preços
se mantenham sustentados,

embora, possivelmente, em
níveis abaixo dos praticados
no atual período. 

De acordo com ele, a safra é
planejada sob a orientação
da Cocamar: o pomar conta
com a assistência técnica da
engenheira agrônoma Aman-
da Caroline Zito, da unidade
da cooperativa em Nova Es-
perança. Para o proprietário,
“é indispensável seguir to-

das as recomendações téc-
nicas”. 

Com esse modelo de negócio
em área relativamente pe-
quena, onde a produção de
aves de corte apresenta, igual-
mente, alta produtividade,
Santos diz trabalhar com uma
visão de médio e longo prazo e
escala para utilizar equipa-
mentos e mão de obra, de
forma planejada. 

Mercado favorável 

Baixe o aplicativo gratuito
QR-Code no seu celular,

coloque sobre este código
e veja mais fotos, vídeo

e informações sobre
esta reportagem 

Produção
integrada permite
aproveitamento

de resíduos



FÓRUM DE COMUNICAÇÃO - A Cocamar recepcionou pro-
fissionais representando cooperativas de diversos ramos, de
todo o Estado, nos dias 20 e 21 de novembro em Maringá, para
o Fórum de Comunicação promovido pelo Sistema Ocepar/Ses-
coop. Na foto, o coordenador de comunicação da Ocepar, Sa-
muel Milleo Filho, com participantes. O presidente da coope-
rativa, Divanir Higino, deu as boas-vindas e especialistas mi-
nistraram palestras sobre vários temas.
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A
citricultura da região
noroeste do Paraná
vive, no momento,
duas situações dis-

tintas em relação ao greening,
a doença mais devastadora
dos pomares de laranja, que
ainda não tem tratamento.

De um lado, a maior parte dos
produtores atende o que de-
termina a legislação, fazendo
a erradicação de plantas tão
logo são identificados os pri-
meiros sintomas da enfermi-
dade. 

FISCALIZAÇÃO - Mas, de ou-
tro, há também os que acre-
ditam ser possível conviver

com a doença, investindo na
sobrevida das árvores por
meio de um reforço nutricio-
nal. 

De acordo com o coordenador
de sanidade de citricultura da
Agência de Defesa Agrope-
cuária do Paraná (Adapar),
José Croce Filho, a legislação
não foi flexibilizada. “Intensi-
ficamos a fiscalização e as
autuações estão sendo apli-
cadas”, informa.

AOS MONTES - Segundo Cro-
ce, o número de autuações
aos citricultores que deixam
de cumprir a lei, praticamente
triplicou nos últimos meses. 

O coordenador lembra que a
tentativa de retardar a morte
das plantas, por meio do re-
forço nutricional, como se fez
na Flórida e também em algu-
mas regiões do Estado de São
Paulo, principal produtor
mundial de laranja, não deu
certo. 

INFESTAÇÃO - “Nos lugares
onde se utilizou essa estraté-
gia, a citricultura está prati-
camente extinta”, comenta
Croce. Ele enfatiza que “doeu
no bolso” e muita gente se
arrependeu, pois quem conti-
nuou adotando as medidas re-
comendadas para manter os
pomares em níveis baixos de

infestação, foi premiado com
a alta produtividade obser-
vada neste ano e, também,
por preços bastante remune-
radores.

Croce estima que o percen-

tual de infestação de pomares
doentes, por causa do gree-
ning, seja de 7% a 9% na re-
gião noroeste do Paraná. No
Estado de São Paulo, estaria
acima de 20% na média dos
municípios produtores.  

CITRICULTURA

Adapar alerta para
erradicação de plantas doentes 
O número de autuações aos citricultores que deixam de
cumprir a lei, praticamente triplicou nos últimos meses
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Intensificamos a
fiscalização e as
autuações estão
sendo aplicadas”.

José Croce Filho, da Adapar



Alerta fitossanitário permite
monitorar população de psilídeo
Com informações, objetivo é tomar decisões mais acertadas para o controle do inseto vetor 

P
ara que os produtores
de laranja conheces-
sem melhor as van-
tagens da utilização

do Alerta Fitossanitário, a Co-
camar promoveu reuniões em
Paranavaí e Rolândia, respec-
tivamente nos dias 23 e
24/11. 

DISPONÍVEL - Conforme ex-
plica o coordenador técnico de
culturas perenes da coopera-
tiva, Robson Ferreira, o Alerta
Sanitário foi desenvolvido pelo
Fundecitrus e está disponível
para os produtores. “A ferra-
menta possibilita o monitora-
mento do nível da população
de psilídeos. Quando atinge
um nível alto, o alerta é dispa-
rado para que todos os citri-
cultores realizem o controle
no mesmo período”. O psilídeo
Diaphorina citri é o vetor
transmissor da bactéria cau-
sadora da doença. 

DECISÕES MAIS ACERTADAS -
O sistema organiza as infor-
mações sobre a população do
psilídeo e da presença de bro-
tações nas propriedades e nas
regiões monitoradas. Este ser-
viço permite que os produto-
res identifiquem os locais e
momentos críticos de ocorrên-
cia do inseto e tomem deci-
sões mais precisas para o
controle conjunto e regional
do inseto.

RELATÓRIOS - O sistema usa
informações de armadilhas

adesivas amarelas georrefen-
ciadas para criar relatórios
quinzenais sobre a flutuação
populacional do psilídeo, além
de avaliações voluntárias dos
produtores das fases de de-
senvolvimento vegetativo das
plantas e gera recomendações
sobre a necessidade de con-
trole regional do psilídeo.

MANEJO – De acordo com es-
pecialisrtas, o sistema é uma
das bases para o manejo re-
gional do HLB, a forma mais
eficiente de lidar com a do-
ença. O efeito do manejo de
HLB baseado na eliminação de
plantas doentes e no controle
do psilídeo vetor é muito com-
prometido caso a vizinhança
ou mesmo a região na qual a

propriedade estiver localizada
tiver alta incidência de plantas
com doença em propriedades
com baixo controle do inseto
vetor. Estudos provam que

estas medidas de manejo são
mais efetivas se forem aplica-
das pelos citricultores de ma-
neira conjunta e coordenada
em toda a região.

GREENING

Manejo de controle
é mais efetivo se
feito em conjunto
em toda a região

• Conhecimento dos momen-
tos críticos de aumento popu-
lacional e migratório do psi-
lídeo nas propriedades e re-
giões monitoradas e sua rela-
ção com as brotações;

• Economia na realização das
pulverizações, pois são feitas
no momento mais adequado,
apenas quando há a presença
ou tendência de aumento do
psilídeo na região;

• Maior durabilidade do efeito
das aplicações de inseticidas,
pois com o controle realizado
em várias propriedades vizi-
nhas ao mesmo tempo reduz-
se a migração do inseto entre
pomares não pulverizados pa-
ra outros recém-pulverizados,
aumentando o período entre
as reinfestações.

Além das informações re-
gionais disponibilizadas pa-

ra todos os citricultores, o
Alerta Fitossanitário fornece
informações exclusivas para
aqueles que são cadastra-
dos e contribuem regular-
mente com os dados de
suas propriedades. A ferra-
menta permite ao produtor
conhecer o momento e lo-
cais de entrada do psilídeo
em sua propriedade e com
isso gerenciar melhor o con-
trole deste inseto.

Entre as vantagens do sistema estão:
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As organizações bem-suce-
didas e que fazem história
em sua cidade, como a Co-
camar, despertam a admira-
ção e o respeito não somente
daqueles que se relacionam
diretamente com ela, no seu
dia a dia. Em geral, mesmo à
distância, são conhecidas e
acompanhadas por toda a
comunidade, até mesmo o
público infantil. 

Nas últimas semanas,
quando a estudante da 4ª
série de ensino fundamen-
tal, Ana Gabriela Noguchi,
de 9 anos, de Maringá, teve
que elaborar uma tarefa de
final de ano para uma expo-
sição em sua escola, pensou

em montar uma maquete. A
mãe dela, Ana Paula, ficou
em dúvida: a ideia era boa,
mas seria uma maquete do
quê? 

A filha já tinha pronta a res-
posta: algo relacionado à in-
dústria do óleo consumido
em casa, da marca Cocamar.
Pretendia sintetizar em uma
construção de papel, a pró-
pria cooperativa. Então,
mãos à obra! 

O resultado foi apresentado
dia 28/11 em uma exposição
da qual participaram os alu-
nos e também os seus pais,
na Escola Municipal Profes-
sora Nadyr Maria Alegretti,

situada no Parque das Greví-
leas. 

A maquete de Ana Gabriela
fez o maior sucesso, repro-
duzindo uma parte da estru-
tura formada por silos e
barracões do parque indus-
trial da cooperativa e cha-
mando a atenção pelo ca-
pricho e a riqueza nos deta-
lhes. 

Ligada profissionalmente ao
Jornal Cocamar, Aline, mãe
do aluno e coleguinha Paulo
Henrique Moraes, de 10
anos, que estuda na mesma
escola, registrou tudo.
“Ficou maravilhoso”, resu-
miu Aline. 

A Cocamar no olhar de uma criança
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COOPERATIVA

Unicampo celebra seus 25 anos
Maior cooperativa de profissionais de agronomia do país conta com
mais de 1,8 mil cooperados ativos e atua em todo o território nacional 

Dirigentes com equipe de colaboradores e cooperados

F
undada em 1992, a coo-
perativa Unicampo, que
reúne atualmente 1,8
mil profissionais de as-

sistência técnica a produtores
rurais de diversos segmentos
- a maior parte formada por
engenheiros agrônomos - co-
memorou no dia 14 de novem-
bro a passagem de seus 25
anos com uma solenidade que
reuniu cerca de 400 convida-
dos no Galles Buffet, em Ma-

ringá, entre os quais várias li-
deranças.

SUPERANDO DESAFIOS - Ao
fazer sua saudação, o presi-
dente Luciano Ferreira Lopes
destacou o crescimento da
cooperativa ao longo de sua
história e também a ativa par-
ticipação dos profissionais
cooperados. “Estamos supe-
rando os desafios e construin-
do o nosso futuro com a de-

terminação de cada coope-
rado”, comentou Lopes, lem-
brando que quando a coopera-
tiva completou 20 anos, todos
os fundadores formam home-
nageados com o oferecimento
de um jantar, entrega de uma
placa e a publicação de um
livro trazendo entrevistas e
opiniões de muitos deles.
Desta vez, nas comemorações
dos 25 anos “o foco foi home-
nagear o modelo

Estamos superando os
desafios e construindo o
nosso futuro com a
determinação de cada cooperado”

Luciano Ferreira Lopes



de negócio esco-
lhido, cooperativa de trabalho
agronômico, algo novo e pro-
veniente de um estudo reali-
zado pela Ocepar”. 

HOMENAGENS - Ele e os ex-
presidentes Reginaldo Teodoro
de Souza (gestão 1992/1994) e
Nivaldo Barbosa de Mattos
(gestões 2009/2012 e 2012/
2015) receberam um reconhe-
cimento por sua atuação à
frente da entidade. As home-
nagens se estenderam tam-
bém aos funcionários com
mais de dez anos de casa e ao
presidente do Sistema Ocepar,
José Roberto Ricken que é en-
genheiro agrônomo e partici-
pou da formatação do projeto
da cooperativa. Na oportuni-
dade, Ricken assinou a sua fi-
cha de cooperado.

ORGANIZAÇÃO FORTE - Em se-
guida, o presidente do con-
selho de administração da
Cocamar, Luiz Lourenço entre-
gou ao presidente da Unicampo
uma placa pelos 25 anos da
cooperativa. Em sua fala, Luiz
Lourenço comentou sobre o
bom momento vivido pelo coo-
perativismo paranaense, “um
modelo para o país em todos
os seus ramos”. E disse que os
profissionais fundadores da
Unicampo souberam aproveitar
a oportunidade de se organiza-

rem e contar com uma organi-
zação forte que hoje beneficia
diretamente quase dois mil
profissionais e está presente
em praticamente todo o terri-
tório nacional. A Unicampo é a
maior cooperativa em seu seg-
mento no Brasil.  

COMO FOI – Comentando sobre
a origem da Unicampo, o pre-
sidente da Ocepar, José Ro-
berto Ricken, disse que havia
o objetivo, na época, de criar
um total de cinco cooperativas
de engenheiros agrônomos no
Estado. Dessas, apenas a en-
tão Unicampo Noroeste pros-
perou.” O dirigente da Ocepar
relatou que no primeiro se-
mestre de 1991, a Associação
dos Engenheiros Agrônomos
do Paraná tinha entre suas
principais metas buscar alter-
nativas de mercado para os
profissionais de agronomia.
Coube à Ricken e sua equipe
estudar o assunto. Ele conta
que, a princípio, a repercussão
foi favorável nas cooperativas
filiadas à Ocepar e também na
classe agronômica. Assim, à
semelhança do modelo Uni-
med, estava prevista a criação
de cooperativas de profissio-
nais de agronomia em cinco
macrorregiões do Estado. Ele
considera que o sucesso da
Unicampo “foi uma demons-
tração de visão de mercado e

das oportunidades, aliado ao
modelo cooperativista, muito
mais moderno que as empre-
sas tradicionais. Também, a
seu ver, foi importante a expe-
riência em cooperativismo dos
fundadores, e o apoio da Coca-
mar, que contribuiu na arran-
cada do projeto e a boa admi-
nistração da Unicampo em to-
das as suas fases. 

MODELO - O presidente Lucia-

no Ferreira Lopes observou que
após a decisão da Cocamar de
terceirizar o departamento téc-
nico, foi formada uma comis-
são com 5 integrantes para
identificar do melhor modelo
de trabalho. “A opção dos pio-
neiros pelo cooperativo de tra-
balho agronômico, as boas
administrações e as parcerias
fortes que construímos, fize-
ram com que a cooperativa se
desenvolvesse".

Entre outros convidados ao
evento estavam cooperados e
representantes de outras coo-
perativas e instituições finan-
ceiras que operam com cre-
dito rural, empresas agroquí-
micas, seguradoras e locado-
ras de veículos parceiras,
Sindicato Rural, Crea e outros.
A programação foi completada
com uma palestra do conhe-
cido professor Clóvis Barros
Filho.
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Os colaboradores com mais tempo de casa e que ajudaram a escrever a história da cooperativa

O presidente Luciano Ferreira Lopes (o primeiro à direita), com os
ex-presidentes Reginaldo Teodoro de Souza e Nivaldo Barbosa de Mattos 

O presidente do Sistema
Ocepar, José Roberto
Ricken, assina ficha
de cooperado. Ele foi
um dos mentores do

projeto na formatação
da entidade



Marly Aires

A
força dos Zacharias, de
Nova Esperança, sem-
pre esteve amparada
numa fé inabalável e

no trabalho duro. Mesmo aos
92 anos, José Zacharias conti-
nua firme, trabalhando, e ainda
guarda seu antigo Chevrolet
1946, o mesmo com o qual veio
para o Paraná em 1950, tra-
zendo a mudança. 

Na época, recém-casado com
Angelina, saiu de Vera Cruz (SP)
em busca de oportunidades. A
mãe, Herminia, tinha uma pe-
quena propriedade, insuficiente
para todos os filhos sobrevive-

rem dela. E foi entre Floraí e
Nova Esperança que José, An-
gelina e os filhos Maria Eunice
Zacharias, Remer Wilson, Sonia
Maria Baroni e Maria Ivonete
Razente construíram, com mui-
to trabalho e fé, a história da
família. Todos são cooperados
da Cocamar e continuam liga-
dos à agricultura.

NA ATIVA - Ainda hoje, quase
todos os dias José acompanha
a filha, Sonia, que o ajuda a
administrar e negociar o re-
banho Nelore que criam. Co-
nhecedor de gado de
qualidade, José sabe escolher
bons reprodutores só de bater
os olhos. Aí, é só caprichar no

manejo. O resultado são be-
zerros de alta qualidade fáceis
de negociar.

Atualmente, José trabalha ape-
nas com gado de corte, mas diz
que tudo que possui conquistou
através do café. Até 1975, tinha
30 alqueires com café e produ-
zia 3 mil sacas do grão em
coco. Com a geada negra, co-
meçou a reduzir a área, intro-
duzindo outras culturas. 

CRESCER - Ao contrário de
muitos produtores que perde-
ram tudo, este foi o período que
José aproveitou para crescer.
Além de estar bem estruturado,
quando veio a geada, tinha aca-
bado de colher uma safra cheia
e estava bem estocado. Como
o preço do café disparou e o das
terras caiu, foi uma combina-
ção perfeita para crescer. “Eco-

nomizamos centavos para com-
prar mais terra”, conta José.

Quando começou a dividir as
terras entre os filhos, em
1990, tinha 256 alqueires.
Doou 20 alqueires a cada filho,
repletos de gado, para que ti-
vessem um bom ponto de par-
tida. Mais recentemente, pas-
sou o restante das terras para

os filhos, mas continua a usu-
fruir da renda. 

Atualmente, os quatro tocam
os seus próprios negócios e
possuem essa propriedade em
comum, onde trabalham jun-
tos. Diversificam com soja,
milho, laranja, eucalipto, gado
de corte, cana-de-açúcar e até
bicho-da-seda.

FAMÍLIA DO CAMPO 

Fé e trabalho movem os Zacharias
José e Angelina vieram para o Paraná em 1950, se fixando depois
em Nova Esperança onde os quatro filhos dão continuidade ao legado

O velho Chevrolet 1946 é man-
tido como relíquia. José veio di-
rigindo até Nova Bilac, hoje
distrito de Floraí, mas que na
época pertencia à Nova Espe-
rança, ou melhor, Capelinha,
como era chamado o município.
Com ele vieram os sete irmãos.
Cada um comprou 10 alqueires
de mata, se lançando em uma
nova terra, como antes fizeram
os pais. Antonio e Herminia que
vieram da Itália e se encontra-
ram nos cafezais de São Paulo.

A estrada ia até uma venda que
era de Júlio Zacharias,irmão

mais velho de José, onde fica
o atual Bairro Zacharias.  Há
seis quilômetros dali ficava a
propriedade de José, comprada
direto da Companhia Melhora-
mentos Norte do Paraná e paga
em parcelas. Ele e outros pro-
prietários abriram a estrada no
machado e no traçador. Quan-
do abriu a clareira e começou
a desmatar para plantar café,
nos primeiros tempos, impro-
visaram uma tenda armada so-
bre o Chevrolet. Depois cons-
truíram o barraco de palmito e
chão batido, onde moraram por
anos.

NOVA ESPERANÇA - A família
se mudou para Nova Espe-
rança em 1958, para que as
crianças pudessem estudar,
deixando porcenteiros cui-
dando do café em Nova Bilac.
A cidade já estava aberta e
tinha bastante café plantado.
José e os irmãos compraram
as chácaras lado a lado. A de
José, preservada até hoje, tem
seis alqueires e atualmente
fica praticamente no centro da
cidade. “Meu pai sempre dizia
que nunca iria morar na cida-
de. A cidade é que veio até
ele”, brinca Ivonete. 

A cidade veio até eles

José e os quatro filhos: sucessão

Primeira casa era de tronco de palmito e chão batido
A mãe, Hermínia, José, e parte da família ainda em Vera Cruz
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Eunice, Sonia e Ivonete contam
que a mãe, Angelina, era uma
mulher forte, sábia, a frente do
seu tempo e que era exemplo
para as três. Estudou só até o
terceiro ano do ensino funda-
mental, mas era habilidosa nos
negócios. “Minha mãe costu-
mava dizer que quando o outro
vinha com o milho, ela já estava
com o fubá pronto. Ela tinha um
sexto sentido e estava sempre
ligada em tudo”, recorda-se
Ivonete. 

Bastante atuante, se envolvia
em diversas atividades na co-
munidade, cuidava da casa, aju-
dar o marido e participar das
decisões. Também fazia compo-
tas, queijos, linguiça, não tinha
tempo ruim para trabalhar. 

BALANCEAR - “Como as tulhas
e o terreiro ficavam na chácara,
e não havia porcenteiros por
perto, era Angelina quem me
ajudava a balancear a saca de
café”, diz José. Balancear é aju-
dar a colocar o saco de café nas
costas ou cabeça do outro para
deitar sobre o caminhão. “Teve

dia em que nós dois carregamos
120 sacas de café sozinhos”.

“A mãe sempre foi muito deter-
minada. Se decidia que ia fazer
algo, fazia”, recorda-se Sonia,
citando que ela foi a primeira
mulher a dirigir um carro em
Nova Esperança e quando pre-
cisava, comandava o trator.

“Era ela que unia a família, tra-
zendo todos para perto dela e
sempre ajudava quem estivesse
precisando”, complementa Ivo-
nete, dizendo que se soubesse
que alguém conhecido estava
com problema, era a primeira a
ajudar. Angelina morreu em
2005 aos 71 anos.

José e Angelina no
Chevrolet 1946, e abaixo,

parte da família
reunida, quando a
mãe ainda era viva
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Acostumada às comodidades
de uma cidade mais estrutu-
rada, Angelina sofreu muito
quando veio com o marido e se
instalou em Nova Bilac, no
meio do mato. Com dois filhos
pequenos, com menos de um
ano de diferença entre eles,
tinha que dar conta da casa, da
comida e da roupa de todo
mundo e até ajudar na roça. 

Cena comum era vê-la des-
cendo para o rio, onde lavava
roupa e buscava água, com
uma lata na cabeça, o filho
menor no colo e a outra agar-
rada nas pernas, querendo

colo. E a terra roxa, tão apre-
ciada pelos produtores, era
esconjurada por Angelina.

Foi nesta época que começou
a rezar por uma forte geada, o
suficiente para queimar todo
aquele cafezal que crescia vi-
çoso. Assim, seriam forçados
a voltar para Vera Cruz.

SEM NADA - Atendendo ao pe-
dido, a geada veio, em 1955, e
foi devastadora, queimou tu-
do. E o que já era ruim, ficou
pior. Sem a safra esperada e
sem dinheiro, tiveram que rei-
niciar tudo. Para pagar as con-

tas, Angelina e José faziam ra-
padura, linguiça, torresmo,
porco na banha e iam longe
vender.

E foi nesse cenário de dificul-
dades que um dia, conta Re-
mer, ele e Eunice, brincando,
corriam ao redor do tacho de
garapa que os pais estavam
preparando para fazer a rapa-
dura. Um tropeção e o tacho
cheio virou no chão. Os dois le-
varam uma surra daquelas. E
Remer chorava tanto que aca-
bou perdendo o fôlego. Irri-
tada, a mãe gritou: “bate mais
que volta”.

Quando Nova Esperança se tor-
nou a Capital da Seda, a família
Zacharias não ficou de fora da
atividade que movia a economia
local. Também passaram a pro-
duzir bicho-da-seda.

Remer conta que eles chega-
ram a ter 21 barracões de cria-
ção produzindo 8.100 quilos de
casulo verde por mês, traba-
lhando em parceria com por-
centeiros. 

“Teve uma época que chega-
mos a ser os maiores produto-
res do Paraná, no início da
década de 1990 e cheguei a ir
a China pensando em ampliar
os investimentos no segmento,
mas depois foi acabando”, diz
Remer.

Maior produtor
Rezando para gear

Uma mulher a frente do seu tempo Trabalho duro
Como aprenderam com a
mãe, as três irmãs acompa-
nhavam o ritmo do irmão e do
pai, trabalhando lado a lado,
até nos serviços mais pesa-
dos. Mesmo quando peque-
nas, já ajudavam como po-
diam. E quando casaram, se-
guiram o mesmo ritmo, se en-
volvendo nos negócios da fa-
mília e ajudando os esposos,
dividindo funções e a tomada
de decisões.

Para arrastar e amontoar o
café, os Zacharias usavam o
que chamavam de “vaca de

pau”, uma espécie de pá car-
regadeira manual feita de três
tábuas sobrepostas, de ta-
manhos diferentes, formando
uma pirâmide. Com cordas
amarradas nas pontas de bai-
xo, dois puxavam arrastando
o café e um ia atrás erguendo
a ponta de cima. Como Ivo-
nete era a menor, essa era
sempre a sua função. 

SEM FOLGA - Ninguém tinha
folga nem mesmo quando os
namorados vinham visitar. Se
tivesse trabalho a fazer, até
eles entravam na dança. 

Remer também começou ce-
do e aos nove anos aprendeu
a dirigir. Quando apurava o
serviço, ele ia sozinho diri-
gindo até Nova Bilac para
buscar o café. Como os terrei-
ros e as duas tulhas estavam
todas na chácara onde José
mora até hoje, em Nova Espe-
rança, toda produção das ou-
tras propriedades eram tra-
zidas para o local.
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A Cocamar é uma das empre-
sas apoiadoras do Museu Es-
portivo de Maringá. A iniciativa
do jornalista Antonio Roberto
de Paula e de sua esposa, a

também jornalista Simone La-
begallini, reúne centenas de
peças relacionadas à história
do futebol profissional na ci-
dade. 

De acordo com Simone, o
Museu, que está localizado na
esquina da Avenida Carlos
Borges com a Rua Domingos
Salgueiro, no Jardim Guaporé,
é a realização de um sonho do
marido, que há anos se em-
penha na formação do acervo. 

Segundo De Paula, uma das
relíquias é a camisa do Serm
(Sociedade Esportiva Recrea-
tiva de Maringá) - a primeira
equipe da cidade, fundada em
meados dos anos 1950 -, que
foi utilizada pelo atacante
Lauro Fernandes Moreira.
Lauro, agricultor, fez parte no
final da década de 1970 do
conselho de administração da
Cocamar.

Entre os destaques do
Museu estão os registros dos
três campeonatos estaduais
obtidos pelo Grêmio, em
1963, 1964 e 1977. Inte-
grante do time nos dois pri-
meiros títulos, o ex-zagueiro
Roderley Geraldo de Oliveira
disse que “foi uma grande
sacada” dos seus organiza-
dores: “São histórias de con-
quistas que não podem ser
esquecidas”. 

Antonio Roberto de Paula disse
esperar que, a partir de agora,
o Museu seja incrementado
com doações. “Tudo o que for
importante para a história do
futebol, será bem vindo”,
disse.  

Cocamar apoia Museu Esportivo 



Marly Aires

C
ozinhar era só um
prazer para os Ro-
zada, de Ourizona.
Produtores de soja e

milho, Ademir Antonio Rozada
e a esposa Claudete diversifi-
cavam a atividade produzindo
milho verde. Mas, com o tem-
po, começaram a perceber
que só produzir o milho verde
não dava o lucro esperado. Era
preciso agregar valor além de
diversificar. 

Tirando velhas receitas do
fundo do baú, os dois come-

çaram a produzir bolo de mi-
lho, cural, pamonha, sopão,
cuscuz e outras delícias e a
vender na cidade de porta em
porta e sob encomenda, além
de comercializar o milho ver-
de na espiga. Os quitutes
fizeram tanto sucesso que o
que era para ser apenas
mais uma fonte de renda na
propriedade, acabou se tor-
nando a principal renda da fa-
mília.

Na maior parte dos 17 hecta-
res que possuem são produzi-
dos soja e milho grão e o
casal ainda arrenda mais seis

hectares para o plantio de
grãos. Eles têm um pouco de
gado de corte, cultivos de
subsistência, mas o carro
chefe da propriedade, que ga-
rante a maior parcela da
renda, é a produção de milho
verde, que é transformada em
pratos deliciosos.

Para garantir a produção
constante, praticamente du-
rante todo o ano, toda semana
eles plantam um pedaço de
terra com milho verde. Atual-
mente comercializam sua
produção na feira do produtor
de Ourizona e de São Jorge do

Ivaí e na Festa do Milho Verde,
tradicional evento em Ouri-
zona. 

Por semana, os Rozada ven-
dem uma média de 75 dúzias
de espigas de milho verde,
mais 100 a 150 pamonhas, 30
a 40 potes de cural, 25 a 30 de
sopão, além de cuscuz, que
estão começando a fazer. “Dá
muito trabalho, mas é o que
garante nossa sobrevivência.
Não dá para quem quer”, diz
Claudete.

Apesar de serem pequenos
produtores, os Rozada não

passam aperto. Plantam,
criam e comercializa tudo o
que podem, diversificando as
atividades e agregando valor a
produção. “Se fossemos viver
só da soja e do milho, não con-
seguiríamos”, resume Ademir.

ALMANAQUE

Das velhas receitas, o ganha pão
Diversificar e agregar valor a produção de milho verde
é a forma que Ademir e Claudete Rozada encontraram
para sobreviver, além de produzirem soja e milho 
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O casal produz
bolo de milho, cural,

pamonha, sopão,
cuscuz e outras delícias



GASTRONOMIA 

Sua excelência, o tortelli
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O
dete Panchone Brazão é uma senhora muito ativa, cuja
candura e jeito de ser encantam os que dela se apro-
ximam. O pai conheceu os primórdios de Cambé, então
chamada de Nova Dantzig, aonde ele chegou em 1934.

Foi nessa cidade que a filha nascida em Londrina cresceu e fez
história. Casada há 53 anos com o agricultor João Brazão, ela
mantém em casa uma síntese de suas paixões, incorporadas
ao dia a dia dos filhos. 

Uma delas é a cozinha, o prazer por preparar pratos tradicionais
ou inovadores, de apurado paladar. O filho Élsio, formado em
gastronomia e também um atento pesquisador nessa área,
ajuda a mãe, eventualmente, na arte do forno e fogão, e tam-
bém o pai, na gestão da propriedade rural, onde são produzi-
dos grãos. 

Um dos pratos mais tradicionais da família é o tortelli,
que alguns chamam de tortei e outros de torteia, antes
elaborado com abóbora ou moranga e, atualmente,
adaptado para a cabotiá que, segundo o filho Élsio,
deixou a massa ainda mais saborosa. Sua receita,
trazida da Itália no começo do século passado, foi
passando de geração em geração e ficou entre as 5
finalistas do Festival de Sabores Chefs do Campo Co-
camar 2017.

TORTELLI DE CABOTIÁ 

MASSA

A massa é composta basicamente de farinha de trigo e ovos.
Utilizar uma farinha de boa qualidade é fundamental. Nessa

receita, é utilizado um ovo grande para cada 100g de farinha.
A massa tem que ser elástica e sem grumos, por isso precisa
ser bem amassada e deixada em repouso por, pelo menos, meia
hora antes de iniciar o processo de cilindrar. Vamos lá: 

• 1kg de farinha de trigo
• 10 ovos grandes

Preservando a história, massa é preparada com o merecido requinte nas reuniões familiares 
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Dona Odete avisa que não coloca sal na massa, mas isso vai
muito do gosto de cada um... 

Misturar bem os ingredientes com a mão e começar a amassar,
até a massa soltar das mãos e ficar com uma consistência de
massa de pão. Coloque numa tigela e cubra com filme plástico
por pelo menos meia hora. 

RECHEIO

A sugestão é fazer o recheio um dia antes. 
Essa receita dá para rechear aproximadamente 150 tortellis. 
• 2,2kg de abóbora cabotiá cozida (mais ou menos uns
2,8kg dela crua) 

• 1 maço de salsinha 
• 100g de queijo parmesão (pode usar qualquer queijo,
inclusive aquele feito no sítio mesmo. O gosto pode dar
uma diferença, mas fica ótimo, segundo ela. 

• 1 colher de chá de sal
• 1 colher rasa de chá de pimenta branca
• 150g de farinha de rosca 
• 1 pitada de noz moscada

Lave bem a abóbora, pique em pedaços médios e tire a casca.
Depois, cozinhe bem até estar macia. Amasse bem a abóbora,
não deixe nenhum grumo ou fibra grande, é preciso que a
massa fique mole. Adicione o sal, a pimenta, a noz moscada,
a salsa bem picada e o queijo ralado bem fino. 

Mexa bem, para incorporar todos os ingredientes. Por fim, adi-
cione lentamente a farinha de rosca. Vá adicionando aos pou-
cos e mexendo para dar a textura da massa. Ela deve ficar
moldável, mole, mas não muito. Prove sal e pimenta. 

MONTAGEM DO TORTELLI 

Cilindrar pequenas porções da massa, de forma que fique fina,
mais ou menos da espessura de macarrão. Corte quadrados
de mais ou menos uns 8cm, coloque uma pequena porção den-
tro (ela utiliza uma colher de sobremesa cheia), feche a massa
de maneira que faça um triângulo e depois una duas pontas
do triângulo para dar a forma. 

Após todos feitos, dê um pré-cozida e mantenha em freezer.
No preparo, ferver até ele estar bem cheio e manter-se boiando
por alguns minutos. Agora é só retirar e servir com o molho de
sua preferência. 

MOLHO DE FRANGO  

Nessa receita dona Odete utilizou o molho de sua avó, que veio
da Itália e ensinou sua mãe. Ela fazia um molho de frango cai-
pira com bastante molho de tomate, e colocava tudo na panela
para servir: “Sabe como é família italiana, né?”. Mas se pre-
ferir, o tortelli pode ser saboreado também com os molhos
sugo, bolonhesa, molho branco ou até o rosé. 

Baixe o aplicativo gratuíto QR Code para
ver vídeos, fotos e mais informações sobre

esta reportagem, posicionando o celular
sobre o código acima. Ou acesse o site

www.jornalcocamar.com.br

João Brazão, a esposa  Odete e o filho Élsio, formado em gastronomia 

A receita, trazida da Itália no começo do século passado,
foi passando de geração em geração
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D
esde o dia 1º de no-
vembro até 28 de fe-
vereiro o Instituto
Brasileiro do Meio

Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis (Ibama)
proibe a pesca, além do trans-
porte e o armazenamento de
espécies nativas, inclusive
espécies utilizadas para fins
ornamentais e de aquariofi-
lia. É o período da Piracema,
quando os peixes sobem os
rios até suas nascentes para
desovarem e se reproduzirem. 

No Paraná, está proibido pes-
car nos rios Ivaí, Piquiri e seus
afluentes, no entorno do Par-
que Nacional de Ilha Grande,
da Estação Ecológica Caiuá, e
no rio Paranapanema, entre a
barragem de Rosana (SP) e a

sua foz, na divisa dos estados
de São Paulo e Paraná (Porto
Maringá), além de outros lo-
cais. 

PENA - Quem for flagrado
pescando nesta época terá
que pagar multa de setecen-
tos a cem mil reais e respon-
derá criminalmente conforme
a lei de crimes ambientais po-
dendo pegar de um a três
anos de detenção, além da
apreensão dos instrumentos,
petrechos, produtos, embar-
cações ou veículos utilizados
na prática da infração. 

As dúvidas em relação aos lo-
cais em que a pesca é proi-
bida podem ser consultadas
no site www.ibama.gov.br. A
Polícia Militar Ambiental co-

loca-se à disposição para ou-
tras orientações. Denúncias
podem ser feitas pelo telefone
181 ou 190.

LOCAIS - Mas, os apaixonados
por pesca podem praticá-la
durante o período da Pira-

cema sem violar a lei, desde
que seja dentro de algumas
condições. Há locais aonde a
pesca amadora não é total-
mente proibida, como nos
lagos das usinas do rio Paraná
como o da Usina Hidrelétrica
de Itaipu. 

Entretanto, a lei permite ape-
nas a pesca de 10 kg de pes-
cado mais um exemplar, de
espécies exóticas como o tu-
cunaré, a corvina, a tilápia e o
bagre africano, entre outros.
O pescador deve respeitar

1.500 metros de distância das
barragens das usinas.

SUBSISTÊNCIA - Ao pescador
profissional, permite-se a
captura das mesmas espécies
de peixes e não existe limite
de cota, porém, só podem uti-
lizar molinetes e linhadas de
mão. A pesca de subsistência
para o morador ribeirinho
também é permitida. Podem
capturar 3 kg, ou um exem-
plar, não podendo comerciali-
zar de forma alguma.

A instrução normativa não se
aplica ao pescado proveniente
de piscicultura ou pesqueiro,
desde que devidamente regis-
trado no órgão competente e
cadastrado no Ibama, deven-
do estar acompanhado de no-
ta fiscal. 

PESCARIA

Onde pescar na Piracema
sem violar a lei
Há locais aonde a pesca amadora
não é totalmente proibida, desde
que capture espécies exóticas 

O tucunaré,
bastante apreciado,
é um dos que pode
ser pescado
no Paraná
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