
Rally: produtores mais confiantes,
após a volta das chuvas



E
m 25 de novem-
bro, a Cocamar
Máquinas, conces-
sionário John

Deere que atende as cida-
des de Maringá, Paranavaí
e São Pedro do Ivaí, promo-
veu um evento para come-
morar a inauguração da
loja em Paranavaí. A ceri-
mônia reuniu aproximada-
mente 400 convidados,
além de dirigentes da coo-
perativa, representantes da
companhia e autoridades.   

“Com o objetivo de diver-
sificar o portfólio de negó-
cios da Cocamar e expandir
as ações dentro da área de
concessão da Cocamar Má-
quinas, Paranavaí é uma
cidade muito estratégica”,
afirmou José Cícero Ade-
raldo, vice-presidente da
cooperativa. 

O superintendente de Ne-
gócios, Grãos e Insumos,
Arquimedes Alexandrino,
responsável pela concessão
da Cocamar Máquinas,
também reforçou a impor-

tância de atuar na região.
”A região de Paranavaí
conta com diversas cultu-
ras, como laranja, cana,
mandioca e arroz, além da
pecuária de corte. Estamos
preparados para atender a
demanda de todos esses
clientes”, ressaltou. 

Na cerimônia foi feito o
descerramento da placa de
reinauguração e destacado
o nobre trabalho do produ-
tor rural em alimentar o
planeta. O presidente do
conselho de Administração
da Cocamar, Luiz Lourenço,
também comentou a impor-
tância da parceria entre
John Deere e Cocamar,
sendo finalizado com um
jantar de confraternização. 

Pela John Deere, partici-
param Tangleder Lam-
brecht, gerente regional de
Vendas, Anoar Hardt, ge-
rente de Serviços de Su-
porte ao Cliente e Eugênio
Fronza, gerente de Desen-
volvimento de Concessioná-
rios. 

MÁQUINAS

Evento no dia 25 de novembro contou
com a presença de 400 convidados

Cocamar Máquinas
inaugura loja em Paranavaí 
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Acima, descerramento
da placa e, ao lado,
representantes da

empresa, da Cocamar
e da John Deere e,
abaixo, pronuncia-

mento do vice-
presidente da

cooperativa, José
Cícero Aderaldo

A região de Paranavaí conta com
diversas culturas, como laranja,
cana, mandioca e arroz, além da
pecuária de corte. Estamos
preparados para atender a
demanda de todos esses clientes”

ARQUIMEDES ALEXANDRINO,
superintendente de Negócios, Grãos
e Insumos, da Cocamar 



Divanir Higino, 
presidente da Cocamar

Quando olhamos para o
futuro, a imagem da Coca-
mar que nos vem à cabeça
é de uma cooperativa ainda
mais bem estruturada e
ativa em sua participação
no processo de desenvolvi-
mento regional. Cumprindo
sempre com o seu papel de
fortalecer a economia nos
municípios onde mantém
estruturas e, principalmen-
te, gerando riquezas para
aqueles que são o motivo
de sua existência: os coope-
rados.

Em 2016, com a economia
do País atravessando mais
um período de dificuldades,
ao mesmo tempo em que
houve forte redução das sa-

fras de verão e inverno em
razão de adversidades cli-
máticas, a Cocamar prosse-
guiu em sua jornada. Mes-
mo promovendo ajustes em
seu programa de investi-
mentos, a cooperativa conse-
guiu realizar ampliações e
melhorias em estruturas
operacionais, implementou
o seu projeto de expansão,
diversificou o portfólio de
produtos e procurou aprimo-
rar a qualidade dos serviços
oferecidos aos produtores.

Finalizamos o ano com a
certeza do dever cumprido
e a confiança de que, em
2017, sempre com a decisi-
va participação do quadro
de associados, conseguire-
mos não apenas superar
novos desafios, como avan-
çar ainda mais rumo à con-

quista dos objetivos a que
nos propusemos. 

Que, neste momento de
proximidade das celebra-
ções de final de ano, em que
a cooperativa promove a
distribuição de sobras como
uma das formas de retor-
nar resultados aos coopera-
dos, saibamos agradecer a
Deus por tantas graças re-
cebidas e também pela no-
bre missão que nos foi con-
fiada de trabalhar como pro-
dutores de alimentos.  Por
seu dinamismo e os inúme-
ros efeitos positivos da no-
bre atividade que desenvol-
ve, o segmento rural está
em crédito com a sociedade
brasileira. O país tem a tran-
quilidade de poder contar
com a segurança alimentar
proporcionada pelo campo,

cujos itens chegam às me-
sas das famílias de uma
maneira relativamente
acessível, mesmo àquelas
de mais baixa renda. E,
quando vemos produtores
engajados no esforço coope-
rativista, as razões são ain-
da maiores para acreditar
que, se nos mantivermos
assim, unidos, estaremos

prosseguindo efetivamente
para a construção de tem-
pos melhores para todos. 

Com os votos de um
Feliz Natal aos cooperados
e seus familiares, deseja-
mos que 2017 seja mais
um ano de realizações im-
portantes, com paz, saúde
e prosperidade.  

Investindo constantemente em treinamentos, a Co-
camar promoveu nos períodos de 22 a 30 de novem-
bro e 6 e 7 de dezembro, de forma simultânea em
Maringá e Londrina, a Semana do Conhecimento.
Tendo como tema “Cultura da Soja”, a realização reuniu
aproximadamente 100 engenheiros agrônomos.

A programação se estendeu por 40 horas com as
principais referências do assunto. Na oportunidade,
foram apresentados também resultados de trabalhos
sobre a compactação de solo, realizados em parceria
com a Embrapa Soja.

Participaram também da Semana do Conhecimento,
representantes dos fornecedores de produtos e de tec-
nologias Yara, Syngenta, Bayer, DuPont, Stoller, UPL,
Adama e Spraytec, que apresentaram aos profissionais
os seus portfólios e novidades tecnológicas. 

ESPECIALIZAÇÃO - A Cocamar e a Universi-
dade Estadual de Maringá (UEM) iniciaram dia 2 de
dezembro um curso de especialização em Produção
Vegetal, na área de Solos e Fitotecnia, com a parti-
cipação de um grupo de 32 engenheiros agrônomos
da cooperativa. A duração será de 24 meses com
aulas mensais, nas próprias instalações da coopera-
tiva, às sextas-feiras e sábados, a cargo de professo-
res doutores da UEM e convidados de outras
universidades. A realização conta com o apoio do
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperati-
vismo (Sescoop/PR).

PALAVRA DO PRESIDENTE 
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Agradecer a Deus

Em 2017, sempre com a decisiva
participação do quadro de associados,
conseguiremos não apenas superar
novos desafios, como avançar ainda
mais rumo à conquista dos objetivos
a que nos propusemos”

Cocamar promove
Semana do
Conhecimento 

Com muitas novida-
des, a edição da Safra-
tec de Verão 2017 está
programada para os
dias 19 e 20 de janeiro
na Unidade de Difusão
de Tecnologias da Coca-
mar em Floresta, re-
gião de Maringá. Coo-
perado: obtenha mais
detalhes e retire o con-
vite junto ao gerente de
sua unidade. 

Safratec 2017 

É o momento de reconhecer as graças recebidas em
2016 e, também, pela nobre missão que nos foi confiada
de trabalharmos como produtores de alimentos  



E
m sua 32ª edi-
ção, a Copa Coca-
mar de Coopera-
dos movimentou

mais de 2,5 mil partici-
pantes de diversas re-
giões de atuação da coo-
perativa, no sábado (10-12)
na Associação Cocamar
em Maringá. Foi a maior
de todos os tempos. O dia
amanheceu chuvoso, o
que não atrapalhou a pro-
gramação, com os tor-
neios de futebol suíço
acontecendo normalmen-
te, em várias modalida-
des, de acordo com a faixa
etária dos jogadores. Ao
mesmo tempo, mantendo
a tradição, houve disputas
de bocha e truco.

As chuvas trouxeram
alívio aos produtores, pois
em algumas regiões a
umidade, até então, havia
sido pouca e, reafirmando
uma característica do ciclo
de verão 2016/ 17, era mal
distribuída.

EMOÇÃO E APLAUSOS –
Durante a abertura, no sa-
lão social da Associação Co-
camar em Maringá, o pú-
blico foi surpreendido por
uma apresentação que
prendeu a atenção de todos

e foi bastante elogiada. O
Coral Cocamar entrou can-
tando a música “Fio Mara-
vilha”, em meio a evolução
da Bateria Epidemia, for-
mada por acadêmicos da
Universidade Estadual de

Maringá (UEM), acompa-
nhados por meninos do
Centro de Formação de Fu-
tebol Cocamar (CFFC), que
carregavam as bandeiras
do Brasil, da Co-
camar e, numa

COOPERADOS

Evento reuniu mais de 2,5 mil participantes em disputas de futebol, bocha
e truco no sábado (10-12) na Associação Cocamar em Maringá. 

32ª Copa Cocamar de Cooperados
foi a maior de todos os tempos 
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Chuvas vieram
com boa intensidade

e deixaram os
campos pesados, mas

ninguém reclamou
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homenagem à
Chapecoense, a

bandeira da equipe de San-
ta Catarina. Às emoções
dessa abertura seguiram-
se muitos aplausos com a
entrada dos três ex-jogado-
res especialmente convida-
dos para o evento: o goleiro
Zetti (consagrado no São
Paulo) e os atacantes Viola
e Túlio (que jogaram, entre
outros clubes, no Corín-
thians e Botafogo). Eles fi-
caram disponíveis para au-
tógrafos e fotografias. Por
fim, o Coral Cocamar vol-
tou a apresentar-se, ento-
ando o Hino Nacional e o

Hino da Cocamar. 

O cooperado Ivo Palaro,
de Cianorte, que participou
das 32 edições da Copa Co-
camar, disse ter ficado com
os olhos marejados. Ele co-
mentou sobre a emoção
que sentiu ao ver a ban-
deira da Chapecoense: “Fi-
quei muito sensibilizado,
foi um reconhecimento
que não poderia faltar
nessa celebração do espor-
te”. De Bela Vista do Paraí-
so, o associado Carlos Al-
berto Turate, o “Kiko”, co-
mentou que a
Copa Cocamar,

No alto, diretores,
superintendentes e
ex-jogadores,
especialmente
convidados, durante
a solenidade de
abertura; acima,
o presidente Divanir
Higino em sua
saudação e, embaixo,
detalhe da homenagem
prestada à equipe
da Chapecoense 





ao promover a in-
tegração dos pro-

dutores participantes, forta-
lece as amizades. “A aber-
tura já sinalizou o que ve-
ríamos durante o dia, foi
bonita e tocante.” 

CELEBRAR - Durante pro-
nunciamento, o presidente
da Cocamar, Divanir Higi-
no, lembrou que a Copa Co-
camar finaliza o calendário
de eventos da cooperativa e
seu objetivo é a integração
dos cooperados de diferen-
tes regiões. “O Brasil teve
um ano difícil, sob os aspec-
tos político e econômico,
mas nós, os produtores,
cumprimos o nosso traba-
lho e o nosso papel da me-
lhor maneira possível. É o
momento de celebrar”.  

SOLIDARIEDADE - Ainda
na abertura, foi feita a pre-
miação da Campanha Soli-
dária que havia sido lan-
çada 40 dias antes, envol-
vendo unidades operacio-
nais e os departamentos da

cooperativa. Se a meta era
atingir ao menos 12 tonela-
das de gêneros alimentícios,
a iniciativa superou as 26
toneladas e esse montante
arrecadado será distribuído
para entidades assisten-
ciais dos municípios partici-
pantes. No grupo 1, o primei-
ro lugar ficou com Doutor
Camargo que, sob a gerên-
cia de Carlos Botot, totalizou
2,1 toneladas. No grupo 2, a
unidade de Tuneiras do Oes-
te, comandada pela gerente
Lilian de Souza, somou 834
quilos de alimentos. No gru-
po 3, a unidade vencedora
foi Douradina que, geren-

ciada por Luiz Américo Tor-
mena, arrecadou 1,5 tonela-
da. Entre os departamentos,
a primeira colocação foi con-
quistada pela área de Tecno-
logia de Informação (TI) e
Gestão, e quem representou
a equipe foi o coordenador
Jairo Vicentin, com 3,1 tone-
ladas. 

OS CAMPEÕES – Os tor-
neios de futebol foram dis-
putados, neste ano, nas
categorias Livre, Veteranos,
Master e Super Master.  Na
Livre, São Jorge do Ivaí
bateu o Guerra (Maringá)
por 2 a 0 e ficou com o tí-

tulo. Entre os Veteranos, a
conquista ficou com Pri-
meiro de Maio: o time supe-
rou Cianorte por 4 a 0 e
garantiu a taça. Na final do
Máster, vitória de virada da
equipe de Cambé sobre a de
Altônia por 2 a 1. Altônia
que contou com Pipa, um
dos poucos atletas a partici-
par de todas as edições da
Copa Cocamar. E, no Super
Master, o Cianorte venceu
Doutor Camargo por 1 a 0 e
levou o título. 

Cianorte ganhou também
o campeonato de bocha,
com a dupla Rafael Bove e
Antonio Carlos Palaro. Eles
venceram, na partida final,
a equipe de Rolândia, for-
mada por Edir Festi e
Edson Sartori. 

No truco, título para Altô-
nia, com os irmãos Antonio
e Moacir Quintin Borges,
que venceram os represen-
tantes de Cambé, Antonio
Celso Delfini e José Apare-
cido Rodrigues.  

PÚBLICOS FEMININO E
INFANTIL - A Copa Coca-
mar de Cooperados não te-
ve modalidades apenas pa-
ra os homens. Produtoras
participaram de competi-
ções de vôlei de areia, truco
e bocha, enquanto o público
infantil se divertiu nas pis-
cinas e na área de brinque-
dos. O troféu do truco ficou
para a dupla Maria Rufatto
e Leoni Catano, de Marin-
gá. Na bocha, a campeã foi
Ivone Gava, de Ivatuba. Já
no vôlei de areia, a dupla
campeã foi Maria Helena
Santos, de Tapira, e Fernan-
da Ferreira Rafael, de Terra
boa. 

A produtora Josilene
Skraba, de Sabáudia, acom-
panhou o marido Alex à
festa, onde passaram o dia.
Ela esteve no espaço dedi-
cado às mulheres e, à tar-
de, foi uma das partici-
pantes do bingo que reuniu
centenas de pessoas no sa-
lão social.

COOPERADOS
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O que não faltou foi
tietagem: ex-jogadores
que se consagraram
em grandes clubes,
Zetti, Viola e
Túlio “Maravilha”
permaneceram durante
grande parte do dia
na Associação, à
disposição para
autógrafos e fotografias   

2,5
mil pessoas,

representando
todas as regiões

de atuação
da Cocamar,
participaram 
do evento

26
mil quilos de

alimentos foram
arrecadados pela

Campanha Solidária
e encaminhados a

entidades assistenciais
dos municípios  

Nós, os produtores,
cumprimos o nosso
trabalho e o nosso
papel da melhor
maneira possível.
É o momento
de celebrar”

DIVANIR HIGINO, presidente 





COOPERADOS
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Principais atrativos da Copa Cocamar, os torneios de futebol reuniram dezenas de equipes e tiveram disputas, neste ano, em quatro categorias,
de acordo com a idade: Livre, Veteranos, Master e Super Master. As partidas finais foram transmitidas ao vivo pela Rádio Ingamar 





COOPERADOS
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Com grande número de competidores, os campeonatos de truco e bocha ressaltaram a tradição dos produtores em relação a essas duas
modalidades, que fazem parte da história da agricultura regional e são disputadas desde o início da Copa Cocamar, há 32 anos 



COOPERADOS
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Na foto de cima,
produtoras finalistas
do Festival de Sabores
Chefs do Campo, e
seus maridos, com
dirigentes da
cooperativa e os
ex-jogadores Túlio
“Maravilha” e Zetti;
ao lado, detalhes
do almoço e das
concorridas
rodadas de
bingo 
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PRIMEIRO E SEGUNDO LUGARES - FUTEBOL 

CATEGORIA LIVRE – SÃO JORGE DO IVAÍ bateu o GUERRA (MARINGÁ) por 2 a 0 e ficou com o título 

VETERANOS - A conquista ficou com PRIMEIRO DE MAIO: o time superou CIANORTE por 4 a 0 e garantiu a taça. 

MASTER - Vitória de virada da equipe de CAMBÉ sobre a de ALTÔNIA por 2 a 1. 





COOPERADOS
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SUPER MASTER - CIANORTE venceu DOUTOR CAMARGO por 1 a 0 e levou o título. 

Cianorte ganhou também o campeonato de BOCHA, com a dupla Rafael Bove e Antonio Carlos Palaro. 
Eles venceram, na partida final, a equipe de ROLÂNDIA, formada por Edir Festi e Edson Sartori.  

No truco, título para ALTÔNIA, com os irmãos Antonio e Moacir Quintin Borges, que venceram os representantes de CAMBÉ,
Antonio Celso Delfini e José Aparecido Rodrigues. 

PRIMEIRO E SEGUNDO LUGARES – TRUCO  

PRIMEIRO E SEGUNDO LUGARES – BOCHA 



COOPERADOS

Na foto superior,
a equipe de organização
da Copa Cocamar de
Cooperados, que se
dedicou durante meses
aos trabalhos de
preparação do evento.
Embaixo, detalhe de
tratores da Cocamar
Máquinas e do Espaço
Mulher (onde produtoras
receberam orientações
sobre limpeza de pele) 
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GASTRONOMIA  

Nesta edição, mais quatro receitas de pratos que
ficaram entre os 25 semifinalistas do concurso 

Surpreender 
o paladar
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A receita é de Adagmar Sangali, de Tuneiras do Oeste,
que já vai dizendo: “Não sou expert na cozinha, mas
gosto de cozinhar e tudo que faço é bem feito. Faço com
amor”. Para quem está mais acostumado com a culiná-
ria trivial, ela misturou carne com fruta ao “casar” o
sabor inconfundível do lombo com a doçura do abacaxi. 

INGREDIENTES 

• 1 kg e meio de lombo
• 1 abacaxi médio ou grande 
• 10 dentes de alho grandes, bem amassados
• pimenta calabresa 
• 1 limão 
• óleo Cocamar 
• sal a gosto. 

PREPARO 

Perfure a peça de lombo de porco já limpa. Numa
vasilha funda, tempere com alho, sal, limão e a pi-
menta calabresa. Deixe descansar por uma noite na
geladeira em vasilha tampada. No dia seguinte, vire
a peça e deixe descansando até a hora do preparo.
Acomode o lombo num refratário, despeje todo o
molho dos temperos sobre ele, envolva no papel ou
celofane próprio para assado e leve ao forno médio
a 180 graus por uma hora. 

Passado esse tempo, retire o lombo do forno e o papel
alumínio. Vire a peça, escorra parte da água que juntou
no fundo. Regue com óleo e leve ao forno para dourar
por 30 minutos, em fogo baixo. É importante não ultra-
passar esse tempo, para manter a carne bem macia e
suculenta por dentro. Depois de douradinho, retire o
lombo do forno e deixe descansar por uns 10 minutos.
Enquanto isso, descasque o abacaxi e corte-o em rode-
las finas. Você vai aproveitar um pouco do óleo do
lombo assado para fritar a fruta, levemente, numa fri-
gideira. Para o deleite dos convidados, na hora de ser-
vir, intercale fatias de lombo e de abacaxi. 

Adagmar Sangali,
com o lombo ao

abacaxi: sugestão
saborosa de assado

para o Natal 





GASTRONOMIA  

Polenta sabor mineiro
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Quem resiste a um frango cai-
pira, acompanhado de uma po-
lenta à moda italiana? Helena
Maria Zanferrari Wegner mora
em Pérola, na saída para Altô-
nia. Ela ensina a preparar. 

FRANGO

• 1 frango caipira 
• 1 colher (sobremesa) de sal 
• 1 colher de Óleo Cocamar 
• pimenta calabresa 

(meia colher de café) 
• 1 cebola grande 
• cheiro verde a gosto
• 7 dentes de alho grandes 

PREPARO 

Depois de limpo, corte o fran-
go e tempere com o alho, sal, ce-
bola, pimenta calabresa e deixe
descansar no tempero por uma
noite. Na hora de preparar, se-
pare os pedaços menos nobres
para o caldo e reserve. Numa
panela, aqueça uma colher de
óleo e coloque os pedaços no-
bres de frango junto com os tem-
peros. Para obter uma carne
macia e ao mesmo tempo co-
rada, você vai fritar e aos pou-
cos, pingar água, para ajudar no
cozimento. O frango fica pronto
quando a carne estiver macia e
dourada. Quem, gosta de um
pouco mais de molho, deve
acrescentar um copo e meio de
água. Se preferir que ele fique
mais grosso, dilua em parte

dessa água ainda fria, uma co-
lher rasa (sopa) de amido de
milho. Incorpore ao frango que
está quase pronto e deixe
mais uns minutos, porque o
frango já está cozido. A ave deve
ficar coradinha, quase marrom.
Desligue e finalize com cheiro
verde de sua preferência e a
gosto. 

POLENTA 

• Os pedaços menos nobres
(do frango)

• 1 litro de água 
• cheiro verde a gosto 

PREPARO 

Numa panela de pressão, co-
loque meio litro de água, junte
pedaços de carne (que foram se-
parados) e cozinhe por 15 minu-
tos. Desligue a panela e abra
quando acabar a pressão. Essa
é uma tática para economizar
gás. 

Em seguida, coe numa peneira
para aproveitar apenas o caldo.
A este caldo acrescente água até
obter a quantidade de um litro e
leve ao fogo. Em seguida, dis-
solva duas  xícaras e meia (chá)
de fubá (tipo italiano, mais gros-
so) em meio litro de água.
Quando o caldo estiver fervendo,
acrescente esse creme, aos pou-
cos, e vá mexendo até engrossar.
Tampe a panela e deixe cozinhar

até ela começar a chiar. Desligue
e só abra quando acabar a pres-
são. A polenta está pronta. 

Mexa bem e junte cheiro
verde de sua preferência e a
gosto para finalizar. Despeje
num refratário e
sirva com o frango.

Helena Wegner,
de Pérola: um prato
irresistível por sua
cor, consistência e,

claro, sabor





Coxinha de mandioca recheada com carne moída,
sempre agrada. Difícil encontrar alguém que não se
renda ao sabor desse salgado que serve de petisco e até
mesmo de refeição rápida. Essa é a especialidade de
Eliete Aparecida Nespolo, de Iporã. Ele produz as famo-
sas coxinhas para a festa da igreja São José, na comu-
nidade Cedro, e quando vai gente à sua casa, essa
iguaria nunca pode faltar. 

MOLHO 

• meio quilo de carne moída 
• 1 cebola grande 
• 1 xícara (café) de água 
• Óleo Cocamar 
• 1 colher de sopa de alho triturado
• extrato de tomate a gosto
• meia colher de sopa de colorau 

PREPARO 

Numa panela, aqueça o óleo e refogue o alho, a cebola
picada até dourar. Acrescente a carne moída e deixe fri-
tar. Só acrescente o coloral e o sal por último, para não
empelotar a carne. Nesse momento acrescente também
o extrato de tomate e uma xícara de café com água.
Deixe cozinhar por no máximo cinco minutos em fogo
baixo e desligue. A carne deve ficar bem enxuta e fria
na hora de rechear as coxinhas. 

MASSA 

• 4 quilos de mandioca 
• 1 creme de leite 
• farinha de trigo (até dar o ponto) 
• Óleo Cocamar para fritar 
• sal a gosto 

PREPARO 

Cozinhe a mandioca (retire o fio, que fica no meio da
raiz) e passe na máquina de moer. Numa bacia grande,
coloque a mandioca, acrescente o creme de leite e
amasse. Aos poucos, vá acrescentando a farinha de
trigo. Amasse com leveza, porque a massa é delicada.
Quando não grudar na mão está no ponto para modelar. 

MONTAGEM 

Abra a massa no tamanho da palma da mão, recheie
com a carne moída fria e modelo até formar a coxinha.
Frite em óleo bem quente. Quanto mais bonita a co-
xinha, mais apetitosa. Essa quantidade rende em torno
de 30 coxinhas. Dica: se optar por congelar as
coxinhas, não descongele para fritar.  

GASTRONOMIA  
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Eliete, de Iporã:
salgado é sucesso

nas festas da
igreja e nunca

pode faltar em casa 

De dar água
na boca 





GASTRONOMIA  

Um quitute à moda brasileira
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Filha de japoneses pioneiros em Assaí, a produtora
Ivone Teruko Marakami Hino, conseguiu conciliar um
alimento produzido a partir da soja, de sabor delicado
e cor branca, à carne bovina moída. Dessa mistura cria-
tiva e rica em proteína, surgiu o tofu, um queijo japo-
nês, derivado da soja, recheado. 

Não é de hoje que vários pratos da culinária japonesa
caíram no gosto dos brasileiros. O tofu, por exemplo, é
vendido em casas especializadas em alimentos naturais
e muito consumidos em restaurantes japoneses, aqui
no Brasil. Ivone aprendeu com a mãe a fazer todo o pro-

cesso em casa, de forma artesanal, a partir da soja. Essa
é uma iguaria que passou de geração para geração e
ela prepara para os filhos Maria Isabel, Jorge e Fábio. 

O prato já ficou famoso em eventos da igreja e Ivone
que preparar o tofu recheado é uma forma de levar
adiante um pouco da cozinha típica dos seus pais e avós. 

INGREDIENTES 

• 1 quilo de queijo de soja (tofu) 
• 500 gramas de carne moída 
• 1 colher (sobremesa) de sal 
• pimenta do reino a gosto
• salsa e cebolinha à vontade 
• Óleo Cocamar (para fritar) 
• Leite e farinha de rosca para empanar

PREPARO 

Corte o tofu em quadradinhos com meio centímetro
de altura e 3x3 de largura. Em seguida, prepare o re-
cheio. Misture muito bem numa tigela, a carne, o sal, a
pimenta do reino e o cheiro verde picadinho. 

Com o tofu já cortado, montar sanduichinhos com
essa mistura (a sequência é tofu – carne – tofu). Para
empanar os sanduíches, passe no leite e, em seguida,
na farinha de rosca. Frite em óleo quente e sirva ainda
morno, para realçar o sabor da carne. Dica: a farinha
de rosca precisa ser de qualidade para que o sanduíche
não desmonte na hora da fritura. 

Ivone, de Assaí:
prato da culinária
japonesa que caiu
no gosto dos
brasileiros





C
om o tema Caçado-
res de Tesouros, a
Convenção 2016 da
Cocamar, que acon-

teceu no dia 26 de novem-
bro, contou com a participa-
ção de mais de 500 pessoas,
entre colaboradores de uni-
dades, parceiros e dirigentes.

Após o café da manhã, que
recebeu os participantes na
Associação Cocamar, o vice-
presidente da cooperativa,
José Cícero Aderaldo deu
boas vindas aos convidados.
Aderaldo deu início à con-
venção destacando a impor-
tância de que os propósitos
dos colaboradores fossem os
mesmos da Cocamar.

“O nosso propósito é mui-
to nobre e tudo depende
muito de como encaramos
isso. É a nobreza do nosso
papel, a nobreza daquilo que
fazemos. Trabalhamos para
aumentar a renda de nossos
cooperados”, evidenciou.

UNIÃO - Além disso, vice-
presidente da Cocamar res-
saltou a necessidade de tra-
balhar em união e convergir
os interesses e propósitos.
“Ninguém constrói nada so-
zinho, é um trabalho de

muitas mãos. Nós vamos
nos realizar verdadeira-
mente se encaixarmos o
propósito da cooperativa,
dentro do propósito de nos-
sas vidas”, finalizou.

Representando a Bayer, o
gerente comercial da em-
presa, Percio Monteiro Me-
da, cumprimentou os parti-
cipantes e elogiou a parceria
formada entre a empresa e
a Cocamar. Fausto Zanin,
gerente de clientes da
Bayer, palestrou sobre in-
ovação e evolução.

Para auxiliar e impulsio-
nar o desempenho dos cola-
boradores, a Convenção Ca-
çadores de Tesouro contou
com a palestra do consultor
da M. Prado Consultoria,
Eduardo Crosara. “Alta Per-
formance em Vendas” foi o
tema principal da exposição,
que explanou sobre o perfil
do profissional de vendas
de sucesso e os passos es-
senciais para o alcance das
metas.

MISSÃO - Mais que eviden-
ciar metas, o presidente da
Cocamar, Divanir Higino,
escolheu falar sobre missão.
Para ele, a missão é o que

define o motivo pelo qual a
cooperativa existe e repre-
senta o objetivo máximo de
todas as atividades.

“A missão da Cocamar é
atender o cooperado, asse-
gurando a perpetuação da
cooperativa de forma sus-
tentável. Cada um de nós

tem um papel no cumpri-
mento desta missão, e o tra-
balho sério e comprometido
é a nossa melhor ferramen-
ta ao longo da jornada”, des-
tacou o presidente da Co-
camar.

E aproveitou a oportuni-
dade para pensar e impulsio-

nar planos futuros. “Quando
olho para o futuro, vejo uma
cooperativa ainda mais forte,
que alcança mais lugares e
que faz parte da vida de
mais pessoas. Vamos traba-
lhar, lado a lado, para que o
cooperado e a cooperativa
(que somos nós) cresçam
sempre juntos.”

METAS - Finalizando a primeira parte da Convenção, o vice-presidente da Co-
camar, José Cícero Aderaldo e o superintendente de negócios (grãos e insumos),
Arquimedes Alexandrino, dividiram a missão de transmitir aos colaboradores o
planejamento estratégico e as metas para 2017.

PREMIAÇÕES - Mais tarde, os colaboradores foram recepcionados no Galles
Centro de Eventos, em Maringá, e puderam presenciar a premiação daqueles que
atingiram as metas de 2016.

Os gerentes Claudinei Marcondes, Osvaldo Mesti, Carlos Bortot, Roberto Zucolli,
Marcelo Da Fonseca, Ademir Contieri, Carlos Farinazzo, Benélio Orsini e Cristiano
Bergamasco. Os técnicos agrícolas Robson Arrias, Jorge Boregio Vecchi, Claudemir
Marinoci, Christiane Longo, Cesar Gesualdo, Francisco Leonardi, Rodrigo Zanqueta
e Tatiele Woytichoski. Os balconistas Renato Luiz Junior, Eduardo Mari, Fabiana
Carvalho, Samantha Bidoia e Otávio Magalhães e as Supervisoras Administrativo
Marcia Angelini e Rosângela da Silva são os colaboradores da Cocamar que em-
barcam, no próximo ano, em um Cruzeiro pelo litoral norte de São Paulo e sul do
Rio de Janeiro.

Brindados com o show da dupla Guilherme e Santiago, a confraternização entre
os convidados da Convenção Caçadores de Tesouro teve saldo positivo de interação,
aprendizado e ânimo para enfrentar a missão e os propósitos que os esperam ao
longo do ano de 2017.

Evento no dia 26 de novembro contou com a presença de mais de 500 convidados e reafirmou
que os propósitos dos colaboradores devem ser os mesmos da cooperativa. Por Amanda Gomes

Cocamar promove a Convenção 2016
COOPERATIVA
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Quando olho para o futuro, vejo uma
cooperativa ainda mais forte, que alcança
mais lugares e que faz parte da vida de
mais pessoas. Vamos trabalhar, lado a
lado, para que o cooperado e a cooperativa
(que somos nós) cresçam sempre juntos”

DIVANIR HIGINO, presidente da Cocamar 





O
s produtores que
participaram da
Copa Cocamar não
reclamaram das

chuvas que, durante o dia,
caíram sobre os campos de
futebol. Os gramados fica-
ram encharcados, pesados,
e a bola mais lisa. Sem pro-
blemas: a satisfação entre
eles era visível, confiantes
de que a umidade estava,
também, chegando às suas
lavouras. Até a data de rea-
lização do evento, as preci-
pitações haviam sido pou-
cas em alguns municípios,
mas, em praticamente to-
das as regiões, mal-distri-
buídas, uma característica
da safra 2016/17 por causa
do “La Niña”, o que trazia
preocupações. 

Dono de 30 alqueires em
Rolândia, José Navarro
Sanches afirmou que a la-
voura de soja ficou mais de
20 dias sem receber uma
única gota de chuva, mas a
umidade foi voltando aos

poucos e, segundo ele, a
cultura se desenvolve bem.
No ciclo passado (2015/16),
por causa da chuvarada na
fase de colheita, Sanches
perdeu metade da safra. A
colheita foi de 70 sacas por
alqueire, quando, conside-
rando um ano pelo outro,
sua média tem ficado em
140 sacas, com algumas
áreas atingindo 160. “Va-
mos ver se daqui para a
frente o tempo ajuda”, co-
mentou. 

O engenheiro agrônomo
Cirineu Vieira, da unidade
da cooperativa em Rolân-
dia, confirma que, no muni-
cípio, o desenvolvimento da
soja vem sendo pratica-
mente normal: “A lavoura
está entrando na fase de flo-
rescimento e nada indica,
por enquanto, uma possível
redução da produtividade”. 

PERDA DE POTENCIAL -
“Até agora, em 30 dias de-
pois do plantio, a gente só

vinha tendo chuvisquei-
ros”, disse Almir Balde-
zan, que cultiva 100 al-
queires em Pitangueiras.
Ele acredita que, por cau-
sa do período prolongado
sem chuvas fortes, uma
parte do potencial de pro-
dutividade tenha sido per-
dido. Em anos de clima
favorável, Baldezan disse
que  colhe perto de 150 sa-
cas por alqueire.

De acordo com José De-

pieri Conti, gerente da uni-
dade da Cocamar em Jagua-
pitã e Lupionópolis, em ge-
ral as lavouras de soja es-
tão bem na região. No en-
tanto, as cultivadas mais
cedo já comprometeram o
seu crescimento, devido a
reduzida umidade até então. 

MAIS VELHA SOFREU -
Em Maringá, Hélio Fonseca
semeou a primeira parte da
lavoura no dia
25 de setembro

Equipe do Rally Cocamar Bayer e Spraytec de Produtividade conversou com produtores durante
a Copa Cocamar. Data do evento coincidiu com a volta das chuvas em boa intensidade 

Com chuva é muito melhor
SAFRA 2016/17
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Lavoura de soja na
região de Maringá, no

dia 12 de dezembro:
com chuva, tendência

é de recuperação de
parte do potencial  





e a segunda em
10 de outubro. A

que foi cultivada cedo é a
que sofreu mais, devido a
falta de umidade. “Tivemos
só uns chuviscos, agora é
que a chuva chegou para
valer”, disse. Na segunda
parte, a expectativa do pro-
dutor é de 130 sacas por al-
queire. 

A soja semeada cedo, ou
seja, no mês de setembro
ou comecinho de outubro, é
que sentiu mais, também,
na região de Cianorte, ava-
liou o produtor Luiz Henri-
que Pedroni. “As tardias
aguentaram mais e, com a
volta as chuvas, elas têm
tempo para se recuperar”,
afirmou Pedroni, assinalan-
do que a lavoura nessas
condições se encontra em
situação quase normal.
“Elas vão ter um porte me-
nor, mas estão engalhando

bem”, acrescentou.  Se con-
tinuar assim, sua expecta-
tiva de produtividade é de
130 sacas por alqueire. 

A família do produtor Val-
dir Menezes, de Tapira, no
noroeste paranaense, cul-
tiva cerca de 300 alqueires
no total, semeados no início
de outubro. As plantas es-
tão, agora, começando o pe-
ríodo de floração. “Se a gen-
te tivesse semeado em se-
tembro, a soja teria sentido
bem”, disse Menezes, men-
cionando que no ano pas-
sado sua média foi de 130
sacas, com picos de 160.
“Neste ano, se a gente con-
seguir 120 sacas de média,
está bom”, comentou o agri-
cultor, que disse fazer co-
bertura do solo em parte da
propriedade, utilizando bra-
quiária, sob a orientação da
Cocamar. “A soja plantada
sobre a braquiária, está

muito melhor”, finalizou. 

Na avaliação do coorde-
nador técnico de culturas
anuais da Cocamar, Emer-
son Nunes, as semanas
consecutivas sem chuvas
ou com precipitações em
volumes reduzidos, soma-
das às altas temperaturas,
podem ter trazido danos às

lavouras de soja em algu-
mas regiões, mas, segundo
ele, ainda é muito cedo
para tentar quantificar. “O
que se verificou até o dia
10 de dezembro, foram
chuvas muito mal distribu-
ídas de município para
município e até mesmo de
propriedade para proprie-
dade”, disse. 

Se a gente tivesse semeado em setembro,
a soja teria sentido bem”
VALDIR MENEZES, produtor de Tapira, que no ano passado colheu
130 sacas, em média, numa área de 300 alqueires tocada pela família,
registrando, em alguns pontos, picos de 160

“O que se verificou até o dia 10 de dezembro, foram
chuvas muito mal distribuídas de município para
município e até mesmo de propriedade para propriedade”
EMERSON NUNES, coordenador técnico de culturas anuais da Cocamar 

REPORTAGEM ESPECIAL
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A caminhonete do
Rally esteve na Copa
Cocamar e, nos dias
seguintes, percorreu

lavouras de soja
na região 









Em Arapongas, região
norte do Paraná, o coope-
rado Domingos Kawka se
diz satisfeito com os resul-
tados do consórcio milho x
braquiária e também do
plantio do capim de forma
solteira. Segundo ele, os
benefícios têm ido além da
conservação do solo e do
aumento da produtividade
da soja. Durante o inverno,
época em que as pasta-
gens são mais castigadas,
a braquiária serve de ali-
mento para o gado.

Aos 51 anos, Kawka
conta que sempre foi
adepto de novas práticas.
Ele cultiva 20.2 alqueires
em sociedade com o irmão
Walter, na comunidade
Orlei. “Conheci a braquiá-
ria, mesmo, faz dois anos,
quando cultivamos em par-
te da propriedade. A dife-

rença foi notada já na soja
do ano seguinte. A colheita
foi bem melhor onde havia
capim”, comparou, reve-
lando ter cultivado o capim
em 100% das terras na úl-
tima safrinha. “Temos a in-
tenção de manter o con-
sórcio e, quem sabe, fazer
uma área solteira de capim
para garantir comida para
o gado”.

AINDA BEM - Segundo o
produtor, neste ano a bra-
quiária foi a “salvação da
boiada”. Ele explica que
após a colheita do milho
safrinha,  esperou o capim
brotar, para daí cortar.
Depois que secou, fez feno.
A produção foi de 300 far-
dos por alqueire, em mé-
dia. “Preferimos cortar a
braquiária mais alta e dei-
xar matéria orgânica para
o solo”, comenta o   coope-

rado. “Se não fosse isso, te-
ríamos de vender animais
ou comprar feno. Depois de
cortar o capim ainda tive-
mos tempo de plantar
aveia em cima. Como cho-
veu bem, deu tempo da
aveia nascer bem e cres-
cer. Aí ficaram grama e
aveia como cobertura”,
acrescenta.

Para Kawka, o agricultor
não pode ser imediatista.
“As raízes da braquiária

vão fundo e servem como
veios para o escoamento
da água. Isso tudo sem
contar que as raízes vão
apodrecer e deixar o solo
mais fofo, ajudando a des-
compactar a terra”, res-
salta o cooperado. “Além do
capim, pretendo cultivar
uma parcela de aveia sol-
teira. Essa rotação é muito
importante para a conser-
vação do solo, controle de
pragas e ervas daninhas”,
acrescenta.   

De acordo com o coope-
rado, os benefícios para a
cultura subsequente, no
caso a soja, são sentidos
principalmente nos anos
em que ocorrem verani-
cos. “As áreas aguentam
bem mais a falta de
água”, garante, salien-
tando que no início da
fase de desenvolvimento
houve uma estiagem de
mais de 20 dias e as fo-
lhas nem fica-
ram murchas”. 

Braquiária faz sucesso
também na terra roxa  

RALLY
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Kawka: “Este ano, foi a salvação da boiada” 

Essa rotação é muito importante
para a conservação do solo, controle
de pragas e ervas daninhas”

(o produtor cultiva braquiária e aveia
na mesma área)



Aumentar a produtivida-
de, preservando o solo e me-
lhorando a sua qualidade.
Este tem sido o principal ob-
jetivo do consórcio milho x
braquiária desde que a tec-
nologia foi implantada no
Paraná, em 2007, graças a
uma parceria entre a Coca-
mar e a Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) Oeste de Doura-
dos (MS). Ao longo dos anos,
os experimentos se mostra-
ram mais eficazes com a re-

dução da quantidade de se-
mentes. “É possível adotar
este sistema de plantio nas
áreas de 45 centímetros
[distância entre ruas na
soja]. É preciso apenas do-
sar a quantidade de semen-
tes”, explica o pesquisador
da Embrapa, Gessi Ceccon.
“O ideal é entre 5 e 10 plan-
tas por metro quadrado.
Temos que ter ciência de
que o milho é a principal
cultura, que precisa ser pre-
servada. A braquiária vem

como complemento”.  

Outra novidade faz refe-
rência à dessecação do ca-
pim antes do plantio da soja.
“É possível fazer a aplicação
em um dia e já plantar no
seguinte. Ao fazer isso o
aproveitamento da massa
vegetal será bem maior, sem
contar que o produtor não
terá problema de embuchar
a plantadeira. Porém, é im-
portante que se leve em con-
sideração o tamanho do

capim. Se ele estiver muito
grande, com muita massa é
recomendado fazer mais
aplicações”, explica o pesqui-
sador.

O consórcio contribui para
a melhoria das condições fí-
sicas, químicas e biológicas
do solo, uma vez que o man-
tém coberto por mais tempo,
preservando a umidade e a
temperatura.

SEMENTES – De acordo

com a Cocamar, o produtor
deve optar por cultivares de
procedência, sem escarifica-
ção. Os índices de germina-
ção e pureza também de-
vem estar de acordo com o
especificado pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa). O
ideal é cultivar a uma pro-
fundidade entre 3 e 6 centí-
metros. Caso o objetivo seja
a formação de pastagem,
são indicadas populações
maiores. (Cleber França) 

Quantidade de sementes de braquiária diminuiu
RALLY
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O
s produtores rurais
que no mês de
março do ano de
1990 tiveram seus

financiamentos rurais
acrescidos de correção mo-
netária ao índice de 84,32%,
e que mesmo assim paga-
ram ao banco o saldo deve-
dor da operação, podem
agora reaver boa parte da-
quele dinheiro. Isto por que,
em recente decisão, o Supre-
mo Tribunal Federal reco-
nheceu que o banco à época
poderia ter aplicado sobre o
saldo devedor do contrato
somente o índice de 41,28%.
Isto quer dizer que naquele
tempo o devedor pagou o
dobro da correção monetá-
ria que efetivamente estava
obrigado a fazer, e quem es-
teve envolvido em tal situa-
ção tem na memória o quão
sofrível foi arranjar recur-
sos para cumprir os com-
promissos e manter “limpo”
o nome da graça. Afinal,
além da dívida ter tido um
aumento exagerado, os pre-
ços dos produtos sofreram
uma repressão severa, o
que deixou a classe em es-
tado de choque. Passadas
mais de duas décadas, boa
parte dos produtores pode
ver reparado o prejuízo que
tiveram, embora nem um
pouco próximo do que foi a
realidade vivida naquele
tempo. Se tomarmos o índi-
ce pago – 84,32% - e o índice
que efetivamente era devido
– 41,25% - a diferença é
43,04%, ou seja, o produtor
pagou a título de correção o
dobro do que era legal no fa-
tídico Plano Collor. 

Como a diferença entre o
que pagou e o que deveria
pagar é muito grande, con-
siderando o longo período
de tempo que se passou, a
depender do valor do finan-
ciamento à época a quantia
a ser restituída pode repre-
sentar um bom dinheiro. 

ENTENDA - Para entender
a quanto pode chegar o
valor atualizado da restitui-
ção a que o produtor tem
direito, vamos ao seguinte
caso hipotético. Se em mar-
ço de 1990 o banco debitou
a quantia de Cr$
1.000.000,00 (um milhão
de cruzeiros) a título de cor-
reção monetária na conta
do financiamento e a ope-
ração foi liquidada em
30.06.1990, isto quer dizer
que o produtor rural vai ter
direito a ser restituído hoje
em R$ 100.000,00 (cem
mil reais). Deve ser lem-
brado que naquele tempo a
moeda de circulação era o
cruzeiro e os números do
financiamento apresenta-
vam quantias exorbitantes,
de modo que é possível in-
ferir que boa parte dos pro-
dutores pagou correção
monetária em cifras muito
maiores do que a apresen-
tada. Embora o quadro aci-
ma seja meramente exem-
plificativo, ele pode dar ao

menos uma certa noção
dos números. Dentre ou-
tros casos que advogamos,
cujas ações foram propos-
tas há algum tempo, dois
produtores tiveram deci-
sões favoráveis e já foram
restituídos em quantias ex-
pressivas, sendo que um
recebeu R$ 2.030.000,00
(dois milhões e trinta mil
reais) e outro R$ 1.250.
000,00 (um milhão, duzen-
tos e cincoenta mil reais).

QUEM TEM DIREITO -
Considerando o direito as-
segurado pela referida de-
cisão judicial e a possibi-
lidade de exercitá-lo, resta
saber quem é que pode ir
ao Judiciário para buscar a
restituição do que pagou a
mais. Segundo a decisão,
tem direito à restituição os
produtores que preenchem
os seguintes requisitos: (i)
tomaram financiamento de
crédito rural antes de mar-
ço de 1990; (ii) a cédula de
crédito rural tem cláusula
afirmando que a fonte dos
recursos utilizada pelo ban-
co para conceder o finan-
ciamento é a caderna de
poupança, e (iii) o financia-
mento foi liquidado depois
de março de 1990.  

O QUE FAZER - Como é pos-
sível que a maioria dos pro-
dutores não tem mais as

cédulas guardadas, três pos-
sibilidades são abertas para
buscar os títulos. A primeira
é requerer junto ao banco
uma cópia, o que é bem pro-
vável que não vai ter êxito
por que o banco não tem in-
teresse em fornecer um do-
cumento que será utilizado
contra ele depois; a segun-
da, ver com o contador se
ficou guardada com a decla-
ração do imposto de renda
uma cópia da chamada via
não negocial da cédula, o
que é pouco provável, já que
os documentos utilizados
para as informações fiscais
normalmente são devolvi-
dos ao declarante; e, ter-
ceira, ir ao Cartório do Re-
gistro Imobiliário, pois se o
financiamento foi concedido
com garantia hipotecária, a
cédula foi registrada à mar-
gem da matrícula do imó-
vel hipotecado, o que signi-
fica que o Cartório tem uma
cópia do título arquivada, e
se o financiamento foi con-
cedido com garantia pigno-
ratícia, o título também foi
registrado no Cartório onde
está matriculado o imóvel
onde o crédito foi aplicado.
Se o financiamento foi con-
cedido sem a prestação de
garantia hipotecária ou pig-
noratícia, o registro da cé-
dula foi feito no cartório do
domicílio do seu emitente e

lá também é possível obter
uma cópia do documento. 

Quanto à prova de quita-
ção do débito, a mesma po-
derá ser feita pelas mais va-
riadas formas, e dentre os
documentos que a isto se
prestam está o chamado slip
ou conta gráfica do financia-
mento que registra em seu
histórico a liquidação da cé-
dula. Extrato da conta cor-
rente do devedor onde fo-
ram feitos lançamentos a dé-
bito para quitação do finan-
ciamento tam- bém pode ser
utilizado como prova.

Como para ajuntar toda a
documentação necessária a
propositura da medida judi-
cial visando o exercício do
direito é algo relativamente
demorado, o produtor rural
que pretende buscar o que
pagou a mais deve começar
a tomar as providencias o
mais rápido possível, pois
toda e qualquer demora
neste sentido não lhe traz
benefício algum. 

Para ter certeza que a de-
cisão judicial lhe traz
algum benefício, inclusive
para medir a extensão
dele, o produtor rural deve
consultar seu advogado.

ORIENTAÇÃO JURÍDICA

Restituição do Plano Collor Rural 

VOCÊ SABIA? O produtor rural que pretende buscar o

que pagou a mais deve começar a tomar as providencias o

mais rápido possível, pois toda e qualquer demora neste sen-

tido não lhe traz benefício algum.

Se tomarmos o índice pago – 84,32% - e o índice que efetivamente
era devido – 41,25% - a diferença é de 43,04%, ou seja, o produtor
pagou a título de correção o dobro do que era legal

Lutero de Paiva Pereira
Advogado – Agronegócio

e contratos bancários
Maringá – Paraná

www.pbadv.com.br/
www.agroacademia.com.br 
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F
oi publicado no
Diário Oficial da
União de sexta-
feira, 9 de dezem-

bro, a Portaria número
230, emitida no dia ante-
rior por Neri Geller, secre-
tário de Política Agrícola do
Ministério da Agricultura,
Pecuária e do Abasteci-

mento (Mapa), sobre o Zo-
neamento Agrícola de
Risco Climático para a cul-
tura de milho de 2ª safra no
Estado do Paraná, ano
2016/2017. 

A Portaria foi bem rece-
bida na Cocamar, coopera-
tiva que havia tomado a

iniciativa, no começo do
ano, de iniciar uma articu-
lação junto a Organização
das Cooperativas do Estado
do Paraná (Ocepar), para
que houvesse uma gestão
junto às autoridades esta-
duais e federais no sentido
de que todos os municípios
da região noroeste do Es-
tado fossem contemplados
pelo novo Zoneamento.
Antes, a maioria dos muni-
cípios onde a cooperativa
mantém estruturas de aten-
dimento, não era abran-
gida. Tal situação obrigava
o produtor interessado em

cultivar milho de segunda
safra, a fazê-lo por conta e
risco, sem direito a finan-
ciamento e a seguro. A jus-
tificativa da Cocamar era a
de que a inclusão dos mu-
nicípios iria beneficiar não
só os produtores, mas tam-
bém a economia do Estado,
pois ofereceria amparo pa-
ra incentivar o aumento da
produção de milho. O pleito
foi encampado e defendido
pela Ocepar junto a Secre-
taria da Agricultura e do
Abastecimento (Seab), que
formalizou a reivindicação
ao Mapa, contando com o

respaldo, também, de vá-
rias outras cooperativas e a
FAEP.

De acordo com a Coca-
mar, o novo Zoneamento
atende a solicitação e não
só contemplou os municí-
pios do noroeste como to-
do o Estado do Paraná, as-
sim como as cultivares de
milho comercializadas pela
cooperativa, agora divi-
didas em dois grupos
(eram três grupos pelo Zo-
neamento anterior). De mo-
do geral, a gran-
de maioria das

MILHO DE 2ª SAFRA 

Novo Zoneamento Agrícola de 
Risco Climático contempla 
todo o Estado do Paraná 
Antes, poucos municípios eram
abrangidos e reivindicação no sentido
de que todos fossem incluídos começou
a ser articulada pela Cocamar e
Ocepar, no início do ano
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cultivares recomendadas pela Cocamar, se encontram no Grupo 1 (com 130
entre a emergência e maturação fisiológica). A novidade é que foram esta-

belecidas faixas de risco de acordo com tipos de solo, que variam entre 20%, 30% e
40% - percentuais esses que representam o montante de perdas ocorridas em um
histórico dos últimos dez anos. 

SIMULAÇÃO - Para que os produtores consigam assimilar as regras, a área técnica
da Cocamar fez uma simulação da aplicação do novo Zoneamento, tomando como
bases os municípios de São Jorge do Ivaí e Altônia. Essas informações, bem como
o teor do Diário Oficial, foram repassadas aos gerentes e agrônomos das unidades
operacionais, com quem os produtores podem tirar suas dúvidas.

Pela simulação, considerando a cultivar de milho 2B 587 PW, os produtores que
se enquadrarem no tipo de solo 2 (Solos Textura Média) e 3 (Solos Argilosos), em
São Jorge do Ivaí, têm 20% de risco e o plantio deve ser feito, respectivamente, de
1º a 20 de março e de 1º de janeiro a 20 de março. Já para os tipos de solo 1 e 2, o
risco sobe para 30% e o plantio precisa ser feito, pela ordem, entre 1º a 20 de março
e 1º de janeiro a 28 de fevereiro. Finalmente, considerando apenas o tipo de solo 1,
o risco se eleva para 40% e o plantio tem que ser feito entre 1º de janeiro a 28 de fe-
vereiro.  Como explicado no quadro abaixo: 

Para o município de Altônia, utilizando aquela mesma cultivar e fazendo uma
simulação para o mesmo tipo de solo, no caso Tipo 2 (textura média) e alternando
somente as faixas de riscos, entre 20%, 30% e 40%, temos no caso do primeiro,
o plantio vai do dia 11 de fevereiro a 10 de março. Em relação ao segundo, o período
é mais estreito, de 21 de janeiro a 10 de fevereiro. E, quanto ao terceiro, o período
de plantio é ainda menor: vai de 1º a 20 de janeiro. Como explicado no quadro
abaixo: 

“O novo Zoneamento baseia-se em risco climático para cada município e para
cada tipo de solo”, comenta o coordenador técnico de culturas anuais da Cocamar,
Rafael Furlanetto. De maneira resumida, segundo ele, está permitido o cultivo do
milho 2º safra em vários períodos, “mas devemos ficar atentos para as indicações
da Portaria e também para qual percentual de risco e decêndio que poderá ser
feito o plantio”. 

O novo Zoneamento baseia-se
em risco climático para cada
município e para cada tipo de
solo. Mas devemos ficar atentos
para as indicações da Portaria
e também para qual percentual
de risco e decêndio que poderá
ser feito o plantio”

RAFAEL FURLANETTO, coordenador técnico
de culturas anuais da Cocamar



O
cooperativismo pa-
ranaense conti-
nuou crescendo
em 2016. “Neste

ano, as cooperativas do Pa-
raná vão superar a marca
de R$ 70 bilhões de movi-
mento econômico, com
crescimento de quase 17%,
quando comparado a 2015.
Isso graças ao trabalho das
nossas cooperativas, seus
dirigentes e cooperados”,
anunciou no dia 9 de de-
zembro, durante o Encon-

tro Estadual de Cooperati-
vas Paranaenses, o presi-
dente do Sistema Ocepar,
José Roberto Ricken. 

Apesar do aumento no fa-
turamento, Ricken infor-
mou que as receitas lí-
quidas do setor não deve-
rão crescer na mesma pro-
porção do ano passado.
“Isso é um reflexo da que-
da de renda, elevado custo
de logística, aumento dos
encargos financeiros e ele-

vação da tributação”, expli-
cou.

INTERESSE - Segundo o
presidente do Sistema Oce-
par, o cooperativismo tem
atraído o interesse de um
contingente maior de pes-
soas. “Estamos chegando
próximo a 1,5 milhão de
cooperados”, ressaltou.
Ainda de acordo com ele,
o setor é responsável pela
geração de mais de 85 mil
empregos diretos e de 2,8
milhões de postos de tra-
balho indiretamente. “Qua-
se 30% da população do
Paraná tem nas ações das
cooperativas o refúgio pa-
ra suas atividades indivi-

duais”, lembrou.

PRESENÇA - Ricken res-
saltou que em mais de 120
municípios paranaenses,
as cooperativas são as
maiores empresas, propor-
cionando resultados que
são reaplicados onde origi-
nalmente são gerados, re-
vertendo em benefícios
socioeconômicos à popula-
ção local. “Temos um sis-
tema forte e integrado e
que muito tem contribuído
para nosso país. Precisa-
mos continuar crescendo
para que, cada vez mais,
possamos gerar empregos
e distribuir renda”, pon-
tuou. 

2016

Cooperativas paranaenses 
devem faturar R$ 70 bi 
Evolução é de 17% em comparação ao
volume de 2015, mas, como reflexo
da crise, receitas líquidas não devem
crescer na mesma proporção 
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De acordo com o presi-
dente do Sistema Ocepar,
o planejamento estratégi-
co do cooperativismo para-
naense tem como meta
atingir R$100 bilhões de
faturamento ao ano e vem
sendo implantado “com
firmeza e determinação”.
Novos investimentos es-
tão sendo realizados, na
ordem de R$ 2 bilhões por
ano, 80% em processos
agroindustriais e em in-
fraestrutura produtiva,
para suportar quase 60%
da produção agropecuária
do Estado, da qual 48% já
é transformada, agregan-
do valor e gerando maior
renda aos produtores coo-
perados, possibilitando
que 41% do total expor-
tado pelo setor, no Brasil,
saia do Paraná.

Rumo aos
R$ 100 bi



U
ma parceria familiar
e a diversificação de
atividades é que tem
permitido que o ca-

sal Fernando Baeza e Rose-
ane, de Pitangueiras, se man-
tenha em uma pequena pro-
priedade e tenha planos de
crescer. Diversificar as ativida-
des faz toda diferença para a
família. Devido ao clima, tanto
a soja quanto o milho deram
prejuízo, e se não fosse o tra-
dicional leite com café, além
do suco de uva, eles afirmam:
estariam em situação difícil.

“Se a gente dependesse ape-
nas da lavoura de grãos, esse
ano iria ficar com dívidas”, co-
menta Roseane. Em média, a
família produz 120 sacas de
soja por alqueire, mas este
ano ela viu as médias despen-
carem e houve áreas que se-
quer deram colheita, devido a
chuvarada. O milho, plantado
em seguida, também foi per-
dido com seca e geada.

CAFÉ – Com dois filhos, Os
Baeza possuem quatro alquei-
res e meio e arrendam mais
cinco e meio. São 12 mil pés
de café em pouco mais de um
alqueire, com idade de três a
10 anos, e onde havia dois mil
pés, arrancados recentemente,
já há mudas prontas para
plantar. Eles produzem a mé-

dia de 118 sacas beneficiadas
por ano, fazendo o esquele-
teamento de parte da lavoura,
anualmente, conforme a de-
manda. “O café continua sendo
uma das melhores opções

para a pequena propriedade”,
diz Roseane.

Fernando tem investido pa-
ra mecanizar cada vez mais o
café e as demais atividades,

para facilitar o serviço. Conta
com derriçadeira, soprador,
abanador e a colheita é feita
por toda a família. “A gente
junta todo mundo e troca ser-
viço”, conta. 
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EXEMPLO

O café garante renda
praticamente todo ano,

mas a prestação de
serviço com máquina
e a produção de leite

também ajudam.
Os pais de Roseane,

Lázaro e Antonia
Camozzi, igualmente

agricultores, são
parceiros do casal,

na atividade leiteira 

Quando, por algum problema, a soja e o milho não produzem, os Baeza,
de Pitangueiras, têm com o que se virar. Por Marly Aires 

Parceria familiar e 
diversificação para crescer

alqueires é a 
área própria da
família, que

arrenda outros
5,5 alqueires 

4,5
Há quatro anos, os Baeza

plantaram pouco menos de
meio alqueire com 800 pés
de uva Isabel, própria para
fabricação de suco e vinho, e
montaram uma agroindús-
tria caseira para a produção
de suco integral, sem conser-
vante, açúcar ou água, cerca

de 1.500 litros na safra.
Quase toda produção é forne-
cida para a merenda escolar
do município e o que sobra
é comercializada para os vi-
zinhos e compradores que
vão buscar.

Todas as atividades contri-

buem com um pouco da
renda da propriedade. Há
algum tempo, Fernando
comprou uma colheitadeira
financiada, em sociedade
com o irmão, e está pagando
com o que ganha com a
prestação de serviços para
outros produtores. 

A vez da uva 





L
ocalizada na região
de Altonia (PR), a
Fazenda Califórnia
progride de forma

significativa com a implan-
tação do sistema de Integra-
ção Lavoura-Pecuária (ILP).

Para o coordenador de In-
tegração Lavoura-Pecuária-
Floresta (ILPF) da Cocamar,
Renato Watanabe, a maior
vantagem desse modelo é a
possibilidade de reforma
das pastagens custeada pe-
la soja. “Essa operação, ao
contrário da reforma tradi-
cional, não revolve o solo,
mas mantém cobertura du-
rante todo o processo. Isso
diminui muito a chance de
ocorrer erosão. Desta for-
ma, além de potencializar a
produção pecuária, existe
uma valorização da proprie-

dade”, explica Renato.

Procurado pelo técnico
agrícola Eleandro Zanolli,
que em 2008 já começava
um projeto particular com
objetivo de testar a prática
de ILP, o cooperado da Co-
camar, Armando Gasparet-
to aceitou a proposta de mu-
danças na forma da produ-
ção rural, com perspectivas
de melhoras. Desde aquele
momento, tem tido êxito,
tanto na produção agrícola
quanto na pecuária.

“Foi a primeira proprie-
dade que procurei. Esse coo-
perado é muito aberto para
opiniões e quando mostrei a
ele como era o projeto, a
aceitação foi imediata”, con-
ta Zanolli, técnico agrícola
responsável pela proprie-
dade.

CONVENCEU - O cooperado
conta que, depois de muitas
conversas, decidiu arriscar
e colocar em prática a inte-
gração. “Antes eu lidava só
com a pecuária, mas o pas-
to não aguentava muitos
animais. Ele [o técnico res-
ponsável] me convenceu e
eu decidi começar.”

Apesar do receio de iní-
cio, Armando Gasparetto
elogia os resultados da
prática de ILP e não en-
xerga um futuro sem a in-
tegração lavoura-pecuária.
“Antigamente, quando fa-
lavam de reformar o pas-
to, já ficava preocupado.
Hoje, acredito que sem a
integração é impossível
trabalhar. Essa prática foi
a solução pra mim, indico
e aconselho a todos que

conheço”, declara o pecua-
rista.

O técnico responsável, Ele-
andro Zanolli explica que
no primeiro ano as melho-
ras começaram a aparecer,
mas não tão intensas como
agora. Para que os resulta-
dos chegassem aos índices
atuais, foram necessárias
algumas mudanças. “Come-
çamos plantando soja no
verão e milho no inverno,
os dois juntamente com a
cultura de braquiária. Não
tivemos muito sucesso no
começo, devido ao clima e
a altitude”, explica Zanolli.

EFEITO SANFONA - Depois
desse um ano de teste, o
cultivo continuou apenas
com a soja, ca-
pim e a criação

ARENITO 

Integração possibilita
lucro total sobre o gado 
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A cultura da soja
faz a reforma de
pastos: gestão do
sistema precisa

ser feita com
planejamento e

assistência
especializada 

Em Altônia, no noroeste paranaense, a soja custeia as despesas da propriedade,
incluindo a pecuária. Para produtor, melhor não poderia ser. Por Amanda Gomes





ARENITO
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O sistema possibilita a melhora do solo e do pasto, resultando em ganho
de peso para o gado em todas as estações do ano

de gado. O princi-
pal objetivo da

mudança era o ganho de
peso dos animais, resul-
tando no maior número de
abates ao ano. “Antes, os
animais ganhavam peso no
verão e perdiam no in-
verno. Era o ‘efeito sanfo-
na’. O produtor passava até
dois anos sem realizar o
abate”, conta o técnico agrí-
cola.

A prática de Integração
Lavoura-Pecuária (ILP) pos-
sibilita a melhora do solo e
do pasto, resultando no ga-
nho de peso do gado em
todas as estações do ano, já

que mesmo no inverno o
campo se mantém em bom
estado.

Além de todas essas van-
tagens, o coordenador de
ILPF da Cocamar, Renato
Watanabe acredita que
mesmo estando em um
país de proporções conti-
nentais, a pressão pela pre-
servação de áreas de mata
por parte do mercado inter-
nacional é cada vez maior.
“A ILPF permite intensificar
a produção, e pode consoli-
dar  nosso país como o
principal produtor mundial
de alimentos preservando
nossas florestas.”

Dentre os resultados po-
sitivos, obtidos na Fazenda
Califórnia, Armando Gas-
paretto presencia o ganho
de peso diário do gado de
1,2 kg/cabeça, numa re-
gião onde a média diária é
cerca de 250 g. O coope-
rado da Cocamar, que pas-
sava até dois anos sem
abater animais, já fez três
cortes só nesse ano e tinha
mais um previsto até o fim
de 2016. A meta para da-
qui a dois anos, é alcançar
a média de um abate a
cada 60 dias.

Ao longo dos 252 alquei-
res todo o solo já passou
pela prática da Integração
Lavoura-Pecuária (ILP) e
100% do terreno foi recu-
perado. As expectativas do
técnico agrícola responsá-
vel, Eleandro Zanolli, são
ainda maiores. “O pecua-
rista precisa quebrar esse
paradigma de que a soja
vai prejudicar o gado. Um
condiciona o outro, um de-
pende do outro. Acredito
que essa prática tem a ten-
dência de aumentar cada
vez mais.”

LUCROS - Para a implanta-
ção da prática de integração
é necessário investimento
do produtor, seja com a cor-
reção do solo ou custo ope-
racional com maquinário,
entre outras necessidades.
Entretanto, todo esse capi-
tal é revertido logo após o
primeiro ano de integração.

Zanolli explica que após
todos esses anos de tra-
balho na Fazenda Califór-
nia, a soja colhida é entre-
gue na Cocamar e vendida
ao longo do tempo. “Os ga-
nhos com a soja mantêm
todos os gastos da proprie-
dade, incluindo medica-
mentos e cultivo do solo. Já
os resultados com o abate
do gado são livres para o
produtor.”

Mesmo com pouca expe-
riência com a soja, no início
da reforma, Armando Gas-
paretto enxerga a integra-
ção como solução para a
realidade que vive. “No co-
meço fiquei muito receoso
por aqui ser muito quente
e pelo solo arenito. Com
todo esse tempo de trabalho

enxergo, hoje, que a solu-
ção do arenito é a integra-
ção. A agricultura e a pe-
cuária precisam se inte-
grar”, finaliza.

PLANEJAMENTO - Mesmo
sendo um sistema com
mais complexidade para
ser gerido, já que muitos
processos acontecem ao
mesmo tempo dentro da
propriedade, o sucesso po-
de ser alcançado por meio
de planejamento e contando
com apoio profissional com-
petente e eficaz.

“A intensidade de opera-
ções que a agricultura
exige também assusta os
pecuaristas no inicio, po-
rém rapidamente estas ope-
rações entram na rotina da
fazenda e o agricultor. A Co-
camar vem apoiando a par-
ceria entre lavoureiros e
pecuaristas, onde a soja fica
por conta de agricultores
profissionais que devolvem
a pastagem reformada para
o pecuarista desenvolver
uma pecuária altamente
produtiva”, finaliza Renato
Watanabe.

Próximo passo é fazer um abate a cada 60 dias

Antes eu lidava só com a
pecuária, mas o pasto não
aguentava muitos animais.
Ele [o técnico responsável] me
convenceu e eu decidi começar”

ARMANDO GASPARETTO, produtor  

O pecuarista precisa quebrar
esse paradigma de que a soja vai
prejudicar o gado. Um condiciona
o outro, um depende do outro.
Acredito que essa prática tem
a tendência de aumentar
cada vez mais”
ELEANDRO ZANOLE, técnico
agrícola da Cocamar em Altônia 

quilo/dia por animal é o ganho de peso
com o sistema funcionando, 
contra a média de 250g/dia

1 ,2





D
urante o Encontro de Produtores sobre Manejo
e Conservação do Solo, promovido pelo Insti-
tuto Emater e Sindicato Rural no dia 25 de no-
vembro em São Jorge do Ivaí (PR), o es-

pecialista Júlio Franchini, da Embrapa, falou sobre este
assunto em entrevista ao Jornal Cocamar.  

JORNAL COCAMAR – Ao planejar o plantio da safra,
qual a primeira coisa que o produtor deve fazer? 

FRANCHINI - A primeira coisa que o produtor tem
que fazer é proteger o solo. E não só proteger das chu-
vas que normalmente ocorrem, mas estar preparado
também para aquelas grandes tempestades. Nesse caso,
se ele não estiver com o solo devidamente protegido,
pode ver o trabalho realizado ao longo de anos ser
arrastado para os rios.

Neste ano, vimos que a erosão voltou com força em
algumas regiões. Nesse caso, quais os prejuízos que os
produtores têm? 

Recuperar a cicatriz deixada pela erosão é até relati-
vamente fácil. Passa uma grade e pronto. Mas o que se
perdeu em fertilidade do solo e matéria orgânica, que foi para o rio, isso leva muito tempo. O tráfego de má-

quinas e o sistema adotado por muitos agricultores, fa-
vorecem a erosão. O milho proporciona um bom volume
de palha, mas não uma boa cobertura.
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ENTREVISTA 

Quem protege o solo,
dorme sossegado
Pesquisador da Embrapa, Júlio Franchini, diz em entrevista ao Jornal Cocamar
que muita gente está fazendo um plantio direto “meia boca”. Por Marly Aires

Recuperar a cicatriz deixada pela erosão
é até relativamente fácil. Mas o que se
perdeu em fertilidade do solo e matéria
orgânica, que foi para o rio, isso leva
muito tempo” 
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ENTREVISTA 
Está havendo um retrocesso em relação ao plantio di-

reto?

Os produtores dizem que fazem plantio direto, mas
uma grande parte deles passa a grade para incorporar
a palha do milho. Como resultado, a camada superfi-
cial fica solta com uma camada compactada abaixo,
que não permite a penetração de água. É tijolo em-
baixo de tijolo ralado. E água que não infiltra, escorre,
tornando-se um prato cheio para a erosão. O que muita
gente faz é um plantio direto ‘meia boca’, que se apro-
xima do convencional, e nestas condições, as estatís-
ticas mostram que há uma perda de 20 toneladas de
solo por hectare ao ano. 

Como reverter isso? 

Pior do que isso, ainda, é perder 80% da água. Em
um plantio direto com pouca cobertura, essa perda já
seria reduzida para 6 toneladas/hectare/ano  de solo e
40% da água da chuva. E, mesmo onde há uma boa co-
bertura, ainda ocorre uma perda de 1 tonelada/hec-
tare/ano de solo e 5% da água. Então, o sistema de
plantio direto é uma excelente ferramenta para o con-
trole da erosão hídrica, mas precisa ser bem feito, com
cobertura permanente do solo e práticas que aumentam
a infiltração de água no solo. Mas o sistema também
apresenta limitações no controle da enxurrada, sendo
fundamental a adoção de práticas mecânicas de controle
como terraços e operações mecanizadas em nível. 

Qual a sua orientação quanto aos terraços?

É necessário estabelecer critérios e parâmetros para
alocação e construção de terraços, que devem ser coe-
rentes com o plantio direto e a nova realidade da agri-
cultura. “A recuperação de terraços que muitos fazem
atende parcialmente às especificações técnicas neces-
sárias para um efetivo controle da erosão. O comum é
que, com o tempo, os terraços acabem sendo rebaixa-
dos.

E ao fazer o terraço, que cuidados tomar? 

Outro problema comum é a desuniformidade das cur-
vas. Aí o canal vaza onde a crista é mais baixa. Tam-
bém, o canal do terraço deve ser fechado, para guardar
a água, mas às vezes o produtor abre nas extremidades
jogando água nos vizinhos ou nas estradas.

Para definir como fazer o terraço, tem que levar em
conta a declividade do terreno, o tipo de solo, o espaça-
mento, a altura e a quantidade de terraços e a capaci-
dade de infiltração do solo. 

Mais alguma orientação? 

Em resumo, devem ser priorizadas outras práticas
de manejo do solo que contribuam para o aumento da
taxa de infiltração de água no solo, para complementar
a eficiência relativa dos sistemas de terraceamento. E,
para ter certeza que o sistema vai funcionar, é preciso
saber qual a taxa de infiltração. Tem que ter dados con-
fiáveis para o planejamento e depois conferir no campo
se realmente está atendendo a demanda.

Detalhe de terraço
rebaixado em

município da região
de Maringá: porta

aberta para a erosão 

O que muita
gente faz é um
plantio direto
‘meia boca’, que
se aproxima do
convencional.
Nestas condições,
as estatísticas
mostram que
há uma perda
de 20 toneladas
de solo por
hectare ao ano”





FAMÍLIA DO CAMPO
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O
Jornal de Serviço
Cocamar foi conhe-
cer um pouco mais
sobre a história da

formação de Ibiporã, muni-
cípio localizado na região
norte do Estado, atualmente
com mais de 50 mil habi-
tantes. A reportagem se di-
rigiu à fazenda da família
Zampar, uma das pioneiras.
Quem nos recepcionou foi o
cooperado Reinaldo Zam-
par, de 73 anos. Hospita-
leiro, ele foi abrindo as por-
tas de um casarão com
mais de 50 anos, na sede
da propriedade. 

Na fazenda, algumas tu-
lhas e enormes terreiros re-
velam que, no passado, ali
se produzia muito café. Seu
Reinaldo conta que ainda
hoje cultiva uma pequena
parcela de cafeeiros.  “As-
sim como a maioria dos ca-
feicultores, em 1975 tive-

mos de parar com o cafezal,
pois a grande geada devas-
tou as plantações em sua to-
talidade”, relata, acrescen-
tando: “como não tinha mais
serviço para as dezenas de
famílias de colonos que
aqui viviam, elas se muda-
ram e o sistema de produ-
ção passou a ser outro”.

A ligação dos Zampar
com o município vem de
muito antes. Os pais dele,
Antonio e Ana Maria, mora-
vam com os filhos em São
Carlos, no Estado de São
Paulo, quando se depara-
ram com a propaganda das
terras férteis paranaenses. O
interesse foi imediato e, em
1942, adquiriram o primei-
ro lote em Cambé. Mas ali
não ficariam por muito tem-
po. No ano seguinte, segui-
ram de mudança para Gua-
raci e a permanência foi
igualmente breve. Em 1943,

os Zampar  adquiriram a fa-
zenda em Ibiporã, na divisa
com Londrina. E, alguns
meses depois, mais mil al-
queires em Querência do
Norte e Terra Boa, no noro-
este do Estado. O objetivo de

todos que chegavam era
fazer a vida produzindo café
e com eles não seria dife-
rente. 

“É MINHA VIDA” - Pratica-
mente todas as proprieda-
des, ou pelo menos grande
parte delas, ainda está com
os integrantes da família,
incluindo o seu Reinaldo,
nos municípios de Ibiporã e
Londrina. Além de uma
área com pasto e café, ele
cultiva soja, milho e trigo.
“Trabalhar na lavoura faz
parte da minha vida, da his-
tória da minha família. Meu
sobrinho me ajuda aqui na
propriedade. É um prazer
tê-lo ao meu lado cuidando
da propriedade”, disse o ho-
mem de fala tranquila e
andar compas-
sado.

Em foto antiga, 
parte da família

em evento religioso
na fazenda. Na foto

ao lado, seu Reinaldo

Os Zampar, uma história
de mais de 70 anos em Ibiporã
Oriundos do Estado de São Paulo, eles foram atraídos pela propaganda das terras férteis
e a oportunidade de construir o seu futuro com a cultura do café. Por Cleber França 

foi o ano
da chegada
ao Paraná 

1942
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Os produtores vinham
ao Paraná sonhando
fazer riqueza com a

cafeicultura e os
Zampar dedicaram-se

a essa lavoura até
1975, quando a geada
negra decretou o fim

do ciclo cafeeiro
no Estado 

Segundo o produtor
Reinaldo Zampar, a fa-
mília sempre construiu
seu patrimônio a custa
de muito trabalho, sendo
que entre uma colheita e
outra não podiam faltar,
também, as festas. Uma
delas no Ano Novo. “A fi-
nada mãe juntava tios,
sobrinhos e netos e fazia
a confraternização. Era
um encontro debaixo dos
eucaliptos, na beira da
lagoa aqui da sede, sem-

pre com uma missa an-
tes”, recorda-se. Outro
festejo que ficou na his-
tória foi quando a pri-
meira igreja construída
pelos Zampar, consa-
grada a Santo Antônio,
em homenagem ao pai,
ficou pronta. A missa
virou uma tradição e to-
dos os anos, na mesma
data, é celebrada. Com
sua religiosidade, os fa-
miliares promovem tam-
bém, todos os meses,

uma missa com o pároco
de Ibiporã

O sobrinho que traba-
lha ao lado do seu Rei-
naldo, Valduir Florêncio,
48 anos, vive na proprie-
dade desde quando nas-
ceu. Foi praticamente
criado pela avó. 

TECNOLOGIAS - A famí-
lia Zampar é atendida
em todas as suas deman-
das, pela Cocamar. 

Muito trabalho e, 
também, confraternização

Ibiporã (terra bonita) é
um nome originário do
tupi. Dada a exuberân-
cia da região e as pródi-
gas férteis terras, não
tardou para que chegas-
sem os primeiros des-
bravadores, em 1934. A
região era habitada, até
então, apenas por al-
guns índios nômades e
caboclos, com suas es-
parsas roças. Em 1935,
o pequeno povoado já
contava com 13 casas. 

A partir de 1936 o de-
senvolvimento de Ibi-
porã foi rápido. Em 20
de julho daquele ano, o
pioneiro Francisco Gu-
tierrez Beltrão fundava
Ibiporã, na época dis-
trito de Jataizinho. E, em
20 de outubro de 1938 a
cidade passou a distrito
administrativo de Serta-
nópolis, sendo que, em
11 de outubro de 1947, foi
criado o município. 

Município 
criado 
em 1947

Como não tinha
mais serviço para
as dezenas de
famílias de
colonos que aqui
viviam, elas se
mudaram e o
sistema de
produção passou
a ser outro”

REINALDO ZAMPAR 





AParaíba não é um
estado tão explorado
pelo turismo quanto

outros estados da região e
tem exatamente esse jeito
tímido a seu favor. Quem
prefere encontrar praias
mais vazias, em que im-
pera a tranquilidade sem
abrir mão do visual paradi-
síaco, escolheu o lugar cer-
to para passar as férias.

Os cenários ao longo da
costa vão se transformando
devagar, entretanto, a be-
leza natural das praias se
mantém. Pedras de forma-
tos curiosos, coqueiros, fa-

lésias coloridas e mirantes
complementam o visual
que sempre se harmoniza
com maestria ao mar ver-
de, de temperaturas agradá-
veis. Basta que o céu esteja
aberto para fazer a felici-
dade dos turistas e garantir
um ótimo dia na praia.

MARÉ - Uma das dicas
mais importantes para
quem visita essa região ou
outras praias do nordeste, é
estar ficar ligado na tábua
de maré, no site da Ma-
rinha. As piscinas naturais
e bancos de areia são for-
mados, na grande maioria

das vezes, quando a maré
está baixa, fato que ocorre
duas vezes ao dia. As fases
da lua influenciam direta-
mente nas marés, e por
isso, nem todas as luas são
ideais para encontrar a
maré baixa. Nas semanas
de lua cheia e lua nova a
oscilação entre o ponto
mais alto e mais baixo da
maré é maior, possibili-
tando que as marés fiquem
mais rasas e mais cheias
nesse período. Por isso, são
as melhores semanas para
uma viagem. Outra dica
para quem prefere águas
bem claras, é visitar a Pa-
raíba durante o verão,
quando as chuvas ocorrem
em menor quantideade e a
água é menos turva.

Confira algumas das me-
lhores praias da Paraíba.

COQUEIRINHO - “Sombra e
água fresca”, assim é o
ritmo em Coqueirinho. O
nome já dá dicas do que en-
contrar na região, mas não
pense que o cenário para
por aí.  A praia é daquelas
em que não decepciona aos
amantes de natureza, afi-
nal, com falésias averme-
lhadas e bastante vegeta-
ção, fica difícil não se ren-
der a um mergulho. Reco-
menda-se uma caminhada
de Coqueirinho até Taba-
tinga na maré baixa, a pai-
sagem é exuberante!

PRAIA DE AREIA VER-
MELHA – Essa praia é, na
verdade, um banco de areia
no meio do mar. A “praia”
se forma sempre que a
maré está baixa e tem seu
acesso feito por barcos que
saem das praias próximas.

Quem pensa que o banco de
areia deixa a desejar no
quesito estrutura, engana-
se. Mesmo não estando jun-
tinho da praia, toda uma
estrutura com cadeiras,
guarda-sóis e bebidas é
montada para o turista que
gosta de conforto.

TAMBAÚ - Entre as praias
urbanas de João Pessoa,
Tambaú é a que mais tem
fama. A praia possui uma
excelente estrutura e fica
animada tanto de dia quan-
to de noite. É uma praia
sem ondas muito fortes e
por isso recomendada tam-
bém para famílias com
crianças. É de Tambaú que
partem as embarcações pa-
ra Picãozinho, as piscinas
naturais de águas cristali-
nas onde se pode mergu-
lhar e ver peixinhos.

Programe uma visita ao Estado que
não é tão concorrido quanto outros
mais frequentados do Nordeste.
Você, com certeza, se surpreenderá 

NEGÓCIOS, VARIEDADES, OPORTUNIDADES  Caderno2
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A tímida Paraíba
oferece muitas belezas

Acima, a praia
urbana de Tambaú,

em João Pessoa  

VERÃO  





A primeira história vem de Doutor Camargo, município
servido pelo Rio Ivaí, um dos principais do Paraná, a 30
quilômetros de Maringá.  Quem contou foi cooperado José
Simionato, que costuma pescar com frequência ali, onde
afirma ter fisgado o maior peixe em toda a sua história
de pescador: um pintado de 22 quilos. O que mais impres-
siona, no relato do produtor, não é bem o tamanho do
bicho, mas o tempo que o mesmo levou para ser retirado
da água.

“A briga foi grande”, contou Simionato. “Demorei mais
de cinco horas para puxar o danado do rio. Quando se
fisga um peixe grande como esse, não pode ter pressa.
Tem que cansar bem a presa, pra somente depois colocar
no passaguá”. A isca utilizada, segundo o pescador, foi
tuvira. O equipamento utilizado foi um molinete simples
e o horário da pesca, à tardezinha. “Foi uma emoção muito
grande. A canseira para tirar da água foi enorme, mas
valeu a pena.”

GRANDÕES - Quem também captura uns peixes grandes

de vez em quando é o cooperado de Tamarana, Rui Mo-
rokawa. Em uma de suas viagens para Campinal (SP),
conseguiu bons exemplares no rio Paraná – um pacu de
13 kg, três piauçus de 8 a 6 quilos, além duas piaparas
de medida. Na oportunidade, ele estava em companhia
do engenheiro agrônomo da Cocamar de Tamarana. “Re-
centemente, peguei um pacu de 14,5 kg no rio Tibagi.
Acredito ter sido o maior peixe já pescado por mim, que
demorou um bom tempo para ser tirado da água.”

QUE HISTÓRIA, HEIN! - Já um cooperado da unidade Ma-
ringá, que preferiu não revelar o nome, contou um fato
pra lá de surpreendente. Ele disse que certa vez foi pescar
no rio Pirapó, quando se deu conta que havia esquecido
a isca. De imediato, viu uma mutuca no braço. Foi o tempo
de pegá-la, iscar e, incontinente, pegar um tambiú que,
por sua vez, serviu de isca para a pesca de uma traíra. A
traíra também não sabia que serviria de isca. Depois de
um bom tempo de espera, o pescador sentiu uma puxada
forte. A fisgada foi imediata. Em meio a muita briga, ga-
rante, conseguiu capturar um jaú de 33 quilos. Mas, não
bastasse, a surpresa maior ainda estava por vir.

Ao limpar o peixe, encontrou a traíra na barriga do jaú,
o tambiú na barriga da traíra e a mutuca na barriga do
tambiú. Detalhe: a mutuca saiu voando. Isso sim é que é
imaginação. O cooperado mal terminou de contar a histó-
ria já saiu dando risada. Acredite quem quiser. 

SAIBA MAIS – O Rio Ivaí
banha inúmeros municípios
nas regiões atendidas pela
Cocamar, no Paraná. Com
685 km de extensão é um
dos mais importantes do Es-
tado, onde nasce na região
central, precisamente em
Prudentópolis, por meio da
confluência do Rio dos Patos
e São João. Após percorrer
dezenas de municípios em
direção ao norte e noroeste,
deságua em um dos braços
do Paranazão, entre Querên-
cia do Norte e Icaraíma. É
considerado o maior rio total-
mente paranaense. Em mui-
tos lugares, como no muni-
cípio de São Jorge do Ivaí,
onde há um condomínio de
pescadores, é feito o constan-
te repovoamento do rio.  
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PESCARIA

O “causo” do pescador que levou
5 horas para tirar o peixe d’ água
Tem também a história da captura
de um jaú com uma simples
mutuca. Vale a pena conferir.
Por Cleber França 

Recentemente,
peguei um pacu
de 14,5 kg no rio
Tibagi. Acredito
ter sido o maior
peixe já pescado
por mim, que
demorou um
bom tempo
para ser tirado
da água”

RUI MOROKAWA,
cooperado de Tamarana
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Para deixar o ambiente mais
agradável na propriedade rural,
pode-se trabalhar com jardins no
entorno ou na entrada usando ár-
vores floridas da mesma espécie,
palmeiras, ou até mesmo misturar
espécies, que além de deixar tudo
mais bonito, atrai pássaros. “Cam-
po é lugar de dar mais vida para
a vida”, afirma Carmela Alexan-
drina Oldemburg de Paula, design
de Interiores e especialista em Pai-
sagismo, parceira da Bella Pedra,
empresa de Maringá, especiali-
zada em pedras e tijolos decorati-
vos, pisos e materiais para paisa-
gismo, churrasqueiras e piscinas.

“Planta é vida e precisa de cui-
dados”, acrescenta Carmela, res-
saltando que a reposição de plan-

tas e espécies nos jardins deve ser
feita com planejamento.  

Carmela diz que pode se lançar
mão de inúmeros materiais para
criar um ambiente agradável e
há recursos do próprio sítio que
podem ser aproveitados, dando
um charme próprio como plantas
e flores. Madeiramento de arvo-
res que secam pode ser usado
para fazer redários, pergolados e
bancos. Uma roda de carroça é
um detalhe decorativo original.
Carroças de madeira sem uso
podem virar floreiras, assim co-
mo cocho de sal. “Com criativi-
dade, bom gosto e orientação, as
sedes campestres podem ser
como aquele lugar no céu que
todos desejamos”, finaliza.
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PAISAGISMO 
INFORME PUBLICITÁRIO 

Um belo jardim
faz diferença



O aplicativo Sicredi Mobi
passa a oferecer três funcio-
nalidades de cartões de cré-
dito aos associados do Si-
credi. Uma das novidades
refere-se à consulta de ex-
tratos de cartões. Nela, o as-
sociado poderá consultar o
extrato atual, anterior e fu-
turo; com a possibilidade de
ordenar as transações por
data; e ainda exportar o
conteúdo consultado. Além
disso, no extrato anterior e
atual será apresentado um
resumo, contendo os itens:
pagamento mínimo, data de
vencimento, situação da fa-
tura, total do extrato ante-
rior, créditos, encargos e
despesas no Brasil e no ex-
terior. 

CONTROLE - Além das con-

sultas dos extratos de car-
tões, o associado também
poderá realizar o pagamen-
to da fatura sem a necessi-
dade de ter o documento em
mãos. O próprio aplicativo
irá identificar a fatura fe-
chada para que o pagamen-
to seja realizado, proporcio-
nando mais praticidade nes-
se processo. O associado
também pode consultar o li-
mite de crédito total, valor
disponível para compras,
saques, valor utilizado e o
status dos seus cartões adi-
cionais. Essas informações
auxiliam no controle da uti-
lização do cartão e na orga-
nização financeira.

“Buscamos oferecer facili-
dades aos nossos associa-
dos, disponibilizando um

meio prático para que te-
nham controle de suas mo-
vimentações, dos seus
limites do cartão de crédito
e que possam realizar o pa-
gamento da fatura. Nesse
contexto, o Sicredi Mobi
traz todas essas funcionali-
dades na palma da mão do
associado, a qualquer mo-
mento e com poucos cli-
ques”, afir-ma o diretor de
Produtos e Negócios do
Banco Cooperativo Sicredi,
Romeo Balzan. 

INOVAÇÃO - Lançado em
2013, o aplicativo do Sicredi
para smartphones e tablets
foi disponibilizado como
uma opção para o associado
realizar suas transações
bancárias remotamente. A
inovação faz parte da estra-

tégia do Sicredi de aperfei-
çoar constantemente os ca-
nais de relacionamento, ofe-
recendo diversas alternati-
vas de serviços aos seus

mais de 3,4 milhões de as-
sociados, em 20 Estados.
Atualmente, o Sicredi Mobi
já bateu a marca de 458 mil
downloads.
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CRÉDITO

Aplicativo da cooperativa Sicredi 
aumenta gama de serviços 
Consulta de limites, extratos do cartão e pagamento de fatura são
as novas funcionalidades de Cartão de Crédito do Sicredi Mobi 

A amigdalite é a inflamação
com inchaço nas amígdalas.
Amígdalas são uma espécie
de gânglios linfáticos localiza-
dos na parte lateral da gar-
ganta e na parte de trás da
boca. Elas ajudam a manter
bactérias e outros germes
longe de locais em que pos-
sam causar infecções.

CAUSAS - Amigdalite é ge-
ralmente causada por vírus,
mas também pode haver in-
fecção bacteriana. A bactéria
mais comum entre as causas
dessa doença é a Streptococ-

cus pyogenes, mais conhe-
cida como estreptococo do
grupo A, também responsá-
vel por outras condições, a
exemplo da faringite. Outras
bactérias também podem
estar envolvidas no desen-
volvimento da doença.

Alguns fatores são conside-
rados de risco para o desen-
volvimento de amigdalite:
• Idade: pessoas mais jo-
vens costumam ter mais
chances de apresentar a
doença do que pessoas mais
velhas. Geralmente, amigda-

lite aparece em crianças e
pré-adolescentes.
• Exposição a vírus e bacté-
rias também pode levar à
amigdalite, especialmente
em crianças que frequentem
creches e escolas.

SINTOMAS - Alguns sinais
são característicos da amig-
dalite:
• amígdalas inchadas e

vermelhas
• placas brancas ou

amareladas nas amígdalas
• dor de garganta
• dificuldade e dor ao engolir

• febre
• nódulos linfáticos no pescoço
• mau hálito
• dor de cabeça

DIAGNÓSTICO - Procure um
especialista se estiver com
dor de garganta por mais de
24 horas e se a mesma vier
acompanhada de dificul-
dade de deglutição e de sen-
sação de cansaço, fadiga e
fraqueza.

Na consulta, descreva to-
dos os seus sintomas ao mé-
dico e aproveite para tirar
todas as suas dúvidas. Esteja
também preparado também
para responder às perguntas
do médico. Veja exemplos:

• Quando os sintomas co-
meçaram?
• Você ou sua criança apre-
sentaram febre e dificuldade
de deglutição?
• Há alguma medida que
alivie os sintomas, como
analgésicos e bebidas quen-
tes?
• Os sintomas apresenta-
dos são frequentes ou oca-
sionais?

TRATAMENTO - É feito basi-
camente com medicamentos.
Se for uma amigdalite sim-
ples, o médico poderá pres-
crever remédios anti-inflama-
tórios, que irão combater a in-
flamação, além de proporcio-
nar alívio da dor.

ESPAÇO SAÚDE 

Inflamação das amígdalas requer atenção e cuidados
Doença é mais comum em crianças em pré-adolescentes; procure um
especialista se estiver com dor de garganta por mais de 24 horas




