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Uma trajetória de fé, força e determinação!
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Em agradecimento e reconhecimento pela construção

e fundação da Cooperativa Mista Agropecuária Witmarsum,

nosso muito obrigado.

Continuamos com fé, força e determinação.

Witmarsum, 04 de agosto de 2012.

Para

Ewald Warkentin
Diretor Presidente
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Peter Pauls Senior
1951 a 1967

Pedro Sawatzky
1968 a 1977

Horst Gunther Kliewr
1977 a 1982

Sieghard Epp
1983 a 1997

Arthur Sawatzky
1998 a 2006

Ewald Warkentin
a partir de 2007

Presidentes da Cooperativa Witmarsum
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Sede da Cooperativa Witmarsum

A sede f

menonitas em 07 de junho de 1951. Situada 

num belo vale no centro da Fazenda Cancela, 

de propriedade de Roberto Glasser, tinha em 

suas instalações mangueiras, troncos, 

estábulos, barracões e a casa-grande. 

As construções antigas foram transformadas 

em salão de uso múltiplo onde eram 

celebrados cultos, assembléias e festas em 

geral. Outros barracões transformaram-se em 

salas de aula, usina de leite, armazém, 

mercado, escritório, e a casa da sede foi 

adaptada para servir de hospital.

com 7.617 hectares oi adquirida pelos 
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Vista aérea da sede da Cooperativa Mista 

Agropecuária Witmarsum, em maio de 2008. 

Hoje moram em torno de 400 famílias na 

Colônia Witmarsum, em Palmeira, no estado 

do Paraná.

Sede da Cooperativa Witmarsum
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No pátio da 

Cooperativa são 

vistos os diferentes

meios de transporte 

da época: carroça, 

bicicleta, trator e 

caminhão. 

A costumeira 

conversa entre 

associados no pátio

da Cooperativa

continua até hoje.

Em 1964, o transporte era feito

em Kombis, uma grande evolução. 

Pátio da Cooperativa Witmarsum





Associados e funcionários da Cooperativa, na plataforma 

de recebimento de leite. Peter Warkentin, Heinzer Boldt, 

Heinrich Warkentin, Cornelius Ewert, Jacob Ewert, 

David Harder, Hans Warkentin e Walter Warkentin.

Associados carregando a ração, geralmente

no primeiro dia útil do mês.

anos
23





anos
23

Plantel de gado leiteiro, 

criado exclusivamente a pasto.

Desenvolvimento da Pecuária

Vacas tratadas em confinamentos.

Julgamento de animais de grande produção, 

nas Exposições realizadas em Witmarsum.
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Em 1960 começou a mecanização na ordenha (Elza Janzen).

Atualmente a sala de ordenha está cada vez mais moderna, 

para garantir melhor qualidade de leite, rapidez e

comodidade para o trabalhador e bem estar para o animal.       

foto a ser feita
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O transporte leiteiro nos primeiros anos foi feito com cavalos 

e carroça. Algum tempo depois, precisaram  adaptar a 

carroça, pois a produção aumentava diariamente. 

Heinrich Johann Warkentin é o condutor.

Recebimento de leite na nova usina construída em 1964, 

o leite já era transportado por trator e carreta. Era tirada 

amostra para medição do índice de gordura no leite. 

Os produtores recebiam o pagamento conforme análises.

Transporte do Leite
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Coleta do leite com caminhão tanque. 

O leite nas propriedades é armazenado em tanques

devidamente resfriados. É tirada amostra para verificar

acidez, crioscopia, células somáticas, gordura, proteína, 

contagem bacteriana, e ainda, se existe resíduo de 

antibiótico. Tudo para fornecer um produto de

altíssima qualidade.
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Walter Warkentin está pesando o leite de cada 

produtor individualmente. Abram Enns fazia as 

anotações. Em cada latão e em cada tampa, existe

um número de identificação do sócio. Em destaque, 

nº 50, associado ?????????????????????????????.

Recepção de leite toda mecanizada, sempre mantendo

a temperatura ideal para a conservação do produto.

Recepção do Leite
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Hans Gerhard Ewert e Manfred Vogt fabricando manteiga. 

Fabricação de queijos. 

Arthur Berg.

Leite envasado em frasco de vidro, 

com marca própria: CANCELA.

Industrialização dos derivados de leite
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Visita do Presidente do Brasil, Ernesto Geisel e esposa, 

Governador Jayme Canet Jr. e esposa, ministros 

da educação, agricultura, assessores presidenciais

e demais autoridades, em 05 de março de 1977.

Interior da nova Fábrica sendo visitada.

Inauguração da nova Fábrica de Laticínios





Leite pasteurizado Cancela.

Leite UHT Cancela.
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Cancela: amor pelo leite
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Queijos Finos
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Moagem da espiga de milho, 

ração da época para os animais.

Ensacamento de diversas rações, 

todas de alta qualidade.

Fábrica de Rações
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Painel de Controle da Fábrica de Rações.

Estoque e armazenamento

em pallets da ração ensacada. 

Diferentes apresentações da ração: 

farelada e peletizada.





Colheita mecanizada, primeira colheitadeira.

Um pouco mais modernizada, 

já não necessita do trator.
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Colheita com tecnologia avançada, 

e grandes quantidades.

Desenvolvimento da agricultura
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Dia de campo são realizados para orientação dos

 agricultores, visando o aumento da produtividade (milho).

Preparo da alimentação 

para os animais (pré-secado).

No campo, pré secado.

Produção de Canola, cultura de inverno.
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Venda de medicamentos, rações e produtos em geral.

Farmácia Veterinária





A “venda” da Cooperativa em 1962, ainda instalada numa 

das dependências da Fazenda Cancela.

Supermercado atual com atendimento próprio.
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Supermercado
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Em 22 de março de 1959, é inaugurada a Escola que leva

o nome de Dr. Fritz Kliewer. A obra foi construída com

recursos próprios e em mutirão. No mesmo ano o ensino

complementar obteve seu reconhecimento legal. 

Em 1967 a segunda ala é construída.

Em sala de aula, todos

os alunos  com uniforme, 

impecavelmente vestidos. 

Professor Julius Legiehn.

Trabalho voluntário de moradores da Colônia. 

Else Janzen, Agnes Schartner, Karin Pauls, 

Gudrun Kliewer e Sonia Janzen.

Escola Fritz Kliewer
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Alunos e professores.

Professores e mestres da escola Fritz Kliewer: Lilian

de Geus, Ester Penner Strobel, Melitta Nikkel, Irene Kliewer, 

Gerd Uwe Kliewer, Peter Pauls Jr, Julius Legiehn.

Colégio Fritz Kliewer, 

inaugurado em setembro de 1997, 

pelo governador Aníbal Cury. 

Hoje com 420 alunos matriculados.





Igreja Evangélica Irmãos Menonitas.

Igreja Evangélica Menonita.
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Igrejas
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Hospital 25 de Novembro,

inaugurado em 05 de abrl de 1991.

Entrada do Ambulatório.

Hospital 25 de Novembro





A antiga casa-grande foi restaurada e transformada em

museu, inaugurado em 15 de setembro de 1989, como

“Museu Histórico de Witmarsum”.
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Museu





A antiga casa-grande foi restaurada e transformada em

museu, inaugurado em 15 de setembro de 1989, como

“Museu Histórico de Witmarsum”.
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A trajetória dos 60 anos, está exposta no Museu. 
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