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A
Cocamar foi homenageada dia
25/10, durante a realização do
3º Semmit Pacto Global Signa-
tários, na Associação Comer-

cial e Empresarial de Maringá (Acim), ao
receber a certificação Ouro do Selo
ODS, conquista que reforça ainda mais
o seu compromisso e imagem de em-
presa sustentável. A presidente do Ins-
tituto Acim, Nádia Felippe Soares,
conferiu um troféu ao superintendente
de Relação com o Cooperado, Leandro
Cezar Teixeira, que representou a coo-
perativa.

PRIORIDADE - “Avançar na agenda sus-
tentável tem sido uma prioridade para a
Cocamar e em nome dos dirigentes, co-
laboradores e cooperados da coopera-
tiva, expressamos nossa alegria por
essa importante premiação. Registra-
mos nossos agradecimentos a todas as
instituições que, de uma forma ou de
outra, integraram-se para que essa
conquista fosse possível”, ressaltou
Leandro.

TREINAMENTO, AUDITORIA E CERTIFI-
CAÇÃO - Com o intuito de desenvolver
internamente a cultura da sustentabili-
dade entre seus profissionais, a Coca-
mar havia contratado o Instituto Acim
para treinar um grupo de 26 colabora-
dores, utilizando uma metodologia de
gestão de projetos baseada nos Objeti-
vos do Desenvolvimento Sustentável

(ODS). Na sequência, 17 de seus pro-
jetos sustentáveis, vinculados aos 17
respectivos ODS e distribuídos por toda
a cadeia de valor da cooperativa, foram
auditados e certificados pela instituição.

RECONHECIDA - Detentora do Selo
ODS, válido por um ano, a Cocamar é
reconhecida como organização compro-
metida com os Objetivos do Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU). Em Ma-
ringá, apenas 6 empresas, de 23 audi-
tadas, fizeram jus ao Selo.

O EVENTO - Promovida nos dias 25 e
26, a terceira edição do Summit Pacto

Global Signatários envolveu o primeiro,
segundo e terceiro setores em debates
com o tema Como vencer a recessão
com sustentabilidade. O evento é uma

realização do Instituto Acim em parceria
com o Movimento Nacional ODS, cuja
coordenação da regional Maringá está
a cargo da Cocamar.

Cocamar recebe
certificação Ouro do Selo ODS 
Conquista reforça ainda mais o compromisso e a imagem de
empresa sustentável. Avançar nesta agenda tem sido prioridade

SUSTENTABILIDADE
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P
ara se manter competitivo em
um segmento extremamente
concorrido e repleto de desa-
fios, mais do que nunca se faz

necessário colocar em prática uma pre-
missa básica: crescer.

No caso da Cocamar, isto significa am-
pliar a cada ano os volumes de recebi-
mento de produtos, bem como de for-
necimento de insumos, aumentando a
participação de mercado, bem como in-
gressar em novos negócios visando a
agregar mais resultados aos coopera-
dos, além de aproveitar oportunidades
e potencialidades regionais, em um pro-
grama de expansão.   

Para o produtor, crescer não está, ne-
cessariamente, em comprar ou arren-
dar mais terras e, sim, trabalhar com
tecnologias adequadas para que a ativi-
dade seja conduzida de modo a explorar
todo o potencial produtivo das lavouras
e ampliar as médias de produtividade,
além de fazer um minucioso gerencia-
mento no sentido de racionalizar custos
e minimizar riscos. Isso vai garantir
crescer com rentabilidade.  

É matemático: o crescimento sustentá-
vel dilui os custos, assegurando resul-
tados; mas quando não se consegue
crescer, os custos se avolumam, com-
prometendo a rentabilidade e enfraque-

cendo a capacidade de se permanecer
no negócio.

Ao mesmo tempo em que está deter-
minada a crescer - e esse é um desafio
diário - a Cocamar procura também im-
pulsionar os seus cooperados, ofere-
cendo a eles caminhos para enfrentar
os desafios. A começar por uma orien-
tação técnica especializada, planejando
a safra e recomendando práticas como
a proteção do solo e insumos que real-
mente podem fazer a diferença, cujas
vendas são bastante antecipadas, ofe-
recendo condições de preços atraen-
tes (devido aos grandes volumes ne-
gociados junto às empresas parceiras),
o que permite também travar os cus-
tos. 

Como parte desse planejamento, neste
mês de novembro todas as unidades Co-
camar vão ofertar condições especiais
na campanha de vendas de insumos
para o inverno. Assim, aqueles coope-
rados que ainda não anteciparam os
seus negócios, têm a chance de se pre-
parem para a safra com insumos de
qualidade e bons preços.

A Cocamar acompanha todo o ciclo da
produção, estando sempre junto dos
produtores, sendo também a melhor
opção na hora da entrega, dada a tran-
quilidade que isto representa. Entregar

a colheita na Cocamar é trabalhar com
absoluta segurança.

Outro trabalho importante da coopera-
tiva é a busca constante de oportunida-
des para que os cooperados consigam
expandir os seus negócios e abrir mais
perspectivas para que os filhos, por sua
vez, ampliem participação na atividade
familiar.

Temos, por exemplo, o programa de re-
novação de áreas de canaviais no oeste
paulista, com o envolvimento de mais de
100 famílias de cooperados e, tema
desta edição do Jornal Cocamar, a aber-
tura de grandes espaços para as cul-
turas mecanizadas também nas ime-
diações de Paranacity e Paranapane-
ma, no noroeste do Paraná, o que vem
ocorrendo mais intensamente desde
2015.

Presente nessas regiões há décadas,
com suas estruturas e profissionais téc-
nicos, a Cocamar tem incentivado a in-
tegração lavoura-pecuária-floresta
(ILPF) e oferecido todo o respaldo aos
produtores que, com dinamismo, lan-
çam mão das melhores tecnologias e
obtêm números expressivos a cada ano,
a ponto de alguns deles figurarem entre
os campeões de produtividade de soja
da cooperativa, avançando em seu cres-
cimento sustentável.

Crescer, mas de
forma sustentável

PALAVRA DO PRESIDENTE

Divanir Higino,
presidente da Cocamar

Não é comprar ou arrendar mais terras e, sim, trabalhar com tecnologias
adequadas para explorar todo potencial produtivo das lavouras, além de fazer
um minucioso gerenciamento para racionalizar custos e minimizar riscos

Ao mesmo tempo em que está determinada a crescer, a
Cocamar procura também impulsionar os seus cooperados,
oferecendo a eles caminhos para enfrentar os desafios



P
róxima à divisa com o oeste
paulista, no noroeste do Para-
ná, a região de Paranacity está
no caminho de quem segue pa-

ra o vizinho estado pela PR-463, no tre-
cho entre Nova Esperança e Santo
Inácio. Esse foi o destino no dia 22/10
do Rally Cocamar de Produtividade. 

AMBIENTE HOSTIL - Os solos arenosos
apresentam baixos teores de argila e as
temperaturas se mantêm elevadas du-
rante a maior parte do ano, o que cria
um ambiente hostil às culturas de
grãos. Contudo, o avanço tecnológico e
a presença da Cocamar vêm fazendo
desse lugar uma vitrine de oportunida-
des para produtores interessados em
crescer.

CELEIRO - “A região vai se transformar
em um novo celeiro de produção de
grãos, é só uma questão de tempo”, co-
menta Lucas Facini Marchi, gerente
das unidades da cooperativa em Para-
nacity e Paranapoema. Já são 13 mil
hectares ocupados pela soja no verão e
parte destinada ao milho, no inverno.
Segundo ele, a tendência é que os nú-
meros continuem crescendo nas próxi-
mas safras, impulsionados por produto-
res com perfil tecnificado e capacidade
operacional, que não abrem mão de se-
guro. A soja está entrando também em
programa de reforma de solos degrada-
dos, como áreas antes ocupadas pela
cultura da mandioca. 

FUTURO PROMISSOR - A cada ano,
graças a um consistente trabalho da Co-
camar, que incentiva a expansão da olea-
ginosa a partir do emprego de tecno-
logias adequadas e práticas conserva-
cionistas, o avanço vem acontecendo e
já não há dúvida quanto ao futuro pro-
missor do lugar, onde as terras são re-
lativamente baratas e não há, ainda, a
pressão dos arrendatários como se vê
em outras partes do estado, caso de

Maringá, distante apenas 75 quilôme-
tros de Paranacity. 

EXPANSÃO - “A Cocamar sempre acre-
ditou no potencial da região”, observa
Lucas, explicando que de 2015 para cá
a expansão das culturas de grãos tem

se intensificado. Com isso, as unidades
de Paranacity e Paranapoema vêm ba-
tendo sucessivos recordes de recebi-
mento de grãos, ao mesmo tempo em
que as vendas de insumos disparam. 

COBERTURA - Para quem se habilita a

cultivar o solo arenoso, um requisito
básico é a cobertura para proteção da
superfície e a recomposição de matéria
orgânica, feita com palhada de braquiá-
ria semeada no outono/inverno. Além
de reter umidade e oferecer condições
mais favoráveis para o desenvolvimento

RALLY COCAMAR

Maestrello (de chapéu) com o pessoal da Cocamar e do Sicredi, que acompanhou o Rally
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O novo celeiro de produção de grãos
Região de Paranacity abre caminho para a soja e a tendência é que os números continuem
crescendo, impulsionados por produtores com perfil tecnificado e capacidade operacional

O milheto também é usado para a cobertura de solo
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Assistido pelo engenheiro agrônomo
Douglas Chagas Nascimento, da Coca-
mar, o produtor Danilo Trujilo - que
também é agrônomo - conta que o in-
vestimento em tecnologias é cons-
tante, tanto em produtos e práticas
quanto em maquinários. “A partir da
experiência do meu sogro [Paulo Della
Torre] e trocando informações com os
técnicos da cooperativa, estamos con-
seguindo resultados muito bons”, afir-
ma, valorizando o acompanhamento
técnico prestado pela cooperativa. 

PRODUÇÃO - “Nós sempre trabalha-
mos para ter boas produtividades e es-
tamos colhendo os frutos”, diz ele,
frisando que o solo arenoso, desde que
bem estruturado, corrigido com calcá-
rio e gesso, e tendo uma boa cober-
tura, produz como qualquer outro,
inclusive o milho no inverno. 

RECOMENDAÇÕES - “Os produtores,

de um modo geral, são muito recepti-
vos às nossas recomendações”, sa-
lienta Douglas, citando como exemplo
a escolha de variedades mais indicadas
para o solo arenoso. 

das plantas, a palha serve de ante-
paro, evitando que o solo fique muito
aquecido. Sem falar que a braquiária
possui raízes agressivas, capazes de
romper a camada de compactação, o
que, entre outros benefícios, facilita a
infiltração de água. 

ALTAS MÉDIAS - No último ciclo de
verão (2020/21) a média da produção
de soja ficou em 130 sacas por al-
queire (53,7/hectare), mas alguns
produtores, já com tradição na cul-
tura, têm ido muito além e até despon-
tado entre os vencedores de concur-
sos de produtividade, em que concor-
rem com colegas da terra roxa. É o
caso do cooperado César Vellini, que
na última safra repetiu a boa perfor-

mance que tem feito dele um campeão
recorrente na categoria Integração La-
voura-Pecuária-Floresta (ILPF) no Prê-
mio de Super Produtividade de Soja
promovido pela Cocamar. Vellini al-
cançou 180 sacas de média geral
(74,3/hectare). 

EXEMPLOS - Por sua vez, Danilo Tru-
jilo, membro da família Della Torre, re-
gistrou acima de 200 sacas/alqueire
(82,6/hectare) na área do concurso e
160 (66/hectare) de média geral no
Prêmio Colher Mais 2021 organizado
pela empresa Timac em parceria com
a Cocamar. São exemplos que tornam
indiscutíveis os argumentos em favor
da região, onde só não há espaço para
aventureiros. 

Resultados aparecem

Danilo Trujilo, ligado à família Della Torre, é um dos
campeões de produtividade de soja na região

Lucas, o produtor Danilo Trujilo e o agrônomo Douglas





“O potencial da região é muito grande”,
afirma Alisson Galbiate, que também é
engenheiro agrônomo da unidade de Pa-
ranacity. Ele afirma: a região oferece
muitas oportunidades e os produtores
estão enxergando isso, inclusive gente
de outras regiões que chega com o in-
teresse de arrendar terras.

ESPAÇO PARA TODOS - “A capacidade
operacional, com estrutura própria de
maquinários, é essencial”, observa Alis-
son, fazendo referência também à ne-
cessidade de contar com operadores
bem treinados: “tem espaço para todo
mundo aqui, mas é preciso estar bem
preparado”. E recomenda que os inte-
ressados procurem a unidade da coope-
rativa: “Ficamos à disposição para
orientar no que for preciso”. 

ILPF - A respeito das altas produtivida-
des ali obtidas, o agrônomo destaca que

principalmente quem investe em ILPF e
segue à risca as orientações técnicas,
geralmente tem conseguido médias se-
melhantes ou até superiores às da terra
roxa.

CRESCIMENTO - Saber aproveitar as
oportunidades é com Fabrício Maestre-
llo, um produtor de 42 anos formado em
administração de empresas, da própria
região, que começou a lidar com soja em
2015 numa área de 10 alqueires (24,2
hectares), utilizando um pequeno trator
e uma plantadeira de nove linhas. De lá
para cá, “sempre trabalhando com os
pés no chão” e conseguindo boas mé-
dias, ele partiu para arrendar terras
pela vizinhança e estruturou um robusto
parque de máquinas conectadas e dota-
das de tecnologias para agricultura de
precisão. 

DESAFIOS - Atualmente Maestrello

está à frente de 300 alqueires (726
hectares) dos quais 10% próprios, mas
não pretende parar por aí. Segundo ele,
a região oferece muitas oportunidades
para produtores que querem crescer e
trabalham com tecnologias. “Eu gosto
desses desafios e me sinto seguro

tendo o apoio da Cocamar”, observa o
produtor, ressaltando que o solo are-
noso requer cuidados e sem o apoio téc-
nico especializado da cooperativa seria
muito arriscado produzir. 

SOBRE O RALLY - O Rally Cocamar de
Produtividade, em sua sétima edição
consecutiva e com a proposta de co-
nhecer as práticas sustentáveis no
campo, conta com o patrocínio das se-
guintes empresas: Basf, Fairfax do Bra-
sil - Seguros Corporativos, Fertilizantes
Viridian, Zacarias Chevrolet e Sicredi
União PR/SP (principais), Cocamar Má-
quinas, Lubrificantes Texaco, Estratégia
Ambiental e Irrigação Cocamar (institu-
cionais), com apoio da Aprosoja/PR,
Cesb e Unicampo.

Oportunidade para crescer

O produtor Fabrício Maestrello começou com 10 alqueires de soja em
2015 e, atualmente, planta em 300, sendo 90% das terras arrendadas

Veja o vídeo desta matéria
acessando o QRCode

RALLY COCAMAR
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No município de Diamante do Norte, a
170 quilômetros de Maringá, a equipe
do Rally e Basf foi recebida pelos produ-
tores Edvaldo Baveloni e Édio Favoretto.
residentes em Maringá, onde mantêm
propriedades, ambos arrendam grandes
áreas nos solos arenosos naquela região
no extremo noroeste, considerada uma
nova fronteira para a soja.

CORAGEM - Para ser um arrendatário
de terras, especialmente no extremo
noroeste do Paraná, é preciso ter muita
coragem, afirma o cooperado Edvaldo
Baveloni. Mas garante: “é possível pro-
duzir, desde que se trabalhe com tecno-
logias adequadas, cobertura do solo e
muito profissionalismo. “Não há espaço
para aventureiros”.

FUNDAMENTAL - Baveloni comenta que
a tecnologia avançou muito, assim como
o manejo do solo. “O investimento em
uma boa cobertura do solo, como a bra-
quiária, que vai reter a umidade, é fun-
damental”, afirma o produtor. Por outro
lado, ele nunca deixa de fazer seguro de
tudo.

INSUMOS - É preciso, ainda, conhecer
bem o terreno e as características do
lugar para decidir sobre os insumos, os
materiais que serão utilizados e testá-los:
“Estamos no terceiro ano na região e já
experimentamos vários materiais para
identificar os que mais se sobressaem”.

MÉDIA - Baveloni e Édio Favoretto têm
obtido a média entre 120 e 130 sacas
por alqueire (49,5 a 53,7 sacas/hec-
tare). Já no milho, a situação é outra:
“Não tivemos prejuízo por causa de se-
guro, do Proagro. Sem isso, a gente iria
ficar no vermelho”, diz Baveloni, que des-
taca o trabalho da Cocamar e de empre-
sas parceiras da cooperativa, sempre
juntas do produtor, preocupadas em ofe-
recer soluções.

TÉCNICO - Segundo ele, o produtor pre-
cisa ter conhecimento da atividade que
está desenvolvendo, mas a presença do
técnico especializado da cooperativa e da
empresa fornecedora faz muita dife-
rença.

JUNTOS - Patrocinadora pelo quarto
ano consecutivo do Rally Cocamar de
Produtividade, a empresa Basf deu iní-
cio a uma ação de impacto junto aos
produtores cooperados da Cocamar.
Conforme explica o representante téc-
nico de vendas da companhia, Rafael
Franciscatti, o objetivo é estar cada vez
mais próximo do produtor: “Vamos até
ele para escutá-lo, conhecer um pouco
mais de sua realidade. Queremos estar
juntos em seus desafios, ajudando-o a
superá-los, bem como melhorar a expe-
riência do produtor em participar co-
nosco da empresa, sempre fortalecen-
do a parceria”.

INOVAÇÃO - O engenheiro agrônomo
Rafael Franciscatti, da Basf, explica que
cada safra demanda uma tecnologia di-
ferente. “A Basf é uma empresa de ino-
vação, sempre lançando novas tecnolo-
gias”, afirma.

NEMATICIDA - Entre as novidades apre-
sentadas pela empresa está um novo ne-
maticida para ser testado no arenito. “A
nossa ideia, além de acompanhar e dar
respaldo, é trazer esses novos produtos
e validá-los aqui, trabalhando com os
produtores, os funcionários deles e a as-
sistência técnica da cooperativa”, com-
pleta. Acompanhou o Rally nessa viagem
o engenheiro agrônomo Gustavo Men-
des, da Cocamar.

RALLY COCAMAR

Com tecnologia, é possível produzir no arenito
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A empresa Basf deu início a uma ação de impacto
junto aos produtores cooperados da Cocamar





O mês de outubro foi atingido por volu-
mes históricos de chuvas. Em Doutor Ca-
margo, a 30km de Maringá, as precipi-
tações totalizaram 452 milímetros - a
maior quantidade desde janeiro de 2007,
quando os pluviômetros registraram 450
mm. O assunto foi abordado pelo Rally
Cocamar de Produtividade. 

ACOMPANHAMENTO - Quem faz um de-
talhado acompanhamento de chuvas, há
21 anos, é o cooperado da Cocamar,
Jorge Pedro Frare, produtor de soja e
milho. Suas informações, inclusive, são
utilizadas oficialmente. O curioso é que a
enorme quantidade de chuvas em outu-
bro contrasta com o baixo nível de preci-
pitações ocorridas nos últimos seis
meses, de apenas 270 mm, quando o es-
tado, de uma forma geral, enfrentou uma
das maiores estiagens em muitos anos.

DANOS - As volumosas chuvas do mês
impactaram na agricultura, provocando
erosão com as enxurradas que deixaram
um rastro de destruição e levaram em-
bora a camada mais fértil do solo. Além
disso, a quantidade de água ocasionou o
que os técnicos chamam de lixiviação - o
derretimento dos fertilizantes que são le-
vados para camadas inferiores do solo. A
umidade excessiva, também, favoreceu o
desenvolvimento de um fungo que causou
a morte de plantas. Tudo isso sem esque-
cer dos estragos deixados pelos tempo-
rais, os ventos fortes e, principalmente,
das tempestades de granizo.

SOLOS PROTEGIDOS - O engenheiro
agrônomo Fernando Smith, da unidade
local da Cocamar, explica que este é um
momento em que se pode ver a impor-
tância das boas práticas. Em solos bem
protegidos com palhada, no caso a co-
bertura de braquiária, praticamente não
são observados problemas com a erosão,
tendo havido, ainda, baixa incidência de
ervas de difícil controle - diferente do que
se viu em solos desprotegidos. “A cober-
tura dificulta a formação de enxurradas,
absorve a água, retém umidade e inibe o
desenvolvimento de ervas”, comenta. 

PREVISÃO - Contatado pelo jornalista
Sérgio Mendes, do RIC Rural, que acom-

panha o Rally, o meteorologista Luiz Re-
nato Lazinski, do Instituto Nacional de
Meteorologia (Inmet), informa que a pre-
dominância do fenômeno climático La Niña
poderá trazer menos quantidades de chu-
vas que o normal durante o ciclo de verão
2021/22, sobretudo entre os meses de
novembro e janeiro.

SEMEANDO - Visitados pela equipe do
Rally Cocamar de Produtividade no início
de novembro, o produtor Carlos Kojima
e o sobrinho Willian, de Assaí, região de
Londrina, estavam completando a seme-
adura da soja. Cooperados ligados à uni-
dade local da Cocamar, ambos cultivam
130 alqueires (314,6 hectares) entre
terras próprias e arrendadas. 

SAFRA CHEIA - Animados pelas chuvas
ao longo do mês de outubro, os dois
estão confiantes em uma safra cheia.
“Se tudo der certo, quem sabe a gente
vai conseguir 170 sacas por alqueire
(70,2 sacas/hectare)”, comentou
Carlos. Há algum tempo eles alcança-
ram essa marca, mas nos últimos
anos, por causa das adversidades cli-
máticas, a produtividade tem ficado ao
redor de 145 sacas/alqueire na média
(59,9/hectare).

PROFISSIONALISMO - Assistidos pelo
engenheiro agrônomo Leandro Kondo, da
Cocamar, os Kojima fazem o que cabe a
eles quando o assunto é profissionalismo
e tecnologia: investem em insumos de
qualidade, adotam boas práticas e traba-

lham com agricultura de precisão, aten-
didos pela filial da Cocamar Máquinas
John Deere em Cornélio Procópio. Seus
maquinários possuem piloto automático
e sistema RTK (que possibilita o sinal para
o acompanhamento remoto, por parte da
concessionária) enquanto as plantadeiras
fazem o corte de linha, ou seja, não re-
montam sementes).

SEMENTE BOA - Quando da passagem
do Rally, os Kojima estavam refazendo a
semeadura em uma pequena área na pro-
priedade em Jataizinho, município vizinho,
pois chuvas intensas acabaram “selando”
a superfície e impedindo a germinação.
Graças à precisão, a semeadura é feita
sempre na mesma linha, o que reduz os
efeitos da compactação do solo. “Na hora
de adquirir uma semente, somos muito
cuidadosos. Semente boa precisa ter
vigor e germinação”, diz Carlos.

UBS - As sementes são oriundas da
Unidade de Beneficiamento de Semen-
tes (UBS) da Cocamar em São Sebas-
tião da Amoreira, município daquela
mesma região. A estrutura realizou o
tratamento de 10 mil toneladas de se-
mentes em 2021, o correspondente a
250 mil sacos de 40 quilos. “Neste
ano, foram investidos mais de 10 mi-
lhões de reais em maquinários mais
modernos e também na colocação de
isolamento térmico no armazém”, co-
mentou o gerente Diogo Amaral.
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Desde 2007 não chovia tanto em outubro

RALLY COCAMAR

Carlos e Willian Kojima, de Assaí, e o agrônomo Leandro Kondo: animados pelas chuvas

Veja o vídeo desta matéria
acessando o QRCode
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E
stimular a presença de abelhas
na propriedade faz bem para o
meio ambiente e o bolso do pro-
dutor. Foi para conhecer uma ini-

ciativa exemplar nesse sentido que o
Rally Cocamar de Produtividade esteve
no início de outubro no Sítio Águas Cla-
ras em Paranavaí, noroeste paranaense,
onde em 30 alqueires (72,6 hectares)
a família Miranda mantém pomares de
laranja e floresta de eucaliptos.

SUSTENTÁVEL - O incentivo à apicultura
está sendo feito pela Cocamar por meio
do projeto Florada Consciente, imple-
mentado em parceria com a Coopera-
tiva de Produtores do Comércio Soli-
dário (Coopsoli) e prevê desenvolver a
produção sustentável de laranjas. O ob-
jetivo é fomentar a criação de abelhas
com a adoção de práticas de convivên-
cia, sendo a citricultura uma das ativi-
dades mais beneficiadas pela polinização.
Estudos apontam que em sistemas bem
conduzidos, a produtividade pode ser
35% maior.  

ALTAMENTE PRODUTIVO - No Sítio
Águas Claras, a alta produtividade está
a olhos vistos. A média varia de 2,5 a 3
caixas de 40,8kg por planta, bem acima
quando se compara com a média nacio-
nal de 1,5 caixa/planta.

EUROPEIAS E NATIVAS - O produtor
Nestor Miranda Filho conta que adqui-
riu a propriedade há doze anos e,
desde então, em companhia da esposa
Clemência e da filha Cristiane, que é
bióloga e tecnóloga ambiental, tem
procurado avançar na criação de abe-
lhas. “Começamos devagar e fomos
gostando”, diz. Além da espécie euro-
peia, cujas caixas foram instaladas
junto a mata ciliar, há também as nati-
vas, sem ferrão, igualmente importan-
tes para a polinização, que se aninham
em pequenas caixas colocadas próxi-
mas à casa. Hoje, a propriedade é o
que pode ser chamada de “pasto apí-
cola”, com grande variedade de frutí-
feras e árvores que florescem o ano
inteiro.

FLORADA CONSCIENTE

Citricultor produz mais
com a presença de abelhas
Rally Cocamar esteve no Sítio Águas
Claras, em Paranavaí, onde a alta
produtividade está a olhos vistos

Veja o vídeo desta matéria
acessando o QRCode





PRESERVAR - A engenheira
agrônoma Nayara Nascimento Souza, da
unidade da Cocamar em Paranavaí, co-
menta que os citricultores, de um modo
geral, se preocupam em preservar as
abelhas, pois sabem da sua importância
para os pomares e o equilíbrio dos ecos-
sistemas. Quando chega o período de
florada, a pulverização é noturna e eles
optam por um grupo de inseticidas
menos agressivo, como os biológicos. 

FECUNDAÇÃO CRUZADA - “As flores da
laranjeira, à princípio, não precisariam
da polinização, pois se autofecundam.
Mas quando a abelha faz a fecundação
cruzada, segundo estudos, o fruto fica
maior, assim como a taxa de pega-
mento, sem falar da diferença na pro-
dutividade”, detalha Nayara.

ATRATIVO - Cristiane Bazzo Miranda, a
filha de Nestor e Clemência, observa
que as árvores com flores funcionam
como um atrativo para os enxames. A
opção de contar também com espécies
nativas de abelhas decorre do fato de o
manuseio ser mais fácil e o mel, muito
procurado, valer três vezes mais.   

PEQUENOS E MÉDIOS - Idealizado e sob
a supervisão da engenheira agrônoma

Amanda Caroline Zito, que responde
pela coordenação de culturas perenes
da área técnica da cooperativa, o pro-
jeto Florada Consciente está voltado
principalmente para pequenas e médias
propriedades de produtores cooperados
do noroeste e norte do Paraná. 

PARCERIA - Amanda explica que todos

ganham como resultado de parcerias
entre citricultores e apicultores.
De um lado, pomares mais pro-
dutivos, de outro uma renda
extra com a produção de
mel e, por fim, uma citri-
cultura mais sustentável.

NÚMEROS - O projeto
tem a participação de
110 produtores de la-
ranja. Em 3,7 mil hecta-
res de pomares, estão
sendo introduzidas 2,3 mil
caixas de abelhas.

FLORADA CONSCIENTE

Família Miranda já colhe os resultados de
um trabalho que começou há 12 anos

Jor na l  d e  S er v iço  Co camar   |   15





O
Dia de Campo sobre citricul-
tura que a Cocamar promo-
veu dia 28/10 em sua Uni-
dade de Difusão de Tecnolo-

gias (UDT) de Guairaçá, município da
região de Paranavaí, teve um formato
híbrido e reduzido, conforme explica o
gerente técnico, engenheiro agrônomo
Rodrigo Sakurada. Foi a primeira reali-
zação, com tais características, da
cooperativa. 

APOIAR OS PRODUTORES - O superin-
tendente de Relação com o Cooperado,
Leandro Cezar Teixeira, destacou na
abertura o trabalho que vem sendo
realizado pela Cocamar para apoiar os
produtores de laranja e citar que, aos
poucos, tomando-se todos os cuida-
dos, vão sendo retomados os eventos
presenciais.

TEMAS - Dois temas foram apresen-
tados, em estações específicas: varie-
dades de clones de copas e porta-en-

xertos mais produtivos e tolerantes a
doenças, a cargo do consultor e vive-
rista Ismael Lopes; e irrigação de po-
mares, com os engenheiros agrônomos
Pedro Henrique Sambini e Felipe Mo-
rota, ambos da Cocamar (este último
coordenador da UDT de Guairaçá). 

PREVENÇÃO - Segundo Sakurada,
diante da forte redução das ocorrên-
cias de Covid-19 e a autorização das
autoridades sanitárias para a realiza-
ção de eventos, cerca de 60 produto-
res foram convidados para participa-
rem do dia de campo, mas exigindo-se
dos mesmos o protocolo de prevenção
- uso de máscaras, higienização das
mãos com álcool e distanciamento.

ALÉM DO SUCO - Os participantes
foram recepcionados com um café em
que tiveram a oportunidade de apreciar
guloseimas preparadas por famílias de
cooperados, tendo a laranja como ma-
téria-prima, como suco, bolo e geleias.

Elas fazem parte de um projeto que co-
meça a ser estimulado pela Cocamar,
denominado Além do Suco, visando a
proporcionar uma fonte adicional de
renda com a comercialização de produ-
tos.
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DIA DE CAMPO 

Cerca de 60 produtores foram convidados, exigindo-se o protocolo de prevenção.
Aos poucos, tomando-se todos os cuidados, a Cocamar vai retomando as reuniões presenciais

Primeiro evento híbrido
é sobre citros

Rodrigo Sakurada e Leandro
Teixeira: palestras técnicas

e estímulo ao projeto
Além do Suco
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N
o início de outubro foram
conhecidos os cooperados e
seus respectivos agrôno-
mos vencedores da 2º Edi-

ção do Programa Colher Mais TIMAC
Agro Cocamar 2021, referente a
safra de soja 20/21. A premiação foi
distribuída geograficamente em duas
áreas: a Regional 1, 2 (imediações de
Maringá e noroeste do Paraná) e MS;
e a Regional 3 (norte do Paraná) e SP.

PARANACITY - Na primeira regional, a
maior produtividade e o maior retorno
sobre o investimento foram conquista-
dos pelo cooperado Danilo Paiva Trujilo,
de Paranacity (PR): 208,1 sacas por
alqueire (86,0 sc/ha) e 24,5 sacas de
retorno para cada saca de investi-
mento realizado, respectivamente. Tru-
jilo recebe assistência técnica do

engenheiro agrônomo Alysson de Cam-
pos Galbiate, da unidade local.

STA. CECÍLIA DO PAVÃO - Na segunda
regional, o maior retorno sobre o in-
vestimento foi obtido pelo produtor
Jean Ivanaga, de Santa Cecília do
Pavão (PR). Ele é atendido pelo enge-
nheiro agrônomo Leandro Luppi Lima,
da unidade local da Cocamar. Para
cada saca de soja investida, Ivanaga
colheu 13,3 sacas de retorno.

CAMBÉ - Na mesma região, a maior
produtividade veio de Cambé (PR),
onde a Família Monteiro registrou a
média de 196,4 sacas/alqueire (81,1
sc/ha). A assistência técnica é pres-
tada pelo engenheiro agrônomo Gus-
tavo Mastrantonio Martins, da
unidade daquela cidade.

VIAGEM - Os campeões receberam
troféus e o direito de participarem de
uma viagem à França, em 2022,
onde, entre outras atividades, irão
conhecer o Centro Mundial de Inova-
ção - CMI - da TIMAC Agro: um dos
mais tecnificados centros de pesquisa
privado do mundo!

DESAFIOS - Ao participar da soleni-
dade de premiação, o presidente exe-
cutivo da Cocamar, Divanir Higino,
parabenizou a TIMAC Agro, tradicio-
nal parceira da cooperativa, pela re-
alização do programa Colher Mais,
destacando que a busca pelo au-
mento da produtividade, com renta-
bilidade, é um dos principais desafios
dos produtores, lembrando que isto
se torna possível por meio da utiliza-
ção das melhores tecnologias e uma

orientação profissional adequada. “A
transferência de conhecimentos e
tecnologias é uma das funções mais
nobres da cooperativa”, frisou.

FERTILIZANTES - Conforme informou
o gerente técnico Emerson Nunes, o
produtor de Paranacity, Danilo Paiva
Trujilo, conquistou as duas premia-
ções em áreas distintas, demons-
trando assim, a importância em se
ter áreas potenciais cadastradas no
programa. E como novidade, nesta
safra de soja 21/22, a 3ª Edição do
Colher Mais TIMAC Agro Cocamar,
além de uma categoria envolvendo
fertilizantes sólidos da TIMAC, haverá
também uma outra categoria envol-
vendo a aplicação do fertilizante lí-
quido Viridian Mn, produzido pela
Cocamar. 

PROGRAMA 

Busca pelo aumento da produtividade, com rentabilidade, é um dos principais desafios dos produtores

Os campeões receberam troféus e o direito de participarem de uma viagem à França em 2022

Colher Mais premia
campeões de produtividade
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E
specializada em negócios e lan-
çada há dois meses, a página
Bloomberg Línea (BL) divulgou a
lista das 500 pessoas mais in-

fluentes da América Latina neste ano,
em que inclui entre os 181 brasileiros
o nome do presidente executivo da Co-
camar Cooperativa Agroindustrial, Di-
vanir Higino.

DESTAQUES - De acordo com a publi-
cação, a seleção dos brasileiros repre-
senta a maior população e economia da
região. Entre os destaques estão em-
presários, executivos, filantropos, atle-
tas, líderes e outras personalidades
“que fazem a diferença em seus seg-
mentos de atuação e que impulsionam
o crescimento da América Latina”.

CARREIRA PROFISSIONAL - Na refe-
rência que fez a Divanir, a BL mencio-
nou: “Divanir Higino é presidente da
Cocamar, uma das maiores cooperati-
vas do Brasil, com sede em Maringá
(PR) e faturamento anual de R$ 6,9
bilhões em 2020. Construiu sua car-
reira profissional dentro da própria
cooperativa, onde ingressou em 1979
como office-boy, aos 14 anos. Passou
por vários cargos até chegar ao cargo
de diretor secretário em 2006, onde
ficou até 2013. Em 2015, assumiu a
presidência da Cocamar”.

MULHERES DO AGRO - Além de Diva-
nir, outra pessoa ligada à Cocamar está
na lista: a cooperada Carla Sanches
Rossato, moradora em Sertanópolis
(PR) e com propriedades em quatro
municípios paranaenses, onde produz
grãos e mantém pecuária de corte.
Uma das embaixadoras do Prêmio Mu-
lheres do Agro, incentiva a troca de in-
formações entre as produtoras para
fortalecer a união feminina.

Presidente da Cocamar entre os
mais influentes na América Latina
Entre os destaques estão empresários, executivos, filantropos, atletas, líderes e personalidades
que fazem a diferença em seus segmentos de atuação e que impulsionam o crescimento

PERSONALIDADE
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Divanir Higino e
Carla Sanches Rossato:
reconhecimento do trabalho
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E
ntre as principais organizações
cooperativistas do país, a Co-
camar Cooperativa Agroindus-
trial anunciou que vai investir

R$ 59 milhões na construção de uma
completa estrutura de atendimento
em Palmital, município da região oeste
paulista. 

EM AGOSTO - Em transmissão acom-
panhada por um grupo de produtores
convidados, o presidente executivo Di-
vanir Higino informou que foi adquirida
uma área de 80 mil metros quadrados
às margens da Rodovia Raposo Tava-
res, em local de fácil acesso, onde “se-
rá edificada uma das mais bonitas uni-
dades da cooperativa, com 7.550 me-
tros quadrados de área construída”.
A previsão é inaugurar as novas insta-
lações em agosto do próximo ano. 

ESTRUTURA - Compõem, a estrutura,

uma ampla loja para a comercialização
de insumos agropecuários (onde ficará
também a administração e equipe téc-
nica), armazém de insumos e área
operacional com capacidade de seca-
gem de 1.600 toneladas/dia de milho
e 2.800 toneladas/dia de soja, além de
um conjunto de silos para armazena-
gem de 36 mil toneladas de grãos. 

PRESENÇA MAIS FORTE - “A Cocamar
fortalece ainda mais a sua presença
numa região onde os produtores só
têm a ganhar quando participam ati-
vamente de uma cooperativa com
quase seis décadas de história e mui-
tas conquistas”, disse Higino, acres-
centando: “somos uma cooperativa
que mantém compromisso com o de-
senvolvimento sustentável da região,
e que também soma seus esforços a
iniciativas voltadas a apoiar a comuni-
dade onde está inserida”. 

MELHOR COOPERATIVA - Fundada em
1963, a Cocamar conta com uma rede
de 97 unidades operacionais e de
atendimento a mais de 16 mil produ-
tores cooperados nos estados do Pa-
raná, São Paulo e Mato Grosso do Sul,
e que desde meados da última década

opera em Palmital. Seu faturamento
foi de R$ 7 bilhões em 2021 e a pre-
visão é chegar a R$ 9 bilhões neste
ano. Recentemente, de acordo com a
Revista IstoÉ Dinheiro, a Cocamar foi
eleita a melhor cooperativa agrope-
cuária do Brasil.
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Palmital ganhará estrutura
de atendimento completa
Unidade será erguida numa área de 80 mil metros
quadrados às margens da Rodovia Raposo Tavares

INVESTIMENTO 
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A
Cocamar está oferecendo uma
oportunidade especial aos seus
produtores cooperados de an-
teciparem as aquisições de in-

sumos para a safra de inverno (milho e
trigo) do próximo ano. Na verdade, de
completarem suas compras, pois muitos
negócios já têm ocorrido nos últimos
meses, devido ao ano atípico. 

PLANEJAMENTO - Conforme explica o
gerente executivo de Insumos da coo-
perativa, Geraldo Ganaza, é o momento
de os cooperados finalizarem o plane-
jamento da safra de inverno 2022, ga-
rantindo o fornecimento do restante
dos insumos de que necessitam. Como
a Cocamar negocia grandes volumes
com as empresas fornecedoras, van-
tagens financeiras são repassadas a
eles.

INCERTEZAS E PREOCUPAÇÕES - Os
produtores, tanto de milho quanto de
trigo, têm consciência dos riscos e já
efetivaram a maior parte de suas aqui-
sições. Segundo Ganaza, há muitas in-
certezas e preocupações em relação
aos próximos meses, tanto no que se
refere à disponibilidade de produtos
como fertilizantes, sementes e defensi-
vos (por falta de matérias-primas e pro-
blemas logísticos, entre outros moti-
vos), quanto aos preços, que não param
de subir. 

ESTRATÉGICO - “É estratégico tomar a
decisão agora”, assinala o gerente exe-
cutivo, justificando que os cooperados
conseguem, assim, ter a tranquilidade
de contar com o fornecimento dos insu-
mos e se protegerem de novas altas nos
próximos meses. “Fica extremamente

arriscado deixar para comprar depois”,
adverte. 

BENEFÍCIOS - Ganaza lembra dos bene-
fícios e vantagens assegurados pela Co-
camar aos cooperados que anteciparam
suas compras para a safra de verão, ora

em fase final de semeadura. Promovida
no início de fevereiro, a campanha tra-
balhou com patamares de preços que os
protegeram dos fortes reajustes ocorri-
dos nos meses seguintes, garantindo o
fornecimento e permitindo estimar, in-
clusive, a sua rentabilidade.    

CULTURAS DE INVERNO 2022

Compras de insumos
precisam ser feitas agora
Segundo gerente executivo de Insumos da cooperativa, “é estratégico
tomar a decisão agora”, pois incertezas e preocupações rondam o mercado

Com uma presença cada vez mais im-
portante no segmento da pecuária, a
Cocamar mobilizou a sua rede de 97
lojas distribuídas pelos estados do Pa-
raná, São Paulo e Mato Grosso do Sul,
para a tradicional campanha de venda
de insumos para o setor. 

DESCONTOS - Conforme explica o ge-
rente comercial de insumos pecuários,
Lucas Colabone Siqueira, a campanha
teve a duração de três semanas e, além
de preços competitivos, ofereceu des-
contos por pontualidade e prazos espe-
ciais, tendo como foco produtos volta-
dos à nutrição e saúde animal. 

DECISÃO ESTRATÉGICA - “Antecipar as
compras na cooperativa é uma decisão
estratégica que recomendamos seja to-
mada pelo pecuarista”, afirma o ge-

rente. Segundo ele, o cenário de insta-
bilidade da economia e os efeitos causa-
dos pela pandemia, como dificuldades
logísticas e escassez de algumas maté-
rias-primas, podem levar nos próximos
meses a uma falta de produtos e eleva-
ção nos preços.

MAIOR RESULTADO  - Por outro lado,
lembra Siqueira, o pecuarista não pode
perder de vista a necessidade de estar
sempre investindo em tecnologias para
extrair o maior resultado possível da ati-
vidade.     

LEQUE DE PRODUTOS - A Cocamar
mantém em suas lojas um completo
leque de produtos, entre itens de fabri-
cação própria (como rações, suplemen-
tos minerais e madeira tratada) e das
marcas mais conceituadas do mercado,

entre medicamentos, vacinas, ferra-
mentaria, acessórios, troncos, equipa-
mentos e sementes de forrageiras. 

CAMPANHAS - O gerente observa
também que as campanhas de vendas
da Cocamar para o setor pecuário se

concentram em dois momentos ao longo
do ano: no mês de julho, quando há
maior procura por sementes de pasta-
gens e saúde animal, e outubro/novem-
bro, na entrada da estação quente e
mais chuvosa, em que as condições das
pastagens melhoram naturalmente.

Produtos pecuários 





A
Cocamar possui o melhor ges-
tor de frotas do Brasil. Ezequiel
Scopel, gerente executivo de
Logística Integrada da coopera-

tiva, obteve o importante reconheci-
mento, conquistando o primeiro lugar no
ranking elaborado anualmente pelo Ins-
tituto Parar em parceria com a NAFA
Fleet Management Association, dos Es-
tados Unidos. Na categoria The 100
Best Fleets, etapa Brasil, a Cocamar foi
premiada com a quinta colocação, per-
manecendo entre os 20 melhores cases
de Gestão de Frotas do país pelo quarto
ano consecutivo. 

EM NÍVEL NACIONAL - Há anos Sco-
pel, 34 anos, graduado em Sistemas
de Informação, com especialização em
Desenvolvimento de Software e Novas
Tecnologias, Gestão de Pessoas, Ges-
tão de Negócios, Advanced Executive
in Cooperativism e mestrando em Ges-
tão de Cooperativas, vem se desta-
cando entre as primeiras colocações,
assim como a Cocamar tem-se posicio-
nado entre as melhores organizações
a nível nacional. 

VIDA SEGURA - Para o profissional, que
no ano passado já havia recebido menção
honrosa, concedido a um seleto grupo
de gestores de frotas, chegar ao topo
de uma avaliação feita por renomados
especialistas nacionais e internacionais
“é a colheita de um fruto que foi seme-
ado e cultivado ao longo de mais de qua-
tro anos, resultado de um trabalho de
gestão e dos colaboradores que enten-
deram a importância do Projeto Vida Se-
gura na condução de veículos”. 

MUDANÇA CULTURAL - Scopel ressalta
que o “Projeto demandou um intenso
trabalho de mudança de cultura que tem
se desenvolvido de forma brilhante e é
uma referência”. A iniciativa principal se
resume na implantação de um sistema
de telemetria para o uso dos veículos co-
nectados ao reconhecimento facial, que

tem aprimorado o comportamento dos
condutores, e ainda reduzido acidentes,
multas, consumo de combustível e des-
gastes dos veículos. 

VALOR - “Vida não tem preço, vida tem
valor”, acrescenta o gerente executivo,
frisando que o principal objetivo é a se-
gurança dos colaboradores. "Segurança
é um valor que não abrimos mão! Gestão
de Frotas é Gestão de Vidas", conclui. 

TRANSCOCAMAR - “Uma grande con-
quista”, observa o superintendente de
Operações Osmar Liberato, referindo-se
ao reconhecimento obtido por Scopel e
pela cooperativa, destacando ainda que
a decisão tomada há alguns anos de cen-
tralizar a gestão de frotas, profissionali-
zar a estrutura e colocá-la sob o con-
trole da coligada da cooperativa, a Trans-
cocamar, fez da Cocamar, uma das mais
bem avaliadas do país. Para ele “é grati-

ficante ver o trabalho realizado por mui-
tas mãos atingir um nível de excelência,
o que não se constrói do dia para a
noite”. 

RESPONSABILIDADE - Liberato comen-
ta também que “por estar entre as me-
lhores práticas de gestão de frotas e
contar  com um gestor premiado como
o melhor do país, a responsabilidade au-
menta ainda mais".
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Cocamar é premiada por Gestão de Frotas
Além de ter o melhor gestor do Brasil, cooperativa é a quinta colocada
entre os melhores cases do país pelo quarto ano consecutivo

RECONHECIMENTO

Scopel: colheita de um fruto cultivado por mais de quatro anos, resultado de trabalho
de gestão e dos colaboradores que entenderam a importância do projeto
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N
a AGO (Assembleia Geral Ordi-
nária) da Cocamar realizada em
janeiro deste ano, os coopera-
dos decidiram doar 407 mil

reais do volume total de sobras da movi-
mentação financeira a que teriam direito,
para que o Instituto Constâncio Pereira
Dias de Responsabilidade Socio-ambiental,
ligado a cooperativa, destinasse para hos-
pitais e entidades assistenciais que aten-
dem famílias carentes, pacientes com
câncer internados e deficientes, entre ou-
tros, que estavam precisando de apoio
nesse momento de pandemia. 

ENTIDADES - Desde então, o Instituto
vem realizando as doações em nome dos
cooperados. Até o final de outubro, foram
atendidas cerca de 30 entidades e hos-
pitais em toda a área de atuação da Co-
camar nas regiões norte e noroeste do
Paraná, oeste de São Paulo e sudoeste
do Mato Grosso do Sul e as doações con-
tinuam até dezembro.  O Instituto fará
uma prestação de contas completa du-
rante a AGO da Cocamar em 2022, bem
como no relatório de gestão e na AGO do
Instituto, segundo Sabrina Ambrósio,
analista de Sustentabilidade.

RESPIRADORES - Parte dos recursos
foram destinados a campanha, para a
compra de equipamentos para o sistema
público de saúde, liderada pela Associa-
ção Comercial e Empresarial de Maringá
(ACIM), da qual a Cocamar foi uma das
grandes parceiras. Destinados a hospi-
tais e unidades de saúde de Maringá, os

equipamentos foram usados no trata-
mento de pacientes com covid-19. Junto
a outras empresas e entidades foram in-
vestidos mais de R$ 3 milhões, que inclu-
íram a compra de 16 respiradores, 10
monitores, 20 oxímetros, medidores de
sinais vitais, entre outros, para Unidades
de Terapia Intensiva (UTIs). 

EPIS - A campanha incluiu a compra de
20 mil máscaras N95 para profissionais
de saúde de 30 municípios da região;
máscaras face shield destinadas às uni-
dades públicas de saúde, luvas, aventais
e álcool para hospitais, asilos, associa-
ções beneficentes e unidades de saúde,
além da doação de 50 mil máscaras para
a população.

RESPONSABILIDADE SOCIAL - “Como
cooperativa, nossa atuação também é
pautada na responsabilidade social e em
investimentos na comunidade, e durante
a pandemia não foi diferente. Contribuí-
mos com campanhas de investimento na
saúde pública de diversos municípios,
além de termos tido um trabalho intenso
e importante de conscientização e pre-
venção do coronavírus junto aos nossos
colaboradores e cooperados”, diz o ge-
rente de cooperativismo da Cocamar,
João Sadao.

DEPENDÊNCIA DAS DOAÇÕES - O Hos-
pital Evangélico de Londrina, que há 73
anos atende todos os municípios que
fazem parte da 17 Regional de Saúde,
sendo o maior hospital filantrópico do

Norte do Paraná, foi outro beneficiado.
“Somos um hospital onde mais de 60%
dos leitos são ocupados com pacientes
do SUS. A cada cem reais gastos com
esses pacientes, o SUS só nos paga 64
reais. Para cobrir os demais gastos, de-
pendemos das doações da comunidade.

Somos muito gratos a Cocamar e aos
cooperados que sempre têm nos apoiado
em nossas necessidades”, afirma An-
dressa de Lúcio, do setor de Relações
Institucionais do hospital.

ATENDIMENTO - Atualmente, o hospital,

Instituto Cocamar faz doações a entidades
Recursos são originados das sobras
da movimentação financeira doadas
pelos cooperados na AGO no início do ano
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que é habilitado junto ao Ministério da
Saúde como serviço de alta complexidade
em neurocirurgia, cirurgia vascular, UTI
Nível II, centro de captação de órgãos
para transplantes e que participa da rede
de urgência e emergência do Paraná, ma-
ternidade e gestão de alto risco. conta
com 368 leitos ativos, dentre estes 54
leitos são de UTI adulto, 26 leitos de UTI
neonatal e 2 de UTI pediátrica. Por ano
são realizadas uma média de 138,600
consultas e exames, 25.500 internações
e 23.440 cirurgias.

DOAÇÃO - Ao todo foram doados ao Hos-
pital Evangélico de Londrina 15 mil reais
dos quais 5 mil foram usados na reforma
do Pronto Socorro e 10 mil para a com-
pra de Equipamentos de Proteção Indivi-
dual (EPI), além da doação de álcool, café,
suco, óleo e outros produtos, que foram
utilizados com os pacientes do SUS.

COMBATE AO CÂNCER – Também bene-
ficiada com as doações dos cooperados
da Cocamar, a Rede Feminina de Combate
ao Câncer, em Maringá, recebeu cerca
de 10 mil reais, que foram utilizados para
a manutenção da entidade e continuidade
dos projetos que desenvolve, segundo
Janaína Mantovani, gestora institucional
da entidade.

APOIO NECESSÁRIO - A Rede Feminina
atende cerca de 270 adultos, entre ho-
mens e mulheres, 33 crianças e adoles-
centes cadastrados, dando todo apoio
necessário durante o período de trata-
mento do câncer em Maringá, como o
fornecimento de medicamentos não ofe-
recidos pelo SUS, dieta enteral, fraldas,
cestas básicas de alimentos para a família
e acompanhamento com toda equipe téc-
nica especializada. “São benefícios bási-
cos para garantir a qualidade de vida aos
pacientes com câncer que buscam tra-
tamento em Maringá”, comenta Janaína. 

HOSPEDAGEM - Na casa de apoio, a
Rede Feminina de Combate ao Câncer
também fornece hospedagem para pes-
soas de toda região que buscam trata-

mento em Maringá. “Com a pandemia,
houve um forte crescimento da demanda
e os recursos vieram ajudar muito por-
que nós dependemos de doações para
dar continuidade ao nosso trabalho”, diz
a gestora institucional da entidade.

ATENDIMENTO - Entre as cerca de 30
entidades e hospitais em toda a área de
atuação da Cocamar que receberam doa-
ções, está a instituição UOPECCAN no
município de Umuarama, que receberam
doações em recursos financeiros prove-
nientes da AGO, bem como produtos Co-
camar para atendimento aos pacientes
que são atendidos. 

SÓ A AGRADECER - “Como sobrevive-
mos de parcerias e doações, o dinheiro
doado pelos cooperados da Cocamar foi
de suma importância e veio em um mo-
mento muito difícil. O dinheiro do SUS
nem sempre é suficiente para atender
toda a demanda e a Cocamar é uma im-
portante parceira há muitos anos, desde
a abertura da nossa unidade em Umua-
rama. Por isso, só temos a agradecer”,
afirma Wanderley Rosa, diretor da uni-
dade de Umuarama da União Oeste Pa-
ranaense de Estudos e Combate ao
Câncer (UOPECCAN), conhecido também
como Hospital do Câncer de Cascavel. Os
recursos, 50 mil reais, foram investidos
na compra de insumos, medicamentos e
custeio do hospital.

COVID-19 - A UOPECCAN é uma ONG
criada em 1991, no município de Cas-
cavel, e que iniciou suas atividades em
Umuarama em 2016, em uma estrutura
construída com verbas do governo Fe-
deral e do Estado, além de doações fei-
tas pela comunidade, recursos de
eventos, promoções e parcerias com
empresariado. O hospital atende 600
pacientes por dia, basicamente pacien-
tes do SUS, na área de oncologia e ou-
tras especialidades, mas, por conta da
pandemia, restringiu o atendimento a
somente pacientes de oncologia e com
covid-19 de toda região. “Tivemos um
dos menores índices de mortalidade por

covid-19 no Brasil graças a qualidade e
a humanização no atendimento. Gerida
por mais de 20 empresários voluntários,
conta com 480 funcionários diretos e
400 voluntários. 

LEITE – Durante o Dia de Campo de In-
verno Digital realizado na Unidade de Di-
fusão de Tecnologias (UDT), em Floresta,
a Cocamar, por meio da equipe do depar-

tamento técnico em conjunto com o Ins-
tituto Cocamar, desenvolveu uma ação
junto aos cooperados onde a cada inscri-
ção no evento, a cooperativa se compro-
metia a doar um litro de leite. Ao todo
foram arrecadados 2.580 litros que
foram distribuídos entre as cinco unida-
des com melhor desempenho. Estas é
que escolheram as entidades que rece-
beram a doação.
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D
urante o mês de outubro, em
que as atenções se voltaram
para o Outubro Rosa - movi-
mento que visa a reforçar a

conscientização das mulheres para a
importância de prevenção do câncer da
mama -, várias iniciativas aconteceram
na Cocamar e, para começar, todo o
quadro de colaboradores recebeu pe-
quenos laços cor-de-rosa para serem
colocados na altura do peito, nos uni-
formes, marcando assim a realização da
campanha ao longo do mês.  

MAIS COMUM - O câncer de mama é
o mais comum entre as mulheres, res-
pondendo por 22% dos casos novos a
cada ano. Se diagnosticado e tratado
precocemente, a chance de cura pode
chegar a 90%. É o que mais atinge as
brasileiras, principalmente aquelas com
idade acima de 35 anos.

CUIDE-SE - Em parceria com o Sesi
(Serviço Social da Indústria), que rea-
liza o Programa Cuide-se e disponibilizou
uma unidade móvel, colaboradoras
foram convidadas a fazerem exames
como o papanicolau (específico para a
prevenção do câncer de colo de útero,
o terceiro mais comum entre as mu-
lheres brasileiras), mamografia e, apro-
veitando, a identificação de sintomas de
câncer de pele, enquanto colaboradores
submeteram-se ao teste para câncer
da próstata, o PSA (Antígeno Prostá-
tico Específico).

PREVENÇÃO - Foi feita, ainda, a distri-
buição semanal de folhetos com o título
Pilulas de Cuidado, trazendo informa-
ções sobre o que mais aumenta o risco
de câncer de mama, orientações de
como prevenir, como perceber os sin-
tomas e uma explicação sobre o laço
(símbolo do Outubro Rosa).

TROCA DE EXPERIÊNCIAS – No dia
29/10, uma transmissão ao vivo com

vários participantes abordou o tema
“Mulher, sua jornada é preciosa, cuide-
se”. Registrando 414 visualizações e
mediado pela jornalista Silvia Artigas,
analista de comunicação da Cocamar,
esse evento contou com a participação
da enfermeira chefe da Unimed Ma-
ringá, Caroline Monteschio, da colabo-
radora da indústria de óleos da coo-
perativa, Neuri Borges, e da cooperada
de São Jorge do Ivaí, Lúcia Zago.  

PERDI O CHÃO - Neuri explicou ter sido
diagnosticada com uma lesão de colo de
útero no final do ano passado, por um
médico da própria cooperativa. “Fiquei
em choque, perdi o chão”, disse ela,
que havia se submetido a uma cirurgia
bariátrica pouco tempo antes. “Com o
companheirismo do marido, consegui
enfrentar. É muito importante, nesse
momento, que o marido e a família es-
tejam muito próximos.”

POR ACASO - Foi por uma casualidade
que Lúcia Zago descobriu um pequeno
caroço na mama, ainda em seu início: a
secretária do especialista entrou em
contato para agendar uma consulta e
teve que insistir com ela. Ao fazer o
exame, diante do resultado positivo,

disse que chorou ao revelar ao marido,
mas se encheu de coragem. Na pri-
meira cirurgia, foram retirados 70% de
uma das mamas e teve que repetir a
operação. Fez radioterapia e tomou me-
dicamentos por cinco anos, superando
a enfermidade, que acabou acometendo
uma de suas filhas e também uma so-
brinha. A filha recuperou-se mas a so-
brinha acabou não tendo a mesma
sorte.

CÂNCER DE ÚTERO - Segundo Caroline
Monteschio, 90% dos casos de câncer
de útero são causados pela HPV, uma
infecção sexualmente transmissível. E,

após a primeira menstruação, a menina
já deve ser encaminhada a um gineco-
logista, que vai orientá-la sobre como
lidar com a transformação de seu
corpo.

AUTOEXAME - Sobre o câncer da
mama, Caroline ressaltou que a doença
tem cura, mas precisa ser diagnosti-
cada precocemente. “É preciso fazer o
autoexame e ir ao médico todos os
anos”, disse. Quando do tratamento,
ela comentou que a espiritualidade faz
parte da autoestima, “a fé vai atuar po-
sitivamente no tratamento de doen-
ças”. 

OUTUBRO ROSA 

Além de exames preventivos, teve distribuição de folhetos e debate em transmissão
ao vivo onde colaboradoras e cooperadas falaram sobre sua experiência 

Ações para prevenir o câncer
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C
om 81 anos bem vividos e
muita energia para gastar, Lui-
zin Antenor Camilo, pioneiro
em São Jorge do Ivaí, é do tipo

que não consegue ficar parado e brinca
que quer continuar trabalhando até os
90 anos, apesar de o filho Leandro, que
faz parte do Conselho Consultivo da Co-
camar, já ter assumido a propriedade e
cuidar de tudo.

APOIO - Luizin ainda acompanha a co-
lheita levando o caminhão, comprando
o que falta, ajudando no apoio logístico.
“Hoje as máquinas fazem tudo. A tec-
nologia evoluiu muito, facilitou muito a
vida dos produtores”, comenta o pio-
neiro que se mudou para o município em
1952, com os pais José Joaquim Ca-
milo e Rosa Zago Camilo e com os onze
irmãos. A maior parte ficou na agricul-
tura e a família tem dado continuidade
aos negócios.

PÉ DE MEIA - Os pais, que eram de
Conquista, Minas Gerais, vieram em
1940 para o Paraná se instalando pri-
meiro em Pirapó, distrito de Apucarana,
onde trabalharam como colonos por
quatro anos. Depois, pegaram uma em-
preita por sete anos para formar café,
conseguindo fazer um “pé de meia”.  Em
1951 compraram 20 alqueires de mata
em São Jorge do Ivaí, terra que está
com a família até hoje. 

ERA TUDO MATO - Os quatro irmãos
mais velhos vieram primeiro para derru-

bar a mata e plantar café, mas a família
toda só trouxe a mudança em 1952.
Era tudo mato. Só havia a estrada Bar-
roso aberta e dois vizinhos numa dis-
tância de 5 quilômetros. Eles moraram
por três meses numa barraca de ence-
rado antes de construírem a casa, en-
quanto abriam os primeiros 10 alquei-
res. O restante da propriedade só foi
aberto dois anos depois. 

ABRIR A MATA - A técnica envolvia
roçar a floresta por baixo, cortar as ár-
vores maiores e colocar fogo. Se não
queimasse tudo, era preciso descoiva-
rar, cortar os galhos e queimar de novo.
Mas sempre sobravam muitos troncos
no meio do cafezal. Só eram retiradas
as árvores melhores, madeira de lei
como a peroba, que eram levadas à
serralheria para fazer tábuas, com as

quais construíram a casa, que tem até
hoje, e a tulha. 

TRABALHO DESDE PEQUENO - Luizin
tinha um ano quando chegou em Apu-
carana e 12 anos quando foi para São
Jorge do Ivaí. “Com seis a sete anos já
limpava cova, levava a comida para
todos, ajudava com as criações. Come-
cei a trabalhar cedo. A única diversão
que tinha era caçar de estilingue, pes-
car, nadar, balançar no cipó e me jogar
no rio. Tinha muita criança e no pouco
tempo livre, aproveitávamos bem”,
conta o produtor, que só pode estudar
quando ainda morava em Apucarana,
mas aprendeu lições preciosas de vida
com os pais, que tem repassados aos
três filhos e aos quatro netos, junta-
mente com a esposa Rosa Camilo, 80
anos. Além do filho agricultor, tem uma

filha professora e a outra empresária e
um dos netos cursa Agronomia, garan-
tindo já a sucessão familiar.

MUITO BARRO - Apesar de a família ter
um caminhão pequeno, comprado em
Apucarana, com o qual trouxe a mu-
dança, na maior parte das vezes andava
a cavalo ou com a carroça. “Na época
chovia muito e no barreiro o caminhão
não andava”. Este era usado para car-
regar a produção de café da família e
de vizinhos, servindo muitas vezes como
ambulância, ônibus e tudo mais. “Quan-
do saíamos para ir à missa ou passear,
íamos parando para pegar o pessoal
que encontravamos pelo caminho, dan-
do carona. Todos se conheciam. Na dé-
cada de 1960 chegou a ter mais de 30
mil habitantes no município, a maior
parte morando no campo”.

Trabalhar muito, sem esmorecer
Essa é a história de vida do cooperado Luizin Antenor Camilo, pioneiro em São Jorge do Ivaí

Luizin e Rosa com os filhos: lições preciosas de vida
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“Teve um ano, 1963 se não me engano,
em que ocorreu uma seca terrível. Nin-
guém colheu arroz ou feijão. Nem o milho
produziu direito. Não vencíamos moer
milho para fazer polenta, porque os pro-
dutores na época sempre guardavam
milho na tulha armazenado de uma safra
para a outra e foi o que salvou a vida de
muitos. A polenta, além de gostosa, é um
alimento que dava ‘sustança’ para traba-
lhar”, afirma Luizin. A família tinha um
moinho e moía o milho para os vizinhos em
troca de milho em grão.

SEM PREÇO - Como os cereais de um
modo geral não eram bem remunerados na
época, eram produzidos mais para subsis-
tência, ficavam armazenados na tulha de
uma safra para outra e só eram vendidas
as sobras ou jogadas para os porcos e
frangos quando entrava a colheita nova.
Mas, aqueles que vendiam antes da hora,

quando vinha a seca passavam muitas difi-
culdades. Neste ano, muitos pediram grãos
emprestados e chegaram a passar fome. 

LIÇÃO - “Não passamos fome porque o
pai, assim como muitos produtores, sem-
pre foi muito prevenido e não desperdi-
çava nada e isso aprendi com ele. Foi uma
das principais lições que também passei
para os filhos e netos”. A família sempre
produziu de tudo no sítio e tinha criação
de porco, galinha, vaca de leite (fazia quei-
jo, manteiga e requeijão), horta, pomar e
tudo mais. 

FAMÍLIA  - “Eram 14 pessoas vivendo
dentro da casa e minha mãe sempre foi
daquelas que dava comida primeiro para
os filhos e comia o que sobrava”, diz Luizin.
Conforme os irmãos foram casando, para
cada um era construída uma casa e todos
foram ficando na propriedade.

A família Camilo começou a plantar soja
em 1957, na matraca, no meio do café,
e colhia com o ferro, carregava nas cos-
tas, batia o cambão, peneirava e ensa-
cava. Depois passou a distribuir os pés
de soja no terreirão de café e passar com
o caminhão em cima. Também, para aju-
dar no serviço, a família usava uma rosca
transportadora ligada ao cardan do tra-
tor que jogava as sacas de soja direto na
tulha de café, por cima do telhado.

NA MATRACA - Foi um vizinho que
trouxe a semente e disse: “vamos
plantar soja que vai ser um bom negó-
cio”. O grão não tinha muito comércio,

era pouco conhecido, mas os que com-
pravam, pagavam um preço melhor do
que o pago aos demais cereais. Por
isso, quando a família começou a arran-
car o café, optou por plantar soja no
lugar. Nos primeiros anos, entretanto,
a operação era toda feita na matraca
e no ferro. Chegou a plantar o equiva-
lente a 10 alqueires de soja dessa for-
ma entre a parte plantada no meio do
café e em área total. 

MECANIZAÇÃO - O primeiro trator foi
comprado em 1967 e a mecanização da
propriedade acelerou a partir da geada
de 1975, quando os Camilo plantaram

os 20 alqueires com soja e começaram
a arrendar terra para plantar em socie-
dade entre os irmãos. “Aí é que come-
çamos a crescer. Depois, os irmãos
foram separando, com cada um se-
guindo o seu rumo”, comenta Luizin. A
primeira colheitadeira só foi comprada
no final dos anos 1970. “O pó da soja
vinha tudo na gente, mas era um para-
íso para quem colheu no ferro”.

DESVIAR - Quando mecanizou a
área, os tocos que não tinham apo-
drecido ainda foram arrancados no
machado e na enxada. “Não tinha
maquinário na cidade para tirar os
tocos maiores que acabaram fican-
do. Quando plantávamos a soja, des-
viávamos do toco. Só anos mais
tarde é que estes foram retirados”,
afirma o produtor.
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Teve gente que passou fome

Geava muito na propriedade que os Ca-
milo tinham em São Jorge do Ivaí, por isso
foi muito difícil para a família no início. Era
uma região muito baixa e eles tiraram
poucas colheitas de café. Já no terceiro
ano após o plantio, antes mesmo de co-
meçar a produzir, o que acontecia aos
quatro anos, veio uma geada forte e tive-
ram que cortar o café no tronco.

GEADAS - “As geadas nos castigaram
muito. Vivíamos mais do plantio das cul-
turas de subsistência como milho, feijão
e tudo mais, do que do café. E como esses
produtos não tinham preço, foram anos
bastante difíceis. Mas pelo menos tínha-
mos o que comer e como pagar as com-
pras básicas. Era pouca coisa que com-
právamos”, conta o pioneiro. 

SÓ TRABALHO - O pai gostava muito de
café e a cultura foi o que permitiu que a
família comprasse o primeiro lote de
terra, mas, em São Jorge do Ivaí, o café
foi só trabalho. Luizin se recorda que che-
gavam na roça de madrugada, ainda es-
curo, e voltavam para casa com o sol se
pondo. “Trabalhávamos até sábado e no
período de colheita, nem no domingo tí-
nhamos descanso. Costumávamos varar
a noite ensacando café e guardando na
tulha”, comenta. Se fossem jogar futebol
no domingo e o tempo fechasse anun-

ciando chuva, largavam a bola no meio do
campo e corriam para amontoar o café e
cobrir.

TECNOLOGIA DA ÉPOCA - Na época, o
café era plantado na cova usando se-
mente em vez de muda. O produtor es-
quadrejava a área aberta e alinhava o café
com um arame e dois pedaços de pau fi-
cados no chão. A cada 18 palmos abria
uma cova. “Era a tecnologia da época”,
brinca Luizin. As covas eram cobertas
com madeiras e esperava-se germinar a
semente, subindo as madeiras conforme
cresciam as mudas. Quando chegavam a
10 centímetros, raleava deixando quatro
mudas por cova. “A gente escolhia as do
canto que fossem as mais fortes”. 

O FIM - O fim do cafezal na propriedade
da família Camilo foi em 1975, com a
geada negra. “No dia anterior, o vento já
estava muito forte e frio”, ainda se re-
corda Luizin. “Não dava nem para traba-
lhar. Voltamos cedo para casa. À noite, a
geada consumiu tudo. Ficou tudo preto.
Quando olhamos o cafezal no outro dia, já
sabíamos que tínhamos perdido tudo”.
Após a geada de 1975, o produtor diz que
só via famílias inteiras se mudando. “O
que mais marcou foi perder amigos de
toda uma vida, que foram embora e
aquele sentimento de ficar só”.

Geadas castigaram muito

Com a soja, o crescimento





Uma das principais lições de vida que
aprendeu com os pais e passou para os
filhos é que mesmo quando ocorrem os
revezes da vida, não se pode desanimar,
mas esperar que o dia será melhor
amanhã. “O pensamento sempre foi tra-
balhar sem nunca esmorecer. Vamos
plantar que vai dar certo. Não pode ficar
chorando porque algo deu errado, mas
levantar e trabalhar”, diz Luizin.

A CÉU ABERTO - O cooperado reco-
nhece que não é fácil lidar com um ne-
gócio que é a céu aberto. “Sempre pode
acontecer algo ou dar errado. Imprevis-
tos sempre ocorrem, mas tem que se
precaver e enfrentar, seja o que for, tra-

balhando de forma profissional. Esta é a
profissão que escolhemos, então temos
que abraçar e fazer bem feito, sem lou-
curas”, orienta. 

SECA E GEADA - Na última safra de
verão, a família colheu uma média de 170
sacas de soja por alqueire, mas as gea-
das e a estiagem prejudicaram o milho
safrinha no inverno. “Normalmente co-
lhemos de 290 a 300 sacas por alqueire.
Apesar de todos os contratempos, ainda
colhemos uma média de 164 sacas por
alqueire. Como preços foram bons, con-
seguimos recuperar boa parte do prejuí-
zo. Mas teve produtor que não conseguiu
colher nem soja nem milho”.

Sem esmorecer

Durante todo o período em que estu-
daram na cidade enquanto moravam no
sítio, os filhos de Luizin, junto com as
demais crianças da vizinhança, iam de
charrete à escola, todos com uma
média de oito a nove anos. O mais ve-
lho é que dirigia.

CORRENDO ATRÁS - Eles percorriam

5 km até a cidade todos os dias e sem-
pre eram seguidos pelo cachorro da fa-
mília, Lessie, que ia correndo atrás e
ficava na escola esperando até na hora
de voltar. Quando os Camilo se muda-
ram para a cidade, um dia esqueceram
o portão aberto e o cachorro sumiu.
Foram encontrar dias depois deitado
na varanda da casa no sítio.

Guardados pelo Lessie

Mesmo sendo criança ainda quando se
mudou para o Paraná, Luizin conta que
também derrubou mato em uma das
propriedades adquiridas mais tarde.
“Batia machado o dia todo e ajudava no
traçador. Criava bolhas e não conseguia
nem abrir a mão. Passava sebo de boi
meio quente para amaciar a mão e con-
seguir abrir”.

BIRIGUI - Para poder comer, tinha que
acender o fogo para espantar os mos-
quitos. “Ou era fumaça ou era mosquito,
o birigui, e a ferroada era doída. Tinha

gente que cobria o rosto de sebo, mas
eu não gostava, preferia a fumaça ou
amarrar um lenço no rosto”, recorda-
se. Os mosquitos se alojavam na buva,
que era conhecida como voadeira bran-
ca, e quando batia a enxada, os mosqui-
tos voavam no rosto.

ONÇA - Na época quando chegou, Luizin
nunca viu onça, capivara ou porco do
mato. “Agora, com o reflorestamento
das margens dos rios é que vimos todo
tipo de animal e até pegadas de onça.
Nunca tinha visto nem rastro”.

Ou era fumaça ou era mosquito

“Quando era jovem, queria ser cantador,
mas não deu certo. Não tinha tempo
para me dedicar à música”, afirma Luizin.
Na época, ele tocava viola e formou o
Trio da Água do Sapo com o irmão Gue-
rino, que tocava violão e o amigo Donato
Mineli, sanfona.

FAZER UM BARULHO - “Nós íamos na
casa dos amigos fazer um barulho. Ficá-
vamos tocando e cantando em volta de
uma fogueira. Gosto muito de música,

mas o sonho durou pouco”, comenta o
produtor. O neto, Luiz Henrique, herdou
o mesmo gosto e dom. Toca vários ins-
trumentos, mas só como hobby.

SEM CONTATO - Nesta época, Luizin re-
corda-se que também teve um irmão
que saiu de casa, largou a família e sumiu
no mundo, virou andarilho e ficou muitos
anos sem entrar em contato. “Ficamos
mais de 20 anos sem nos ver. Quando
voltou, estava doente”.

Luizin queria ser cantador

CAMPEÃO DE BOCHA – Com saudade de voltar a competir na Copa
Cocamar, Luizin conta que foi campeão de bocha em 2011, junto com o par-
ceiro de jogo Hemenegildo Bernardi. Apaixonado por bocha, gosta de com-
petir em jogos pela região e já ganhou vários prêmios. 

Cooperado ativo e daqueles que, sem-
pre que possível, faz questão de pas-
sar na cooperativa para tomar um
cafezinho e bater papo, Luizin cooperou
em 1977, apenas dois anos após a Co-
camar abrir sua unidade em São Jorge
do Ivaí.

MELHOR COISA - “Fui na reunião onde
falaram que o futuro era o cooperati-
vismo. Gostei da ideia e senti firmeza
no pessoal, principalmente depois que
três cerealistas deram cano nos pro-
dutores na região”, lembra-se. O pro-
dutor ressalta que sempre teve se-

gurança com a Cocamar. “Cooperar foi
a melhor coisa que fiz, mas é claro que
sempre tem algo para melhorar e con-
tinuamos trabalhando para isso”. 

SEM FILA - O pioneiro ainda se re-
corda do tempo em que se enfrentava
fila para entregar soja, milho ou trigo.
“A fila dava volta na cidade. A coope-
rativa não tinha muita capacidade de
recepção de grãos e o sistema era
lento. Chegava meio dia e saía no
outro dia. Hoje nem entra na fila, vai
direto. Produtor não perde tempo.
Entra, sai e volta para a roça”.

Cooperar foi a melhor coisa
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M
áquinas e equipamentos
agrícolas, carros, cami-
nhões, tratores, embar-
cações, aviões, drones,

equipamentos de energia sustentável,
terrenos, imóveis e até serviços. Esses
são alguns dos bens que podem ser ad-
quiridos por meio do consórcio agro da
Sicredi União PR/SP. A carteira agro da
cooperativa já soma R$ 250 milhões
em créditos de consórcio, em mais de
3 mil cotas.

CRÉDITO - O associado César Luis Vel-
lini, produtor rural no município de Jar-
dim Olinda, comprou um trator por
meio do consórcio agro. O veículo, no
valor de mais de R$ 170 mil, agilizou o
plantio da soja. “Fomos sorteados
neste ano, dois meses antes de come-
çar o plantio da soja, então compramos
mais um trator. Ajudou muito, pois
conseguimos adiantar o plantio”, con-
ta. “Todo mundo deveria fazer um con-
sórcio agro. É como uma poupança,
quando menos se espera, surge um
crédito para realizar algo que está pre-
cisando na fazenda. E com taxas mais
acessíveis do que financiamento”,
acrescenta o produtor.

ECONÔMICO - Como não tem juros, o
consórcio é uma forma econômica de
adquirir bens, explica a Assessora de
Consórcio, Tatiane Silva. “O consórcio
tem apenas uma taxa de administração
que é dividida pelo prazo total do grupo
que o associado escolher. Como não
tem juros, ele se torna a maneira mais
econômica para adquirir bens ou ser-
viços, uma vez que a taxa de adminis-
tração é bem menor e mais atrativa se
comparada aos juros de um financia-
mento”, explica.

BENEFÍCIOS - A taxa de administração
varia com o produto escolhido e é re-
ferente ao período todo: em cinco
anos, oito anos ou até 15 anos no caso

de imóveis. Já o prazo de pagamento
varia de 36 a 200 meses, de acordo
com o bem adquirido.

PODER DE COMPRA - Há, ainda, ou-
tros benefícios de fazer um consórcio
agro. “Não precisa dar entrada, o par-
celamento é integral. Outra vantagem
é que existem diversas faixas de valo-
res e prazos, de acordo com a neces-
sidade de cada produtor. Sem contar
que o consorciado tem o poder de
compra à vista, porque ele vai ter o
crédito na mão para comprar o bem e
vai pagar a prazo. Além disso, o con-
sorciado tem a liberdade de escolha do
bem, e pode ser um bem novo ou
usado (com até dez anos de uso)”, de-
talha.

LANCE - Não é necessário só contar
com a sorte. Existe a possibilidade de
antecipar a contemplação por meio de
lance. Na Sicredi União PR/SP é possí-
vel utilizar até 25% do valor da cota
do consórcio para pagar o lance.

PLANEJAMENTO FINANCEIRO - O
consórcio é um produto que tem ga-
nhado mais espaço no mercado, se-
gundo Tatiane. “É uma maneira econô-
mica e tem tudo a ver com planeja-
mento financeiro. O sistema de consór-
cio se fortaleceu ainda mais, porque a
pandemia fez com que as pessoas se
preocupassem com o futuro, com o
planejamento financeiro, e o consórcio
tem tudo a ver com isso”, acrescenta
a assessora.

CONSULTORIA - O gerente de desen-
volvimento agro, Vitor Pasquini, re-
força a preocupação da cooperativa
com o agronegócio. “Nós, da Sicredi,
estamos sempre preocupados com o
desenvolvimento do associado e do
agro, por isso, prestamos um serviço
de consultoria para identificar a neces-
sidade dos associados e oferecer as
melhores soluções financeiras. É o Si-
credi fazendo agro pelo Brasil”.

PRODUTO COOPERATIVO - O consórcio
é um produto cooperativo, pois os con-
sorciados pagam as parcelas para que,
a cada mês, alguns sejam contempla-
dos e antecipem a realização dos so-
nhos. Para saber mais, procure uma
agência da cooperativa.

CONSÓRCIO AGRO 

Sicredi União PR/SP
oferece opções de cotas 
É uma forma econômica de adquirir bens ou serviços, já que a taxa de administração
é bem menor e mais atrativa se comparada aos juros de um financiamento
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Trator do associado
César Luis Vellini
foi comprado
por meio de
um consórcio
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A
chegada das chuvas na maioria
das regiões produtoras na se-
gunda quinzena de outubro im-
pulsionou o ritmo de semea-

dura da soja. Até 21 de outubro, o plan-
tio atingiu 38% da área prevista, se-
gundo estimativa da consultoria AgRu-
ral. As projeções até o momento são fa-
voráveis, sendo que a Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Conab) prevê
alta de 2,5% na produção, atingindo
140,75 milhões de toneladas de soja na
temporada 2021/22.

ATENÇÃO - Os produtores devem ficar
atentos às condições climáticas para
conduzir os trabalhos de campo. Tam-
bém é importante reforçar a importân-
cia de sempre consultar e seguir as
determinações do Zoneamento Agrícola
de Risco Climático (ZARC), um impor-
tante e tradicional instrumento do Mi-
nistério da Agricultura que foi publicado
pela primeira vez na safra de 1996.

ZONEAMENTO - O zoneamento se ba-
seia em estudos que avaliam parâme-
tros de clima, solo e ciclos de cultivares
para determinar as épocas ideais de
plantio em todo o Brasil, com o objetivo
de quantificar os riscos climáticos e mi-
nimizar perdas no campo. As recomen-
dações do ZARC atualmente abrangem
40 culturas e o consórcio de milho com
braquiária, considerando particularida-
des de todos os Estados e do Distrito
Federal.

CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS - De acor-
do com Ricardo Caraça, gerente técnico
de seguros agrícolas na FF Seguros, as
chuvas recentes estão propiciando con-
dições satisfatórias para o plantio. “A
princípio, os produtores não enfrenta-
rão dificuldades para plantar dentro do
cronograma estabelecido pelo ZARC”,
diz ele. 

SEGURO - No entanto, o especialista

destaca que apenas confiar no zonea-
mento não é o suficiente. “O plantio
dentro do cronograma do ZARC é um
mitigador estatístico de risco, ainda
assim, o fator climático pode se tornar
uma forte adversidade. Dessa forma, o
seguro agrícola é uma ferramenta vital
para que o produtor possa se proteger
das intempéries climáticas e assegurar
sua perenidade no negócio”, afirma Ca-
raça.

CHUVAS - Também é preciso acompan-
har o andamento da safra para traçar
perspectivas mais realistas para cada
área. Se as chuvas ultrapassarem o vo-
lume ideal para a época, isso pode atra-
sar a safra ou gerar a necessidade de
replantios. “Muitas regiões, como Ma-
ringá e Goioerê (PR), já estão com ex-
cesso de chuvas, o que está impactando
na janela ideal para plantio de soja. Mas,
comparado com o cenário do ano ante-
rior marcado pela falta de umidade, o
clima não está comprometendo a pri-
meira safra. O comprometimento pode
ocorrer na safra de milho que virá na se-
quência”, analisa Guilherme Frezzarin,
que é superintendente de agronegócio
da FF Seguros.

TIMING - Ainda que haja atrasos, des-
respeitar o zoneamento agrícola não é
recomendável. “Perder o timing pode
significar ter que assumir sozinho os ris-
cos em decorrência de uma quebra cli-
mática, podendo comprometer seu pa-
trimônio e sua estabilidade produtiva”,
alerta Caraça.

JANELA DE PLANTIO - Outra questão
importante é que a adequação ao zonea-
mento é uma exigência para a contrata-
ção de um seguro agrícola. Então, se o
produtor desrespeitar a janela de plan-
tio indicada pelo Ministério da Agricul-
tura, consequentemente não contará
com a proteção determinada em possí-
veis contratos com uma seguradora.

“As áreas que tiverem contratado o se-
guro perderão o direito a cobertura se-
curitária”, diz Frezzarin.

ALTERNATIVAS - Dessa forma, se hou-
ver dificuldade para finalizar a semea-
dura no período ideal, é indicado que o
produtor considere alternativas ao cul-
tivo. O agricultor pode investir em plan-
tas de cobertura como, por exemplo, a
braquiária e a crotalária. Embora abrir
mão de uma cultura comercial como a
soja pareça contraproducente, na ver-
dade, pode ser uma boa decisão a tomar
em alguns casos. O cultivo da oleaginosa
requer alto investimento em insumos,
como sementes e defensivos, além de
gerar várias outras despesas, como
gasto com maquinário e mão de obra.
Por isso, o agricultor sempre deve pon-
derar os custos de produção versus po-
tenciais quebras de safra.

ROTAÇÃO - Investir em uma cultura de

cobertura não gera lucro imediato, mas
traz muitos benefícios agronômicos que
vão se refletir em aumento de produti-
vidade de grãos nas safras seguintes.
Independentemente de perder ou não a
janela de plantio da safra de soja ou de
milho, é recomendável que o agricultor
reserve uma área da propriedade para
a rotação de culturas, pois investir em
sistemas produtivos diversificados me-
lhoram as condições fisiológicas e bioló-
gicas do solo.

BENEFÍCIOS - De modo geral, as cober-
turas favorecem o recondicionamento
do solo. Elas podem elevar a fixação de
nitrogênio, colaboram para a descom-
pactação do solo e, a depender da es-
pécie, a cobertura pode até ser indicada
para controlar nematoides. A formação
de palhada abundante não deixa o solo
exposto, previne a erosão e indireta-
mente ajuda no controle de plantas da-
ninhas, entre outras vantagens.

ZONEAMENTO CLIMÁTICO 

Clima é favorável no início da safra 
Chuvas registradas na segunda quinzena de outubro permitiram acelerar as operações
de campo para respeitar a janela de plantio recomendada pelo zoneamento agrícola
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Seguro agrícola é uma ferramenta vital para que o produtor se proteja
das intempéries climáticas e assegure sua perenidade no negócio





No final da década de 1960 o café já não vivia mais os seus tempos áureos como na década anterior, fazendo com
que o IBC (Instituto Brasileiro do Café) incentivasse a diversificação das culturas, de modo que os produtores
não dependessem de um só produto. Nesse contexto, José Pires de Almeida, então presidente do BNCC (Banco
Nacional de Crédito Cooperativo) concede crédito cooperativo para que a Cocamar adquirisse uma máquina de

algodão. Com o crédito concedido, foi possível que a Cooperativa resolvesse algumas questões financeiras
importantes para o futuro dos seus negócios.

Por André L. Botelho Eugênio

Q
ue o Acervo Cocamar pos-
sui uma enormidade de
itens que nos ajudam a
contar a história do desen-

volvimento da cooperativa você já
sabe. Talvez já deva ter nos visitado
e conhecido um pouco da nossa his-
tória. Mas muitos dos itens que sal-
vaguardamos possuem uma história
tão rica quanto a dessa instituição.
É pensando nessa riqueza que vamos
trazer, esporadicamente, um pouco
dessa história até você!

A máquina ilustrada na imagem ao
lado nos remete aos anos em que o
algodão representava um dos gran-
des produtos comercializados pela
cooperativa, inclusive nos períodos
nos quais a rentabilidade advinda da
comercialização do café estava ame-
açada. O equipamento, por muito
tempo utilizado na operação com o
algodão, tinha a função de separar a
pluma de seu caroço, de modo que
este pudesse ser processado para
extração do óleo.

Estima-se que a máquina tenha sido
fabricada nos anos finais da década
de 1920, na cidade de Amite, estado
de Louisiana (EUA), pela Gullet Gin
Company. A fábrica recebeu a no-
menclatura de seu fundador e pro-
prietário original, Benjamin David

Gullet. A primeira fábrica deste tipo
de equipamento se localizava em
Aberdeen, Mississippi, fundada em
1848, até ser destruída pelos con-
frontos gerados na Guerra Civil
(1861-1865). Anos depois do con-
flito, a fábrica foi reaberta na cidade
de Amite, onde permaneceu ope-
rante até o encerramento de suas

atividades, no ano de 1964.

Na imagem do lado esquerdo temos
a máquina que foi por muito tempo
utilizada pela Cooperativa, e hoje se
encontra no Acervo Histórico. Do
lado direito, um exemplar mais an-
tigo da mesma fabricante, utilizada
para a mesma finalidade.
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“Enquanto isso, na Cocamar...” 

Lembranças da nossa história 
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O que fazemos em vida, 
ecoa pela eternidade
Em memória daqueles que deixaram seu legado na história da Cocamar,
falecidos entre 20/09/2021 e 20/10/2021

MEMÓRIA
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