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Coral Cocamar é um dos 49
grupos do país e do exterior
que participou no 2º Festival
Internacional de Corais (FIC)

promovido, no formato online, entre
os dias 13 e 16 de março em Petró-
polis, região serrana do estado do Rio
de Janeiro.

CAPITAL DO CANTO - A realização, a
mais importante do gênero no Brasil,
acontece na cidade que é reconhecida
como a capital estadual do canto coral
e também a sede do Canarinhos, um
dos mais famosos grupos brasileiros.

ON LINE - Para o Coral Cocamar a

participação em eventos online já não
é novidade. Em 2020, diante da im-
possibilidade de se reunir, ele inovou

com apresentações em que todos os
integrantes estavam em suas respec-
tivas residências. Áudios e vídeos

foram gravados individualmente com
o aparelho celular e, na sequência,
agrupados em estúdio, o que sur-
preendeu o público.

ACOMPANHE - Quem quiser pode
acompanhar as apresentações do FIC
nas redes sociais do evento:
https://www.youtube.com/channel/UC
6u8eeneZLUE8zhjAdcIHgw/videos

Realizado no formato online, de 13 a 16 de março, em Petrópolis,
o 2º Festival Internacional de Corais reuniu grupos do Brasil e do exterior

Coral Cocamar dá show no FIC 
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FESTIVAL

Ou acesse o QrCodeLeonardo Randolfo, diretor do FIC Petrópolis



Nos seus 58 anos a Cocamar é, mais do que nunca,
uma cooperativa a serviço dos cooperados, voltada
ao objetivo de que ambos continuem crescendo
juntos, com rentabilidade e de forma sustentável
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R
obusta, inovadora e evoluída
em todos os seus setores. A
Cocamar que acaba de com-
pletar 58 anos é também uma

organização extremamente sólida, refe-
rência de mercado em todas as regiões
onde mantém operações e a segunda
casa de mais de 15 mil produtores coo-
perados, aos quais proporciona segu-
rança em seus negócios e muitas
oportunidades de crescimento.

O reflexo disso está no reconheci-
mento deles, o que se observa pelos
números em alta, com a cooperativa
superando marcas históricas a cada
ano e se tornando cada vez mais forte
e estruturada para apoiá-los com ex-
celência em suas demandas. Somente
neste início de ano realizamos uma ex-
cepcional campanha de fornecimento
de insumos para a safra 2021/22, e
devemos finalizar o recebimento de
soja com mais de 1,650  milhão de to-
neladas de cooperados, a maior quan-
tidade de todos os tempos.  

Os cooperados sabem que podem con-
tar com a cooperativa na busca pelos

melhores resultados, com destaque
para o aumento na participação de mer-
cado nas regiões onde atua, traba-
lhando assim com mais confiança e
assertividade, fazendo a diferença para
o produtor.

Em relação à lavoura, auxiliamos os pro-
dutores a entender as particularidades
de cada área e a utilizar os recursos de
maneira mais adequada, de forma a ex-
plorar todo o potencial produtivo. Im-
portante lembrar: em resposta ao de-
safio lançado há alguns anos pela coo-
perativa, já na safra anterior vários
cooperados alcançaram a média de 100
sacas de soja por hectare, fato que se
consolidou na temporada recém-finali-
zada, mesmo com algumas adversidades
climáticas.

Em contrapartida, analisando as médias
de algumas regiões, ainda se pode en-
contrar dispersões de produtividade, ou
seja, um desempenho que poderia ser
melhor. Para isso, o produtor deve pro-
curar a cooperativa e, juntos, estabele-
cer uma programação para uma indis-
pensável evolução, sem a qual, diante do

constante aumento de custos, ele está
perdendo sua competitividade.

No mais, com o período outono/inverno
renovam-se as expectativas quanto a
este novo ciclo que, fazemos votos, seja
bastante produtivo. A exemplo da soja,
o milho tem galgado patamares de pre-
ços que ultrapassam as médias históri-
cas, incentivando os produtores a in-
vestirem, também, em tecnologias. Em
paralelo, priorizando o programa “Jor-
nada do Cooperado”, estamos aperfei-
çoando ainda mais o atendimento e
serviços para os cooperados.

Em resumo, nos seus 58 anos a Coca-
mar é, mais do que nunca, uma coope-
rativa a serviço dos cooperados, voltada
ao objetivo de que ambos continuem
crescendo juntos, com rentabilidade e
de forma sustentável. Mas sem esque-
cer a essência cooperativista, que é de
contribuir, desenvolver ações sociais,
gerar trabalho e renda nas comunidades
onde está inserida, assim como vem
ocorrendo, durante a pandemia, apoian-
do diversas instituições na área de atua-
ção da cooperativa.

Cooperativa é uma organização extremamente sólida,
referência de mercado em todas as regiões onde mantém
operações e a segunda casa de mais de 15 mil produtores

Cocamar, essencial para o
crescimento do cooperado

PALAVRA DO PRESIDENTE

Divanir Higino,
presidente da Cocamar
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A
safra de soja da temporada
2020/21 está concluída nas
regiões atendidas pela Coca-
mar e segundo o Departa-

mento de Economia Rural (Deral) da
Secretaria da Agricultura e do Abaste-
cimento (Seab), a previsão é que sejam
colhidas cerca de 20,3 milhões de to-
neladas no estado, um volume abaixo
em comparação às 20,7 milhões tota-
lizadas no período anterior (2019/20).
Só na área compreendida pelo núcleo
regional da Seab em Maringá, que
abrange 29 municípios, foram colhidas
ao redor de 935 mil toneladas.

RECURSOS - No entanto, mesmo le-
vando em conta uma produtividade
menor em comparação à safra passada,
como resultado de problemas climáti-
cos ao longo do ciclo da lavoura, a ge-
ração de recursos será grande e
impactante para a economia estadual.

BILHÕES - Pelos cálculos da própria
Seab, a safra de soja 2020/21 deve
movimentar mais de R$ 40 bilhões na
economia paranaense, R$ 10 bilhões a
mais em relação ao último ano. Só na
região de Maringá, seriam cerca de R$
2 bilhões.

PREÇO MÉDIO - O mercado avalia que
a saca de 60 quilos da oleaginosa de-
verá ser comercializada em 2021 ao
preço médio de R$ 120,00 a R$
130,00, contra R$ 86,00 do ano pas-
sado.

MERCADO - De acordo com o vice-pre-
sidente de Negócios da Cocamar, José
Cícero Aderaldo, a previsão é que o re-
sultado financeiro do produtor, nesta

safra, seja bom. “As cotações desde o
começo do ano passado subiram de
uma maneira intensa”, lembra, mencio-
nando que no mercado internacional o
bushel do grão (medida de 27,2kg) saiu
de 8,5 a 9 dólares no começo de 2020
para cerca de 14 dólares. Com isso, os
preços da saca em reais estão acima
de R$ 155,00. “São valores que a

gente nunca tinha visto e nem imagi-
nava que pudesse chegar a esse pata-
mar de preços”, comenta, salientando
que 40% da safra colhida foi negociada
a R$ 90,00 a saca. 

CONTRASTES - Aderaldo só lamenta
que por causa de problemas climáticos,
como as chuvas intensas em janeiro e
início de fevereiro, houve uma intensa
queda de vagens nas plantas, o que in-
viabilizou algumas lavouras. “Muitos só
não tiveram um prejuízo maior porque
contrataram seguro e foram ressarci-
dos em seus custos de produção”, ob-
serva. Em contrapartida, aqueles que

obtiveram uma média normal de produ-
tividade vão ter um ano positivo. 

VENDAS PARCELADAS - Quanto ao
ritmo da comercialização neste ano, o
vice-presidente da cooperativa assegura
que não será igual ao ano passado. “No
começo de 2020 o produtor foi sur-
preendido por preços a R$ 80,00, a R$
85,00, a R$ 90,00 a saca, coisa que
nunca tinha visto. Com isso, pratica-
mente toda a safra foi vendida naquele
período. Em 2021 é diferente: o produtor
vendeu aqueles 40% em torno de R$
90,00, depositou na cooperativa e a ten-
dência é que tenhamos uma comerciali-

Colheita é menor que a do ano passado,
mas alta dos preços dos últimos meses
compensa a quebra de produtividade 

R$ 40 bi da soja deve
impulsionar economia no Paraná

SAFRA 2020/21

Segundo maiores produtores do país, só atrás do Mato Grosso, paranaenses estão colhendo 20,3 milhões
de toneladas e previsão da Cocamar é finalizar o recebimento em 1,850 milhão, um novo recorde 



zação mais parcelada, que, aliás, é o que
a gente preconiza. Com as vendas par-
celadas são maiores as chances de se
conseguir uma média de preços melhor.”

BOA NOTÍCIA - A respeito da geração
de R$ 40 bilhões que serão movimenta-
dos pela soja na economia paranaense,
Aderaldo disse que “se trata da melhor
notícia que o agronegócio poderia trazer
para a sociedade”. Na visão dele, como
a economia regional é altamente depen-
dente dos resultados do campo, haverá
um incremento de renda e isto vai ter
impacto sobre todo o comércio. “Ainda
não sentimos isso porque estamos na
colheita e tão logo ela seja finalizada,
parte dos recursos começará a ser ca-
nalizado para todos os segmentos da
economia.” E acrescenta: “Estamos nu-
ma região em que, graças ao agronegó-
cio, a retomada do crescimento será
mais célere que em outras”. Ou seja, a
rentabilidade do produtor vai impulsionar
a economia da região.

FUTURO - Quanto às perspectivas de
mercado para os próximos meses, o di-
rigente da Cocamar cita que a produção
de soja do Brasil neste ano deve ser con-
firmada ao redor de 135 milhões de to-
neladas, praticamente dentro das expec-
tativas, ao passo que os vizinhos argen-
tinos enfrentam dificuldades climáticas e
a produção deve diminuir. Desde 31 de
março, as atenções estão voltadas prin-
cipalmente para os Estados Unidos, data
em que o Departamento de Agricultura
(Usda) daquele país passa a divulgar
suas expectativas de área de plantio e
de produção para soja e milho. 

SAFRA NORMAL - “Para manter o nível
de oferta que os consumidores estão de-
mandando, é preciso que os Estados Uni-
dos tenham uma safra normal”, men-
ciona o vice-presidente da Cocamar. O
Brasil é o principal produtor mundial de

soja, posição que tirou no ano passado
dos Estados Unidos. A Argentina vem em
terceiro.

NOVO RECORDE - Pelos levantamentos
da Cocamar a média de produtividade
foi de 3,3 mil quilos por hectare (que
cor-responde a 133 sacas por alqueire
paulista), abaixo da estimativa inicial de
3,4 mil quilos prevista inicialmente. A
previsão da Cocamar é registrar o re-
cebimento de 1,850 milhão de tonela-
das, alcançando um novo recorde (fo-
ram 1,697 milhão na temporada ante-
rior). 

RECEBIMENTO - “A correria é muito
grande neste período, nos desdobramos
para garantir um atendimento de quali-
dade aos produtores”, comentou o ge-
rente da Unidade Maringá, Adilson Jar-
dim Nocchi. Nesta safra, a estrutura de
recebimento sob a sua responsabilidade
passou a contar também com a unidade
móvel de Pulinópolis, no município de
Mandaguaçu, o que trouxe mais facili-
dade para mais de 30 produtores situa-
dos nas imediações. 

UM DESAFIO A MAIS - Receber a safra
em tempos de pandemia é mais um de-
safio. Na unidade de Floresta, como em
todas as outras da cooperativa, proto-
colos rígidos foram seguidos por cola-
boradores e cooperados. Na entrada,
há desde tapetes sanitizantes e aferi-
dores de temperatura corporal, a higie-
nizadores de mãos com álcool, produto
disponível também nos balcões e me-
sas. O uso de máscaras é exigido em
todas as dependências, inclusive de
quem chega em caminhões para descar
regar os grãos. E há placas por todos
os lugares, reforçando a necessidade
de que cuidados com a prevenção da
Covid-19 sejam observados. “Estamos
muito atentos”, resume o gerente
Márcio Sartori.

A nova estrutura de recebimento de grãos em Pulinópolis,
no município de Mandaguaçu (PR) 

Detalhe da estrutura operacional de Floresta (PR) 
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O Rally Cocamar de Produtividade vi-
sitou vários produtores cooperados
durante a colheita. Para um deles,
Agnaldo Campagnolli, que cultiva 1,2
mil hectares em Itambé e Floresta, a
colheita de soja neste ano foi 15%
menor em comparação à anterior
(2019/20), que teve média de 63,6
sacas/hectare (154/alqueire). “No
ano passado, no final de fevereiro, nós
já tínhamos praticamente todo o milho
plantado”, citou, referindo-se ao atra-
so do ciclo atual, consequência da
falta de chuvas na época da semea-
dura. No mais, as plantas sofreram
com o excessivo volume de precipita-
ções em janeiro e, mais recentemen-
te, um novo período de estiagem, ha-
vendo queda de vagens. 

SUPERANDO EXPECTATIVA - Pen-
sando em diversificar os negócios, o
pecuarista Marcos Daniel Peres Jú-
nior, de Mandaguari (PR), decidiu pela
primeira vez apostar na produção de
soja e o resultado que vem obtendo
com a colheita está acima do espe-
rado. Todas as suas expectativas fo-

ram superadas: “Eu ficaria contente
com a média inicialmente prevista de
150 sacas por alqueire (61,9/hec-
tare), principalmente por ser o pri-
meiro ano da lavoura, mas consegui-
mos em alguns pontos 180 sacas
(74,3/hectare), 20% a mais”. 

DESAFIO - Para investir no cultivo da
oleaginosa - e já explicando que enten-
dia pouco do assunto, pois sua ativi-
dade sempre foi a pecuária - Júnior,
de 38 anos, disse ter pesquisado bas-
tante o mercado antes de contratar
a consultoria especializada da Coca-
mar, a cargo do engenheiro agrônomo
José Eduardo Marcon. “Eu cheguei
para ele com o desafio e disse: quero
produzir soja, mas vou deixar isso sob
a sua responsabilidade.” 

SEM PLANO B - Júnior conta que a
opção pela soja não tinha plano B, não
podia dar errado. Ele havia conseguido
convencer os familiares de que valeria
a pena e, para isso, sob a orientação
de José Eduardo, foram comprados
todos os maquinários necessários. 

ANÁLISE CRITERIOSA - O passo se-
guinte foi treinar os três funcionários
e realizar uma criteriosa análise de
solo cujo laudo, para surpresa de am-
bos, demonstrou não apenas um ele-
vado nível de fertilidade e matéria
orgânica, como também que não seria
preciso corrigir o solo com calcário.
“Por via das dúvidas, achamos por
bem repetir a análise, que confirmou
tudo”, cita o produtor.

MANEJO - Na propriedade de 300 al-
queires (726 hectares), o relevo foi
preparado para a mecanização e 105
alqueires (254 hectares) receberam
a soja, semeada da forma convencio-
nal, pois não havia palhada para pro-
teção do solo. Na adubação, foram
aplicados 650 quilos de fertilizantes
por alqueire, com destaque para o
fósforo, e 300 quilos de cloreto de
potássio. Como o ano começou com
déficit hídrico, a lavoura recebeu uma
aplicação extra de adubo foliar e, no
mais, foi feito o regular controle pre-
ventivo de pragas e doenças.  
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Produtividades variam bastante

Campagnolli, em Itambé, colheu 15% a
menos em comparação ao ano passado 

Em Mandaguari, o produtor Júnior e o engenheiro agrônomo José Eduardo Marcon,
da Cocamar. Em área de primeiro ano, produtividade maior que o esperado

SAFRA 2020/21



EQUILÍBRIO FINANCEIRO - Quando
realizou os investimentos, Júnior lem-
bra que a saca de soja estava cotada
a R$ 100,00, tendo efetuado a venda
de 4 mil sacas no mercado futuro.
Agora, satisfeito por ver que a diver-
sificação amplia as fontes de renda e
proporciona o equilíbrio financeiro da
propriedade, ele faz a semeadura do
milho de inverno na medida que a soja
vai sendo retirada, já aumentando a
área mecanizada para 150 alqueires
(363 hectares).

MENTALIDADE EMPRESARIAL - “O
Júnior sempre foi muito receptivo à
adoção das melhores tecnologias para
maximizar os resultados”, afirma José
Eduardo, acrescentando que isso con-
tribui também para que a propriedade
seja conduzida como uma empresa.
Mais que um produtor rural ele é um
empresário”, ressalta. 

ACOMPANHAMENTO - O engenheiro
agrônomo da Cocamar faz um acom-
panhamento permanente da proprie-

dade, estando sempre em contato
com o proprietário e visitando o local
ao menos uma vez a cada semana.  

RETORNO RÁPIDO - “Meu objetivo é
que a soja financie a fazenda e os re-
sultados com a pecuária saiam livres”,
afirma Júnior, dando destaque a outro
fato que o surpreendeu. Quando ele e
José Eduardo planejaram os investi-
mentos, o retorno estava previsto
para acontecer em dois ou três anos.
No entanto, diante da forte alta na
cotação da soja nos últimos 12 meses
e da elevada produtividade obtida na
primeira safra, todos os investimen-
tos realizados estão sendo pagos já
neste primeiro ano.

EXCELENTE NEGÓCIO - “Vendemos o
equivalente a 1,2 mil bois para implan-
tar a soja e, terminada a colheita, es-
taremos devolvendo 1,2 mil bezerros
para a pecuária. Sem dúvida, um exce-
lente negócio”, resume o proprietário,
que atribui nota máxima à consultoria
prestada por José Eduardo.  

EM TAPEJARA (PR) - Na proprie-
dade adquirida há algum tempo em
Tapejara por uma família de Cianorte,
a maior parte das áreas apresenta
teor de argila entre 8 e 12%, mas
os números obtidos no segundo ano
de plantio de soja fariam brilhar os

olhos de quem está acostumado a
lidar com a cultura na terra roxa. Em
326 hectares (135 alqueires), a
média na colheita foi superior à
média geral colhida pelos produto-
res da Cocamar nesta temporada
2020/21.
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A caminhonete do Rally na propriedade em Mandaguari

SAFRA 2020/21



PLANEJAMENTO - “Trabalhamos com
planejamento, objetivos e acompanha-
mento técnico adequado”, afirma o en-
genheiro agrônomo Bruno Araldi, 31
anos, genro do proprietário, o empre-
sário do segmento de avicultura indus-
trial, Luiz Camargo Nascimento. 

PASTOS DEGRADADOS - Quando foi
adquirida, a fazenda apresentava pas-
tos muito degradados e erosão em vá-
rios pontos, com baixa ocupação ani-
mal. Além da área para agricultura, há
outros 326 hectares destinados à pe-
cuária.

REESTRUTURAÇÃO - Mediante aná-
lise, Araldi deu início a um amplo pro-
grama para correção e reestrutu-
ração do solo, trabalhando com agri-
cultura de precisão e foram adquiridos
os maquinários. “A produção de soja
em solo arenoso impõe muitos desa-
fios”, resume Araldi.

CONSULTORIA - Para avançar em
seus objetivos, ele e o sogro decidiram
contar também com a experiência pro-
fissional do engenheiro agrônomo José

Eduardo Marcon, responsável pela
prestação de consultoria especializada
a produtores de grãos da cooperativa.
Com larga experiência em solos areno-
sos, Marcon trazia consigo o histórico
de ter trabalhado durante anos nos
municípios de Tuneiras do Oeste e Cia-
norte, ou seja, conhece bem a região. 

PARCERIA - Foi dado início então a
uma parceria em que os dois agrôno-
mos dialogam muito sobre cada de-
talhe da lavoura, como as cultivares
mais apropriadas para a região, adu-
bação, controle preventivo de pragas
e doenças, e outros.   

SOJA NA AREIA - Segundo Marcon, o
solo arenoso requer especificações,
em que o emprego do conhecimento
disponível, somado à experiência, é
fundamental para que sejam tomadas
as decisões corretas. Além disso, se-
gundo ele, não há fórmulas prontas
para produzir soja na areia, cada pro-
priedade, com seu microclima, pode
apresentar características diferentes.
“É preciso que o produtor faça tudo
bem feito, tomando todos os cuidados

e com o acompanhamento técnico
especializado”, frisa o profissional da
cooperativa. 

PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS - A vulne-
rabilidade do solo arenoso requer prá-
ticas sustentáveis e, para a tempo-
rada 2020/21, a aveia plantada no pri-
meiro ano para a proteção da superfí-
cie e o plantio direto foi substituída
pelo capim braquiária, que oferece
uma série de outros benefícios. Se-
meada no outono/inverno, a braquiária
age no subsolo com seu enraizamento
profundo, inibe a erosão, absorve me-
lhor a água da chuva, repõe matéria
orgânica e é eficiente na cobertura
com palha, que preserva a umidade e
controla o desenvolvimento de ervas.  

ALTAS PRODUTIVIDADES - Para Mar-
con, “se o produtor em região arenosa
fizer um manejo adequado, com a res-
truturação do perfil do solo e a incor-
poração de matéria orgânica, a pro-
dutividade de grãos pode ser tão boa
quanto a de solos com elevado teor de
argila”. No caso dessa propriedade,
ele destaca ainda a dedicação de Araldi

e o seu interesse em trocar informa-
ções, confiando no assessoramento
técnico. 

DIÁLOGO - “Oitenta por cento do re-
sultado que estamos tendo pode ser
creditado ao diálogo”, confirma Araldi,
salientando que esse foi mais um dos
aprendizados que teve para o domínio
do solo arenoso. “Quando os produto-
res conversam entre si e seguem uma
boa orientação técnica, agregam co-
nhecimentos”, diz.

SOBRE O RALLY - Em sua sexta edi-
ção, o Rally Cocamar de Produtividade
acompanha o ciclo da soja do pré-plan-
tio à colheita e tem como patrocina-
dores: Basf, Fertilizantes Viridian,
Fairfax do Brasil Seguros Corporati-
vos, Sicredi União PR/SP e Zacarias
Chevrolet (principais), Cocamar Má-
quinas, Texaco Lubrificantes, Cocamar
Irrigação, Estratégia Ambiental, Zoetis
e Nutrição Animal Cocamar (institucio-
nais). A realização conta com o apoio
da Aprosoja/PR, Comitê Estratégico
Soja Brasil (Cesb) e Cooperativa Uni-
campo. 

O produtor Bruno Araldi, em Tapejara: média boa 

Com um manejo adequado, reestruturação do perfil do solo e a
incorporação de matéria orgânica, a produtividade de grãos no
solo arenoso pode ser tão boa quanto os de elevado teor de argila
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Em três anos, o estado de São Paulo au-
mentou em 250 mil hectares a área cul-
tivada com soja e 10% desse cres-
cimento é atribuído à parceria da Coca-
mar com três usinas no Pontal do Pa-
ranapanema (SP), onde o grão é se-
meado em áreas de renovação de cana-
viais. “Áreas que antes ficavam paradas
agora recebem a soja que traz renda
para produtor, usina e cooperativa e be-
nefícios para a cana que será plantada
na sequência”, explica Marco Antônio de
Paula, coordenador da iniciativa e ge-
rente de negócios da Cocamar. 

BOM LUCRO - O cooperado Wilson An-
tonio Palaro, que cultiva 170 hectares
em Floresta, região de Maringá, é um
dos 100 produtores participantes do
programa. Ele e três filhos semearam
290 hectares em Narandiba (SP) no
primeiro ano do projeto e 425 nesta
safra. “Não tem mais terra para ex-
pandir no Paraná. Então, a oportuni-

dade oferecida pela Cocamar foi muito
boa. Obtive um bom lucro no primeiro
ano e conta muito o fato de termos as-
sistência técnica de agrônomos da
cooperativa e seguro. A gente não
planta para colher seguro, mas se
acontecer, estamos respaldados”,
disse Palaro, que cultiva da linha de
frente da produção, enquanto os filhos
Tiago, Letícia e Victor coordenam as
compras e venda. 

MAIS QUE O DOBRO - “Quando tem
terra para arrendar na nossa região, o
preço é muito exagerado”, comentou
Fabiano Carlos Rossi, que cultiva 120
hectares nos municípios de Primeiro de
Maio e Sertaneja, para explicar sua ade-
são ao programa da Cocamar. Ele, o pai
e o irmã se deslocaram 150 quilômetros
para plantar 278 hectares em Naran-
diba no primeiro ano. No segundo, mais
que dobraram a área, chegando a 654
hectares. 

Bons resultados no Pontal do Paranapanema
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Colheita de soja no Pontal do Paranapanema, extremo oeste paulista, onde
Cocamar e usinas implementam o programa de renovação de áreas de canaviais

SAFRA 2020/21



D
esde janeiro participando do
Programa de Carne Precoce
Premium da Cocamar, o pro-
dutor Epaminondas de Ca-

margo, vinculado à unidade da coo-
perativa em Nova Fátima, região de
Londrina, recebeu dia 29 de março um
reconhecimento pelo melhor lote de
animais do trimestre.

CRITÉRIOS - O troféu entregue ao
proprietário na Fazenda Santa Lúcia
em Congoinhas pelo médico-veteriná-
rio da Cocamar, Luiz Henrique Garcia
Abreu, atestou que os animais aten-
deram integralmente aos critérios exi-
gidos pelo programa. Eram 100% F1
angus com gordura uniforme, todos
“dente de leite” (super precoces), pe-
sando entre 18 e 22 arrobas e, desde
janeiro, já foram fornecidos 300
exemplares.  

ACOMPANHANDO - O Rally Cocamar
de Produtividade acompanhou a visita
do médico-veterinário, que coincidiu
com o embarque de mais 22 unidades
para abate no Frigorífico Argus, em
São José dos Pinhais, parceiro da coo-
perativa. Diversificado em seus negó-
cios, Epaminondas de Camargo é
também produtor de café em Nova Fá-
tima e cultiva soja em integração com
pecuária na fazenda em Congoinhas.

GRANDE ESTRUTURA - É na Fazenda
Santa Lúcia, de 500 alqueires (1.250
hectares), que Camargo faz a engorda
de animais trazidos de uma outra pro-
priedade, naquele mesmo município,
sendo essa última especializada em
cria. Além de fazer o melhoramento da
raça angus, Camargo também é pro-

dutor de gado nelore e compra bezer-
ros para engorda, possuindo uma
grande estrutura de confinamento.

INTEGRAÇÃO - Somando as duas
áreas, são cerca de 6 mil animais, dos
quais 1,5 mil alojados na Santa Lúcia.
Já na soja, a média de produtividade
obtida na safra 2020/21, que acabou
de ser colhida, foi de 190

Além de fazer o melhoramento da raça
angus, Camargo cria gado nelore e
produz soja, milho e trigo, obtendo
altas produtividades

Cooperado premiado é modelo em
tecnologia e empreendedorismo

CARNE PRECOCE PREMIUM
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sacas por alqueire (78,5/hec-
tare), uma das melhores da região. A
lavoura é cultivada em palha de capim
braquiária e, no inverno, para fazer
rotação, parte das terras são desti-
nadas ao plantio de milho e trigo - in-
cluindo a variedade branqueadora que
tem o incentivo da Cocamar. 

SUCESSO - De acordo com Camargo,
que tem 84 anos e durante grande
parte de sua vida foi empresário do
ramo de concessionária de veículos
em São Paulo, tendo adquirido as fa-
zendas no Paraná durante a década de
1980, alguns fatores explicam seu su-
cesso na atividade rural. “Eu sempre
procurei me inspirar em pessoas bem
sucedidas”, diz ele, que soube tam-
bém, com seu empreendedorismo,
montar uma equipe qualificada. “Os
méritos são de todos”, afirma. Para
ele, é preciso gostar do que se faz e
“quem se preocupa apenas com o lado
financeiro não dá certo na vida”.

CAPRICHO E PROFISSIONALISMO -
Há mais de 20 anos prestando servi-
ços a Camargo, o médico-veterinário
Alexandre Gatti conta que proprietá-
rio “é caprichoso e receptivo a inova-
ções, sempre interessado em apri-
morar a qualidade de seus rebanhos e
também as tecnologias de produção”.
Os animais permanecem por dez me-
ses a pasto antes da terminação, no
confinamento, que tem a duração de
cerca de 100 dias, onde são alimen-
tados com silagem de grão úmido, fa-
relo de soja e um premix .

RENDIMENTO MAIOR - Sobre parti-
cipar do Programa de Carne Precoce
Premium da Cocamar, Camargo diz ter
sido uma decisão acertada, pois a
cooperativa trabalha com transparên-
cia “e paga realmente quanto o boi
vale”. Enquanto, por exemplo, a média
de rendimento de carcaça para ani-
mais do padrão que ele fornece geral-
mente vinha sendo de 54% no mer-
cado, no programa da Cocamar o per-
centual pode chegar a 56%. 

EXIGÊNCIAS - Regularidade, pelo me-
nos um lote abatido a cada 60 dias:
essa é uma das exigências do pro-
grama, conforme explica o médico-ve-
terinário Luiz Henrique Garcia Abreu,

da cooperativa. Além disso, o pecua-
rista interessado em participar pre-
cisa estar adequado em relação a
idade, faixa de peso, acabamento de
carcaça e trabalhar com as raças
angus e/ou nelore.

MERCADO EM EXPANSÃO - "Nosso
foco é trabalhar com animais da raça
angus, um mercado de qualidade em
crescimento, que vem ganhando es-
paço entre os consumidores. Os pe-
cuaristas dispostos a investir em
qualidade estão aumentando sua ren-
tabilidade através do programa, rece-
bendo um bônus sobre o valor da
arroba dos animais abatidos", detalha
Abreu.

ALTA QUALIDADE - A carne diferen-
ciada vem também da maneira como
o rebanho é manejado, sem agressivi-
dade. Abreu lembra que o programa
começou em novembro do ano pas-
sado com a oferta de 100 cabeças/
mês, quantidade que foi crescendo
para as atuais 500. A meta, em
breve, é chegar a 1000 cabeças aba-
tidas por mês, média de 250 por se-
mana.

SELO - A carne é colocada em seg-
mentos de mercado pelo próprio Fri-
gorífico Argus, identificada com um
selo do programa da Cocamar.

CARNE PRECOCE PREMIUM





D
e família tradicional de agri-
cultores, Leôncio Paiva
Ariosi, de Cambé, sabia que
um dia teria que assumir a

propriedade e aprender o dia a dia da
profissão. Desde pequeno, sempre
gostou do campo e acompanhava o
pai, Milton Luiz Ariosi, nas idas a fa-
zenda. Mas, na adolescência, decidiu
buscar outros caminhos, ter suas pró-
prias experiências. Por 10 anos, estu-
dou Engenharia de Telecomunicação e
trabalhou em São Paulo. Depois vol-
tou, montou uma empresa de co-
brança, recuperação de crédito e
busca de documentos e certidões em
Londrina e começou a fazer Direito
para atender à necessidade da em-
presa.

Depois de inúmeras indiretas do pai, há
alguns anos ele acabou chamando-o
para ajudar na fazenda. “Achei melhor
caminhar com o meu pai enquanto ele

ainda está no auge. Seria mais compli-
cado ter que assumir no susto ou
quando ele já não tivesse a mesma vi-
talidade”, afirma Leôncio. A família pro-
duz soja, milho, trigo e laranja.

APRENDIZADO - Como gerenciava sua
empresa há vários anos, tinha noção
empresarial, mas faltava o conheci-
mento específico da gestão agrícola,
do cuidado com a lavoura. Para apren-
der a cuidar de tudo, durante as ope-
rações de plantio, manejo e colheita,
Leôncio trabalhou como um funcionário
e também ajudava o pai na tomada de
decisão, discutindo problemas e pro-
jetos. “Busquei juntar o máximo de in-
formações possível conversando com
meu pai, com meu tio João José Paiva,
com a equipe de trabalho, com os vi-
zinhos e técnicos da Cocamar, que têm
ajudado bastante”, afirma Leôncio.

Milton sempre utilizou um bom padrão

tecnológico na lavoura, daí as médias
de 168 sacas de soja e 310 sacas de
milho por alqueire. Mas com a ajuda de
Leôncio, têm introduzido a tecnologia
digital no campo, instalando sistemas,
softwares e sensores, que permitem
um maior monitoramento via satélite
da produtividade, talhão por talhão,
traçando mapa de produtividade da fa-
zenda e identificando onde é preciso
corrigir. 

Também possibilitam um melhor con-
trole e gerenciamento de todas as in-
formações da propriedade de forma
mais segura, fácil e prática. “Cada um
trabalha no que faz melhor e os dois se
ajudam. Busco entender as dificuldades
existentes em cada setor para encon-
trar soluções tecnológicas que melho-
rem, dinamizem ou facilitem o tra-
balho”.

SEGREDO - O segredo para pai e filho

trabalharem juntos e dar certo, diz, é
sempre conversar muito, ter jogo de
cintura e paciência, “e no nosso caso,
saber mais ouvir do que falar”, ressalta
Leôncio, citando que faz sugestões e é
ouvido, mas respeita a decisão do pai,
que tem muito mais experiência. “Não
posso chegar querendo mudar de uma
hora para outra uma estrutura de 30
a 40 anos”. Mas, cada vez mais o pai
tem pedido sua opinião, envolvendo-o
com as decisões.

Uma delas foi a de plantar milho con-
sorciado com braquiária. “Vimos o tra-
balho que a Cocamar e outros pro-
dutores vêm fazendo e tivemos a se-
gurança para já fazer em área total já
desde o início. A compactação do solo
era um dos maiores problemas nossos
e a braquiária ajuda muito, além de
manter a umidade por mais tempo e
aumentar o nível de matéria orgânica”,
complementa Leôncio. 

SUCESSÃO

Pai e filho, Milton e Leôncio, aprenderam a trabalhar juntos e potencializar
os resultados da propriedade, cada um fazendo o que melhor sabe fazer

União que deu certo
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Q
uando as máquinas finaliza-
vam mais uma colheita de
soja, em meados de março,
na propriedade da família

Morezzi, em Jussara, a cooperada Re-
giane Rodrigues Vitali Morezzi, esposa
do produtor e também associado da
Cocamar, Bruno Medeiros Morezzi, es-
tava lá junto com a família comemo-
rando os resultados, apesar de todos
os contratempos climáticos desse ano.
Como sempre fazem, todos participam
unidos das atividades, se envolvem com
o negócio da família, inclusive os dois
filhos adolescentes, Rodrigo, 15 anos,
e Danilo, 10 anos.

CONTRATEMPOS - A expectativa inicial
era produzir bem mais. Toda tecnologia
utilizada no plantio e condução da la-
voura e todo esforço empregado foram
para garantir bons resultado. As estia-
gens  ocorridas no final do ano passado
e a do período de plantio, que atrasou
toda operação no campo, além de chu-
vas excessivas pouco antes do início da
colheita, entretanto, mudaram os resul-
tados.

RESULTADOS - A família fechou a safra
com uma média de produtividade de
135 sacas de soja por alqueire e já está
com todo milho plantado para a segunda

EXEMPLO

“Orgulho de ser agricultora”
De família ligada à agricultura, Regiane Vitali Morezzi cresceu aprendendo
sobre a impor tância de todos par ticiparem da gestão da propriedade,
o que tem passado aos filhos, junto com o marido Bruno

Regiane: "foi um bom
ano apesar de todos
os contratempos"
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safra, empregando toda tecnologia re-
comendada e torcendo por mais chuva
para garantir os resultados. “Foi um
bom ano apesar de todos os contratem-
pos. Os preços pagos pela soja têm
compensado as perdas de produtivi-
dade”, comentou a cooperada. A família
Morezzi planta soja e milho em área pró-
pria e arrendada, desenvolvendo o tra-
balho em conjunto. “Família que trabalha
unida, cresce na agricultura”, ressaltou
a produtora.

GESTÃO DA PROPRIEDADE - Com base
em sua própria experiência, Regiane
destacou a importância de todos parti-
ciparem da gestão da propriedade. Filha
e neta de agricultores, viu no exemplo
dos pais, Maria e Antonio Aparecido Vi-
tali, e dos avós, Olivia e Carlos Vitali e
Maria do Espírito Santo e Atilano Rodri-
gues da Silva, um modelo a ser seguido.
“Sou apaixonada pela agricultura e
tenho orgulho da história de minha fa-
mília e do trabalho que desenvolvem
como agricultores”, afirmou.

PARTICIPAÇÃO - Regiane contou que os
pais sempre a fizeram participar de
todas as atividades ligadas à agricultura
na propriedade durante a infância e ju-
ventude. Os pais ensinaram-na e aos
dois irmãos, Haroldo (que também é
agricultor) e Simone, a fazer de tudo na
roça, operar trator e caminhão para es-
coamento da safra até a cooperativa e
a ajudar em tudo que fosse preciso.
“Sem se importar ou fazer distinção se
era homem ou mulher, eles nos apoia-
ram e nos fizeram entender a importân-
cia de sempre estar bem informado e
entender, conhecer bem a atividade que
desenvolvemos. Sou grata também à
Cocamar que sempre incentiva e apoia
a mulher no campo”, citou.

NO APOIO - Depois do casamento, Re-
giane passou a cuidar mais da adminis-
tração da casa, mas sem deixar de se
envolver com a atividade da família.
Como todos trabalham juntos, as equi-
pes já são formadas e cada um tem a
sua função. “Eu fico mais no apoio. O
que precisar, eu faço, ajudo no adminis-
trativo, levo peças ou óleo na roça, dirijo
o caminhão de um lugar para o outro”.
Recentemente, a cooperada começou a
participar do núcleo feminino da Coca-
mar em sua unidade. 

EDUCAÇÃO DOS FILHOS - Regiane e
Bruno também trabalham atualmente
em mais um projeto de vida; “Junto com
meu esposo estamos repassado a nos-
sos filhos todo conhecimento técnico e
a paixão que recebemos de nossos pais
quanto a agricultura, dando apoio e in-
centivo para juntos crescermos e ver-
mos eles dando continuidade ao nosso

trabalho”. Rodrigo, de 15 anos, e Da-
nilo, de10 anos, já demostraram gostar
da profissão.

A MESMA PAIXÃO - O filho mais velho
participa de todas as atividades junto
com o pai, desde o plantio à colheita, e
é bem participativo no dia a dia. Do
mesmo modo, o mais novo acompanha

Bruno, que o tem ensinado levando-o
sempre que possível, para acompanhar
as operações. “Estamos colocando os
dois no caminho da agricultura”, afirmou
Regiane que fez questão de ressaltar o
quanto estava feliz em participar de uma
entrevista para o Jornal da Cocamar.
“Achei o máximo ser entrevistada e ter
a nossa história publicada no jornal”.

Casal incentiva os filhos a seguirem seus passos e crescerem juntos
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A
aula inaugural do programa Jo-
vens + Agro Cocamar - inicia-
tiva coordenada pelo Depar-
tamento de Cooperativismo,

ministrada dia 31/3 em formato vir-
tual - reuniu filhos de produtores coo-
perados de várias regiões de atuação da
cooperativa, nos estados do Paraná e
São Paulo, da faixa entre 18 e 29 anos,
que estão se preparando para a suces-
são, focados no conceito de gestão fa-
miliar compartilhada.

CAPACITAÇÃO - Na abertura, o supe-
rintendente de Relação com o Coope-
rado, Leandro Cezar Teixeira, ressaltou
que os jovens são, por sua natureza,
mais abertos a inovações e gostam de
lidar com tecnologias. “Vocês, que no fu-
turo vão estar à frente dos negócios,
terão desafios e dificuldades a enfrentar,
por isso a importância de estarem bus-
cando capacitação”, disse. Ele lembrou
que a preocupação de investir em co-
nhecimento deve ser constante, pois as
mudanças ocorrem de forma rápida e
permanente.

DESAFIOS - “Temos, por exemplo, uma
dispersão de produtividade entre os
produtores: de um lado, os que conse-
guem médias elevadas e, de outro, os
que patinam em níveis baixos”, comen-
tou Teixeira, citando ainda que atual-
mente o carro-chefe na maior parte
das propriedades é a produção de soja
e milho, mas pode ser que em uma dé-
cada ou duas as demandas sejam ou-
tras.

NA VANGUARDA - O superintendente
ressaltou ainda que a Cocamar é uma
cooperativa de vanguarda e realiza um
trabalho que dignifica seus cooperados,
proporcionando segurança a eles na
hora da entrega das safras.

PRIMEIRO MÓDULO - Após a abertura,
com a apresentação dos instrutores,
todos profissionais gerentes da coope-
rativa, o gerente de Cooperativismo,
João Sadao, ministrou o primeiro mó-
dulo, que versou sobre a nova economia
em que se sobressai a era do compar-
tilhamento, identificando o cooperati-
vismo como “um modelo mais moderno
do que nunca”. 

PERTENCIMENTO - Em sua apresenta-
ção, Sadao explicou o funcionamento de
uma organização cooperativista, bem
como os direitos e obrigações dos coo-
perados. “Os cooperados são os donos
da cooperativa e esse senso de perten-
cimento é essencial para que fortaleçam
suas organizações.”

FUNDAMENTAL - Foi apresentado, na
oportunidade, um trecho de uma fala do
especialista José Luiz Tejon Megido, e
que ele ressalta a importância do coo-
perativismo, destacando que o setor

movimenta 350 bilhões de reais por ano
e envolve 14 milhões de pessoas, entre
cooperados, colaboradores, familiares e
terceiros. 

COOPERAÇÃO - “Em municípios onde há
cooperativas fortes, o Índice de Desen-
volvimento Humano (IDH) geralmente é
superior à média dos municípios brasi-
leiros. Estamos falando de um modelo
de negócio do futuro”, mencionou Tejon,
salientando que a cooperação “é um dos
negócios fundamentais para o desenvol-
vimento do país”. Ele acrescentou ainda
que as cooperativas brasileiras, em li-
nhas gerais, “são exemplos de dignidade
humana, que trabalham sob a ótica da
sustentabilidade e da responsabilidade
social”.

QUINZENAL - As aulas, de periodicidade
quinzenal, serão ministradas por profis-
sionais de diversos setores da coopera-
tiva e se estenderão até 21 de julho.
Serão workshops, teóricos e práticos

abordando questões técnicas, jurídicas,
financeiras, de inovação, gestão, comer-
cialização e cooperativismo, entre ou-
tros temas, que somam nove módulos
e mais um plus, à escolha dos jovens. Na
parte prática, o jovem será desafiado a
desenvolver um projeto e implantar em
uma parcela da propriedade, partici-
pando do concurso de produtividade que
será criado especificamente para os
participantes, além de desenvolver a
confiança na relação pai e filho. 

INTEGRAÇÃO - Para a analista de Coo-
perativismo, Alessandra Lescano de Al-
meida, que conduziu a aula inaugural,
realizações como o Jovem + Agro Co-
camar promovem também a integração
entre os jovens filhos de cooperados,
criando referências e possibilitando uma
salutar troca de ideias e experiências. E
citou que entre os inscritos há um
grande número de mulheres, “cada vez
mais atuantes na gestão dos negócios
familiares”.  

Jovem + Agro Cocamar
capacita sucessores 
As aulas, de periodicidade quinzenal, serão ministradas por profissionais
de diversos setores da cooperativa e se estenderão até 21 de julho

Primeiro módulo versou sobre a nova economia em que se sobressai a era do compartilhamento

AULA INAUGURAL









V
oltado para a inclusão de
pessoas com deficiência in-
telectual e a preservação do
meio ambiente, o Programa

Cultivar, mantido pela Cocamar Coo-
perativa Agroindustrial em parceria
com a Apae (Associação dos Amigos
dos Excepcionais de Maringá), com-
pleta 15 anos em março. 

DOIS VIVEIROS - Com dois viveiros
instalados nas estruturas da Apae
em Maringá e Rolândia, no Paraná, a
iniciativa consiste da produção de
mudas de espécies nativas, por parte
dos alunos da entidade, que são doa-
das a produtores rurais cooperados
para recomposição de áreas de pre-
servação permanente. 

FLORESTAS - Em 15 anos foram dis-
tribuídas mais de 1 milhão de mudas
que ajudaram na formação de flores-
tas nos estados do Paraná e São
Paulo. No final de 2019, por exem-
plo, em parceria com uma rede de
supermercados, 15 mil unidades fo-

ram destinadas ao plantio de áreas
florestais na região oeste paulista. 

EM CASA - Com a pandemia do novo
coronavírus, os 36 alunos participan-
tes, que são contratados como cola-
boradores da cooperativa, perma-
necem em suas casas, beneficiados
por licença remunerada. Mas os dois
viveiros são mantidos em atividade,
com expediente normal. 

DESAFIO - “Equilibrar o social, o am-
biental e o econômico é um desafio e
a Cocamar está conseguindo fazer
isso com iniciativas inovadoras como
o Cultivar”, destaca a analista de
sustentabilidade da cooperativa, Sa-
brina Ambrósio, ressaltando que o
slogan da realização diz tudo: “Pro-
duzindo florestas com mãos espe-
ciais”. 

RECONHECIMENTO - Por seus dife-
renciais, o Cultivar já recebeu uma
série de reconhecimentos importan-
tes, inclusive em nível nacional. 

REALIZAÇÃO - “Eu me realizo como
profissional”, afirma Maria Rosimeire
dos Santos, instrutora em Maringá, a
respeito da atividade que exerce

desde 2016. “Aqui eu me encontrei
como ser humano, aprendi a ver a
vida com outros olhos, não consigo
me imaginar fazendo outra coisa”, diz.  

TRABALHO AGRADÁVEL - Para Ja-
queline Almagro Xander, uma das alu-
nas, além do trabalho ser agradável,
ela tem um salário que lhe possibilita
comprar as suas coisas. “Não sei o
que seria de mim sem o viveiro.” 

GANHO MENSAL - O ganho mensal é
também um motivo de tranquilidade
para o aluno João Luiz Guimarães, par-
ticipante desde 2011. “Cultivar me
mudou muito. Fiquei mais calmo. Ajudo
em casa com meu salário", finaliza.

REFLORESTAMENTO
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No período foram distribuídas mais
de 1 milhão de mudas que ajudaram
na formação de florestas nos estados
do Paraná e São Paulo

Objetivo é a inclusão
de pessoas com deficiência
intelectual e a preservação
do meio ambiente
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Programa Cultivar faz 15 anos



24  |   J orn a l  de  Ser v iç o  C oc am ar

C
onexão que gera solidariedade.
Recentemente, em parceria com
a empresa fornecedora UPL, a
Cocamar participou de uma ação

voltada a beneficiar o público atendido por
uma entidade assistencial de Maringá.

FAMÍLIA SOPÃO - Contatada pela UPL, a
cooperativa fez a indicação do projeto Fa-
mília Sopão para receber 20 cestas bási-
cas doadas por aquela companhia. O
projeto, que existe há quatro anos, presta
assistência a moradores de rua.

COOPER UP - Em informação encami-
nhada à cooperativa, a UPL explicou que
a doação faz parte da Ação Solidária
Cooper UP, sob a sua organização, que
distribui aproximadamente mil cestas
básicas, destinadas em sua maior parte
a instituições de assistência a crianças
e idosos indicadas por cooperativas par-
ceiras.

DIGNIFICANTE - “A atitude de empresas
como a UPL é dignificante e muito contri-
bui para ajudar no atendimento das de-

mandas de classes menos favorecidas,
especialmente neste momento de pande-
mia”, comentou a analista de sustentabi-
lidade da Cocamar, Sabrina Ambrósio. 

AGRADECIMENTO - “Dentro do projeto
Cooper Up, a doação de cestas básicas é

uma forma de agradecimento pela parce-
ria Cocamar e UPL no ano de 2020”, des-
tacou Ubiratan Polonio, consultor técnico
comercial da UPL. A entrega das 20 ces-
tas básicas foi feita no dia 3 de março por
Ubiratan Polonio e representantes da Co-
camar.

AÇÃO

Cocamar e UPL doam cestas
básicas a projeto social
Coperativa indicou o projeto Família Sopão
para receber 20 cestas básicas doadas por
aquela companhia



P
arece ficção científica, mas é
o futuro chegando para os
produtores ligados à Cocamar
que possuem modernos ma-

quinários John Deere.

EQUACIONADOS - Nesta safra de soja
2020/21, ora sendo finalizada, nada
menos que 352 atendimentos a máqui-
nas foram satisfatoriamente equacio-
nados de forma remota, sem a neces-
sidade de deslocamento de um técnico
até a propriedade rural. 

INTERVENÇÕES - São 501 unidades,
no total, acompanhadas por profissio-
nais do Centro de Soluções Conectadas
(CSC) da concessionária Cocamar John
Deere em Maringá. Já houve, durante
a colheita, 396 intervenções técnicas
da equipe de suporte remoto que
foram originadas de duas maneiras: a
pedido do proprietário, que entrou em
contato para relatar uma situação, e
por meio de alertas emitidos pelos pró-
prios equipamentos.

EXPERTISE - O supervisor técnico de
Agricultura de Precisão da concessio-
nária, Bruno Guidi, explica que os aler-
tas são percebidos pelos profissionais
no CSC. “Em caso de um problema, po-
demos acionar o time técnico de
campo, mas temos a expertise para
solucioná-lo remotamente. E, não raro,
com base nos alertas recebidos, nos
antecipamos e a ação é preventiva, evi-
tando que algo venha a ocorrer du-
rante uma operação”, detalha.  

CALIBRAÇÃO - Guidi menciona o caso
de um produtor que ligou para a em-
presa informando que o corte da co-
lheitadeira estava desigual e a plata-
forma precisava de uma calibração.
“Da própria concessionária foi possí-

vel verificar o que estava acontecendo
e apresentar a solução com rapidez.”

PERCENTUAL - Segundo Guidi, a con-
cessionária trabalha com o elevado
percentual de 89% de atendimentos
solucionados à distância, com total
eficácia, um dos mais elevados entre
as concessionárias John Deere no
país. 
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Cerca de 89% dos
atendimentos são

solucionados à distância
com eficácia

AGRICULTURA DE PRECISÃO

Cresce o atendimento
remoto na Cocamar John Deere 
Profissionais do Centro de Soluções Conectadas da concessionária
equacionam demandas sem necessidade de deslocar um técnico até a propriedade





O
desenvolvimento do sistema
de plantation foi responsável
pela predominância de uma
determinada lógica de explo-

ração das terras no Brasil Colonial.
Contudo, não podemos acreditar que
somente o uso sistemático de grandes
propriedades monocultoras foi o único
responsável pelo desenvolvimento de
atividades econômicas no Brasil. Na
verdade, outros ramos de desenvolvi-
mento econômico também vieram a
compor a circulação de bens de nossa
economia.

SÓ ESCRAVOS - O algodão, por exem-
plo, foi primeiramente cultivado com o
objetivo de suprir a necessidade exis-
tente de tecidos utilizados no embalo
dos produtos e para a fabricação de te-
cidos que pudessem ser utilizados
como vestimenta dos escravos. Em sua
grande maioria, os integrantes da elite
colonial não usufruíam do tecido pro-
duzido internamente, preferindo impor-
tar os tecidos da Europa. No século
XVIII, a cultura algodoeira ganhou maior
expressão com a crescente demanda
industrial europeia.

INDÚSTRIA - A exportação do algodão
em grandes quantidades teve relação
direta com o surgimento das primeiras
instalações industriais europeias. Nas
suas etapas iniciais, a consolidação da
economia industrial teve forte expres-
são no ramo têxtil, onde apareceriam
as primeiras inovações tecnológicas
que permitiram o desenrolar da cha-
mada Revolução Industrial. Na medida
em que os mercados consumidores se
ampliavam, grandes potências econô-
micas como a Inglaterra ampliavam sua
demanda por algodão.

IMPULSO - O crescimento das lavou-
ras de algodão no Brasil aconteceu a
partir da segunda metade do século

XVIII, período em que a forte elevação
dos preços no mercado internacional e
a guerra de independência dos Estados
Unidos aconteceram. Antes desse au-
mento, as colônias norte-americanas
eram responsáveis pela grande maioria
do algodão consumido pelos europeus.
No século seguinte, a produção na
América portuguesa enfraqueceu com
a recuperação econômica dos Estados
Unidos.

MARANHÃO - Nessa época, o estado
do Maranhão foi um dos maiores pro-
dutores de algodão de todo o Brasil.
Em seu período de auge, o algodão che-
gou a representar 24% da riqueza
produzida na colônia, perdendo apenas
para o açúcar, dominava mais de um
terço da economia colonial. A partir do
século XIX, o governo incentivou a

construção de fábricas têxteis que em-
preendessem a manutenção dos bene-
fícios fiscais provenientes da explora-
ção do chamado “ouro branco”.

(Por Rainer Sousa, historiador)

Há inúmeros fatos curiosos e interessantes como este na história da agropecuária brasileira 
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VOCÊ SABIA? 

Algodão brasileiro só servia
para fazer roupas de escravos 

Crescimento das lavouras
de algodão no Brasil
aconteceu a partir da
segunda metade do

século XVIII





M
ais de 200 participantes
de núcleos femininos da
cooperativa, entre coo-
peradas e esposas de

produtores associados, participaram
da transmissão promovida pela Coca-
mar, dia 8 de março, com a palestrante
Luciana Kele Dorini.

CRESCER - Não foi só uma palestra
motivacional. Com o tema Florescer, a
iniciativa fez parte da programação co-
memorativa ao Dia Internacional da
Mulher e Lu Dorini – como se apre-
senta - falou sobre o desafio de convi-
ver com um hemangioma e fazer de
suas dificuldades um propósito para
crescer como mulher e motivar as pes-
soas.

O QUE É - O hemangioma é caracteri-
zado pelo acúmulo anormal de vasos
sanguíneos na pele ou em órgãos inter-
nos. Segundo especialistas, em média,
30% desse tipo de ocorrência estão
presentes já no nascimento e o res-
tante se manifesta nos primeiros
meses de vida.

NÃO PAROU - Contabilista, 41 anos,
moradora em Mangueirinha (PR), Lu
Dorini tem sido convidada a levar sua
experiência para públicos diversos.
Antes da pandemia, fazia isso de forma
presencial e, de um ano para cá, tra-
balhando em casa, não deixou de pro-
ferir palestras - ainda que remota-

mente, como com as produtoras da
Cocamar.

SEM LIMITES - Ela disse que até os 19
anos já havia se submetido a 19 cirur-
gias, das quais uma apenas de caráter
estético. “As outras foram para me
manter viva”, citou, acrescentando
que o hemangioma jamais limitou suas
atividades. “Não há barreiras e isto se
aplica também a mulher, que deve de-
sabrochar e florescer, independente da
sua idade.” Sua determinação tem sido
tamanha que, por várias vezes, viajou
o país e o exterior. “Por que eu não po-
deria ir?”, indagou. Autora do livro
“Entre Ondas de Emoção”, ela já con-
cedeu entrevistas para publicações im-
portantes, inclusive de fora do Brasil.

TEM QUE QUERER - Para ela, além de
determinação, é preciso que a pessoa
seja otimista, resiliente, interessada e
engajada, que busque o empodera-
mento e relacionamentos positivos.

IDENTIFICAÇÃO - A reação de várias
produtoras participantes foi de entu-
siasmo e admiração por Lu Dorini e sua
trajetória de vida. Eliete Nespolo, de
Iporã (PR), disse que se identificou
muito com o tema da palestra, pois
também tem procurado se superar a
cada dia. “Em situações adversas é que
geralmente encontro ainda mais forças
para dar a volta por cima”, completou.

ADESÃO - De acordo com a analista de
cooperativismo, Juliana Guerra, o de-
safio em tempos de pandemia, com a
impossibilidade de realizar eventos pre-
senciais, é manter as ações destinadas
ao quadro social, incluindo as mulhe-
res. “Com essa homenagem tivemos
uma grande adesão do público femi-
nino, participando e interagindo. Foi
muito emocionante, com muitos depoi-
mentos inspiradores”, ressaltou, com-
pletando: “a palestrante é um exemplo
de vida e realmente fez as mulheres
florescerem".

DIA DA MULHER

Lu Dorini encanta produtoras com sua palestra se mostrando como
“um exemplo de vida, realmente fazendo com que as mulheres florescessem"

Fazer das dificuldades
um propósito para crescer
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A
pós a colheita bem-sucedida da
soja, que contribuirá para que
o Brasil tenha a maior safra da
história, os produtores têm um

dilema: o que fazer com o dinheiro que
sobrou, fruto de muito trabalho? Diante
de tantas opções, a Sicredi União PR/SP
convidou o economista e gerente de in-
vestimento, Roberto Rodrigues, para
ajudar a fazer escolhas assertivas de in-
vestimento.

NO PRÓPRIO NEGÓCIO - Rodrigues
destaca que é importante que o produ-
tor invista no próprio negócio, como
comprar ou arrendar terras, adquirir
trator ou outros equipamentos, mas é
preciso se atentar para não concentrar
todo o patrimônio num só negócio, no
caso, na propriedade rural.

RESERVA FINANCEIRA - A sugestão é
ter uma reserva financeira de, no mí-
nimo, um ciclo produtivo. Por exemplo,
no caso da soja, a reserva mínima seria
de quatro meses, além, é claro, de con-
tar com o seguro agrícola, que prote-
gerá a safra de intempéries e fatores
que não podem ser controlados.

DIVERSIFICAR - Quando o produtor
tiver reservas de mais de três ciclos
produtivos e contratando o seguro agrí-
cola para evitar riscos desnecessários,
Rodrigues diz que é possível diversificar
os investimentos. “O produtor é arro-
jado, tanto que planta as sementes, faz
o manejo e até a colheita depende de fa-
tores não controlados, como a falta ou
excesso de chuva. E por que não diver-
sificar o patrimônio e arriscar um pouco
na hora de fazer investimentos, inclusive
em renda variável, como ações na Bolsa
de Valores?”, questiona. E assim como
há diversificação numa propriedade, nos
investimentos deve acontecer o mesmo.

INVESTIMENTOS CONSERVADORES -
A situação é inversa para os produtores
que têm atividades arriscadas no cam-
po. Neste caso, o ideal é que os investi-
mentos financeiros sejam conserva-
dores, já que não é recomendado ter
duas atividades de risco.

SEGURO DE VIDA - Outro ponto impor-
tante é em relação ao planejamento su-
cessório. É provável que o produtor

conheça ou até tenha vivenciado um
processo de divisão de patrimônio que
envolva inventário ou leve anos para ser
resolvido. Para diminuir esses riscos, é
possível contratar seguro de vida e/ou
aplicar parte do patrimônio numa previ-
dência privada ou ainda constituir uma
holding familiar, que é uma empresa que
administrará os bens. 

PLANEJAMENTO - “É preciso planejar

a aposentadoria, para quando o produ-
tor tiver ou decidir reduzir o ritmo de
trabalho e fazer a sucessão. E com esse
planejamento, a família escolhe a melhor
forma de aplicar as sobras das safras.
Investir em imóveis e poupança é impor-
tante, mas há outras opções, e é inte-
ressante diversificar”, aconselha Rodri-
gues. A Sicredi União PR/SP conta com
assessores de investimentos para aju-
dar os associados.

ORIENTAÇÃO

A Sicredi União PR/SP convidou o economista e gerente de investimento
Roberto Rodrigues, para ajudar a fazer escolhas assertivas
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Sobrou dinheiro? É hora de
diversificar o investimento



C
onforme determina a Constitui-
ção Federal (art. 153, inciso
VI), o Imposto Territorial Rural
(ITR) é um tributo de compe-

tência da União, o que significa que a
União é responsável por instituí-lo, criar
regras (alíquota, base de cálculo, isen-
ções, imunidade, etc.), arrecadar e fis-
calizar. Entretanto, a Lei 11.250/2005
permitiu a celebração de convênios pelos
Municípios e pelo Distrito Federal com a
Receita Federal do Brasil (RFB), para que
estes entes promovam a administração,
fiscalização, lançamento a ofício e co-
brança do tributo. Atendidos todos os

requisitos, o ente federado fará jus a
100% do produto da arrecadação refe-
rente aos imóveis nele situados. 

TRIBUTO DECLARATÓRIO - Importante
destacar que o ITR é um tributo auto
declaratório, o que implica que o con-
tribuinte (produtor rural) deve lançar
as informações relativas à sua proprie-
dade por meio da Declaração do ITR e
enviar à RFB, normalmente entre
agosto e setembro. Já os municípios
conveniados, dentre inúmeras atribui-
ções, devem lançar no Sistema de Pre-
ços de Terras (SIPT) da RFB, até 30 de

OPINIÃO

Acompanhe o ITR e não
seja pego de surpresa
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Muitos municípios passaram a utilizar o convênio com a RF como alternativa para ampliar
sua arrecadação tributária, lançando valores de VTN que desconsideram o que determina a IN



abril de 2021, o Valor de Terra Nua
(VTN).  Contribuintes e municípios de-
vem seguir a mesma legislação tributá-
ria para mensurar o VTN, e as regras
estão dispostas na Instrução Norma-
tiva (IN) 1.877/2019 da Receita Fede-
ral: 

INSTRUÇÃO NORMATIVA - “§ 1º Para
efeito do disposto nesta Instrução Nor-
mativa, considera-se VTN o preço de
mercado do imóvel, entendido como o
valor do solo com sua superfície e a res-
pectiva mata, floresta e pastagem na-
tiva ou qualquer outra forma de ve-
getação natural, excluídos os valores de
mercado relativos a construções, ins-
talações e benfeitorias, culturas perma-
nentes e temporárias, pastagens cul-
tivadas e melhoradas e florestas plan-
tadas, observados os seguintes crité-
rios, referidos nos incisos I a III do art.
12 da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro
de 1993:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola; e
III - dimensão do imóvel.”
(grifos nossos)

NÃO CONFUNDIR - Ou seja, não se
pode confundir o VTN para fins de ITR
com valor de mercado, tampouco com
o valor da aquisição por parte do con-
tribuinte, independentemente de quan-
do isso ocorreu. Quando ocorre a
fiscalização do tributo junto ao contri-
buinte, normalmente o VTN lançado na
declaração pelo produtor é desconside-
rado, e o lançamento a oficio é feito
com o valor declarado pelo município no
SIPT. Se o produtor declarou VTN
abaixo do valor declarado pela prefei-
tura do município à Receita, o produtor
recebe uma intimação para o recolhi-
mento da diferença. 

COMPROVAR - Mesmo que o produtor
rural tenha um laudo técnico produzido
por profissional habilitado a mensurar o
VTN, deverá comprovar por meio de
processo administrativo ou judicial que
o valor da sua declaração é o correto,
e não o lançado no SIPT pelo município.
Este questionamento deve ser feito ad-
ministrativamente ou judicialmente.

INSEGURANÇA - Muitos municípios
passaram a utilizar esse convênio com
a Receita Federal como alternativa para

ampliar sua arrecadação tributária, lan-
çando valores de VTN que desconside-
ram o que determina a IN 1.877/2019,
ou, ainda pior, lançando valores de mer-
cado no SIPT. Isso tem gerado grande
insegurança jurídica aos produtores ru-
rais, pois, mesmo que estejam lançando
valores corretos, são instados a pagar
um tributo indevido. E se não estiverem
de acordo com esta quase “espolia-
ção”, que busquem seus direitos no sis-
tema judiciário!

RECOMENDAÇÕES - Para amenizar os
impactos e transtornos dessa situação
até que a questão seja pacificada com
a Receita, existem algumas ações que
recomendamos aos produtores rurais
de todo o Brasil para diminuir conside-
ravelmente este risco de cobrança in-
devida e desproporcional à função
extrafiscal do tributo. 

LAUDO TÉCNICO - A primeira é seguir
a IN 1.877/2019 (dentre outros atos
normativos) para mensuração do VTN

do seu imóvel. Para isso, o produtor de-
verá contratar um profissional habili-
tado, vinculado ao Conselho Federal de
Engenharia Agronômica (CONFEA) e aos
correspondentes Conselhos Regionais
de Engenharia e Agronomia (CREA),
para emissão de laudo técnico contendo
o VTN de sua propriedade. 

ACOMPANHAR - Outra ação é acom-
panhar o levantamento do VTN reali-
zado pelo seu município, que será
lançado no SIPT. Este acompanhamento
pode ser feito por meio de seu sindicato
rural, cooperativa de produtores ou Fe-
deração de Agricultura e Pecuária do
Estado. Caso seja constatado que o mu-
nicípio não cumpriu com o que está dis-
posto na IN, e supervalorizou os VTN’s
lançados, poderá ser realizada uma de-
núncia daquele município, por meio de
ofício (as Federações de Agricultura e
Pecuária dos Estados receberam da
CNA um modelo do ofício de denúncia)
endereçado ao prefeito, com cópia ao
delegado regional da RFB daquela re-

gião, para fins de regularização. Pedi-
mos que neste caso, uma cópia do ofício
seja encaminhada à Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA),
pois estamos buscando uma solução
definitiva para esse imbróglio. 

LEVANTAMENTO - Por fim, informamos
que a CNA realiza levantamento sobre
os VTN’s lançados anualmente pelos
municípios conveniados e compara com
os anos anteriores, e indica os municí-
pios que apresentaram maiores valores
lançados no sistema, com o objetivo de
trazer mais informações aos produto-
res de todo o país e garantir segurança
jurídica. Acompanhe pelo nosso site,
todas as ações promovidas sobre este,
e outros temas de interesse do setor.
(www.cnabrasil.org.br)

RENATO CONCHON
Coordenador do Núcleo Econômico da
Confederação da Agricultura e Pecuária
do Brasil (CNA)
renato.conchon@cna.org.br
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Analisamos o texto informativo anexo, divulgado no Jornal Cocamar nº 749
de março/2021.

Segundo o texto informativo, a Instrução Normativa (IN) da Receita Federal
do Brasil (RFB) nº 2008 de 22/02/21, altera o regramento do pagamento
do Imposto Territorial Rural (ITR). E que a partir da vigência da IN (1º de
abril) por meio do Cadastro de Imóveis Rurais (Cafir), o ITR não seria co-
brado pelo modelo atual, com base na estimativa do Valor de Terra Nua
(VTN), mas sim, pelo valor real venal da área, conforme as informações
inseridas no Cafir trazidas pela nova regra.

Nosso a entendimento é de que a notícia informativa carece de correção,
ao longo do texto e também no subtítulo da matéria.

Em nenhum momento a IN trata de valor de cálculo do ITR. A IN detalha as
regras de definição de imóvel rural, da obrigatoriedade de inscrição, a situa-
ção cadastral e comprovante de inscrição, dos atos cadastrais, do processo
digital, dos atos de ofício, das regras para inscrição, alteração e cancela-
mento, mas em nenhum momento trata de base de cálculo do imposto.

Ainda segundo o texto informativo, especificamente sobre a nova forma
de tributação do ITR, a interpretação está incorreta e não condiz com a
realidade proposta pela RFB. Isso, pois, o regramento que trata da inci-
dência tributária do ITR é definido em Lei (n º 9.393/1996), e que regra-
mento disposto em IN, por ser ato administrativo, nunca poderá colidir
(tampouco extrapolar) com o disposto na Lei.

Destacamos que a notícia informativa contém outras análises que concor-
damos parcialmente com o autor, especificamente em relação a necessi-
dade dos produtores rurais em acompanharem os órgãos competentes
municipais, para determinação do valor médio do alqueire ou hectare. 

Em relação a esse tema, sugerimos que os produtores rurais de todo o
Brasil acompanhem as notícias, informações, estudos e detalhamentos no
site da Confederação Nacional da Agricultura - CNA Brasil (www.cnabrasil.
org.br).

Saiba mais sobre o tema em: https://www.cnabrasil.org.br/noticias/cna-
debate-valor-da-terra-nua-e-imposto-territorial-rural

Renato Conchon, coordenador do Núcleo Econômico da CNA

ERRATA
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É
possível preparar uma costela
bovina na churrasqueira em
apenas duas horas e deixá-la
extremamente macia? O espe-

cialista em carnes Sebastian Ruffino,
de Maringá, garante que sim.

NELORE - Reconhecido pelo talento
com que lida com carnes, o chef Ruffino
explica que a costela proporciona um
churrasco dos mais saborosos e nem
é preciso recorrer aos cortes de
angus, por exemplo, tão em moda
atualmente, que alguns afirmam ter um
paladar diferenciado e qualidade supe-
rior. 

BOA PROCEDÊNCIA - “O importante é
ter um produto de boa procedência e
também a forma como se prepara um
churrasco, podendo ser qualquer
carne, mesmo a de nelore”, comenta.
Nesse quesito, sua preferência é pelos
produtos da marca Maria Macia. 

LIMPEZA – Ruffino, primeiramente, faz
o que chama de “toalete” da costela,
eliminando pelancas, nervuras e outros
excessos e deixando apenas a parte
comestível. Retira também o matam-
bre para assar em separado e servir
como aperitivo, deixando-o desman-
chando. 

PASSO A PASSO - No preparo, o chef
esparrama um azeite de boa qualidade
em toda a carne e usa chimichurri
(produto tradicional da Argentina e do
Uruguai, a base de ervas desidratadas,
que se compra pronto). 

AROMATIZAR - A seguir, a carne é
aromatizada com o fogo indireto, ou
seja, o braseiro pode ficar do lado di-
reito da churrasqueira e a costela do
lado esquerdo, processo esse que vai
demorar de 40 minutos a uma hora. 

LACRAR BEM - O próximo passo é
revestir a peça com papel alumínio,
de modo a ficar bem lacrada, fa-
zendo uma embalagem do tipo en-
velope e tomando cuidado para não
furar e não escapar o calor. Na
grelha da churrasqueira, colocar a
costela com o osso para baixo, per-
manecendo assim por 30 minutos e
mais 30 minutos do outro lado, ob-
servando para que o fogo se man-
tenha intenso, mas não muito
forte.  

Aprenda a fazer a carne com o mestre Sebastian Ruffino

Costela de 2 horas que fica derretendo
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Costela fica tão
macia que os ossos
são retirados com
as mãos 

Acesse o QRCode
para ver vídeos e
fotos do preparo

CHURRASCO
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