


N
o dia a dia na proprie-
dade rural, uma mo-
tosserra pode ser mui-
to útil, sendo usada

não só na derrubada de árvores,
mas também na poda de plan-
tas frutíferas e dos cafezais,
para cortar árvores caídas em
acidentes ou tempestades, ob-
ter lenha e até na supressão de
incêndios florestais, Mas, quan-
do manuseada incorretamente,
pode oferecer riscos.

Por isso, é preciso que o produ-
tor tenha alguns cuidados, tanto
antes quanto depois de manu-
sear o equipamento. Para que a
motosserra possa funcionar
perfeitamente, o motor neces-
sita de uma mistura de com-
bustível composta por gasolina
e óleo de motor. A corrente da
serra também precisa de um lu-
brificante para trabalhar corre-
tamente e não sofrer desgaste
desnecessário. 

MISTURAS -Deve-se evitar usar
combustíveis impróprios ou
misturas fora das especifica-
ções, que podem danificar o
motor (corrosão, desgaste ele-
vado, etc.). Outro cuidado que o
produtor deve observar é nunca

trabalhar com a motosserra em
ambientes fechados ou com
ventilação precária. 

Após o uso, é importante que o
produtor esvazie o tanque de
combustível em um local bem
ventilado, limpando-o em se-
guida. Mas, antes, manter o mo-
tor ligado por um tempo, até que
o carburador também esteja
vazio, o que evita que as mem-
branas do carburador se colem.
O local de armazenamento da
motosserra deve ser sem umi-
dade, bem ventilado e protegido
do sol. Nunca deixe o equipa-
mento guardado ao ar livre.

REVISÕES - Outro cuidado im-
portante é levar o equipamento
para fazer as revisões periódi-
cas nos pontos de venda auto-
rizados. Dessa forma, o produtor
vai manter sua máquina sempre
em condições ideais de funcio-
namento, proporcionando uma
utilização segura e obtendo o
melhor desempenho.

Pensando ainda na segurança,
há alguns componentes da mo-
tosserra que são imprescindí-
veis, e outros, obrigatórios.
Segundo a norma de segurança

NR12, são obrigatórios os dispo-
sitivos de parada, de parada de
emergência e de partida. Aspec-
tos ergonômicos como as em-
punhaduras também são leva-
dos em conta para atestar o bem
estar e a segurança do indivíduo. 

EPI - Ao utilizar o equipamento,
o produtor não pode esquecer
dos EPI's - Equipamentos de
proteção individual recomenda-
dos: óculos de proteção, capa-
cete com proteção facial e
protetor auricular acoplados,
luvas e calça motosserrista,
calçado de proteção tipo botina
com biqueira e perneira.

Tem-se a errada noção de achar
que quanto mais potente a mo-
tosserra, melhor, mas na ver-
dade a potência e o tipo de mo-
tosserra devem estar relaciona-
dos ao tipo de trabalho. Longos
trechos de derrubadas de árvo-
res exigem uma máquina mais
potente, assim como árvores de
grande porte. No caso de pe-
quenas áreas ou árvores de pe-
queno porte, motosserras me-
nos potentes já são eficazes.

ESCOLHA -A motosserra à gaso-
lina, mais difundida no mundo, é
versátil e pode ser utilizada nos
mais diversos locais como flo-
restas, jardins, sítios etc. A elé-
trica tem a vantagem de uso
mais prolongado, porém fica
presa a um fio, o que não permite

tanta mobilidade ou uso em lo-
cais fechados, sendo adequada
para serviços de médio porte.  Já
a motosserra à bateria vem ga-
nhando espaço por seu uso mais
sustentável, mas a bateria tem
pouca duração. Ideal para servi-
ços de pequeno porte, pode ser
usada em locais fechados com
baixa emissão de ruídos.

Na hora de escolher a melhor

motosserra e evitar futuros pro-
blemas é preciso levar em con-
sideração a marca/modelo,
optando por um que seja rele-
vante no mercado, que ofereça
uma rede de assistência técnica
próxima e peças de reposição a
disposição no mercado. Isso
pode se tornar uma dor de ca-
beça caso a máquina escolhida
seja muito recente ou esteja
fora de linha.
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SEGURANÇA

Ferramenta é extremamente útil ao
produtor rural, mas pode oferecer
riscos se usada incorretamente

Cuidados no manuseio da motosserra



Divanir Higino,
presidente da Cocamar

E
m paralelo aos aconteci-
mentos sem precedentes
na história pelos quais o
mundo e o Brasil passa-

ram no primeiro semestre, as
pessoas de uma forma geral pu-
deram perceber com mais cla-
reza e reconhecer o quanto a
atividade agropecuária, carro-
chefe da economia, tem sido
fundamental para o país.  

Primeiro, como setor essencial,
por produzir alimentos de quali-
dade e em abundância que
abastecem a população a valo-
res acessíveis; segundo, pelo di-
namismo que imprime à econo-
mia nas regiões produtoras, com
seus inúmeros efeitos multipli-
cadores; terceiro, por haver a
previsão de crescer 2,5% neste
ano, o PIB do agro deve amorte-
cer a queda acentuada do PIB
geral do país estimada em pelo
menos 7%; quarto, pela geração
de divisas com a exportação de
volumes que devem ser recor-
des, assim como, pelo mesmo
motivo, poderá ser expressivo o

superávit da balança comercial
brasileira; e, quinto, o cresci-
mento contínuo das safras, em
montantes que se superam a
cada ano - demonstrando a
grande capacidade empreende-
dora dos produtores do país -,
cujos excedentes alimentam a
mais de um bilhão de pessoas
ao redor do planeta.

Nesse meio, embalada por uma
grande safra regional na tempo-
rada 2019/20 e pela confiança
de seus cooperados, a Cocamar
teve, também, um primeiro se-
mestre de crescimento, em que
registrou a recepção de mais de
1,5 milhão de toneladas de soja,
comercializadas rapidamente
pelos produtores, os quais não
apenas aproveitaram a oportu-
nidade de preços mais remune-
radores, como anteciparam ne-
gócios referentes ao ciclo 2020/
21. Aqui vale ressaltar a força da
Cocamar, que realizou o paga-
mento das fixações com toda
tranquilidade, efetuando o depó-
sito na conta do produtor no
mesmo dia. Da mesma forma, a
exemplo do que ocorre todos os
anos, cooperativa também ofe-

receu aos cooperados a chance
de adquirem  seus insumos para
a próxima safra de verão em
condições bastante vantajosas.

Muitas dessas informações fize-
ram parte das reuniões de pres-
tação de contas que realizamos
no dia 3/7, de forma virtual, fe-
rramenta que vem sendo ampla-
mente utilizada neste momento
de pandemia e que vem se mos-
trando muito eficiente para a
troca de informações, permi-
tindo que o cooperado fique no
conforto de sua casa. 

A propósito, estamos comple-
tando dez anos de atuação na re-
gião norte do Paraná, onde
consolidamos nossa presença
com um forte trabalho de apoio
aos produtores, tanto no âmbito
técnico, com orientação espe-
cializada para que incorporem as
melhores tecnologias e se man-
tenham competitivos, quanto lo-
gístico e comercial, oferecendo
estruturas de atendimento e
operacionais adequadas às suas
demandas. Ao longo dessa dé-
cada, trabalhando com serieda-
de e transparência, a Cocamar

soube conquistar a confiança
dos produtores, o que se refletiu
em um significativo aumento de
participação de mercado. Ao
aprofundar cada vez mais as
suas raízes, contribui para o for-
talecimento do sistema coope-
rativista na região e expande os
seus negócios para novas ope-
rações, entre as quais o benefi-
ciamento de sementes de soja e
trigo e a concessão de máquinas
agrícolas John Deere.

O segundo semestre inicia com
a vigência do novo Plano Safra
Agrícola e Pecuário (2020/21),
em que estão sendo anunciados
recursos para o financiamento
do setor, aportes esses – impor-
tante salientar - advindos em

sua quase totalidade do sistema
financeiro e que serão disponi-
bilizados aos produtores a juros
bem acima dos 2,25% ao ano da
Taxa Selic. O fato de destaque
deste plano é o aumento signi-
ficativo de recursos para o se-
guro rural, ferramenta que vem
se mostrando cada vez mais im-
portante para a agricultura. De
qualquer forma, o Plano é fruto
de um grande esforço pessoal
da ministra Tereza Cristina, re-
conhecida pelo seu bom tra-
balho em favor dos produtores,
e é imprescindível para que o
agronegócio continue traba-
lhando e cumprindo o papel que
lhe cabe – agora mais do que
nunca - na recuperação da eco-
nomia brasileira.

PALAVRA DO PRESIDENTE

O bom desempenho do agro e da
Cocamar no primeiro semestre

Plano Safra é imprescindível para que o agronegócio continue
trabalhando e cumprindo o papel que lhe cabe – agora mais
do que nunca - na recuperação da economia brasileira.

Foram recebidas mais de 1,5 milhão de toneladas de soja, comercializadas
rapidamente pelos cooperados, aproveitando preços mais remuneradores
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E
m julho de 2010, quan-
do passou a prestar
atendimento a mais de
6 mil produtores de

grãos, laranja e café no norte
do Paraná, a Cocamar Coopera-
tiva Agroindustrial dava um
passo importante para fortale-
cer o sistema cooperativista e
a própria agricultura da região.  

A chegada da Cocamar ao norte
do estado trouxe benefícios
imediatos para os agricultores
ao regular o mercado. Assim,
os preços praticados pela coo-
perativa tanto em relação aos
produtos agrícolas quanto para
os insumos agropecuários, se
tornaram referência regional.   

Dez anos passados, a Cocamar
não apenas criou raízes profun-
das em dezenas de municípios
como ampliou o número de co-
operados e os seus negócios,
contribuindo para organizar o
setor produtivo regional e trazer
mais segurança aos produto-
res. Ao mesmo tempo, tem
conquistado expressiva partici-
pação de mercado e está con-
solidada entre as principais
organizações do setor agrope-
cuário, o carro-chefe da econo-
mia local.

NÚMEROS - Os números da
atuação da Cocamar na região
norte do estado demonstram
isso:

• de 25 pontos de atendimento
de quando chegou em 2010,
hoje são 41, onde opera no re-
cebimento da produção, forne-
cimento de insumos agrope-
cuários e orientação técnica
aos produtores, gerando cerca
de 700 postos diretos de tra-
balho;

• em dez anos, a Cocamar rea-
lizou R$ 490 milhões em inves-
timentos estruturais para asse-
gurar um atendimento de qua-
lidade aos produtores; foram
construídas e/ou adquiridas
unidades de recebimento das
safras, silos e lojas; a capaci-
dade de armazenagem foi am-
pliada de 268 mil para 634 mil
toneladas;

• numa demonstração de cre-
dibilidade conquistada junto
aos produtores, o recebimento
das safras de grãos (soja, milho
e trigo) saltou de 282 mil tone-
ladas em 2011 (ano cheio) para
1,118 milhão de toneladas em
2020, representando 37% de
todo o volume recebido pela
cooperativa;

• da mesma forma, o fatura-
mento só nessa região avançou
de R$ 342 milhões em 2011
para R$ 2,075 bilhões em 2020,
36% de participação no total;

•  em relação aos insumos
agropecuários, as vendas sal-

taram de R$ 106 milhões em
2011 para R$ 579 milhões em
2020, representando 33% do
montante geral;

• de 2010 a 2020, foram pro-
movidos 2.187 eventos para
transferência de tecnologias
somente nessa região, com es-
pecial ênfase para práticas
sustentáveis como o consórcio
milho x braquiária;  

• A Cocamar já retornou R$ 87
milhões em sobras de exercício
(rateio) aos cooperados no pe-
ríodo. Como eles estão comple-
tando dez anos de movimenta-
ção na cooperativa, passam a
ter direito de início de restitui-

ção da conta capital. Em 2020,
serão restituídos cerca de R$ 5
milhões;

• 111 instituições assisten-
ciais participaram entre 2010
e 2020 da Campanha Solidá-
ria organizada pela coopera-
tiva; além disso, 12 entidades
de apoio a familiares de pa-
cientes com câncer na região
receberam recursos residuais
de sobras do exercício apro-
vadas em Assembleia Geral
Ordinária.   

SÓLIDA PARCERIA - “Tivemos a
oportunidade de ingressar e co-
meçar a fazer parte da história
desses municípios e, a partir de

então, firmamos uma sólida
parceria com os produtores e
as comunidades”, afirma o pre-
sidente-executivo Divanir Hi-
gino. Da previsão de fatura-
mento de R$ 5,808 bilhões da
cooperativa em 2020, R$ 2,075
bilhões devem ser gerados no
norte do estado, que em uma
década recebeu aportes de pra-
ticamente meio bilhão na aqui-
sição e construção de estrutu-
ras operacionais e de atendi-
mento para garantir apoio aos
produtores.

“A Cocamar trabalha com total
transparência e não promete
nada que não possa entregar”,
acrescenta Higino.
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Cocamar completa dez anos
na região norte do Paraná
A chegada da Cocamar ao norte do estado, em 2010, trouxe benefícios imediatos para os agricultores
ao regular o mercado. De lá para cá, números da presença da cooperativa cresceram de forma
expressiva, fortalecendo as atividades no campo, o agronegócio e a economia regional  

HISTÓRIA



TRANSFERIR CONHECIMENTOS
- Os números são importantes
para garantir sustentação à
presença da Cocamar, mas, de
acordo com Higino, “a atividade
mais nobre, e que está na es-
sência do cooperativismo, é
transferir conhecimentos e tec-
nologias para que os produto-
res se mantenham competi-
tivos em seus negócios”. Isto
se dá, segundo ele, pelos dife-
renciais do atendimento téc-
nico prestado nas propriedades
rurais e também por meio da
realização, ao longo do ano, de
um grande número de eventos

técnicos voltados à apresenta-
ção de práticas e tecnologias
atuais e mais adequadas, mui-
tos deles em parceria com ins-
tituições como a Embrapa Soja
e o Instituto Agronômico do Pa-
raná (Iapar).

Por outro lado, a credibilidade
junto aos produtores tem sido
conquistada por meio de várias
outras frentes, como o forneci-
mento de um amplo leque de
insumos das marcas mais re-
conhecidas do mercado, a se-
gurança no armazenamento da
produção, a comercialização

com pagamento na hora e o re-
torno de resultados a cada final
de ano, entre outros benefícios.

CRESCIMENTO - Nesses anos,
outras atividades foram agre-
gadas à operação da Cocamar
na região norte do Paraná, co-
mo a concessão de máquinas
John Deere em Cambé, Corné-
lio Procópio, Apucarana e Ivai-
porã, e o beneficiamento de
sementes de soja e trigo em
São Sebastião da Amoreira. Ao
mesmo tempo, a cooperativa
ampliou ainda mais sua pre-
sença regional ao absorver a

antiga Cofercatu, sediada em
Porecatu. E, no campo, práti-
cas sustentáveis como o ade-
quado manejo do solo, o con-
sórcio milho x braquiária e a
integração lavoura-pecuária-
floresta (ILPF), têm sido pre-
conizadas.  

COMUNIDADE -Como coopera-
tiva, que tem preocupação eco-
nômica e social, as atenções da
Cocamar se estendem também
para a comunidade. São man-
tidos dezenas de programas de
responsabilidade social e am-
biental, com focos em diferen-

tes públicos, como o apoio a
entidades que fazem o atendi-
mento às populações carentes.
Durante a pandemia, muitas
delas e também hospitais têm
recebido doações em forma de
álcool etílico 70%, alimentos e
máscaras de proteção facial. E,
em Rolândia, está sediada uma
das unidades do premiado Pro-
jeto Cultivar, em que alunos da
Apae são contratados como co-
laboradores para a produção de
mudas de espécies nativas
destinadas a recomposição de
áreas de preservação perma-
nente.

Lideranças de municípios do
norte do estado expressam
seu reconhecimento à impor-
tância da Cocamar para a
economia local.

SATISFAÇÃO - Ademir Louren-
ço Gouveia Pardhal, prefei-
to de São Sebastião da Amo-
reira, também ressalta a im-
portância da cooperativa para
a região. “Temos visto a sa-
tisfação dos produtores com
a presença da Cocamar, além
da sua importância para a
economia do município. Gra-
ças a Deus que a Cocamar
veio para a região, garantindo
respaldo aos produtores com
a garantia de uma coopera-
tiva forte e respeitada, que

movimenta a economia, além
de gerar empregos, impostos
e investimentos na cidade”.

PARCERIA - O prefeito de
Apucarana, Junior da Femac,
enaltece a atuação da coope-
rativa no município. “Quase
30% da nossa economia é re-
sultante do agronegócio e a
Cocamar tem papel relevante
neste contexto, organizando
e apoiando os produtores ru-
rais.” Ele destaca a geração
de empregos diretos e tribu-
tos no município. “Só temos
a agradecer pelas atividades
desenvolvidas pela Cocamar
em Apucarana e pela sua va-
liosa parceria com os agricul-
tores”, avalia.      

ASSOCIATIVISMO - Fernando
Moraes, presidente da ACIL –
Associação Comercial e Indus-
trial de Londrina, também
deixa claro que a presença da
Cocamar é de grande impor-
tância para a economia da re-
gião. “Temos o associativismo
no DNA, e a ACIL parabeniza a
Cocamar como uma das mais
importantes empresas do
agronegócio brasileiro, fruto
da união de cooperados com-
prometidos com o desenvolvi-
mento coletivo, gerando be-
nefícios para toda a cadeia
produtiva. Preocupada com a
produção sustentável, a Coca-
mar vem diversificando sua
área de atuação, sempre co-

nectada com o futuro, em sin-
tonia com o ecossistema de
inovação que se expande em
nossa cidade. Esperamos que
esta conexão se perpetue e in-
tensifique cada vez mais”, fi-
naliza.

TRANSPARÊNCIA - “Com uma
forma diferenciada de traba-
lhar, a Cocamar confere
transparência à comercializa-
ção e preços, por isso tam-
bém ganhou espaço”, resume
Edson Dornellas, presidente
do Sindicato Rural de Londri-
na. Ele diz ainda que a coope-
rativa melhorou o recebimen-
to de produtos na região e a
venda de insumos, regulando

e dando equilíbrio ao mer-
cado, além de apoiar os pro-
dutores com toda a assistên-
cia técnica necessária, im-
plementando novas tecnolo-
gias. “A presença da Cocamar
tem sido fundamental para a
agricultura do município”.

EVOLUÇÃO - “Nos últimos 10
anos, o cenário da agricultura
de Rolândia melhorou e isto
se deve à Cocamar. Nossa re-
gião é praticamente agroin-
dustrial e a presença de uma
cooperativa é necessária para
fortalecer a economia”, afir-
ma Anderson Buss Cardoso,
secretário de Agricultura e
Meio Ambiente daquele mu-
nicípio. 
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Lideranças destacam importância 
da cooperativa para a economia da região





E
m videoconferência dia
30/6 com dirigentes,
conselheiros, coopera-
dos e colaboradores da

Cocamar, o economista José
Roberto Mendonça de Barros
disse acreditar que os efeitos
da pandemia do novo coronaví-
rus tendem a ser perversos no
Brasil, um país muito grande,
justificou, onde a doença ainda
está chegando a algumas re-
giões, e com a preocupação de
que sobrevenham outras ondas
de contágio após a atual, que
começou em fevereiro. 

“É uma experiência inédita,
nunca ninguém viveu algo pa-
recido diante da rápida univer-
salização do vírus”, citou, pre-
vendo um PIB negativo para a
maior parte das nações, uma
queda que pode chegar a 7%
este ano no Brasil, 8% na mé-
dia dos países desenvolvidos e
5% no mundo. Somente a
China projeta um PIB positivo,
ainda assim de 1%. 

LENTIDÃO -O diretor da MB As-
sociados de São Paulo lembra
que os países ainda não sabem
como lidar com o problema,
com o agravante de que houve
uma parada súbita na econo-
mia, ocasionando desemprego.
“A nosso ver, o país terá uma
recuperação lenta”, disse, ex-
plicando que com a perda de
emprego e renda, as pessoas

tendem a gastar menos, mes-
mo com alimentação, preferin-
do produtos básicos e mais ba-
ratos. Outro fator é que muitas
empresas foram pegas no con-
trapé e se encontram sem caixa
e sem capital de giro. 

AJUDA - Com o chamado “co-
ronavolcher”, os países têm
auxiliado financeiramente a po-
pulação (a ajuda é de R$
600/mês no Brasil, mas nos
EUA chega a US$ 1,2 mil/se-
mana), fazendo com que a de-
manda por alimentos continue
firme.  

PREÇOS SUSTENTADOS - Men-
donça de Barros lembrou que
se por um lado a China já en-
frentava uma grave crise de
proteína quando a pandemia
começou, de outro a produção
de carnes foi afetada pelo
Covid-19 nos Estados Unidos, o
que sustenta os preços inter-
nacionais e beneficia países
produtores como o Brasil. “O
fato de as pessoas ficarem em
casa promoveu, também, um
aumento de consumo de café e
suco de laranja nos EUA”, pon-
tuou o economista. 

EFICIÊNCIA - Em moeda brasi-
leira, os preços dos principais
produtos agrícolas se encon-
tram favoráveis, assinalou, rei-
terando que o cenário no setor
de alimentos é positivo. “A

crise premiou a eficiência do
fornecedor confiável que é o
Brasil.” 

PROLONGAR - Para o segundo
semestre no país que, em pa-
ralelo ao avanço da pandemia,
enfrenta grave crise política,
Mendonça de Barros disse que
“infelizmente o Brasil não tem
se destacado na eficiência pa-
ra gerir a crise e os efeitos da
doença devem ser mais dura-
douros”. A falta de entendi-
mento entre os diversos pode-
res pode tornar mais longa a
pandemia. “A Alemanha, que
fez a lição de casa, voltou à
normalidade em dois meses.
Aqui, em quatro meses, ainda
não enxergamos a luz no final
do túnel”, disse. 

MENOS VULNERÁVEIS - Se-
gundo ele, há cinco segmentos
da economia que devem ser
manter menos vulneráveis: o
agronegócio, o carro-chefe, que
conseguiu se ajustar rapida-
mente aos protocolos; a logís-

tica, responsável pelo abaste-
cimento de todas as regiões do
país; as telecomunicações, que
vêm sendo bastante demanda-
das; o setor bancário, que já es-
tava estruturado para a opera-
ção home bank; e o comércio
especializado em necessidades
básicas, como supermercados
e farmácias. 

EMPOBRECIMENTO - Mendonça
de Barros citou que o Brasil
pode ter uma década inteira
sem crescimento, o que deve
empobrecer em pelo menos
15% a população. “Ainda nem
conseguimos nos recuperar da
crise de 2015 e enfrentamos
um momento pior.” 

COMO SE REORGANIZAR -A dú-
vida, segundo ele, é saber como
o governo vai se reorganizar,
pois os gastos com a pandemia
devem levar a um déficit re-
corde no orçamento público.
Ele comenta também que a
taxa Selic atinge o nível mais
baixo da história, 2,25% ao ano.

No entanto, o crédito dificil-
mente chega às mãos de quem
precisa: “o sistema bancário
está fechado para as pequenas
e médias empresas”. 

DÓLAR X VENDAS - Quanto ao
dólar, ele frisou que o cenário
internacional vem causando
fortes oscilações na moeda que
rege também a cotação das
commodities agrícolas. “É im-
possível fazer uma projeção,
achamos que deve flutuar
acima de R$ 5,00, mas reco-
menda-se absoluta cautela”,
referindo-se, em particular, aos
produtores que ainda esperam
por uma oportunidade para co-
mercializar a sua safra. “Se o
preço no momento é bom, su-
gerimos fechar logo, não é o
momento de tentar acertar o
olho da mosca.” 

CONTRIBUIÇÃO DO SETOR -
Sobre a ajuda do agro à econo-
mia brasileira em tempos de
pandemia, Mendonça de Barros
relacionou a sua

Mendonça de Barros diz que efeitos
da pandemia tendem a ser
perversos no Brasil e que
agronegócio será o segmento de
maior peso na retomada econômica

Recuperação da economia deve ser lenta
VIDEOCONFERÊNCIA

Mendonça de Barros: temos que aprender a tratar bem nossos clientes
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rapidez em ajus-
tar-se às exigências, o desem-
penho favorável, o abasteci-
mento da população a preços
razoáveis e a forte geração de
divisas com as exportações. “O
agronegócio consegue fazer
tudo isso registrando aumento
de produtividade e investimen-
tos, tornando-se ainda mais
forte e robusto.” Na visão dele,
vai ser, naturalmente, o seg-
mento de maior peso na recu-
peração econômica, “o puxador
do crescimento”. Nesse ponto,
ele disse ser fã do sistema co-
operativista, que garante sus-
tentação a centenas de mi-
lhares de pequenos produtores
na região Sul. 

IMPOSTOS - Mendonça de Bar-
ros afirmou que o governo po-
derá promover um aumento de
impostos para enfrentar os no-
vos tempos, mas acredita que as

chances de o país imitar a Ar-
gentina e sobretaxar as expor-
tações do agro, são reduzidas.
“Por ser o puxador da economia,
o setor deve ser preservado.” 

DESMATAMENTO - Na video-
conferência, que chegou a ser
acompanhada por mais de 650
internautas, o economista teve
como interlocutores o presi-
dente-executivo Divanir Higino,
o vice-presidente José Cícero
Aderaldo e o presidente do Con-
selho de Administração, Luiz
Lourenço. Ele externou preocu-
pação com o problema real do
desmatamento da Amazônia e
do quanto isso pode causar
uma reação aos importadores
europeus, por exemplo. “Mui-
tos investidores já estão tor-
cendo o nariz por causa da
Amazônia e o Brasil deveria ser
mais rigoroso no combate ao
desmatamento.” 

INTOLERÁVEL - Mendonça de
Barros comentou também so-
bre o que chamou de intolerá-
vel: os recorrentes ataques e
insultos de membros do go-
verno brasileiro ao principal
cliente do país, a China. Por
outro lado, a ministra da Agri-
cultura, Tereza Cristina, dis-
creta e notável pelo bom tra-

balho que vem realizando junto
aos mercados, já se mostra
cansada com a situação. 

PRESERVAR OS CLIENTES -
Concluindo, ele disse que a
China já fala em um cresci-
mento de 6% no próximo ano e
que o mercado externo se apre-
senta bem mais favorável ao

agronegócio do que a própria
demanda interna, por estar
bastante enfraquecida. Mas os
compradores lá fora não abrem
mão de exigências como ras-
treabilidade, qualidade e sus-
tentabilidade. “Estamos muito
bem nas exportações, mas pre-
cisamos saber preservar os
nossos principais clientes.”
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A Cocamar promoveu uma
programação voltada a levar
informações aos produtores
rurais cooperados sobre três
temas, em especial: o desem-
penho da cooperativa no pri-
meiro semestre, uma aborda-
gem a respeito da economia
brasileira e do cenário inter-
nacional, e também uma aná-
lise do mercado de commo-
dities agrícolas.  

Devido a pandemia do novo
coronavírus, o tradicional mo-
delo de reuniões presenciais
normalmente promovidas
duas vezes por ano nas unida-
des, ao final de cada semes-
tre, para que os cooperados
acompanhem e possam deba-
ter com os dirigentes os nú-
meros e assuntos relevantes
da cooperativa, foi realizado

desta vez em forma de video-
conferência no dia 3/7 às 10h
e às 16h. 

Às 10h, a reunião foi direcio-
nada aos cooperados que re-
sidem nas regiões de atuação
tradicional da Cocamar (en-
torno de Maringá e municípios
do noroeste do Paraná) e tam-
bém os estados do Mato Gros-
so do Sul e São Paulo. Às 16h,
exclusivamente para a região
norte paranaense.  

Antes disso, no dia 30/6, a
agenda foi aberta com pales-
tra também em sistema de
transmissão ao vivo às 11h a
cargo do economista José
Roberto Mendonça de Barros,
diretor da MB Associados de
São Paulo, que fez uma leitura
da economia no primeiro se-

mestre no Brasil e no mundo
e também as suas projeções
para o segundo período do
ano. Bastante conhecido da
cooperativa e de seus coope-
rados, Mendonça de Barros é,
há anos, convidado a falar a
cada dois meses em reuniões

com os participantes dos Con-
selhos de Administração, Fis-
cal e Consultivo e diretoria
executiva. 

A programação terminou no
dia 7/7, com um debate igual-
mente virtual sobre o mer-

cado de grãos, que teve como
palestrante André Pessôa,
presidente da consultoria
Agroconsult, especialista em
análise de mercados agríco-
las e diretor da Abag (Asso-
ciação Brasileira do Agro-
negócio).

Cocamar promove reuniões virtuais com cooperados





C
erca de 250 produtores
acompanharam a pri-
meira edição do Ciclo
de Debates Cocamar

no dia 18 de junho. O evento
teve como tema o Plano Safra
Agrícola e Pecuário 2020/21,
anunciado no dia anterior pelo
governo federal. Os cooperados
elogiaram muito a iniciativa
destacando a clareza e objeti-
vidade com que as informações
foram transmitidas. 

Na abertura, o presidente da
cooperativa, Divanir Higino, fez
uma saudação aos cooperados
e explicou que, por causa da
pandemia, a apresentação do
Plano para os cooperados teve
que ser feita de forma virtual e
não presencialmente, como
ocorre por ocasião das reuniões
para prestação de contas do
primeiro semestre. 

Participaram o gerente execu-
tivo financeiro da Cocamar,
Guilherme Valente, e os convi-
dados Robson Mafioletti e Flá-
vio Turra, superintendente e
gerente técnico de desenvolvi-
mento, ambos da Organização
das Cooperativas do Estado do
Paraná (Ocepar).  

RECURSOS OBRIGATÓRIOS -
Valente iniciou fazendo um es-
clarecimento: diferente do que
algumas pessoas possam su-
por, o montante de R$ 236 bi-
lhões previstos no Plano não

sai dos cofres públicos e, sim,
corresponde a recursos de apli-
cação obrigatória em crédito
rural feitas pelo sistema ban-
cário, dos quais R$ 154,3 bi-
lhões oferecidos a juros con-
trolados e R$ 82 bilhões a taxas
livres. O desembolso do go-
verno está limitado a R$ 11,5
bilhões, destinados à equaliza-
ção das taxas de juros.  

PARTICIPAÇÃO DA COCAMAR -
Segundo Flávio Turra, para a
elaboração do Plano o Paraná
teve uma participação impor-
tante, como acontece todos os
anos, em que foram ouvidas as
demandas da Secretaria da
Agricultura e do Abastecimento
(Seab) e dos sistemas Faep e
Ocepar. “A Cocamar contribuiu

com várias sugestões, o time
da cooperativa trabalhou para
que o Plano fosse o melhor
possível”, afirmou Turra. 

Segundo ele, uma das priorida-
des do governo – por meio de
uma ampla defesa feita pela
ministra da Agricultura, Tereza
Cristina - é atender com mais
recursos os pequenos e médios
agricultores, que terão dispo-
níveis R$ 33 bilhões, um vo-
lume 33% maior em compa-
ração ao Plano anterior. 

De um modo geral, as taxas de
juros para custeio variam de
2,75% a 6,0% e, os investimen-
tos, de 4,5% a 8,5%. Para o
Pronaf (Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura

Familiar), os juros foram esta-
belecidos entre 2,75% a 4,0%.

SEGURO - Na opinião de Turra a
maior conquista do Plano são
os R$ 1,3 bilhão, 30% a mais
em relação ao período anterior,
previstos para a subvenção do
seguro rural. “O produtor está
desenvolvendo a cultura do se-
guro, ele não pode ficar a des-
coberto”, ressaltou o gerente
do sistema Ocepar. 

“O Plano Safra é o melhor que
se poderia conseguir”, enfati-
zou Robson Mafioletti, lem-
brando que o setor agrope-
cuário não parou durante a
pandemia por ser de atividade
essencial, voltado à produção
de alimentos. Costurar o Plano

anual é um trabalho que co-
meça no final do ano anterior e,
em fevereiro, as prioridades são
apresentadas ao Ministério da
Agricultura. “O governo reco-
nhece a importância do agrone-
gócio para a recuperação da
economia, são 100 bilhões de
dólares de exportação e parti-
cipação de 25% no PIB”, ilus-
trou. 

ABC - Quanto ao seguro rural,
Mafioletti disse que o avanço
foi importante, embora ainda
haja alguns pontos que preci-
sam de atenção, como o seguro
para as culturas de milho e ci-
tros. Ele destacou também os
recursos de R$ 2,5 bilhões pre-
vistos para o programa Agricul-
tura de Baixo

ON LINE

Maior conquista, segundo Flávio Turra, são os R$ 1,3 bilhão previstos para
a subvenção do seguro rural, 30% a mais em relação ao período anterior

Ciclo de Debates Cocamar
analisa Plano Safra
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Carbono (ABC),
que nasceu por iniciativa da Co-
camar, em meados da década
passada, quando o presidente
Luiz Lourenço conseguiu sensi-
bilizar o ministro Reinhold Ste-
phanes e também o então vice-
presidente de Agronegócio do
Banco do Brasil, Osmar Dias. 

A Agricultura de Baixo Carbono,
com atividades como a integra-
ção lavoura-pecuária-floresta
(ILPF), também defendida e in-
centivada de longa data pela
Cocamar, foi apontada por Flá-
vio Turra como uma das gran-
des inovações do setor. Ele
citou que o Plano prevê redução
de taxas de juros para incenti-
var inovações e tecnologias,
entre as quais a agricultura de
precisão e a irrigação, para tor-
nar os produtores mais compe-
titivos. “Se o produtor quiser
automatizar sua irrigação, a
sua ordenha, essa é a oportu-
nidade”, comentou. 

UM DOS PILARES - Quanto à
sustentabilidade, um termo
que tem sido muito utilizado
pela ministra, Robson Mafio-
letti disse que esse é um dos
pilares do Plano 2020/21, vol-
tando a mencionar como exem-
plos a Agricultura de Baixo
Carbono e os sistemas de inte-
gração. “Falta ainda as coope-
rativas focarem mais na trans-
formação do boi em carne, elas
avançaram muito no processa-
mento de frangos, suínos e pei-
xes, por exemplo, mas este é
um setor com grande potencial
para evoluir.” Ainda sobre sus-
tentabilidade, o superinten-
dente da Ocepar lembrou que
29% da proteção ambiental no
Paraná se encontram dentro
das propriedades rurais.  

IMPACTO - A respeito das ex-
pectativas em relação aos efei-

tos da pandemia do novo coro-
navírus na economia, Flávio
Turra destacou que a projeção
de uma possível queda de 7%
do PIB brasileiro neste ano, terá
um efeito muito negativo, po-
dendo comprometer com dívi-
das 93% do orçamento do go-
verno. De acordo com ele, o go-
verno tem demonstrado que vê
a agricultura como uma espé-
cie de âncora de recuperação,
“tem se percebido uma preocu-
pação do governo em incentivar
a agricultura”. 

Ao ser indagado porque as
taxas de juros para o setor não
caem na mesma proporção da
Selic (que no dia 17 foi reduzida
de 3% para 2,25%), Mafioletti
explicou que a elevada concen-
tração bancária, em que ape-
nas cinco grandes bancos
detêm cerca de 80% do mer-
cado no país, justificam o
spread alto, pois as instituições
não demonstram apetite ao
risco. 

OPINIÕES - Em outra transmis-
são ao vivo, realizada logo em

seguida pela Sicredi União
PR/SP, o secretário da Agricul-
tura e do Abastecimento do Pa-
raná, Norberto Ortigara, definiu
o novo Plano como “realista”.
Segundo ele, o Plano ficou um
pouco abaixo das expectativas,
“mas está de bom tamanho”,
lembrando que no momento a
relação de troca favorece par-
cialmente o produtor. 

Na visão do diretor de Gestão
de Riscos do Ministério da Agri-
cultura, Pedro Loiola, o produ-
tor brasileiro está, aos poucos,
adquirindo a cultura do seguro.
“No ano passado, quando a mi-
nistra Tereza Cristina assumiu,
o país tinha quatro milhões de
hectares de áreas seguradas.
Até 2022, esperamos chegar a
20 milhões de hectares”, disse. 

Loiola acrescentou que para
possibilitar que o seguro seja
maior nos próximos anos, o Mi-
nistério está se preocupando
também em capacitar peritos.
E, em breve, irá disponibilizar
um aplicativo em que o produtor
poderá consultar, no seu muni-
cípio, quais são as seguradoras
que ali operam e as melhores
opções em propostas.
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Guilherme Valente, Robson Mafioletti e Flávio Turra falaram a 250 produtores

“Tecnologia de Aplicação na Prática”, o segundo tema tratado no Ciclo de Debates
Cocamar, no dia 25/6 ao vivo no canal da cooperativa no Youtube, foi coordenado pelo
gerente executivo técnico Renato Watanabe, com a presença do responsável pelo
desenvolvimento de Mercado Viridian, Ruben Brito, e a participação, como convidado
especial, do professor e pesquisador Dr. Marco Antonio Galdolfo.

ON LINE
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A Concessionária John Deere
em parceria com o Consórcio
Nacional John Deere desenvol-
veu uma oportunidade exclu-
siva para os cooperados Coca-

mar: o Grupo Cocamar de Con-
sórcio, que oferece planos de:
R$ 111.643,00 a R$ 141.559,00
para os produtores adquirirem,
trocarem e ampliarem a sua

frota.  Com parcela integral de
R$ 1.590,91 ao mês o produtor
tem 80 meses para pagar, sem
juros e sem entrada. A con-
templação, mensal, é feita por
sorteio e lance livre limitado
de 30% (mediante saldo de
caixa do grupo).

O cooperado Miguel Barragan,
de São Carlos do Ivaí, PR, foi o
mais novo contemplando por
sorteio na última assembleia
do Consórcio Nacional John
Deere. O mesmo optou por
uma plantadeira 1111 da John
Deere, a qual possui capaci-
dade para plantar até dois
hectares por hora, com má-
xima qualidade, garantindo o

maior potencial produtivo,
além de obter um ótimo de-
sempenho mesmo nas áreas
mais desafiadoras. Confira o
depoimento de Miguel Barra-
gan nas redes sociais da Con-
cessionária John Deere.

Os cooperados que aderirem
ao Grupo Cocamar de Consór-
cio ainda possuem a chance de
serem sorteados com um tra-
tor Modelo 5060E no termino
das vendas de 180 cotas. Para
mais informações, contate a
Coordenadora de Consórcio
Cocamar Kellin Obana através
do e-mail: kellin.obana@coca-
marmaquinas.com.br e tele-
fone: (43) 999360775.

Grupo Cocamar de Consórcio John Deere

Miguel Barragan de
São Carlos do Ivaí,
foi o mais novo
contemplado por sorteio



A
colheita de milho se-
gunda safra teve início
na área de ação da Co-
camar, especialmente

nos municípios de Floresta e
Ivatuba, onde tradicionalmente
o milho é plantado mais cedo.
Por enquanto, dos 548 mil hec-
tares cultivados no total, ape-
nas 1% da área foi colhido,
estando ainda 67% em fase de
granação, 30% em maturação,
e os restantes 2% em pré-co-
lheita. A operação deve se es-
tender até agosto.

Segundo o gerente técnico
Emerson Nunes, as chuvas
ocorridas nos últimos dias  aju-
daram a estabilizar as perdas e
beneficiaram as lavouras que
estavam ainda em período de
granação. Mas, o atual ciclo de
inverno foi marcado, mais uma
vez, por deficiência hídrica que
variou de intensidade nas re-
giões da cooperativa, havendo
a previsão de uma queda de
produtividade de 15% em mé-
dia, de 5.365 quilos por hectare
(a estimativa inicial) para
4.557.

PERDAS MENORES - Nunes
observa que algumas regiões
apresentam lavouras em que
o potencial tem sido menos
afetado, caso de Maringá, Iva-
tuba, Floresta, Cambé e ou-
tras.  Também, as primeiras
áreas colhidas tiveram um
melhor resultado, sendo me-
nos afetadas pelas estiagens.

O produtor José Roberto Vol-
poni, que planta 557 hectares
de milho em Floresta, iniciou

a colheita no final de junho e
nos primeiros 50 hectares
colhidos produziu uma média
de 104 sa-cas por hectares ou
250 sacas por alqueire, área
plantada no final de janeiro.
“Essa lavoura sentiu um
pouco com a estiagem logo no
início da safra, mas não foi
tão afetada por esse período
maior de seca mais recente”.
A média geral deve ser menor,
caindo para  91 sacas por hec-
tare ou 220 sacas por al-
queire.

IMPORTÂNCIA HISTÓRICA - O
milho de segunda safra é uma
cultura cuja importância tem
crescido a cada ano nas regiões
da Cocamar. Os produtores vêm

aprimorando as tecnologias,
contam com materiais genéti-
cos de qualidade e a receita ob-
tida com o cereal possibilita
aos arrendatários, por exemplo
– em grande número na coope-
rativa - diluir os custos com a
soja, no verão.

O presidente do Conselho de
Administração da Cocamar,
Luiz Lourenço, destaca que o
milho de segunda safra tem
uma ligação histórica com a re-
gião da cooperativa por seu pio-
neirismo no país no plantio do
cereal como opção de inverno.
A experiência começou em
1986 com produtores de Flo-
resta, município vizinho a Ma-
ringá. 

EVOLUÇÃO - “De lá para cá,
houve uma evolução muito
grande nas tecnologias e nos
materiais utilizados”, ressalta
Lourenço, o que, segundo ele,
fez com que o milho se con-
solidasse como a segunda cul-
tura mais importante para a
cooperativa e a economia agrí-
cola regional, só perdendo para
a soja.

No Paraná, outra iniciativa pio-
neira relacionada ao milho de
segunda safra, incentivada
desde 2008 pela Cocamar, tem
sido o consórcio do cereal com
a braquiária, prática que pro-
porciona uma série de benefí-
cios ao solo e à cultura sub-
sequente.

Primeiras áreas têm bons resultados, mas previsão é de perdas de 15% na média por causa da estiagem

Começa a colheita de milho
SEGUNDA SAFRA

A importância da
cultura tem crescido

a cada ano nas
regiões da Cocamar

Jor nal  d e  S er v iço  Co camar   |   15





M
esmo com todos os
problemas ocasio-
nados pela pande-
mia do novo coro-

navírus, que tem gerado forte
oscilação do dólar frente à
moeda brasileira e promove
retração na economia, o agro-
negócio, à exceção de alguns
de seus setores, teve um pri-
meiro semestre favorável e
isto se refletiu no desempenho
de organizações sólidas e es-
truturadas como a Cocamar
Cooperativa Agroindustrial. 

Durante reunião virtual de
prestação de contas do pri-
meiro semestre realizada dia
3 de julho, com cerca de mil
participantes, o presidente-
executivo da cooperativa, Di-
vanir Higino, informou que a
previsão para este ano é de um
faturamento de R$ 5,808 bi-
lhões, bem acima dos R$
4,650 bilhões registrados no
exercício 2019. Higino disse
que, como ponto de partida
para o seu bom desempenho
no período, a Cocamar recebeu
uma safra recorde de soja, de
1,450 milhão de toneladas –
contra o maior volume até
então, alcançado em 2018, de
1,170 milhão de toneladas.

COMERCIALIZAÇÃO - A valori-
zação da moeda norte-ameri-
cana elevou as cotações das
commodities e acelerou a co-
mercialização da safra: em

março, para se ter ideia, 80%
daquele montante estavam
negociados, sendo que a Co-
camar garantiu o pagamento à
vista aos cooperados e come-
çou, também, a antecipar a
aquisição da soja a ser colhida
em 2021. “Foi um movimento
atípico, em que o produtor
soube aproveitar a oportuni-
dade”, comentou o vice-presi-
dente José Cícero Aderaldo,
destacando já haver mais de
600 mil toneladas contratadas
para a safra vindoura. 

CAMPANHA DE VENDAS - Ao

mesmo tempo, para que a alta
do dólar não afetasse os pre-
ços dos insumos, a Cocamar
negociou com as empresas
fornecedoras e antecipou a
campanha para a venda de in-
sumos destinados à safra
2020/21, a ser semeada a par-
tir de setembro. De acordo
com Aderaldo, os preços fica-
ram 7% mais caros em com-
paração a 2019, mas bem
abaixo da elevação da com-
modity e criando uma relação
de troca favorável ao produ-
tor, que precisou de menos
sacas de soja para comprar a

mesma tecnologia aplicada
no ano passado. A campanha
totalizou cerca de R$ 600 mi-
lhões, um avanço em compa-
ração aos R$ 450 milhões
obtidos no ano passado. “Foi
um primeiro semestre muito
intenso, dando vazão às de-
mandas de todos os coopera-
dos”, frisou. 

Entre outros temas, foi dado
especial destaque, também,
ao lançamento dos fertilizan-
tes foliares e adjuvantes da
marca Viridian, produzidos
pela cooperativa, cuja indús-

tria começou a operar em
junho. 

NÚMEROS - Além de 1,450
milhão de toneladas de soja, a
Cocamar estima receber 38
mil sacas beneficiadas de ca-
fé, 4,511 milhões de caixas de
laranja, 87 mil toneladas de
trigo e 1,200 milhão de tone-
ladas de milho. A previsão pa-
ra o fornecimento de insumos
é chegar a R$ 1,741 bilhão e o
faturamento geral da coopera-
tiva deverá ser de R$ 5,808
bilhões, contra R$ 4,650 bi-
lhões do último exercício.

Recordes marcam o primeiro
semestre da Cocamar

PRESTAÇÃO DE CONTAS
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Cooperativa recebeu safra recorde de soja, de 1,450 milhão de toneladas

Previsão para este ano é de um faturamento de R$ 5,808 bilhões, 
bem acima dos R$ 4,650 bilhões registrados no exercício 2019





A
diversificação de negó-
cios viabiliza pequenas
propriedades rurais em
Nova Esperança, a 40

quilômetros de Maringá. O mu-
nicípio, que já foi grande produ-
tor de café, tem atualmente na
citricultura uma de suas ativi-
dades mais promissoras.  Man-
tido com técnicas atualizadas,
o café é um bom negócio, mes-
mo em espaços reduzidos. No
sítio de 24,2 hectares do enge-
nheiro agrônomo Antonio Ailton
Basso, o Tuna, quinze mil pés
dividem espaço com mais de
oito mil plantas de laranja.  

NÚMEROS - Segundo Tuna,
manter as duas culturas exige
uma gestão mais cuidadosa e
com adequada orientação téc-
nica, mas tem valido a pena. Na
citricultura, sua média é de 3
caixas por planta e, no café,
varia de 100 e 150 sacas bene-
ficiadas.  A irregularidade cli-

mática – tem chovido abaixo da
média desde a florada da atual
safra - reduziu a produtividade
em ambas as culturas. 

No entanto, a atenção do produ-
tor quanto a adubação e trata-
mentos fitossanitários, seguin-
do as recomendações da Coca-
mar, fazem com que ele seja
destaque na região. No café,
seu objetivo é a qualidade da
produção e, para isso, os grãos
são derriçados manualmente
sobre uma lona, para que não
tenham contato com a terra. O
produto colhido segue para ter-
reiros suspensos que, arejados,
garantem uma secagem mais
uniforme. 

QUALIDADE - “O capricho em
cada detalhe é fundamental
para garantir um café de melhor
qualidade”, diz o produtor, as-
sinalando que quem não atenta
para isso dificilmente continua

na atividade. A busca pelo au-
mento da produtividade é outra
exigência. Após a colheita, a la-
voura passa pelo “esqueleta-
mento” – uma poda drástica
para revigorar a planta, visto
que os grãos somente são pro-
duzidos em ramos novos. 

Tuna planeja, agora, a mecani-
zação da colheita e vem substi-
tuindo o cafezal mais antigo
para adequar o espaçamento
das ruas da planta ao tráfego da
máquina. Com isso, o principal
custo da cafeicultura, a mão de
obra, pode cair em pelo menos
50%, tornando o negócio mais
competitivo.  

EQUILÍBRIO FINANCEIRO - A ge-
rente da Cocamar em Nova Es-
perança, Márcia Dias, comenta
que a dobradinha café e laranja
se observa em diversas proprie-
dades do município. “Muitos in-
vestiram na laranja, mas, não
perderam a tradição no cultivo
de café”, diz, frisando que a
principal vantagem da diversi-
ficação é o equilíbrio financeiro
da propriedade. De acordo com
o agrônomo Pedro Sambini, da
cooperativa, a laranja se en-

caixa como uma luva em áreas
de diversos tamanhos, para
compor um programa de diver-
sificação, sendo também uma
das mais rentáveis. 

SEGURANÇA - Tuna é produtor
100% Cocamar e, segundo ele,
os contratos de venda futura
oferecidos pela cooperativa são
uma boa oportunidade, princi-
palmente em anos atípicos
como 2020, de forte oscilação
do dólar. “Os contratos nos aju-
dam a ter a garantia de preço”,
explica. Assim, se colher a safra
e entregar até o mês de agosto,
por exemplo, o pagamento se dá
no início de setembro. “Se você
achar o preço interessante na

hora que tiver a oferta do con-
trato, fica assegurado.” Tuna
comercializou parte da safra a
R$ 490 a saca, um preço vanta-
joso diante dos R$ 420 de mea-
dos de junho. “Essa é uma
modalidade interessante que a
Cocamar oferece ao cooperado,
porque possibilita segurança”,
conclui. (Colaboração Robson
Ferreira, gerente técnico da Co-
camar)

Dobradinha viabiliza pequenas áreas
CAFÉ E LARANJA
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Quem visita o pomar de la-
ranjas da família Radade, em
Nova Esperança, a 40 quilô-
metros de Maringá, fica im-
pressionado ao ver como as
plantas se encontram car-
regadas e sadias, até mes-
mo com um baixo índice de
greening, a doença mais le-
tal da cultura, que tem oca-
sionado danos nas regiões
produtoras.  

No caso dos Radade, a boa
situação é resultado de ges-
tão, conforme explica a en-
genheira agrônoma Amanda
Carolina Zito, da Cocamar,
que faz o acompanhamento
especializado. 

A família implantou seus po-
mares em 2004 e, de lá para
cá, vem se destacado na ati-
vidade, tanto que o local tem

sido utilizado, ao longo dos
anos, como uma vitrine em
dias de campo promovidos
pela cooperativa. 

“A produção de laranjas é um
negócio interessante, que
tem valido a pena”, comenta
o produtor Rafael Radade,
participante do grupo de as-
sistência técnica personali-
zada mantido pela Cocamar.

Terreiro suspensos garante uma secagem mais uniforme 

Rafael:”laranja é um negócio interessante”

Segundo Antonio Ailton Basso, manter
as duas culturas exige uma gestão mais
cuidadosa e com adequada orientação
técnica, mas tem valido a pena 

Veja um vídeo desta
apresentação acessando

o QRCode

Pomares carregados na propriedade dos Radade





E
ste tem sido um ano di-
fícil para os pecuaristas
da região noroeste do
Paraná, onde predomi-

na o solo arenoso e mais sus-
cetível ao déficit hídrico. A seca
dos últimos meses castigou as
pastagens e tirou o sono dos
pecuaristas.

O longo período de seca, no pri-
meiro semestre, reduziu quase
a zero as pastagens, as quais,
com a chegada do frio, e mes-
mo após as recentes chuvas,
não se desenvolvem. Com isso
o gado perdeu peso, obrigando
o produtor a fornecer ração e
suplementação. No entanto, há
dois cenários distintos: mesmo
nesta época de vacas magras,
quem faz integração lavoura-
pecuária (ILP) não tem muito
com o que se preocupar.  

SOBRA PASTO - Este é o caso
do produtor José Rogério Vol-
pato, de Presidente Castelo
Branco, a 30 km de Maringá.
Especializado na produção de
soja e milho, começou em 2016
a fazer a ILPF. Segundo Volpato,
a pecuária é uma forma de
gerar rentabilidade na entres-
safra da soja e, ao mesmo tem-
po, ajudar na estruturação do
solo, a partir do cultivo do ca-
pim braquiária. 

Diferente dos pastos comuns
da região – grande parte deles
em estágios de degradação – a
braquiária sofreu menos com a

falta de chuvas nos últimos
meses. Com isso, Volpato colo-
cou 120 cabeças de novilhos
precoces que estão engordando
a média de 600 gramas por dia,
exclusivamente a pasto. “Eu
poderia ter aqui umas 200 ca-
beças”, garante o produtor, ex-
plicando que além de ter bra-
quiária sobrando, ainda vai des-
tinar ao gado uma área de mi-
lho que não se desenvolveu de-
vido a estiagem. Volpato expli-
ca que só não colocou mais ca-
beças por causa, principalmen-
te, ao alto custo de reposição
do rebanho, que subiu cerca de
40% de um ano para cá.

FORA DA CURVA - O agropecua-
rista Gérson Bortoli, da região
de Umuarama, é outro pecua-
rista que adotou a ILP em 2004
e, ao longo dos anos, não ape-
nas tem sobra de pasto - como
se vê atualmente -, mas vem
engordando a boiada. Bortoli
mantém 250 cabeças em 120
hectares, média de 2 por hec-
tare, o triplo em comparação à
realidade regional. 

O gado se alimenta basicamen-
te de capim braquiária que foi
semeado com milheto após a
colheita da soja, em março. Se-
gundo o produtor, a seca segu-
rou o crescimento da braquiá-
ria, que agora está rebrotando
bem com as últimas chuvas.
Sua expectativa é que o ani-
mais engordem ao menos 1
quilo por dia durante os cerca

de 100 dias de pastejo. O re-
banho completa o ciclo aos 24
e 28 meses de idade; entra
magro, com 14 arrobas, e sai
pesando 19, um pelo outro. 

UM CONTRASTE - Bortoli vive
as duas situações: a da tran-
quilidade trazida pela ILP em
uma fazenda, e a da preocupa-
ção em outra propriedade onde
ainda não faz integração. “Nes-
sa outra, tenho que entrar com
ração e sal proteinado senão o
gado não aguenta, pois o pasto
acabou”, diz. Em agosto, as
pastagens são dessecadas pa-
ra o plantio direto da soja, que
começa em setembro. A pa-
lhada que protege a superfície
do sol forte no verão, garante
umidade por mais tempo e im-
pede o surgimento de ervas da-
ninhas. 

SOJA - Além de ser uma refe-
rência como pecuarista, Gérson

Bortoli se destaca ainda como
um agricultor diferenciado na
região por suas boas médias de
produtividade, o que credita aos
benefícios trazidos ao solo pelo

sistema integrado. Na última
safra de verão (2019/20), ele
colheu 53,7 sacas de soja por
hectare, ante 41,3 sacas/hec-
tare de média regional.

EXEMPLO

Com ILPF, sobra pastagem

Bortoli mantêm o triplo de animais em comparação a realidade regional

Volpato colocou 120 cabeças de novilhos precoces
em sua área mas diz que poderia ter 200 cabeças

Mesmo com os longos períodos de
estiagem e em pleno inverno, quem
adota o sistema de integração
lavoura e pecuária está tranquilo
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A
edição do programa
Saúde na Estrada rea-
lizada nos dias 26 e
27/6 no Posto Cocamar

em Maringá (PR), superou as
expectativas de seus organiza-
dores. Mesmo com chuva, hou-
ve a participação de 606 pro-
fissionais e a realização de 798
atendimentos. 

O evento foi promovido pelo
Posto Cocamar, Rede de Postos
Ipiranga, Secretaria de Estado
da Saúde (por meio da 15ª Re-
gional), Secretaria Municipal de
Saúde, Universidade Estadual
de Maringá (UEM) e Polícia Ro-
doviária Estadual. 

PREVENÇÃO - O interesse dos
caminhoneiros foi grande. Uma
equipe de voluntários aferia, na
entrada, a temperatura corpo-

ral dos participantes, que pas-
savam para exames em vários
setores. Ao final, recebiam um
kit com frasco de álcool etílico
70%, máscara e orientações
para a prevenção. 

Segundo relatório, dos 40 ca-
minhoneiros que se apresenta-
ram informando estar com sin-
tomas da Covid-19 e foram
submetidos a testes rápidos no
local, nenhum deu positivo.
Procederam-se, ainda, 11 cole-
tas de material (RT-PCR) des-
tinados a análise, 268 vacina-
ções para prevenção da gripe e
203 contra sarampo, 728 veri-
ficações de pressão arterial e
710 de glicemia.  

PARTICIPAÇÃO - O gerente co-
mercial de Combustíveis da Co-
camar, Cleverton Ruffo,

comentou que o evento, ao
abordar os profissionais para
tratar da prevenção e dos cui-
dados quanto ao novo corona-
vírus, atende a uma preocu-
pação dos caminhoneiros neste
momento. “Trata-se de um ser-
viço que conseguiu atingir um
número expressivo de partici-
pantes, os quais receberam in-
formações adequadas para que

possam trabalhar com mais se-
gurança”, diz. 

Para o gerente do Posto Coca-
mar, Ricardo Castellani de Oli-
veira, realizações como essas
demonstram que os caminho-
neiros são tratados com a me-
recida importância e respeito.
“Eles fazem parte, também, de
uma categoria essencial, que

trabalha para que o país não
pare”, ressalta, acrescentando
que esse reconhecimento é ne-
cessário. “Vários deles procu-
raram-nos para agradecer,
ficaram muito satisfeitos.” Foi
a 12ª edição do Saúde na Es-
trada, promovido anualmente
pela Rede de Postos Ipiranga,
sendo o terceiro no Posto Co-
camar.  

Saúde na Estrada supera expectativas
COVID-19

Em parceria com a empresa
Ihara, uma de suas fornecedo-
ras, a Cocamar doou 700 cestas
básicas para instituições que
prestam atendimento a famí-
lias em situação de vulnerabi-
lidade, incluindo refugiados
estrangeiros. Além de Maringá,
as doações foram feitas du-
rante a live realizada no do-
mingo (31/5) pelo padre José
Carlos dos Santos, o Frei Zeca,
encaminhadas para a região de
Presidente Prudente(SP). 

Muitos dos que deixaram seus
países de origem em busca de
melhores condições de vida no
Brasil, enfrentam dificuldades
que se tornaram ainda maiores
com a pandemia do novo coro-

navirus. A Associação dos Es-
trangeiros da Região de Ma-
ringá (AERM), que atende a 1,5
mil pessoas, a maioria haitia-
nos e venezuelanos, é um es-
pelho dessa situação. 

O presidente da entidade, Ro-
nelson Balde, natural de Guiné
Bissau e que está em Maringá
desde 2006, onde cursou direito
e constituiu família, conta que
essa parcela da população não
é contemplada por programas
oficiais de apoio. “Os refugiados
dependem da ajuda de empre-
sas e da sociedade até mesmo
para suas necessidades bási-
cas”, afirma Balde. Elas vão
desde a falta de empregos, ali-
mentos, medicamentos, aga-

salhos e artigos de higiene, a
condições dignas de moradia. 

FOME E FRIO - Segundo ele, se
em tempos normais já é difícil,
em época de pandemia os pro-
blemas são ainda maiores, pois
os refugiados são os primeiros
a perderem seus empregos. O

objetivo da AERM, explica, é ca-
pacitar e tentar achar postos de
trabalho para os estrangeiros
que tiveram que deixar os seus
países e hoje estão em Maringá
e região. Para a capacitação, há
o apoio de instituições como
UEM, Unicesumar e PUC. No
entanto, no atual momento, a

entidade precisa se desdobrar
para ajudá-los também no as-
pecto assistencial.

SERVIÇO – Para conhecer mais
sobre a AERM, visite o seu per-
fil no Facebook. Para fazer doa-
ções, entre em contato pelo
telefone (44) 98439-4082.

Famílias recebem cestas doadas por Cocamar e Ihara

Mesmo com chuva, houve a participação de 606 profissionais e a realização de 798 atendimentos
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Caminhoneiros fizeram diversos exames e receberam informações na área da saúde
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P
ara marcar o Dia
Mundial do Meio Am-
biente, celebrado dia
5 de junho, a Coca-

mar e o Instituto Cidade Can-
ção firmaram parceria para o
plantio de 15 mil árvores em
áreas de reflorestamento no
início da primavera, em se-
tembro. 

Detalhe é que o impulsiona-
mento para a formação dessa
nova floresta – em local ainda
a ser definido - foi dado pelos
consumidores da rede de Su-
permercados Cidade Canção,
sediada em Maringá e com
lojas em vários estados. Na
compra de quatro itens produ-
zidos pela Cocamar, no período
de 5 a 30 de junho, automati-

camente ficou programado o
plantio de uma árvore. 

INCLUSÃO SOCIAL - As mudas
de várias espécies nativas já
estão prontas e foram produ-
zidas pelo Cultivar, um projeto
de inclusão social mantido
pela cooperativa com a parti-
cipação de dezenas de alunos
da Apae (Associação dos Pais
e Amigos dos Excepcionais)
em seus viveiros em Maringá
e Rolândia. 

A analista de Responsabilidade
Social da Cocamar, Sabrina
Ambrósio, comenta que a pan-
demia do novo coronavírus in-
terrompeu temporariamente as
atividades do projeto, mas as
mudas estão sendo cuidadas

para que o plantio seja efetuado
logo após o inverno, possivel-
mente no dia 21 de setembro
(Dia da Árvore). “Antes disso,
as plantas ficam muito susce-
tíveis ao frio e pode haver per-
das”, explica. 

VALORES SEMELHANTES - Para
a coordenadora de cultura e pro-

jetos sociais do Instituto Cidade
Canção, Thayssa Priscila Costa
Santos, “é uma ação diferente e
inovadora para marcar o Dia
Mundial do Meio Ambiente”.
Sobre a Cocamar, ela diz ser
“uma parceira com valores se-
melhantes aos nossos, além de
ser socialmente responsável e
nascida em Maringá”. 

A Cocamar conta com um
variado leque de produtos
que pode ser encontrado nas
gôndolas, desde óleos de
soja, milho, girassol e ca-
nola, a cafés, sucos e nécta-
res de frutas, bebidas a base
de soja, farinha de trigo,
maioneses, catchup e mos-
tarda.

SUSTENTABILIDADE

Plante uma floresta
Cocamar e Cidade Canção firmam
parceria, mas, consumidores da rede
de supermercados e dos produtos da
cooperativa é que impulsionam ação

Toda a frota de veículos pesa-
dos da Cocamar, incluindo as
coligadas Transcocamar, TRR
e Concessionária John Deere,
passaram por uma detalhada
avaliação do nível de emissão
de poluentes, como parte da
adesão da cooperativa ao pro-
grama ambiental do trans-
porte, o Despoluir.

Uma iniciativa da Confedera-
ção Nacional do Transporte
(CNT) e Serviço Social do
Transporte/Serviço Nacional
de Aprendizagem do Trans-
porte (Sest/Senat), o progra-

ma é coordenado no estado do
Paraná pela Federação das
Empresas de Transporte de
Carga (Fetranspar).

O encarregado de Frotas da
Cocamar, Willian Cavalheiro,
explica que foram avaliados 71
veículos e o objetivo é que as
emissões sejam mantidas de
acordo com um padrão sus-
tentável. Após a aferição, cada
veículo passou a ter uma cer-
tificação com validade para
180 dias. “Sempre fomos cui-
dadosos quanto ao controle
das emissões de nossa frota e

teremos, a partir de agora, a
garantia do programa de que
os veículos estão adequados”,
afirma Cavalheiro.

Na cooperativa, essa ação
foi realizada em parceria
com a área de Sustentabili-
dade e o acompanhamento
do técnico de segurança Lu-
cas da Costa.

“A avaliação veicular ambien-
tal é parte de um amplo tra-
balho da Cocamar e coligadas
voltada à sustentabilidade”,
afirma o gerente executivo de

Logística Integrada, Ezequiel
Scopel. Para o gerente Comer-
cial de Combustível, Cleverton
Ruffo, a grande demanda dos
veículos da cooperativa requer
esse cuidado, o que se reverte
em benefícios ao meio am-

biente. E, de acordo com a
analista de Sustentabilidade,
Sabrina Ambrósio, a Cocamar
trabalha para que os gases
ainda emitidos nos transpor-
tes sejam reduzidos e neutra-
lizados.

Frota pesada é certificada com Programa Despoluir 



D
ois projetos da área de
sustentabilidade da
Cocamar, o Cultivar e
o Vida Segura, foram

selecionados para o Prêmio So-
moscoop Excelência em Gestão
e farão parte do Compêndio de
Boas Práticas de Governança e
Gestão 2020/21 a ser publicado
pelo Sescoop Nacional e a Or-
ganização das Cooperativas
Brasileiras (OCB).

O Prêmio Somoscoop Excelên-
cia em Gestão ocorre a cada
dois anos e é o resultado do
Programa de Desenvolvimento
de Gestão Cooperativa (PDGC).
Por meio dele, é possível des-
tacar as boas práticas e promo-
ver a troca de iniciativas entre
as cooperativas reconhecidas,
no Workshop de Boas Práticas

e Governança de Gestão, reali-
zado no ano seguinte ao da pre-
miação. Além disso, as boas
práticas passam a compor o
Compêndio referente a cada
ciclo de PDGC. 

CULTIVAR - O projeto Cultivar é
uma iniciativa socioambiental
que já conquistou prêmios na-
cionais importantes e, desde
2006, quando teve início, é con-
siderada uma referência no Pa-
raná, sendo mantida pela Co-
camar em parceria com a Apae
(Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais). Nele, 38
alunos com deficiência múlti-
pla e intelectual são lotados
em dois viveiros (em Maringá
e Rolândia), garantindo a eles
salários e benefícios, além do
desenvolvimento pessoal com

a participação do PCD no or-
çamento familiar, nas decisões
de compras, na possibilida-
de de realização de sonhos e
na socialização com outras
pessoas. 

VIDA SEGURA -Por sua vez, ino-
vando na segurança dos cola-
boradores, o Projeto Vida Se-
gura, implantado em abril de
2018, promoveu significativa
redução do número do que de-
fine como “ocorrências de
comportamentos inseguros” na
condução de veículos, por meio
da instalação de um sistema de
telemetria. O equipamento faz

o reconhecimento do condutor,
a partir de um banco de ima-
gens, permitindo vários outros
dados para o controle da frota,
entre os quais o horário de uso,
o total de quilômetros rodados,
a trajetória do veículo e a velo-
cidade compatível com a sina-
lização da via. Durante o des-
locamento, o condutor é infor-
mado por um sinal intermitente
ou contínuo, caso não esteja
seguindo as regras estabeleci-
das nas diretrizes de direção
defensiva a cooperativa. 

Ao fazer a comunicação de que
os dois projetos da Cocamar

estavam selecionados, o Ses-
coop Nacional/OCB destacou:
“Parabenizamos pelo esforço
na busca da melhoria de seus
processos de Governança e
Gestão, mas principalmente
pelo compartilhamento de
suas melhores práticas. Tenha
certeza de que essa ação con-
tribui para o fortalecimento do
cooperativismo em nosso
país”.  

PREMIADA - Em 2019, a Coca-
mar foi reconhecida na catego-
ria Ouro na 4ª edição do Prêmio
Somoscoop Excelência em
Gestão.

SOMOSCOOP 

Prêmio é resultado do Programa
de Desenvolvimento de Gestão
Cooperativa, destaca as boas
práticas e promove a troca
de iniciativas 

Projeto Cultivar e Vida
Segura são selecionados 
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O
s percevejos são uma
das principais pragas da
soja no Paraná. Os agri-
cultores habitualmente

realizam de uma a três pulveri-
zações com inseticidas apenas
para o controle dessa praga. Se
por um lado o uso racional de in-
seticidas é a principal estratégia
para evitar que a praga se torne
resistente a inseticidas químicos,
por outro, o agricultor tem pou-
cas opções de produtos com
modos de ação diferentes para
fazer o uso alternado e não pode
deixar de realizar a pulverização
sob pena de ter prejuízos pelo
ataque da praga. 

Nesse contexto, o controle loca-
lizado de percevejos usando re-
cursos de agricultura de pre-
cisão (AP) pode proporcionar re-
dução do uso de inseticidas na
lavoura sem prejuízo para o con-
trole da praga. Isso é possível,
pois realizando o levantamento
georreferenciado de percevejos
na lavoura é possível gerar um
mapa (Figura 1) com a distribui-
ção espacial dos percevejos.
Esse mapa é migrado para um
pulverizador (Figuras 2 e 2.1) que
realiza a pulverização apenas
onde é necessário, ou seja, ape-
nas onde é atingido o nível de

controle da praga de 2 perceve-
jos/pano de batida.

LEVANTAMENTO - Na safra 2019/
20, uma lavoura de soja Intacta,
no norte do Paraná, foi acompa-
nhada pela Embrapa e Cocamar
Máquinas, onde foi realizado le-
vantamento georreferenciado de
percevejos utilizando o Agrotag
(https://www.agrotag.cnptia.em
brapa.br), que é um aplicativo
para celular e outros dispositivos
móveis. Foram gerados mapas
semanais da distribuição dos
percevejos (Figura 1) na lavoura
e sempre que necessário foi rea-
lizada pulverização localizada
(Figuras 2 e 2.1).

Na área monitorada foram rea-
lizadas três pulverizações, nos
dias 10 e 16 de janeiro e 7 de fe-
vereiro, nestas datas o percen-
tual de área aplicada foi de 36%,
65% e 64%. Em paralelo foi
acompanhada uma área em que
a aplicação foi realizada em área
total, sendo pulverizada duas
vezes ao longo da safra, nos dias
16 de janeiro e 7 de fevereiro.
Conforme mostrado na Tabela 1,
comparando a soma das aplica-
ções nas áreas monitoradas (AP
e MIP), o controle localizado re-
duziu o uso de inseticidas em
torno de 17%. Porém compa-

rando a aplicação localizada
com monitoramento (AP) em re-
lação ao manejo tradicional, em
que foram realizadas três pulve-
rizações, a redução do uso de in-
seticidas foi de 45%

RESULTADOS - Na área com con-
trole localizado de percevejos a
produtividade (74,91 sacas/ha)
foi idêntica a do talhão com con-
trole em área total (73,51 sacas/
ha). Porém na área com controle
localizado a qualidade da soja
colhida foi melhor, contendo
cerca de quatro vezes menos
grãos picados por percevejos do
que o talhão com controle em
área total. Ocorre que na área
com aplicação localizada as pul-
verizações foram iniciadas antes,
tão logo foi constatada infesta-
ção da praga acima do nível de
controle, porém procedendo o
controle localizado, apenas nos
focos da praga.

Na área com controle localizado
foi realizada pulverização dire-
cionada, de modo que algumas
áreas da lavoura passaram lon-
go tempo sem receber insetici-
das. Nestes casos foi observado
maior ocorrência de agentes de
controle biológico, principal-
mente de predadores. Assim, a
aplicação localizada permite
proteger a lavoura do ataque de
percevejos aplicando inseticida
onde ele é necessário e preser-
vando os agentes de controle
biológico nos locais que não pre-
cisam receber inseticidas.

A partir desse trabalho e obser-
vando a Figura 3 é possível ob-
servar que o controle localizado
de percevejos permite a redução
do uso de inseticidas, mantendo
a produtividade da lavoura, au-
mentando a qualidade da soja
colhida e preservando agentes
de controle biológico. 

(Samuel Roggia1, Luiz Eduardo Vi-
cente2, Célia Regina Grego3, Andrea
Koga Vicente4, Larissa Alexandra
Cardoso Moraes1, Daniel Gomes dos
Santos Wendriner Loebmann2, Lu-
ciana Spinelli de Araujo2 - Pesqui-
sadores da Embrapa Soja1, Embrapa
Meio Ambiente2, Embrapa Informá-
tica3 e Plataforma ABC4)

AGRICULTURA DE PRECISÃO

Economize inseticidas e produza soja com melhor qualidade
Trabalho realizado pela Embrapa e Cocamar Máquinas mostra
que isso é possível com monitoramento e aplicação localizada 

TABELA 1) Percentual de área pulverizada por diferentes sistemas
de manejo de percevejos em soja. Safra agrícola 2019/20.

Detalhe do
monitor do
pulverizador
Setas amarelas
mostram as
seções ligadas
e setas
vermelhas
as seções
deligadas

FIGURA 1) Mapa da distribuição espacial de
percevejos na lavoura gerado a partir de
amostragem em campo em 07/01/2020

FIGURA 2) Mapa da aplicação realizada, baseada
na distribuição espacial de percevejos na lavoura
acrescida de um buffer de 10m. 

FIGURA 3) Gastos com inseticida e economia
por hectare, conforme sistema de manejo
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P
ara reforçar sua forte
atuação junto ao agro-
negócio brasileiro,
consolidando a posi-

ção entre os principais finan-
ciadores do setor, o Sicredi
disponibilizará mais de R$ 22,9
bilhões em crédito rural no
Plano Safra 2020/2021, o que
representa aumento de 10%
em relação ao ano-safra ante-
rior. A projeção é que os recur-
sos sejam disponibilizados para
aproximadamente 227 mil ope-
rações. 

Deste total, a expectativa é dis-
ponibilizar R$ 10,4 bilhões para
operações de custeio, comer-
cialização, industrialização e
investimento, R$ 5,2 bilhões via

Programa Nacional de Apoio ao
Médio Produtor Rural (Pro-
namp) e R$ 4,3 bilhões via Pro-
grama Nacional de Fortale-
cimento da Agricultura Familiar
(Pronaf), além de R$ 3 bilhões
com recursos direcionados,
oriundos do Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES). 

CRÉDITO - Para produtores ru-
rais associados dos estados do
Paraná, São Paulo e Rio de Ja-
neiro, a instituição prevê a libe-
ração de mais de R$ 6,9 bilhões
em crédito rural, entre custeio
e investimento. O montante é
aproximadamente 18% maior
que o ofertado na Safra 2019/
20. A expectativa da instituição

é gerar mais de 100 mil opera-
ções de crédito, nos três esta-
dos. 

Do total a ser liberado nos três
estados, cerca de R$ 1,6 bilhão
será destinado ao financia-
mento realizado por meio do
Pronaf, subdivididos em R$ 1,2
bilhão para custeio agropecuá-
rio e R$ 400 milhões em linhas
de investimento. “Temos gran-
de proximidade com o setor. A
nossa atuação é voltada para
garantir desenvolvimento local
e maior geração de renda no
campo”, explica o gerente de
Desenvolvimento de Negócios
da Central Sicredi PR/SP/RJ,
Gilson Farias.

ATENDIMENTO -No Plano Safra
2019/2020, os pequenos e mé-
dios produtores rurais estive-
ram entre os perfis de asso-
ciados mais atendidos pela ins-

tituição, representando 80%
das operações, e a expectativa
é que esse patamar seja man-
tido no próximo ciclo. 

O Sicredi já está recebendo as
propostas de financiamento
para o Plano Safra 2020/2021,
que vai até o final de junho do
próximo ano. Antes de solici-
tar o crédito, o produtor asso-
ciado deve fazer o planeja-
mento da próxima safra (con-
siderando o que vai plantar,
área de cultivo e o orçamento
necessário com base na aná-
lise de solo e sob orientação
técnica quanto ao uso dos in-
sumos e os demais serviços
que serão utilizados). Depois,
com essas informações, po-
derá procurar a sua agência
para dar andamento à pro-
posta e demais procedimentos
para aprovação e liberação do
crédito.

CRESCIMENTO - No ano-safra
2019/2020, que ainda não teve
os dados consolidados, o Si-
credi estima ter liberado R$
20,7 bilhões - crescimento de
15% se comparado ao ano-
safra anterior -, em mais de 203
mil operações. 

O Sicredi é uma instituição fi-
nanceira cooperativa compro-
metida com o crescimento dos
seus associados e com o de-
senvolvimento das regiões on-
de atua. O modelo de gestão do
Sicredi valoriza a participa-
ção dos mais de 4,5 milhões de
associados, os quais exercem
papel de donos do negócio.
Com presença nacional, o Si-
credi está em 22 estados e no
Distrito Federal, com mais de
1.900 agências, e oferece
mais de 300 produtos e servi-
ços financeiros www.sicredi.
com.br

Sicredi prevê liberação R$ 22,9 bilhões
PLANO SAFRA 2020/21

Nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de
Janeiro, instituição disponibilizará R$ 6,9
bilhões, 18% a mais que na safra passada 
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Rogério Recco

H
ulda tinha de 15 para
16 anos e morava com
os pais e os irmãos
numa pequena pro-

priedade rural em Doutor Ca-
margo, região de Maringá.
Corria o ano de 1963 e ela se
recorda como se fosse hoje:
“Não se via a cor do céu, es-

tava tudo cinzento. A fuma-
ceira era tanta que os dias se
passavam e aquilo não tinha
fim. Até o sol havia perdido o
brilho e dava pra admirar
aquela enorme bola vermelha
sobre as nossas cabeças”. 

Foi um ano em que o Paraná
enfrentou geada forte que es-
turricou os campos e São

ALMANAQUE 

O ano dos dias cinzentos e noites vermelhas
O Paraná enfrentou geada forte
que esturricou os campos e São
Pedro não mandava chuva
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Pedro não mandava chuva.
Bastaram pequenas queima-
das e o fogo se alastrou igual
notícia ruim. Os ventos espa-
lhavam fagulhas fazendo sur-
girem novos focos. Com isso,
perdeu-se o controle e tudo foi
sendo devorado pelas chamas,
inclusive as matas originais do
futuro Parque do Ingá, em Ma-
ringá, que arderam por vários
dias.  

INCÊNDIOS - Atordoadas, as
autoridades e a população fa-
ziam o possível, mas a estia-
gem só fazia aumentar os in-
cêndios. Às pressas, abriam-se
aceiros, em mutirões, para
tentar impedir seu avanço.
Todo mundo queria ajudar. Mas
não havia jeito: fragmentos in-
candescentes voavam para
cair logo adiante e, quando
menos se esperava, o fogaréu
já estava em marcha, promo-
vendo destruição.   

“O céu despejava fuligem o
tempo todo, não podia deixar
uma janela aberta”, conta Hul-
da, lembrando que, ao entar-
decer, o sol se punha de um
lado do horizonte e, de outro,
permanecia aquele clarão in-
tenso, rivalizando com a escu-
ridão. Uma vermelhidão que
lembrava o amanhecer. Foi um
ano estranho, de dias cinzentos
e noites vermelhas. “Quando a
gente ligava o rádio, só se fa-
lava no incêndio, dava medo,
até parecia o final dos tempos.” 

UM OLHO ABERTO - Segundo
ela, seus pais Augusto e Que-
rubina, assim como os agricul-
tores da vizinhança, demora-
vam a pegar no sono, preocu-
pados. Adormeciam com um
olho fechado e outro aberto,
prevenidos, deixando tambores
e tinas cheios de água ao redor
das casas. 

Quando viu que era caso per-
dido, seu Augusto desesperou-
se: escancarou as porteiras
para o gado, o cavalo e os por-
cos irem embora. Pelo menos
poderiam escapar. “Felizmente
nossa propriedade sofreu pou-
cos danos, mas teve gente que
perdeu tudo”, recorda-se Hul-
da, uma jovem obstinada, que
encarava qualquer serviço no
sítio.

DERRUBAR MATO - A vida não
havia sido fácil para a família,
que chegara ao Paraná em
1944, vindo de Minas. Foram
parar na Caixa de São Pedro,
em Apucarana, para trabalhar
no café. De lá, seu Augusto foi
sozinho derrubar o mato em
Floriano ainda antes de Ma-
ringá ser município, emprei-
tado pela Companhia de Ter-
ras. Suportou de tudo, menos
o bote de uma cascavel. 

Só no outro dia é que o Walde-
mar Barbudo, o encarregado,
apareceu para socorrer o coi-
tado, deixando-o com o farma-
cêutico Mário Jardim. Ele po-
deria ter morrido de dor, de
febre e inchaço, mas um casal
de moradores, Antônio Carniel
e sua mulher dona Encarnação,
apiedaram-se e fizeram a cari-
dade de recolhê-lo em sua ca-
sa. Augusto delirava, parecia
estar entregando a alma. Mas
foi melhorando e sobreviveu. 

MUITO TRABALHO - Não ape-
nas aguentou o tranco como
continuou derrubando mato,
depois de trazer a família para
Maringá. Ele e mais alguns
abriram ruas, desmatando no
braço o trecho entre as atuais
avenidas São Paulo e Paraná.
Ele também trabalhou na ser-
raria dos Phillip, passou por
Campo Mourão e, quando con-
seguiu juntar um dinheiro,

aplicou tudo em pequenos lo-
tes de terra. Foi agricultor em
Doutor Camargo e depois em
São Jorge do Ivaí. Até que, já
com idade, cansados, ele e a
esposa largaram mão dessa
vida, mudando-se para apro-
veitar o final de seus anos no
merecido sossego em Maringá. 

Dona Querubina, que sempre
foi da roça, era daquelas cozi-
nheiras que sabia honrar a tra-
dição mineira. Fazia qualquer
tipo de comida com um tem-
pero só dela, pães irresistíveis,
bolos e doces cuja gostosura
muita gente passou a enco-
mendar para seus casamentos. 

RUMO AO SUL - Essas recorda-
ções Hulda, mãe de três filhos,
perpetuou em um livro que
resgata a saga de sua família.
“Rumo ao Sul” deixa regis-
trado para as gerações do pre-
sente e do futuro que a gente

daquela época não se curvava
aos desafios. “Era forte igual a
uma figueira que, povoando a
floresta, estava também su-
jeita a ter que enfrentar uma
queimada”, diz. 

Por essas belezas da vida,
quando alguém acredita que o

fogo poderia aniquilar uma es-
pécie assim, eis que, após uma
boa chuva, ela volta a rebrotar,
faceira, até se encher outra vez
de folhas, como se nada ti-
vesse acontecido. E, em pouco
tempo, assim como o bravo
povo pioneiro da região, estará
pronta pra outra. 

Hulda: memória do grande incêndio que
deixou muita destruição no Paraná
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