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A
cidade de Douradina, no noro-
este do Paraná, foi contemplada
com o sorteio mensal de prê-
mios da Campanha União Solidá-

ria 2021, realizada pelo Instituto Coop-
Conecta, com apoio do Instituto Coca-
mar, Sicredi e do Lions Club Distrito LD6.

GANHADOR - Sandra Cardoso, que ad-
quiriu um cupom junto a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
ganhou um Notebook Dell Latitude 14
5410 (Core i5-10210U, RAM 8GB, SSD
256GB, Wifi AX201, Display FHD) e a en-
tidade ganhou um vale de R$ 3 mil, con-
forme regulamento da campanha.

TRANSFORMAR VIDAS - O sorteio men-
sal é mais um estímulo para que a comu-
nidade participe da campanha, cujo obje-
tivo é gerar impacto social e transformar
vidas, envolvendo mais de uma centena
de entidades do terceiro setor nos esta-
dos do Paraná, São Paulo e Mato Grosso
do Sul, que atuam nos eixos de Assistên-
cia Social, Esportes, Cultura, Educação,
Meio Ambiente e Saúde.

RESUMO - Em sua quarta edição, a Cam-
panha União Solidária foi lançada em julho
e consiste em uma grande união entre
realizadores, apoiadores e sociedade civil
em prol de centenas de entidades assis-
tenciais que se cadastram e buscam re-
cursos para tirar do papel os seus pro-
jetos sociais. Quem compra um cupom de
R$ 10, além de ajudar projetos voltados
para idosos, deficientes, crianças, entre

outros públicos, concorre a prêmios
mensais. 

BENEFICIADOS - Com 440 projetos ins-
critos que impactarão mais de 600 mil
pessoas, 400 entidades participam da
campanha. Os cupons podem ser adqui-
ridos física ou eletronicamente, mas
quem compra o cupom físico precisa ca-
dastrá-lo em www.campanhauniaosolida-
ria.com.br 

PRÊMIOS - A campanha continuará até
fevereiro de 2022, quando serão sortea-
dos três carros Fiat Argo e seis motos
Honda CG Start. Até lá serão sorteados
três patinetes elétricos; três notebooks,
três smart TVs e três bicicletas elétricas.
As entidades responsáveis pela venda de
cada cupom também são premiadas.

PARTICIPAÇÃO - A expectativa é a par-
ticipação de 500 entidades nas 113 ci-
dades de atuação da Sicredi União PR/SP
e/ou Instituto Cocamar, que são parcei-
ros da campanha realizada pelo Instituto
CoopConecta. O Lions Distrito LD 6 apoia
a ação. As inscrições para aprovação de
projetos continuam abertas no site da
campanha. Sendo aprovados, os projetos
dão direito a cupons para serem comer-
cializados e o dinheiro da venda fica inte-
gralmente com as entidades.

COOPERATIVISMO - A ação atende ao
7º princípio do cooperativismo, que é o
interesse pela comunidade em que as
cooperativas atuam, além de estar
alinhada, diretamente, a quatro dos Ob-
jetivos de Desenvolvimento Sustentável:

Erradicação da pobreza, Redução das de-
sigualdades, Cidades e comunidades sus-
tentáveis, e Parcerias e meios de imple-
mentação. As duas cooperativas - Sicredi
União PR/SP e Cocamar - são signatárias
do Pacto Global da ONU.

IMPACTO - Desde que foi criada, a
União Solidária impacta milhares de
vidas. Em 2018 foram 550 mil em 31
cidades, envolvendo 150 entidades; em
2019 foram 690 mil vidas impactadas,
atendidas por 437 entidades de 113 ci-
dades; e no ano passado, 692 mil pes-
soas atendidas por 466 entidades tam-
bém em 113 cidades. As arrecadações
foram de R$ 1,3 milhão no primeiro ano;
R$ 3,5 milhões em 2019; e R$ 4,1 mi-
lhões no ano passado.

Sorteados da União
Solidária são de Douradina
O sorteio mensal é mais um estímulo para que a comunidade participe
da campanha, cujo objetivo é gerar impacto social e transformar vidas

PRÊMIOS



Jorna l  de  Ser v iço  C ocamar   |   3

E
stamos finalizando um ano que
tem sido bastante desafiador
para o setor agropecuário em es-
pecial, marcado por intempéries

como estiagens durante o ciclo da la-
voura e algumas que há tempos não se
via, a exemplo das geadas e vendavais de
grande intensidade, fenômenos esses
que causaram muitos danos.

Os produtores estão sendo impactados,
também, por um dos efeitos da pande-
mia: a desarticulação da logística inter-
nacional, fato esse que somado a
problemas na China e Estados Unidos, le-
varam à falta de alguns produtos e fer-
tilizantes, sem falar dos fortes aumentos
de preços. 

A Cocamar procura antecipar soluções
aos seus cooperados e as medidas ado-
tadas ao longo de 2021 demonstram ter
sido bastante assertivas, como se viu
nas campanhas de vendas de insumos. 

Alertada para as dificuldades de abaste-
cimento, ainda antes da colheita da safra
2020/21 realizamos a campanha para a
safra de verão 2021/22. Assim, a
grande maioria dos cooperados foi bene-
ficiada pelos negócios realizados com a
Cocamar, uma vez que naquele momento
tínhamos uma variação cambial mais fa-
vorável. Ao final da campanha, realiza-
mos em todas as unidades, uma pes-
quisa de satisfação, que teve um resul-
tado muito positivo, evidenciando que já

estamos colhendo os frutos das melho-
rias de alguns processos internos na co-
mercialização de insumos. 

Portanto, a Cocamar conseguiu prote-
ger os seus cooperados, suavizando os
efeitos de uma situação extremamente
perturbadora. Aliás, no que está ao seu
alcance, a cooperativa tudo faz para que
os produtores se sintam mais seguros e
confiantes em suas atividades, além de
orientá-los a explorarem todo o potencial
produtivo. 

Em 2021, registramos alguns recordes,
como em recebimento de soja, comer-
cialização de insumos, um ótimo desem-
penho dos negócios de varejo, fios,
Concessionária John Deere, impactando
positivamente no faturamento, reafir-
mando a excelente posição da coopera-
tiva, que amplia sua participação de
mercado em todas as regiões e se for-
talece cada vez mais por sua competiti-
vidade e a excelência no atendimento aos
cooperados. Isso tudo se materializou
com o reconhecimento que tivemos re-
centemente com a Revista IstoÉ Di-
nheiro, que consagrou a Cocamar como
a melhor cooperativa do agronegócio
brasileiro.

Levando em conta que uma das premis-
sas do cooperativismo é o retorno de re-
sultados aos cooperados, a Cocamar
está fazendo isso de várias maneiras e
durante todo o ano. Ou seja, oferecendo

sempre boas oportunidades de negócios,
com preços justos de mercado, transfe-
rindo conhecimentos e tecnologias para
que tenham cada vez mais eficiência,
também, com a adoção de práticas sus-
tentáveis, instalando estruturas moder-
nas e confortáveis, procurando superar
as expectativas de sua gente, é claro,
fazendo com que todos tenham mais
rentabilidade em seus negócios. E não
podemos deixar de mencionar a Jornada
do Cooperado, um programa iniciado na
cooperativa no ano passado, que tem o
objetivo de promover ao cooperado uma
experiência excelente em sua jornada
junto a Cocamar, por meio da capacita-
ção dos colaboradores e do lançamento
do Novo Jeito de Atender Cocamar,
tendo como prioridade o relacionamento
e a personalização do atendimento, sem-
pre com o foco na excelência.

Mais que um sistema econômico, o coo-
perativismo é um estilo de vida, a contí-
nua prática do bem, em que, na Coca-
mar, trabalhamos com o propósito de
que os cooperados e suas famílias se
desenvolvam e continuem crescendo. 

Assim, ao agradecer o apoio, a confiança
e a participação efetiva do cooperado na
sua cooperativa, rendemos os votos de
um Feliz Natal e que no ano de 2022,
com a graça de Deus e o nosso espírito
de união, consigamos transformar as ex-
pectativas e esperanças em importantes
realizações para toda a sociedade.

O apoio da Cocamar em
um ano de grandes desafios

PALAVRA DO PRESIDENTE

Divanir Higino,
presidente da Cocamar

Iniciativas como a antecipação de soluções para situações preocupantes
marcam o trabalho da cooperativa, em proteção aos negócios dos cooperados 

Levando em conta que uma das premissas do cooperativismo
é o retorno de resultados aos cooperados, a Cocamar está
fazendo isso de várias maneiras e durante todo o ano.



S
e muitos filhos ainda não se
motivaram em trabalhar com a
família no campo, preferindo
uma colocação na cidade, ou-

tros tantos já perceberam que a chance
de construírem uma carreira profissio-
nal de sucesso está justamente ali.   

PARCERIA - É o que se pode avaliar pelo
histórico do jovem produtor Lucas Ya-
manaka, de 24 anos, que divide com o
pai o comando de 90 alqueires (217,8
hectares) de produção de grãos no mu-
nicípio de Marilândia do Sul, norte do
Paraná, onde são atendidos pela unidade
da Cocamar de Tamarana. O Rally Coca-
mar de Produtividade esteve lá, no dia
25/11, para conhecer a experiência
dessa família. 

GESTÃO - Acadêmico do curso de admi-
nistração de empresas e trabalhando ao
lado do pai Mário, de 63 anos, desde os
19, Lucas conta que aos 17 anos deixou
a casa dos pais, na propriedade, para
estudar e decidir sobre qual profissão
seguir. “Minha decisão foi a de voltar
porque eu gosto da gestão”, disse ele,
explicando porque optou por ser admi-
nistrador de empresa e não engenheiro
agrônomo. “Se estudasse agronomia,
meus conhecimentos ficariam limitados

à parte técnica, enquanto a gestão en-
volve vários outros fatores. “Adminis-
trar uma fazenda é um grande desafio e
isto me motiva”, afirmou. 

INOVAÇÕES - “Se ele gosta de tecno-
logia, vamos em frente”, disse o pai,
que deu sinal verde ao filho para, a par-
tir de um planejamento, implementar

um programa de investimentos em ino-
vações com o objetivo de extrair todo
o potencial produtivo das terras. 

SE PAGA - “A tecnologia sai caro para
quem não sabe usar”, avaliou Lucas,
explicando que, a médio prazo, o inves-
timento se paga e garante retorno,
mas para isso é preciso, também, fazer
um bom gerenciamento, para ter o
controle dos custos.  

DIFERENCIAL - A respeito da Coca-
mar, da qual ele e o pai passaram a
fazer parte como cooperados no ano
passado, Lucas diz que um dos dife-
renciais é justamente esse fomento
ao uso de tecnologias para a maior efi-
ciência da atividade, o que ele disse
não encontrar em outras cooperati-
vas. 

RALLY COCAMAR

Pai e filho dividem o comando de 90 alqueires de soja e milho em Marilândia do Sul
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Gestão e inovação impulsionam fazenda
Com o apoio da Cocamar e a parceria do pai Mário Yamanaka, Lucas
investe em inovações visando extrair todo o potencial produtivo das terras



Os Yamanaka partiram para a aquisição
de maquinários mais modernos, junto
a Cocamar Máquinas (concessionária
John Deere), como um trator e uma
plantadeira com desligamento de lihas,
que gera economia de sementes. Tra-
balhando com agricultura de precisão,
eles contam com piloto automático e,
entre vários outros recursos, uma pul-
verizadora com corte de seção. 

NA PALMA DA MÃO - Nesta safra de
verão 2021/22, a família adotou o ma-
peamento do plantio feito com drone
e, do total de 90 alqueires, 60 são de
lavouras de soja (destinadas à produ-
ção de sementes) e 30 de milho, fa-
zendo a gestão financeira e operacional
por aplicativos, ou seja, acompanhando
tudo na palma da mão. 

MUITO MELHOR - “Investimos bas-
tante no digital, o que, entre outros
benefícios, facilita o controle, possibi-
lita economizar, conhecer os gargalos,
otimizar o operacional”, acrescentou

Lucas. “Foi uma mudança muito grande
e para muito melhor”, frisou o pai.  

VISÃO DE FUTURO - No seu planeja-
mento, Lucas disse trabalhar com uma
visão de futuro, mas de longo prazo “e
com os pés no chão”, de maneira a
subir um degrau de cada vez. Ele al-
meja chegar a uma média de 100
sacas de soja por hectare, o que equi-
vale a 240 sacas/alqueire. Segundo
Lucas, isto não é sonho, mas algo que
pode ser alcançado nos próximos anos,
em um crescimento sustentável, lem-
brando que na última safra sua média
ficou em 70 sacas/hectare (168/al-
queire).

MAIS RENTÁVEL - Já no milho verão,
a produtividade média tem girado ao
redor de 185,9 sacas por hectare
(450/alqueire), mas neste ano, se o
clima ajudar, a produtividade é estimada
em 206 sacas por hectare (500/al-
queire). “Hoje, o milho é uma cultura
mais rentável que a soja”, completou.
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Diferente do que acontece com produtores de outras regiões, os Yamanaka
não priorizam a safra de inverno, período em que a maior parte das terras
é mantida com cobertura (aveia preta e uma mistura de nabo forrageiro,
centeio e ervilhaca), para reestruturar o solo e produzir palhada para o
plantio direto, o que favorece a cultura de verão e inibe o surgimento de
ervas, sendo uma área menor cultivada com trigo (cuja média é de 72,7
sacas/hectare ou 160/alqueire). 

Segundo Lucas, o objetivo é centrar esforços no verão e fazer o plantio na
janela ideal, sem riscos de atrasos em função da cultura anterior. 

Planos de produzir
100 sacas por hectare

Foco na safra de verão 

Ao ver um exemplo de sucessão bem
planejado, como dessa família, em que filho
retorna para a propriedade trazendo muita
inovação, é gratificante saber que a Cocamar
está participando do crescimento deles”

(Fernando Stephano, gerente das unidades
da Cocamar em Tamarana e Serrinha)

Ver tudo o que eles estão fazendo aqui é
incrível, pra nós é uma grande oportunidade.
Ver o Lucas falando de todas as tecnologias
que ele conseguiu implementar aqui, com
o apoio do pai dele, a propriedade deu um
salto e, com certeza, eles estão se
consolidando como referência”

(Gustavo Peri, da Fairfax do Brasil – Seguros Corporativos, que
acompanhou a viagem do Rally à Tamarana e Marilândia do Sul)





O agropecuarista Osvaldo Aquaroni, de
Mandaguaçu (PR), foi o terceiro nesta
safra de verão 2021/22 a receber o
troféu da Ação de Impacto Basf, entre-
gue durante as viagens do Rally Coca-
mar de Produtividade, que está
distinguindo 30 protagonistas do agro
regional pelas suas boas práticas. Os
dois primeiros foram Edvaldo Baveloni
e Edio Favoretto, ambos de Maringá
(PR).

VISITA - Aquaroni recepcionou a
equipe do Rally dia 26/11 na Fazenda
São Francisco, naquele município. Em
420 alqueires (1.016 hectares), ele
produz soja e milho e mantém pecuária
de corte e gado leiteiro.

TROFÉU - Ao entregar o troféu ao pro-
dutor, o representante técnico de ven-
das (RTV) da Basf, Rafael Franciscatti,

ressaltou que a premiação presta um
reconhecimento àqueles que se so-
bressaem pelo seu desempenho na ati-
vidade e contribuem para a susten-
tabilidade do setor. “Você é um produ-
tor que nasceu para ser campeão”,
está escrito no troféu. Aquaroni se
disse lisonjeado e agradeceu a home-
nagem: “A gente sempre procura fazer
o melhor, com o apoio técnico da Co-
camar”.

BRAQUIÁRIA - Em 300 alqueires
(726 hectares) a soja é cultivada pelo
terceiro ano em plantio direto sobre
palhada de braquiária. A cobertura
preserva a umidade do solo, impede a
erosão, repõe matéria orgânica e
inibe o surgimento de ervas de difícil
controle como buva e capim-amar-
goso, sendo que o enraizamento pro-
fundo da braquiária rompe a camada

de compactação e, entre outros be-
nefícios, favorece a infiltração de
água. A braquiária é mantida em con-
sórcio com o milho, no inverno. A
média de produtividade da oleaginosa
nos últimos anos é de 150 sacas por
alqueire (62/hectare).  
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RALLY COCAMAR

Aquaroni recebe troféu por boas práticas

Osvaldo Aquaroni recebeu a caravana
do Rally ao lado da esposa Neuracy,
com quem se casou em 1968. Eles têm
três filhos, cinco netos e uma bisneta.
Devota de São Francisco, a família
construiu recentemente uma capela na
sede da Fazenda em louvor ao santo
protetor dos animais. “Aqui é um pe-
daço do paraíso”, disse dona Neuracy,
no interior do templo.

CAFÉ - Além de produtor rural e pe-
cuarista, Osvaldo atua desde 1968
com uma empresa compradora de café
em Mandaguaçu, a Sociedade Cafeeira
São Sebastião Ltda, onde inicialmente
trabalhava ao lado do pai, Aldo, e dois
sócios. Em 1991, ele ampliou os negó-
cios ao firmar sociedade com Maurício
Righetti para impulsionar a Alimentos
Atalaia, na cidade do mesmo nome, que
oferece um amplo leque de produtos
aos pontos de venda.

INÍCIO - Os Aquaroni chegaram a
Mandaguaçu em 1949, vindos de
Cambé, cidade que os acolheu três
anos antes, quando migraram de Ta-

quaritinga (SP) em busca de melhores
perspectivas de vida no Paraná. Lá,
eles viveram em terras dos Brinholi,
seus parentes, na Água Mato Grosso. 

GEADA - “Mandaguaçu, na época, era
muito forte no café”, conta Osvaldo, ci-
tando que sua família, além de produzir,
começou a lidar com o comércio desse
produto em 1959. Quando ocorreu a
geada negra de 1975, que destruiu os
cafezais paranaenses, os Aquaroni,
como todo mundo, sofreram um baque,
mas como tinham estoques na em-
presa, acabaram se beneficiando com
a forte alta das cotações.

RALLY - O Rally Cocamar de Produtivi-
dade, em sua sétima edição consecu-
tiva, conta com o patrocínio das se-
guintes empresas: Basf, Fairfax do
Brasil - Seguros Corporativos, Fertili-
zantes Viridian, Zacarias Chevrolet e
Sicredi União PR/SP (principais), Coca-
mar Máquinas, Lubrificantes Texaco,
Estratégia Ambiental e Irrigação Coca-
mar (institucionais), com apoio da
Aprosoja/PR, Cesb e Unicampo.

Devoção a S. Francisco e negócios diversificados 

Veja mais fotos desta matéria
acessando o QRCode

Osvaldo: a gente sempre procura fazer o melhor

A capela construída recentemente na sede da fazenda
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A
Cocamar anunciou no final da
tarde de quinta-feira (9/12), em
transmissão ao vivo acompa-
nhada por produtores coopera-

dos em todas as regiões de atuação nos
estados do Paraná, São Paulo e Mato
Grosso do Sul, a distribuição de R$
135,4 milhões a título de sobras do
exercício 2021, montante que agrega
também o pagamento da participação
dos cooperados em vários programas e
crédito em conta capital. São R$ 87,3
milhões em sobras, propriamente, R$
14,3 milhões em programas e R$ 33,7
milhões de crédito em conta capital. 

O volume de recursos anunciado é pra-
ticamente 35% superior ao total distri-
buído em dezembro do ano passado, de
cerca de R$ 103 milhões, sendo que
cada um dos mais de 16 mil cooperados
que movimentaram em 2021 com a coo-
perativa, têm direito a um cheque no
valor proporcional à sua participação,
Para cada saca de soja, está sendo pago
um complemento de preço de R$ 3,00;
para cada saca de milho, R$ 0,80; para
cada saca de milho de alto padrão, R$
11,00; para cada saca de sorgo, R$
0,70; para cada saca de trigo, R$ 0,80;
para cada saca de trigo tipos II e III, R$
5,00; para cada saca de café, R$ 10,00,
e para cada caixa de laranja, R$ 0,25.

O presidente do Conselho de Administra-
ção, Luiz Lourenço, comentou sobre a
solidez da cooperativa que, neste ano,
adquiriu os insumos à vista e repassou
os benefícios aos cooperados em uma
campanha promovida no início do ano,
possibilitando a eles um custo de produ-
ção competitivo e a garantia dos produ-
tos na safra de verão em curso. “Somos
muito diferentes de uma empresa co-
mercial comum, os recursos que distri-

buímos ficam na região”, disse.  

Para o presidente executivo, Divanir Hi-
gino, “é fundamental o crescimento da
cooperativa com rentabilidade, o que é
necessário para a realização de investi-
mentos em estruturas operacionais, in-
dustriais na melhoria dos serviços e para
o retorno dos resultados aos coopera-
dos”.

O vice-presidente José Cícero Aderaldo
destacou que a Cocamar deve ter um
crescimento superior a 30% em 2021,
mesmo havendo quebra de safra no in-
verno; e, também, que a cooperativa
consegue transformar produtos que são
entregues sem qualidade, prejudicados
por intempéries, gerando renda ao coo-
perado.   

A distribuição de sobras é tradicional-
mente antecipada para a primeira quin-
zena do mês de dezembro e o resultado
final é anunciado na Assembleia Geral Or-
dinária de prestação de contas do exer-
cício 2021, a ser realizada no início do
próximo ano. Os cheques vão estar à dis-
posição dos cooperados a partir de se-
gunda-feira (13) em horário comercial,
em todas as unidades de atendimento
nos estados do Paraná, São Paulo e
Mato Grosso do Sul. 

Entre as principais cooperativas agrope-
cuárias brasileiras, a Cocamar tem pre-
visão de faturar R$ 9,5 bilhões em
2021, um recorde, bem acima dos R$ 7
bilhões alcançados no ano passado e
mais que o dobro em comparação aos
R$ 4,6 bilhões registrados em 2019. 

O anúncio da distribuição de sobras acon-
tece numa semana em que a cooperativa
conquistou uma das mais cobiçadas pre-

miações do cooperativismo brasileiro: a
faixa ouro do Prêmio SomosCoop Exce-
lência de Gestão, um reconhecimento
prestado a cada dois anos pelo Sistema
Organização das Cooperativas Brasileiras

(OCB) e Sescoop Nacional às cooperati-
vas de todos os segmentos que mais
avançam por meio da adoção e desenvol-
vimento de boas práticas de identidade
cooperativista, governança e gestão. 

EXERCÍCIO 2021

Cocamar anuncia a distribuição de
R$ 135,4 milhões aos cooperados
Montante é referente a sobras e também o
pagamento de participação dos cooperados
em programas e crédito em conta capital 
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A
Cocamar promove de forma
presencial o seu principal
evento técnico, o Safratec
2022, nos dias 20 e 21 de ja-

neiro. O evento, considerado a mais
importante vitrine tecnológica do agro
regional, terá também a sua versão di-
gital, a exemplo do que foi feito no Sa-
fratec 2021 e em duas edições do Dia
de Campo de Inverno, neste e no ano
passado. Em ambos os dias, a progra-
mação começa às 8h e se estende até
às 17h. 

CUIDADOS - O gerente técnico Ro-
drigo Sakurada, que responde pela co-

ordenação do evento, salienta que em-
bora os índices de contaminação da
Covid-19 tenham se reduzido drastica-
mente, deverão ser obedecidas por
parte das empresas participantes e do
público, as exigências quanto a preven-
ção, como o uso de máscaras, higieni-
zação das mãos com álcool e um
número controlado de pessoas nos es-
tandes e também no restaurante.

DESTAQUES - Entre os destaques da
feira, haverá demonstração do desem-
penho de cultivares de soja e milho,
apresentação de novas tecnologias
para as culturas de verão, orientações

quanto a manejo de solo, integração la-
voura-pecuária-floresta (ILPF), exposi-
ção e dinâmica de máquinas agrícolas
e outros temas. 

VIRTUAL - Para os cooperados que
preferirem participar virtualmente,
todas as informações estarão disponí-
veis na plataforma do evento.

EVENTO

Safratec será presencial e digital
A mais importante vitrine tecnológica
do agro regional acontece nos dias
20 e 21 de janeiro na UDT em Floresta

Pelo terceiro ano, Cocamar e Embrapa
Soja desenvolvem um trabalho que tem
como objetivo conhecer a qualidade do
solo em propriedades rurais de produ-
tores cooperados, e possibilitar uma
visão geral da realidade nas regiões
noroeste e norte do Paraná.

RETOMADA - A parceria que começou
no ciclo de verão 2018/19 e prosse-
guiu na temporada 2019/20, foi inter-
rompida na safra 2020/21 por causa
da pandemia e está sendo retomada
agora, no período 2021/22.

PARÂMETROS - Foram 17 áreas no
primeiro ano e 24 no segundo e as ava-
liações compreendem infiltração de
água no solo em diferentes sistemas de
manejo diagnóstico rápido das estrutu-
ras de solo, fertilidades química e bio-
lógica (enzimas), qualidade e
quantidade de cobertura proporcio-
nada pela palhada, análise para quanti-
ficação de espécies de nematóides e
determinação de índices de vegetação
no talhão.

ORIENTAR - Conforme explica o ge-
rente técnico da cooperativa, Rafael
Furlanetto, as avaliações são necessá-
rias para que, a partir de um diagnós-
tico, se possa orientar os produtores
quanto aos fatores que vêm limitando
a produtividade das lavouras.

PRODUTIVIDADE - “Os produtores
precisam saber que existem alternati-
vas para aumentar a produtividade”,
comenta o técnico da Embrapa Esmael
Lopes dos Santos, que integra a
equipe. “Temos que ser mais produti-
vos por área e somente trabalhando a
melhoria nos ambientes produtivos é
que podemos conseguir estabilidade
produtiva nos sistemas agrícolas, pen-
sando sempre na fertilidade física, quí-
mica e biológica”, acrescenta.

AMPLIADO - Neste ano, com o envol-
vimento da Itaipu Binacional – interes-
sada em fortalecer a conscientização
dos produtores quanto à conservação
dos solos e águas - o programa foi am-
pliado e, além da Cocamar, tem a par-

ticipação de cooperativas de outras re-
giões do estado.

REGIÕES - Nas próximas três safras

vão ser avaliadas 37 talhões nas re-
giões norte, central, noroeste e oeste
do estado, incluindo duas microbacias
nos municípios de Toledo e Iporã.

Qualidade do solo é foco de trabalho da Cocamar e Embrapa 
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A
convite do Francisco Mattur-
ro, diretor executivo da Se-
cretaria da Agricultura e do
Abastecimento de São Paulo,

e do titular da pasta, o secretário Ita-
mar Borges, o presidente do Conselho
de Administração da Cocamar, Luiz Lou-
renço, participou na tarde de 29/11 de
uma reunião do secretariado do go-
verno paulista, que contou com a pre-
sença do governador João Doria.

EXPLANAÇÃO - Depois de cumprida a
pauta, em que foram discutidos vários
assuntos, Lourenço recebeu o micro-
fone para fazer uma explanação ao go-
vernador e sua equipe a respeito da
atuação da Cocamar naquele estado. 

INVESTIMENTOS - O dirigente da coo-
perativa falou inicialmente sobre os in-
vestimentos que estão sendo realiza-
dos na região oeste, nos municípios de
Mirante do Paranapanema, Iepê e Pal-
mital. Na primeira, vem sendo cons-
truída uma completa estrutura de
atendimento para o recebimento de
grãos e comercialização de insumos
agropecuários; na segunda, a amplia-
ção da capacidade de armazenamento
de grãos e, na terceira, a construção
também de uma unidade completa, às
margens da Rodovia Raposo Tavares,
para receber as safras e comercializar
insumos. 

REFORMA DE CANAVIAIS - Os inves-
timentos superam os R$ 110 milhões
e as estruturas de Mirante do Parana-
panema e Iepê darão suporte a um pro-
grama de reforma de canaviais que a
Cocamar desenvolve em parceria com
três usinas, no qual oferece oportuni-
dade de participação a mais de 100 fa-
mílias de produtores cooperados do
Paraná e São Paulo. Por essa iniciativa,

cerca de 30 mil hectares são arrenda-
dos pela cooperativa junto às usinas e
repassados a produtores interessados
em ampliar suas áreas de plantio de
soja, oferecendo acompanhamento
técnico, disponibilizando um seguro por
meio de sua corretora, fornecendo os
insumos e recebendo toda a produção. 

ILPF - Lourenço comentou que, em seu
terceiro ano, o programa de renovação
de canaviais vem se expandindo rapida-
mente e ajudando a dinamizar a econo-
mia de vários municípios. Ele falou
também de outro programa da coope-
rativa em andamento no oeste pau-
lista: a integração lavoura-pecuá-
ria-floresta (ILPF), que promove a re-
forma de pastagens degradadas com a
cultura da soja - que passa a ser mais
uma opção de renda aos produtores. 

BRAQUIÁRIA - Conduzida com moder-
nas tecnologias, essa prática impul-
siona a produtividade da pecuária, cujo
período de terminação acontece du-
rante o inverno, quando a braquiária,
cultivada após a colheita da soja, viceja
em abundância. A braquiária é que vai
possibilitar, ainda, a cobertura do solo
para o plantio direto, no verão. 

GRANDE POTENCIAL - A integração
se completa com o plantio intercalar
de eucaliptos, cuja sombra garante o
conforto térmico aos animais. Reco-
nhecida como uma atividade susten-
tável, a ILPF tem no noroeste do
Paraná e no oeste de São Paulo, onde
os solos são arenosos, grande poten-
cial para se desenvolver e gerar rique-
zas aos municípios. Desde 1996 a
Cocamar incentiva a ILPF entre os
seus cooperados, sendo uma das pio-
neiras no Paraná e no país, contando
atualmente com mais de 200 mil hec-

tares de integração em diferentes
formatos. 

UNIDADES - No oeste do estado de
São Paulo, além de Iepê e Palmital e em
breve Mirante do Paranapanema, a Co-

camar conta com unidades de atendi-
mento em Presidente Prudente e Cru-
zália, além de lojas para a comercia-
lização de insumos, em parceria com a
Syngenta, em Itapeva, Buri e Itaberá,
na região sul.

CONVITE

Luiz Lourenço se reúne com
Doria e secretariado em SP
Presidente do Conselho de Administração falou sobre os investimentos
da Cocamar em São Paulo e os programas de reforma de canaviais e ILPF

Luiz Lourenço e o governador João Doria





C
om um formato mais reduzido,
no qual não faltaram os cuida-
dos para a prevenção da Covid-
19, a Cocamar promoveu dia

4/12 a 37ª edição da Copa Cocamar de
Cooperados, evento que em 2020 foi
realizado apenas com uma até então
inédita versão digital.

PATROCINADORES - A Copa contou
com o patrocínio dos fertilizantes folia-
res e adjuvantes Viridian, da Cocamar,
das empresas parceiras Corteva, Basf,
Bayer e Syngenta, e da Sicredi União
PR/SP. 

MODALIDADES - Presencialmente, co-
mo é tradicional, mas sem torcida, as
competições aconteceram em três mo-
dalidades, todas elas exclusivas para
cooperados: futebol suíço (reunindo 28
times distribuídos nas categorias livre,
veteranos, master e supermaster),
bocha (com 19 duplas) e truco (43 du-
plas, sendo duas femininas). 

JOGOS ELETRÔNICOS - Repetindo o su-
cesso alcançado no ano passado com as
disputas eletrônicas, a Copa teve jogos
em videogame (Fifa 22) para coopera-
dos, filhos e netos e, como novidade, a
inclusão da categoria Pac Man para
crianças de até 12 anos. 

ALIMENTOS - Como já acontece há
anos, cada delegação, ao chegar, trouxe
quantidades de alimentos não perecíveis
para distribuição a entidades assisten-

ciais, que ficaram a cargo do Instituto
Cocamar.  

SATISFAÇÃO - Ao abrir a programação,
o presidente do Conselho de Administra-
ção, Luiz Lourenço, destacou o bom ano
da cooperativa e a satisfação de todos
com o retorno dos jogos presenciais, em
que os cooperados se reencontram para
um evento festivo e de integração. “É o
momento, também, de fazer um agrade-
cimento pelo apoio e a confiança dos coo-
perados em sua cooperativa”, frisou. 

PRESENCIAL - “A Copa Cocamar é o pri-
meiro grande evento presencial que
promovemos desde o início da pande-
mia”, comentou o presidente executivo
Divanir Higino, lembrando que nos dias
20 e 21 de janeiro outra importante re-
alização que volta a ser presencial é o
Safratec – a consagrada vitrine de tec-
nologias e inovações voltada para os
cooperados. 

LONGEVIDADE - O cooperado Ivo Pa-
laro, de Cianorte, o mais longevo atleta
da Copa que, jogando futebol, participou
de todas as edições anteriores e estava
preparado para mais uma vez entrar em
campo no sábado, integrando seu time
na categoria veteranos, fez a leitura do
compromisso dos participantes e, ao
final, pediu: “que a grande vencedora da
Copa seja a Cocamar”. Entoando o Hino
Nacional, o Coral Cocamar também par-
ticipou da abertura, momento em que
os atletas, todos eles perfilados em
frente ao palco, soltaram suas vozes. 

FUTEBOL – Para evitar aglomerações,
as competições de futebol suíço foram
realizadas também nos campos do
Centro de Tradições Gaúchas Rincão
Verde e, a partir das 14h, com trans-
missão ao vivo pelo Youtube da coope-
rativa, tiveram seus jogos decisivos
nos campos da Associação Cocamar,
apresentando os seguintes vencedo-
res: Ivatuba (livre), Pitangueiras (mas-
ter), Primeiro de Maio (supermaster)
e Sabáudia (veteranos).

BOCHA - O primeiro lugar ficou com a
dupla representante de Douradina, for-
mada pelos cooperados Narcisso Rossi
e Valdemar Bazarello. Entre as mulhe-
res, as ganhadoras foram Cecília e San-
dra Palaro (mãe e filha) de Cianorte. 

TRUCO – A dupla Mauro Aparecido Cai-
xeta e Devanir de Jesus Besson, de Ro-
lândia, conquistou a primeira colocação. 

DIGITAL - Na edição eletrônica da
Copa Cocamar, Vinícius Nakashima foi
o ganhador da categoria Pac Man, en-
quanto que os jogos Fifa 22 tiveram
os seguintes ganhadores: Daniel
Tonietti (1º lugar), Tiago Ferreira Ra-
fael (2º) e Felippe Carlo Andrade For-
mighieri (3º).

CONFRATERNIZAÇÃO

Além de futebol suíço (categorias livre, veteranos, master e supermaster),
bocha e truco, tiveram as disputas eletrônicas em videogame, Fifa 22 e Pac Man

Copa Cocamar movimenta cooperados

Primeiro grande evento presencial que a Cocamar
promove desde o início da pandemia

Palaro: em todas as copas

Cooperados manifestaram satisfação pelo retorno dos jogos presenciais
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A
Cocamar Cooperativa Agroin-
dustrial foi uma das empresas
paranaenses reconhecidas pelo
Great Place to Work (GPTW)

que destaca as melhores para se traba-
lhar no ano de 2021. As vencedoras da
12ª edição do ranking do Paraná foram
anunciadas dia 4/11, em evento online.

CATEGORIAS - Quase 300 empresas do
Paraná concorreram e, dessas, cem
foram classificadas, divididas entre três
categorias: 20 empresas de grande
porte (com mais de 1 mil funcionários);
65 de médio porte (entre 100 e 999
empregados) e 15 de pequeno porte (de
30 a 99 colaboradores). A Cocamar
ficou entre as 20 primeiras na categoria
Grandes Empresas.

PESQUISA -O gerente de Gestão de Pes-
soas da Cocamar, Fernando Castro Vieira

Filho, conta que em 2020 foi feita a pes-
quisa de clima e engajamento com a
GPTW, tendo a cooperativa recebido a
certificação. A pesquisa possibilitou parti-
cipar do ranking em 2021, na categoria
Grandes Empresas do Paraná, que a colo-
cou entre as melhores para se trabalhar.

MELHORIAS - “A pesquisa permite co-
nhecer quais são as oportunidades e os
planos de melhorias das áreas”, explica
Fernando, mencionando que várias me-
lhorias foram implementadas neste ano
de 2021.

PRÓXIMO ANO - Para 2022, há a expec-
tativa de se fazer uma nova e ampla pes-
quisa, lembrando que recentemente a
Cocamar sediou uma outra pesquisa com
a GPTW, mas com um número menor de
colaboradores, sendo certificada e ocor-
rendo avanço na sua pontuação.

INOVAÇÃO - Recentemente, a IT Mídia
também revelou a lista das 100 Empre-
sas mais Inovadoras do Brasil no Uso de
TI (Tecnologia da Informação) de 2021.
O reconhecimento, promovido há 21
anos, reúne e avalia projetos de TI que
trouxeram impactos reais aos negócios
de organizações brasileiras durante os
últimos meses. Há anos a Cocamar Co-
operativa Agroindustrial, considerada no
mercado uma organização bastante in-
ovadora, faz parte da lista. Este ano ficou
em primeiro entre as cooperativas e

uma das três primeiras do setor agro.

CULTURA E TECNOLOGIA - Na edição de
2021, foram recebidas 255 inscrições
de projetos dos quais 100 foram esco-
lhidos como mais  inovadores por um co-
mitê formado por especialistas e
jornalistas da IT Mídia. Também são con-
siderados a cultura e os processos de
inovação adotados. Tecnologias como in-
teligência artificial e segurança da infor-
mação foram algumas das mais utili-
zadas.
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RANKING

Cocamar recebeu os dois reconhecimentos,
respectivamente, pelo IT Mídia, em nível de
Brasil, e pelo Great Place to Work, no Paraná

Inovadora e uma das melhores
empresas para se trabalhar

A Cocamar acaba de ser reconhecida tam-
bém como uma das cooperativas com me-
lhor gestão do país, figurando entre as
vencedoras da categoria Ouro - Rumo à
Excelência, do Prêmio SomosCoop Exce-
lência em Gestão 2021, realizado pelo Sis-
tema Organização das Cooperativas Bra-
sileiras (OCB) e Sescoop Nacional. A divul-
gação das premiadas foi feita dia 7/12.

A CADA DOIS ANOS - Tradicional no ca-
lendário cooperativista, o Prêmio é promo-
vido a cada dois anos e representa o
reconhecimento em âmbito nacional das
cooperativas que mais promovem o au-
mento da qualidade e da competitividade
em seu modelo de negócio. Da mesma
forma, avançam por meio da adoção e de-
senvolvimento de boas práticas de identi-
dade cooperativista, governança e gestão. 

PROSPERIDADE - Ao abrir a transmissão,
o presidente do Sistema OCB, Márcio
Lopes de Freitas, afirmou que “o grande
prêmio para os participantes é fazer parte
de um programa de excelência que me-
lhora a qualidade de vida e a inserção do
cooperado”, enfatizando ainda que as coo-
perativas têm o “fantástico papel de pro-
mover a prosperidade em suas regiões”.

PARTICIPANTES - A edição 2021 contou
com 310 cooperativas inscritas, de diver-
sos ramos, das quais 112 foram selecio-
nadas e visitadas virtualmente por uma
banca formada por 70 avaliadores creden-
ciados pela Fundação Nacional da Quali-
dade e Excelência da Gestão (FNQ). 

DESTAQUES - Presença constante no Prê-
mio Somoscoop Excelência de Gestão, a

Cocamar teve, no ano passado, dois pro-
jetos seus, da área de sustentabilidade e
logística integrada, selecionados como
destaques: o Cultivar (inclusão de alunos
da Apae no mercado do trabalho, para
produção de mudas de espécies nativas)
e o Vida Segura (voltado à difundir a cul-
tura da segurança entre os colaborado-
res). 

COMPROMISSO - No ano de 2019, a Co-
camar foi reconhecida com a faixa ouro na
categoria Compromisso com a Excelência,
que reuniu 272 cooperativas participan-
tes. E, em 2017, foi uma das sete coope-
rativas do ramo agropecuário distinguidas
com o Prêmio, conquistando, em sua pri-
meira participação, a faixa Prata na cate-
goria Primeiros Passos para a Excelência.

Faixa ouro no Prêmio SomosCoop Excelência de
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C
om o tema Foco na Excelência,
a Cocamar promoveu dia
27/11, de forma híbrida, a sua
convenção anual, denominada

Conexão Cocamar 2021. 

SUPERAÇÃO - Ao fazer a abertura, o
presidente executivo Divanir Higino des-
tacou que a cooperativa apresenta
“uma excelente performance” neste
ano, em que, mesmo diante de intem-
péries como secas e geadas que afeta-
ram as safras de inverno, todos os
setores se superaram para chegar a um
faturamento de R$ 9,5 bilhões, frente
aos R$ 7 bilhões do ano passado. 

ENGAJAMENTO - “Estamos muito uni-
dos e conectados para continuar cres-
cendo com rentabilidade”, afirmou

Higino, que mencionou os programas
Jornada do Cooperado e Jornada do
Colaborador, em que se prioriza o en-
gajamento. “Somos a melhor coopera-
tiva do agro brasileiro e fazemos um
caminho certo, com visão e foco na ex-
celência”, asseverou, acrescentando
“o trabalho de excelência que vem
sendo desenvolvido por cada uma das
áreas da cooperativa”. 

RECONHECIMENTO - Contando com o
patrocínio da Mosaic, a Conexão Coca-
mar teve também a participação do
vice-presidente executivo José Cícero
Aderaldo, para quem há um reconheci-
mento, por parte do produtor, da qua-
lidade do atendimento prestado pela
cooperativa e que a mesma é a sua
melhor opção. 

GERAÇÃO DE VALOR - “Cada coope-
rado demanda uma atenção especiali-
zada”, frisou Aderaldo, lembrando que
cada contato com o cooperado é, tam-
bém, uma oportunidade para a geração
de valor. “A confiança e a gratidão sem-
pre falam mais alto”, disse o vice-pre-
sidente, lembrando que para o coope-
rado a Cocamar é, também, o senso de
participação comunitária, de servir e
crescer juntos. “Podemos contri-
buir muito para o desenvolvimento de
uma realização responsável e susten-
tável de produção de alimentos”, com-
pletou.

DEPOIMENTOS - Ao longo da progra-
mação houve a apresentação de depoi-
mentos de gerentes de diversas áreas
e também de cooperados sobre como

avançar na qualidade do atendimento,
ressaltando se que “o jeito de atender
é o que vai mover a Cocamar”. 

PERGUNTAS - Com apresentação da
coordenadora de Comunicação e Even-
tos, Sabrina Morello, e do gerente exe-
cutivo Técnico, Renato Watanabe, o
evento incluiu também uma entrevista
com superintendentes, que responde-
ram a uma série de perguntas relacio-
nadas às suas respectivas áreas.  

METAS - Ao final, o presidente execu-
tivo e o vice-presidente executivo re-
tornaram para estabelecer as metas
de 2022 com as diversas áreas (car-
nes, citros, logística, fios, concessio-
nária, combustíveis, varejo, unidades,
insumos e grãos).

CONVENÇÃO

Todos os setores se superaram para chegar a um faturamento
de R$ 9,5 bilhões, frente aos R$ 7 bilhões do ano passado

Conexão Cocamar 2021
tem a excelência como foco

Higino destacou que a cooperativa apresenta uma excelente performance
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N
o último dia 24/11, as mu-
lheres que fazem parte do
Projeto Mulher+Agro Coca-
mar participaram de um

workshop no salão de eventos da As-
sociação da cooperativa.

SEGURANÇA - Aos poucos estamos
voltando com as atividades presen-
ciais, seguindo todos os protocolos
de segurança do município, com orien-
tação direta do Comitê de Gestão e
Comunicação de Crises contra COVID-
19.

GRATIDÃO - Respeitando o distancia-
mento e utilizando máscaras de prote-
ção, as participantes do Núcleo Femi-
nino, grupo que integra o Mulher +
Agro Cocamar, puderam entender um
pouco mais sobre o tema - Gratidão: o
caminho para felicidade com a pales-
trante Nair Onofre.

DIFERENÇA - “Depois de tantas per-
das e de tudo o que passamos, exercer
a gratidão em nossas vidas é o que faz
a diferença”, explica Nair.

WORKSHOP - O workshop contou com

exercícios práticos, momentos de re-
flexão e muita interação com as parti-
cipantes, que puderam falar sobre o
que são gratas. “Eu sou grata pelo Nú-
cleo Feminino da Unidade de Dr. Ca-
margo, que me acolheu no momento
em que eu mais precisei da minha
vida”, relata, Marines Ortolan, esposa
de cooperado.

CARINHO - Além de um delicioso café
da tarde, elas também receberam um
kit aromatizador no final do evento.
“Nós preparamos tudo com muito ca-
rinho e segurança para recebê-las e é
muito gratificante ouvir que este pro-
jeto é capaz de mudar vidas, só pode-
mos sentir gratidão”, comenta a
Analista de Cooperativismo e Coorde-
nadora do Projeto Mulher + Agro Co-
camar, Juliana Guerra.

PROJETO 

Gratidão é tema do workshop realizado com cooperadas, esposas, filhas e netas de cooperados

Workshop contou com
exercícios práticos, momentos
de reflexão e muita interação

Mulher+Agro Cocamar
retoma evento presencial 
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A
campanha Segurança em Duas
Rodas que a Cocamar lançou
em novembro, com foco no
quadro de colaboradores, tem

como tema “Leve a consciência na ga-
rupa” e o objetivo de conscientizar os
que se utilizam de motocicletas para
uma direção responsável no trânsito.

CUIDADOS - O coordenador de Segu-
rança do Trabalho e idealizador da inicia-
tiva, Elvis Pavan Gomes, lembra que
“para uma pilotagem segura, é preciso
que o motociclista adquira um compor-
tamento defensivo, como identificar os
pontos cegos pelo caminho, desenvolver
o hábito de fazer uma frenagem ade-
quada, combinando freios dianteiro e
traseiro, submeter sua motocicleta a
uma manutenção preventiva e, sobre-
tudo, respeitar as leis de trânsito”.

CAPACITAÇÃO - Elvis acrescenta que a
Cocamar tem investido em capacitação
de segurança para os colaboradores em
atividades de risco e, na campanha, é
defendida a necessidade de formação
em pilotagem defensiva de motocicleta,
o que está sendo disponibilizado gratui-
tamente para os colaboradores que se
utilizam desse veículo. 

DIREÇÃO DEFENSIVA - O coordenador
explica que a campanha prevê um trei-
namento sobre direção defensiva e ins-
peção preventiva da motocicleta, com
total de 4 horas de teoria e 4 de prá-
tica. “São informações extremamente
importantes para uma condução segura
e sempre com o objetivo de reduzir aci-
dentes”, ressalta. 

PREVENÇÃO - “Leve a consciência na
garupa”, o apelo da campanha, segundo
Elvis, é preciso ao dar a conotação da
importância de o motociclista estar
sempre atento à prevenção de riscos.

Cocamar destaca
Segurança em Duas Rodas
O tema “Leve a consciência na garupa”, tem como objetivo conscientizar
os que se utilizam de motocicletas para uma direção responsável no trânsito

CAMPANHA 
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Saúde na Estrada - A Caravana
Saúde na Estrada Ipiranga foi realizada
no início de novembro em parceria com
o Posto Cocamar, concessionária de
rodovias Viapar, Polícia Rodoviária Es-
tadual, Transcocamar, Serviço Social do
Transporte/Serviço Nacional de Apren-
dizagem do Transporte (Sest/Senat) e
Faculdade Maria da Glória (FMG).

Em uma grande estrutura inflável fo-
ram prestados atendimentos e servi-
ços gratuitos, como exames de oxime-
tria, verificação da temperatura corpo-
ral, aferição da pressão arterial, índices
de glicemia, bioimpedândia, teste de
acuidade visual e orientações sobre a
prevenção de doenças, com distri-
buição de brindes. 

Localizado em Maringá na PR-317,
saída para Campo Mourão, o Posto Co-
camar é considerado estratégico para
a realização de eventos dessa na-
tureza, dado o grande fluxo de cami-
nhoneiros.
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C
om o caractere que significa vi-
tória como parte de seu nome
em japonês, o cooperado Katsu-
toshi Saito, de Santa Mariana,

é o filho mais velho de uma família de oito
irmãos, sete homens e uma mulher
(Katsutoshi, Tadashi, Roberto, Renato,
Lauro, Lino, Alice e Júlio). O produtor
nasceu cinco dias após o término da Se-
gunda Guerra Mundial (1945), quando
seus pais, Katsuhiro e Toshi ainda mora-
vam em Bilac, estado de São Paulo, e
apesar da derrota do Japão, Alemanha e
Itália no conflito, para o avô de Katsu-
toshi, o nome foi dado como homenagem
da possível vitória do Japão. 

PARCERIA - E com esse mesmo espírito
e muito trabalho é que a família Saito es-
creveu sua história de sucesso e empre-
endedorismo. A maior parte dos irmãos
está ou esteve ligada a atividade rural:
Katsutoshi, Tadashi (falecido), Roberto,
Renato, Lauro (falecido) e Júlio. Os ir-
mãos, esposas e seus descendentes
constituem uma sociedade familiar que
administra um total entre área arren-
dada e própria de 155 alqueires.

TERCEIRO NAVIO - Os avós de Katsu-
toshi, Rokuya Saito e Hatsue vieram do
Japão por volta de 1910, no terceiro
navio japonês que chegou ao Brasil no iní-
cio da imigração japonesa. Eles desceram
no Porto de Santos e foram trabalhar
como colonos nas lavouras de café e to-
mate na região de Ipauçu, São Paulo.

Passaram por muita dificuldade, mas
nunca desistiram, nem mesmo em perío-
dos bastante complicados como durante
a Segunda Guerra Mundial, quando ainda
moravam em Bilac, estado de São Paulo. 

DIFICULDADES - Houve uma certa per-
seguição e hostilidade contra os japone-
ses, teve vizinhos que foram torturados
porque entraram em brigas defendendo o
Japão e até mesmo houve dois mortos na
cidade devido a rivalidades. “Não podía-
mos ter armas ou nada que represen-
tasse o Japão. Até os vizinhos que tinham
rádio precisavam esconder na cumieira da
casa para poder ouvir as notícias da guer-
ra e tudo mais”, comenta Katsutoshi.

NO PARANÁ - Quando vieram para o Pa-
raná, no final de dezembro de 1949, de-
pois de passarem por outros lugares, os
pais do cooperado, Katsuhiro e Toshi
Saito, moraram com parentes que já vi-
viam próximos a Santa Mariana. A ci-
dade, fundada em 1947, só tinha uma
rua quando eles chegaram e algumas
casas e comércios. 

CAFÉ e PEROBA – Katsuhiro, trabalhou
em lavouras de café, em Santa Mariana,
almejando ter sua própria terra, acumu-
lou suas reservas, realizou  um emprés-
timo de um patrício e conseguiu adquirir
sua primeira propriedade no distrito de
Jandinópolis, município de Leópolis, região

conhecida como Ribeirão dos Veados.  A
propriedade era de mata fechada e com
a venda da madeira, especialmente pe-
roba, que era abundante na região, ele
pagou seu empréstimo, comenta Katsu-
toshi.

NO MEIO DA MATA – Em meio às difi-
culdades da época enfrentadas por
todos, Katsuhiro assume também o
desafio de ali construir sua casa, em
uma picada aberta, com tábuas de pal-
mito, e se muda com a esposa Toshi e
dois filhos, iniciando o cultivo de fei-
jão, café, milho e criação de animais,
como todos faziam na época, comenta
Katsutoshi.

Vitória no nome e na vida

Família se mudou para o Paraná em 1949 se estabelecendo próximo a Santa Mariana

Jornal  de  S er v iço  C ocama r   |   2 5

Katsutoshi Saito, de Santa Mariana, tem em seu nome, em japonês, o caractere que significa vitória e
com muito trabalho e união, a família escreveu sua história de sucesso e empreendedorismo

Rokuya e Hatsue com netos: início difícil





HORTELÃ - Na década de 1960
Katsuhiro e os filhos mais velhos compra-
ram cinco alqueires de mata em Goioerê.
Como não havia estrada para chegar ao
sítio, eles sobrevoaram a área com um
“teco teco” para conhecer o local antes
de comprar. Mais tarde compraram ou-
tros lotes e chegaram a ter 21 alqueires.
Para derrubar a mata e plantar hortelã,
eles contrataram porcenteiros, mas, a
cada dois meses, a família se deslocava
para a região para ajudar na colheita de
hortelã e extração do seu óleo no alam-
bique construído na propriedade. Chega-
ram a plantar 10 alqueires de hortelã.
Quando venderam o sítio, em 1984,
ainda havia muita mata na área.

ALGODÃO E ALFAFA – Em 1972, com a
compra do primeiro trator inicia-se o cul-
tivo de algodão e alfafa e a possibilidade
de realizar serviço de máquinas para pro-
dutores da região.

COLONIA JAPONESA - A colonização ja-
ponesa na época se fez de forma mar-
cante no município (1970), diversas
famílias também ingressaram na mesma
época, e com o objetivo de preservar
seus costumes e se ajudarem, as famílias
criaram Associações de Comunidade. A
de Jandinópolis  ficou conhecida como
Comunidade Progresso  “Shinko”

MUDANÇAS - Com os irmãos mais
novos em idade escolar, a família Saito
decide, em 1974, comprar uma proprie-
dade em Santa Mariana, município em
que mora atualmente, para facilitar o in-
gresso na educação dos irmãos e inicia a
mudança da sede, onde continua até os
dias atuais.

CULTURAS AGRICOLAS – Diversas cul-
turas fizeram parte da história da famí-
lia: café, alfafa, hortelã, mamona, amen-
doim, algodão, uva e, atualmente, o cul-
tivo de grãos (soja, milho e trigo) que
teve início em 1974, e de hortaliças,
para venda na feira do produtor rural do
município.

LEGADO – Para família Saito, fica o le-
gado de seu patriarca, Katsuhiro Saito,
já falecido (2009): mesmo diante de
todas as dificuldades e crises passadas,
sempre trabalhar em união, cooperando
entre si, herança que os filhos mantém
até hoje. Em 2010, com o início das ati-
vidades da Cocamar no Município de
Santa Mariana, a família Saito passou a
fazer parte do quadro de cooperados.

PRODUZIR E CONSERVAR - Produzir
com todos os cuidados, conservando o
solo, rendeu a Katsuhiro Saito, em 1983,
o título de Produtor  Modelo – Prêmio de
Produtividade Rural, concedido pelo Mi-
nistério da Agricultura. Anos depois,
Katsutoshi e Irmãos receberam o título
de Produtor Modelo.

ALTA TECNOLOGIA - Segundo Lucas Ca-
margo Soares, engenheiro agrônomo da
Cocamar que atende os Saito em Santa
Mariana, a família adota alta tecnologia e
sempre segue as recomendações técni-
cas, acompanhando os mais novos avan-
ços tecnológicos em manejos e insumos.
“Os filhos são agrônomos, mas, apesar

de dominarem o assunto e terem grande
experiência, sempre buscam a parceria
da Cocamar, trocando ideias com os
agrônomos da cooperativa”, diz Lucas.

VITRINE - “A propriedade é uma vitrine
tecnológica. Toda vez que a Cocamar traz
alguma inovação para a região, eles são
sempre os primeiros a testar a tecnolo-
gia na propriedade, aderindo de imediato
em toda área se der bons resultados”,
complementa Anderson Biazotto, ge-
rente da unidade de Santa Mariana, ci-
tando que a família cede sempre uma
área para desenvolver trabalhos com
novas tecnologias e realizar dias de cam-
po com os produtores da região.

ROTAÇÃO - A rotação de culturas, espe-
cialmente com aveia, já é utilizada na pro-
priedade a muito tempo visando pre-
servar e estruturar o solo.  Desde 2010,
quando a Cocamar chegou na região, eles

foram um dos pioneiros no consórcio de
milho com braquiária, incluindo o sistema
na rotação de culturas no inverno, além
da aveia, e do milho e da braquiária sol-
teiros. “Diminuiu significativamente a
quantidade de plantas daninhas na la-
voura e os resultados têm incentivado
outros produtores a fazerem o consórcio
de milho com braquiária”, comenta
Lucas.

RESULTADOS - Em média, a família pro-
duz 140 sacas de soja por alqueire e 220
sacas de milho segunda safra. No ano
passado, por causa da estiagem, colheu
128 sacas de soja e teve que acionar o
seguro de parte da propriedade por
causa da seca e da geada no inverno. “O
solo rico em matéria orgânica contribuiu
para os resultados com a soja, apesar
dos contratempos. A família produziu
30% acima da média da região”, cita
Lucas.

Foto antiga da família que sempre se destacou pela unidade

Vitrine tecnológica, propriedade é usada em dias de campo da CocamarFilhos do Katsuhiro e Toshie
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P
essoas de bom coração fazem
um mundo melhor e quando se
fala em generosidade e amor
ao próximo, vale a pena conhe-

cer dona Orvanda, uma moradora de
Cambé que a todos encanta pela simpli-
cidade, o bom humor e o trabalho que
realiza para, no Natal, alegrar crianças
e mulheres muito idosas, que vivem em
casas de repouso.  

RESTAURAÇÃO - Aos 79 anos, dona
Orvanda Sétima Pagnan Barusso deci-
diu aplicar seu talento de muitos anos
na arte do crochê, para vestir e enfei-
tar centenas de bonecas de todos os
tamanhos que estavam sendo descar-
tadas. Todas passam primeiramente
por uma completa limpeza e restaura-
ção e vão ganhando roupas - desde
peças íntimas e vestidos, a tocas, sa-
patinhos e até pulseiras - tudo de cro-
chê. Ficam novas, todas muito bonitas
e com um sutil toque de maquiagem
que ela mesma faz.  

DISTRIBUIÇÃO - A sala de sua casa
está repleta de bonecas que, em breve,
vão ser distribuídas para meninas em
creches, alunas da Apae e pacientes da
ala infantil do Hospital do Câncer, além
de “idosas que voltam a ser crianças e
se sentem felizes com a companhia de
uma boneca”, diz dona Orvanda, afir-
mando realizar-se com essa iniciativa,
cujos méritos divide com várias pessoas
que se uniram para apoiá-la.  

DOAÇÕES - Integrante do núcleo femi-
nino da Cocamar em Cambé, que se
reúne periodicamente, ela recebe das
demais participantes a doação de nove-
los de linhas, enquanto as bonecas são
recolhidas junto a instituições como o
Lar Santo Antônio, que atende meninas
de famílias carentes. 

FAMÍLIA - Paulista de Ibitinga, dona Or-
vanda foi trazida ao Paraná pelos pais
agricultores em 1945, com a idade de
dois anos. Em 1964 ela se casou com o
ex-produtor rural e corretor Lupércio

Barusso, com quem tem um casal de fi-
lhos, que lhes deram três netos. 

CAPRICHO - O crochê ela aprendeu a
fazer ainda muito jovem, com uma tia, e
desde então confecciona roupas, xales,
capas para utensílios domésticos e cor-
tinas. Até mesmo os bancos do velho
fusca 1967, guardado na garagem, são
revestidos de crochê, “um capricho só”,
como define a amiga Odete Panchoni,
coordenadora do grupo de mulheres na
cooperativa. 

ANSIEDADE - Segundo Odete, as par-
ticipantes estão ansiosas para quando
chegar o momento da distribuição das
bonecas. “Vai ser um momento muito
bonito”, diz. Dona Orvanda comenta
que já se acostumou tanto com a
companhia das bonecas, cada qual
com sua particularidade, que vai sen-
tir falta delas: “São como crianças
para mim”.  

PANDEMIA - A motivação para levar
adiante esse trabalho social teve origem
no ano passado, com o avanço da pande-
mia, em que as pessoas eram orientadas
a não saírem de casa. Naturalmente ex-

pansiva e sempre procurando relacionar-
se, dona Orvanda percebeu que precisava
encontrar alguma coisa nova para fazer,
para não entrar em depressão. 

DEU CERTO - Ela trocou ideia com a
nora que a incentivou e acabou trazendo
a primeira boneca como experiência.
Logo, as amigas, as instituições e até
mesmo o padre da paróquia ficaram sa-
bendo da novidade e todos se dispuse-
ram a ajudar. “É uma terapia pra mim e

não achava que seria tão maravilhoso
assim”, comenta dona Orvanda, para
quem nunca falta disposição. 

FAZ DE TUDO - Além de agricultora, que
ao longo de grande parte da vida viveu
na propriedade rural, trabalhando com
lavoura de café, ela foi juíza de paz por
15 anos, é cozinheira e doceira reco-
nhecida pela gostosura dos sonhos - e
também uma voluntária de primeira
hora em prol de causas sociais. 

GENTE DO BEM

Dona Orvanda reaviva bonecas com seu crochê
Trabalho que serviu de terapia em tempos de isolamento na pandemia, tem o propósito, neste
Natal, de alegrar crianças e até mesmo mulheres idosas que residem em casas de repouso

Orvanda e Odete na sala cheia de bonecas: capricho e a expectativa de levar alegria para quem precisa

Ela e o marido Lupercio os bancos do fusca são todos revestidos de crochê
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P
ara tratar do fechamento do
exercício 2021 e apresentar
as metas para o próximo ano,
a Cocamar Máquinas Conces-

sionária John Deere promoveu na ma-
nhã do dia 13/11 a edição do Encontro
de Alinhamento FY22 em um evento hí-
brido no qual os colaboradores de sua
matriz foram reunidos na Associação
Cocamar em Maringá e os demais, que
integram as equipes das lojas, em 6 ci-
dades do norte e noroeste do Paraná,
participaram por meio de videoconfe-
rência.

DEVER CUMPRIDO - Ao fazer a aber-
tura, o presidente da Cocamar, Divanir
Higino, destacou a importância de se
celebrar os resultados e fazer o alinha-
mento já com vistas aos desafios de
2022. “Nosso sentimento é do dever
cumprido e do trabalho bem-feito, a
concessionária soube adaptar-se e ino-
var em um período difícil”, comentou,
destacando a conquista do percentual
de 93,4% de experiência do cliente, o
que é um padrão de alta performance.

SINCERIDADE - Ao iniciar os trabalhos,
o superintendente da concessionária,
Arquimedes Alexandrino, comentou
sobre o “Jeito Cocamar Máquinas de
Encantar os Clientes”, crescendo mes-
mo em quase dois anos de pandemia, o
que exigiu uma série de adaptações.
“Fechamos com 93,4% de Experiência
do Cliente e apenas 1,7% de proble-
mas não resolvidos e isso só foi possí-
vel graças a uma equipe engajada e
unida.”. 

PESQUISA - Em pesquisa de clima or-
ganizacional da rede John Deere, apli-
cada pela Kincentric, a Cocamar
Máquinas atingiu o índice de 90% de
engajamento, o que a consolidou pelo

segundo ano consecutivo como uma
das melhores empresas para se traba-
lhar no mundo. “Para 2025, quando
pretendemos estar faturando R$ 1 bi-
lhão, queremos ser uma concessionária
de classe mundial perante a John
Deere”, salientou, acrescentando ain-
da que as oportunidades vão surgir e é
preciso estar preparado.

ALIMENTOS - Neste ano, em campa-
nha de arrecadação de alimentos pro-
movida pela John Deere junto às con-
cessionárias pelo país, a Cocamar Má-
quinas registrou 66 mil quilos que
foram distribuídos para 16 entidades
da região.

CELEBRAR - Em participação por meio
de vídeo, o diretor comercial da John
Deere Brasil, Marcelo Lopes, disse ser
preciso celebrar o bom momento no
que se refere a negócios, falou sobre
a importância de se avançar em agri-
cultura de precisão, gerar valor aos
clientes, agradeceu pela oportunidade
de participar e reconheceu a qualidade
do trabalho que a Cocamar Máquinas
vem realizando. A propósito, o superin-
tendente Arquimedes Alexandrino afir-

mou que a concessionária pretende ser
referência em agricultura de precisão.  

DESTAQUE - Foi prestado um reconhe-
cimento aos profissionais em diferentes
setores, sendo que na soma de todos
os indicadores, a loja de Cornélio Procó-
pio foi considerada a destaque de 2021.

AVANÇOS - Numa síntese das conquis-
tas neste ano, entre outras, a Coca-
mar Máquinas foi considerada por meio
de pesquisa especializada uma das me-
lhores empresas do mundo para se
trabalhar; obteve a primeira colocação
no Hackathon organizado pela John
Deere com a idealização de um novo
aplicativo de atendimento, pesquisas e
relacionamento com os clientes; foi a
segunda colocada no ranking de efeti-
vidade de treinamentos CX & JDU; a
segunda colocada na campanha de su-
peração (lubrificantes); a terceira no
ranking das concessionárias com maior
adesão de clientes ao novo modelo de
pesquisa; entre as cinco mais inovado-
ras do Pade 2021; a concessionária da
D1 (divisional região sul) que mais
cresceu em participação de mercado

de tratores; entre as três concessio-
nárias que mais venderam piloto auto-
mático no Brasil; referência em toda a
rede com o evento drive-in; entre as
dez mais engajadas na campanha de
arrecadação de alimentos; a conces-
sionária com maior crescimento em fa-
turamento.

CONTINUAR CRESCENDO - Ao fazer o
encerramento, o vice-presidente de
Negócios da Cocamar, José Cícero
Aderaldo, falou sobre os 5 anos da con-
cessionária dentro da Cocamar, “apre-
sentando um salto muito grande de
desenvolvimento”, lembrando que há
um horizonte muito grande para avan-
çar e continuar crescendo. “O nosso
trabalho é muito nobre, estamos con-
tribuindo para a transformação da agri-
cultura do Paraná”, disse ele, men-
cionando também que a cooperativa
visa proporcionar mais renda ao coo-
perado. “O que assegura a sustentabi-
lidade é o sucesso do cliente, por isso
“os treinamentos são muito importan-
tes no sentido de seremos incansáveis
na busca constante por melhorar a
cada dia”. 

JOHN DEERE

Cocamar Máquinas realiza
Encontro de Alinhamento FY22 
Objetivo do evento foi finalizar os trabalhos de 2021,
celebrando os bons resultados, e apresentar metas de 2022
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Atransformação digital está im-
pactando vários setores, entre
eles o agronegócio e o segmento

de seguros rurais. O campo está cada
vez mais conectado, facilitando as to-

madas de decisões relacionadas ao ma-
nejo e permitindo acelerar as opera-
ções agrícolas.

ATRASOS - Esse tema é importante

porque cada detalhe na dinâmica de
produção nas lavouras impacta no
resultado da safra. A ocorrência de
um atraso no plantio, por exemplo,
pode deixar a produção em uma ja-

nela de cultivo mais arriscada, ele-
vando a probabilidade de prejuízos
causados por intempéries, além de
gerar consequências na temporada
seguinte.

SEGURO

Ferramentas de monitoramento aceleram processos de subscrição e sinistro,
permitindo acompanhar o andamento das culturas e prever possíveis impactos do clima

Transformação digital beneficia
agricultores e facilita contratação 



MONITORAMENTO - Para ter o máximo
controle sobre a safra e melhorar a ges-
tão do negócio, é recomendável utilizar
tecnologias de monitoramento. Essa ten-
dência está sendo especialmente valori-
zada na FF Seguros, com o objetivo de
otimizar os processos da seguradora e
melhor atender os clientes segurados. A
seguradora está inovando no mercado
de seguros com o uso de várias ferra-
mentas digitais para monitorar planta-
ções e desenvolver uma visão cada vez
mais preditiva e estratégica.

PERÍCIA - De acordo com o gerente co-
mercial de agronegócio da FF Seguros,
Diego Caputo, a seguradora está inten-
sificando as visitas periciais. A metodo-
logia inclui fazer uma seleção amostral
de apólices que representem bem a car-
teira de negócios da empresa e enviar
peritos para visitar as áreas ao longo da
safra, independentemente de haver qual-
quer problema causado pelo clima nes-
sas fazendas. “Esse trabalho traz uma
visão prática de andamento da safra. Es-
tamos colocando cada vez mais peritos
em campo com o intuito de estar mais
próximo do produtor e conhecer de per-
to o dia a dia no campo, abrangendo toda
a nossa carteira”, revela Caputo.

APLICATIVO - A estratégia de proximi-
dade também permite enriquecer a atua-
ção da seguradora por meio do uso de
tecnologia. Os peritos estão testando
um aplicativo móvel para coletar dados
de campo. Ainda em fase de desenvolvi-
mento, o aplicativo da FF Seguros per-
mite registrar textos e fotografias geor-
referenciadas, informações atualizadas
do clima local e traçar um perfil da área
segurada. O aplicativo proporciona uma
comunicação diferenciada entre perito e
seguradora, melhorando a regulação de
sinistro.

CONEXÃO - Segundo Luiz Augusto Leite
Ribeiro, analista de inteligência e risco da
divisão de agronegócio da FF Seguros,
quando há conexão à internet, os dados
são transmitidos e ficam disponíveis para
análise, passando a fazer parte de uma
robusta plataforma de monitoramento
de apólices da seguradora. “O aplicativo
serve para nos conectar com as áreas
seguradas. Dessa forma, temos uma
visão mais holística de monitoramento e
conseguimos usar esses dados fazendo
uma correlação com imagens de satélite

e informações de estações meteorológi-
cas. Isso é fundamental para vermos
como a cultura está se desenvolvendo”,
explica Ribeiro.

PLATAFORMA - A FF Seguros utiliza uma
plataforma de monitoramento agrícola
desenvolvida em parceria com a empresa
de agricultura de precisão Farmers Edge.
Essa plataforma conta com registros de
imagens realizados por três satélites em
órbita, que fornecem fotos de alta reso-
lução diariamente ou com frequência a
cada cinco dias. As imagens possuem re-
solução tão alta que permitem revelar
detalhes como uma árvore na fazenda,
por exemplo.

ACOMPANHAR DESENVOLVIMENTO -
Entre os destaques da plataforma, a se-
guradora pode criar mapas NDVI (Nor-
malized Difference Vegetation Index)
para acompanhar o desenvolvimento ve-
getativo das plantações asseguradas.
“Identificamos alterações NDVI positivas
ou negativas, mostrando características
de solo, de absorção de água e vegeta-
ção de cada talhão. Podemos acompa-
nhar o crescimento das culturas e fazer
comparações entre diferentes talhões e
períodos temporais. Observamos se a la-
voura está tendo estresse hídrico, por
exemplo, porque há uma diferenciação
nas imagens e a cultura não consegue
fechar o dossel de forma normal”, diz Ri-
beiro.

MAPAS - A FF Seguros consegue esti-
mar a data de plantio de determinado
talhão da área assegurada e obter infor-
mações sobre a sanidade da lavoura.
Cruzando esses dados com previsões
meteorológicas, a seguradora pode men-
surar áreas prejudicadas por intempé-
ries, prever e planejar possíveis proces-

sos de sinistro. Esses mapas de monito-
ramento são muito úteis para otimizar
uma possível visita pericial e traçar a
rota ideal que deve ser percorrida por
um perito, por exemplo.

SENSORIAMENTO - “Esses dados ser-
vem para termos indicativos das regiões,
prever problemas no campo e melhorar
os nossos processos, principalmente
para estimar áreas afetadas e subsidiar
os peritos com informações. Com o sen-
soriamento remoto, temos uma boa
noção de como o perito deve se mover
pelo talhão para ajudar na vistoria. Isso
otimiza muito o tempo do perito. Ele vai
direto no ponto afetado e já sabe a quan-
tidade de amostras que precisa retirar
na área”, esclarece Ribeiro.

INFORMAÇÕES - A FF Seguros também
conta com dados de clima coletados em
722 estações meteorológicas, instala-
das em parceria com a Farmers Edge no
Brasil. O próximo passo tecnológico da
seguradora é implementar uma ferra-
menta de monitoramento que revele o
estádio fenológico das culturas e possa
prever datas de colheita. “Com todos
esses dados e monitoramento cons-
tante, conseguimos estabelecer os ris-
cos e saber quando e como um evento
meteorológico prejudicou a cultura na
área segurada”, diz Ribeiro.

DIFERENCIAL - Outro diferencial da FF
Seguros é que, desde a safra de grãos
2019/20, a seguradora está utilizando o
First One, um sistema que permite a
abertura de processos de sinistro por
uma central de atendimento telefônico
0800 e gestão de visitas periciais, além
de armazenar os laudos das vistorias e
outros registros. “Pelo sistema também
recebemos as documentações dos segu-

rados e realizamos todos os controles
de prazos”, conta Roberto Zuardi, que é
coordenador de sinistros agrícolas da FF
Seguros.

APERFEIÇOAMENTO - O sistema está
sendo aperfeiçoado para ter acesso via
dispositivos móveis e para homologar
novas funcionalidades, tais quais permitir
que corretores possam acessar os da-
dos de sinistros e gerar integração com
o sistema financeiro da FF Seguros para
que o First One apresente os valores de
indenizações e datas de pagamentos,
entre outras novidades.

MAIS RÁPIDO - Segundo Zuardi, atual-
mente o processo de sinistro é mais rá-
pido. A abertura de sinistro ocorre em
até cinco minutos após o aviso à segu-
radora e as demandas por vistoria
podem ser aceitas ou recusadas por de-
terminado perito em um prazo de até 20
minutos após o aviso de sinistro. “Antes
da implementação do sistema, esse
prazo poderia chegar a três dias, pois
era realizado através do e-mail”, lembra
Zuardi. “Ganhamos agilidade na abertura
dos sinistros e nas análises. Com as
novas funcionalidades que estão em ho-
mologação, queremos deixar as informa-
ções mais acessíveis aos corretores e
segurados.”

INOVAÇÃO - A FF Seguros também pla-
neja inovar com a implementação do sis-
tema “Brain”, que vai facilitar o desenho
de croquis das áreas seguradas, com o
objetivo de otimizar os processos de
subscrição de propostas de seguros.
“Nós temos cada vez mais ferramentas
completamente digitais. Isso tudo aper-
feiçoa processos, melhora o nosso pla-
nejamento e análises de andamento de
culturas”, diz Ribeiro.
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C
om a presença de um grupo de
produtores convidados, a Coca-
mar Cooperativa Agroindustrial
inaugurou dia 12/11 a sua uni-

dade em São Miguel do Iguaçu, região
oeste do Paraná. Situada às margens da
BR-277 - na ligação entre Cascavel e Foz
do Iguaçu -, a estrutura de atendimento
tem 600 metros quadrados e vai comer-
cializar toda a linha de insumos agrope-
cuários e também de produtos industria-
lizados da cooperativa.

EXPECTATIVAS - “Estamos sendo
muito bem recebidos pelos produto-
res, o que faz com que vejamos São
Miguel do Iguaçu, da mesma forma,

com muitos bons olhos”, comenta o
superintendente de Relação com o
Cooperado, Leandro Cezar Teixeira,
destacando que a cooperativa deseja
fazer do local uma referência em bons
negócios. “Vamos oferecer produtos e
serviços de ponta”, diz Teixeira, ci-
tando que a Cocamar possui um leque
bastante diversificado. “Os produtores
vêm demonstrando as melhores ex-
pectativas quanto à presença da Co-
camar e ambos, com certeza, tra-
balhando juntos, iremos colher muitos
frutos”, completa. A unidade tem
como gerente Éder Frigato, que está
à frente de uma equipe formada por 8
colaboradores.

EXPANSÃO - A chegada a São Miguel
do Iguaçu faz parte de um programa
de expansão da Cocamar, presente
com estruturas operacionais e lojas
para a comercialização de insumos
em 98 localidades dos estados do
Paraná, São Paulo e Mato Grosso do

Sul, onde presta atendimento a mais
de 16 mil associados. Em 2020, a
cooperativa faturou mais de R$ 7 bi-
lhões, com crescimento de 52%
sobre o exercício anterior. A previsão
para este ano é superar os R$ 9 bi-
lhões

São Miguel do Iguaçu ganha unidade
Estrutura de atendimento tem 600 metros quadrados e
vai comercializar toda linha de insumos agropecuários
e produtos industrializados da Cocamar

EXPANSÃO



V
iabilizar todos os elos da cadeia
produtiva do trigo é o principal
objetivo do Programa Trigo
Branqueador da  Cocamar. Va-

lorizadas do campo à indústria, cultiva-
res com farinha forte e branqueadora
recebem remuneração distinta, com um
valor adicional por saca de trigo desde
que o produto, ao final, atinja a quali-
dade desejada e que a carga chegue se-
gregada de outras cultivares não
branqueadoras. 

PROGRAMA - Segundo o engenheiro
agrônomo e gerente técnico de culturas
anuais da Cocamar, Rafael Furlanetto, o
programa completa neste ano cinco sa-
fras com mais de 230 cooperados pro-

duzindo trigos branqueadores, como o
TBIO Duque. A cultivar de ciclo precoce
integra o portfólio desde 2020 e, nesta
safra, representa 50% da área total do
programa, que soma 7 mil hectares. 

FORTALECIDO - Já para a safra 2023,
Furlanetto comenta que o programa
será fortalecido com a inclusão de uma
nova tecnologia que atende a uma de-
manda muito requisitada pelos coope-
rados da região de atuação da Coca-
mar. “O TBIO Blanc chega ao projeto
para atender a necessidade do produ-
tor com o ciclo médio-tardio e preen-
cher uma lacuna que temos atualmente
no portfólio de trigos branqueadores”,
ressalta.

DIFERENCIAL - O supervisor comercial
da Biotrigo Genética, Johny Brito, re-
força esse diferencial na cultivar quando
comparada a outros branqueadores,
pois oferece a combinação com trigos
mais precoces, possibilitando um melhor
planejamento da semeadura até a co-
lheita. “O Blanc proporciona um manejo
a campo facilitado para o produtor e en-
trega um potencial produtivo similar a
TBIO Ponteiro, cultivar de mesmo ciclo.
Isso traz maior segurança até mesmo
em anos de clima adverso, com ocor-
rência de geadas ou estiagem, fenôme-
nos comuns na região durante o in-
verno”, destaca. 

AVANÇOS - TBIO Blanc apresenta ou-

tros avanços em relação ao seu ante-
cessor, TBIO Noble. Entre eles, o
maior nível de resistência às principais
doenças da cultura, como giberela,
brusone, oídio e bacteriose, além do
avanço na resistência genética à ger-
minação na espiga. “Essas caracterís-
ticas auxiliam o produtor, oferecendo
uma maior segurança mesmo após a
ocorrência de chuvas em pré-colheita
e uma manutenção do seu PH”, des-
taca. Em termos de rendimento, a
cultivar proporciona uma média de
10% a mais em produtividade compa-
rado ao Noble. TBIO Blanc será multi-
plicado a partir da próxima safra e
disponibilizado aos cooperados em
2023. 

TBIO BLANC 

De ciclo similar a TBIO Ponteiro, já estará nos campos de multiplicação de sementes
na próxima safra e será disponibilizado comercialmente aos cooperados em 2023

Cultivar fortalece
Programa Trigo Branqueador
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TBIO Blanc proporciona uma média
de produção de grãos 10% maior

em comparação a TBIO Noble. 
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A
carteira de crédito rural, con-
tratações de seguro, além da
carteira de consórcio agro da
Sicredi União PR/SP tiverem

expressivo crescimento entre janeiro
a outubro em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. Mais do que nú-
meros, isso reflete o relacionamento
próximo e voltado a atender as neces-
sidades dos produtores rurais. 

RECORDE - A cooperativa atingiu o re-
corde de R$ 2 bilhões na carteira de
crédito rural, uma alta de 65%. São
recursos que permitem ao produtor
continuar seu negócio e concretizar
sonhos com a aquisição de máquinas e
equipamentos. Na área de seguro
rural, que engloba tratores, colheita-
deiras e benfeitorias como galpões e
aviários, o prêmio soma R$ 8,9 mi-
lhões. 

SALVOU A LAVOURA - Na produção do
milho safrinha nas regiões norte e no-
roeste do Paraná, foi o seguro que li-
teralmente salvou a lavoura. Depois
das baixas temperaturas que levaram
às perdas de até 100% do plantio, os
produtores deverão receber mais de
R$ 100 milhões em indenização. “É um
dinheiro que reduz e até elimina os
prejuízos e volta para a economia
local”, diz o gerente de desenvolvi-
mento agro, Vitor Pasquini.

REALIZAR SONHOS - Na Sicredi União
PR/SP o seguro agrícola cobre mais de
188 mil hectares, protegendo as la-
vouras dos associados em mais de R$
820 milhões por meio de 4 mil apóli-
ces. O consórcio é outro produto
acessível e procurado pelos produto-
res. Na cooperativa a carteira, de
todas as modalidades, ultrapassou
pela primeira vez R$ 1 bilhão, permi-

tindo aos associados a realização dos
seus sonhos.

SEGURANÇA - Para os produtores, o
amplo número de produtos e serviços
voltados ao agro se traduz em segu-
rança e parceria. Que o diga Marcelo
Carlos de Oliveira, associado à coope-
rativa há 11 anos e produtor de soja,
milho e trigo em seis cidades do Pa-
raná, na região norte, num total de 2
mil alqueires. Oliveira destaca a sim-
plicidade, praticidade e eficiência da
cooperativa, por isso, já indicou a Si-
credi União PR/SP para outros produ-
tores. 

CONFIANÇA - “Além dos excelentes
produtos e serviços, encontro aten-
dimento humano e individualizado e,
assim, construo um relacionamento
próximo baseado no respeito e na
confiança”, diz. Para lidar com as
adversidades do campo, ele faz
questão de contar com seguro agrí-
cola, mas também não abre mão de
seguros de vida e residencial, con-
sórcio de veículos e maquinários e
aplicações.

REGRA - Para Vitor Pasquini, o
atendimento exaltado por Oliveira é
regra, afinal, diretores e colabora-

dores têm a missão de atender as
necessidades de todos os associa-
dos, que são donos da cooperativa
e tratados como tal. Para os produ-
tores rurais não é diferente. “Temos
especialistas em agronegócio em
todas as agências. Registramos os
melhores números de nossa história
no agronegócio, e isso é consequên-
cia desse trabalho próximo e huma-
nizado”, aponta. 

AGÊNCIAS - A Sicredi União PR/SP
conta com 112 agências no norte e
noroeste do Paraná, centro e leste
paulista.
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Sicredi União PR/SP
atinge R$ 2 bi no crédito rural
Mais do que números, isso reflete o relacionamento próximo
e voltado a atender as necessidades dos produtores rurais

CRESCIMENTO

Oliveira: “além de excelentes produtos e serviços,  atendimento humano e individualizado”



Se dividíssemos a década de 80 em duas metades poderíamos classificar a primeira como muito promissora, com franca

expansão do parque industrial, crescimento do quadro de associados, inauguração da primeira fiação de algodão do

estado do Paraná, inserção na sericultura, entre outras inovações trazidas pela Cocamar. A partir da segunda metade

já se observa certa desatenção por meio do governo federal em relação ao homem do campo, situação esta que

estimulou diversas manifestações de insatisfação por todo o país. Mesmo em tempos “desfavoráveis”,

a Cooperativa continuava trilhando um caminho de solidez em sua história.

Por André L. Botelho Eugênio

O
lá, leitor! Hoje trazemos uma
charge veiculada na edição
da primeira quinzena de
agosto de 1988, criada pelo

cartunista Marcos César Lukaszewigs,
o “Lukas”, que por muitos anos levou
suas charges ao grande público por
meio do jornal O Diário do Norte do
Paraná.

O aumento da produtividade era uma
questão importante que vinha sendo
amplamente discutida pelos profis-
sionais do agro naquele momento. A
implantação de novas técnicas de
plantio, como o plantio direto, vinha
sendo incentivada pela Cooperativa.
Uma das formas de incentivo foi a
criação do prêmio “Destaque Plantio
Direto”, criado com a finalidade de
premiar as boas peáticas neste sen-
tido.

Enquanto alguns jornais e revistas do
país comemoravam a situação exul-
tante dos produtores de soja brasilei-
ros, beneficiados pela quebra de safra
ocorrida nos EUA em função da seca
(situação que vitimou cerca de 35%
das regiões produtoras do meio-oeste
estadunidense), a realidade da situa-
ção foi discutida pelo então presidente
da Cocamar, Oswaldo de Moraes Cor-
rêa, no Jornal de Serviços. Contra-

riando uma matéria veiculada pela re-
vista Veja, o presidente da Cocamar
relativiza o sucesso e os ganhos finan-
ceiros dos produtores de soja do país.
Segundo ele, os ganhos reais dos pro-
dutores representavam algo em torno
de 7%, assemelhando-se bastante à

rentabilidade de uma poupança. Além
disso, parte do lucro deveria ser rein-
vestido no próximo plantio, obser-
vando alta nos preços de alguns in-
sumos agrícolas, como os fertilizantes
que apresentaram reajuste na casa
dos 450%.
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“Enquanto isso, na Cocamar...” 

Lembranças da nossa história 



O que fazemos em vida, 
ecoa pela eternidade
Em memória daqueles que deixaram seu legado na história da Cocamar,
falecidos entre 21/10/2021 e 20/11/2021

MEMÓRIA
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Adeus a Mauro Zanini Rosseto

Ofalecimento do engenheiro
agrônomo e ex-gerente de Ne-
gócios da Companhia Melhora-

mentos Norte do Paraná, Mauro
Zanini Rosseto, aos 77 anos, ocorrido
no início da noite de 29/11, entriste-
ceu a Cocamar, onde ele tinha amigos
de longa data e para a qual, em algu-
mas oportunidades, prestou serviços
de consultoria. 

CMNP - Rosseto trabalhou por 43
anos na CMNP e só se desligou da
empresa quando a mesma desativou
seu escritório na cidade, em março

de 2012, tendo sido, portanto, seu
último funcionário em Maringá. 

AMEA - Ele foi um dos fundadores e
dirigentes da Associação Marin-
gaense dos Engenheiros Agrônomos
(Amea), sendo reconhecido como um
profissional ético e referência na ca-
tegoria, tendo acompanhado os pri-
meiros plantios de seringueira na
região, cultura da qual era grande
conhecedor. 

PRÊMIO - Em 2013, foi eleito pelas
entidades de classe da região no-

roeste para receber o prêmio Car-
reira Profissional, instituído pelo
CREA/PR. 

SIMPLICIDADE - Com sua peculiar

simplicidade, simpatia e atenção, ele
fazia questão de participar das come-
morações da Amea, como a do Dia do
Engenheiro onde era muito querido
por todos.

O engenheiro agrônomo trabalhou por
43 anos na CMNP e só se desligou da
empresa quando a mesma desativou
seu escritório na cidade, em 2012




