SEGURANÇA

O que você precisa saber
sobre o Coronavirus
A prevenção é a melhor forma de evitar a propagação do vírus e garantir a saúde de todos

C

Para aqueles com um sistema
imunológico um pouco mais enfraquecido, idosos, portadores
de doenças crônicas e gestantes, há uma chance de o vírus
causar uma doença do trato
respiratório inferior, um pouco
mais grave, como uma pneumonia.
TRANSMISSÃO - Apesar disso,
a transmissão dos coronavírus
costuma ocorrer pelo ar ou por
contato pessoal com secreções
contaminadas, como gotículas
de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo,
como toque ou aperto de mão,
contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de
contato com a boca, nariz ou
olhos.

O coronavírus (COVID-19) é uma
doença infecciosa causada por
um novo vírus que nunca havia
circulado na sociedade mundial. O vírus causa uma doença
respiratória semelhante à gripe
e, em casos mais graves, pneumonia. A prevenção é a melhor
forma de evitar a propagação do
vírus e garantir a saúde de
PREVENÇÃO – Como o Coronatodos.
vírus é transmitido por gotícuSINTOMAS – Geralmente o vírus las de saliva e catarro que se
se caracteriza como uma do- espalham pelo ambiente, a
ença do trato respiratório supe- principal forma de prevenção é
rior, semelhante a um resfriado lavar as mãos com água e sacomum. Os sintomas do Coro- bão frequentemente, em espenavírus incluem febre, coriza, cial após tossir, espirrar, ir ao
tosse, dor de garganta, dificul- banheiro, mexer com animais
dade para respirar, possivel- e especialmente após contato
mente dor de cabeça e que pode direto com pessoas doentes ou
durar alguns dias.
com o meio ambiente. É impor-
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om o objetivo de orientar os cooperados, colaboradores e a comunidade, a equipe de
segurança da Cocamar buscou
reunir neste informativo as
orientações básicas dadas pelo
doutor Diogo Cardoso Pereira,
médico do Trabalho, para que
todos possam se prevenir e
manter seguros seus familiares.

Foto mostra o vírus SARS-CoV-2 (pontinhos) na superfície
de uma célula humana (estrutura maior)

tante também ter um frasco de
álcool gel na bolsa, para
quando não houver água e sabonete.
Entre as medidas preventivas
estão ainda evitar o contato
próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias
agudas ou que apresentem
sintomas da doença, utilizar
lenço descartável para higiene

nasal, cobrir nariz e boca
quando espirrar ou tossir, evitar tocar mucosas de olhos,
nariz e boca e higienizar as
mãos após tossir ou espirrar.
Outros cuidados importantes
são não compartilhar objetos
de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas,
manter os ambientes bem
ventilados. limpar e higienizar

objetos e superfícies tocados
com frequência, evitar contato
próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações e, quando
possível, seguir as orientações de isolamento social e
quarentena, especialmente no
caso das pessoas que fazem
parte do grupo de maior risco
ou que apresentem os sintomas.

PALAVRA DO PRESIDENTE

Um reconhecimento
ao cooperado
A cooperativa está recebendo a
maior safra de soja de sua história
Divanir Higino,
presidente da Cocamar
o dia 27 de março a
Cocamar completou
57 anos de uma história repleta de
conquistas e realizações que
espelham a força realizadora
aos seus cooperados. O aniversário se deu na reta final
do recebimento da maior safra de soja da cooperativa,
que deve superar 1,5 milhão
de toneladas.

N

vê são produtores determinados, enfrentando toda a sorte
de desafios para cumprir seu
papel. E sabem que podem
contar sempre com o apoio
da Cocamar, o seu porto seguro.
E é também nesses momentos de grande preocupação,
em razão do advento da pandemia do covid-19, que podemos avaliar o quanto o cooperativismo é importante para a sociedade como um todo, da mesma forma que as
pessoas conseguem compreender melhor o quanto precisam do trabalho dos produtores.

Ao mesmo tempo em que vai
finalizando o recebimento, a
Cocamar realiza as entregas
de insumos para as lavouras
de laranja, café, milho e trigo, pois o cooperado não po- O Brasil é um país privilede parar em sua nobre mis- giado por contar com plena
são de produzir alimentos.
segurança alimentar, assim
como a Cocamar se sente
Em todas as regiões onde a orgulhosa por reunir mais de
cooperativa atua, nos esta- 15 mil cooperados em seu
dos do Paraná, São Paulo e quadro associativo, que ajuMato Grosso do Sul, o que se dam a alimentar a população

e a fortalecer a economia em Agradecemos a compreensuas regiões e do país.
são dos cooperados que rapidamente entenderam e
O avanço da pandemia exigiu assimilaram o caráter exmudanças significativas no cepcional e temporário do
modo como nos relaciona- novo modelo que foi adotado
mos na cooperativa, para para atendê-los na cooperapreservar a saúde dos coope- tiva.
rados, colaboradores e seus
familiares. Mas, ao mesmo Nossa gratidão também ao
tempo, evidenciaram ainda comprometimento dos colamais o respeito ao próximo, o boradores que, entendendo a
espírito solidário e a respon- necessidade de não pararsabilidade social.
mos as atividades, desenvol-

vem um excelente trabalho
para garantir sustentação às
necessidades dos cooperados.
Cocamar e cooperado estão
unidos mais do que nunca
pela força do cooperativismo.
Uma força que, em 57 anos,
sempre fez a diferença, demonstrando – com as bênçãos de Deus - não haver desafios que não se possa superar.

Agradecemos a compreensão dos cooperados que
rapidamente entenderam e assimilaram o caráter
excepcional e temporário do novo modelo que foi
adotado para atendê-los na cooperativa
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27 DE MARÇO

Cocamar completa 57 anos
expressando cooperação
Com o advento do covid-19, a cooperativa intensifica ainda mais a prática de um
dos princípios básicos do cooperativismo: a preocupação com a comunidade.
ntre as maiores cooperativas agropecuárias
brasileiras, a Cocamar
poderia estar comemorando seu aniversário – completou 57 anos de fundação no
dia 27/3 – servindo bolo aos cooperados e familiares em todas
as unidades operacionais, como faz todos os anos. Motivo
para celebrar, não falta: nesta
safra de verão 2019/20, ela
bateu recorde no volume de recebimento de soja.

E

Higino, assinalando que "em
situações emergenciais como a
atual, o cooperativismo naturalmente redobra os esforços
para oferecer todo o suporte
possível".
No enfrentamento do covid-19,
para apoiar os profissionais,
instituições e setores que precisam continuar trabalhando
neste momento de grandes dificuldades para atender a população e tentar reduzir a velocidade de contágio da doença, a Cocamar vem atuando em
várias frentes: doações de álcool, alimentos e máscaras,
redirecionamento de sua indústria de envasamento de álcool,
para produzir exclusivamente
álcool etílico 70º INPM e doar a
hospitais, entidades, transportes públicos e outros setores
que necessitam, entre outras
ações.

COOPERATIVISMO -No entanto,
se por um lado o advento do
covid-19 alterou os planos, de
outro está permitindo que a
cooperativa intensifique ainda
mais a prática de um dos princípios básicos do cooperativismo: a preocupação com a
comunidade. “A cooperativa
está diretamente voltada ao
desenvolvimento econômico
das regiões onde atua”, afirma
o presidente-executivo Divanir ODS - O Relatório de Sustenta-

bilidade de 2019 da Cocamar,
publicado no início deste ano,
aponta que mais de 40 projetos
de responsabilidade sócio-ambiental são realizados pela cooperativa, muitos deles em caráter permanente e todos em
sintonia com os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável

(ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), envolvendo
milhares de produtores e produtoras rurais, jovens, crianças, comunidades e meio ambiente.

têxteis que produz cerca de 7
mil toneladas de fios ecológicos por ano, derivados do processamento de garrafas PET
recolhidas por catadores de
rua, desfibrados (retalhos da
indústria de confecções, que
Entre eles estão os realizados não teriam aproveitamento) e
por meio da indústria de fios algodão certificado.

Adequação das estruturas em tempos de coronavirus
A Cocamar está inserida em um
setor que não pode parar, que é
a produção de alimentos. Em
relação às unidades, o atendimento ao cooperado passou
por algumas adequações. Mesmo antes das determinações
legais estabelecidas pelos órgãos públicos, a cooperativa já
alterava suas rotinas visando a
manutenção da produção com
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todo o cuidado para a preservação de vidas. Foram canceladas reuniões, viagens, eliminados pontos de cafezinho, bloqueadas algumas áreas com
pouca ventilação. Implantaramse protocolos de segurança e
saúde ocupacional, como a higienização nos acessos, evitando também a concentração
de pessoas, tudo acompanhado

por equipe altamente preparada. Ao mesmo tempo, foram
identificados todos os colaboradores considerados de faixa
de risco e os colocados em licença, férias, compensação de
banco de horas. Um grande número de colaboradores, ainda,
passou a trabalhar em casa. O
cooperado a não se deslocar
até a cooperativa, para evitar

aglomerações, mas o atendimento continua sendo prestado. Se ele precisa de uma peça,
um insumo, uma ração, é atendido. A Cocamar desenvolveu
um aplicativo para que ele
acompanhe as variações de
preços no mercado e possa fazer a comercialização da safra.
Um outro aplicativo foi disponibilizado para que o cooperado

possa agendar a retirada de insumos. Em resumo, foram criados mecanismos para facilitar
a vida do cooperado. A cooperativa não parou suas estruturas de recebimento da safra,
que operam normalmente. Por
fim, o parque industrial opera
praticamente com a capacidade plena, transformando matérias-primas em alimentos.

Alimentos, materiais e mais de 13 mil litros de álcool foram doados
Produtora de álcool no seu parque industrial em Maringá (PR),
a Cocamar Cooperativa Agroindustrial doou 13 mil litros do
produto etílico hidratado 70º
INPM para entidades, hospitais,
setor de transporte público,
cooperados e colaboradores. A
cooperativa está tomando medidas para reduzir a velocidade
de contaminação do Covid-19.

A indústria vem trabalhando
com capacidade máxima (3.600
litros/dia) durante 24 horas e
ao longo dos 7 dias da semana
e, dessa forma, a Cocamar espera estar contribuindo para reduzir a velocidade de propagação da doença. A cooperativa
continua operando somente em
áreas relacionadas à matériaprima e produtos alimentícios,
seguindo as normas de segu- óleo, 250 fardos de copos desREDIRECIONAMENTO - Foi pa- rança do Ministério da Saúde. cartáveis e guardanapos, além
de 400 litros de álcool. O carreralisada a produção de álcool
46º INPM, comercializado há MÁSCARAS - Como parte de gamento foi recebido por Mirian
anos pela cooperativa, e redi- suas ações para conter o avan- Bardeja, presidente da Associarecionada a operação da uni- ço do coronavírus, a Cocamar ção dos Amigos do HU, Solange
dade para a produção emer- doou 1.800 máscaras-respira- Martins, diretora de análises
gencial de álcool etílico hidra- dores PFF1 para hospitais e clínicas e farmácia e Jocimara
tado 70º INPM, ou álcool 70%, Corpo de Bombeiros, além de Mazzola, assessora de qualicomo é mais conhecido, des- uma quantidade de alimentos, dade, planejamento e relações
tinando toda a produção para álcool e materiais para o Hos- institucionais, todas do HU.
suprir os setores que mais ne- pital Universitário de Maringá.
cessitam no momento: hospitais, entidades e transporte Foram 50 quilos de café em pó,
120 litros de suco, 5 caixas de
público.

COOPERAÇÃO - “Momentos
difíceis como este servem para unir as pessoas. Tenho a
certeza que isso nos tornará
mais fortes. A Cocamar está
prestando sua contribuição,
para que o HU, demais hospitais e entidades, consigam
continuar cuidando das famílias mais necessitadas e possam atravessar esse momento

com mais tranquilidade e reduzir, de alguma forma, os riscos de contaminação. Nossos
colaboradores e cooperados
estão trabalhando muito para
produzir alimentos, engajados
no espírito da cooperação,
para que as pessoas fiquem
em casa”, comentou o presidente-executivo da Cocamar,
Divanir Higino.

Posto Cocamar distribui lanches e
kits de higiene para caminhoneiros

No dia 27/3, em que completou
57 anos de fundação, a Cocamar começou a desenvolver
mais uma ação em apoio aos
setores que precisam estar em
atividade para que a população
fique em casa.

higiene foram distribuídos no
final da tarde aos caminhoneiros que passaram pelo Posto
Cocamar, localizado na saída de
Maringá para Campo Mourão,
na PR-317. A distribuição foi
concentrada na empresa Transcocamar - localizada no pátio
Em parceria com a Fetranspar do Posto - onde os profissionais
e Sest/Senat, lanches e kits de foram atendidos por equipes

Pães para o HU
Desde o dia 24/3, cerca de 120 pães franceses estão sendo
produzidos por dia na panificadora do Moinho de Trigo da
Cocamar em Marialva, de onde são levados para o Hospital Universitário de Maringá. Essa iniciativa tem como objetivo ajudar no enfrentamento da crise causada pela
disseminação do Covid-19. A panificadora da Cocamar
não tem finalidade comercial. Ali são elaborados alimentos a partir das farinhas de trigo que produz, para avaliar
o padrão de qualidade das matérias-primas.

devidamente orientadas quanto
a cumprimento dos protocolos
exigidos pelas autoridades de
saúde.
Um dos maiores e mais movimentados postos de abastecimento da região, o local recebe
um grande afluxo de caminhoneiros em trânsito. O presidente-executivo da cooperativa,
Divanir Higino, afirma que com
as dificuldades enfrentadas por
esses profissionais para realizarem o seu trabalho, como a
falta de restaurantes abertos
ao longo das estradas, a ação
visa oferecer suporte para que
os profissionais continuem trabalhando. “Ao transportar alimentos e outras mercadorias
para abastecer as cidades, os
caminhoneiros têm sido fundamentais neste momento de enfrentamento do coronavírus.”
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Aplicativo e internet banking
são seguros e importantes
Sicredi União PR/SP incentiva uso dessas ferramentas seguindo as recomendações
das medidas restritivas de funcionamento do comércio e agências bancárias
em todo mundo tem
familiaridade com os
aplicativos e internet
banking, seja por
serem ferramentas tecnológicas ou por receio de falta de segurança. Mas as duas opções
são fáceis de serem usadas e
seguras, com proteção dos dados. E agora com a recomendação das pessoas ficarem mais
tempo em casa e pela adoção
de medidas restritivas de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, inclusive
agências bancárias, essas duas
ferramentas ganharam mais
atenção.

N

SEGURANÇA - Pelo aplicativo e
internet banking do sistema Sicredi é possível pagar boletos,
fazer transferência, contrair
crédito e fazer investimentos,
tudo diante da tela do computador ou do celular. “As transações são seguras e toda a
movimentação fica registrada
para consulta”, destaca o gerente de marketing da Sicredi
União PR/SP, Diego Menão.
“Nossa cooperativa continua
valorizando o relacionamento
próximo, que, aliás, é uma das
nossas marcas, mas colocamos a tecnologia à disposição
dos associados para facilitar a
rotina. E agora, com a pandemia do coronavírus, essas ferramentas estão sendo mais
usadas”, destaca.

Stella Maris Pedroni, que
planta soja e milho em Cianorte
e Querência do Norte. Ela cresceu ouvindo o pai destacando a
importância de pagar os boletos bancários diretamente no
caixa, para ter a autenticação
física do documento. Quando o
pai faleceu, oito anos atrás, ela
assumiu as finanças das fazendas e continuou seguindo os
conselhos do pai. Foi quando há
um ano resolveu testar o aplicativo para fazer transações e
constatou a segurança das
operações.
FACILIDADE - Desde então, em
vez de ir quase diariamente à
agência Cocamar, ela vai uma
ou duas vezes por semana, para
manter o relacionamento pessoal. Também não precisa se
deslocar às fazendas para buscar os boletos que vão vencer,
já que um colaborador manda a
foto por Whatsapp e ela paga
pelo aplicativo digitando o código de barras. “O aplicativo é
o máximo. Nunca tive problema. Antes eu ligava para os
colaboradores da Cocamar para
ver a cotação de grãos, agora
até isso eu vejo pelo celular”,
conta.
O aplicativo Sicredi está disponível para Android e IOS.
Para usar, basta adotar os seguintes passos, depois de baixar o aplicativo:

Que o diga a produtora rural • Na tela de login, selecione a

Stella Maris Pedroni: maior facilidade e sem problemas

opção ajuda e em seguida ‘primeiro acesso’
• Informe se é pessoa física ou
jurídica, digite CPF ou CNPJ, cooperativa e a conta
• Por segurança confirme os
dados, primeiro utilizando a
conta do seu cartão – caso não
tenha, será enviado um código
por SMS
• Depois responda a algumas
perguntas de identificação de
acordo com as respostas do
seu cadastro
• Crie a senha de acesso nos
canais digitais, que será a
mesma no aplicativo e internet
banking
• Ative login por biometria,
caso o celular tenha
• Pronto, o dispositivo de segurança será acionado e você já
pode fazer transações.
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RALLY

Produzindo alimentos para
que você fique em casa
Histórias e experiências de cooperados visitados pelo Rally Cocamar de Produtividade
ara homenagear as
cooperadas da Cocamar na passagem do
Dia Internacional da
Mulher, celebrado no dia 8/3,
o Rally Cocamar de Produtividade aproveitou a viagem que
fez para o Mato Grosso do Sul
e visitou a empresária rural
Lídia Regina Massi Serio, pro-

P

prietária da Fazenda São Luiz,
que fica em Ivinhema, a 40km
de Nova Andradina, próximo à
divisa com o Paraná.

sileira do Agronegócio (Abag)
no ano passado, apontou que
as mulheres são responsáveis
pela gestão de, no mínimo,
30% do segmento - muito aciEla é uma das personagens do ma do registrado na indústria
moderno agronegócio brasi- (22%) e na área de tecnologia
leiro, setor que já foi dominado (20%).
pelos homens. Uma pesquisa
realizada pela Associação Bra- Em cifras, o resultado também
chama a atenção. Tendo em
vista que o agro representa
25% do PIB, as mulheres desse setor da economia já respondem pela gestão de pelo
menos 8% do PIB nacional,
algo em torno de US$ 165 bilhões.

soja - tendo sido uma das
pioneiras nessa cultura no
município - e na pecuária de
corte de alta performance - o
que inclui um programa de
marmoreio da carne, com nelore. Mesmo morando em São
Paulo, ela faz uma cuidadosa
gestão da propriedade, acompanhando com sua equipe os
números das atividades e investindo sempre em boas
práticas e tecnologias para
melhorar ainda mais os resultados.

A primeira impressão para
quem visita a fazenda de 7 mil
hectares é de limpeza e orgaGESTÃO - Casada, três filhas, nização, com piquetes e cerLídia investe na produção de cas impecáveis, boas estra-
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das, casas bem construídas, funcionários uniformizados, tudo sinalizado e bonito
de ver.
VISITA - No dia em que o Rally
esteve na São Luiz, acompanhado do gerente Everson de
Souza, gerente das unidades
da Cocamar de Nova Andradina
e Ivinhema, e do engenheiro
agrônomo Diego Poveda, dessa
última cidade, estava acontecendo ali a terceira edição de
um dia de campo organizado
em parceria com a Fundação
MS, sobre a cultura da soja, em
que pesquisadores da instituição discorreram a dezenas de
participantes sobre temas como manejo e fertilidade do

solo, manejo de doenças e
competição de cultivares.
DESENVOLVER - “Queremos
contribuir com o desenvolvimento econômico da região de
Ivinhema e a realização de
eventos técnicos como esse
são muito importantes para a
transferência de tecnologias”,
afirmou Lídia, que tem formação em publicidade.
Cooperativista, ela direciona
toda a produção de grãos para
a Cocamar, onde faz também
a aquisição de insumos agropecuários. “Unidos, a gente
consegue muito mais”, disse
Lídia, valorizando serviços
como a assistência técnica e
o fato de, na cooperativa, contar com produtos confiáveis e
de alta qualidade.

a proprietária demonstra que
as lavouras podem apresentar
produtividades comparáveis
às do Paraná.

TRATORISTAS - Tanto na agricultura quanto na pecuária ela
conta com o apoio de empresas de consultoria e procura
disseminar as informações na
região, por meio de dias de
campo, para incentivar o desenvolvimento econômico.
“Procuro fazer a lição de casa
direitinho”, assinalou Lídia,
que adiantou estar formando
na fazenda um grupo de mulheres tratoristas. “A gente
abriu uma vaga de tratorista e,
para nossa surpresa, apareceram umas quatro ou cinco interessadas. Quando não estão
operando máquinas, elas vão
Trabalhando o solo e inves- para a oficina trabalhar na
tindo em tecnologias de ponta, mecânica.”

PIONEIRISMO - “Aqui era só
pecuária”, pontuou, lembrando que quando assumiu o comando da propriedade, uma
das culturas mais importantes
da região era a mandioca. “Eu
resolvi encarar a soja e enfrentei muita resistência no
início”, disse, explicando que
algumas pessoas afirmavam
não haver na região um regime
de chuvas que garantisse a
produção da oleaginosa. “Comecei com um parceiro, para
ir me familiarizando, montei
uma boa equipe e seguimos
em frente com a soja.”

Para a empresária, a presença
cada vez maior da mulher no
agro é uma tendência, mas
não para competir e, sim,
somar e complementar.
“Aprendemos muito com os
homens e acho que eles vão
aprender muito com a gente
também”, comentou.

Lídia integra o NFA, Grupo Feminino do Agronegócio, que
reúne participantes de várias
regiões do país. “Depois que a
gente surgiu com esse grupo,
muitas produtoras que exercem papel de liderança e
fazem a gestão do negócio, fizeram o mesmo.”

Dia de campo
é realizado em
parceria com a
Fundação MS

Antiga ligação com a terra
Lídia Regina Massi Serio tem
uma ligação desde sempre
com o meio rural. O avô dela,
Remo Massi, foi produtor de
café e o pai, Reinaldo, fundador da Someco S/A, uma
empresa colonizadora que,
entre outras cidades, fundou
Diamante do Norte (PR) e
Ivinhema, com projetos urbanísticos de Francisco

Prestes Maia, que por duas pradores. E mesmo muito
vezes foi prefeito de São antes da chegada da soja à
Paulo.
região, ele dizia que essa era
uma cultura de futuro. Só
Para atrair os interessados talvez não imaginasse que
nas terras, o visionário Rei- Ivinhema, município fundado
naldo organizava fazendas há 56 anos e atualmente
experimentais, sítios e chá- com 25 mil habitantes, ticaras com diversos tipos de vesse a soja como uma de
culturas e criações, os quais suas atividades mais proserviam de modelo aos com- missoras.
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Gestão feminina com amor e profissionalismo
A razão social Agropecuária
Rossato & Filhas, visível nos
caminhões, maquinários e
também nas camisetas utilizadas pela equipe de trabalho
da empresa no seu dia a dia,
chama atenção dos desavisados. “As pessoas geralmente
estranham por se tratar apenas de filhas”, sorri a empresária rural e médica-veterinária Carla Sanches Rossato, de
Sertanópolis (PR).
Uma das três filhas do casal
José Roberto e Deusa, antigos
moradores daquele município
onde fizeram a vida com agropecuária, Carla é a única a se
dedicar a esse setor entre as
irmãs. Desde pequena acompanhando o pai, ela conta que
tomou gosto pelo trabalho no
campo e há duas décadas,
após concluir os estudos, decidiu que seu lugar era dar
continuidade aos empreendimentos rurais da família.
“Faço o que amo e amo o que
faço”, diz.

forma empresarial, o que inclui gestão financeira e a busca constante por novas tecnologias, segundo a empresária.
“Faço cálculos detalhados
para chegar a um custo de
produção real, o que inclui o
desembolso direto com insumos e também vários custos
indiretos, nem sempre considerados pelos produtores”,
explica. Para racionalizar custos, 100% das áreas são cultivadas com agricultura de
precisão e Carla se baseia em
modelos avançados de gestão.

São cinco propriedades - três
em Santa Mariana, uma em
Sertaneja e outra em Sapopema - que totalizam 1,222
hectares. O foco é o cultivo de
soja no verão e milho no in- INCREMENTAR - Sua expectaverno, mas há espaço também tiva de produtividade nesta
safra era de 60 sacas de soja
para a pecuária de corte.
em média por hectare, um voMENTALIDADE EMPRESA- lume que vem buscando increRIAL - O marido Marco Antonio mentar. Para isso, são seleHoffman acabou deixando a cionados materiais genéticos
odontologia, há alguns anos, e a semeadura acontece na
para ajudar a esposa. A equipe época mais adequada possível
é enxuta: além dele, Carla - nesta safra o período comconta com o apoio do sobrinho preendeu de 23 de outubro a 3
Fábio Roberto e de um cunha- de novembro. O maior desafio,
do, Fábio Scapim, e cinco fun- contudo, segundo a produtora,
é melhorar o perfil do solo e
cionários.
nesse sentido, entre outras
Os negócios são conduzidos de medidas, ela decidiu adotar o

cultivo de capim braquiária em
consórcio com o milho de inverno.
“Só não começamos em 2019
porque acabou ficando tarde”,
cita. Ela sabe que entre vários
outros benefícios a braquiária
rompe a camada de compactação com seu enraizamento
profundo, facilita a infiltração
de água e deixa uma palhada
que, no verão, cria condições
mais favoráveis para o desenvolvimento das plantas e ainda inibe o surgimento de ervas
de difícil controle.
No inverno, sua opção é pelo
milho. No ano passado, foram
colhidas 130,5 sacas por hectare, uma quantidade expressiva comparando com as médias da região.
ESPAÇO - Segundo Carla, a
mulher tem naturalmente o
seu espaço no agronegócio.
“Sempre fui incentivada pelos meus pais e aprendi com
eles a fazer tudo bem feito.”
Ela integra um grupo de produtoras do norte do Paraná

Carla Rossato: toda área é cultivada com agricultura de
precisão e são adotados modelos avançados de gestão

que se articula em busca de
novidades, realiza viagens de
conhecimento e faz gestões
junto a autoridades. “Queremos somar e contribuir para
o fortalecimento do setor”,
conclui.

Veja esta reportagem
em vídeo acessando
o QRCode
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Desbravadores crescem ao apostar em novas regiões
No ano 2000 a família Batalini,
tradicional produtora de grãos
em Marialva e outros municípios da região de Maringá,
sondava as terras ainda pouco

exploradas para agricultura no
Mato Grosso do Sul. “A gente
precisava expandir e estava ficando caro comprar terra no
Paraná”, conta o produtor Ro-

Roberto Batalini é produtor de referência na região
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berto Batalini, 52 anos, que foram parar em Nova Andramantém sociedade com os ir- dina, perto da divisa entre os
mãos Wilson e Moacir.
dois estados. “Em Naviraí o
negócio não andou e, passanO objetivo era Naviraí, mas, do por Nova Andradina, vimos
que a geada forte daquele ano
não tinha feito estragos e isto
nos chamou a atenção”, lembra.

eles foram suficientes para
negociar 580 hectares (240 alqueires), área essa que se somou a outros 290 hectares
adquiridos pelo sogro de Roberto. “A proporção era de 3
por 1.”
VALEU A PENA – Os Batalini
realizaram, a seguir, a limpeza
das áreas, a remoção de leiras, a destoca e a correção da
acidez do solo, bem como a
instalação de uma base com
todos os maquinários que precisavam. Mas valeu a pena.
Desbravaram a região confiantes de que estavam no caminho certo e o resultado não
poderia ser outro.

TRÊS POR UM - Na época,
pouca gente cultivava soja ali.
Eles examinaram a textura do
solo plano, se informaram sobre o regime de chuvas e,
acreditando estar diante de
uma oportunidade, decidiram
investir. Se no Paraná os recursos que possuíam só davam para adquirir no máximo
200 hectares (cerca de 80 alqueires), em Nova Andradina Com as boas colheitas que

têm conseguido praticamente
todos os anos, em menos de
duas décadas eles já ampliaram suas áreas para 2,9 mil
hectares (1,2 mil na linguagem em alqueires), dos quais
700 arrendados, que estão sob
a responsabilidade de Roberto, enquanto os outros dois irmãos cuidam de 1,2 mil hectares no Paraná, tudo cultivado com grãos.

Mesmo produzindo bem, Roberto cita que a safra poderia
ter sido ainda melhor, uma vez
que a mesma perdeu potencial
devido à falta de chuvas em
determinadas épocas, como
no início – o que demandou replantio em alguns pontos – e
na fase de enchimento de
grãos. “Aqui não escapamos
dos veranicos”, diz, lembrando
que pela sua experiência, o
período ideal de semeadura
DESAFIOS - Segundo o produ- vai de 20 de outubro a 20 de
tor, a produtividade em Nova novembro.
Andradina regula com a de
Marialva, ao redor de 60 sacas CHANCE - Morando em Mapor hectare. “Não pode des- rialva, de onde se desloca pecuidar da aplicação de gesso riodicamente para Nova Ane calcário, sempre no ponto dradina, Roberto conta com
certo”, adverte, lembrando uma equipe de 7 funcionários
que a acidez do solo é um de- e a sede da fazenda possui
safio a ser vencido a cada ano. amplos galpões e silos, entre
No outono/inverno ele cultiva várias outras benfeitorias.
milho e, a exemplo da soja, as Sobre a decisão de investir no
O gerente da unidade da
médias têm sido satisfatórias, Mato Grosso do Sul numa
Cocamar, Everson de Souza,
ao redor de 115 sacas por hec- época em que só havia incerdestaca que o município de
tare. O milheto é usado para tezas e falta de estruturas,
Nova Andradina, bastante
fazer a cobertura do solo com ele diz que a família soube
extenso, conta com cerca
enxergar e aproveitar a chanpalha.
de 400 mil hectares “e
ce.
muita área ainda a ser inREFERÊNCIA - Receptivo a
corporada pela agricultecnologias e seguindo todas Antes da chegada dos intrétura”. Para constatar isso,
as orientações técnicas, Ro- pidos paulistas e paranaenbasta dar um rápido pasberto é assistido pelo enge- ses, que desbravaram a reseio fora dos limites da cinheiro agrônomo Edilson Be- gião com agricultura, os protioli, da unidade local da Co- dutores locais, em sua grancamar, e fez as aplicações pre- de maioria, mantinham a
ventivas recomendadas para o tradição da pecuária extraticontrole de pragas e doenças. vista, um modelo que degraA expansão dos Batalini foi rá“É um produtor de referência dou os pastos e se tornou
pida no Mato Grosso do Sul e
na região”, resume Betioli.
antieconômico.
agora, sempre atentos a oportunidades, eles fazem o caminho inverso e voltaram a
investir em compra de terras
no Paraná. No entanto, segundo Roberto Batalini, o crescimento agora vai depender do
envolvimento de mais gente da
família – os filhos, que se preparam para participar dos negócios.

Ainda muito a explorar no município
dade de 55 mil habitantes,
cujo dinamismo se deve,
em especial, à força do
agronegócio.
A Cocamar instalou sua
unidade ali em 2014, a qual,
em pouco tempo, se tornou
a maior recebedora de
grãos da cooperativa e uma
das primeiras também em

comercialização de insumos agropecuários. Para o
produtor Roberto Batalini, a
presença da Cocamar confere mais segurança e confiabilidade aos agricultores
da região. Neste ano, ele já
antecipou a venda de 45%
da sua produção com a cooperativa, aproveitando a
boa fase de preços.

Crescer verticalmente

O produtor entre Everson Souza, gerente, e Edilson Betioli,
engenheiro agrônomo da cooperativa em Nova Andradina

Guilherme (20) e Vinícius (15),
sendo que os dois primeiros,
estudantes de agronomia, dividem o tempo entre o curso e
o trabalho nos momentos de
maior demanda, operando colheitadeiras, por exemplo.

FERTILIDADE - “Nosso objetivo, daqui para frente, é crescer verticalmente”, acrescenta
o produtor, explicando ser indispensável ampliar as médias
de produtividade e aproveitar
Ele é pai de Everton (23 anos), bem as terras que já possuem.

Para isso, os sócios investem
na fertilidade do solo, sediando
em Nova Andradina um trabalho experimental conduzido
pela Cocamar em parceria com
uma consultoria especializada.
Está nos planos, ainda, para os
próximos anos, adotar o programa de integração lavourapecuária (ILP), possivelmente
em área de 720 hectares (300
alqueires), de maneira a diversificar as atividades e as fontes de renda.
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Arrendar é desafio que tem valido a pena
Dos quase 1,8 mil hectares cultivados pelos irmãos Edvaldo e
Edgar Bavelloni em municípios
do norte e noroeste do Paraná,
só 360 são próprios. Tradicionais arrendatários, eles veem
nesse formato de parceria um
caminho para crescer e não
costumam desperdiçar oportunidades. Em contínua expansão, nesta safra 2019/20 os
dois conseguiram dobrar as
áreas que cultivam após arrendar 907 hectares em Diamante
do Norte, a 180 quilômetros de
Maringá, cidade onde residem.

no planejamento de seis anos.
“A gente não conseguiu empatar no primeiro ano”, comentou
Edvaldo, estimando os custos
diretos ao redor de 50 sacas/
hectare. Além de corrigir o solo,
o desembolso incluiu aplicações de fosfato, adubos orgânico e químico e cobertura de
cloreto de potássio.
As quantidades foram indicadas em análise, com acompanhamento técnico, durante
toda a safra, do engenheiro
agrônomo Wendel Justino Rodrigues, da Cocamar/Maringá.
Eles também tiveram que instalar uma nova base de maquinários e, para não correr riscos
desnecessários, só trabalham
com todas as suas atividades
devidamente seguradas.

“A soja ainda é uma novidade
aqui”, começou dizendo o produtor, salientando o predomínio
da pecuária tradicional. As terras que arrendaram são de uma
fazenda cujos proprietários decidiram buscar parceiros especializados na produção de grãos SEM CHUVA - Os Bavelloni separa fazer a reforma de pastos. mearam entre 15 de outubro a
10 de novembro, época que conAPRENDIZADO - Mesmo com a sideram a mais adequada para a
experiência de tantos anos tra- região, mas enfrentaram falta de
balhando diferentes tipos de chuvas em dezembro, o que presolos - dos mais férteis aos de judicou as primeiras lavouras.
baixo teor de argila -, os Bavel- “As noites são mais frescas,
loni não imaginavam que teriam mas, se faltar chuva, as plantas
um novo aprendizado. Neste pri- sentem.” Eles perceberam tammeiro ano de arrendamento em bém que, diferente do que penDiamante do Norte, decidiram savam, os solos das beiradas de
revolver uma parte das terras rios geralmente são mais fracos
com subsolagem e incorporar que as de cabeceira.
calcário para correção.
De toda forma, os solos (com
A lavoura se desenvolveu bem, teores de argila que variam de
mas por causa da movimentação 10 a 29%) têm potencial, sena superfície, a média de produ- gundo Edvaldo, para responder
tividade ficou abaixo do espe- ao investimento, podendo cherado, 31 sacas por hectare; no gar a uma média de 61 a 66 sarestante, onde a antiga pastagem cas por hectare.
de grama estrela-roxa apenas foi
dessecada e recebeu calcário, a MILHO NO INVERNO - Para os
três primeiros anos o custo do
média chegou a 49,5 sacas.
arrendamento foi fixado em 13,2
DENTRO DO PREVISTO - Nada, sacas por hectare, quantidade
no entanto, que não estivesse que sobe para 14,4 sacas/hec-

Edvaldo Bavelloni: apesar de toda experiência, um novo aprendizado

tare nos três anos seguintes. No
inverno, período em que são dispensados de pagamento, os irmãos pretendem cultivar milho
em consórcio com o capim braquiária, já sabendo que os riscos
de uma geada forte são mínimos
por ali.
CONFIANÇA - Para muitos produtores, apostar no arrendamento em uma região nova é
como dar um tiro no escuro,
mas os Bavelloni estão confiantes. “Tudo o que conquistamos na vida se deve, principalmente, ao arrendamento de
terras”, ressaltou Edvaldo, explicando que eles estão buscando áreas em outras regiões justamente “para fugir da
loucura” que se observa ao
redor de Maringá, onde, por
causa da concorrência, os proprietários estão exigindo 20,6
sacas/hectare em média para
arrendar.

Segundo Edvaldo, o extremo noroeste ainda é um desafio, como
todo lugar novo, mas a região se
situa relativamente perto de Maringá e exige menos investimentos para produzir, do que os solos dos cerrados. Sem falar que
há estradas em boas condições
e estruturas de apoio aos produtores mantidas pela Cocamar.

crescer por aqui”, disse o produtor, prevendo uma grande mudança na paisagem regional: “Em
alguns anos, isso aqui vai ter
muita soja.” Mas alerta: o areião
não é lugar para aventureiros.

(Agradecimentos aos engenheiros agrônomos Paulo Henrique Rossi e Rafael Matsumoto, da Basf, que acompanharam
CRESCER - “Nosso objetivo é o Rally a Diamante do Norte)
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Gestão moderna e alta produtividade em ILPF
A agricultura de precisão é
uma realidade na Fazenda Flor
Roxa em Jardim Olinda (PR). A
propriedade que há mais de 20
anos realiza o programa de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) - sendo uma das
pioneiras desse sistema sustentável no estado -, tem aprimorado sua gestão com investimentos em tecnologia de
ponta.

sionária Cocamar em Maringá,
onde a família reside. A máquina fornece mapas que indicam a variabilidade nutricional
do solo, a partir dos quais os
Vellini se reúnem com o engenheiro agrônomo Jorge Vecchi, da unidade da Cocamar
onde estão vinculados, em Paranacity, a 30 km da fazenda.
Eles analisam e fazem’ o planejamento das reposições de
corretivos e fertilizantes, o que
irá ocorrer de forma precisa,
apenas nos locais onde as necessidades são detectadas.
Com isso, há racionalização de
insumos e recursos.

“É preciso estar sempre em
evolução”, sintetiza o proprietário, o engenheiro agrônomo
César Luis Vellini, de 51 anos.
Ele conduz a fazenda de 1.573
hectares em companhia do filho Vítor, de 23, que é engenheiro agrônomo recém-for- SUSTO - Os Vellini levaram um
susto na fase de semeadura da
mado.
soja, quando faltou umidade.
A soja ocupa cerca de 500 hec- No retorno das chuvas, a sutares no verão (mesma área de perfície foi “lacrada”, segundo
milho no inverno), a pecuária César, onde o solo não estava
outros 500 hectares e a cana- protegido de palha, o que imde-açúcar o restante. A ten- pediu a germinação. Já onde
dência é reduzir as áreas com havia cobertura com palha de
canaviais e ampliar as de ILPF. braquiária - cultivada no inverno para servir de pasto e desMODERNIDADE - Os equipa- secada na primavera para o
mentos utilizados são os mais plantio direto -, a soja emergiu
modernos, a começar pela co- normalmente.
lheitadeira John Deere recentemente adquirida na conces- César considera que o episódio

César Vellini e o filho Vitor: campeões de produtividade

serviu para reafirmar a importância da braquiária no sistema de integração. “Sem ela,
está demonstrado que fica inviável.”
PRODUZINDO BEM - Com seu
histórico de alta produtividade
de soja, os Vellini deixam claro
também que a oleaginosa, se
conduzida com tecnologia adequada, pode produzir bem em
qualquer tipo de solo e clima.
Em Jardim Olinda, que fica às
margens do Paranapanema, as
condições podem ser consideradas hostis a essa lavoura em
razão das temperaturas elevadas no verão.
Mesmo assim, César tem sido

Na viagem a Jardim Olinda,
acompanharam o Rally o gerente das unidades de Paranacity e Paranapoema, Lucas Marchi; o engenheiro agrônomo
Jorge Vecchi; o gerente trainee
Cristiano; o supervisor técnico
de agricultura de precisão da
concessionária Cocamar/John
Deere, Bruno Quidi de Souza, e o
técnico de mecanização e agricultura de precisão da empresa,
EXEMPLO - Vítor segue na André Payão Aguilera.
mesma batida, dirige camiSOBRE O RALLY
nhão e colheitadeira, preparado para conduzir as atividades ao lado do pai. Ambos dão Com a finalidade de valorizar
conta dos serviços da colheita, as boas práticas, o Rally Cocaconforme foi observado pela mar de Produtividade conta
com o patrocínio das seguintes
equipe do Rally.
empresas: Basf, Spraytec, Sicredi União PR/SP e Zacarias
Chevrolet (principais), Sancor
Seguros, Texaco Lubrificantes,
Cocamar TRR, Elanco e Altofós
Suplementos Minerais Cocamar, com o apoio do Cesb,
Aprosja-PR e Unicampo.
um dos campeões de produtividade do grão em solos arenosos, nos concursos promovidos
pela Cocamar. Neste ano, sua
expectativa era fechar o ciclo
com média de pelo menos 66
sacas por hectare (o equivalente a 160 sacas na medida
em alqueire), um volume comparável a da terra roxa do norte paranaense.

Equipe do Rally
visitou a propriedade
em Jardim Olinda
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Cocamar recebe volume recorde de soja
Além da boa produtividade, houve expansão da cooperativa com
investimentos em estrutura e aumento da participação do produtor
om mais de 98% da
safra de soja 2019/20
colhida, até o dia 30
de março, em toda
sua área de ação, a Cocamar
Cooperativa Agroindustrial caminha para o encerramento da
colheita com um volume recorde de recebimento. A expectativa é fechar com um
número bem superior aos
1,179 milhão de toneladas que
foram depositadas pelos produtores cooperados no período
2016/17, o recorde anterior.

C

Esta é uma das maiores safras
de todos os tempos, que reflete o ano de clima favorável, de
um modo geral, e produtividade acima do previsto, comparável a da temporada 2016/
17, que ficou marcada pelos
bons resultados no campo.
MAIOR PARTICIPAÇÃO - Mas
além da maior produtividade,
graças também aos avanços
tecnológicos conquistados pelos produtores através dos
constantes investimentos da
Cocamar em pesquisas e projetos de fomento de tecnologias para aumento de produtividade, o coordenador Técnico da Cocamar, Emerson
Nunes, disse que os resultados
recordes se devem também a
expansão da Cocamar em novas regiões com investimentos em estrutura para recebimento e armazenamento da
produção e principalmente
graças a um au mento da participação dos produtores junto
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à cooperativa, entregando sua do Sul, que somam mais de
860 mil hectares, revelou
produção.
nesta safra uma média de
CONFIANÇA - “O produtor tem 3.221 quilos de soja por heccompreendido o diferencial da tare (o que dá uma média de
Cocamar e depositado toda 130 sacas por alqueire), consua confiança na solidez da tra os 3.203 quilos/hectare
cooperativa, que além de todo projetados.
respaldo técnico e estrutural
oferecido durante todo o ano, PROBLEMAS - “É uma safra
mesmo com as dificuldades excelente, mas os números
criadas pelo surto de covid-19, deste ano poderiam ter sido
tem efetuado seus pagamen- ainda melhores”, ressaltou
tos em dia”, destacou o coor- Nunes citando que houve vários problemas como um atradenador Técnico.
so médio de 20 dias no plantio
Levantamento realizado com devido à falta de chuvas no inídados fornecidos por todas as cio da safra, estandes desuniunidades operacionais no Pa- formes, períodos prolongados
raná, São Paulo e Mato Grosso de estiagens e altas tempera-

turas durante o desenvolvimento das lavouras, que causaram abortamento de vagens
e redução do peso dos grãos,
afetando a média geral.
“Não foi um ano como esperávamos”, comentou o produtor
Roberto Batalini, de Marialva
(PR), que produz soja também
em Nova Andradina (MS). Ele
disse ao Rally Cocamar que
embora suas lavouras tenham
produzido bem, o potencial foi
prejudicado por estiagens no
início e também na fase final
do ciclo. “Tivemos que fazer
replantios em algumas áreas
e, em dezembro, teve uma seca forte”, comentou.

PRAGAS E DOENÇAS - Quanto
ao ataque de pragas e doenças, o coordenador técnico da
Cocamar disse que tudo correu dentro da normalidade,
sem grandes problemas, e que
mesmo com situações propícias para a proliferação da ferrugem asiática, com o monitoramento constante e as aplicações preventivas, tudo se
manteve sob controle.
Para garantir a segurança
dos cooperados e dos colaboradores, a Cocamar vem seguindo todas as recomendações do Ministério da Saúde
para evitar a disseminação do
covid-19.

Colheita da safra amplia a oferta de alimentos
Se de um lado a crise do coronavirus paralisa a cidade, de
outro o campo não pode parar.
No interior de São Paulo, cooperados da Cocamar que participam com o plantio de soja
de um projeto de reforma de
áreas de canaviais, estão finalizando a colheita. A soja é
uma das principais matériasprimas utilizadas pela indústria de alimentos e também de
ração para a criação de animais voltados à produção de
proteínas.
TODOS GANHAM - Chamado
de Meiosi (cultivo de soja intercalado a fileiras de mudas
de cana), o projeto com extensão de 5,2 mil hectares representa a abertura de uma
nova fronteira agrícola numa
região onde isto parecia improvável.
Todos ganham com isso: a
usina Cocal, dona das terras,
que precisa reformar as áreas

para ampliar a produtividade
e, graças à parceria, não tem
desembolsos; os produtores,
que ampliam seus espaços em
região próxima do Paraná; a
Cocamar, por cumprir sua função social e, ao mesmo tempo,
fornecer insumos e receber a
safra; a comunidade local,
com a geração de mais renda
na economia; e a população
em geral, pela oferta de mais
proteína vegetal que se transformará em alimentos.
AGRADECIMENTO - Em Narandiba, a 90 km da divisa com o
Paraná, os irmãos Fabiano e
João Paulo Rossi, cooperados
em Sertanópolis (PR), estão
entre as 19 famílias de produtores selecionados pela cooperativa para inaugurar o projeto, na safra de verão 2019/
20. Eles concluíram os trabalhos no dia 25 de março e gravaram um vídeo ainda dentro
da colheitadeira para agradecer a oportunidade de partici-

Sementes Cocamar
atinge meta de
recebimento
A Unidade de Beneficiameto de Sementes (UBS) da Cocamar
anunciou no dia 27 de março, data do aniversário de 57 anos
da cooperativa, que atingiu sua meta de recebimento de sementes de soja, de 200 mil sacas. A estrutura, que retomou
suas atividades no início de 2018, após sua aquisição pela
cooperativa, está localizada em São Sebastião da Amoreira,
na região de Londrina.
Além de ser um prestador de serviço para tratamento e expedição de sementes de trigo e soja consumidos internamente, a Cocamar conta agora com um grande volume de
sementes produzidas pelos seus cooperados, o que, segundo
a cooperativa, “é motivo de orgulho para a marca”.

eles alcançaram uma média
de produtividade semelhante
a da terra roxa em Sertanópolis, ao redor de 60 sacas por
hectare. A partir de um patamar de produtividade é que os
SEMELHANTE - Cultivando os arrendatários - coordenados
solos arenosos de Narandiba pela Cocamar, começam a
par da iniciativa. “Colhemos
uma safra excelente, deu tudo
certo e queremos continuar no
próximo ano”, afirmou Fabiano.

pagar um percentual de renda
para a Cocal.
O gerente de negócios da Cocamar, Marco Antonio de Paula, disse que as médias finais
devem variar de uma região
para outra.

Área menor para o milho
Como fim do Zoneamento Agrícola para o plantio do milho segunda safra, a área destinada à
cultura na região da Cocamar,
em todas as unidades operacionais no Paraná, São Paulo e
Mato Grosso do Sul, somaram
533 mil hectares, uma redução
de 3% em relação ao previsto
inicialmente, 548 mil hectares,
segundo o coordenador Técnico
da Cocamar, Emerson Nunes.

DESENVOLVIMENTO - Com relação ao desenvolvimento das lavouras de milho de inverno,
Nunes disse que estas sentiram um pouco com a estiagem,
mas as chuvas ocorridas recentemente ajudaram-nas a se recuperar, retomando o
desenvolvimento vegetativo e
melhorando a aspecto geral
das lavouras.

Como a maior parte das áreas
estão nessa fase, cerca de 85%,
Nunes orientou que esse é o
momento de fazer as aplicações
para controle do percevejo, monitorar e controlar a cigarrinha
do milho, além das plantas daninhas e soja tiguera. A produtividade média estimada para a
atual safra de milho de inverno
é de 5.221 quilos por hectare.

Por conta do atraso de cerca de
20 dias na colheita da soja e da
estiagem nos últimos dias, que
dificultou o plantio do milho, a
área acabou sendo menor, especialmente nos municípios
onde a Cocamar atua no Mato
Grosso do Sul, onde a cultura
ocupa cerca de 50% do esperado inicialmente.
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AGRICULTURA DE PRECISÃO

Vale a pena gerenciar a fazenda
pela média de produtividade?
A Cocamar através do concessionário John Deere está preparada para dar todo
suporte aos cooperados interessados em trabalhar com agricultura de precisão
tecnologia dedicada
ao agronegócio tem
evoluído de forma
consistente ao longo
dos anos, levando a saltos de
produtividade. Foram importantes as contribuições do estudo da fertilidade, da genética
e da mecanização, o que fez
com que a produção total de
grãos, especialmente no Brasil, crescesse ao redor de cinco
vezes, enquanto a área plantada apenas dobrou de tamanho nos últimos 40 anos, conforme dados da Conab.

provavelmente não deve se
repetir nos próximos 40 anos,
acreditam os especialistas,
que destacam que diante da
crescente demanda por produção de alimentos, existe a
real necessidade de adoção
de outras formas de gerenciamento da propriedade,
motivo pelo qual está ganhando evidência o uso da
agricultura de precisão nos
suporte aos cooperados inteúltimos anos.
ressados em trabalhar com
SUPORTE - Atenta a essa ne- agricultura de precisão, discessidade, a Cocamar através ponibilizando, para isso, toda
do concessionário John Deere sua equipe de trabalho nas
Essa evolução, no entanto, está preparada para dar todo unidades.

A
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O gerente de Agricultura de
Precisão da Concessionária
Cocamar, Elizeu Santos, explica que a agricultura de
precisão é um conjunto de
tecnologias utilizadas para

gerenciar a variabilidade da
lavoura e que em qualquer
propriedade é possível observar visualmente que as lavouras não são homogêneas, fazendo com que ocorra

variação de produção por me- O gerente ressalta, entretro quadrado dentro de cada tanto, que com as ferramentalhão.
tas de agricultura digital, a
agricultura de precisão torEVOLUÇÃO - “A análise e en- nou-se algo de adoção e
tendimento dessa variabi- execução fácil, permitindo
lidade, até pouco tempo, era que a análise da variabilide difícil execução, uma vez dade do talhão seja feita de
que os processos de coleta forma automática pelas tece tratamento dos dados nologias de coleta e análise
eram manuais, demandan- de dados disponíveis. A imado tempo excessivo até a gem 1 mostra a produtividatomada de decisão”, afir- de média de 93,7 sacas por
ma.
hectare, e em azul os pontos

onde a produtividade foi exatamente a média, ou seja,
cada pedaço do talhão per1,03% da área.
mitindo que se faça as corNOVA ABORDAGEM - “Em- reções conforme necessibora esse caso pareça ab- dade de cada zona do talhão
surdo, é a realidade da nos- e não mais pela média.
sa região. Uma pequena porção do talhão produz exata- CONCENTRAÇÃO - “Entenmente a média, motivo pelo dido quais zonas do talhão
qual é necessário uma nova são homogêneas entre si, é
abordagem no manejo da la- possível, também via ferravoura, adotando-se o princí- mentas digitais, determinar
pio do manejo por zonas que onde investigar com mais intenham mais a ver entre si, tensidade. Na análise de
que são conhecidas como solo, em vez de se fazer pontos amostrais equidistantes
zona de manejo”, orienta.
dentro do talhão, pode-se
Segundo Elizeu, as zonas de concentrar os pontos onde
manejo podem ser definidas foi detectado problemas”,
por diversas formas, porém diz.
uma das maneiras mais assertivas é através da análise A figura 3 mostra o mapa
de mapas de colheitas de di- para aplicação de calcário.
versas safras. Essa análise, Sem essas análises, seria
conforme mostra figura 2, dá feita a aplicação de uma
a estabilidade produtiva em dose fixa de calcário em

toda a área, mas investigando com mais detalhes é
possível verificar que a demanda desse insumo é diferente nos diversos pontos do
talhão, levando à aplicações
de diferentes taxas conforme as particularidades de
cada zona de aplicação, explica Elizeu.
OTIMIZAÇÃO - “Comparando
conforme tabela, se fosse
aplicado em taxa fixa, aplicaríamos em torno de 1,5 toneladas de calcário dolomítico
por hectare versus a média
0,857 toneladas em aplicações em zonas, evidenciando
a real vantagem de tratar o
talhão não mais pela média,
levando à otimização dos insumos e consequente maximização dos resultados”,
finaliza.
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FIAÇÃO

Moda Responsável destaca indústria de fios Cocamar
ringá, é transformado em fios
de alta qualidade, seguindo
após isso para tecelagens e
confecções de Santa Catarina.
Por fim, camisetas cor de rosa, identificadas com o selo
Moda Responsável, são codas - por associações de mu- mercializadas em todo o país
lheres quilombolas de municí- por aquela rede de lojas, a
pios de Minas Gerais.
qual destina os recursos para
o empoderamento das mulheSão produtoras rurais cujas res da cadeia têxtil.
famílias historicamente cultivavam algodão e, de forma ar- A indústria de fios da Cocamar
tesanal, teciam a fibra para a foi instalada em 1981 para abelaboração de roupas e enxo- sorver o algodão produzido peval de casa.
los agricultores da região.
Com o fim dessa cultura no
A convite do Instituto Renner, estado, a cooperativa flexibia Cocamar adquire o algodão lizou a fiação, a qual se tornou
que, na sua indústria em Ma- uma referência nacional por

Projeto incentiva o resgate da produção
de algodão agroecológico por
associações de mulheres quilombolas
de municípios de Minas Gerais
or meio da Cocamar,
Maringá (PR) está na
rota da moda sustentável do país.

P

Entre várias outras realizações, a cooperativa participa
com sua indústria de fios têxteis do projeto Moda Sustentável, conduzido pelo Instituto
Renner, que tem como proposta incentivar o resgate da
produção de algodão agroecológico – sem o uso de pestici-
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seus fios ecológicos – elaborados a partir de poliéster obtido do processamento de embalagens pet recolhidas por
catadores de rua. No portfólio
da unidade da cooperativa
constam, também, fios obti-

dos de tecidos desfibrados
(retalhos que não teriam serventia em indústrias têxteis) e
também de algodão certificado, com a garantia de que o
mesmo é produzido de acordo
com práticas sustentáveis.

SUCESSÃO

Parceria e respeito é o segredo
Sérgio e Fernando Ichikawa, muito mais que pai e filho, compartilham a mesma
profissão e o amor pela terra, além do interesse pelos avanços tecnológicos
o contrário de muitos
pais e filhos que não
conseguem se entender
ou filhos que não demonstram interesse pela atividade agrícola comprometendo a
sucessão familiar no campo, os
Ichikawa encontraram a fórmula
certa: Sérgio Kouzoo Ichikawa e
seu filho, Fernando, dividem as
atividades nas propriedades que
administram em São Sebastião
da Amoreira e Congonhinhas e
aprenderam a respeitar um ao
outro. Muito mais que pai e filho,
compartilham a mesma profissão e o amor pela terra, além do
interesse pelos avanços tecnológicos.

A

“Temos um bom relacionamento. Eu sou mais ligado ao desenvolvimento tecnológico,
mas reconheço a importância
da experiência de meu pai. E
ele, como agrônomo, passou
pelo mesmo processo e reconhece a necessidade de acompanhar as inovações tecnológicas e o faz também por causada de sua formação profissional. Meu pai tem muita experiência e crescemos muito com
a troca entre nós dois, com um
respeitando o outro. É o negócio
da família. Não pode ter falha.
Se der errado, não dá para pedir
demissão”, afirma Fernando.
APRENDIZADO - Ele diz que o
pai ainda é novo, 57 anos, e dá
conta tranquilamente de fazer
tudo sozinho, mas escolheu caminhar junto com o filho. Os
dois trabalham dividindo funções. “Isso torna tudo melhor

Fernando vê a laranja como um bom negócio para diversificar a atividade

porque temos um longo período
pela frente para trabalharmos
juntos e trocarmos conhecimento. É um negócio que se
aprende na prática, tem que
estar junto no dia a dia”, comenta Fernando, destacando
outro ponto em comum entre
os dois: o cooperativismo. “Minha família sempre esteve envolvida com o cooperativismo e
meu pai já foi gerente de cooperativa. Cresci neste ambiente
e aprendi a valorizar”.
Formado desde 2015 como engenheiro agrônomo, Fernando
trabalhou por quatro anos em
uma multinacional em busca
por experiências, por uma visão
de mundo antes de assumir a
propriedade em setembro do
ano passado. “Se pensasse
apenas no curto prazo, seria

melhor ficar onde estava, fazer
uma carreira trabalhando em
multinacionais, mas a intenção
desde o início era dar continuidade ao trabalho do meu pai e
aprender a cuidar do nosso próprio negócio”, ressalta.
SONHO - Fernando conta que o
sonho do pai era ter um filho
médico e outro agrônomo e
sempre brincava que era só
eles escolherem qual a profissão desejavam entre as duas.
E o sonho acabou se realizando: o irmão Murilo optou por
Medicina e Fernando, Agronomia, já que sempre teve mais o
perfil agrícola e gostava do trabalho ao ar livre, no campo,
além de acompanhar o pai nas
atividades, apesar do pouco
contato que tinha com as propriedades rurais quando

criança, porque morava e estu- já que a região, devido à altitude, é boa para produção de
dava em Londrina.
semente, além de ser uma forA família cultiva 485 hectares ma de agregar valor a produção
de soja e milho entre área pró- e rentabilizar ainda mais a propria e arrendada, produzindo de priedade.
62 a 66 sacas de soja por hectare (150 a 160 sacas por al- Além de ajudar no cuidado com
queire) e uma média de 103 o solo, a braquiária entra na rosacas de milho por hectare (250 tação de culturas como opção
por alqueire), mas as produti- para as áreas onde não é mais
vidades sempre variam bas- possível plantar milho, por estar
tante, conforme principalmente fora do zoneamento agrícola.
as condições climáticas do ano.
LARANJA - Na propriedade dos
TECNOLOGIA - Como sempre Ichikawa tem ainda mais 60 hecadotou um bom manejo, com tares com laranja, atividade que
boa tecnologia, análise periódi- desenvolvem há 10 anos e cuja
ca de solo e adubação diferen- área vem aumentando ano a ano.
ciada, entre outros cuidados, “A laranja exige bastante planeobtendo um produto com alto jamento, mas é um bom negócio
padrão de qualidade, há alguns para diversificar. Estamos conanos a família começou a pro- tentes”, diz Fernando que é o
duzir também semente de soja, responsável pela atividade.
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GERAL

Cooperado de Londrina elogia

a Cocamar em carta
Alguns cooperados preferem manifestar seu
reconhecimento à Cocamar de forma escrita.
o caso de Walter Costa
Barroso, do município
de Londrina. No começo de fevereiro, durante reunião pré-assembleia com
a presença de dirigentes da cooperativa, ele pediu a palavra
para fazer um elogio e ler a
carta que havia escrito, antes
de entregá-la ao gerente da
unidade local, Valdecir Frare.

É

sidades aparecem. Naqueles
dias de tantas incertezas e preocupações nos tempos em que
nossa saudosa Corol passava
por enormes dificuldades, parecia um turbilhão surgindo.

O sistema cooperativista quando percebe que necessita unir
as forças é acionado e passa a
mediar as partes. Foram tempos difíceis que só o bom
Diz o texto:
senso e o equilíbrio para dar
“O sistema cooperativista nos um caminho seguro. Aí entra a
ensina que o tempo é o melhor sabedoria, compreensão e a
conselheiro quando as adver- boa vontade de todos.
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Para mim, que durante toda
a minha vida participei ativamente do cooperativismo, foi uma escola vivida e
inesquecível. Só o cooperativismo é capaz de num momento tão difícil como foi
aquele, de unir as forças e
as pessoas. Foi uma experiência extraordinária de vida para mim.
Parabéns à nossa gigante Cocamar, sua extraordinária diretoria e seus dedicados funcionários.”

ESPAÇO JURÍDICO

Imunidade tributária alcança
exportação por trading company
Com a decisão do STF os “exportadores rurais indiretos”, terão isenção
tributária sobre contribuições sociais, favorecendo as exportações
Dr. Alexandre Raposo

2,5% sobre a receita bruta
proveniente da comercializam recente decisão ção da produção agroindusunânime, do dia 12 de trial.
fevereiro deste ano, o
Pleno do Supremo Tri- É que, muito embora o artigo
bunal Federal (STF) decidiu 149, parágrafo 2º, da Constipela isenção dos exportado- tuição Federal disponha que
res, concluindo o Julgamento as receitas obtidas em deda Ação Direta de Inconstitu- corrência de exportação são
cionalidade (ADI) nº 4735 e imunes à tributação, a Redo Recurso Extraordinário ceita Federal exigia o paga(RE) nº 759.244, fixando o mento do “Funrural”, sobre
Tema nº 674 da Repercussão as receitas advindas de exGeral, assim as receitas ad- portações indiretas, ou seja,
vindas de exportação indireta aquelas exportações que não
de produtos por meio trading são realizadas diretamente
company , não estão sujeitas pelo produtor, mas por interà incidência das contribui- médio de tradings company
ções sociais e de intervenção ou Empresas Comerciais Exno domínio econômico, nos portadoras.
termos do inciso I, do parágrafo 2º do artigo 149, da O STF colocou um freio na
Constituição Federal.
Receita Federal quanto a este
assunto, assim, decidiu-se
O caso que deu origem a tal que as limitações impostas
julgado e a fixação desta Te- pela Receita Federal do Brase trata do conhecido “Fun- sil, em relação à imunidade
rural da agroindústria”, com sobre as receitas de exportafundamento no artigo 22-A ção, não devem existir. Ou
da Lei nº 8.212/1991, que seja, os “exportadores rurais
prevê a incidência de uma indiretos”, terão isenção tricontribuição para a seguri- butária sobre contribuições
dade social à alíquota de sociais.

E

O legislador da norma constitucional foi claro ao imunizar as receitas oriundas
da exportação, independentemente de terem sido feitas de forma direta ou indireta, de modo a incentivar a
exportação, que é uma das
principais fontes de divisas, com a desoneração da
carga tributária, com o objetivo de tentar igualar os exportadores brasileiros ao
comércio internacional globalizado.
Com os relatores, Alexandre
de Moraes e Edson Fachin,
votando a favor dos produtores rurais, estes seguidos pelos outros sete ministros
presentes a sessão. Segundo
Moraes, a Constituição Federal garante a imunidade tributária e não faz diferenciação entre operações diretas e indiretas. O ministro
lembrou ainda que a finalidade do texto constitucional foi garantir a desoneração para gerar mais competitividade ao produto nacional destinado ao exterior.

Para os agricultores, essa
sentença favorece a competitividade do negócio agrícola. Porque, haja vista essa
decisão favorecer as exportações dos pequenos e médios produtores, possibilitando que as transações realizadas por eles possam ser
somadas em valores bilionários.

dos valores gastos nos últimos cinco anos. O auxílio de
uma assessoria especializada é um importante instrumento para garantir o direito
à imunidade tributária nas
exportações indiretas. É fundamental que os produtores
busquem ajuda de uma banca
de advogados que saiba como agir nesse caso.

Com a nova medida, os produtores, além de não pagarem mais os tributos, poderão requerer a restituição

* Alexandre Raposo
Advogados Associados.
a.raposo@ alexandreraposo.
adv.br

Além de não pagarem mais os tributos,
produtores poderão requerer a restituição
dos valores gastos nos últimos cinco anos.
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EVENTOS

Concessionária Cocamar
participa da Expo Paranavaí
Durante a feira, mostrou o
que há de mais moderno em
tecnologia para tratores e
plantadeiras da John Deere
Cocamar Cooperativa
em parceria com a
Concessionária John
Deere participaram da
49ª Expo Paranavaí, realizada
de 6 a 15 de março no Parque
de Exposições Presidente Artur
da Costa e Silva, em Paranavaí,
um dos principais polos estaduais de pecuária de corte.

A

JOHN DEERE – O estande foi
um dos mais movimentados da
feira, com grande participação
de produtores e cooperados de
toda região. A Concessionária
Cocamar levou ao evento o que
há de mais moderno em tecnologia para tratores e plantadeiras da John Deere, além de
uma grande novidade, a linha
de Pulverizadores PLA, marca Outro grande sucesso entre os
adquirida recentemente pela participantes foi a John Deere
empresa.
Store, a loja de produtos da
linha Collection, que contou
CONDIÇÕES ESPECIAIS - Na com descontos no vestuário e
área de serviços, também fo- miniaturas. Outra ação no esram oferecidos descontos es- tande durante a Expo Paranapeciais nos pacotes de manu- vaí foi a exposição do trator
tenção e revisões preventivas rosa da John Deere durante
dos maquinários e facilidades toda a feira, e uma ação de
de pagamento de peças vendi- distribuição de rosas e chocodas e aplicadas na oficina da late as clientes e cooperadas
concessionária, com descon- no domingo (9/3), em homenatos em filtros, lubrificantes, gem ao Dia Internacional da
graxas e baterias John Deere. Mulher
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RECEITA

Canjiquinha, um resgate das origens
Alinne Marques da Silva, de Assaí, herdou da mãe e da avó o talento e fez questão
de inscrever um prato típico de inverno da família, ligado às raízes rurais
cooperada Alinne Arruda
Marques da Silva, de
Assaí, não é muito de
cozinhar, no dia a dia, já
que é a mãe, Clarice, que pilota
o fogão, mas gosta de fazer os
seus pratos especiais. Herdou da
mãe e da avó o talento. A canjiquinha é um prato típico de inverno e está ligada às raízes rurais da família, remetendo à infância de Alinne, quando via a avó
cozinhando e, posteriormente, a
mãe, que sempre faz o prato.

A

mentos comprados na receita,
mas apenas os que cultivo na
horta em casa. Faço o mais natural possível, até aproveitando
talos”.

PREPARADA - Alinne está sendo
preparada pelos pais para assumir a propriedade, junto com os
irmãos Eder, que já é casado e
toca sozinho 48 hectares, e Tiago, que está estudando Agronomia e ajuda o pai na lida da propriedade de 24 hectares e dos 29
hectares que arrendam para
Alinne fez a inscrição para o plantio de soja, milho e trigo.
Chefs do Campo na última hora,
Formada em Economia com pósincentivada pelo pessoal da Cograduação em Gestão Financeira,
camar e escolheu uma receita
a cooperada cuida da gestão da
que todos gostam na casa dela,
propriedade. O pai, Paulo Marmas confessa que ficou surpresa
ques da Silva, que é um leitor asao ter sido selecionada. Nem a
síduo do Jornal Cocamar, é que
mãe sabia que tinha se inscrito.
dá a palavra final, mas Alinne é
SIMPLES - “É um resgate de nos- quem controla tudo e monta tosas origens. Gosto de coisas sim- das as planilhas de custo, acomples, da vida sossegada do cam- panha, compra os insumos, copo. Queria participar com um prato mercializa a produção e tudo
simples, fácil e que todo mundo mais, entregando as planilhas
pudesse fazer”, comenta Alinne, prontas.
que diz se sentir bem quando está
JUNTOS - Cada um na propriena cozinha e que gosta de fazer
dade tem a sua função, mas toexperiências, de dar um toque
dos sempre trabalharam unidos,
pessoal em cima de receitas trafazendo de tudo. Assim como a
dicionais. “Nem tudo dá certo,
mãe, Alinne também acompanha
mas já fiz pratos que ficaram deo plantio e a colheita, colocando
líciosos”, afirma sem modestia.
a mão na massa se necessário,
A jovem cooperada também faz junto com o pai e os irmãos. Tamquestão de aproveitar tudo que é bém está sempre se aprimoranproduzido na propriedade. Co- do, fazendo cursos, acompamo moram no sítio, têm criações nhando palestras e dias de camde galinhas caipiras, produzem po da Cocamar e as novas tecnolegumes, verduras, frutas e tem- logias. “Tinha uma enxadinha
peros, para consumo da famí- quando criança e ajudava brinlia, mas comercializam o exce- cando”, conta, ressaltando que
dente, obtendo uma renda a tudo que faz, gosta de fazer bem
mais. “Não gosto de usar condi- feito.

“Sobrevivemos da propriedade.
Não podemos parar ou deixar
perder tudo que meus pais conquistaram em suas vidas”. Os
avós Guilhermina e Geraldo se
mudaram de São Paulo para Assaí em 1945 e tudo que a família
conquistou foi com muito trabalho.
CANJIQUINHA COM BACON
E CALABRESA
INGREDIENTES
• 500 g de canjiquinha
• 450 g de linguiça calabresa
• 300 g de bacon
• 2 cebolas grandes picadas
• 2 tomates picados
• 4 dentes de alho
• Talo de cebolinha picado
• 2 colheres (sopa) de óleo
de soja Cocamar
• Sal
• Pimenta do reino
• Colorau a gosto
• Cheiro verde a gosto
(cebolinha e coentro)

xe de molho por duas horas.
Escorra a água e reserve. Numa panela grande frite a calabresa e o bacon e escorra o
óleo. Na mesma panela, refogue o alho com o talo da cebolinha, acrescente o coloral, a
cebola e o tomate, deixe refogar alguns minutos e acrescente o bacon e a calabresa.
Mexa bem e coloque a canjiquinha. Tempere com o sal e a

pimenta e vai acrescentando
água quente aos poucos e mexendo de vez em quando para
MODO DE PREPARO
não grudar até dar o ponto. Por
Lave bem a canjiquinha e dei- último, acrescente o cheiro

verde. Em vez do bacon e da calabresa, pode substituir também por peito de frango, costelinha de porco defumada, carne
moída ou pernil de porco.
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