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O
sugestivo slogan “Produzindo
florestas com mãos espe-
ciais” resume bem a pro-
posta do programa Cultivar,

uma realização da Cocamar Coopera-
tiva Agroindustrial que completou 16
anos de atividade dia 22/3. 

INCLUSÃO - Consolidado e reconhe-
cido por importantes premiações con-
quistadas ao longo dos anos, o Cultivar
promove a inclusão de alunos da Asso-
ciação dos Pais e Amigos dos Excepcio-
nais (Apae) no mercado de trabalho.

PRODUÇÃO DE MUDAS - Contratados
pela cooperativa Cocamar, eles cum-
prem expediente diário elaborando
mudas de espécies nativas nos viveiros
da instituição nas cidades de Maringá
e Rolândia, no Paraná. 

‘MAESTRIA’ - Jaqueline Almagro Xan-
der, 32 anos, casada, reside no vizinho
município de Floresta e desde 2008
participa do programa, em Maringá.
Segundo a instrutora de produção de
mudas, pedagoga Rose Santos, “a Ja-
queline desenvolve suas funções com
maestria”.

ALEGRIA - Para a aluna, participar de
uma iniciativa assim é motivo de ale-
gria. “Eu gosto muito de estar aqui,
mexer com plantas faz bem e a gente
ajuda o meio ambiente”, diz ela, que,
com seu salário, tem a oportunidade de
ajudar nas despesas de casa.  

NÚMEROS - Rose explica que em Ma-
ringá são 24 participantes de diferen-
tes faixas etárias e 12 em Rolândia,
onde a supervisão é feita por Ingrid
Gulzow. 

RETORNO - Durante os dois primeiros
anos da pandemia, em 2020 e 2021,
as equipes permaneceram em casa. No
entanto, diante da sensível redução
dos níveis de contaminação neste ano,
as atividades vêm sendo retomadas,
embora ainda com bastante cuidado e
observando um revezamento do pes-
soal. 

UMA IMENSA FLORESTA - Segundo
Rose, a meta para este ano é produzir
cerca de 80 mil mudas nos dois vivei-
ros, destinadas pela cooperativa a pro-
dutores cooperados para a recom-

posição de áreas de preservação per-
manente. “Em 16 anos, com certeza
ajudamos a formar uma imensa flo-
resta”, comenta, lembrando que algu-

mas das espécies cultivadas são ja-
tobá, ipês, paineira, araçá vermelho,
goiaba, quina, jacarandá, figueira e ou-
tras.

Programa Cultivar ajuda a
formar florestas há 16 anos 
Consolidado e reconhecido por importantes premiações conquistadas,
iniciativa promove a inserção de alunos da Apae no mercado de trabalho

INCLUSÃO SOCIAL
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A
Cocamar comemorou seus 59
anos no dia 27 de março tra-
balhando intensamente, como
faz todos os dias, para que a

cooperativa seja cada vez mais sólida,
transparente e supere sempre às ex-
pectativas de seus associados. 

Eles se sentem seguros ao entregar
suas safras, pelas quais recebem pre-
ços justos e com pagamento no ato da
venda (lembrando que a cooperativa é
a balizadora de mercado que norteia a
concorrência); realizam bons negócios
com a aquisição de insumos, imple-
mentos e maquinários; têm a seu dis-
por orientação a respeito de novas
práticas e tecnologias para o aumento
sustentável da produtividade das la-
vouras; retorno de resultados ao final
do exercício, enfim.

A função básica da cooperativa, em es-
sência, é possibilitar que a sociedade,
formada em sua grande maioria por
pequenos e médios produtores, não
apenas consiga se manter competitiva
em seus negócios, como continue tri-
lhando seu caminho e crescendo com
segurança e inovação, o que seria im-
praticável se cada um trabalhasse in-
dividualmente.

Em um segmento tão concorrido como
o agropecuário, no qual predominam
grandes corporações multinacionais, o
cooperativismo é o anteparo que ser-
ve de proteção às famílias de coope-
rados, os quais conduzem suas ativi-
dades com a tranquilidade de conta-
rem com uma retaguarda que também
os representa politicamente e defende
os seus interesses.

Por isso é fundamental que os coope-
rados sejam cada vez mais participati-
vos, fortalecendo a estrutura que
pertence a eles e a seus familiares.
Uma cooperativa forte e bem estrutu-
rada é indispensável para que o mer-
cado regional se mantenha em equi-
líbrio, coíba ações exploratórias por
parte da concorrência (fato comum
em regiões onde não há cooperativas),
seja importante também para o de-
senvolvimento econômico local, sem
deixar de lado o intenso trabalho social
que realiza. 

Cooperar é vislumbrar futuro, é somar
esforços pelo bem de todos, é tornar
menos difíceis as realizações e a busca
por soluções, é construir a cada dia
uma realidade mais favorável para os
que adotam essa prática.

Ao longo de seus 59 anos, a Cocamar
soube superar inúmeros desafios e al-
cançar conquistas que hoje se refle-
tem muito positivamente na qualidade
de vida de seus mais de 16,5 mil coo-
perados espalhados por centenas de
municípios dos estados do Paraná, São
Paulo e Mato Grosso do Sul, servidos
por uma ampla rede de unidades de
atendimento.   

Com o avançar do planejamento es-
tratégico 2020/2025, estamos fa-
zendo dentro da Jornada do Coope-
rado, com certeza, uma cooperativa
ainda melhor, que se sobressai entre
as melhores e mais bem administra-
das do país, tendo crescido forte-
mente em participação de mercado
em todas as regiões onde está pre-
sente, ampliando a oferta de serviços
prestados aos cooperados que ex-
pressam seus níveis de satisfação em
várias pesquisas. 

Em resumo, estamos trabalhando pa-
ra que sejam atendidos com eleva-
dos padrões de excelência. Este é um
compromisso que assumimos para um
futuro próximo e, com muita satisfa-
ção, iremos celebrar nos nossos 60
anos!

Fazendo uma Cocamar
melhor a cada dia  

PALAVRA DO PRESIDENTE

Divanir Higino,
presidente da Cocamar

Na celebração de nossos 59 anos, a certeza de que a
cooperativa avança para uma realidade ainda mais promissora,
com a confiança e a ativa participação dos cooperados

Cooperar é vislumbrar futuro, é somar esforços pelo bem
de todos, é tornar menos difíceis as realizações e a busca
por soluções, é construir a cada dia uma realidade mais
favorável para os que adotam essa prática



F
undada há sete anos em Assaí,
município de 14 mil habitantes da
região metropolitana de Londrina,
no norte do Paraná, uma escola

técnica mostra ser possível, por meio de
parcerias público-privadas, preparar os
filhos de produtores rurais para que par-
ticipem da gestão dos negócios familia-
res e, no futuro, sejam superadas de
forma mais natural eventuais dificuldades
no processo sucessório. O Rally Coca-
mar de Produtividade foi conhecer a ins-
tituição que é referência no estado. 

CARRO-CHEFE - Com cerca de 800 alu-
nos, dos quais 50% ligados à agricultura
em oito municípios da região, o Centro
Estadual de Educação Profissional Maria
Lydia Cescato Bomtempo oferece cinco
cursos de ensino médio, sendo o de
Agronegócio o carro-chefe, reunindo
350 estudantes em turmas pela manhã
e à noite. 

EMPREENDER - Sob o lema “empreen-
dedorismo e inovação na educação”, a
escola mantém parcerias com o Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae) e organizações como
a Cocamar Cooperativa Agroindustrial,
conforme explica o diretor Aquiles Fer-
nandes. “Buscamos despertar o empre-
endedorismo entre os alunos”, pontua,
salientando que, com o Sebrae, a insti-
tuição obteve um salto de qualidade, sin-
tonizada à realidade regional, essencial-
mente agrícola, e apta a atender uma de
suas principais demandas: a capacitação. 

DISCIPLINAS - Em suma, quem se ma-
tricula em Agronegócio tem como obje-
tivo qualificar-se para o mercado de
trabalho, chegar a uma universidade ou
ajudar a família a desenvolver o seu ne-
gócio, o que tem sido bastante comum.
Para isso, os estudos contemplam ges-

tão e administração rural, toda a cadeia
produtiva vegetal e animal, marketing e
outras disciplinas afins. São três anos de
duração do curso, pela manhã, com es-
tudantes da faixa entre 14 a 18 anos, e
um ano e meio à noite, com alunos de 18
a 65 anos. “Temos vários produtores
frequentando as aulas no horário no-
turno”, observa Fernandes. 

HACKATONS - Para a instituição, parce-
rias como a Cocamar não são apenas
para que os alunos encontrem, futura-
mente, oportunidades de trabalho. Com
a cooperativa já foram promovidas duas
edições de hackatons, maratonas em
que grupos de estudantes, utilizando re-
cursos digitais, competiram sob o desa-
fio de apresentar soluções para apri-
morar o atendimento aos produtores. 

INOVAÇÃO - Além disso, uma visita em
2019 de professores e alunos à sede da
Cocamar em Maringá, acabou resul-
tando na criação de um espaço de inova-
ção dentro da escola, chamado de
FabLab. “Nosso interesse é estreitar
cada vez mais os laços com a instituição
pela sua importância para o desenvolvi-

mento das famílias de produtores da re-
gião”, afirma o gerente da unidade local
da cooperativa, Gustavo Ferreira. 

EM DESTAQUE - “Queremos ser desafia-
dos, isto nos motiva”, frisa o diretor,
lembrando que a escola tem tradição de
participar de hackatons durante a Expo-
Londrina, uma das principais feiras agro-
pecuárias do país, sempre conquistando
premiações. A instituição, a propósito, é
uma das realizadoras da Expotec, expo-
sição tecnológica anual de Assaí, já pro-

gramada para os dias 28 e 29 de outu-
bro, em que são apresentados projetos
inovadores desenvolvidos pelos alunos.
Há alguns anos, os visitantes da Expotec
conheceram, entre vários outras inova-
ções, uma cadeira de rodas movida por
voz e uma estufa cujas operações eram
acionadas pelo celular.  

NA CIDADE - Com a Prefeitura, a par-
ceria tem rendido muito frutos, cita Fer-
nandes. No período natalino de 2021,
por exemplo, os alunos de todos os

Escola técnica de Assaí
capacita filhos de produtores
Objetivo é que participem da gestão dos negócios familiares e, no futuro, sejam
superadas de forma mais natural eventuais dificuldades no processo sucessório

RALLY COCAMAR
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O diretor da instituição, Aquiles Fernandes, e o gerente
da unidade da Cocamar em Assaí, Gustavo Ferreira



cursos se empenharam em desenvolver
a decoração das vias públicas da cidade
a um custo três vezes menor em com-
paração ao orçamento recebido de uma
empresa. A instituição também participa
da instalação de uma incubadora com o
poder público e um comitê gestor, tra-
balha na implantação de um viveiro mu-
nicipal em área e 7 mil metros quadrados
e vai ganhar neste ano uma praça intei-
ramente sustentável, destinada ao lazer
dos moradores e também para servir de
estudos, em frente ao estabelecimento. 

TRABALHO SOCIAL - Entre outras ativi-
dades, com sua tecnologia, por contar
com uma impressora 3D, a escola se
prestou, ainda, a realizar um trabalho
social durante os momentos mais críti-
cos da pandemia em 2020 e 2021, em
que imprimiu e forneceu a entidades de
Londrina, a 45 quilômetros, 700 “más-
caras-escudo”.

MODERNIZAR - Duas estudantes do úl-
timo ano de Agronegócio, Natasha Akemi
e Giovana Rodrigues Borges, ambas de
17 anos, residem na propriedade rural
com suas famílias, estão se preparando
para ingressar na universidade e, ao
mesmo tempo, se capacitando para co-
meçar a ajudá-las na gestão. “Meu ob-
jetivo é apoiar minha família a se desen-
volver na atividade, pois são muitos os
desafios”, diz Akemi. 

NOVA LINGUAGEM - Um desses desa-
fios é o avanço da digitalização na agri-
cultura, que requer o constante apri-
moramento dos produtores para lidar,
por exemplo, com os maquinários. Gio-
vana é uma das três filhas do casal Már-
cio e Josy, produtores de soja, milho e
trigo numa área de 85 hectares em
Assaí. Márcio diz apostar nos estudos
que a filha vem fazendo na escola téc-
nica, para ajudar a ele e a esposa a se
manterem atualizados a respeito dessa
nova linguagem que se impõe rapida-
mente no campo, a partir das ferramen-
tas digitais, que os jovens têm mais
facilidade em assimilar e utilizar. “O curso
técnico nos capacita justamente para
isso”, afirma Giovana.    

SER ALGUÉM - “Quando o aluno ingres-
sa em nossa instituição, ele está deter-
minado em ser alguém”, comenta o
coordenador do curso de Agronegócio,
Fábio Ikeda, frisando que, durante as
aulas é trabalhado intensamente junto
às turmas a questão do empreendedo-
rismo, como já foi dito. “Os estudantes
saem aptos a ajudar seus familiares a
modernizarem a gestão do negócio”,
destaca. 

CURSOS - Além de Agronegócio, o Cen-
tro Estadual de Educação Profissional
Maria Lydia Cescato Bomtempo mantém
os cursos de Eletroeletrônica, Edifica-

ções, Mecânica Industrial e, mais recen-
temente, passou a contar também com
Desenvolvimento de Sistemas. Para
2023 está previsto o início de Agroeco-
logia. 

SOBRE O RALLY - O Rally Cocamar de
Produtividade, em sua sétima edição
consecutiva, conta com o patrocínio das
seguintes empresas: Basf, Fairfax do

Brasil - Seguros Corporativos, Fertilizan-
tes Viridian, Zacarias Chevrolet e Sicredi
União PR/SP (principais), Cocamar Má-
quinas, Lubrificantes Texaco, Estratégia
Ambiental e Irrigação Cocamar (institu-
cionais), com apoio da Aprosoja/PR, Cesb
e Unicampo.
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O coordenador do curso de Agronegócio, Fábio Ikeda

Giovana (na sala de aula e com os pais e a irmã na propriedade) pretende ajudar a família a aprimorar a gestão da propriedade





Aos 36 anos, o cooperado Douglas
Chiconato, de Cambé (PR), onde ele
e o pai José Carlos cultivam grãos em
cerca de 200 hectares, dos quais
10% próprios, é exemplo de produtor
que cresce aproveitando as oportu-
nidades oferecidas pela Cocamar.
Suas lavouras naquele município e na
vizinha Rolândia são conduzidas sob a
orientação técnica da cooperativa e
apresentam boas médias de produti-
vidade. 

A APOSTA - O grande salto de cres-
cimento do produtor, entretanto, se
deu a partir de 2019, quando Dou-
glas foi convidado pela Cocamar a
participar do projeto piloto do pro-
grama de renovação de canaviais
mantido em parceria com a usina Co-
cal no Pontal do Paranapanema,
oeste paulista. Ele fez parte de um
grupo de 21 cooperados que aceitou
encarar o desafio de produzir soja
numa área de 5,1 mil hectares arren-
dada pela cooperativa junto àquela
companhia. Douglas recebeu em Nan-
tes a equipe do Rally Cocamar de
Produtividade. 

EXPERIÊNCIA - “Eu já tinha alguma
experiência em lidar com solos areno-
sos e fui em frente”, diz. Por isso,
não deu ouvidos a alguns produtores
que, na época, tentaram desestimulá-
lo, sob o argumento de que no aba-
fado oeste de São Paulo a cultura da
soja seria inviável. 

SUCESSO - Três anos depois, na atual
safra de soja 2021/22, ora em fase
de colheita, Douglas fala da própria
trajetória na região para demonstrar
o sucesso do programa conduzido
pela Cocamar e também para ressal-
tar que o oeste paulista é, sim, um
lugar para quem quer crescer.

EXPANSÃO - Nesse curto período, o
produtor conseguiu ampliar de forma
considerável as áreas que ele e o pai
plantam com soja: além dos cerca de

200 hectares em Cambé e Rolândia,
há aproximadamente outros 400 no
município de Nantes (SP) - quase na
divisa entre os dois estados e dis-
tante apenas 130 quilômetros de
Cambé. 

MELHOR QUE NO PR - “Para mim, é
um sonho que estamos conseguindo
realizar”, afirma Douglas, referindo-
se ao crescimento, salientando que
neste ano, por causa dos problemas
climáticos ocorridos no Paraná, a
rentabilidade está sendo maior nas
áreas do programa.  

Programa de Renovação de
canaviais é caminho para crescer 

RALLY COCAMAR
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Marcos Chiconato:
“É um sonho que

estamos conseguindo
realizar” 
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O gerente de negócios da Cocamar,
Marco Antônio de Paula, que idealizou
e responde desde o início pela coor-
denação do programa de renovação
de áreas de canaviais, informa que
foram cultivados 28,8 mil hectares
com soja no Pontal do Paranapanema,
em parceria com três usinas. 

DESENVOLVIMENTO - Do total da
área, ao menos 30% de lavouras
apresentam desenvolvimento satisfa-
tório, com previsão de produtividade
de 50 sacas por hectare ou acima
desse patamar. Nos 70% restantes,
as médias devem ficar um pouco
abaixo, como reflexo dos períodos de
estiagem, causados pelo fenômeno La
Niña, que castigaram várias regiões
brasileiras.

PRODUÇÃO - De qualquer forma, o
programa deve resultar na produção
de 55 mil toneladas de soja, mon-
tante que, somado à comercialização
de insumos, gera uma movimentação
financeira superior a 230 milhões de
reais.

SUPORTE - A Cocamar coordena o

arrendamento com as usinas, presta
orientação técnica aos produtores,
fornece os insumos e recebe as sa-
fras em suas unidades de Mirante do
Paranapanema, Iepê e Cruzália. 

A SALVAÇÃO - “Neste ano, o pro-

grama representou a salvação para
muitos produtores que não consegui-
ram boas médias no Paraná”, observa
de Paula, mencionando ainda que a
realização se reflete positivamente na
economia de diversos municípios pau-
listas.

PRODUTIVIDADE - Enquanto
em Cambé e Rolândia a expectativa é
de uma produtividade de 45 sacas de
soja por hectare, em Nantes a média
esperada é maior, por volta de 50
sacas. Mas como nas áreas do pro-
grama o custo com arrendamento é
bem menor em comparação ao prati-
cado no Paraná, o resultado final
acaba sendo superior. 

CRESCER - “Sempre tivemos renta-
bilidade com a participação no pro-
grama”, comenta o cooperado, que a
cada ano tem aumentado suas áreas
em pelo menos 30%, “e nosso obje-
tivo é continuar expandindo”. 

ESTRATÉGIA - O produtor conta que,
por enquanto, vem reinvestindo tudo

na modernização do parque de maqui-
nários, visando a ter estrutura para
manter o seu ritmo de crescimento.
E que, como estratégia para produzir
bem, o melhor é realizar o plantio um
pouco mais tarde, entre o final de ou-
tubro e início de novembro, a exemplo
do que fez neste ciclo. 

FOCO - Para o engenheiro agrônomo
César Nardi, da Cocamar, que assiste
tecnicamente o cooperado Douglas
Chiconato, o sucesso dos produtores
no programa está diretamente rela-
cionado à forma como eles conduzem
suas lavouras. “É preciso que o foco
e a atenção sejam os mesmos dados
às suas terras, fazendo as aplica-
ções, por exemplo, nos momentos
certos.” 

RALLY COCAMAR
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São 28,8 mil hectares cultivados
no Pontal do Paranapanema

O produtor Douglas Chiconato,
de Cambé, dobrou suas áreas

de soja com o plantio em
Nantes (SP). Na foto acima,
com o gerente de negócios
Marco Antônio de Paula, e
o agrônomo César Nardi, 





A
lém de atender aos interesses
de seus 16,5 mil produtores
cooperados servidos por uma
rede de estruturas em cerca

de 100 municípios dos estados do Pa-
raná, São Paulo e Mato Grosso do Sul,
a Cocamar Cooperativa Agroindustrial
está voltada também a contribuir, com
suas atividades, para o desenvolvimento
econômico e social das regiões onde
atua. 

MARCANTE - De acordo com o presi-
dente executivo Divanir Higino, “a preo-
cupação com o constante crescimento
técnico dos produtores, bem como em
ajudar a fortalecer economicamente as
regiões onde mantém operações, é
marcante no momento em que a coope-
rativa comemora a passagem de seus
59 anos”. 

ENTRE AS PRINCIPAIS - Fundada em
27 de março de 1963 por um grupo de
46 produtores de café, a Cocamar di-
versificou os seus negócios ao longo das
décadas e se posiciona atualmente
entre as principais organizações coope-
rativistas do país, gerando 3,5 mil pos-
tos de trabalho diretos. 

BENEFÍCIO - O apoio ao desenvolvi-
mento regional ocorre de várias manei-
ras. Por meio da abertura de modernas
estruturas de atendimento nas regiões,
beneficia grande número de produtores,
oferecendo a eles insumos de qualidade,
orientação técnica especializada nas la-
vouras e segurança no recebimento de
suas safras.

APOIO AOS PRODUTORES - O município
de Mirante do Paranapanema, no Pontal
do Paranapanema, oeste paulista, é
exemplo disso. Recentemente, a Coca-
mar inaugurou ali uma ampla estrutura

operacional, que demandou R$ 31 mi-
lhões. O objetivo é oferecer respaldo
técnico e logístico aos produtores que
apostam na expansão da agropecuária
na região e garantir suporte a um pro-
grama de renovação de canaviais, com
a cultura da soja, que a cooperativa
mantém em parceria com três usinas e
envolve 106 famílias de cooperados. 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - Ini-
ciado em 2019, o programa de renova-
ção já atinge 28,8 mil hectares de la-
vouras cultivadas em sistema de meiosi
e a previsão é originar 55 mil toneladas
do grão. Somando as vendas de insu-
mos, a movimentação financeira com a
safra deve passar de R$ 230 milhões,
impactando a economia de vários muni-
cípios onde a paisagem rural se resumia
a pastagens e canaviais e são carentes
em novas alternativas. 

ILPF - Desde 1996 a Cocamar é tam-
bém uma das principais fomentadoras
no país do programa de integração la-
voura-pecuária-floresta (ILPF), um mo-
delo inovador e sustentável em que pas-
tos degradados são incorporados à mo-
derna produção de grãos durante os
meses quentes. Como essa iniciativa in-
clui o plantio de braquiária para pasta-
gem após a colheita, o solo é reestru-
turado e o produtor vai ter mais volume
de alimentação para o gado no inverno. 

FLORESTA - A integração se completa
com o “F” de floresta, no caso renques
de eucaliptos plantados em espaços in-
tercalares que garantem conforto tér-
mico aos animais e uma renda extra
com a venda da madeira. São mais de
230 mil hectares com diferentes forma-
tos de integração no noroeste para-
naense e nos estados vizinhos, assis-
tidos pela cooperativa.

CONSÓRCIO - A braquiária entra tam-
bém em consórcio com o milho de in-
verno com a finalidade de revitalizar o

solo, gerar palhada para o plantio direto
no verão e contribuir para o aumento da
produtividade da soja. 
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Desenvolvimento regional
é uma das marcas 

O constante crescimento técnico dos produtores e ajudar a fortalecer a economia
das regiões onde mantém operações são as principais preocupações da cooperativa
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TRANSFERÊNCIA DE TECNO-
LOGIAS - A Cocamar trabalha intensa-
mente no sentido de transferir conhe-
cimentos e tecnologias aos cooperados
para que eles promovam o aumento da
produtividade de suas lavouras e se
mantenham competitivos. Para isso, or-
ganiza uma extensa agenda de eventos
técnicos em todas as regiões. 

RETORNO DE RESULTADOS - No final de
2021, a cooperativa distribuiu R$
135,4 milhões aos seus cooperados a
título de sobras, retorno de conta-capi-
tal e pagamento por participação em di-
versos programas. Segundo explica o
presidente Divanir Higino, “os resulta-
dos retornam ao final de cada exercício
aos cooperados, que são os donos da
organização”. O volume de dinheiro, re-
passado sempre no mês de dezembro,
ajuda a aquecer o comércio principal-
mente nas pequenas cidades. 

PREOCUPAÇÃO SOCIAL - Entidades as-
sistenciais de mais de 150 cidades, bem
como hospitais, são servidos por um

amplo programa social implementado
pelo Instituto Cocamar, que inclui arre-
cadação de alimentos, roupas, doação
de álcool, equipamentos e outros mate-
riais, além da realização de campanhas
como a União Solidária - desenvolvida
em parceria com o Sicredi - em que
mais de 500 entidades capitalizaram
cerca de R$ 3,5 milhões para seus pro-
jetos. “Levamos muito a sério o princípio
sétimo do cooperativismo, que é o apoio
às comunidades onde estamos inseri-
dos”, ressalta o presidente. A Cocamar
é signatária do Pacto Global para a Sus-
tentabilidade, da Organização das Na-
ções Unidas. 

SOLIDARIEDADE EM DOBRO - Nessa
linha, para marcar o aniversário de 59
anos, a exemplo do que fez em 2021, a
Cocamar promoveu a campanha Solida-
riedade em Dobro para a arrecadação
de gêneros alimentícios, os quais têm
como destino entidades assistenciais
credenciadas. Ao seu final, a cooperativa
dobrou as quantidades conseguidas
junto aos colaboradores e cooperados.  

COCAMAR 59 ANOS 

“A inovação é também uma das prin-
cipais marcas da Cocamar”, resume
o presidente Divanir Higino. Dentre
várias outras iniciativas nesse que-
sito, desde 2014 a cooperativa é
gerida por uma diretoria executiva,
modelo esse adotado posterior-
mente por outras organizações do
setor. O sucesso da Cocamar pode
ser avaliado não só pelos números
recordistas conquistados nos últi-
mos anos, como o faturamento de
R$ 9,6 bilhões em 2021, 37%
maior em relação aos R$ 7 bilhões
do ano anterior. 

Várias premiações recentes pres-
tam um reconhecimento à forma
como é conduzida, destacando-se
a faixa ouro em excelência de ges-
tão concedida pelo Sistema Orga-
nização das Cooperativas Bra-
sileiras (OCB) e Sescoop Nacional,
e o prêmio gestão Delloite, sem
esquecer que no ano passado a
Cocamar foi eleita por uma impor-
tante publicação nacional, a revis-
ta IstoÉ Dinheiro, como a melhor
cooperativa agropecuária do país,
após avaliar um conjunto de indi-
cativos.

Inovação e reconhecimentos

Distribuição de bolo de aniversário
para os cooperados que passaram
pelas unidades de atendimento da Co-
camar marcaram a passagem dos 59
anos da cooperativa.

Bolo e fotografias
no aniversário 

Acesse o QRCode para ver
mais fotos da distribuição
de bolo nas unidades 



O
s contratempos climáticos
ocorridos e os resultados da
safra 2021/22 deixaram
evidente a importância de

cuidar do solo e o que ocorre quando
não se atenta para práticas simples e
necessárias como cobertura do solo,
rotação de culturas, calagem e outros
cuidados que fazem diferença na es-
truturação física, biológica e química
do solo e na produtividade das lavou-
ras. 

CHUVAS - “Tanto a falta, quando o ex-
cesso de água pode ser danoso, depen-
dendo do tipo de solo que a propriedade
possui e das condições em que se encon-
tra”, afirma o gerente técnico Rafael
Furlanetto. Isso ficou claro este ano. De
um modo geral, os produtores perderam
na semeadura, por causa de chuvas pe-
sadas que ocorreram logo após o plantio
em outubro, que chegou a cerca de 400
mm por metro quadrado em alguns lo-
cais. Estas selaram o solo e impediram a

germinação das plantas, demandado o
replantio de uma área de 25 mil hecta-
res na região da Cocamar. 

ESTIAGEM - Também perderam com
erosões, deixando de acumular todo
esse volume de água no solo, o que fez
falta mais tarde. E finalmente, perderam
ainda mais com a seca em novembro e
dezembro, considerada uma das mais se-
veras das últimas décadas, com prejuízos
que devem chegar a mais de % na pro-

dutividade de soja na região da coopera-
tiva. 

DIAGNÓSTICO - A necessidade de olhar
com mais atenção para o solo também
ficou clara no diagnóstico da qualidade
do manejo e o impacto de modelos de
produção aprimorados sobre a fertilidade
do solo nas regiões Norte e Noroeste do
Paraná, trabalho desenvolvido pela Em-
brapa Soja, de Londrina, em conjunto
com a Cocamar. A conclusão foi que a
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Sistema predominante na região, de soja-milho, sem diversificação de
culturas ou consórcio milho e braquiária, tem limitado o potencial
produtivo, levando a reduções drásticas na produtividade em anos mais secos
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qualidade do manejo do solo nestas re-
giões está abaixo do desejado ante o
conjunto de tecnologias e informações
disponíveis ao produtor, o que mostra
que há muitas oportunidades de melho-
rias com a adoção de práticas e tecno-
logias amplamente validadas pela
pesquisa e, em geral, conhecidas dos
produtores.

RESULTADO - O trabalho da Embrapa
mostra que o sistema predominante na
região, de soja-milho, sem a diversifica-
ção de culturas ou sem o consórcio milho
e braquiária, tem limitado o potencial
produtivo, levando a reduções drásticas
na produtividade das culturas em anos
mais secos. E que o produtor que faz o
plantio de braquiária no inverno, de
forma solteira ou em consórcio com o
milho, consegue ter um aumento de
25% de produtividade na soja ao longo
do tempo.

PERDEU MENOS - “Se as lavouras tives-
sem palha na cobertura e raízes no sis-
tema, que mantivessem o solo coberto
e descompactado, o problema teria sido
minimizado. A diferença entre os produ-
tores que adotam sistema de manejo de
solo diferenciado e os que adotam o sis-
tema padrão, com sucessão de soja e
milho, fica evidente em anos com estia-
gens”, diz o gerente técnico, ressaltando
que “todos perderam este ano, mas
quem tem manejo aprimorado perdeu
menos”. 

LIÇÃO DE CASA - Furlanetto comenta
que atualmente, dez dias sem chuvas já

é caracterizado como seca e as lavouras
sentem o efeito porque as raízes não
crescem em profundidade, por causa da
compactação do solo, e não conseguem
acessar a água armazenada, isso quando
essa água consegue ser armazenada por-
que em vez de infiltrar, escorre sobre o
solo compactado provocando também
erosão. “Os produtores que fazem a lição

de casa e manejam o solo adequadamen-
te, ficam 10 a 15 dias sem chuvas e sem
reduzir a produtividade. Este ano, entre-
tanto, teve lavouras que ficaram mais de
70 dias sem chuvas e com registro de
altas temperaturas. Aí não tem como evi-
tar perdas. Mas, mesmo assim, a palha
e enraizamento amenizaram as perdas,
rendendo resultados melhores do que
onde é feito sucessão soja e milho”.

ANOS NORMAIS - Pesquisas mostram
que a produtividade média da soja e milho
no Paraná encontra-se aquém do poten-
cial genético devido principalmente ao
não atendimento pleno das necessidades
hídricas das plantas. Isso significa que,
mesmo em safras consideradas “nor-
mais” do ponto vista climático, a produ-
tividade das culturas no Paraná tem sido
limitada pela ocorrência de déficit hídrico.
“Há produtor que está colhendo 120 a
130 sacas por alqueire e o vizinho está
conseguindo 180, 190 ou até mais. As
condições de chuvas são iguais para
ambos, mas o que os diferencia é o ma-
nejo”, apontou Furlaneto.  

TECNOLOGIA - A boa notícia é que exis-
tem tecnologias para enfrentar isso,
com menor impacto sobre a produção,
que reduzem o estresse das plantas. “O
seguro do produtor está no solo e um
bom manejo ameniza consideravelmente
os impactos climáticos sobre a safra.
Temos que adotar práticas conservacio-
nistas e possibilitar que as raízes das
plantas cresçam em profundidade”, re-
sume Furlanetto. 

ANÁLISE - No trabalho desenvolvido pela
Embrapa, em parceria com a Cocamar,
foi feita uma análise ampla da qualidade
do manejo e a fertilidade do solo em mo-
delos de produção padrão, com sucessão
de cultivo de soja e milho safrinha ou soja
e trigo. Foram identificados fatores que
limitam o aumento da produtividade, a
estabilidade de produção face à ocorrên-
cia de adversidades climáticas e a ren-
tabilidade nas diferentes regiões em que
a cooperativa atua. Também foi avaliado
o impacto de modelos de produção apri-
morados, com maior diversidade de es-
pécies vegetais e a inserção de palha e

Fotos menores mostram as condições dos solos nos plantios de soja sem e com palhada

Infiltrômetro de aspersão modelo de Cornell



raízes, especialmente com uso de bra-
quiária ruziziensis, solteira ou consor-
ciada com o milho segunda safra.

PERFIL DE SOLO - Segundo o gerente
técnico da Cocamar, o trabalho deixou
evidente que o aumento da produtividade
e da estabilidade de produção está as-
sociado, em grande parte, à adoção de
tecnologias que aumentem a disponibili-
dade de água às plantas. Isso envolve a
construção de um perfil de solo sem im-
pedimentos físicos (compactação), quí-
micos (acidez excessiva, com baixos
teores de cálcio, fósforo e presença de
alumínio tóxico) e biológicos (nematoides
e fungos fitopatogênicos) ao cresci-
mento radicular, possibilitando um maior
volume de solo explorado em busca de
água, sobretudo nas camadas mais pro-
fundas. A melhoria da estrutura do solo
e a sua cobertura com palha, além de fa-
vorecer o crescimento das raízes, pro-
porciona maior taxa de infiltração e
armazenamento e retenção de água dis-
ponível às plantas (em até 40%), bem
como otimiza os fluxos de água, oxigênio
e nutrientes do solo para as raízes. 

MANEJO INADEQUADO - Quando há um
manejo inadequado, o solo não consegue
absorver toda a água da chuva levando
a erosão, perda de solo, da camada mais
fértil, de fertilizantes, da matéria orgâ-
nica e a uma baixa taxa de infiltração da
água no solo. Nas áreas do projeto, com
a ajuda de um simulador portátil de
chuva, foi medida a capacidade do solo
de infiltrar água, mostrando que há la-
vouras, onde o manejo padrão é adotado,
em que a infiltração de água foi de 4,6
milímetros por hora, enquanto onde é
adotado o manejo aprimorado, teve área
que registrou a infiltração de 190 milí-
metros de água por hora. “É água que
faz falta nos momentos de estiagem”,
enfatiza Furlanetto.

AMBIENTES RESTRITIVOS - O gerente
técnico comenta que é preciso conside-
rar também que a tendência é que o
plantio de soja cresça em solos mais are-
nosos, em ambientes mais restritivos,
condição onde o manejo adequado do
solo é fundamental para se ter resulta-
dos. “São técnicas de manejo que tra-
zem maior estabilidade de produção.
Antigamente os solos eram mais férteis
e estruturados e os produtores se
davam ao luxo de não adotar boas práti-
cas porque o solo correspondia e produ-
zia bem. Mas, hoje, quando as condições
climáticas são extremas, não favoráveis,
os problemas aparecem. Safras com
condições climáticas desfavoráveis têm
sido cada vez mais frequentes e a ten-
dência é que esses problemas se acen-
tuem”, alerta.

BRAQUIÁRIA - Por isso a Cocamar tem
fomentado junto aos produtores algu-
mas práticas, como o consórcio de
milho e braquiária, que vai garantir ma-
téria orgânica para o solo, as raízes vão
ajudar a descompactá-lo e as raízes das
culturas seguintes vão conseguir bus-
car a água que fica armazenada no sub-
solo. “O grande desafio é manejar o
solo, olhando para a fertilidade integral
dele, ou seja, os aspectos físicos, quí-
micos e biológicos”, diz Furlanetto, as-
sinalando que essa é uma bandeira que
a Cocamar desenvolve há bastante
tempo, apoiada pela Embrapa. A prática
tem confirmado que a rentabilidade é
maior quando se faz o cultivo de soja no
verão, e no inverno uma pequena por-
ção da propriedade é destinada a uma
cobertura, como a braquiária solteira,
ou o cultivo do milho em consórcio com
a braquiária. Na integração lavoura-pe-
cuária, a braquiária semeada no in-
verno, serve ainda de alimento para o
gado em um período crítico, quando o
frio acaba com as pastagens.

PALHADA - A cobertura proporcionada
pela palha conserva a umidade e modula
a temperatura do solo, proporcionando
um ambiente adequado à atividade bio-
lógica, redução da infestação de plantas
daninhas e dos danos de determinadas
doenças, menor risco de erosão hídrica,
diminuição das perdas de água por eva-

poração, com o consequente aumento
da disponibilidade de água às plantas. A
maior umidade decorrente da cobertura,
por sua vez, diminui a resistência mecâ-
nica do solo, favorecendo o crescimento
das raízes e, consequentemente, aumen-
tando os efeitos das mesmas sobre a es-
trutura do solo.

Aspecto visual da cobertura do solo em áreas agrícolas avaliadas no Norte
e Noroeste do Paraná (safra 2018/2019) sob diferentes modelos de produção:
padrão trigo/soja (a, b, c); padrão milho 2ª safra/soja (d, e, f); e aprimorado

braquiária ruziziensis solteira (g) e consorciada com milho 2ª safra (h, i).

Aspecto visual de amostras diagnóstico da qualidade estrutural do solo (DRES),
em áreas agrícolas avaliadas no Norte e Noroeste do Paraná (safra 2018/2019)
sob diferentes manejos: modelo de produção padrão sem preparo (a, b, c), com

gradagem (d, e, f) e com escarificação (g, h, i); e modelos de produção aprimorados,
sem preparo (j, k, l) e com gradagem (m, n, o). Em cada foto, os números indicam

o índice de qualidade estrutural da amostra (IQEA) pelo DRES.

SOLO
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Degradação do solo é o pior problema
O estudo desenvolvido pela Embrapa em
parceria com a Cocamar mostra que a
degradação da estrutura do solo, por
compactação e desagregação excessi-
vas, é o problema mais grave relacio-
nado ao manejo do solo nas regiões
Norte e Noroeste do Paraná, seguido
da baixa cobertura e acidez do solo.
“Essa condição diminui o crescimento
radicular, reduz a eficiência de uso dos
fertilizantes e limita a disponibilidade de
água e oxigênio às raízes, o que se re-
flete negativamente sobre a produtivi-
dade das culturas especialmente em
anos secos ou com excesso de chuvas
e favorece as perdas de água e solo por
erosão”, conclui o relatório.

COMPACTAÇÃO - Para os pesquisado-
res da Embrapa, o problema da baixa
fertilidade física nestas regiões está no
predomínio de modelos de produção
pouco diversificados, com baixa adição
de palhada e raízes, em alguns casos
associados a operações de preparo do
solo sem critério técnico, o que faz com
que grande parte dessas propriedades
apresente algum grau de compactação,
que não ofereçam as condições ideais
para que uma planta cresça e desen-
volva o seu máximo potencial produtivo.
“O ideal é fazer o revolvimento em úl-
timo caso, quando for absolutamente
necessário, mediante um diagnóstico.
No entanto, o que se observa ainda é
um revolvimento excessivo e sem cri-
térios em algumas regiões”, destaca
Furlanetto.

PREPARO DO SOLO - Embora o plantio
direto seja adotado em 100% das áreas
que participaram do diagnóstico, em
quase metade houve pelo menos um pre-
paro do solo em três safras anteriores,
com uso de escarificadores ou grades.
Mexer no solo sem critérios técnicos eli-
mina a cobertura, causa perda de maté-
ria orgânica e degrada a estrutura do
solo, impondo sérios riscos à sustenta-
bilidade dos sistemas de produção, com
maior perda de água e solo por erosão e
redução da produtividade das culturas
especialmente em anos secos. 

TERRAÇO - Com a ocorrência frequente
de chuvas em grande volume em curto
espaço de tempo, a adoção de práticas
mecânicas de controle da enxurrada,
como o terraceamento e o cultivo em
nível, além do aumento da taxa de infil-
tração de água e da cobertura do solo
são fundamentais para a conservação do
solo, minimizando os processos erosivos.
aumentando a produtividade e a estabi-
lidade de produção, reduzindo os impac-
tos ambientais e racionalizando os cus-
tos, aponta o estudo da Embrapa.

MORRO ABAIXO - Entretanto, o relató-
rio conclui que o que se vê nos últimos
cinco anos, em todo o Estado, é o au-
mento das perdas de água e da camada
mais fértil do solo por erosão hídrica, ao
mesmo tempo em que aumentam os
casos de produtores que retiraram os
terraços de sua propriedade, deixaram
de fazer a manutenção destes e de fazer
o cultivo e pulverizações em nível, reali-
zando as operações morro abaixo, para
melhorar a logística. “Os produtores não
estão dimensionando a máquina para a
propriedade, mas dimensionam a pro-
priedade para a máquina visando apenas
o rendimento operacional”, alerta Furla-
netto. O tráfego de máquinas pesadas,
muitas vezes em condições de umidade
excessiva do solo, é outro fator impor-
tante que justifica a degradação da es-
trutura nas áreas estudadas, assim
como a falta de matéria orgânica e de
palha e raízes no sistema.

CALAGEM - A acidez do solo é um dos
principais fatores que determinam a dis-
ponibilidade e a eficiência de absorção de
nutrientes pelas raízes, limitando a fer-
tilidade, problema que pode ser facil-
mente resolvido com o uso de calcário.
Entretanto, o estudo da Embrapa mos-
tra que a maior parte das áreas analisa-
das na região precisam de calagem.
“Pela elevada relação benefício/custo da
calagem, e por se tratar de uma prática
amplamente conhecida pelos produto-
res, a alta proporção de lavouras com
necessidade de calagem na região é sur-
preendente, e exige da assistência téc-

nica um forte trabalho de conscientiza-
ção dos produtores”, aponta o relatório.
“O produtor tem dado mais atenção a
adubação das lavouras com potássio e
fósforo e deixa de lado princípios básicos
como a análise do solo e a calagem”,
destaca Furlanetto.

INDICADORES - Dentre os itens avalia-
dos no estudo da Embrapa estão o teor
de fósforo e potássio, a saturação por
bases, o teor de matéria orgânica, a taxa
de infiltração estável de água, com o uso
de um simulador de chuva de 300 mm
por hora, e o índice de qualidade estru-
tural do solo, determinado por meio do
Diagnóstico Rápido da Estrutura do Solo
- DRES. Na sucessão de culturas
soja/milho, a maior parte dos indicadores
de qualidade do solo foram classificados
como ruim e alguns regulares, o que
mostra as limitações à fertilidade do
solo. Só os teores de P e K foram clas-
sificados como bons. Já no modelo de
produção com cultivo de milho + bra-
quiária ruziziensis em sucessão à soja, a
quase totalidade dos indicadores foram
enquadrados como “bom” ou “muito
bom”.

PLANTAS DANINHAS - Alguns proble-
mas fitossanitários também têm se in-
tensificado no Paraná nas últimas safras,
entre os quais se destacam o aumento
da infestação de plantas daninhas de di-
fícil controle, como a buva e o capim-
amargoso, bem como da ocorrência e
dos danos de doenças radiculares oca-
sionadas por nematoides e fungos, au-
mentando consideravelmente os custos
de produção e reduzindo as produtivida-

des por causa da competição. Nas lavou-
ras onde havia palhada recobrindo o solo,
entretanto, os problemas foram meno-
res, melhorando a fertilidade integral do
solo e a habilidade competitiva das cul-
turas em relação às plantas daninhas e
reduzindo os danos ocasionados por
doenças radiculares.

SOLUÇÃO - O relatório da Embrapa con-
cluiu que é possível melhorar a qualidade
do manejo do solo nessas regiões utili-
zando práticas e tecnologias já validadas
pela pesquisa e conhecidas pelos produ-
tores. Entre elas, destacam-se a cala-
gem com base na análise química, a
maior diversidade de plantas e aporte de
palha e raízes, o mínimo revolvimento e
a adoção correta de práticas de controle
mecânico da erosão, como o terracea-
mento e o cultivo em nível. Isso propor-
cionaria melhorias significativas na
fertilidade estrutural do solo, com a for-
mação de um ambiente favorável ao
crescimento das raízes e com maior dis-
ponibilidade de água, o que certamente
contribui para mitigar as perdas de pro-
dutividade por seca.

Palha na
cobertura do
solo faz a
diferença na
infiltração de
água no solo
e na prevenção
à erosão



Altas produtividades
com rotação de culturas
Mesmo ficando de 25 a 30 dias sem
chuvas, o cooperado Rodrigo Moura de
Souza, que cultiva 80 alqueires em São
Sebastião da Amoreira, diz que suas la-
vouras não sentiram tanto como as
áreas vizinhas, devendo fechar com
boas produtividades, como em anos
normais.

MILHO NO VERÃO - O segredo é bas-
tante simples: rotação de culturas.
Mesmo após a colheita da soja era pos-
sível ver a palhada das culturas anterio-
res no solo, mantendo a umidade e pro-
tegendo. No inverno, o cooperado planta
milho solteiro e consorciado com bra-
quiária, além do trigo e no verão destina
33% da área para o cultivo de milho
verão e o restante para a soja, seguindo
todas as recomendações técnicas e fa-
zendo todas as correções de acordo com
a análise de solo. “Não faço nada dife-
rente do que a maioria deveria fazer e
sem aumento de gastos. Só cuido do
solo”, afirma.

SEGUROU A ÁGUA - A chuvarada de 150
mm no início da safra também não cau-
sou erosão e foi retida em boa parte no
solo, apesar deste ser inclinado. Além da
palha abundante, solo descompactado
pelas raízes e os terraços ajudaram a se-
gurar a água. “Não adianta usar um
monte de produtos ou as mais modernas
tecnologias se não cuida do solo”, re-

sume, ressaltando que suas produtivida-
des em todas as culturas vêm aumen-
tando ano a ano desde que começou a
cuidar mais do solo.

PALHADA - O cuidado com o solo tam-
bém é o segredo do cooperado Gui-
lherme Martins Gomes, de Assaí,
apesar de que não faltou chuva em sua
propriedade como em outras regiões.
“Elas foram mais frequentes aqui,
mesmo que em volume bem menor do
que o normal”, diz. O diferencial, entre-
tanto, ressalta, é a palhada deixada no
solo pelo plantio de braquiária e aveia
no inverno.

BEM CARO - “O solo aqui tem mais de
70% de argila. É fundamental ter cober-
tura e bastante raiz no sistema para evi-
tar a compactação, facilitar a infiltração
de água e deixar o solo mais poroso”, co-
menta Guilherme que começou a safra
colhendo uma média de 180 sacas de
soja por alqueire ou 74,4 sacas por hec-
tare, caindo um pouco ao longo da co-
lheita. “A terra é um bem muito caro
para se deixar sem cuidado. E não é só
cuidar no aspecto nutricional, mas por
completo. Em anos atípicos é que você
vê a diferença quando se trata bem o
solo”, destaca Guilherme.

RESULTADOS - Trabalhando com um
olho no mercado e outro no operacio-

nal, sem descuidar do solo, o coope-
rado Sergio Luis Viudes, de Cambé, é
outro produtor que tem colhido os re-
sultados com o cuidado com o solo.
Este ano, apesar dos contratempos,
deve fechar a safra com uma média de
159 sacas de soja por alqueire, ou
65,7 sacas por hectare.

PARCELAS - O produtor dividiu a pro-
priedade em parcelas e rotaciona di-

versas culturas no inverno por entre
elas. Além do milho e trigo, planta nabo
com aveia e consórcio de milho com
braquiária, avaliando sempre qual a
melhor cultura dependendo da época
do plantio, as condições de mercado e
a necessidade do solo. No verão, nor-
malmente planta soja, mas também já
fez partes com milho.

CAIXA DE ÁGUA - Viudes faz análise do
solo todos os anos e aplica calcário
sempre que necessário, fazendo tam-
bém todas as correções demandadas.
“É um trabalho lento, que fazemos já há
mais de 10 anos, mas que traz resulta-
dos. Temos que transformar o solo em
uma ‘caixa de água’. Por isso temos
que colocar bastante cobertura e raízes
no sistema para dar condições de o solo
absorver e reter mais água por mais
tempo. Um solo bem trabalhado pode
mitigar bastante os problemas com as
irregularidades climáticas, que tem se
tornado cada vez mais frequentes”, fi-
naliza Viudes. 

SOLO

Sergio Viudes: solo bem trabalhado pode mitigar bastante
os problemas com as irregularidades climáticas

Guilherme: a terra é um bem muito caro para se deixar sem cuidado

Rodrigo: mesmo após a colheita da soja, era possível ver a palhada das culturas anteriores

18 |   J or na l  d e  Se r v iço  Cocama r



Jor na l  d e  S er v iço  Co camar   |   19

Cocamar busca desenvolvimento sustentável
SELO SOCIAL 

Mais de 70 instituições de Maringá estão inscritas no Programa, que é articulado
nacionalmente visando reconhecer projetos de impacto social com base nos ODS

R
epresentando o Movimento
ODS Maringá, a Cocamar par-
ticipou do lançamento do Pro-
grama Selo Social, dia 24/3, no

Auditório Hélio Moreira, reunindo repre-
sentantes do 1°, 2° e 3° setores de Ma-
ringá. O Programa Selo Social é uma
iniciativa do Instituto Selo Social com pa-
trocínio do Instituto Rogério Rosa, que
tem como mantenedor o Grupo Em-
braed. No município, recebe o apoio da
Prefeitura, por meio da Secretaria de
Assistência Social (SAS) e do Movimento
ODS Maringá, que há mais de uma dé-
cada se dedica à integração das organi-
zações empresariais, sociedade civil,
universidades e governos, em prol do
progresso do desenvolvimento susten-
tável na região.

COMPROMETIMENTO - "Todos devemos
estar engajados e comprometidos com
o desenvolvimento sustentável, e as prá-
ticas para a geração de impactos positi-
vos são potencializadas quando há a
integração de diversos públicos", afirma
a analista de sustentabilidade da Coca-

mar e coordenadora geral do Movimento
ODS Maringá, Sabrina Ambrosio.

ADESÃO - Segundo a diretora executiva
do Instituto Selo Social, Carina Giunco,
Maringá apresenta “excelente adesão ao
programa” e grande potencial para men-
surar o impacto social das iniciativas
realizadas. “A apresentação do Selo à
comunidade foi um sucesso e as inscri-
ções aumentam a cada dia. Temos algu-
mas vagas abertas ainda, principalmente
para empresas, mas já podemos prever
que o ciclo em Maringá será histórico,
com grandes resultados tanto das ações
já desenvolvidas quanto dos novos pro-
jetos que iremos mediar”, aponta Carina. 

IMPACTO SOCIAL -Mais de 70 institui-
ções de Maringá estão inscritas no Pro-
grama, que é articulado nacionalmente
com a proposta de reconhecer projetos
de impacto social com base nos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e
participação de empresas, entidades so-
ciais e órgãos públicos. Maringá é a pri-
meira cidade do estado a aderir. 

CAPACITAÇÃO - Para fazer a inscrição,
as instituições e empresas devem ter a
ideia de um ou mais projetos que se en-
quadrem nos ODS. “Sendo aprovados,
os representantes passam por capaci-
tação gratuita para aprender a elaborar
o projeto. Serão cinco encontros pre-
senciais e assessoramento on line”, ex-
plica a secretária de Assistência Social
de Maringá, Sandra Jacovós. 

INOVAÇÃO - O Selo Social foi eleito, em
2021, uma das dez soluções mais inova-
doras para implementação dos  ODS no 

Brasil. Atua na qualificação e mensura-
ção dos resultados de ações, por meio
do monitoramento e reconhecimento
dos impactos sociais. Para isso, os par-
ticipantes recebem assessoria do Insti-
tuto e participam de encontros e
formações durante todo o ano. Ao final
do ciclo, aqueles que concluírem o pro-
cesso e demonstrarem compromisso so-
cial, recebem a certificação. O programa
já foi implantado, com sucesso, em cida-
des de São Paulo, Minas Gerais, Santa
Catarina e em Brasília.

A Cocamar, por meio de sua Unidade de
Beneficiamento de Sementes (UBS), lo-
calizada em São Sebastião da Amoreira
(PR), conquistou pelo segundo ano se-
guido a certificação Seedcare, conferida
pela Syngenta no dia 16/3, em razão “da
qualidade na excelência de Tratamento de
Semente Industrial (TSI). O gerente da
UBS, Diogo Amaral, e o gerente Comer-
cial de Insumos, Paulo André Câmara, re-
presentaram a Cocamar no evento Líde-
res Seedcare realizado em Atibaia (SP)
por aquela companhia, com a participa-
ção de sementeiros de todo o país. 

QUALIDADE - Para a obtenção do certi-
ficado, que tem validade de um ano, a Co-
camar atendeu a uma série de exigências,
o que comprova a alta qualidade de suas
sementes tratadas industrialmente, bem
como a responsabilidade e segurança em

seus processos. “É mais uma segurança
para o produtor, pois o selo confirma a
qualidade do tratamento da semente que
ele está recebendo”, observa Diogo.

ETAPAS - A certificação assegura exce-
lência em todas as etapas do processo
de Tratamento de Sementes Industrial
(TSI): respeito ao meio ambiente, desti-
nação correta de resíduos etc; segu-
rança dos trabalhadores, treinamentos e
capacitação da equipe da UBS, utilização
de equipamentos de proteção individual
(EPI’s); atendimento a toda a legislação
referente à atividade de tratamento de
semente industrial; cuidados com a revi-
são e manutenção das máquinas de TSI;
qualidade das sementes enviadas para a
TSI; e, principalmente, assertividade de
cem por cento dos lotes analisados, da
dosagem aplicada nas sementes, garan-

tindo aos cooperados o controle ade-
quado de pragas e doenças na fase de im-
plantação das lavouras.

ASSERTIVIDADE - Para o gerente execu-
tivo Comercial de Insumos, Geraldo Ga-
naza, a conquista é significativa pois, se-
gundo números divulgados pela própria

Syngenta, apenas 25% das UBS, que são
clientes da companhia em todo o territó-
rio nacional, possuem essa certificação de
excelência. “Revela, antes de tudo, que
estamos sendo muito assertivos em
nosso trabalho, que é oferecer a melhor
semente ao cooperado, para que ele ma-
ximize seus resultados”, comenta Ganaza.

UBS conquista certificação Seedcare

O gerente da UBS,
Diogo Amaral, e o
gerente comercial

de Insumos,
Paulo André Câmara,

com a premiação





Campanha de Produtos
Pecuários visa garantir oferta 

INSUMOS

A Cocamar mantém em suas lojas um completo leque de produtos,
entre itens de fabricação própria e das marcas mais conceituadas do mercado

O
ferecendo muitas oportuni-
dades de negócios aos pe-
cuaristas, a Cocamar realizou
sua Campanha de Produtos

Pecuários 2022. Conforme explica o
gerente comercial de Insumos Pecuá-
rios da cooperativa, Lucas Colabone Si-
queira, comprar antecipado é estraté-
gico para garantir os insumos diante de
incertezas dos próximos meses.

PREÇOS COMPETITIVOS - Efeitos cau-
sados durante a pandemia, como difi-
culdades logísticas e escassez de
algumas matérias-primas, podem levar
a uma escassez de produtos e elevação
nas cotações. Além de preços compe-
titivos, a Campanha ofereceu descon-
tos por pontualidade e prazos es-
peciais, tendo como foco produtos vol-
tados à nutrição e saúde animal. Si-
queira lembra que o pecuarista não
pode perder de vista a necessidade de
estar sempre investindo em tecnolo-
gias para extrair o maior resultado
possível da atividade.

VARIEDADE - A Cocamar mantém
em suas lojas um completo leque
de produtos, entre itens de fabri-
cação própria (como rações, suple-
mentos minerais e madeira tra-
tada) e das marcas mais conceitua-
das do mercado, entre medicamen-
tos, vacinas, ferramentaria, aces-
sórios, equipamentos e sementes
de forrageiras.

TRÊS MOMENTOS - O gerente ob-
serva que as campanhas de vendas
da Cocamar para o setor pecuário se
concentram, tradicionalmente, em
três momentos ao longo do ano: no
final de março/início de abril, no mês
de julho, quando há maior procura
por sementes de pastagens e saúde
animal, e outubro/novembro, na en-
trada da estação quente e mais chu-
vosa, em que as condições das
pastagens melhoram naturalmente.
“Quanto mais cedo o pecuarista fizer
suas aquisições, melhor”, enfatiza
Siqueira. 

Um grupo de engenheiros agrônomos
da Cocamar participou em Londrina
(PR) de um curso sobre gestão de
empresas pecuárias de 23 a 25/3. A
iniciativa é da Terra Gerenciamento
Agropecuário, com os módulos Intro-

dução à Gestão, Cálculos de Indica-
dores Zootécnicos, Diagnóstico de
Desempenho e Planejamento Estraté-
gico. 

A realização possibilita o conhecimento

de métodos exclusivos focados na am-
pliação da gerenciabilidade e lucro da
propriedade, permitindo traçar estra-
tégias, estabelecer previsões e ampliar
a eficiência. “O curso confere ainda
mais bagagem à equipe técnica da Co-

camar, que atua no fomento ao pro-
grama de Integração Lavoura-Pecuá-
ria-Floresta nas regiões de atuação da
cooperativa”, comenta o gerente téc-
nico responsável por essa área, Emer-
son Nunes.

Técnicos se aprimoram em gestão pecuária 
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R
ealizada pelo CoopConecta
com o apoio do Instituto Coca-
mar e do Sicredi União PR/SP,
a Campanha União Solidária

promoveu na noite de 14/3 em Cambé
e 17/3 em Maringá, a entrega dos prê-
mios aos ganhadores da edição 2021 e,
na mesma oportunidade, fez o lança-
mento da edição 2022. Cerca de 400
convidados nos dois dias, a maior parte
formada por representantes de entida-
des assistenciais de diversos municípios,
prestigiaram os eventos.

ABERTURA - Na abertura do evento em
Maringá, o presidente da Sicredi União
PR/SP, Wellington Ferreira, apresentou
os números da iniciativa, que começou
a ser organizada no ano de 2018 no
atual formato. As duas organizações in-
vestem na aquisição dos prêmios, ma-
teriais de apoio e na divulgação.

NÚMEROS - Envolvendo 536 entidades
assistenciais dos estados do Paraná,
São Paulo e Mato Grosso do Sul, a
Campanha reuniu 576 projetos e impac-
tou 774.630 vidas em 135 cidades. No
ano de 2020, foram 466 entidades par-
ticipantes, transformando 692.164 vi-
das. O montante arrecadado atingiu R$
3,473 milhões, pouco abaixo em com-
paração aos R$ 4,070 milhões da edi-
ção anterior. Nos quatro anos, o total
chega a R$ 12,343 milhões - recurso
inteiramente capitalizado pelas entida-
des para a realização de seus projetos.

PARCERIA - “Desta vez, devido a algu-
mas dificuldades, não conseguimos al-
cançar nossa meta, mas vamos traba-
lhar para superá-la na edição 2022 da
Campanha”, frisou Ferreira, lembrando
que a realização teve sua origem na Co-
camar. “Somos parceiros há muitos
anos”, disse.

TRABALHO SOCIAL - O presidente do
Conselho de Administração da Cocamar,
Luiz Lourenço, destacou a importância
da realização, que, com seu formato ino-
vador, consegue atender a um grande
número de entidades, salientando que
“a preocupação com a comunidade é um
dos pilares do cooperativismo”. Ele in-
formou também que o Instituto Coca-
mar vai intensificar o seu trabalho social
com a aquisição de uma fábrica de fral-
das, entre outras iniciativas, devendo
convidar as demais cooperativas sedia-
das em Maringá para se juntarem a es-
sa realização.

PREMIAÇÕES - Durante a campanha
foram sorteados Iphone XR, patinetes
elétricos, notebooks, Smart TV 60” 4K,
bicicletas elétricas, veículo Fiat Argo e
Honda CG 160 Start. No primeiro sor-
teio, em agosto, os Iphones XR saíram
para Eveline dos Santos (São Carlos do
Ivaí/PR; entidade: Associação dos Pais
e Amigos dos Excepcionais/Apae); Ta-
tiane Pedro (Distrito de Guaravera/PR);
entidade: Paróquia São João Batista); e
Cristiane Alexandre (Mococa/SP; enti-
dade: Grupo Arco Íris).

PATINETES - Em setembro, os ganha-
dores dos patinetes elétricos, no se-
gundo sorteio, foram Deleise Gonçalves
(Maringá/PR; entidade: Instituto Tennis-
torm); Milena Castilho (Londrina/PR;
entidade: Instituto Londr. De Educ. para
Crianças Excepcionais (Ilece); Yvone
Moretti de Oliveira (Piracicaba/SP; en-
tidade; Assoc. Fornecedores de Cana de
Piracicaba).

NOTEBOOKS - Já os notebooks, no ter-
ceiro sorteio, em outubro, saíram para
Sandra Cardoso (Douradina/PR; enti-
dade: Associação dos Pais e Amigos dos
Excepcionais/Apae); Eliane Leite (Lon-

drina/PR; entidade: Lions Club de Lon-
drina Igapó); e Iriana Cristina Rabelo (Pi-
racicaba/SP; entidade: Associação Fran-
ciscana de Assistência. Social Coração
de Maria).

SMART TV - No quarto sorteio, no mês
de novembro, os ganhadores das Smart
TV 60’ 4K foram Vanderlei de Oliveira
(Maringá/PR; entidade; Associação
Norte Paranaense de Reabilitação
(ANPR); Alex Fernando Almeida (Campi-
nas/SP; entidade; Centro Espírita Maria
de Nazaré de Rolândia/PR); e Edna
Ramos (Rio Claro/SP; entidade: Santa
Casa de Misericórdia de Rio Claro/SP).

BICICLETAS - Em dezembro, o quinto
sorteio contemplou, com bicicletas elé-
tricas, Tarciano Fetalian (Maringá/PR);
entidade: Escola Oficina do Cidadão do
Amanhã de Santa Fé/PR); Paulo Scalas-
sara (Londrina/PR; Entidade; Mitra Dio-
cesana de Londrina/PR); e Maurício
Bisordi (São Paulo/SP); entidade: Ro-
tary Club Americana Integração, de
Americana/SP.

FIAT ARGO - No sorteio final, em 12/2,
os três veículos Fiat Argo saíram para:
Arnaldo Ferrari (Maria Helena/PR; enti-
dade: Paróquia N. S. das Graças); Célia
Maria da Silva de Oliveira (Londrina/PR;
entidade: Casa Missão Verde), e Nair
Orfei Modesto (Piracicaba/SP); enti-
dade: Paróquia N. S. Desterro. As três

entidades receberam, como premiação,
uma motocicleta.

MOTOS - Naquela mesma oportunidade,
foram sorteadas 6 Motos Honda CG
160 Start, tendo como ganhadores:
Gustavo Bezerra (Jussara/PR; entida-
de: Assoc. dos Catadores de Materiais
de Jussara/PR); Luiz Miosso (Colo-
rado/PR; entidade: Associação dos Pais
e Amigos dos Excepcionais/Apae); Viní-
cius Sousa (Londrina/PR; entidade: Pa-
róquia São Vicente de Paulo); Maristela
de Siqueira (Carlópolis/PR; entidade: As-
sociação dos Pais e Amigos dos Excep-
cionais/Apae); Giovani Bueno (Piracica-
ba/SP; entidade: Paróquia Sta Rosa de
Lima); e Andrea Franco (Araras/SP; en-
tidade: Santa Casa de Araras/SP). Todas
essas entidades tiveram direito a uma
premiação no valor de R$ 5 mil.

PRÓXIMA EDIÇÃO - A edição 2022 já
está sendo preparada em um novo for-
mato, mais simples e intuitivo. Haverá
novamente os canhotos para preenchi-
mento no cupom físico, mais formas de
pagamento, maior tempo de venda dos
cupons e muito mais. Para saber mais
acesse o site: www.campanhauniaoso-
lidaria.com.br ou acesse as redes so-
ciais:
https://www.instagram.com/campa-
nhauniaosolidaria/ e https://www.face-
book.com/campanhauniaosolidaria/ 
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CAMPANHA

Em quatro anos, no atual formato,
arrecadação capitalizada por entidades
assistenciais passa de R$ 12,3 milhões

União Solidária impacta
774,6 mil vidas em 2021
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A
economia da região de Maringá
deve ter uma perda de aproxi-
madamente R$ 2 bilhões com a
forte redução da safra de soja

2021/22, ora em final de colheita, cujo
ciclo foi bastante afetado pelas adversi-
dades climáticas. A informação foi trans-
mitida dia 15/3, aos vereadores do mu-
nicípio, pelo presidente executivo da Co-
camar Cooperativa Agroindustrial, Diva-
nir Higino, ao participar da abertura da
sessão na Câmara Municipal. 

REDUÇÃO - Segundo o dirigente, em
muitos municípios, principalmente na re-
gião noroeste, a redução chega a 70%,
ao passo que no norte do estado as la-
vouras sofreram um impacto menor
diante das intempéries. “À medida que a
colheita avança, os números são revisa-
dos para baixo.”

MOMENTO - Convidado pelo vereador
Onivaldo Barris para falar sobre o atual
momento da Cocamar, eleita por uma re-
vista especializada a melhor cooperativa
agropecuária do país, Higino, em sua pa-
lestra, discorreu também sobre a impor-
tância do sistema cooperativista para a
cidade e os efeitos da quebra de produ-
tividade para a economia regional. 

SER A MELHOR - Segundo o presidente
executivo, a Cocamar vem trabalhando
intensamente no sentido de se consoli-
dar como a melhor cooperativa do setor,
em nível nacional, tendo recebido impor-
tantes reconhecimentos nesse sentido,
nos últimos meses. Entre eles, a Faixa
Ouro (Rumo à Excelência) do Prêmio So-
mosCoop Excelência em Gestão, conce-
dida pelo Sistema Organização das Coo-
perativas Brasileiras (OCB) e Sescoop
Nacional, que avaliou 272 cooperativas
do país; ainda nessa linha, a Deloitte,
líder global em auditoria, posicionou a

Cocamar como destaque do Programa
Empresas com Melhor Gestão - Edição
2021; já a GPTW (Great Place to Work),
classificou a cooperativa, após pesquisa
com os colaboradores, entre as melho-
res empresas para se trabalhar no Pa-
raná. 

CRESCIMENTO - Mesmo após duas sa-
fras ruins e consecutivas - a de milho e
trigo no inverno passado, e a atual, de
soja - a Cocamar vem registrando um
crescimento acima de suas expectativas,

tendo finalizado o exercício do ano pas-
sado com um faturamento de R$ 9,6 bi-
lhões, 37% acima em relação aos R$ 7
bilhões obtidos em 2020. 

ANTECIPOU - Segundo cálculos da coo-
perativa, não fosse pela quebra de pro-
dução no inverno, o montante teria sido
superior a R$ 10,5 bilhões - o patamar
planejado para ser alcançado só em
2025. Diante do crescimento, a meta
para 2025 foi reestabelecida em R$ 15
bilhões.

NÚMEROS - São mais de 16 mil pro-
dutores associados (80% de pequeno
e médio portes) atendidos por quase
uma centena de estruturas nos esta-
dos do Paraná, São Paulo e Mato
Grosso do Sul, que geram 3,5 mil pos-
tos de trabalho no total, 2 mil dos
quais em Maringá. Em 2021, a coope-
rativa realizou exportações da ordem
de US$ 274 milhões, com destaque
para o farelo de soja, e recolheu R$
235,8 milhões em tributos aos cofres
públicos.
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PALESTRA

Higino fala a vereadores sobre
safra, prêmios e cooperativismo
Presidente executivo da Cocamar par ticipou da sessão na
Câmara Municipal para discorrer sobre o atual momento da cooperativa
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A
Cocamar comemora a passa-
gem dos seus 59 anos - cele-
brados dia 27/3 - com investi-
mentos em avançadas tecnolo-

gias no seu parque industrial. Situada no
parque industrial da cooperativa em Ma-
ringá (PR),  a Indústria de Fios passa a
contar com um sofisticado equipamento,
o Turbo Maxx7, que tem a função de afe-
rir a tenacidade dos fios ali produzidos e
a resistência da emenda quando os mes-
mos se rompem.

MAIS QUALIDADE - Importado da Índia
junto à empresa Premier, o equipamento
demandou cerca de R$ 500 mil em inves-
timento e a indústria da Cocamar é a pri-

meira do país a lançar mão de um recurso
assim em seu laboratório, que assegura
ainda mais qualidade ao produto final.  

INOVAÇÃO - A analista de Controle de
Qualidade, Juziana Pereira da Silva, ex-
plica que o Turbo Maxx7 é inovador e
possibilita, também, uma variedade de
testes simultâneos, otimizando tempo e
gerando gráficos a partir das análises. “É
um importante avanço em matéria de
controle de qualidade”, diz.

DIVERSIFICAÇÃO - Implantada no início
da década de 1980, a indústria da Co-
camar produz mais de 7 mil toneladas
por ano de um diversificado leque de fios

que atendem ao segmento de malharias
em várias regiões do país. A principal
matéria-prima é algodão certificado, tra-
zido de outros estados, além de itens
para a produção de fios ecológicos, como

fibra de poliéster (obtida do processa-
mento de embalagens pet, recolhidas
por catadores de rua) e desfibrados - re-
síduos de outras fiações -, que represen-
tam 30% do total.

PARQUE INDUSTRIAL 

Indústria de Fios inova com
aquisição de equipamento
É a primeira do país a lançar mão de um
recurso em seu laboratório que assegura
ainda mais qualidade ao produto final

Gerar valor para resíduos industriais é
a proposta da terceira edição do Direto
do Campus, desafio de inovação pro-
movido anualmente pela Cocamar
entre acadêmicos de graduação de en-
genharias química, têxtil, produção e
ambiental ou dos cursos técnicos nas
áreas de química, ambiental, têxtil e
produção. 

MODELO DE NEGÓCIO - Com equipes
com até cinco integrantes, os alunos
devem apresentar o projeto de um mo-
delo de negócio que apresente viabili-
dade econômica, financeira e logística,
além de aplicação no mercado. A pro-
posta vencedora será premiada com R$
5.000 e a possibilidade de seguir com o
desenvolvimento do projeto em parceria
com a Cocamar.

NA PRÁTICA - “O Direto do Campus é
uma oportunidade para o aluno da gra-
duação aplicar conhecimentos teóri-
cos de resolução de problemas reais na
prática no mercado de trabalho, além
de ter o contato direto com o ecossis-
tema de inovação e a conexão com o
mundo empresarial”, afirma Eloá Fer-
reira Tomáz, especialista em projetos
da cooperativa. Todas as equipes, se-
gundo ela, terão a mentoria de profis-
sionais das áreas para a evolução dos
trabalhos, além da participação em en-
contros técnicos. 

DIGITAL - Todas as etapas do desafio
vão ser digitais e caso alguma delas seja
alterada para o modo presencial, as
equipes vão ser avisadas com antece-
dência e os acadêmicos participantes

deverão ter disponibilidade de tempo e
locomoção até o local de realização. 

PROGRAMAÇÃO – A apresentação dos
trabalhos será no dia 26/4. O retorno

da avaliação se dará até 13/5, com as
etapas de testes até 9/9 (havendo
acompanhamento mensal/quinzenal), e
seleção final com retorno e premiação
dia 16/9. 

Gerar valor a resíduos
industriais é o desafio
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T
endo em vista que a presença da
mulher nas atividades do agrone-
gócio é cada vez maior e mais im-
portante, a Cocamar Máquinas

Concessionária John Deere promoveu
durante a semana em que se comemo-
rou o Dia Internacional da Mulher (8/3),
palestras em três municípios com o ob-
jetivo de levar informações a esse pú-
blico.

INOVAÇÃO - Nos eventos denominados
Conectadas, que reuniram dezenas de
participantes em Maringá, Cambé e
Cornélio Procópio, especialistas discor-
reram sobre inovação, as tendências
tecnológicas do setor e os avançados
recursos embarcados nas máquinas e

equipamentos John Deere que, em sín-
tese, auxiliam no aumento da produtivi-
dade e da redução de custos.

PALESTRAS  - Nos encontros os temas
foram conduzidos por Heliotérico de
Moraes, gerente corporativo de servi-
ços, e André Payão, supervisor do Cen-
tro de Soluções Conectadas (CSC),
ambos da Cocamar Máquinas. As apre-
sentações contaram também com a
participação de Lucy Pereira, coordena-
dora do Suporte Conectado John Deere
Brasil, e do superintendente da Conces-
sionária, Arquimedes Alexandrino.

SUCESSO - A operação com máquinas
modernas é algo que vem se tornando

rotineira entre as produtoras, muitas
das quais, compartilhando a gestão do
negócio com suas famílias, fazem ques-
tão de aprimorarem-se acerca das
tecnologias disponibilizadas pelos ma-
quinários. Por isso, segundo a Conces-
sionária, a realização do Conectadas,
em sua primeira edição, foi um su-
cesso.

MULHER - Na Cocamar, as mulheres re-
presentam cerca de 20% do quadro as-
sociativo, formado por mais de 16 mil
integrantes distribuídos pelos estados
do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do
Sul. Esse percentual em crescimento
nos últimos anos é uma demonstração
do talento das produtoras na atividade
rural.

JOHN DEERE 

Inovação e tecnologias
são temas do Conectadas
Eventos da Cocamar Máquinas reuniram
dezenas de par ticipantes em Maringá,
Cambé e Cornélio Procópio
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O
Sicredi integra, desde 2017, o
Top 5 anual do Banco Central
de instituições financeiras que
mais acertam projeções eco-

nômicas no curto, médio e longo prazos,
atestado de que a cooperativa possui
quadro de profissionais com expertise
para ajudar os associados a fazerem os
melhores investimentos. 

RANKING - Em 2021, com exceção de
maio, a instituição esteve mensalmente
no ranking Top 5 do Banco Central pelo
acerto de projeções variadas como IPCA
e taxa de câmbio. Participam do ranking
instituições que atuam no mercado fi-
nanceiro, como bancos, gestoras de re-
cursos e consultorias que possuem
equipes especializadas em projetar variá-
veis macroeconômicas. 

MAIS ALTA NOTA - O Sicredi também
possui rating AAA, segundo a Standard
& Poor´s. Trata-se da mais alta nota que
uma agência classificadora de risco atri-
bui à empresa ou governo para medir a
capacidade e disposição de honrar as
obrigações com os credores. Isso signifi-
ca que quanto menor o risco de não-pa-
gamento, maior o rating, e o Sicredi ocu-
pa o topo da avaliação de ‘bom pagador’. 

PERFIL DO INVESTIDOR - Os colabora-
dores da cooperativa responsáveis por
assessorar os associados nos investi-
mentos levam em conta o perfil de cada
um: conservador, moderado ou arrojado.
A carteira de opções é diversificada, con-
tando com soluções para todos os perfis:
poupança, depósitos a prazo, LCA, fun-
dos e investimentos de maior risco,
como internacionais e fundos de ações.

CENÁRIO - Especialista em investimen-
tos, Roberto Rodrigues, da Sicredi União
PR/SP, comenta que elevação da Selic, a
taxa básica de juros, que saltou de 2%
ao ano para atuais 11,75%, representa
uma tentativa de controlar a inflação,
que vem sendo afetada por diversos fa-
tores, e proporciona rentabilidade um

pouco maior para as aplicações de Renda
Fixa, a exemplo dos depósitos a prazo,
LCA, fundos DI etc.

RENDA FIXA - “Por um lado, a elevação
da Selic fará com que observemos um
fluxo maior de recursos em direção à
Renda Fixa, nos restando tentar com-
preender a magnitude deste movimen-
to”, diz Rodrigues. “A Renda Fixa nunca
deixou de ser importante para todos os
perfis de investidores, sejam eles con-
servadores, moderados ou arrojados,
pois, todos nós precisamos, no mínimo,
ter uma parcela do patrimônio alocado
em produtos que nos deem muita segu-
rança e possibilidade de movimentar a
qualquer momento”, observa.

INFORMAÇÕES - Esse contexto tem le-
vado os brasileiros a buscar mais infor-
mações sobre investimentos, a fim de
entender melhor como aplicar recursos
e explorar as alternativas do mercado.
Como a oferta de informação também
tem crescido, Rodrigues diz que o resul-
tado é que, nos últimos anos, houve um
grande número de pessoas experimen-
tando opções, especialmente fundos
multimercado, ações e fundos de ações.
Para Rodrigues, quem experimentou
essa diversificação e foi bem assesso-
rado deve continuar com opções diver-
sas de investimento, o que inclui a Renda
Fixa, que garante mais segurança. 

TOP 5

Sicredi: expertise em investimentos
Instituição oferece produtos para todos os perfis de associados

Com alta de 18,3%, a carteira de investimentos da Sicredi União PR/SP cresceu R$ 975,1 milhões em
2021, totalizando R$ 6,279 bilhões. Os depósitos a prazo, que incluem o Certificado de Depósito Bancário
(CDB), são a modalidade mais utilizada pelos associados, totalizando R$ 2,503 bilhões, aumento de 18,1%
em relação a 2020.

Na sequência vem a carteira de poupança, com R$ 1,555 bilhão e crescimento de 10,2%. A alta mais
expressiva, de 89,8%, foi das aplicações LCA, atingindo R$ 495,4 milhões.

Carteira de investimentos
cresceu quase R$ 1 bi



P
roduzir a céu aberto não é fácil
e essa é uma das primeiras li-
ções que todo produtor rural
aprende desde cedo. Para a fa-

mília Santos, de São Jorge do Ivaí, ter
aprendido outra lição preciosa com os
pioneiros Adolpho Alves dos Santos, fa-
lecido há quase dois anos, e a esposa
Maria Marotti dos Santos, foi estraté-
gico para superar as dificuldades de uma
safra de inverno frustrada com a estia-
gem e as geadas, seguida de uma safra
de soja perdida por uma das piores es-
tiagens da história da região.

SEM GRANDES APERTOS - “Aprende-
mos com o pai a trabalhar de forma se-
gura e, além de fazer seguro para pelo
menos cobrir os custos de produção,
guardar uma reserva para as emergên-
cias”, afirma o filho Marcos Marotti dos
Santos, que é quem administra a pro-
priedade da família. Dos quatro irmãos,
só ele e Máximo permaneceram ligados
a agricultura. Elson e Adriana seguiram
suas vidas na cidade. “Como qualquer
pessoa, meu pai queria crescer, mas
com segurança. Não era aventureiro e
aprendemos a trabalhar da mesma for-
ma. Nunca passamos grandes apertos
porque só vendíamos o resto dos alimen-
tos da tulha quando já estava entrando
a próxima safra e sempre tínhamos uma
reserva”. Na geada de 1975, quando
muitos agricultores perderam tudo, a fa-
mília não sofreu tanto porque estava es-
tabilizada e também já tinha reduzido

bastante a área de café. Após, mecani-
zaram tudo com o plantio de soja e milho. 

PRESERVAR O QUE TEM - Muito siste-
mático e conservador, Adolpho sempre
visava a segurança da família, preservar
o que tinha. Optou por viver bem, com
tranquilidade e segurança. “Rico não vou
ficar, mas também não perco o que con-
quistei” falava. “Preocupado em preser-
var o nome e o que tinha, o pai nunca
assinou procuração para nada e ele é
que cuidava de tudo. A primeira, em
nome dos filhos, só foi feita em 2002.
Ele viu muitos produtores levarem golpes
e como não tinha muito estudo, só o se-

gundo ano incompleto, e não enxergava
bem, era cauteloso. As pessoas tinham
que ganhar a confiança dele”, conta
Marcos, ressaltando que Adolpho podia
não ter muito estudo, mas era muito vi-
vido e enxergava longe. “Descobria a in-
tenção das pessoas mesmo antes de
falarem qualquer coisa a respeito”.

SUCESSÃO FAMILIAR - O cooperado
também sempre se preocupou com a su-
cessão familiar e orientava os filhos e
netos, se preocupava em deixar um le-
gado. “Ele sentava junto e ensinava, con-
tava muitas histórias para a gente.
Gostava de reunir a família, trazer todo
mundo para perto dele”, recorda-se o
neto Alison, que já foi cooperado na épo-
ca em que arrendava terras, e trabalha
atualmente na Cocamar.

CHAVEIRINHOS - Além de Alison, Mar-
cos tem mais dois filhos, Anderson e
Marcos, que trabalham na cidade, mas
todo final de semana e durante o plantio
e a colheita ajudam o pai na propriedade.
Os filhos de Alison, Moises e Camila tam-
bém seguem o avô por onde for, são os
“chaveirinhos”, ficam observando tudo,

como é feito e amam estar no campo.
Adolph tem oito netos, um falecido e
quatro bisnetos.

COOPERATIVISMO - A preocupação
com a segurança é que levou os Santos
ao cooperativismo. Entregam e compram
tudo na Cocamar. A relação com a coo-
perativa já vem de longa data, antes
mesmo de a Cocamar abrir a unidade de
São Jorge do Ivaí. A família ia entregar a
produção de café em Maringá. “Os pro-
dutores sofriam muito com calotes e
como os vizinhos diziam que era mais se-
guro do que entregar para as cerealis-
tas, o pai tornou-se cooperado em
1969”, diz Marcos. Quando perguntam
porque Cocamar, a família não tem dú-
vida: é onde deposita a produção e fica
tranquila. Tem confiança, clareza de in-
formação, apoio, qualidade de produtos,
orientação técnica e ainda regula o mer-
cado. “A Cocamar anda na frente e
nunca nos deixou na mão quando preci-
samos. Todas as vezes que nos aventu-
ramos fora da cooperativa, levamos na
cabeça”, diz Alison. Atualmente a família
cultiva 32 alqueires com soja e milho,
sendo 12 alqueires arrendados. 

Crescer sim, mas com segurança
Lição aprendida com os pais, Maria e Adolpho, tem ajudado Marcos
Marotti dos Santos, de São Jorge do Ivaí, a superar as dificuldades

Adolpho e a esposa Maria sempre gostaram de manter a família unida, próxima a eles

Adolpho gostava muito do
Jornal da Cocamar e aguardava
com ansiedade as publicações.
Quando atrasava um pouco,
reclamava. Ler o jornal era
o passatempo dele. Também
não ficava um dia sem dar
uma passada na cooperativa.
Era sua segunda casa.
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Os pais de Maria, Guerino e Antonieta
Marotti, se mudaram para São Jorge do
Ivaí em 1952, quando ela tinha sete
anos. Originários de Minas Gerais, vie-
ram para o Paraná na década de 1930,
se estabelecendo primeiro em Cornélio
Procópio para formar café. Depois, pas-
saram por Marialva, onde assumiram
uma empreita por seis anos, antes de se
estabelecerem em São Jorge do Ivaí,
onde adquiriram 10 alqueires de mata. 

MATA FECHADA - Guerino veio primeiro
na frente, contratou um pessoal e mo-
rando em barracas de lona, derrubou a
mata, coveou o café e construiu a casa
antes de trazer a família para São Jorge
do Ivaí. Ficou um ano vivendo desta
forma, só voltando para o sítio em Ma-
rialva nos períodos de serviço mais in-
tenso. No restante do tempo, a esposa
Antonieta é que dava conta de tudo,
com a ajuda de amigos e familiares. O
produtor ia e voltava de Marialva a São
Jorge do Ivaí a cavalo, levando um dia
na viagem. Para chegar no sítio só havia
uma estrada de chão aberta no meio da
mata, onde passava um carro por vez.
Os produtores só andavam de carroça
ou a cavalo. Apenas um produtor na vi-
zinhança tinha um caminhão e dava ca-
rona para todo mundo na ida a igreja no
domingo ou quando iam fazer compra
na cidade.

FARTURA - Guerino, que era carpinteiro
de mão cheia, é que construiu a casa,
preparando ele mesmo as vigas e as te-
lhas de madeirinha no traçador e no
facão. Só comprou as tábuas, trocando-
as na cerraria pelas toras tiradas da pro-
priedade. A família morou muitos anos na
primeira casa construída e vivia com far-
tura, produzindo de tudo. Quando se
mudou para São Jorge do Ivaí, trouxe na
bagagem mudas de diversas frutas, se-
mentes de todos os tipos, galinhas, por-
cos, vacas e até um cavalo.

TODOS AJUDAVAM - Tanto Maria quan-
to seus cinco irmãos, desde pequenos,
ajudavam no sítio baldeando água, lim-
pando as covas de café, levando comida
para o pessoal na roça, alimentando as
criações e tirando leite. Eram crianças,
mas sempre tiveram seus afazeres. Nas
horas de folga, se divertiam balançando
no cipó, ou brincando na parte rasa do
rio. Maria era a segunda mais velha e cui-
dava dos irmãos mais novos quando a
mãe e o pai iam para a roça.

ESCOLA - Pensando em garantir o es-
tudo para os filhos e a criançada que vivia
nos sítios vizinhos, Guerino e outros pro-
dutores da região se organizaram e cons-
truíram a escola. Anos mais tarde um dos
irmãos mais novos de Maria, que estudou
no seminário, acabou se tornando pro-
fessor nesta mesma escola.

Pais de Maria chegaram ao Paraná em 1930

Vindos de Franca, São Paulo, os pais de
Adolpho, Francisco e Joaquina dos San-
tos, chegaram ao Paraná em 1951, tra-
balhando na colheita de café em Lon-
drina, como volantes, antes de se mu-
darem em 1953 para São Jorge do Ivaí,
para formar 15 mil pés café. Como
eram bastante irmãos, alguns presta-
vam serviço para outros produtores e
as irmãs de Adolpho trabalharam num
sítio vizinho aos dos pais de Maria. Mas,
os dois só vieram a se conhecer muitos
anos depois, em 1961, quando ela fazia
corte e costura com uma das irmãs
dele, que era casada. 

CASAMENTO - No mesmo ano Adolpho
e Maria se casaram e foram trabalhar
como porcenteiros por dois anos. Boas
colheitas de café e pre-
ços remuneradores per-
mitiram que os dois
comprassem 10 alquei-
res de café já forma-
dos em Indianópolis,
perto de Cianorte, onde
moraram por três anos.
De volta a São Jorge do
Ivaí, compraram 20 al-
queires, metade com ca-
fé e a outra parte com
cultivos diversos, a cha-
mada palhada: milho, so-
ja, feijão, arroz, amen-
doim, mamona, pipoca,
mandioca, batata e tudo
mais para consumo,
além das criações. 

PLANTAVA DE TUDO - “A gente plan-
tava de tudo. Sempre tinha alguma
coisa para vender. A renda do café saía
praticamente livre”, conta Maria. O
plantio era feito na matraca e a colheita
no facão. A princípio, batiam no cambão,
depois, a família se uniu e comprou uma
trilhadeira, em 1970, e passou também
a prestar serviço para outros produto-
res, fazendo escala de serviço entre
eles e virando a noite no trabalho. Ao
operar a trilhadeira, era preciso tomar
muito cuidado. Houve muitos produto-
res desavisados que na época perderam
a mão. O primeiro trator a família só
comprou em 1968 e a primeira colhei-
tadeira em 1973, pagando as presta-
ções prestando serviço para outros
produtores. 

Início bastante difícil

Adolpho sempre teve ciência da impor-
tância de preservar o meio ambiente. Foi
um dos primeiros na região a fazer o re-
plantio da mata ciliar em toda a margem
do rio. Por onde ia, recolhia sementes
de cedro, alecrim, ingá, jatobá ou outras
árvores nativas. Voltava com os bolsos
cheios e ele mesmo produzia as mudas. 

PLANTIO - “Quando começaram a falar
que a lei exigiria plantio da mata ciliar,
meu pai plantou uma faixa de 30 metros
nas margens do rio. E mesmo com a re-
dução para 15 metros, quando a lei foi
regulamentada, como já tinha plantado,
deixou”, comenta Marcos. Foi a primeira
propriedade a fazer o georeferencia-

mento, regularizando a mata.  A família
tem um alqueire de várzea, que usava
para plantar arroz colhendo sempre de
150 a 170 sacas. Mas, assim que dis-
seram que era proibido plantar, Adolpho
abandonou a área.

ONÇA - Mesmo quando havia mata
para todo lado, os Santos nunca viram
nenhuma onça, nem mesmo pegadas
ou ouviram miados, mas, várias vezes
sumiram porcos na propriedade. O
sítio ficava mais longe do Rio Ivaí. Há
alguns anos é que as onças começa-
ram a aparecer novamente. “Agora é
que chegamos a ver pegadas de onça”,
diz Marcos.

Cuidado com o meio ambiente

Três gerações: o filho Marcos, o neto Alison e Maria
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C
rescimento sustentável e pla-
nejamento estratégico têm
sido os pilares das decisões da
Unicampo para alcançar os

melhores resultados junto aos associa-
dos, conforme apontou o relatório de
gestão da cooperativa apresentado du-
rante Assembleia Geral Ordinária de
prestação de contas do exercício
2021, promovido dia 26/3 no salão so-
cial da Associação Cocamar.  

DESAFIADOR - O ano de 2021 conti-
nuou sendo desafiador devido ao longo
período da pandemia, que causou a
perda de dois cooperados: Fernando
Luiz Egas de Carvalho e Stenio Adriano
Gonçalves. 

INOVAÇÕES - Para seguir com as
ações do Planejamento Estratégico, a
Unicampo apostou em inovações, sen-
do criada a área de data Science para
a gestão de informações gerenciais. Foi
desenvolvido, por outro lado, o projeto
piloto do Relatório de Despesas com
Viagem, que passa a ser digital e ini-
ciada a documentação eletrônica com
objetivo de proporcionar mais agilidade
e facilidade aos associados, sendo que
a entrega destes processos está pre-
vista ainda para o primeiro semestre
deste ano. 

PORTAL DE COMPRAS - De acordo
com a cooperativa, o investimento tec-
nológico vai se refletir, ainda, no aten-
dimento em outras áreas, como no
portal de compras. Com o intuito  de
proporcionar mais comodidade aos as-
sociados nas aquisições de material de
divulgação, o portal é uma realidade
para 2022. 

NÚMEROS - Os resultados de 2021
foram expressivos. Dezenove novos to-

madores de serviços iniciaram suas ati-
vidades junto a Unicampo, que ampliou
em 24% o número de associados
atuantes, passando de 2.780 para
3.441. O faturamento cresceu em
proporção ao quadro social, ficando
34% acima em relação a 2020, de R$
189,6 milhões para R$ 253,9 milhões.
Já o resultado do exercício proporcio-
nou sobras no valor de R$ 3,7 milhões,
48% maior em comparação ao exercí-
cio 2020. 

SOLIDEZ - “Esse resultado trouxe
maior solidez a Unicampo, com um pa-
trimônio líquido 17% maior que 2020,
de R$ 42,1 milhões para R$ 49,3 mi-
lhões”, diz o relatório, mencionando
que os números tornam a entidade
mais competitiva junto aos tomadores
de serviço, que buscam uma coopera-
tiva com conhecimento de mercado e
consistência financeira. Em 2021,
70% dos recebíveis da Unicampo fo-
ram praticados com 60 dias, com saída
financeira em 30 dias. Essa mudança

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

Unicampo comemora
crescimento sustentável
Em 2022 a cooperativa completa 30 anos de fundação com números
robustos consolidados na prestação de serviços agronômicos por todo país 

Acesse o QRCode para ver
mais fotos da Assembléia

Geral Ordinária 



tem sido um grande desafio para a Uni-
campo, pois é preciso atender a de-
manda dos clientes para conseguir
manter as oportunidades de trabalho
para os associados. 

GESTORES DE PROJETOS - Sempre
com o olhar voltado para os associa-
dos, a Unicampo ampliou o número de
gestores de projeto, com a finalidade
de representar a cooperativa na exe-
cução dos projetos de tomadores de
serviço, auxiliando também no desen-
volvimento dos trabalhos dos associa-
dos. Para essa demanda foram incluí-
dos mais 3 gestores de projetos. 

TRÊS DÉCADAS – Em 2022 a Unicampo
completa 30 anos de fundação consoli-
dados na prestação de serviços agro-
nômicos por todo o território nacional.
“Certamente continuaremos a unir nos-
sos esforços para a geração de novas
e melhores oportunidades para os as-
sociados e mais qualidade na prestação
de serviços ao tomador de serviços”,
frisou o presidente André Carlos Garcia
Vilhegas. Segundo ele, entre outras ini-
ciativas, será concluída a implantação
do programa de compliance, com atua-
ção mais fortemente em estratégias
que direcionam para melhorias visando
o futuro da cooperativa.

LOGOTIPO - Para marcar seus 30
anos, a Unicampo apresentou du-
rante a AGO o seu novo logotipo. De
acordo com o presidente, mais que
um desenho, a logo “solidifica o que
temos em nossa essência: o coope-
rativismo de trabalho. Valorizamos
nossas tradições, especialmente da-

queles que construíram essa história
com solidez e credibilidade”, afirma
Vilhegas, completando: “acredita-
mos nas aspirações futuras que nos
manterão firmes no mercado agro-
nômico, oferecendo uma prestação
de serviço que traga soluções ao
agronegócio”.
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A
produção agropecuária de-
manda muitos investimentos
em insumos e infraestrutura.
A cada safra ou ciclo pecuário,

os produtores rurais equilibram despe-
sas operacionais e investimentos rurais
desembolsando recursos próprios ou
provenientes de financiamento.

LINHAS DE CRÉDITO - O aumento dos
recursos disponíveis para linhas de cré-
dito rural colabora para a expansão do
agronegócio, oferecendo taxas de juros
diferenciadas e condições que atendem
as necessidades específicas do setor.
O Plano Safra 2021/22, vigente para
contratações até 30 de junho deste
ano, disponibilizou R$ 251,22 bilhões
para apoiar o agro brasileiro, repre-
sentando um aumento de 6,3% em re-
lação ao período anterior.

REGRAS - No entanto, embora as po-
líticas públicas busquem estimular o
agronegócio, a mera disponibilização de
recursos não significa uma garantia de
que todo o montante será de fato apli-
cado no setor. A concessão de finan-
ciamento depende de regras que va-
riam conforme a linha de crédito, além
de ficar atrelada aos objetivos do pro-
dutor e cálculos de risco.

CONHECER - Entre as linhas de crédito
mais populares para investimentos, vale
a pena citar as linhas Inovagro, Pro-
namp, Moderagro, Pronaf e Moderfrota,
por exemplo, todas ofertadas pelo
BNDES. É importante que o produtor
conheça os detalhes das opções dispo-
níveis para definir qual mais se adequa
ao perfil do negócio rural e conseguir ter
sucesso no processo de financiamento.
Além disso, existe um fator que facilita
muito a liberação de crédito rural: a con-
tratação de um seguro de penhor rural.

SEGURO DE PENHOR - A obtenção de
crédito é facilitada pelo seguro de pe-
nhor rural porque essa modalidade de
seguro é capaz de proteger bens rela-
cionados às atividades agropecuárias
que são oferecidos como garantia nas
operações de crédito rural. Dessa for-
ma, esse tipo de apólice leva o nome da
instituição financeira como beneficiário.
Ou seja, em caso de sinistro, o seguro
vai cobrir perdas e danos do bem em-
penhado, indenizando o credor. “O se-
guro de penhor rural é muito bem
difundido como uma forma de transfe-
rência de risco. É visto como uma mé-
trica importante para mitigar riscos, por
isso facilita a contratação de crédito”,
explica Gustavo Peri, coordenador co-
mercial de agronegócio da FF Seguros.

SEGURANÇA FINANCEIRA - Como
exemplo, imagine que um agricultor
obtém crédito junto a um banco para
adquirir um trator e essa máquina fica
como garantia de financiamento. Se

ocorrer a perda da máquina por um in-
cêndio, por exemplo, a seguradora in-
denizará o banco. Além de ser visto
com bons olhos pelos bancos, o seguro
de penhor rural traz segurança finan-
ceira para o produtor. “Se acontecer o
sinistro, a seguradora honra a dívida e
paga a indenização diretamente para a
instituição financeira, então o produtor
não corre o risco de ficar inadim-
plente”, diz Peri.

CORRETOR - A recomendação é que o
produtor busque o apoio de um corre-
tor e simule uma cotação de seguro de
penhor rural antes mesmo de solicitar
uma proposta de financiamento. Para
que o seguro seja elegível, os bens
dados em garantia nas operações de
crédito devem atender a produção ve-
getal, produção animal, armazena-
mento, pós-colheita ou outras ativida-
des relacionadas à agropecuária pre-
vistas por coberturas do seguro de
penhor rural.

OPÇÕES - Além disso, o seguro oferece
três possibilidades de contratação:
máquinas e equipamentos; benfeitorias
e mercadorias. Cada um desses seg-
mentos oferecerá diferentes opções de
coberturas. Como exemplo, um produ-
tor pode contratar um seguro de pe-
nhor rural de benfeitorias para asse-
gurar um silo dado em garantia, com
cobertura contra incêndio, queda de
raio, explosão, vendaval, granizo, alaga-
mento, entre outras coberturas dispo-
níveis para essa modalidade.

VIGÊNCIAS - Outro detalhe é que a apó-
lice de seguro de penhor rural pode ter
diferentes vigências. O produtor pode
optar pela contratação anual ou pluria-
nual, com duração de até cinco anos. A
flexibilidade para escolher prazos, seg-
mentos e coberturas da apólice permite
que o produtor tenha um seguro de pe-
nhor rural aderente às necessidades
para trazer segurança financeira e facili-
tar a contratação de crédito rural.

ECONOMIA

Obtenção de crédito rural
é facilitada por seguro 
A contratação de um seguro de penhor rural permite proteger bens dados
em garantia de financiamento, reduzir riscos e trazer segurança financeira 
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Mantendo a inovação como uma de suas principais características, a Cocamar desde os anos 80 já fazia

experimentos para a obtenção do biodiesel. Como já realizava a extração de óleo por meio do esmagamento

do caroço do algodão, e desse processo sobrava uma espécie de borra, esse subproduto seria utilizado para a

produção do biocombustível. Duas décadas mais tarde a iniciativa seria reconhecida pela Harvard Business

School (EUA), que convidaria a Cocamar para demonstrar o processo em um painel.

Por André L. Botelho Eugênio

O
lá, cooperado! Na edição
deste mês falaremos um
pouco daquela que foi uma
importante cultura implan-

tada na Cooperativa na década de 80.
Estamos falando da sericultura! 

O início da década de 80 foi marcado
por tempos de franca expansão do
parque industrial, crescimento este
refletido também no número de asso-
ciados da Cocamar: chegávamos à
marca de 20 mil cooperados. Também
inaugurávamos a primeira fiação de al-
godão do estado do Paraná no ano de
1983, abrindo a possibilidade de ver-
ticalização da produção, pois até
então o estado produzia algodão e o
mesmo tinha de ser encaminhado para
outros estados de modo a ser proces-
sado e transformado em fio. Agora
todas as etapas, desde o plantio à
produção do fio, poderiam ser realiza-
das no nosso estado. 

Como a cultura do café já não era a
mesma de décadas anteriores, muitos
produtores buscavam outras culturas
como alternativa para a manutenção
da renda de diversas famílias. Regiões
como a dos municípios de Iporã, Altô-
nia, Pérola e São Jorge do Patrocínio
(conhecida popularmente como “Fun-
dão”) sofriam com a crise cafeeira. É
nesse contexto que a cultura da seda

está inserida. Como necessitava de
pouca extensão de terra, diversas fa-
mílias poderiam se beneficiar com a
nova alternativa de cultivo. A partir
daí a ideia oriunda nas dependências
da Cocamar ganha corpo e encontra
ressonância junto ao governo esta-
dual, que lança o Programa Estadual
de Incentivo à Sericultura. 

Depois de algumas viagens ao oriente
afim de conseguir o conhecimento ne-
cessário para iniciar a criação das la-
gartas, a Cocamar adquire a estru-
tura de uma fiação de seda situada no
município de Charqueada (SP), insta-
lando-a mais tarde onde funciona o
atual prédio da administração central
ainda no ano de 1983.

“Enquanto isso, na Cocamar...” 

Lembranças da nossa história 
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O que fazemos em vida, 
ecoa pela eternidade
Em memória daqueles que deixaram seu legado na história da Cocamar,
falecidos entre 20/02/2022 e 20/03/2022

MEMÓRIA
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