SUSTENTABILIDADE

Cocamar é signatária do Pacto Global
Ingresso é um reconhecimento aos diferenciais da cooperativa que, desde
o seu início, há 57 anos, tem a marca da inovação e da sustentabilidade
Cocamar ingressou na
maior rede mundial de
sustentabilidade e se
tornou signatária do
Pacto Global, iniciativa lançada
pela Organização das Nações
Unidas (ONU) em 2000 e que
reúne governos, empresas e a
sociedade civil organizada. Seu
objetivo é discutir o futuro do
planeta, potencializar práticas
sustentáveis e garantir transparência e visibilidade a instituições comprometidas com os
dez princípios e com o progresso da Agenda 2030.

A

A cooperativa havia manifestado, no início do ano, seu interesse em integrar a rede, quando oficiou correspondência assinada pelo presidente executivo Divanir Higino, acompanhada do formulário de adesão.
As práticas sustentáveis e regenerativas que desenvolve haviam sido compiladas em um
amplo relatório publicado no
final do exercício 2019, com
mais de 40 itens, em que demonstrou seu potencial em
contribuir.
DILIGÊNCIAS - Com base nisso,
representantes do Pacto Global
promoveram diligências para
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conhecer o nível de comprometimento da Cocamar em relação aos dez princípios universais das áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção e com a
Agenda Global para o desenvolvimento sustentável - Agenda
2030, aceitando a sua inclusão.
Com isso, a cooperativa passou, oficialmente, a ser uma giões atendidas pela cooperasignatária.
tiva, nos estados do Paraná,
São Paulo e Mato Grosso do
“Somos uma organização que, Sul, garantindo uma produção
desde o seu início, há 57 anos, mais sustentável de grãos e
tem a marca da inovação e da carnes.
sustentabilidade”, frisa o presidente Divanir Higino. Para ele, SOLO - O manejo adequado do
o ingresso da Cocamar na rede solo é outro programa implemundial é um reconhecimento mentado de longa data com a
aos diferenciais da cooperativa. finalidade de orientar os produtores cooperados na adoção
ILPF - Algumas das atividades das melhores práticas consermencionadas no relatório a Co- vacionistas. Nesse sentido, são
camar implementa há mais de mantidas parcerias com a Emduas décadas, caso do fomento brapa e universidades, entre
ao Programa de Integração La- outras instituições. Ainda nesvoura-Pecuária (ILPF), do qual sa linha, para proteger e reesfoi uma das pioneiras no país e truturar o solo, a cooperativa
que levou o governo brasileiro estimula os produtores a fazea criar em meados da última rem o consórcio milho de indécada o Programa ABC (Agri- verno e capim braquiária, o
cultura de Baixo Carbono), que qual, entre outros benefícios,
se encontra consolidado. São inibe o processo erosivo, o surmais de 250 mil hectares em gimento de ervas, combate a
formatos integrados nas re- compactação e, com a boa co-

bertura de palha, possibilita um dos que seriam resíduos em
plantio direto de melhor quali- malharias, a Cocamar produz
dade na safra de verão.
fios ecológicos destinados ao
mercado de confecções. Sem
MERCADO SOLIDÁRIO - Por sua esquecer que, desde 2009, o
vez, pequenos produtores de parque industrial da cooperalaranja foram preparados pela tiva em Maringá conta com
cooperativa para atender às uma usina de cogeração de
exigências do rigoroso mercado energia elétrica suprida por
solidário internacional, para biomassa (cavacos de eucaonde é encaminhada uma parte lipto) e que tem capacidade
do suco. Com isso, eles rece- para atender toda a sua debem uma série de benefícios manda das indústrias.
que os fortalecem na atividade.
Nos mais de 40 itens do relatóDe longa data, também, foram rio da Cocamar há, também,
adotados sistemas mais sus- programas de inclusão social,
tentáveis na rotina dos colabo- como o Cultivar, em que alunos
radores em todos os setores da Associação Paranaense dos
administrativos, como a subs- Amigos dos Excepcionais
tituição de copos plásticos por (Apae) produzem mudas de escanecas. E, na indústria de fios, pécies nativas para encamia partir da fibra de poliéster de- nhamento a produtores cooperivada de embalagens Pet re- rados, visando a recompor
colhidas por catadores de rua, áreas de preservação permaassim como tecidos desfibra- nente.

PALAVRA DO PRESIDENTE

A Cocamar cada vez mais sustentável
O ingresso da cooperativa no Pacto Global, a maior rede de sustentabilidade do planeta,
é um reconhecimento ao seu longo e exemplar histórico de realizações nessa área
Divanir Higino,
presidente da Cocamar

orientar seus cooperados para
o manejo adequado do solo,
lembrando que o maior programa de microbacias hidrográficas e conservação de
solos em todo o mundo, até
então, foi implementado pelo
governo do estado na região
da Cocamar durante a década
de 1980.

conceito de sustentabilidade vai sendo,
aos poucos, melhor
compreendido e assimilado pela população, mas já
é uma mentalidade adotada há
muitos anos, e com total prioridade e sucesso, pela Cocamar.
São muitas as realizações
nesse sentido que tem a CocaCom seu pioneirismo, ainda no mar como protagonista, entre
início da década de 1970, ao elas o incentivo à produção
construir estruturas granelei- sustentável de citrus, com
ras para apoiar os produtores a vínculo ao mercado solidário
substituírem a monocultura do internacional, como opção de
café pelo moderno cultivo de cultura perene para gerar
grãos, a Cocamar contribuía de renda aos produtores e evitar
forma decisiva para a susten- o revolvimento do frágil solo
tabilidade regional, da mesma arenoso da região noroeste, e
maneira que, ao investir poste- também - com especial destariormente na inovação e indus- que - para o programa de Intetrialização, a cooperativa fez gração Lavoura-Pecuáriauma aposta acertada para se Floresta (ILPF). Trata-se de
tornar mais sustentável.
uma iniciativa inovadora que
já conta com mais de 15 miDesde, praticamente, o início lhões de hectares cultivados
do plantio direto – sistema de com esse formato no país e
evita sérios problemas no que tende a ampliar substansolo, como a compactação, cialmente a produção de alierosão, assoreamento e con- mentos a partir da incorpotaminação das águas -, a co- ração de pastagens degradaoperativa tem procurado das. Portanto, sem causar

O

desmatamento e com uma
série de benefícios ao meio
ambiente, o que, aliás, também se observa em relação ao
consórcio milho e braquiária.
No parque industrial, a sustentabilidade é percebida,
igualmente, de muitas maneiras, como a cogeração de
energia elétrica a partir do
consumo de biomassa, e o
reuso e o tratamento da água
utilizada nas fábricas, evitando o desperdício e direcionando a água potável para uso
nobre. Por sua vez, a produção
de fios ecológicos – destinados ao segmento têxtil - integra um amplo relatório de
realizações sustentáveis da

cooperativa, formado por mais
de 40 itens que, entre outros,
contemplam desde projetos de
inclusão social e promoção
humana, a apoio a comunidades e preservação ambiental.

Global da Organização das Nações Unidas (ONU), a maior
rede de sustentabilidade do
planeta, sendo reconhecida
como empresa extremamente
comprometida com os 10 princípios das áreas de diretos humanos, trabalho, meio ambiente, anticorrupção e com o
progresso da Agenda 2030.
Sua contribuição para a construção de um futuro melhor tem sido das mais relevantes.

A própria reestruturação administrativa, outra iniciativa
de vanguarda da Cocamar no
cooperativismo agropecuário
brasileiro, que instituiu uma
gestão profissional, é parte
desse amplo processo de sustentabilidade previsto pelo
planejamento estratégico e Parabenizamos a todos que,
boas práticas de governança. direta ou indiretamente, ajudaram nessa importante conO coroamento de todo esse quista, elevando a cooperativa
trabalho se dá agora com o in- a um novo patamar em sua
gresso da Cocamar ao Pacto história.

Parabenizamos a todos que, direta ou indiretamente,
ajudaram nessa importante conquista, elevando a
cooperativa a um novo patamar em sua história.
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A safrinha virou safrão
Família Rufato, de Maringá, avalia que cultura de
inverno se tornou tão rentável quanto à soja para
quem investe visando produtividade
os 38 anos, o produtor
Anderson Rufato é uma
referência por outros
agricultores de sua região, a Gleba Pinguim, localizada na transição dos municípios de Maringá e Floresta. Adotando as melhores tecnologias
em suas lavouras de soja e milho, ele segue as recomendações agronômicas da Cocamar
e seu objetivo é elevar cada vez
mais as médias de produtividade.

A

“Eu trabalho para explorar todo
o potencial produtivo das lavouras e quando chega a hora
da colheita, fico ansioso, quero
colher muito”, diz Rufato, que
foi visitado pelo projeto Giromilho Cocamar. Com a proposta
de identificar produtores que,
com suas práticas, contribuem
para o desenvolvimento da cultura, o Giromilho é patrocinado
pela Pioneer e tem o apoio da
concessionária Zacarias Chevrolet.
AVANÇOS TECNOLÓGICOS - O
pai de Anderson, Luiz, de 63
anos, nascido na propriedade e
criado no meio do café, conta
que viu a chegada da soja em
1975 após a geada negra que
acabou com os cafezais. Luiz
acompanhou a consolidação da
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oleaginosa e garante, empolgado, que o milho de inverno,
graças aos avanços tecnológicos, seguiu o mesmo caminho:
“Parece uma safra de verão, já
é uma cultura tão rentável
quanto a soja”.

média de produtividade de soja
foi de 66 sacas por hectare (o
equivalente a 160 por alqueire)
e a previsão para o milho é de
pelo menos 103 sacas/hectare
(250 por alqueire). O plantio
ocorreu no período de 15 de fevereiro a 5 de março e, para tra“Não se fala mais em safrinha,
var a maior parte dos custos,
o milho agora é safra”, cita o fiele fez contrato na cooperativa
lho Anderson, observando que
de 3 mil sacas a R$ 40.
neste ano a rentabilidade do
cereal vai ficar muito próxima Anderson lembra que desde
da oleaginosa. “Quem cuida do pequeno sonhava seguir a prosolo e investe em tecnologias, fissão dos avós e do pai, “mas
só tem a crescer e ainda mais queria ir além, ser um produtor
num ano como este, de preço diferenciado, de referência na
bom”, acrescenta, explicando região, para incentivar outros
que não deixa de fazer análise produtores a evoluírem”. Sode solo, corrigir e adubar con- nhava também ser engenheiro
forme o recomendado, está agrônomo e, há algum tempo,
sempre conversando com o aproveitando as facilidades
técnico da Cocamar sobre ma- oferecidas pela internet, cometeriais mais produtivos, vai a çou a fazer o curso em horário
dias de campo e busca infor- noturno, à distância.
mações na internet.
CAPRICHO - O atendimento ao
POTENCIAL GRANDE - “Esta- produtor é prestado pelo engemos conseguindo aumentar a nheiro agrônomo Marcos Paulo
produtividade, o potencial é de Oliveira, o Marquinho, da
grande”, pontua, dizendo estar unidade Maringá da Cocamar.
acontecendo uma evolução en- Segundo ele, o capricho e o
tre os demais produtores. ajuste fino é que levam o pro“Muitos daqueles que não in- dutor a conseguir um padrão
vestiam já entenderam que o diferenciado de lavoura, como
a de Anderson Rufato: “Ele se
único caminho é esse.”
preocupa com a qualidade da
Na safra de verão 2019/20, sua base, realiza o mapeamento

Anderson Rufato: produtor de
referência na região, por seus resultados

com a análise de solo, fez fosfatagem, o plantio e a colheita
somente quando há umidades
adequadas, enfim, ele acredita
e confia nas nossas recomendações”.
Marquinho comenta que os
bons resultados obtidos pela
família Rufato influenciam outros, da região, fazendo com
que eles se movimentem para
buscar novas tecnologias e
melhorar os seus negócios. “Os
custos não param de subir e
quem não consegue aumentar
a produtividade, fica para trás”.

HÍBRIDOS - O representante comercial Leonel Guedes, da Pioneer, lembra que além da
preocupação com o solo, da
boa plantabilidade e dos cuidados operacionais, é fundamental a escolha de híbridos que
correspondam às expectativas.
E finaliza: “Mesmo com a estiagem dos últimos meses, a
lavoura de Anderson Rufato
apresenta um bom potencial
produtivo e, ao mesmo tempo,
tolerância ao complexo de enfezamento ocasionado pela cigarrinha do milho.”

Colheita é maior do que a esperada
Uma família cooperativista que
vem alcançando altas produtividades de milho com o uso de
técnicas modernas e sustentáveis. Este é um dos exemplos
encontrados pelo Projeto Giromilho Cocamar 2020, em visita
ao município de Apucarana,
norte do estado.

A produtividade poderia ter sido
maior, mas Evaldo não tem do
que se queixar. “O que estamos
conseguindo é fruto de um trabalho de longo prazo, investimos muito em análises de solo
e há 15 anos fazemos calagem,
adubação conforme o recomendado e selecionamos os híbridos mais adequados para a
O Giromilho tem o objetivo de nossa região”, comenta.
conhecer o trabalho de produtores que, com suas práticas e Cooperado 100% Cocamar,
o emprego das melhores tec- Bovo diz que ser fundamental
nologias, contribuem para o que o produtor se mantenha
desenvolvimento da cultura na bem informado sobre as melhores tecnologias: “tem que
região da cooperativa.
estar atento a tudo, há muita
MELHOR QUE O ESPERADO - informação e novidades que
“Estamos conseguindo o nos- ajudam o produtor a evoluir.”
so recorde”, afirmou o produtor
Evaldo Bovo. A colheita foi ini- ESTABILIDADE - Para o engeciada dia 6/7 e ele estima com- nheiro agrônomo Danilo Lompletar os 774,4 hectares (320 ba, da unidade da cooperativa
alqueires) de áreas cultivadas em Apucarana, a família Bovo
em pouco mais de um mês. No é uma referência regional. “O
dia 7, foi colhido um lote de 41 investimento na qualidade do
hectares e a expectativa era solo, aliado a outras práticas,
atingir 144,6 sacas/hectare como a boa condução da lavoura, têm possibilitado a es(350 por alqueire).
tabilidade da produção em
Ao final dos trabalhos, entre- patamares acima dos padrões
tanto, o resultado foi ainda regionais”, diz, lembrando que
melhor: 163,9 sacas por hec- na última safra de soja, a métare (396,8/alqueire), muito dia de produtividade da família
além em comparação à média ficou acima de 90 sacas por
dos produtores da região de hectare (215/alqueire).
Apucarana, que é de 90 sacas
por hectare (220/alqueire). Nos Também acompanhando a vidias seguintes, em outros lo- sita, o engenheiro agrônomo
tes, ele chegou a colher 171 Clessiano Barba, da Pioneer,
sacas por hectare (414 sacas destacou que anos como este,
de déficit hídrico, diferenciam
por alqueire).
ainda mais os produtores que
CLIMA IRREGULAR - Os núme- mantêm um manejo equiliros da família Bovo impressio- brado e investem em uma genam porque a safra de milho de nética de sementes mais refiinverno foi marcada por irregu- nada, com padrão de espigas,
laridade climática. Segundo o expressando com isso um eleprodutor, por 30 dias, de 13 de vado potencial produtivo. “O
abril a 13 de maio, período crí- milho vem trazendo boa rentatico para a lavoura, não choveu. bilidade e é importante, tam-

Evaldo Bovo: primeiros lotes colhidos ao redor de 165 sacas por hectare

bém, que seja trabalhado dentro da janela para a nossa região”, completa.
COBERTURA COM AVEIA - Para
garantir um bom plantio direto
na safra de verão – e na sustentabilidade do sistema - , a
família Bovo faz a semeadura
de aveia preta para a forragem
do solo logo após a colheita do
milho e, na mesma operação,
antecipa a adubação da soja.
De acordo com o engenheiro
agrônomo Danilo Lomba, da
Cocamar, além de inibir o surgimento de ervas até o período
de semear a soja, previsto para
o final de setembro, a aveia
possibilita uma intensa palhada para reforçar a cobertura
deixada pelo milho.

Veja o vídeo destas
matérias acessando
o QRCode

Danilo Lomba: estabilidade na produção

Clessiano: em anos seco diferença aparece
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Com tecnologia, jovens abrem fronteiras
Dois jovens filhos de produtores que em outros tempos haviam se mudado para cursar a
faculdade e planejavam seguir
profissões fora da atividade
rural, renderam-se ao entusiasmo pelo campo, entenderam que a melhor decisão era
retornar às suas origens e hoje,
sucedendo os pais, se projetam
por suas iniciativas à frente dos
negócios da família.

pragas e doenças e de grande
potencial produtivo.

VITRINES - Para demonstrar
que o milho pode ser uma cultura tão interessante quanto a
soja mesmo em solos assim,
desde, é claro, que conduzida
com tecnologias adequadas, a
Pioneer instalou vitrines nas
duas propriedades para apresentar aos produtores da região o desempenho de seus
Renan Facina, 30 anos, enge- híbridos.
nheiro mecatrônico, e Marcel
Franklin Rafael, 41, advogado e MÉDIAS SUPERIORES - “Nós
empresário do ramo de panifi- percebemos que com uma
cação, foram visitados pelo adubação mais pesada e o emprojeto Giromilho Cocamar e prego da tecnologia, podePioneer, respectivamente nos mos ter um custo-benefício
municípios de Jussara e Terra melhor quando comparado a
Boa, no noroeste do Paraná. A adubações mais econômicas”,
realização, voltada a valorizar afirma Renan, que vem conseprodutores que se destacam guindo médias de produtivipor suas boas práticas, conta dade superiores às do seu
com o apoio da concessionária município. “Como nós plantamos soja no começo de outuZacarias Chevrolet.
bro, entramos com milho no
DESAFIO - Renan e Marcel têm início de fevereiro, reduzindo
outro ponto em comum: eles os riscos com o frio”, afirma,
cultivam solos sob a pressão de salientando ainda que o cereal
um desafio que requer especial tem oferecido uma boa rentacuidado. Seus municípios estão bilidade – sobretudo neste ano
localizados numa região de de 2020, com a forte variação
transição para o arenito – com cambial.
veranicos e altas temperaturas
- e, por isso, o ambiente tem
sido menos favorável para culturas como o milho.
No entanto, sob a orientação
técnica da Cocamar e mediante
criteriosas análises de solo,
ambos os produtores promovem a rotineira correção e a reposição de nutrientes e, no
inverno, incluem uma rotação
periódica com capim braquiária. Por sua vez, o milho é potencializado a partir da seleção
de híbridos mais tolerantes a

Renan Facina, de Jussara, tem obtido médias de produtividade superiores as de seu município

CAPITALIZAR - “A gente viu que
o milho responde bastante à
correção e à adubação, ou seja,
vale a pena investir”, menciona
Marcel, de Terra Boa, destacando que a cultura se firmou
pela remuneração que tem garantido ao produtor. “Hoje a
gente consegue se capitalizar
com o milho, diferente de antes, quando era plantado apenas para cobrir o solo no inverno. A genética do milho evoluiu bastante.” Marcel diz ainda
que o produtor precisa ter a humildade de buscar conheci-

mentos, perguntar, pois depende dessa evolução tecnológica para se manter competitivo e na atividade.
Sobre os híbridos, Renan diz ter
sentido diferença nos materiais,
principalmente no padrão das
espigas, não houve requeima e

a resposta à adubação é visível.
“Tivemos 35 dias de estiagem
mas a nossa expectativa é colher 250 sacas por alqueire [103
sacas por hectare]”. No ano
passado, em que houve redução
da produtividade por causa da
estiagem, a média foi de 80 sacas por hectare.

Marcel Rafael de Terra Boa: “vale a pena investir”
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Braquiária faz a diferença
“As lavouras que vem sendo
conduzidas com uma cobertura de braquiária apresentam
boa resposta tanto no ciclo de
verão quanto no inverno”, assinala o engenheiro agrônomo
Kleber Brazolotto, da Cocamar/Jussara. Além de cobrir o
solo, protegendo-o do sol forte, da erosão e criando um
ambiente mais favorável às lavouras ao preservar por mais
tempo a umidade, a palhada
de braquiária inibe o desenvolvimento de ervas daninhas de
difícil controle e as raízes
desse capim, por serem agressivas, agem contra a camada
de compactação.

EVOLUÇÃO - Há 36 anos na Cocamar, o técnico Ademir Caetano, o Mirim, já passou por
várias unidades e presta seus
serviços atualmente em Terra
Boa. É ele quem faz o acompanhamento à Marcel Franklin
Rafael.

Sobre a braquiária, em relação
à qual foi pioneiro em Terra
Boa, Marcel conta que começou fazendo consórcio com o
milho e, mais tarde, passou a
plantar apenas o capim para
melhorar a palhada e a prote-

Mirim lembra que quando começou sua carreira na cooperativa, ainda nem se fazia o
plantio de milho de inverno.
Depois, utilizando variedades
utilizadas no verão que os próprios agricultores procuravam

ção do solo no verão. “Agora
vamos retornar com o consórcio, que é uma estratégia excelente para essa região de
solo misto”, observa, acrescentado que o perfil do solo
apresenta uma boa condição e
as médias de produtividade
têm ficado acima da média regional.

adaptar, colhia-se não mais do
que 50 sacas por hectare, metade do volume obtido atualmente. “Hoje nós avaliamos o
quanto o milho já evoluiu e o
potencial que ainda tem para
ir longe.”
MENOR RISCO - O engenheiro
agrônomo Matheus Bovo, da
Pioneer, ressalta que o produtor está, cada vez mais, adotando manejos em que procuram amenizar ou estar menos expostos aos problemas
climáticos: “Buscando uma
adubação melhor, um consórcio de milho com braquiária,
uma sanidade maior, milho
com mais tolerância a estresse hídrico, um ciclo mais
adaptado. Para quando, se
ocorrer o estresse, que é
comum na região, as produtividades não diminuam tanto
como em áreas onde essas
medidas de manejo não são
adotadas”.

Brazolotto: palhada cria ambiente mais favorável as lavouras

sempre interessados em tec- detalhadamente cada caractePara ele, produtores como nologias e informações técni- rística dos materiais.
Renan Facina e Marcel Fran- cas, realizando experimentaklin Rafael são inovadores, ções novas e acompanhando ESPELHOS - “Num ambiente
mais desafiador para o milho
safrinha, o conhecimento técnico é importante para posicionar cada híbrido na melhor
área e realizar o manejo em
cima disso”, diz Matheus,
completando: “esses dois produtores são espelhos para
quem quer ter grandes produtividades e abrir novas fronteiras agrícolas para o milho”.

Matheus Bovo: manejos visam amenizar problemas climáticos

Ademir Caetano: potencial para ir longe

Veja o vídeo destas
matérias acessando
o QRCode
J o rn al d e S er vi ço Co c am ar | 9

MILHO

Produtores superam ambiente hostil
Os produtores de Tamarana,
Londrina e Santa Mariana, no
norte do Paraná, visitados pelo
projeto Giromilho Cocamar Pioneer, estão superando o desafio
de produzir em regiões pouco
propícias, obtendo expressiva
rentabilidade.

bom”, afirma Helder, que conduz os negócios ao lado do
irmão Emerson e do pai Edson.
Helder explica que a janela de
plantio para o milho é bastante
estreita, o que exige um planejamento que inclui reorganizar
o calendário da safra de soja.

O milho de inverno ainda é visto
pela maior parte dos agricultores como uma cultura sensível,
que não vai bem em regiões
mais frias e, muito menos, sob
déficit hídrico. No entanto, o
projeto Giromilho, realizado
nesta safra por Cocamar e Pioneer, mostra que é possível revisar esses conceitos. A realização tem o apoio da Zacarias
Chevrolet.

PRESSÃO MAIOR - Reconhecidos pela alta produtividade de
suas lavouras de soja, os Barbosa são assistidos pelo engenheiro agrônomo Vinícius
Arantes, da unidade local da
Cocamar. Segundo Arantes, o
risco de geadas demanda características de milho mais específicas, pois há também uma
pressão maior de doenças.
“Com tecnologias de ponta e
orientação técnica, os Barbosa
e outros produtores da região
estão tendo sucesso com o
milho de inverno e aumentando
suas áreas”, afirma Arantes.

Em Tamarana, município a 57
km de Londrina, nem todos se
arriscam a cultivar milho, principalmente no inverno. Por
causa da altitude superior a
700m, em média, a região apresenta naturalmente temperaturas mais baixas, o que favorece a produção de sementes.
Por isso, em vez do milho, predomina ali o cultivo de trigo.
SURPREENDE - Na propriedade
da família Barbosa, a qualidade
da lavoura de milho chega a
surpreender. De produtores do
cereal durante o verão, na década de 1990, eles estão conseguindo, agora, fazer do grão
um negócio interessante em
pleno inverno.
“Em 1994, 1995, por aí, a gente
colhia de 260 a 270 sacas por
alqueire de milho no verão
[107,4 a 111,5 sacas/hectare].
Agora, estamos alcançando
essa média no inverno, o que,
para a nossa região, é muito

BOA ALTERNATIVA - O agrônomo Carlos Henrique Frederico,
da Pioneer, lembra que os produtores de Tamarana buscavam
uma boa alternativa de inverno
e encontraram no milho a cultura que atende suas expectativas. “É sempre uma opção
desafiadora, porque temos o
risco de geadas e é preciso escolher bem o híbrido, para que
o produtor tenha segurança”,
pontua. Isto deve incluir uma

O produtor Helder Barbosa e o sobrinho Nathan: “Estamos conseguindo
produzir no inverno o que a gente produzia no verão”

Técnicos da Cocamar e da Pioneer na lavoura da família Barbosa, em Tamarana

boa qualidade de grão, pois a
incidência de grãos ardidos
pode ser maior que em outras
regiões. “O produtor vem
aprendendo a trabalhar nesse
sistema, tendo resultado e rentabilidade”, completa.

Vinícius Arantes, agrônomo da Cocamar
em Tamarana: região é desafiadora
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MILHO

Lavouras preparadas para a estiagem
Em Londrina e Santa Mariana,
o Giromilho Cocamar Pioneer
conheceu dois produtores cujas
lavouras prometem boa produtividade mesmo após mais de
40 dias de estiagem.
Atendido pela unidade de Serrinha, distrito londrinense, o
produtor Octacílio Ribeiro Vieira
espera uma média de 103.3 sacas por hectare [250 sacas/alqueire]. “Investi para chegar
nas 300 sacas por alqueire,
mas o clima atrapalhou um
pouco”, lamenta. “A gente corre o risco do clima, mas riscos
existem em qualquer segmento”, diz Vieira, comentando que
o produtor, se quiser ter bons
resultados, “não pode ter muita
dó de investir”.
MANEJO NUTRICIONAL - O
agrônomo Guilherme Eurich, da
Cocamar, explica que orientou
o produtor a apostar no manejo
nutricional, especialmente no
aumento no ponto de nitrogênio
na adubação de base. Além
disso, foi incluído o enxofre,
que ajuda no enchimento de
grão. “Na parte de adubação nitrogenada de cobertura, trabalhamos com fontes que têm um
aproveitamento maior quando
comparado às fontes tradicionais do mercado. Isto faz com
que a planta, em situações de
seca, aguente mais e tenha um
sistema radicular mais profundo”, observa.
“Foi feito, também, um monitoramento para o controle de
doenças e para que o milho
possa expressar seu máximo
potencial produtivo, com aplicações específicas para as pragas e doenças mais comuns na
região, entre as quais a cigar-

rinha.” Na avaliação do agrônomo Carlos Henrique Frederico, da Pioneer, a lavoura está
sendo muito bem conduzida e
foi preparada para suportar períodos de estresse hídrico.
“Para isso, o produtor tem que
ter um solo bem estruturado.
Não adianta ter uma boa genética se não tiver um solo bem
estruturado.”
PLANTOU NO PÓ - Em Santa
Mariana, a 82 km de Londrina,
a estiagem foi de aproximadamente 40 dias e o cooperado
Antonio Boa Ventura conta que
efetuou a semeadura no pó,
entre os dias 8 e 18 de março.
Ele cita que faz a descompactação de suas terras, sem remover a camada de palha que
protege o solo. “Faço perfil de
solo com 70 cm de profundidade em toda a área”, detalha
o produtor, que aposta em uma
produtividade de milho ao redor
de 100 sacas por hectare. “Hoje
em dia, quem ficar no baixo
custo, sem investir, não sobrevive na atividade.”

Na propriedade do cooperado Octacílio Ribeiro Vieira, no município de Londrina

PLANEJAMENTO - Lucas Soares, engenheiro agrônomo da
Cocamar em Santa Mariana,
que presta assistência aos Boa
Ventura, conta que é feito um
planejamento da safra com o
produtor, escolhendo-se as cultivares, a adubação, a necessidade de uma adubação diferenciada, enfim. “Isto vem trazendo um resultado bem significativo. Uma boa adubação,
uma alta tecnologia, ela responde. Para nós, como técnicos, é significativo dar um posicionamento ao produtor que,
ao final, vai proporcionar um
Na agricultura, prossegue Boa bom resultado.”
Ventura, não há plano B e, portanto, errar pode ser fatal. “O Soares ressalta, ainda, que a Coclima a gente não controla, camar fomenta muito a utilizamas o que cabe a nós, temos ção de novas tecnologias e que
que fazer e fazer certo.” Numa a família Boa Ventura está semretrospectiva da safra, lembra pre na expectativa de conhecêque faltou umidade no início, las, assim como novos híbridos.
mas depois choveu; os mate- “Estamos cada vez mais prepariais responderam bem e foi rados em termos de posicionapossível ver o quanto impor- mento, recomendação e desentante é fazer perfil de solo, volvimento de materiais a camalém de todos os demais tratos po. O produtor que faz um bom
culturais. “Não é mais uma sa- manejo de solo, trabalhando
frinha, agora é safra”, resume, com uma adubação correta e esfinalizando: “Mesmo em perío- colhendo um material que pode
dos de estiagem mais severa, trazer um resultado significativo,
nós conseguimos manter as tem muito mais chances de sucesso”, completa.
nossas médias”.

Octacílio: investindo para garantir bons resultados

Equipe do Giromilho, Cocamar e Pionner em Santa Mariana

INFORMAÇÕES - O agrônomo
da Pioneer, Max Sant’Anna,
frisa que é possível trazer a
melhor recomendação de materiais ao produtor, na melhor
época e nas melhores situações, como estrutura de solo,
a tecnologia que vai utilizar,
adubação, e o manejo envolve
a recomendação do híbrido.
Segundo ele, a proposta não é
oferecer ao produtor apenas
um híbrido para plantar e,

sim, todo um conjunto de informações sobre o negócio. E
arremata: “Temos uma parceria muito forte com a Cocamar, e tudo isso traz um benefício que é o incremento de
produtividade para o produtor.
A tendência é que os outros
produtores em volta enxerguem isso e tomem como referência para também crescer
e obter novos níveis de produtividade”.
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Segunda cultura de maior expressão
O milho de inverno é a segunda cultura de maior expressão para a Cocamar, só
abaixo da soja, comenta o gerente técnico Rafael Furlanetto, que acompanhou o
Giromilho na visita em Santa
Mariana. São 550 mil hectares
de cultivo e o advento de
novas tecnologias promoveu o
crescimento e a consolidação
da atividade.
“As tecnologias desenvolvidas
pela Embrapa e outras instituições de pesquisa, que são
difundidas pela Cocamar, conseguiram viabilizar a produção
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mesmo em ambientes não tão
propícios”, frisa o gerente,
lembrando que isto depende
também do investimento que
o produtor realiza e de seguir
a orientação técnica especializada prestada pela cooperativa.

tas sadias e com pouco requeima mesmo com esse cenário de veranico.” E ressalta
que a lavoura bem planejada e
bem manejada, mantida com
capricho, é responsiva: “O
milho é uma cultura muito
responsiva, você investe em
tecnologia e ela retorna o inSobre a lavoura do produtor vestimento em produtividade”.
Antonio Boa Ventura, de Santa
Mariana, ele destaca o capricho e a qualidade com que o
milho é conduzido. “As condições climáticas nessa propriedade foram praticamente as
Veja o vídeo destas
mesmas da vizinhança, mas
matérias acessando
aqui podemos observar plano QRCode

O cooperado Antonio Boa Ventura, o Toninho: “A gente não controla
o tempo, mas o que depende do produtor, precisa ser bem feito”

EVENTO

Uma proposta criativa e inovadora
O Dia de Campo de Inverno Digital tem atendido às expectativas e
repercutido positivamente entre os produtores associados
om a pandemia, em
que as realizações técnicas presenciais – necessárias para a transferência de conhecimentos e
tecnologias aos produtores não puderam mais ser promovidas, de que forma a Cocamar
poderia continuar fazendo isso
com segurança e qualidade?

C

A resposta foi a criação de um
formato inovador, ágil, objetivo e de fácil acesso, para o Dia
de Campo de Inverno que a
cooperativa organiza todos os
anos no mês de julho em sua
Unidade de Difusão de Tecnoe com a participação de 25 emlogias (UDT) no município de
presas parceiras, totalizando 3
Floresta.
horas de conteúdo. ResumidaDiante do desafio de imple- mente, em cada um deles, são
mentar a iniciativa em tempos apresentadas as novidades por
de isolamento social e de uma meio de vídeos. É como se o
série de cuidados para a pre- produtor adentrasse ao estande
venção do novo coronavírus, o da empresa e ouvisse uma exDepartamento Técnico conce- planação do técnico. No site há,
beu o Dia de Campo Digital que também, uma saudação do pretem atendido às expectativas e sidente Divanir Higino.
repercutido positivamente enOs trabalhos realizados pela
tre os produtores associados.
cooperativa versam sobre o
“Queríamos desenvolver algo manejo da cigarrinha do milho,
que fosse atraente ao coope- as vantagens da cultura do trirado e apresentasse as tecno- go no sistema de produção,
logias como se ele estivesse controle de ervas daninhas no
em um evento presencial”, co- consórcio milho e braquiária e,
menta o gerente executivo téc- por último, Supersolo. Há, tamnico, Renato Watanabe. A ideia bém, áreas de negócios, com
era fazer algo interativo, que foco em soluções da John
permitisse ao produtor buscar Deere para maior eficiência e
rentabilidade de forma sustenas informações.
tável, linha de foliares Viridian
A ideia se materializou com o
e Sementes Cocamar.
envolvimento da área de Marketing da cooperativa e foi de- “O produtor acessa o site e vai
senvolvida em forma de um site clicando nos ‘estandes’ das
no qual há 5 estações técnicas empresas”, explica Watanabe.

E, se restou dúvida sobre algum
assunto, ele pode assistir novamente a apresentação.” O
produtor vai vendo aos poucos,
absorvendo a informação.
Em resumo, segundo o gerente
executivo técnico, a proposta de valor não mudou nada
em relação ao dia de campo
presencial, sendo que o cooperado, bem como os seus familiares, têm direito a prêmios
individualmente (por CPF) a
partir do engajamento. “Quando o cooperado ou cooperada e seus cônjuges, filho ou
filha, acessam o site, passam
a acumular pontos que dão direito a prêmios por engajamento”, explica o analista
Fernando Volpato, salientando que o site ficará disponível
no período de 12 de julho a 13
de agosto.
Para garantir ainda mais visibilidade ao Dia de Campo Digital,
foi firmada uma parceria com a
RIC TV para a veiculação de

conteúdos sobre as estações
ao longo de quatro domingos
consecutivos no programa RIC
Rural, exibido das 9 às 10h, no
período de 12 de julho a 2 de
agosto. “O programa, além de
projetar o Dia de Campo Digital
em todo o estado do Paraná,
contribui para alavancar a iniciativa”, cita Watanabe, lembrando que os conteúdos sobre
as estações eram apresentados
primeiramente no programa e
só após inseridos no site.

cigarrinha”, comentou o cooperado Fernando Serch, de Rancho Alegre. “Mande mais vídeos que eu já vi quase todos”,
disse Helder Barbosa, de Tamarana.

Numa avaliação geral, o modelo digital agradou os produtores porque retém as informações, as quais ficam disponíveis para consultas. “Achei
muito interessante o modelo
usado e as informações, principalmente o assunto sobre a

“O Dia de Campo Digital promovido pela Cocamar é uma iniciativa histórica e com características inovadoras, da qual nos
orgulhamos de participar” SÉRGIO MENDES, jornalista e
apresentador do programa RIC
Rural

O presidente executivo da Cocamar, Divanir Higino, cita que,
diante do desafio, foi dada uma
resposta criativa e inovadora.
“Sempre falamos aos cooperados que uma das funções mais
nobres da cooperativa é a
transferência de tecnologias e
conseguimos que isto contiO resultado final é que a repernuasse acontecendo mesmo
cussão foi grande em todas as redurante a pandemia, de forma
giões da cooperativa e, até o final
virtual, segura e cômoda.”
de julho, o site já havia registrado
mais de 100 mil acessos.
COMENTÁRIOS
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"Em primeiro lugar, é preciso
agradecer o produtor por não
ter parado neste momento tão
desafiador. Não faltou alimento
na mesa do brasileiro e de muitos outros países que importam
do agro brasileiro. Em segundo,
convidar a todos para visitar o
Dia de Campo Digital que a Cocamar preparou com tanto carinho. Parabéns à cooperativa
por ter mudado rapidamente o
formato, levando informação
de qualidade. Neste momento,
temos que seguir os protocolos
de distanciamento, mas podemos continuar tendo acesso a
informações técnicas indispensáveis. E terceiro, convidar para
que visitem o estande virtual da
Corteva, que preparou muitas
novidades, entre os quais o manejo campeão, soluções para
doenças fúngicas e lançamentos Brevant e Pioneer" SHEILA PEREIRA, diretora comercial da Corteva para a Região Sul do Brasil e Paraguai
“Neste cenário em que estamos vivendo, tão importante
quanto continuar a levar transferência de tecnologia do Dia de
Campo para os nossos cooperados, foi traduzir as necessidades, inovando na criação de
um novo formato digital que, de
forma simples, leve e intuitiva,
fosse possível acessar de qualquer lugar onde houvesse internet, atendendo às mais variadas necessidades para que
os nossos cooperados tivessem
a oportunidade de absorver, ao
máximo, conteúdos relevantes
e continuar a buscar uma lavoura cada vez mais produtiva
e rentável”- CRISTIANE NODA
KONDO DE ALMEIDA, gerente
de Marketing e Comunicação
da Cocamar

rados quanto a esse modelo. E
o número que traduz esse nível
de aceitação, são os mais de
100 mil acessos que já tivemos.
É um número muito positivo,
muito bacana. E mostra que a
investida digital que a Cocamar
está promovendo, em meio a
esse cenário de pandemia, e
que possibilita a realização de
transferência de tecnologias, o
produtor tem entendido e aceitado bem. Com relação ao dia
de campo digital, a gente percebe uma boa repercussão e
recebido muitos elogios, sobretudo também com relação aos
temas. O que tratou da cigarrinha, por exemplo, teve um feedback que nos orientou sobre
a necessidade de tratar mais
sobre esse tema. Isso tudo
mostra o grande sucesso do Dia
de Campo Digital” - JOÃO SADAO, gerente de Cooperativismo
“Foi uma experiência muito
boa, com muitas informações
relevantes em um curto período
de tempo. Valeu a pena” ADRIANO AUGUSTO DE PAIVA
CUSTÓDIO, pesquisador do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná
“Foi um trabalho interessante
porque abrangeu uma grande
quantidade de pessoas que tiveram acesso a informações
importantes que darão suporte
ao seu trabalho no campo. Foi
muito válido” - LUIZ AUGUSTO
INOJOSA FERREIRA, doutorando do Núcleo de Estudos
Avançados em Ciências das
Plantas Daninhas – NAPD/UEM

“Mesmo que os objetivos tenham sido atingidos e a importância de se lançar mão dos
recursos tecnológicos para re“Percebemos muita aceitação passe de novos conteúdos e die grande interesse dos coope- vulgação dos resultados dos

Estação Manejo da Cigarrinha do Milho

Estação Vantagem da Cultura do Trigo no Sistema de Produção,
com o Dr. José Salvador Foloni, pesquisador da Embrapa

trabalhos de pesquisa realizados, faltou a interação com o
produtor. Não é a situação
ideal, porque o dia de campo
presencial tem muitas vantagens. É muito importante essa
interação com o produtor, a
troca de experiências” - JÚLIO
FRANCHINI, pesquisador da
Embrapa Soja
“O Dia de Campo na versão digital foi uma surpresa positiva.
Foi bem didático e prático e o
produtor pode acompanhar o
conteúdo no conforto de sua
casa. Ouvi muitos produtores
manifestarem que gostaram da
Estação Controle de Plantas Daninhas
experiência e que superaram a
no Consórcio Milho com Braquiária
resistência natural com a tecnologia digital. Por isso creio mais. Entretanto, no mundo de tecnologia.” - JOSÉ SALVAque será mais uma ferramenta agronômico a etapa da vivência DOR FOLONI, pesquisador da
importante a se usar cada vez é fundamental na transferência Embrapa
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AGRICULTURA DE PRECISÃO

Você sabe onde está pagando para plantar?
Com a tecnologia disponível hoje, aliado ao
conhecimento de custos, é possível identificar quais
áreas dão lucro, empatam ou dão prejuízo financeiro
evido à variabilidade natural que
ocorre nas lavouras, em todas as
fazendas brasileiras há áreas
que dão lucro, outras que empatam e aquelas que dão prejuízo financeiro.
Segundo o gerente de Agricultura de Precisão da Concessionária Cocamar, Elizeu
Santos, isso traz ao produtor rural dois
desafios gerenciais chaves para sua permanência no negócio: Como saber em
quais partes da fazenda está obtendo resultado positivo? Como otimizar os resultados em áreas de resultados negativos?

D

Essas questões, até pouco tempo atrás,
eram de difícil resposta. Não havia ferramentas de investigação e gestão da fazenda. Atualmente, entretanto, graças à
tecnologia disponível no campo, as respostas às indagações acima são dadas
com relativa facilidade graças à: sensores embarcados em máquinas, especialmente de produtividade, que permitem
mensuração da produção em cada porção do talhão; telemetria e conectividade
embarcada nas máquinas que permitem
fluxo de ida e volta das informações sem
necessidade de intervenção humana; e
plataformas digitais que permitem ana-

Figura 1 – Mapa de colheita com respectivas zonas de rendimento.

lisar grandes volumes de dados de forma
rápida e precisa. Esse conjunto de tecnologia disponível, aliado ao conhecimento de custos, permitem responder as
duas questões iniciais com relativa facilidade, afirma Santos.
CUSTOS DE PRODUÇÃO - Para começar
a responder essas questões, diz, o primeiro passo é conhecer os custos de
produção da propriedade. A tabela abaixo
mostra os custos de produção, base
maio 2020, para a cultura da soja no Estado do Paraná segundo o Deral - Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná.
Com base nesses custos e considerando
a soja à R$ 75,00 (preço médio safra
2019/20), conclui-se que são necessárias aproximadamente 50 sacas de soja
para cobrir os custos totais e 30 sacas
de soja para se cobrir os custos operacionais (variáveis).
Identificados esses parâmetros, e de
posse do mapa de produtividade, é possível identificar no talhão quais partes
estão cobrindo o custo operacional e o
custo total. Como exemplo, na figura 1 é

possível ver que nas partes vermelhas
do talhão (aproximadamente 7% da
área) o produtor está pagando para plantar, uma vez que não cobre os custos
operacionais (produção de 0 a 30 sc/ha),
e nas partes amarelas (aproximadamente 30% da área) o produtor está no
máximo empatando (produção de 30 a 50
sc/ha).
TECNOLOGIA DISPONÍVEL -“Isso nos leva à algumas indagações: Como identificar essas porções dentro dos talhões?
Como mensurar esses resultados de
forma espacializada? Como intervir nessas zonas de forma individualizada?”,
questiona Santos explicando que as respostas para essas questões estão nas
ferramentas já citadas acima, todas de
fácil acesso nos dias de hoje. “Temos
sensores embarcados em colheitadeiras
que permitem a geração de mapas de
produtividade, os quais analisados pelos
algoritmos geoestatísticos das plataformas digitais, permitem entender onde
está a variabilidade existente nas lavouras, as chamadas manchas”, explica.

cessionária Cocamar, parte-se para as
investigações e identificações dos problemas através das diversas análises
(solo, por exemplo). “O próximo passo é
tratar as “manchas” conforme seu potencial produtivo, utilizando as tecnologias diversas, como posicionamento de
variedades de acordo com as zonas de
manejo, aplicações e adubações em taxa
variável através de uso de controladoras
e piloto automático, dentre outras estratégias que podem ser utilizadas, buscando otimizar o uso de insumos e maximizar o resultado, que são a essência
da agricultura de precisão”.

O cooperado que tem interesse em adotar a tecnologia de agricultura de precisão em sua propriedade pode procurar a
unidade mais próxima da Cocamar ou do
Concessionário John Deere.

Localizadas as “manchas”, orienta o gerente de Agricultura de Precisão da Con-
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TRIGO

Trigo vai bem, com destaque
para variedades branqueadoras
Produção deste ano tende a ser uma das melhores dos últimos anos
segundo Francisco Semião e José Francisco Alves Souza, de Arapongas
produção de trigo deste ano caminha para
ser uma das melhores
em muitos anos, conforme avaliam os produtores
Francisco Semião e José Francisco Alves Souza, de Arapongas (PR). Juntos eles cultivam
150 hectares com o cereal e
outros 24,2 de milho.

A

RENTABILIDADE - O engenheiro
agrônomo Roverson Flach, da
unidade local da cooperativa,
pontua que a opção pelo trigo
branqueador sinaliza com a
perspectiva de oferecer mais
rentabilidade ao produtor. “A
Cocamar oferece um bônus de
R$ 4,00 por saca desde que
atenda a qualidade desejada”,
lembra, explicando que, no
caso da lavoura de Semião e
Souza, a sanidade é visível:
“não pegou tanto oídio, está
limpa de mancha foliar e deve
sair com apenas duas aplicações de fungicida”. Segundo
ele, o trigo branqueador está
despertando o interesse dos
produtores da região, que buscam informações sobre os cultivares.

A propriedade deles está localizada em uma tradicional região produtora de trigo do município e, segundo Semião, a lavoura apresenta bom desenvolvimento. “Depois de um início
seco, vem chovendo com normalidade e pelo menos até
agora o frio não atrapalhou,
está do jeito que precisa ser”,
afirma, torcendo para que continue assim. A previsão deles é
que a colheita inicie na primeira CONFIANTE -Na vizinha Apucarana, o produtor Antonio Requi
semana de setembro.
também diz estar contente com
Semião lembra que nos últimos o desempenho do trigo brananos o desempenho da triticul- queador. A exemplo dos coletura foi prejudicado por proble- gas de Arapongas, ele cultiva o
mas climáticos. “Quando não cereal pela primeira vez e a culera a seca, era a geada, mas pra tura apresenta perspectivas
nós o trigo sempre foi um negó- promissoras: são 162 hectares,
cio interessante e o risco é maior ao lado de outros 126 de milho.
com o milho, porque aqui é uma Requi investiu em adubação dibaixada”, frisa. Ele salienta ter ferenciada, confiante que a noboas expectativas em relação às va opção de trigo veio para fivariedades de trigo branqueador car. “Com uma altitude supe(Tbio-Duque e Madrepérola) dis- rior a 800 metros, Apucarana
ponibilizadas pela Cocamar: “A sempre foi uma região boa para
lavoura está muito bonita, apre- o trigo”, afirma, mencionando
senta boa sanidade, cachos ainda se sentir tranquilo com o
apoio técnico prestado pela Cograndes e bem formados”.

camar: “eu deixo tudo por con- enfatizando que os materiais
ta dos técnicos da coopera- oferecidos pela Cocamar vêm
se destacando um pouco mais
tiva”.
devido a sanidade e o potencial
SANIDADE - Gustavo Emori, en- produtivo. Segundo ele, como a
genheiro agrônomo da unidade soja geralmente é colhida mais
de Apucarana, comenta que a tarde na região, nem sempre os
cultura apresenta desenvolvi- produtores conseguem cultivar
mento normal. “Com o preço o milho dentro da janela autoatraente, os produtores têm in- rizada pelo zoneamento agrovestindo mais em fertilidade e climático e encontram no trigo
manejo de pragas e doenças”, uma boa alternativa.

Na propriedade
do cooperado
Antonio Requi:
boas expectativas
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Cresce o interesse dos produtores
Por causa de sua altitude, a região de São Sebastião da Amoreira e Nova Fátima, no entorno
de Londrina, é própria para a
produção de sementes de trigo
e muitos cooperados se dedicam a essa atividade. A oportunidade de produzirem também trigo branqueador, com o
incentivo da Cocamar, contou
com a adesão de um grande
número deles.
Fabiano Fassula está cultivando toda a área da propriedade,
133 hectares, com a cultivar
Pérola de trigo branqueador. É
a sua primeira safra de trigo e
o desenvolvimento da lavoura
está dentro das expectativas,
conforme avalia. Fassula é assistido pelo engenheiro agrônomo da cooperativa, Thiago
Ladeia Janning, para quem a
lavoura vem se destacando
pela qualidade, sanidade e o
potencial produtivo.

VALOR AGREGADO - “O investimento desse tipo de trigo é padrão, não exige nada de diferente e agrega valor no final”,
diz o produtor, que vê a cultura,
também, como uma alternativa
para rotação.
Para o agrônomo da cooperativa, os bons resultados da espécie branqueadora, que conta
com um bônus pela qualidade
aferida, devem fazer com que
nos próximos anos outros produtores também se interessem
pelo cultivo. “O desempenho
está igual ou superior ao do
trigo comum e isto tem gerado
muita curiosidade”, afirma
Janning, salientando que a sanidade da cultura também se
sobressai. Sua expectativa é de
uma produtividade de 140 sacas por alqueire (57,8/hectare),
o que, levando em conta os
atuais preços, pode remunerar
mais que o milho.

Fabiano Fassula: investimento é padrão mas variedade agrega valor no final

QUALIDADE - Em São Sebastião
da Amoreira, um dos produtores é Sérgio Koguishi, que cultiva também 133 hectares, dos
quais 96,8 com a variedade Tbio
Duque e 36,3 com a Madrepérola. “A lavoura nasceu bem, foi
bem conduzida e estou com
uma expectativa boa de colheita”, comenta Koguishi, ressaltando a qualidade genética

do material. “A gente sempre
vai atrás de material bom, que
tenha sanidade e seja produtivo. Esse trigo está dentro nas
nossas expectativas”, conclui.
“Ao vir para a região, a Cocamar
se propôs a trabalhar para o
fortalecimento da cultura do
trigo”, lembra o engenheiro
agrônomo Lincoln Simonini, da

unidade local da cooperativa,
que atende o cooperado Koguishi. Segundo ele, mesmo
sendo o primeiro ano do projeto, a adesão por parte dos
produtores foi expressiva, e
arremata: “O trigo branqueador
vai ampliar ainda mais a participação dos agricultores da região na cooperativa”.

Uma inovação trazida para os cooperados
O gerente técnico da Cocamar,
Rafael Furlanetto, explica que
o projeto Trigo Branqueador é
uma inovação que a cooperativa trouxe para os cooperados,
de maneira a aumentar sua
rentabilidade. “O trigo branqueador é uma cultivar do trigo
comum, como os outros materiais, com a diferença de que
possui uma característica específica, a de possibilitar a produção de farinhas mais claras”,
define.

riedades do trigo pão, mas o
trabalho que a Cocamar faz de
segregar o produto garante
para ele um adicional do valor
comercializado, um plus no
rendimento da lavoura.” Ou
seja: quem adere ao projeto
têm um bônus de R$ 4,00 por
saca, definido pela cooperativa,
desde que o produto, ao final,
atinja a qualidade aferida.

atendidas pela cooperativa, no
Paraná, há 82 mil hectares cultivados com trigo, dos quais
cerca de 8% utilizando cultivares branqueadoras. A expectativa de colheita, segundo o

gerente, é de 3 mil quilos por
hectare, o dobro, pelo menos,
em comparação à média obtida
nos últimos anos, quando a
cultura foi afetada por problemas climáticos.

Agrônomo Thiago
Janning diz que
lavoura se destaca
pela qualidade,
sanidade e potencial
produtivo

BRANQUEAMENTO - Esse trigo
é destinado ao moinho da Cocamar em Marialva, região de
ADICIONAL - Segundo Furla- Maringá, que o utiliza para o
netto, “No campo, para o pro- branqueamento de suas faridutor, não muda nada, pois o nhas.
manejo da cultura é o mesmo
em comparação às demais va- EXPECTATIVA - Nas regiões
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Cafeicultura segue firme
A altitude de Nova Fátima e Congoinhas, acima de
800 metros, favorece a qualidade do produto,
tornando a atividade interessante aos produtores
m Congoinhas, município da região de Londrina, o tradicional cultivo de café segue firme, mantido por inúmeras famílias. “O café vai passando
de pai para filho”, afirma o supervisor da unidade da Cocamar na vizinha Nova Fátima,
Sanderson Plácido Boscardim.
Em sua maioria, são pequenas
propriedades, muitas delas de
relevo acidentado, onde a média de produtividade é de 24
sacas beneficiadas por hectare.

E
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O detalhe é que a altitude desses municípios, acima de 800
metros, favorece a qualidade
do produto. Na propriedade de
Adelson Messias, que possui
12 hectares com a lavoura e
está plantando mais dois, 90%
do produto é classificado como bebida boa e sua média
gira em torno de 35 sacas beneficiadas por hectare.
MECANIZAÇÃO - Adelson conta que vem buscando modernizar-se para ser mais competitivo. Ele está adequando uma

parte da lavoura para receber
a mecanização, instalou um
secador que agiliza a secagem
dos grãos vindos da roça em
aproximadamente 50 horas
(contra uma semana, pelo menos, do terreiro convencional)
e, há alguns anos, adotou a
técnica do esqueletamento uma poda drástica - como
forma de rejuvenescer as
plantas, manter seu vigor e,
com adubação e tratos fitossanitários adequados, garantir
uma boa produtividade todos
os anos.

Adelson Messias: modernizar para ser mais competitivo

O produtor mostrou uma lavoura que produziu bem em
2019 e foi esqueletada após a
colheita, não produziu nada

em 2020, mas, apresenta potencial para 50 sacas beneficiadas ou até mais, por hectare, em 2021.

PRESTA SERVIÇOS - “Aqui é
uma correria durante a safra”,
diz Adelson, que além de produzir o seu café, presta serviços para os vizinhos, fazendo
transporte com um caminhão
e até com um veículo Gol sem
os bancos traseiros, além de
disponibilizar o secador. “O
café é um negócio que se for
bem conduzido, vale a pena,
mas o cafeicultor não pode se
perder nos custos, que são
altos.” Segundo ele, para o pequeno produtor é a cultura
que, devido a sua liquidez, viabiliza a pequena área, acrescentando ainda ser indispensável buscar sempre o incremento da produtividade.
Adelson tem recorrido aos
contratos de venda antecipada, oferecidos pela Cocamar,
para ter mais segurança.
“Neste ano, 70% da minha
produção foi contratada e fiz
uma média boa.” Sem essa

opção, segundo ele, o produtor
fica sujeito a muitos riscos,
pois na colheita, com a concentração da oferta, o preço
tende a se retrair.

ção tenha permanecido em níveis pouco remuneradores,
como reflexo do mercado internacional abastecido, da
perspectiva de colheita de
mais uma grande safra brasiGERAÇÕES - Ali perto, no sítio leira e, recentemente, da reda família Lucas, a cafeicul- tração do consumo causada
tura é um negócio e também pela pandemia.
uma paixão que atravessa gerações e, ao que tudo indica, SEM RISCOS - Por causa do
isto deve continuar. O proprie- mercado pouco animador, ele
tário Antônio Miguel cultiva 13 revela ter reduzido o investihectares com a lavoura e sou- mento na cultura, para não
be transmitir o gosto pela ati- acumular dívidas. “Conquistei
vidade aos dois filhos, Mateus uma vida estável, sossegada e
(formado em direito, mas que não pretendo correr riscos”,
preferiu permanecer traba- explica. Sua média de produlhando na propriedade da fa- tividade, considerando um ano
mília) e Antonio Filho, que já pelo outro, é de 200 sacas bevem ambientando o filho dele, neficiadas.
Antonio Neto, de dois anos, à
vida em meio ao cafezal.
Aos 60 anos, professor aposentado e que permanece na
Segundo Antonio, o café é im- ativa, já com quase 40 dedicaportante para a sustentação dos ao ensino em escola rural
das propriedades e só lamenta do município, Antônio e a esque nos últimos anos a cota- posa Maria vivem do salário do

Pessoal da Cocamar com a família Lucas: bom negócio

nico da Cocamar, Robson Ferreira, que visitou a região,
Congoinhas e Nova Fátima
apresentam características
geográficas que possibilitam
a adaptação da cultura do
café, mantida ainda em larga
escala. “É um modelo tradicional de condução da lavoura,
em que os cafeicultores conseguem boa qualidade, sendo,
portanto, uma atividade inteDe acordo com o gerente téc- ressante para eles.”

magistério, poupando o que
sobra do café para realizar um
investimento, como a aquisição do secador, feita há algum
tempo. “Se fosse depender
exclusivamente do café para
sobreviver, ficaria apertado”,
garante, lembrando que parte
da renda com o mesmo acaba
retornando aos cafezais, para
a renovação da lavoura.

Duas paixões: o café e o ensino
A casa do cafeicultor Antônio
Miguel Lucas e de sua esposa
Maria guarda uma particularidade. O imóvel localizado no
Bairro Ribeirão Parado, conhecido como Areião de Cima, foi
adaptado, ainda no começo da
década de 1980, para sediar
uma escola municipal destinada ao ensino fundamental –
de alunos de 6 a 10 anos daquela comunidade.
A cozinha da casa serve também de cantina - os alunos,
com aulas ministradas de segunda a sexta-feira das 8h ao
meio dia, almoçam no local,
sendo a refeição preparada por
Maria (ela própria uma exaluna da escola que, anos depois, em 1984, se casou com o
antigo professor). Há sanitários

exclusivos para os meninos e
as meninas e também um espaço de convivência, no quintal.
O que mais chama a atenção é
a ampla sala de aula, de 50 metros quadrados, dotada de 20
carteiras e equipamentos novos, incluindo um computador
conectado à internet.
REALIZADO - Formado em pedagogia, tendo concluído também o normal e com habilitação para trabalhar com alunos
especiais, Antonio, que muitos
chamam de Professor Tonhão,
diz se sentir orgulhoso e realizado por dar aulas aos seus dez
alunos, número que, em outros
tempos, chegou a 36 – o número foi diminuindo porque, com
o passar dos anos, várias famílias se mudaram. “Muitos de

meus alunos se tornaram produtores rurais bem sucedidos,
alguns empresários, que receberam aqui o conhecimento
que os ajudaram a se encaminhar na vida”, afirma.
A Escola Municipal de Campo
Oscar Lunas, mantida pela prefeitura, é uma das quatro existentes no município, mas, a
única localizada em uma propriedade particular, enquanto as
outras ficam em patrimônios.
Foi construída com madeira
ainda na década de 1970 pelo
poder público, quando as terras
pertenciam ao agricultor Oscar
Lunas. As crianças das imediações não tinham onde estudar e
a escola mais próxima não dispunha de vagas. O imóvel foi reconstruído em alvenaria.

Antônio Miguel Lucas, o cafeicultor que é também, há quase 40
anos, professor do ensino fundamental em escola do campo

TODOS JUNTOS - O professor
leciona língua portuguesa, matemática, história, ciências e
geografia e os alunos têm, com
outros professores vindos da
cidade, aulas de inglês e educação física. Estudam todos
juntos, do primeiro ao quinto
ano, em sistema seriado.

ainda não há previsão de retorno. Para que os estudantes
não fiquem sem estudar, o professor elabora tarefas e, todas
as semanas, leva até suas
casas. “É um paliativo, o bom
mesmo é estar com todos eles
aqui”, finaliza. Perguntado se
gosta mais de dar aulas ou de
produzir café, Antonio fica sem
Com a pandemia, a escola sus- resposta: “São duas grandes
pendeu as aulas em março e paixões”.
J or na l d e Se rv iç o C oc a mar | 27

CICLO DE DEBATES

Ampliar o Seguro Rural, o desafio do Mapa
Governo federal pretende aperfeiçoar
o instrumento, garantindo produtos
de qualidade aos produtores
hegar a 25 milhões de
hectares segurados
até 2022: este é o objetivo da ministra da
Agricultura, Pecuária e do
Abastecimento (Mapa), Tereza
Cristina, conforme foi anunciado por seu diretor de Gestão
de Risco, Pedro Loyola, durante a 6ª etapa do Ciclo de
Debates Cocamar dia 23/7. É
quase quatro vezes mais a área
existente em 2019.

grande para a expansão do
programa e, na safra 2019/20,
20 mil produtores contrataram
seguro. “O seguro traz estabilidade no negócio e permite
uma sobrevida ao agricultor”,
ressaltou o diretor do Mapa,
mencionando que o instrumento é indutor da produtividade e do desenvolvimento.
“Um produtor desprotegido
que tenha sido prejudicado
pela estiagem pode demorar
mais de cinco anos para recuCom o tema “A importância e o perar-se e toda a economia refuturo do Seguro Rural no Bra- gional vai sentir”, frisou.
sil”, o Ciclo foi coordenado pelo gerente executivo financeiro SUSTENTÁVEL - Como manter
da cooperativa, Guilherme Va- um programa sustentável de
lente, com a participação do seguro rural no Brasil é o desapresidente do Conselho de Ad- fio do governo, que vem investindo na capacitação de profisministração, Luiz Lourenço.
sionais ligados ao setor. “A miINADMISSÍVEL - Segundo Lo- nistra trouxe a visão da gestão
yola, o governo pretende aper- de risco, o crédito para ser
feiçoar o Seguro Rural, garan- sustentável também precisa
tindo produtos de qualidade ter garantias”, explicou Loyola.
aos agricultores. “Tem havido Segundo ele, países com promuita frequência de problemas gramas mais modernos de seclimáticos e é inconcebível que guro, como Espanha e Estados
ainda existam produtores que Unidos, estimulam os produtonão tenham a cultura de segu- res a segurarem suas lavouras.
rar suas lavouras”, disse, lem- Oitenta por cento dos produtobrando que no Rio Grande do res espanhóis, que se dedicam
Sul, por exemplo, na safra a olerícolas e hortifrutis, aces2019/20 – fortemente afetada sam o seguro, contando com
pela seca - apenas 50% dos 40% de subvenção. A mentaliprodutores de soja tinham se- dade do governo espanhol é de
guro e, em Santa Catarina, que “quem não se ajuda, não
80% dos que se dedicam à pro- merece ser ajudado”, enfatizou
dução de banana não se previ- o diretor do Mapa. Já nos EUA,
nem com esse instrumento.
onde o modelo do seguro foi
implantado em 1899 e é roNo Paraná, o potencial ainda é busto, recursos da política

C

Palestra foi tema da 6ª Etapa do Cicli de Debates Cocamar

agrícola são destinados ao
seguro rural. “O Brasil é um
player ainda novato nesse mercado, onde o seguro começou a
ser implantado em 2003.”
VARIA MUITO - Pedro Loyola
explicou as dificuldades para
implantar um seguro rural
abrangente e que atenda a
todas as demandas, pois o
Brasil é grande e as variações
de clima e tecnologias utilizadas variam muito de uma região para outra. Mas garante
que todos os 60 segmentos do
agro estarão cobertos por próximos anos. Uma novidade é
que produtores enquadrados
no Pronaf (Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar) já podem segurar custeio
e cultivo de soja, com subvenção de 60%, mesmo percentual para os produtores de
frutas. Para isso, há R$ 50 milhões disponíveis no período de
julho a setembro.
APLICATIVO - O Mapa lançou
um aplicativo, o PSR, disponível para acesso gratuito, em
que permite ao produtor de

uma região verificar todas as prêmio de seguro, como se
seguradoras que operam ali e fosse uma subvenção privada.
comparar os preços.
Além disso, temos nossa própria corretora de seguros, que
PRESERVAR - Para Luiz Lou- trabalha com várias seguradorenço, o seguro rural é um ins- ras, para dar a melhor assestrumento que o agricultor pre- soria e a melhor opção de procisa cuidar e preservar, pois os duto e preço para a segurança
problemas climáticos estão e rentabilidade do nosso cooacontecendo com muita fre- perado", afirmou Guilherme
quência. E lembrou que a Co- Valente.
camar implantou uma corretora para prestar assessoria aos CARO? - Sobre a reclamação
cooperados, na escolha dos de que fazer seguro rural no
melhores produtos. “O seguro Brasil é caro, Pedro Loyola diz
é um instrumento para se que considerando a taxa média
construir o futuro”, destacou, de 2019 aplicada ao valor sesalientando que o seguro foi gurado, a taxa média de prêmio
essencial, por exemplo, no das seguradoras é de 5,35% e
programa de meiosi implan- a taxa ao produtor com apoio
tado na safra 2019/20 em par- de subvenção cai para 4,01%.
ceria com a usina paulista “Significa que em 25 anos o
Cocal, uma iniciativa inovadora produtor rural terá pago pelos
e de grande sucesso, que deve serviços de seguro rural o valor
passar de 7 mil para 20 mil de uma safra segurada inteira”, explica Loyola. E ele lança
hectares em 2020/21.
uma pergunta, para finalizar:
BÔNUS - "Na Cocamar o se- “em 25 anos de safra de soja
guro é tão importante, que já no Paraná, quantas vezes
há alguns anos a Cocamar co- houve perdas acima de 30%
loca no seu pacote de insumos por adversidades climáticas, e
nas campanhas um bônus para qual foi a soma dessas perajudar o produtor a pagar o das?”.
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Cresce a contratação de seguros
Conscientes, produtores se previnem cada vez mais. Apesar da safra
recorde, ano também registrou grande número de sinistros e indenizações
cooperado Sedemir
Antonio Bortolin, de
Paranacity, prevenido
como é, já fez seguro
dos 60 hectares que vai plantar com soja neste ano. Desde
que começou a plantar a oleaginosa de forma integrada a
mandioca, viu a necessidade
de fazer seguro. “Estamos em
uma região de solo mais arenoso. Como têm ocorrido muitas estiagens nos últimos
anos, temos que estar protegidos. Não podemos correr riscos. Pagamos para não usar,
mas, temos que nos precaver.
É importante ter um seguro
que possa garantir pelo menos
os recursos necessários para
cobrir os prejuízos, para não
ficar devendo e ter crédito
para continuar trabalhando”.

O

Cada vez mais conscientes da
necessidade de se precaverem
ante os imprevistos, especialmente os climáticos, os produtores rurais têm aumentado
a contratação de seguros para
suas lavouras, bens, propriedades e até seguro de vida, comenta André Luiz Barberá,
gerente de seguros da Corretora de Seguros Cocamar.
gistradas no ano fizeram com que tiveram perdas significaESTIAGEM - Na safra verão que houvesse um grande nú- tivas de produção, com grande
2019/20 de soja e milho a Cor- mero de sinistros”, lamentou. número de sinistros e indenizações. “Cada vez mais vemos
retora Cocamar registrou um
crescimento de quase 55% em Barberá comentou que mesmo ocorrer essas estiagens de
área segurada e em 65.5% em sendo um ano em que a Coca- forma regionalizada. Isso
importância segurada total. mar registrou recorde de rece- mostra a importância de o pro“Mas, da mesma forma que bimento de soja, com muitos dutor fazer seguro de sua prohouve crescimento no número produtores obtendo excelen- dução”, afirma Barberá.
de produtores que fizeram se- tes produtividades, houve um
guro, as longas estiagens re- grande número de produtores Bortolin foi um dos produtores

afetados pelo clima adverso
na safra verão 2019/20. “Tivemos que refazer o plantio de
soja em parte da área, por
causa de uma estiagem logo
após o plantio, e depois, com
a forte estiagem durante o
desenvolvimento da lavoura,
registramos perdas significativas e tivemos que acionar o
seguro”.

Longos períodos de
estiagens estão cada vez
mais comuns na região
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Melhoria contínua com consultoria personalizada
Produtores buscam trabalho técnico diferenciado para aumentar a produtividade e rentabilidade de suas lavouras
m busca da melhoria
do perfil do solo em
profundidade, o cooperado José Henrique Orsini, que planta soja e milho
em Floresta, tem investido em
sua propriedade seguindo todas as recomendações da consultoria especializada da Cocamar. “Nossa expectativa é
comprovar os resultados deste
trabalho no final da colheita do
milho segunda safra. Em anos
com estiagens mais prolongadas como este é que se nota o
diferencial deste trabalho”,
afirma o produtor.

E

Em sua propriedade, Orsini
possui áreas onde foram adotadas todas as recomendações
técnicas da consultoria especializada e outras onde adota o
manejo tradicional. “Poderemos avaliar a diferença dos resultados nas duas condições
com maior precisão. Somos
produtores há muito tempo e
sabemos o que fazer, mas essa
consultoria traz os ajustes
finos de acordo com as peculiaridades do ambiente de produção de cada área. Temos um
raio x de cada talhão e qual o
melhor manejo para cada um.
É um trabalho fundamental
para quem quer ser campeão
de produtividade”, ressalta.

“Com um trabalho de consultora especializada fica mais
fácil a tomada de decisão. Já
trabalhávamos há tempos com
consultoria externa, por isso
vimos que esse era um serviço
que tinha tudo a ver com a Cocamar. Que a cooperativa poderia atender essa demanda e
oferecer esse serviço com uma
contrapartida do produtor. Os
resultados têm sido muito positivos. Têm aumentado a produtividade e a rentabilidade de
nosso negócio”, afirma José
Rogério Volpato, que planta
soja e milho em Ourizona e foi
um dos primeiros a sugerir e
contratar o novo serviço.

PROJETO - Desde 2018 a Cocamar tem trabalhado com o Projeto Consultoria Personalizada, criado a pedido dos próprios produtores que sentiram
a necessidade de um trabalho
mais específico de assistência
técnica.

APROVAÇÃO - Marciel Pedrali,
de Ourizona, que conta com a
consultoria desde 2019, também ressalta que treinamentos
têm trazido novas tecnologias
interessantes e agregado muito conhecimento técnico. “Não
consegui ainda mensurar os

resultados, o que só será possível com a próxima safra de
soja, mas tenho gostado da
maior frequência de visitas
técnicas e do comprometimento do profissional que
cuida da lavoura como se fosse
o dono, avaliando o custo benefício das recomendações”,
comenta.
Além de oferecer um assessoramento técnico mais constante, a Consultoria Personalizada da Cocamar traz ao
produtor tecnologias diferenciadas, elaboração de planejamentos de um modo geral,
planos de ação para melhoria
de solos, tudo utilizando as ferramentas e benefícios da agricultura de precisão, trazendo
novos conhecimentos com o
objetivo de aumentar a produtividade e rentabilidade do produtor, além de desenvolver
projetos para acesso à contratação de crédito rural.

Eventos foram realizados no início do ano,
quando não havia ainda a pandemia

ACOMPANHAMENTO – “É feito
acompanhamento em detalhes
da lavoura, planejamento de
culturas subsequentes e controle financeiro da cultura implantada. Também trazemos
pesquisadores para treinamentos e palestras presenciais e
por videoconferência”, comenta o engenheiro agrônomo José
Eduardo Marcon, coordenador
do projeto.

de consultoria, a Cocamar oferece um acompanhamento
muito mais próximo ao produtor e às lavouras deles, oferecendo uma assessoria completa ao cooperado, que se sobressai em relação às várias
consultorias oferecidas aos
produtores da região. Além de
Marcon, na área de grãos, há o
serviço especializado desempenhado pela engenheira agrônoma Amanda Carolina Zito na
Marcon diz que, nesse modelo área de citros.
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PLANO SAFRA

Sicredi União PR/SP deve
liberar R$ 1,2 bilhão
Valor é 19% superior à safra anterior. Cerca de 40% das operações deverão ser voltadas para os pequenos produtores
om a proposta de reforçar a forte atuação
junto ao agronegócio e
atender seus associados, a Sicredi União PR/SP
deve liberar R$ 1,2 bilhão no
Plano Safra 2020/2021, valor
19% superior à safra anterior.
Cerca de 40% das operações
deverão ser voltadas para os
pequenos produtores.

C

O Plano Safra é uma linha de
financiamento que permite
custear todas as atividades do
ciclo, com subsídio do governo
federal, tanto o custeio (dentro
da porteira) quanto a comercialização (pós-colheita). Po-

dem ser custeados compra de
insumos, plantio, colheita, armazenamento, seguro rural,
construção e reforma de casas rurais, entre outras atividades. A taxa de juros é
bastante atrativa, a partir de
2,75% ao ano.
SEGURO - Entre os itens do
Plano Safra está o seguro rural. “Como o produtor tem uma
empresa a céu aberto, é preciso estar protegido, porque é
possível escolher uma boa tecnologia, variedade genética e
controlar o manejo, mas não
dá para controlar o clima”,
ressalta o gerente de Desen-

volvimento de Negócios Agro,
Vitor Pasquini. Apenas neste
ano o sistema Sicredi indenizou mais de 5,5 mil famílias
com R$ 103 milhões, devido a
frustrações climáticas. “Graças ao seguro, essas milhares
de famílias estavam protegidas”.
PILARES - Pasquini reforça a
atuação diferenciada da cooperativa, cujo trabalho tem
três pilares: simplicidade (em
falar a língua e entender as necessidades dos produtores),
proximidade (conhecer a realidade do campo) e ativo (sentir
as dores dos associados para

oferecer a melhor solução fi- instituição financeira liberadora do Plano Safra, o Sicredi
nanceira).
deve liberar R$ 22,9 bilhões
“Na nossa cooperativa são nesta safra, número 10% sumais de 15 mil famílias benefi- perior à anterior, totalizando
ciadas com o crédito rural, per- 227 mil operações. As agênmitindo que os agricultores cias já estão recebendo as proinvistam em tecnologia, máqui- postas de financiamento para
nas, equipamentos, genética, o plano, que vai até o final de
manejo do solo, recuperação de junho do ano que vem.
áreas degradadas, construção
de moradias no campo, etc. É Para ter acesso ao crédito
nítida a evolução no campo, e basta procurar uma das agênjunto a isso vem a melhoria da cias Sicredi, e encontrar um
qualidade de vida no campo, gerente Agro, especialista no
que é o grande objetivo da coo- agronegócio, que estudará a
necessidade do produtor e
perativa”, reforça.
ofertará a melhor solução fiPROPOSTAS - Segunda maior nanceira.
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RAÇÃO PET

Cocamar lança linhaDexter Premium para cães
pós inaugurar a nova indústria de rações em Maringá, no começo de fevereiro deste ano, a Cocamar
segue firme em seu projeto de
expandir a participação de mercado no segmento, com um variado portfólio.

corantes, apresenta melhor digestibilidade e equilíbrio da microbiota intestinal”. Ele explica
ainda que “a nova ração se destaca por conter matérias primas nobres, tendo, entre outros
diferenciais, ômega 3 e 6 para
saúde da pele e pelo, minerais
quelatados e orgânicos que
Uma das novidades é o lançaproporcionam melhor absorção
mento da linha Dexter Prepara a saúde do animal”.
mium, para cães adultos, fortalecendo ainda mais uma marRates adiantou que vem trabalca com a qual a cooperativa já
hando na ampliação do portfóvinha trabalhando há anos.
lio Dexter e que a nova linha
Conforme informou o gerente premium está disponível para
comercial da indústria de ra- comercialização nas unidades
ções, médico veterinário Frede- da Cocamar e outras regiões do
rico Rates, “a Cocamar é reco- Paraná, entre as quais a de
nhecida pela alta qualidade do Cascavel, sendo também distriproduto, o qual não emprega buída em vários estados, como

A
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Rio Grande do Sul, Espírito
Santo, Minas Gerais, Rondônia,
Rio de Janeiro e Acre.
No que se refere aos demais
itens da linha de rações cujo
carro-chefe é o segmento de
bovinos, que representa maior
percentual dos negócios, outro
destaque é a boa receptividade
dos produtores de peixes
quanto ao produto específico
fornecido pela cooperativa, já
uma das preferidas na região de
Toledo (PR).
“Com sua indústria moderna e
a credibilidade conquistada
junto ao mercado, a Cocamar
avança para crescer rapidamente nesse setor”, completa
o gerente.

