


A
pandemia do novo coronavírus
trouxe uma série de impactos
sobre as atividades do Instituto
Cocamar, mas nem por isso as

ações foram paralisadas. Ao contrário,
ganharam novos contornos, sendo for-
talecidas em muitos aspectos, conforme
mostrou a Assembleia Geral Ordinária
de prestação de contas de 2020 do Ins-
tituto Cocamar, promovida virtualmente
na tarde de 2/6, que aprovou o balanço
daquele exercício e o plano de trabalho
para 2021.

IMPACTOU - Em sua explanação inicial, o
presidente Divanir Higino comentou so-
bre esse impacto sobre as atividades do
Instituto, que deixaram de ser realizadas
presencialmente. É o caso do Programa
Cultivar, que envolve alunos da Apae na
produção de mudas de espécies nativas
para recomposição da Mata Atlântica.
Além desse trabalho, eles eram levados
a visitar CMEIs (Centro Municipal de Edu-
cação Infantil), onde palestravam com
crianças. Isto também aconteceu no Cen-
tro de Formação de Futebol Cocamar
(CFFC) e no Coral Cocamar, entre outros.  

VIRTUAL - Adaptando-se aos novos
tempos, algumas ações ganharam o for-
mato virtual, com destaque para o Coral
- cujas vozes gravadas individualmente
são agrupadas e mixadas em estúdio, o
que rendeu muitos elogios e convites
para apresentações de âmbito nacional

e internacional, como a participação em
uma transmissão ao vivo da Organização
das Cooperativas Brasileiras (OCB) e do
Festival Internacional de Corais de Pe-
trópolis.

RECURSOS -No atendimento ao terceiro
setor, em 2020, o Instituto distribuiu re-
cursos para organizações que atendem
familiares de pacientes com câncer e ou-
tras causas sociais, nos estados do Pa-
raná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.
O montante de R$ 126,5 mil foi originado
de sobras do exercício anterior (2019),
doadas durante Assembleia Geral Ordi-
nária (AGO) pelos cooperados da Coca-
mar. A escolha dos beneficiados se ba-
seou em análise dos impactos causados
pela pandemia e também em indicações
feitas por cooperados.

MERCADORIAS - No mesmo ano, o

Instituto efetuou a entrega de 32 tone-
ladas de alimentos arrecadados junto a
colaboradores e cooperados, e de 800
cobertores, atendendo centenas de fa-
mílias assistidas por instituições de di-
ferentes regiões.

HOSPITAIS - Em 2021, dos R$ 407 mil
de sobras do exercício 2020 doados
pelos cooperados em AGO, já foram en-
tregues R$ 355 mil, sendo o montante
destinado a um número maior de entida-
des do terceiro setor, com prioridade
para hospitais, os quais receberam mais
de R$ 200 mil para apoiar no enfrenta-
mento do cenário da pandemia, bem
como quantidades de álcool 70º e produ-
tos Cocamar. As doações foram realiza-
das pela cooperativa, por meio do Ins-
tituto, nos três estados.

PLANEJAMENTO - Quanto ao plano de

trabalho para 2021, as atividades do Ins-
tituto encontram-se alinhadas ao Plane-
jamento Estratégico da Cocamar para o
período 2020/25 e buscam coordenar
ações em prol das comunidades nas quais
a Cocamar está inserida, tanto na miti-
gação de impactos gerados quanto na
promoção de efeitos positivos para a so-
ciedade, conforme prevê o sétimo prin-
cípio do cooperativismo.

FÁBRICA DE FRALDAS - O Instituto
Cocamar continuará, assim, executan-
do os próprios projetos, investindo em
formas de se relacionar e garantir be-
nefícios à comunidade. Entre eles, a es-
truturação de uma pequena fábrica de
fraldas geriátricas, infantis e também
de absorventes higiênicos para doação
a pessoas em vulnerabilidade social
atendidas por Organizações da Socie-
dade Civil (OSCs).

Em AGO recente, foi aprovado o balanço de 2020 e o plano de trabalho para 2021, cujas
atividades estão alinhadas ao Planejamento Estratégico da cooperativa para o período 2020/25

Trabalho do Instituto Cocamar
continua forte, mesmo com pandemia
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Um dos princípios do cooperativismo é a
preocupação com a comunidade onde ele
está inserido e, nesse contexto, a Cocamar
desenvolve historicamente um grande
número de realizações de âmbito socioambiental
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O
trabalho do produtor está
sujeito a muitos desafios e,
em relação a isso, as fortes
geadas ocorridas no final de

junho, que prejudicaram as lavouras
de milho, café e laranja, mostram que
ele precisa estar prevenido. 

Felizmente a cultura do seguro tem
crescido nos últimos anos e a própria
Cocamar, que já realizava um trabalho
intenso de conscientização do seu coo-
perado com relação à necessidade de
o mesmo contratar seguro agrícola,
estruturou em 2018 a sua corretora
e passou a orientá-lo quanto às alter-
nativas mais adequadas para o seu ne-
gócio. A cooperativa é parceira do
cooperado em todos os momentos. 

A propósito, o Plano Safra Agrícola e
Pecuário 2021/22, anunciado recen-
temente pelo governo federal e tra-
tado aqui na Cocamar no nosso Ciclo
de Debates, novamente traz o seguro
rural como uma importante ferra-
menta de cobertura de risco. Ainda

que o montante disponibilizado tenha
ficado aquém do esperado, a equipe
da ministra Tereza Cristina promete
continuar negociando junto aos seto-
res da área econômica a obtenção de
mais recursos, visto que a demanda
deverá continuar crescendo forte-
mente.  

Com o olhar já na próxima safra de
verão, ainda que o plantio comece só
a partir de 10 de setembro, o produ-
tor precisa ficar atento a alguns cui-
dados para evitar que plantas re-
manescentes de soja, em sua proprie-
dade, possibilitem a sobrevivência do
fungo causador da ferrugem asiática.
Orientações nesse sentido, chamando
atenção para o necessário período de
Vazio Sanitário, que começou em 10
de junho, estão sendo feitas em todas
as nossas unidades. 

Com essa visão de planejamento, o
produtor também precisa ficar atento
à aquisição de insumos para as próxi-
mas safras, haja vista os grandes de-

safios logísticos e a falta de matéria-
prima nos principais países produto-
res. 

Por fim, vale ressaltar que a celebra-
ção do Dia Internacional do Coopera-
tivismo, no primeiro sábado de julho,
suscita um momento de reflexão de
como podemos fazer mais, especial-
mente em meio às dificuldades trazi-
das a uma grande parte da população
brasileira, pela pandemia do novo co-
ronavírus. 

Um dos princípios do cooperativismo
é a preocupação com a comunidade
onde ele está inserido e, nesse con-
texto, a Cocamar desenvolve histori-
camente um grande número de rea-
lizações de âmbito socioambiental. 

Com a pandemia, esse trabalho foi in-
tensificado e tem sido feita a doação
de equipamentos, álcool gel e gêneros
alimentícios, entre outros itens, a
hospitais e entidades de todas as re-
giões de atuação da cooperativa.

O produtor e a necessidade
de trabalhar sempre com
visão de planejamento

PALAVRA DO PRESIDENTE

Divanir Higino,
presidente da Cocamar

É preciso estar atento à aquisição de insumos para as próximas
safras, haja vista os grandes desafios logísticos e a falta
de matéria-prima nos principais países produtores



A
o comentar o relatório de plan-
tio de soja, milho e trigo nos
Estados Unidos, publicado dia
30/6 pelo Departamento de

Agricultura daquele país (Usda), o vice-
presidente da Cocamar, José Cícero
Aderaldo, disse que o mercado teve
frustradas as suas expectativas, que
eram de números maiores. 

EXPECTATIVA - “O mercado esperava
um aumento expressivo tanto na soja
quanto no milho. Com os preços no pa-
tamar que estão na bolsa, considerados
bons, achava-se que o produtor norte-
americano se sentiria mais incentivado
a investir nesses dois cultivos, o que
não aconteceu”, afirmou. 

COTAÇÕES - Como efeito imediato da
publicação, as cotações na bolsa de Chi-
cago que haviam cedido no período face
à expectativa que se tinha de fortes au-
mentos de área, voltaram a subir, re-
vertendo perdas. Nos últimos dias, o
mercado de grãos tem se comportado
de forma volátil, alternando altas e que-
das. Daqui para frente, as atenções se
voltam para o desenvolvimento e as
condições das lavouras norte-america-
nas.

SOJA - A área plantada de soja ficou em
35,43 milhões de hectares, número
bastante parecido com o que havia sido
divulgado no relatório de 31/3, de
35,45 milhões de hectares, com 20 mil
hectares a menos. Em 2020 foram
plantados 33,63 milhões de hectares,
1,8 milhão a menos que neste ano.

MILHO - Já o milho cobriu uma super-
fície estimada em 37,52 milhões de
hectares, acima do previsto em 31/3,
que era de 36,87 milhões, ou seja, 650
mil hectares a mais. No ano passado

haviam sido 36,75 milhões de hectares,
registrando aumento de 770 mil hecta-
res. 

TRIGO - Quanto ao trigo, o relatório do
Usda apontou para 18,92 milhões de
hectares plantados, pouco acima em
relação aos 18,72 milhões divulgados
em 31/3. Diante dos 17,93 milhões
plantados em 2020, houve aumento de
990 mil hectares. 

VIDEO - Em um vídeo gravado em mea-
dos de julho para os associados, o vice-
presidente da Cocamar chamou aten-
ção para alguns fatores em relação aos
quais o produtor deve ficar atento.

ACOMPANHAR - Além do tamanho do
plantio nos EUA e a evolução do desen-

volvimento da lavoura, que deve ser
acompanhada em todo o período (os
números são atualizados na TV Coca-
mar, disponível em todas as unidades da
cooperativa), Aderaldo ressaltou que é
preciso acompanhar o ritmo de comer-
cialização de soja do produtor brasileiro,
que desacelerou bastante. 

PRECIFICAÇÃO - Tanto da safra colhida
quanto da futura, há muita soja ainda
sem vender, quadro que difere do ob-
servado no ano passado, quando prati-
camente toda a safra já estava
negociada em abril. Na avaliação de
Aderaldo, isto deve impactar na preci-
ficação do produto no mercado inter-
no, especialmente em uma situação
de queda de braço entre produtor e in-
dústria. 

DOLAR – Outra preocupação é com
relação a cotação do dólar. O cresci-
mento econômico do Brasil ocorrido
no primeiro bimestre deste ano foi
melhor do que o esperado, trazendo
a expectativa de melhora nas contas
do governo e aliviando a pressão
sobre a moeda americana. Já há ins-
tituições financeiras projetando o
dólar, este ano, abaixo de R$ 5,00.

SAFRA – Com relação ao milho, há
ainda a questão da safra brasileira:
não se sabe, ainda, o tamanho da
quebra causada por falta de chu-
vas e geadas. “A produção brasilei-
ra é muito importante para o abas-
tecimento interno e também para o
mercado internacional”, lembrou
Aderaldo. 

Segundo o vice-presidente da Cocamar, José Cícero Aderaldo, expectativa era de
aumento expressivo. Atenções se voltam agora para o desenvolvimento das lavouras

Plantio de soja e milho nos
EUA ficou abaixo do esperado

MERCADO
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Aderaldo ressaltou a importância de acompanhar a evolução
do desenvolvimento das lavouras norte-americanas



E
m razão dos baixos estoques
globais, é bem provável que os
produtores de soja e milho te-
nham ainda mais dois anos de

preços remuneradores, cotados acima
das médias históricas, no mercado in-
ternacional. Mas tudo vai depender, é
claro, do comportamento do clima na
safra em andamento nos Estados Uni-
dos e também no ciclo de verão na
América do Sul. No entanto, ao que
tudo indica, já teria ficado para trás o
pico de subida para os preços da soja
que, de 2019/20 a 2020/21, pratica-
mente dobraram em moeda brasileira.

FALANDO À COCAMAR - O comentário
acima foi feito pelo economista José
Roberto Mendonça de Barros, da MB
Associados de São Paulo, falando em
transmissão ao vivo, dia 24/6, a um pú-
blico da Cocamar, formado por mem-
bros dos conselhos de administração,
fiscal e consultivo, diretoria executiva,
superintendências e gerências de vá-
rias áreas.

FAVORÁVEL AO AGRO - Barros citou
que o cenário internacional continua fa-
vorável para os agricultores, e que as
projeções, à medida que a pandemia vai
sendo controlada, são de forte cresci-
mento para as economias em várias re-
giões do mundo. Os Estados Unidos,
por exemplo, projetam um avanço de
7% para o PIB deste ano, contra os
3,5% negativos de 2020. Na Europa,
a média de expansão das economias é
estimada em 4,5%. A América Latina
desponta como a região mais atrasada,
pois com a dificuldade para vacinar a
população, o crescimento se torna li-
mitado. A estimativa de média mundial
de crescimento seria de 5,5%.

CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL - No
continente asiático (à exceção da
Índia), vários países já mantêm a pan-
demia sob controle e a região continua
sendo o centro do crescimento do

mundo. “Por saberem lidar bem com o
Covid, a Ásia, Estados Unidos e Europa
estão tendo um crescimento sustentá-
vel”, disse, salientando que com o re-
torno dos serviços, o PIB tende a
crescer de forma mais equilibrada.

AGENDA DO FUTURO - Barros frisou
ainda que essas três regiões do pla-
neta – Ásia, Estados Unidos e Europa
– começam a priorizar a agenda do fu-
turo, que prevê incentivar o carro elé-
trico, as energias eólica e solar, a
biotecnologia e equipamentos para a
descarbonização, “resultando em gran-
de aumento dos investimentos”. Ainda
a respeito do carro elétrico, o econo-
mista foi taxativo, prevendo que o se-
tor automotivo global vai mudar nos
próximos anos, abandonando os moto-
res convencionais.

JUROS - Um alerta: como a inflação
nos EUA incomoda - estando atual-
mente entre 5 e 6% - O banco central
americano (Fed) deve aumentar os
juros internacionais, podendo surgir
uma volatilidade no cenário global.
“Quando se aumenta o juro de 1%
para 2%, há um tranco e quem estiver
muito alavancado pode acabar que-
brando”, observou.

PETRÓLEO - Ele comentou que con-
forme estudos encomendados por ins-
tituições financeiras, com a atividade
econômica voltando ao normal, a ten-
dência é desinflar as commodities.
Mesmo assim, o petróleo teria capaci-
dade ociosa e a cotação do barril deve
subir nos próximos meses, podendo
beirar os 80 dólares. O motivo é a
aproximação do período de férias nos
EUA, com o aumento do consumo de
combustível de veículos e aviões. “Mas
não é algo que vai se sustentar por
muito tempo”, asseverou Barros.

IMPACTOU MENOS - No plano in-
terno, depois da surpresa positiva do

PIB no primeiro trimestre, a segunda
onda da Covid acabou impactando
menos a atividade econômica. Um dos
motivos é que o comércio aprendeu a
lidar com a internet, realizando grande
parte das vendas de forma on-line.

PERSPECTIVAS - As projeções de
crescimento da economia brasileira va-
riam de 5,5% entre os mais otimistas,
e 4,7% entre os mais cautelosos. Bar-
ros explica que a Covid ainda atrapalha,
mesmo com a expectativa de que a po-
pulação seja vacinada até outubro.
Mas não é só isso. O agro, que tem pu-
xado o crescimento da economia, não
deve repetir no restante do ano o de-
sempenho do primeiro trimestre, em
que a soja figurou como a principal es-
trela.

FATOR SECA - Há o risco, também, de
que a seca persistente no Sudoeste do
país produza efeitos negativos sobre a
economia. Os reservatórios nessa re-
gião apresentam apenas 30% de água,
quando o normal seriam 52%. Conti-
nuando assim, especula-se que o índice
de água seja de apenas 10% no final
do ano. “Vai aparecer o risco de forne-

cimento e as autoridades devem au-
mentar o preço da energia”, salientou.
Isto acontecendo, o PIB será afetado.

APERTO - A inflação é outra preocupa-
ção, chegando no momento a 6,1%,
segundo o IPCA, penalizando especial-
mente as classes mais pobres. “De um
modo geral, o consumo das famílias
está muito apertado.” Já a projeção
para a taxa Selic é de 6,25% até o final
do ano, enquanto a relação dívida x PIB
pode ficar em 82%, abaixo do que
parte do mercado previa. “A chance de
perda de controle das contas públicas
não é mais plausível.”

QUEDA DO DÓLAR - O saldo da balança
comercial pode ser de 80 bilhões de
dólares neste ano. Com isso e também
o aumento das receitas, o mercado co-
meçou a derrubar a taxa do dólar. Bar-
ros explicou: “Havia anormalidade na
economia: com as incertezas em rela-
ção à Covid e o real se manteve acima
de 5,00 na comparação com o dólar. À
medida que as incertezas diminuíram,
o dólar começou a cair. O dólar deve
enfraquecer, mas não deve ir tão
longe”.

Mendonça de Barros traça perfil da economia em videoconferência. Cenário internacional
continua favorável ao agro e projeções são de forte crescimento para as economias

Mais dois anos remuneradores 
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Em transmissão ao vivo, economista diz que economia
brasileira deve crescer entre 4,7 e 5,5 por cento





A
intensidade das geadas que
atingiram as lavouras de milho
entre o final de junho e início
de julho, em diversos estados,

variou bastante em uma mesma região
nas regiões da Cocamar Cooperativa
Agroindustrial (norte e noroeste do
Paraná, oeste de São Paulo e sul do
Mato Grosso do Sul). Propriedades
onde foram observados estragos gene-
ralizados não estavam muito distantes
de outras onde os danos foram bem
menores, o que, segundo os técnicos,
se justifica por fatores como altitude,
manejo e também a fase em que se en-
contram as plantas. 

PREJUÍZOS SEVEROS - A geada mais
forte ocorreu em 30/6, mas o fenô-
meno foi percebido nas baixadas tam-
bém nos dias 29/6 e 1º/7. De qualquer
forma, a avaliação inicial é que os pre-
juízos foram severos, reduzindo ainda
mais a produtividade da principal cul-
tura de inverno, que já havia sido bas-
tante prejudicada pela estiagem, com
perdas estimadas em até 40%.  Resu-
mindo, o cultivo de milho de inverno de
2021 não está sendo fácil para os pro-
dutores cooperados.

GIROMILHO - Para conhecer o impacto
das baixas temperaturas sobre as la-
vouras, o projeto Giromilho 2021 per-
correu no dia 1º/7 algumas regiões
atendidas pela Cocamar no interior de
São Paulo, em companhia do gerente
técnico Rafael Furlanetto.  

REALIDADES DISTINTAS - No municí-
pio de Palmital, onde a unidade local da
cooperativa calcula que ao menos 70%
dos mais de 21 mil hectares de lavou-
ras foram afetadas, as realidades são
distintas. Na propriedade da família Pe-
rales cerca de 80% do milho cultivado
em 186 alqueires, que se encontram já
em fase de maturação, escaparam do
sinistro. 

MILHO À SALVO - Descontando a que-
bra causada pela falta de chuvas, a ex-
pectativa, segundo o agrônomo
Wellington Martins, da unidade local da
Cocamar, é de 180 sacas por alqueire.
“Por se encontrar mais adiantado,
esse milho está à salvo, mas isso mos-
tra também que áreas bem manejadas
podem sofrer menos perdas de produ-
tividade. Com o solo bem corrigido e o
manejo de alta tecnologia, essa área já
vinha apresentando uma resposta me-
lhor do que outras da região”, explicou
Martins. 

PERDA TOTAL - Ainda em Palmital,
boa parte do milho cultivado pelos pri-
mos Claudinei Ferreira, Ednaldo Ron-
qui e Éder Ronqui, foi atingido em fase
de granação e a perda é praticamente
total. São 295 alqueires, onde eles
também têm procurado investir em
tecnologias. Atendidos pelo agrônomo
Fábio Gavino Mendes, os três pos-
suem um histórico de produtividade
que, em anos normais, tem ficado
bem acima da média regional. “O ma-
nejo do solo é uma preocupação

nossa”, afirmou Claudinei. “A geada
por aqui foi muito severa”, lamentou
o produtor, informando que eles nunca
deixam de fazer o seguro de suas la-
vouras. 

PANCADA FOI FORTE - O quadro em
Cruzália, a 78 quilômetros, não é dife-
rente. Lavouras aparentemente sem
maiores danos estão nas imediações de
outras que foram arrasadas pelo frio.
Na noite de 30/6, os termômetros re-
gistraram mínima de -0,8ºC. “A pan-
cada foi forte”, comentou o gerente da
unidade da Cocamar, Rodrigo Zan-
chetta. Nos 18,7 mil hectares atendi-
dos pela cooperativa, a média normal
de produtividade de milho é de 180
sacas por alqueire, mas após a seca e
antes da geada, esperava-se que fi-
casse em pelo menos 120 sacas/al-
queire. 

MOSAICO - O que se vê é um curioso
mosaico de variações. Ao lado da uni-
dade da Cocamar, por exemplo, uma la-
voura já em fase de maturação não
exibia tantos danos. 

CONGELOU - Em Paiçandu, município vi-
zinho a Maringá, o milho do cooperado
João Bologuese foi bastante atingido
pelo  gelo. Em Ivatuba, o cooperado An-
gelo Celestino também relata danos que
teriam ocorrido nas noites de 29 e 30.
Ainda não é possível cravar a intensi-
dade das perdas. O engenheiro agrô-
nomo Edson Matsumoto, da cooperativa
de profissionais Unicampo, que presta
serviço à Cocamar e outras empresas,
avalia que a geada foi generalizada, con-
gelando espigas que ainda estavam em
fase de formação.  

LEVANTAMENTO - De acordo com o
gerente técnico Rafael Furlanetto,
ainda serão necessários alguns dias
para chegar a uma avaliação conclusiva
dos efeitos das geadas sobre a cultura
de inverno. “À medida que os dias fo-
rem passando, vamos ter mais segu-
rança para falar sobre as possíveis per-
das”, comenta Furlanetto. Os profissio-
nais das cerca de 90 estruturas ope-
racionais da cooperativa, nos três es-
tados, estão visitando propriedades
para realizar um levantamento.  

SAFRA

Houve propriedades com estragos generalizados e outras com prejuízos bem menores,
o que se justifica por fatores como altitude, manejo e fase em que se encontram as plantas

Danos causados pelas geadas variam
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O gerente da unidade de Cruzália (SP), Rodrigo Zanchetta, examina lavoura de milho
arrasada pela geada, em companhia do gerente técnico da cooperativa, Rafael Furlanetto
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SAFRA PROBLEMÁTICA - “A safra
está sendo problemática. Foi caracte-
rizada por um atraso na semeadura em
praticamente todas as regiões, como
resultado da colheita tardia da soja.
Depois, houve um período muito longo
de estiagem no ciclo do milho, que
coincidiu com um momento importante
da cultura, quando é definido o poten-
cial produtivo. Ou seja, o momento que
define o tamanho da espiga, o número
de fileiras de grãos e o número de
grãos por fileiras.” 

GEADA - Foram, segundo ele, de 70 a
80 dias de seca, atingindo todas as re-
giões de atuação da Cocamar, e as chu-
vas isoladas não foram suficientes para
recuperar o potencial produtivo alme-
jado no início da temporada. “E, infeliz-
mente, para completar, tivemos a
ocorrência de uma geada de grandes
proporções que, somada ao período de
seca, vai reduzir ainda mais a produti-
vidade das lavouras”, finalizou. 

OUTRAS CULTURAS - O milho é a cul-

tura mais importante no período de in-
verno nas regiões da Cocamar,mas a
geada causou perdas também nos po-
mares de laranja - concentrados no
noroeste no norte do Paraná - e nas
lavouras de café espalhadas por muni-
cípios das duas regiões. 

CAFÉ E LARANJA - Em Carlópolis, prin-
cipal município produtor do Paraná, ca-
fezais em período de colheita ficaram
com as folhas queimadas, com bas-

tante gelo pelo chão. O tom de cautela
antes de se falar em prejuízos vale
também para essas culturas, conforme
observa a engenheira agrônoma
Amanda Caroline Zito, coordenadora de
citricultura e café da cooperativa. “A
geada foi mais forte em áreas de bai-
xadas, atingindo também brotações”,
afirma.

TRIGO - De acordo com Furlanetto, só
o trigo teria escapado. “O trigo está

em fase de perfilhamento, sendo tole-
rante à baixa temperatura”. A cultura
fica mais vulnerável quando está em
florescimento, cacheado já, mas ainda
não temos lavouras nesse estágio”,
acrescenta.

PASTO - As pastagens, especialmente
no noroeste do Paraná, que já vinham
mal por causa da falta de chuvas,
amanheceram recobertas por uma ca-
mada de gelo.

SAFRA

Em Palmital (SP), a estimativa é que grande parte das lavouras sofreu danos severos
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A
21ª jornada do Ciclo de Debates
Cocamar analisou no dia 1/7 o
Plano Agrícola e Pecuário 2021/
22, em que o gerente executivo

financeiro da cooperativa, Guilherme Va-
lente, debateu com os convidados, o di-
retor de Crédito e Informação do
Ministério da Agricultura, Wilson Vaz de
Araújo, e o presidente do Sistema Oce-
par, José Roberto Ricken. 

PEQUENOS PRODUTORES - Ao fazer a
abertura e a apresentação dos partici-
pantes, o presidente executivo da Coca-
mar, Divanir Higino, destacou que o Plano
priorizou os pequenos produtores e que
o governo federal, mesmo diante das di-
ficuldades enfrentadas no momento em
função da pandemia, se esforçou para
conseguir os recursos. “O agro é o ar-
rimo da economia do país”, ressaltou, fa-
zendo menção especial à necessidade de
fortalecer o seguro rural, que tem avan-
çado bastante nos últimos anos. 

ATENDEU ÀS EXPECTATIVAS - Valente
enfatizou que, numa análise geral, o Plano
veio a contento, garantindo aumento de
recursos para os pequenos produtores e
reconhecendo que não haveria como evi-
tar o aumento nas taxas de juros. 

PRIORIDADE - Confirmando que a prio-
ridade foram os pequenos produtores
(que na Cocamar, por exemplo, represen-
tam 75% do quadro de cooperados), o
diretor do Mapa mencionou que outros
mecanismos atendem os produtores ru-
rais em geral. 

NÚMEROS - Em linhas gerais, o volume
anunciado foi de R$ 251,2 bilhões, dos
quais R$ 165,2 bilhões a juros controla-
dos (um acréscimo de 7% sobre o Plano
anterior), e R$ 86 bilhões a juros livres
(5% a mais), além de R$ 1 bilhão para
seguro rural e R$ 1,4 bilhão para apoiar
a comercialização. 

TAXAS - Araújo fez ao público que assistiu

ao Debate a mesma apresentação reali-
zada quando do lançamento do Plano, no
Palácio do Planalto. Quanto às taxas de
juros para o novo ciclo 2021/22, eles fi-
caram entre 3,0 e 4,5% para Pronaf, de
5,5 a 6,5% para Pronamp, de 7,5% a
8,5% para demais produtores e investi-
mentos, e de 5,5 a 7,0% para investi-
mentos prioritários. 

ESTRATÉGICO - Na visão de Ricken, o
Plano é estratégico porque para o coo-
perativismo não há outra forma de fazer
a captação, ao passo que os concorren-
tes efetuam a captação direta ou junto a
fundos. “O sistema cooperativista de-
pende do crédito rural”, salientando
estar dentro da realidade do país. 

IMPULSO À ECONOMIA - O presidente
do Sistema Ocepar afirmou também não
haver mais sentido diferenciar a popula-
ção rural da urbana. “O Plano visa a pro-
dução de alimentos e vai estimular a
economia”, justificou. Ricken observou
também que as medidas anunciadas
atendem a expectativa quanto a reto-
mada da economia. 

TECNOLOGIA E ABC - Em resumo, Ricken

comentou também que houve uma preo-
cupação com a tecnologia, canalizando-
se um volume maior de recursos para o
Moderfrota e também para o Programa
ABC (Agricultura de Baixo Carbono). 

PRÓ-IRRIGA - “É para consolidar o Pro-
grama ABC”, ressaltou, acrescentando
que o Paraná, especialmente na região
do Arenito Caiuá, tem enorme potencial
para expandir a produção. Ele falou tam-
bém sobre o Pró-Irriga, programa que
visa dar ênfase à irrigação, e tem no Pa-
raná o apoio do governo estadual, que
anunciou medidas para incentivar essa
tecnologia. 

COMBINAÇÃO - “Essa combinação pode

alavancar a integração lavoura-pecuária-
floresta (ILPF)”, observou Ricken. E lem-
brou que a Cocamar tem, historicamente
e forma pioneira, incentivado esse sis-
tema produtivo e também o esforço para
implantar a irrigação nas regiões onde
atua, como forma de garantir mais esta-
bilidade da produção. 

SEGURO - “Tudo isso vai dar a sustenta-
bilidade que o mundo tanto espera de
nós”, acrescentou, mencionando, entre
outros pontos, que investimentos em es-
truturas de armazenagem são fundamen-
tais, a exemplo do seguro rural. “A de-
manda por seguro vai ser maior que o
montante de recursos anunciado”, com-
pletou. 

CICLO DE DEBATES

Plano Safra prioriza pequenos produtores
O volume anunciado foi de R$ 251,2 bilhões, dos quais R$ 165,2 bilhões a juros controlados,
R$ 86 bilhões a juros livres, R$ 1 bilhão para seguro rural e R$ 1,4 bilhão para apoiar a comercialização
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D
esde o dia 1 de julho foi dis-
ponibilizado o Plano Safra
2021/2022, com R$ 251 bi-
lhões e juros de 3 a 8,5%. O

valor é 6,3% maior do que na safra
atual e tem aporte de R$ 13 bilhões do
Tesouro Nacional para a equalização de
juros. 

VALOR RECORDE - Pertencente ao
Sistema Sicredi, que é a segunda ins-
tituição financeira que mais libera cré-
dito rural no Brasil, a cooperativa
Sicredi União PR/SP tem mais de R$ 4
bilhões em crédito pré-aprovado para
a próxima safra, contemplando 10 mil
produtores associados. “Estamos ofe-
recendo valor recorde de crédito pré-
aprovado para que os produtores
tenham a segurança de que podem
contar e recorrer à cooperativa em
todo o ciclo produtivo”, comenta o ge-
rente de desenvolvimento agro da Si-
credi União PR/SP, Vitor Pasquini.

PARCEIRO RURAL - O processo pré-
aprovado é uma das medidas para sim-
plificar o acesso ao crédito rural.
Inclusive o produtor poderá acompa-
nhar o andamento e a liberação dos re-
cursos no recém-lançado Sicredi
Parceiro Rural. Por meio do aplicativo,
é possível anexar documentos e man-
ter contato com o gerente de contas
para a solicitação de crédito para cus-
teio, investimento em infraestrutura e
instalações e comercialização de pro-
dutos. 

VOLUME POSITIVO - Na avaliação de
Pasquini, o volume de recursos do
Plano Safra liberado pelo Governo Fe-
deral é positivo, ainda que especialistas
defendessem um valor maior. E assim
como na safra atual, e era sinalizado
pelo governo, os maiores incentivos
são para os pequenos e médios produ-

tores, investimentos em meio am-
biente, em construção de armazéns e
irrigação. 

TAXAS - “As taxas de Pronaf (agricul-
tura familiar) e Pronamp (médio pro-
dutor) estão dentro do esperado, e
tiveram alta de 0,25 e 0,5%, mesmo
com a elevação num patamar maior da
taxa básica de juros, a Selic. A taxa
será de 3 a 4,5% para a agricultura
familiar e de 6,5% para os médios pro-
dutores. Também houve reajuste em

20% na renda máxima para solicitar o
crédito, o que vai aumentar a base de
enquadramento. No caso de Pronaf a
renda bruta anual é de até R$ 500 mil
e a de Pronamp é de R$ 2,4 milhões”,
explica. 

FINANCIAMENTOS - Os financiamen-
tos poderão ser contratados de 1º de
julho a 30 de junho de 2022. Na Si-
credi União PR/SP o volume de crédito
liberado para a safra 2020/2021 teve
recorde, com mais de R$ 1,35 bilhão.

Com isso, a cooperativa concedeu
26% a mais do que o projetado, cuja
meta já era 30% superior à safra an-
terior. Para a safra 2021/2022 deverá
ser registrado novo recorde em cré-
dito. 

O QUE FAZER - Para acessar os recur-
sos, os associados devem fazer a soli-
citação por meio do aplicativo ou
procurar uma das agências da Sicredi
União PR/SP, sendo que todas contam
com um especialista agro.

PLANO SAFRA 21/22

Sicredi União PR/SP oferta 
R$ 4 bi de crédito pré-aprovado
Cooperativa concedeu 26% a mais do que o projetado, cuja meta já
era 30% superior à safra anterior, devendo ser registrado novo recorde

Vitor Pasquini: produtores
podem contar e recorrer
à cooperativa em todo
ciclo produtivo



A
Corretora Cocamar deu início
ao ciclo de contratação de
seguro para a safra de soja
2021/22.

CRESCENDO - O gerente André Bar-
berá destaca que a adesão ao seguro
vem crescendo ano a ano entre os
produtores associados da coopera-
tiva. Em 2018, eram 67 mil hectares,
número que saltou para 95 mil em
2019 e 143 mil em 2020. Para este
ano, a projeção é chegar a 170 mil
hectares.

ALINHAMENTO - Depois de fazer a
negociação junto às seguradoras, o

gerente conduziu um alinhamento com
as unidades da cooperativa, antes de
iniciar as contratações. “Como todos
os anos, buscamos um modelo que
seja sustentável para todas as partes
envolvidas”, diz Barberá.

INDISPENSÁVEL - Ele explica que na
safra de verão 2020/21, cuja colheita
terminou em março/abril deste ano,
ficou evidenciada ainda mais a impor-
tância de o produtor contratar o seu
seguro. Problemas climáticos ao longo
do ciclo das lavouras ocasionaram
perdas. A semeadura atrasou o plan-
tio devido às chuvas irregulares, e em
vários lugares houve replantio. 

INTEMPÉRIES -Mas foram as intempé-
ries, já na reta final do ciclo, com ex-
cesso de chuvas entre o final de janeiro
e início de fevereiro, e uma estiagem nas
semanas seguintes em meio a um forte
calor, que decretaram a frustração em
muitas propriedades.

INDENIZAÇÕES - A Cocamar registrou
um volume histórico de recebimento de
soja, mas, houve também, de acordo
com Barberá, um recorde de indeniza-
ções, cujo montante chegou a R$ 35
milhões. “Sem o seguro, muitos produ-
tores teriam contraído pesadas dívidas”,
acrescenta.

PRODUTOS ADEQUADOS - A Corretora
Cocamar desenvolve parcerias com as
seguradoras para oferecer produtos
adequados às expectativas dos coopera-
dos. Tanto as contratações como maio-
res informações podem ser obtidas junto
à unidade de atendimento.

Com projeção de chegar a 170 mil hectares
assegurados em sua região, a Cocamar
inicia contratações para a safra de verão

Cresce a procura por seguros agrícolas
ADESÃO
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C
om obras já em fase final nas
estruturas operacionais de
Maringá, Cianorte e Tamarana
no Paraná, e em Iepê, no oeste

de São Paulo, a Cocamar Cooperativa
Agroindustrial amplia sua capacidade de
benefício e armazenagem de grãos em
mais 140 mil toneladas (t), chegando a
1,8 milhão de t. 

NÚMEROS - O complexo graneleiro de
Maringá está sendo redimensionado
para receber mais 110 mil t, enquanto
em Cianorte e Tamarana o aumento é de
respectivamente 12 mil e 6 mil t. Em
Iepê, que está ganhando também um ar-
mazém para insumos, a capacidade sobe
para 12 mil t.

MIRANTE - Outra construção impor-
tante, que reforça a presença da Coca-
mar no oeste paulista, é a estrutura de
Mirante do Paranapanema, a 71 quilô-
metros de Presidente Prudente, que
fica pronta no final do ano. A unidade vai
contar com loja para venda de insumos,
recebimento, benefício e armazena-
mento para 24 mil t de grãos.

TAMARANA - A unidade da Cocamar no
município de Tamarana, norte do Pa-
raná, onde a Cocamar passou a operar

em 2010, também ganha uma moderna
loja, adequada ao padrão arquitetônico
das estruturas de atendimento da coo-
perativa, com 383 metros quadrados
de área.

COMODIDADE - O gerente Fernando
Stephano, que responde também pela
unidade de Serrinha, comenta que o novo
espaço proporciona mais comodidade

para o atendimento aos 275 cooperados,
lembrando que há, também, 177 produ-
tores cooperantes. Ali fica a loja de insu-
mos agropecuários e a área administra-
tiva. São 18 colaboradores, no total.

TOMBADOR – Uma nova estrutura de
secagem reforça o recebimento de
grãos, que está sendo equipado com
mais um tombador, desta vez para bi-

trem, enquanto a classificação é dotada
de um calador automático, moderni-
zando a operação.

RECORDES - No último ano, a unidade
de Tamarana bateu recorde de recebi-
mento de soja e milho. Depois de regis-
trar 10,9 mil toneladas do cereal
durante o inverno, foram 23,2 mil tone-
ladas da oleaginosa no ciclo 2020/21.
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Capacidade de armazenagem
é ampliada para 1,8 milhão/t
Várias unidades receberam investimentos e o complexo graneleiro de
Maringá está sendo redimensionado para receber mais 110 mil toneladas

ESTRUTURA
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A
Cocamar Cooperativa Agroin-
dustrial vai participar da pri-
meira operação de crédito que
o Sustainable Agriculture Fi-

nance Facility (Saff) fará no mercado de
capitais brasileiro. O Saff vai financiar in-
vestimentos de integração entre la-
voura, pecuária e floresta (ILPF) e ou-
tras técnicas de manejo que reduzem
emissões de gases de efeito estufa do
campo. A operação deve ser articulada
com a criação de um fundo de crédito
de carbono, também inédito para o Saff
no país.

FUNDO - O financiamento ocorrerá por
meio de um Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios (FIDC) que deve ser
lançado até agosto na modalidade de
“blended finance” - no qual uma conta é
reservada a investidores que aceitam
tomar maior risco, geralmente com per-
fil filantrópico. O Saff foi criado pela Rede
ILPF com apoio do Lab, acelerador da
ONG Climate Policy Iniciativa (CPI). O
FIDC é operacionalizado pela JGP Asset
Management.

AMPLIAÇÃO - Com os recursos, a área
de ação de ILPF será ampliada para 200
mil hectares - ao todo, 300 produtores
participarão do piloto do programa.
Cooperados já adotam a integração la-
voura-pecuária-floresta (ILPF) em 80 mil
hectares. Áreas de pastagens degrada-
das, que somam 60 mil hectares, tam-
bém vão receber investimentos. Apenas
na operação com a Cocamar, o Saff já
supera com folga sua meta para o pri-
meiro ano, de apoiar manejo em 90 mil
hectares, segundo José Pugas, líder de
ESG da JGP Asset Management e vice-
presidente da Rede ILPF.

OUTROS - Na lista de projetos da Coca-
mar que terão apoio do FIDC estão ainda
a implantação de 10 mil hectares de flo-
restas para manejo e pacotes para ci-
tricultores que promovem técnicas
como cobertura de solo com capim bra-

quiária, ampliação do uso de defensivos
biológicos e uso “consciente” de agro-
tóxicos, além de um programa de co-
mércio justo, explica Pugas. Também
terão apoio pequenos produtores que
cultivam soja em consórcio com cana de
terceiros, técnica conhecida como
meiosi.

ESG - Para assegurar o “perfil ESG”, o
fundo não permitirá que os cooperados
desmatem, mesmo que dentro da lei. Os
produtores serão monitorados por sa-
télite e haverá auditoria e acompanha-
mento de técnicos da Cocamar.

VALORES - A cooperativa espera que a
operação levante inicialmente R$ 400
milhões para compor o patrimônio lí-
quido do fundo, e prevê destravar até
R$ 1 bilhão em créditos aos seus coo-
perados em dez anos, que é o prazo do
FIDC. As condições do fundo de recebí-
veis, como taxas, prazos e carência,
ainda serão definidos.

MENOS CARBONO - Nos cálculos mais
conservadores da Cocamar, os investi-
mentos bancados pela operação evita-
rão o lançamento na atmosfera de 5
milhões de toneladas de carbono em dez
anos. O volume é equivalente às emis-
sões de gases de efeito estufa de São
Luís em 2018.

CRÉDITO DE CARBONO - O Saff tam-
bém está estruturando para a Cocamar
o primeiro fundo de crédito de carbono
do Brasil, que funcionará como suporte
de garantia aos financiadores. A ideia é
que os cooperados gerem crédito de
carbono a partir de investimentos que
resultem em redução de emissões e uti-
lizem-nos em operações de bater (troca
de produção por insumos) com a coo-
perativa, que por sua vez poderá vender
os créditos no mercado voluntário. A
Cocamar já está fechando contratos de
venda desses créditos.

EMPRESAS - A Rede ILPF é uma enti-

dade nacional de incentivo à integração
lavoura-pecuária-floresta (ILPF) no país,
formada por Cocamar, Embrapa, John
Deere, Bradesco, Syngenta, Soesp e
Ceptis.

PIONEIRISMO - A Cocamar foi uma das
pioneiras no Brasil, em 1996, no incen-
tivo a esse modelo inovador e sustentá-
vel e conta com 200 mil hectares de
áreas em formatos de integração diver-
sos mantidos nas regiões onde atua,
nos estados do Paraná, São Paulo e
Mato Grosso do Sul. 

COCAMAR - Com mais de 15,5 mil coo-
perados, a Cocamar é uma das princi-
pais cooperativas agropecuárias do país.
No ano passado, o faturamento da coo-
perativa foi de R$ 7,49 bilhões, 52%
maior que os R$ 4,650 bilhões obtidos
em 2019. A previsão para este ano é
chegar a R$ 8,5 bilhões, conforme es-
tabelece o seu planejamento estratégico
para o ciclo 2020/25.

Fundo financiará agricultura sustentável
Criado pela Rede ILPF, o Saff vai investir em projetos de integração lavoura, pecuária
e floresta e técnicas de manejo que reduzem emissões de gases de efeito estufa

INVESTIMENTO
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E
m sua participação no painel
“ILPF: Produzir e Preservar é
Possível”, durante o Santa
Brígida Open Farm, o Encontro

Internacional de Integração Lavoura-
Pecuária-Floresta (ILPF) realizado no
início de junho, em formato virtual, o
presidente do Conselho de Adminis-
tração da Cocamar, Luiz Lourenço, fez
um histórico do trabalho que vem
sendo realizado há mais de duas dé-
cadas pela cooperativa para fomentar
o sistema de integração nas regiões
onde atua.

PARTICIPANTES - Ao lado de Gustavo
Lunardi, diretor da SLC Agrícola, e de
Guillermo Carvajal, da Sustentabilidade
da Syngenta, Lourenço discorreu sobre
o assunto no painel que teve como me-
diador o presidente da John Deere
Brasil, Paulo Herrmann.

QUESTIONAMENTOS - Segundo ele, o
desafio de plantar grãos no chamado
arenito caiuá (noroeste do Paraná)
contou com o respaldo de instituições
de pesquisa, em meados da década de
1990. “Quando falávamos nisso, muita
gente questionava, argumentando que
culturas temporárias de grãos não
eram adequadas para o solo arenoso”,
comentou.

SUSTENTÁVEL - Hoje, são mais de 200
mil hectares com formatos integrados
na região, em que se sobressaem as
práticas conservacionistas que confe-
rem sustentabilidade ao programa.
“Não temos nenhum produtor que es-
teja indo mal”, afirmou Lourenço, assi-
nalando que a cooperativa impõe
algumas exigências para os interessa-
dos, como a adoção de tecnologias re-
comendadas pela cooperativa.

FATURAMENTO - Números apresenta-
dos por Lourenço dão conta que as cul-
turas de grãos (soja e milho) garantem

atualmente um faturamento anual de
R$ 11 mil em média/ano, ao passo que
a pecuária mantida em pastos degra-
dados, com baixo retorno econômico,
não obtém mais que R$ 1,100 mil /ano,
dez vezes menos. “Houve um esgota-
mento da fertilidade do solo devido ao
modelo extrativista”, explicou o presi-
dente do Conselho de Administração da
Cocamar.

POTENCIAL - Ele citou que no arenito
há, ainda, ao menos 1,8 milhão de hec-
tares com potencial para serem explo-
rados com integração. “O noroeste
paranaense é a região mais pobre do
estado e a integração mostra que é
possível gerar riquezas com a sinergia
entre agricultura e pecuária.” Para ele,
um dos obstáculos ainda é a resistên-
cia dos pecuaristas detentores de ter-
ras, cenário que começa a mudar com
a rentabilidade oferecida pelos grãos e
também o assédio de arrendatários,
que procuram terras para expandir
seus cultivos.

MENSAGEM E EXPOSIÇÃO – Evento
contou também com uma mensagem
da ministra da Agricultura, Pecuária e
do Abastecimento (Mapa), Tereza Cris-
tina, e uma exposição do pesquisador
da Embrapa, Maurício Lopes, sobre
“Agricultura no Brasil em 2030 e os
Objetivos do Desenvolvimento Susten-
tável”. José Pugas, do Conselho da
Ceptis Agro, falou sobre “Certificação
de Propriedades ILPF e o Impacto das
Finanças Verdes”, seguido de Aurélio
Pavinato, diretor da SLC Agrícola S/A,
que abordou “Produção Agrícola x Ser-
viços Ambientais”.

SEGUNDO PAINEL - O painel “Prêmio
Nobel da Paz”, que finalizou a progra-
mação, teve a presença de Roberto
Rodrigues, presidente da FGV Agro e
Embaixador Especial da FAO, Durval
Dourado, diretor da Esalq/Usp, Evaldo

Vilela, presidente do CNPQ, Celso Mo-
retti, presidente da Embrapa, o convi-
dado especial Alysson Paolinelli
(ex-ministro da Agricultura e indicado
por inúmeras instituições brasileiras
para concorrer ao prêmio), e o mode-
rador Paulo Herrmann, presidente da
John Deere Brasil.

VITRINE - Situada em Ipameri (GO), a

Fazenda Santa Brígida é reconhecida
por suas elevadas médias de produti-
vidade de grãos e pecuária, sendo a
principal vitrine de ILPF no país, sis-
tema ao qual aderiu em 2006.

REDE - A realização é da Associação
Rede ILPF, formada por Cocamar, Bra-
desco, Syngenta, Embrapa, Ceptis, Se-
mentes Soesp e John Deere.

EVENTO 

Evento mostrou que no arenito a 1,8 milhão de hectares
com potencial para serem explorados com integração

Luiz Lourenço falou sobre o assunto no Santa Brígida Open Farm destacando
que não há nenhum produtor, que adote o sistema, que esteja indo mal

ILPF se expande pelo país 
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A
Unidade de Beneficiamento de
Sementes (UBS) da Cocamar
Cooperativa Agroindustrial em
São Sebastião da Amoreira,

norte do Paraná, foi agraciada pelo ter-
ceiro ano consecutivo com o selo Seed
Solutions, concedido pela empresa
Basf.

IMPORTÂNCIA - O selo atesta a qua-
lidade do tratamento industrial de se-
mentes de soja realizado pela coo-
perativa, utilizando produtos daquela
companhia. A prática previne a en-
trada de pragas em áreas de cultivo
e tem grande importância no desen-
volvimento de plantas vigorosas e sa-
dias, além de proteger a semente
desde o contato inicial com o solo até
o início do crescimento das plantas,
fazendo com que a proteção ocorra
antes, durante e depois da germina-
ção.

VISITAS - Para fazer a entrega de um
troféu que simboliza mais essa con-
quista, o representante técnico de
vendas da Basf, Rafael Franciscatti, es-
teve dia 10 de junho em São Sebastião
da Amoreira, onde foi recebido pelo ge-
rente da UBS, Diogo Amaral. Antes ele
havia visitado a Gerência Comercial de
Insumos da Cocamar em Maringá,
oportunidade em que falou sobre o re-
conhecimento com o gerente comercial
de Sementes, Paulo André Câmara, e
o analista Igor Casetta.

EXCELÊNCIA - “O prêmio envolve se-
menteiras de todo o Brasil e apenas um
pequeno grupo é agraciado com a pre-
miação pela excelência do seu tra-
balho”, afirmou Franciscatti. Segundo
ele, o selo é algo que reforça ainda
mais a confiança do produtor na se-
mente.

ELEVADO PADRÃO - O gerente Diogo
Amaral comenta que a conquista do
selo pelo terceiro ano seguido “com-
prova que estamos no caminho certo,
seguindo o que determina o planeja-
mento estratégico da Cocamar”. Ele
acrescenta haver um conjunto de fato-
res para atingir esse objetivo, como
uma equipe altamente preparada e
comprometida em utilizar, por exemplo,
a dosagem correta de produtos du-
rante o tratamento industrial para
manter o elevado padrão das semen-
tes.

CAPACITAÇÃO E TECNOLOGIAS -
Para o supervisor operacional Eduar-
do Campos, a capacitação dos 25 co-
laboradores, que atuam em todos os
segmentos daquela estrutura, é um
dos fatores decisivos para esse su-
cesso. “As modernas tecnologias uti-
lizadas fazem, também, a diferença no
tratamento industrial de sementes”,
completa. 

NÚMEROS - Em 2021 a UBS deve
ofertar aos produtores cooperados
225 mil sacas de sementes de soja

e 100 mil sacas de trigo. A Cocamar
ingressou nesse segmento em
2018.

UBS Cocamar recebe
mais um Seed Solutions 
Pelo terceiro ano consecutivo, selo atesta a qualidade do tratamento
industrial de sementes de soja realizado pela cooperativa

SEMENTES
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B
uscando ser mais assertiva na
transferência de novos conhe-
cimentos e tecnologias aos coo-
perados, apoiando-os em suas

demandas com um atendimento de exce-
lência, modernizando e assegurando mais
rentabilidade e sustentabilidade às ativi-
dades desenvolvidas pelos cooperados, a
Cocamar reestruturou seu departamen-
to técnico visando também atender aos
desafios estabelecidos pelo seu Planeja-
mento Estratégico 2020/25. A partir
dessa edição, vamos detalhar como será
o trabalho de cada coordenação técnica
e os desafios técnicos a serem vencidos.

AGRICULTURA DIGITAL - Dentre as no-
vidades está a criação da área de Agri-
cultura Digital, cuja coordenação está a
cargo do engenheiro agrônomo Victor
Palaro, antes profissional de assistência
técnica em Ivatuba. “Vou trabalhar den-
tro de uma visão mais estratégica, dando
suporte aos técnicos, pensando nas fer-
ramentas para equipar melhor os agricul-
tores, avaliando as tecnologias e ino-
vações que podem ser aplicáveis ao dia a
dia do produtor rural. Sou filho de agri-
cultor e engenheiro agrônomo e conheço
bem as duas realidades. Meu objetivo é
fazer de nossos cooperados os melhores
produtores de grãos”, afirma Palaro.

PRECISÃO - Neste primeiro momento, o
coordenador de Agricultura Digital diz que
vai trabalhar com quatro principais pro-
jetos. No primeiro, de Agricultura de Pre-
cisão, Palaro diz que a partir da definição
do produtor que tem interesse em tra-
balhar com a tecnologia, são estabeleci-
das, junto com o profissional que o aten-
de, as zonas de manejo, são feitas a co-
leta e análise de solo e gerados os mapas
de produtividade com as prescrições
agronômicas (mapa de taxa variável de
calcário, de gesso, fósforo e de potássio). 

VANTAGEM - “A vantagem é que com
essa tecnologia o produtor se torna mais
assertivo em suas decisões e pode gerar

ou não maior economia. Ao conhecer
melhor sua área, faz a correção do solo
de forma correta, no lugar certo, colo-
cando a quantidade certa de nutrientes
para aquela zona de manejo, corrigindo
os ambientes de produção, gerando
maior homogeneidade em sua área”, co-
menta Palaro.

TAXA VARIÁVEL DE HERBICIDA - O se-
gundo projeto envolve a elaboração de
mapa de taxa variável de herbicidas, onde
o técnico avalia as plantas daninhas exis-
tentes no talhão e com uso de um drone,
com resolução de 2,8 cm, gera um mapa
de aplicação para o produtor participante
do projeto. A inserção dessas informa-
ções no pulverizador faz com que o sis-
tema de aplicação da barra somente seja
acionado nos locais onde há manchas de
plantas daninhas. “Isso evita o desperdí-
cio de herbicidas, gera economia ao pro-
dutor e benefícios ao meio ambiente”, diz
o coordenador de Agricultura Digital.

PLANTIO EM LINHAS FIXAS - Outra
tecnologia que vem sendo apresentada
aos cooperados da Cocamar é a de plan-
tio em linhas fixas, estabelecidas por
GPS, que permite ao produtor estabele-
cer o maior número de plantas por hec-
tare dentro do talhão, projeto exclusivo
para os produtores que possuem equipa-
mentos John Deere. Ao plantar sempre
no mesmo lugar e colocar os nutrientes
consecutivamente no mesmo local todos
os anos, o produtor constrói um perfil de
solo na linha, diminuindo o arremate, os
problemas de compactação do solo, além
de melhorar o aproveitamento dos nu-
trientes não absorvidos de um ano para
o outro.

APLICAÇÃO COM DRONE - O quarto
projeto em andamento é o de aplicação
de fungicida e inseticida via drone, espe-
cialmente onde o produtor tem dificul-
dade de utilizar as aplicações aéreas ou
entrar com maquinários na lavoura devido
à altura das plantas ou à umidade do solo.

“E a qualidade das aplicações com drone
é excelente”, cita Palaro.

O QUE VEM POR AÍ - Além dos projetos
que já vem sendo oferecidos aos coope-
rados, o coordenador de Agricultura Di-
gital afirma que há outros que ainda

estão em estudo como o de taxa variável
de população de plantas dentro de um
mesmo talhão. Desenvolvido em parceria
com a Embrapa, visa colocar a quantida-
de de plantas certa, no local certo, va-
riando a população de planta dentro do
mesmo talhão segundo critérios

DEPARTAMENTO TÉCNICO

Desafios a serem vencidos
A partir dessa edição, vamos detalhar como será o trabalho de cada coordenação técnica,
sendo as primeiras a Agricultura Digital e Culturas Anuais nas Regiões I, II e Mato Grosso do Sul

Victor Palaro:
ferramentas para
melhor equipar
os agricultores





técnicos agronômicos. Por
exemplo, aumentar o número de plantas
onde há maior fertilidade do solo, e redu-
zir onde há manchas menos férteis.

APLICAÇÃO LOCALIZADA DE INSETI-
CIDA - Outra tecnologia em avaliação é a
de aplicação localizada e em taxa variável
de inseticida e fungicida, a partir do uso
de sensores nas lavouras, que conse-
guem identificar e gerar o mapa de loca-
lização e população de insetos e fungos,
determinando o local e momento exato
da aplicação. No caso do fungicida, o
mapa de aplicação com taxa variável tam-
bém consideraria o volume de biomassa
da cultura, variando a dose de calda con-
forme a quantidade de folhas, visando ter
maior cobertura da lavoura. Produtores
que dispõe de tecnologia e se dispuseram
a participar dos estudos em parceria com
a Embrapa vêm testando a tecnologia na
região.

NITROGÊNIO EM TAXA VARIÁVEL - Pa-
laro ainda cita o estudo com aplicação de
nitrogênio em taxa variável, conforme o
volume de biomassa. Com essa tecnolo-
gia, seria possível aplicar uma taxa maior
de nitrogênio de acordo com demanda da
cultura, de forma localizada, sendo utili-
zada uma dose maior de nitrogênio onde
a lavoura está apresentando melhor de-
senvolvimento.

CULTURAS ANUAIS - Coordenador téc-
nico das Culturas Anuais (soja e milho)
nas Regiões I, II e Mato Grosso do Sul, o
engenheiro agrônomo Renan Wilson Cae-
tano, que antes atuava na prestação de
assistência técnica na unidade de Serta-
nópolis, pretende dar continuidade ao
trabalho já desenvolvido nestas regiões,
com foco no projeto de Integração La-
voura Pecuária e Floresta, especialmente
onde predomina os solos mais arenosos. 

ILPF - “Devido a estrutura de solo mais
frágil da região do arenito e as estiagens
características do período, as culturas de
inverno apresentam alto risco, e o cultivo
da soja vai bem no verão desde que o solo
tenha cobertura vegetal, feita com bra-
quiária no inverno. A palha mantém a
umidade do solo por mais tempo, assim
como a temperatura”, afirma Caetano.
Visando melhor estruturar os solos da
região, Caetano diz que tem se traba-
lhado também com a integração com ou-

tras culturas, como nabo forrageiro, mi-
lheto e sorgo, para rotacionar com a bra-
quiária.

PIVÔ DE IRRIGAÇÃO - Outro foco, res-
salta, será o incentivo ao uso de pivôs
de irrigação nas lavouras de soja e
milho, em especial na região do arenito.
“É uma região produtiva, mas desafia-
dora, especialmente no quesito disponi-
bilidade de água, por causa da estrutura
do solo que não retém a umidade. Tam-
bém, com as estiagens cada vez mais
frequentes em todas as regiões, cada
vez mais a irrigação se torna indispen-
sável para dar maior sustentabilidade ao
plantio de grãos”, diz o coordenador
técnico das culturas anuais nas Regiões
I, II e Mato Grosso do Sul.

SORGO - Como o plantio de soja é mas
tardio no Mato Grosso do Sul, Caetano
ressalta que não há janela para o plantio
de milho segunda safra em boa parte da
região, porque falta umidade no período
de inverno, ficando os produtores da re-
gião sem muita opção. “Isso abre opor-
tunidade para o sorgo. Com investimento
e risco menor que o milho, a cultura se
encaixa na janela existente”, enfatiza.

NIVELAR CONHECIMENTO - Para Cae-
tano, um dos grandes desafios na nova
função será nivelar o conhecimento téc-
nico de toda equipe, formada tanto por
profissionais experientes como novatos,
dando continuidade ao programa de ca-
pacitação adotado há anos pela coopera-
tiva, além de aproximar ainda mais o
departamento técnico das unidades, com
benefícios diretos aos produtores. 

ASSESSORAR - O departamento técnico
da Cocamar tem como função primordial
assessorar agronomicamente os produ-
tores de sua área de ação, garantindo
alinhamento e qualidade no conhecimento
técnico dos cooperados, além de os pro-
fissionais responderem como responsá-
veis técnicos, caso haja necessidade,
emitindo e controlando laudos técnicos,
relatório técnico, receituários agronômi-
cos e ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica), sendo ainda os responsáveis
técnicos das unidades perante os órgãos
oficiais.

VISITAS E VENDAS - Cabe a equipe tam-
bém realizar visitas a produtores de

forma organizada, promover palestras
técnicas, dias de campo e atendimento a
fornecedores. seguindo as diretrizes do
Departamento de Produção Agrícola, na
implementação de novas propostas de
trabalho para a transferência de tecno-
logia aos produtores, além de divulgar a
política de vendas e campanhas, realizar
as vendas e a captação de safra, asses-
sorar a elaboração do orçamento e o
cumprimento das metas de vendas e re-
cebimento de produtos agrícolas. Isso
afora orientar os balconistas de vendas
de insumos agropecuários sobre os pro-
dutos ali comercializados e fazer a previ-

são e solicitação de insumos agrícolas,
evitando que falte insumos na região.

ATUALIZAÇÃO DE DADOS - Outra res-
ponsabilidade do departamento técnico é
a atualização de áreas/safras no cadas-
tro, afim de que a alta gestão tenha in-
formação atualizada e coerente. E
elaborar e monitorar o gerenciamento de
território (GT), o relatório técnico sema-
nal (RTS) e gerenciamento de produção
agrícola (GPA), informando com precisão
as informações referentes a área culti-
vada, produtividade e previsão de rece-
bimento.
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“A
s cooperativas são
agentes do desenvolvi-
mento social e ambien-
tal.” Em seu pronun-

ciamento durante a transmissão on-
line realizada no dia 3/7 pela Organiza-
ção das Cooperativas do Estado do
Paraná (Ocepar), quando da passagem
do Dia Internacional do Cooperati-
vismo, em que também ocorreu o Dia
de Cooperar (Dia C), o presidente do
Conselho de Administração da Coca-
mar, Luiz Lourenço, lembrou que o
setor desenvolve em seu dia a dia uma
série de ações voltadas ao objetivo de
atender o princípio 7º do sistema coo-
perativista, que é a preocupação com
a comunidade.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL -
Exercendo também a coordenação do
Núcleo Regional Cooperativo (Noro-
este), Lourenço foi um dos dirigentes
de cooperativas que se manifestaram
na transmissão. Ele enfatizou que o
trabalho das cooperativas está em sin-
tonia com os Objetivos do Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) – Agenda
2030, da Organização das Nações Uni-
das (ONU) que preveem, entre outros
itens, o combate à pobreza, a promo-
ção da saúde e do bem-estar, a redu-
ção das desigualdades e o foco na fome
zero.

VOLUNTÁRIOS - “A Cocamar sempre
levou muito a sério esse trabalho e, na
pandemia, tem prestado apoio a
grande número de hospitais e entida-
des assistenciais”, disse. Sobre o dia
C, Lourenço destacou o envolvimento
de 60 mil voluntários em todas as re-
giões do estado.

HAMBÚRGUERES - Em Maringá, dez
cooperativas somaram esforços para
viabilizar a já tradicional ação solidária
no Dia de Cooperar 2021, o chamado
Dia C, que acontece dia 3 de julho em
todo o território nacional. Este ano a
ação que consistiu da venda de cupons
por cinco entidades assistenciais, a R$
30 cada, destinados a aquisição de
hambúrgueres preparados por dez lan-
chonetes da cidade. 

RECURSOS - Os recursos foram ca-
pitalizados pelas entidades e a meta
era totalizar R$ 50 mil. A renda foi
revertida para cinco entidades: Lar
Escola da Criança, Rede Feminina de
Combate ao Câncer, Lins de Vascon-
celos Encontro Fraterno, Asilo São Vi-
cente de Paulo e Família Sopão. Além
da Cocamar, participaram Sicredi, Si-
coob, Unimed, Uniodonto, Unicampo,
Pluricoop, Cooperacom, Sinergi e Uni-
cred.

MOBILIZAÇÃO - Em Maringá, nos últi-
mos anos, entre outras ações, foram
produzidas dezenas de milhares de fral-
das geriátricas com a mobilização de

mais de 600 voluntários, que foram doa-
das para entidades assistenciais, além
da elaboração de grande quantidade de
pizzas, que tiveram o mesmo destino.

AÇÃO SOLIDÁRIA

Dez cooperativas de
Maringá se unem no Dia C 
Ação consistiu da venda de cupons, por cinco entidades assistenciais, destinados
a aquisição de hambúrgueres preparados por dez lanchonetes da cidade
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A
histórica geada negra de 1975,
que destruiu os cafezais, foi o
fim da linha para muitos produ-
tores paranaenses que, da noite

para o dia, se viram sem perspectivas de
permanecer no campo. Para outros tan-
tos, porém, a intempérie representou o
inverso: o despertar de um novo tempo.
Foi o que aconteceu com a família Per-
rucci, de Cambé (PR). Sem o café, eles
seguiram a tendência de converter as
terras para as culturas mecanizadas de
grãos. 

APRENDER TUDO - O início foi um grande
desafio: a tecnologia e os maquinários
eram incipientes, mas isso não desani-
mou o pessoal que, para lidar com a la-
voura, teve que aprender praticamente
tudo. Quarenta e cinco anos depois, a ca-
feicultura é apenas uma lembrança para
a família, que prospera com a moderna
produção de soja e milho. Detalhe: os
Perrucci não abrem mão de trabalhar
com as mais recentes tecnologias e
estão avançando em agricultura de pre-
cisão. E quando se fala em máquinas, a
preferência deles é pela marca John
Deere: são 3 tratores, 2 plantadeiras e
2 colheitadeiras - a última delas adquirida
recentemente.  

COMODIDADE - Os dois irmãos, Antonio
e Walmir, mais o primo José Donizete,
são apoiados pelos jovens Luiz Felipe e
Fernando, filhos respectivamente do pri-
meiro e do terceiro. Juntos eles cultivam
672,7 hectares, dos quais 266,2 em sis-
tema de arrendamento. Antonio se re-
corda que as primeiras máquinas eram
SLC - que precedeu a John Deere no país.
“Naquele tempo as cabines eram aber-
tas, não tinha conforto”, conta, mos-

trando que hoje eles trabalham como-
damente em cabine climatizada, repleta
de recursos sofisticados. Se a colheita-
deira mais antiga, uma STS 9650, ano
2009, já era a queridinha da família pe-
lo bom desempenho, a nova, uma
5760 tirada em 2020, permite a elabo-
ração de detalhados mapas de produtivi-
dade. 

CORRIGIR AS MANCHAS - O investi-
mento vale a pena, afirma Antonio. “Es-
tamos começando agora em agricultura
de precisão e vamos poder corrigir as
manchas do solo”, explica o produtor,
lembrando que pelo sistema anterior, o
equipamento era regulado para fazer o
mesmo padrão de aplicação de fertilizante
em todo o talhão. Agora, isto será feito
mancha por mancha, aplicando os fertili-
zantes de acordo com as reais necessi-
dades. 

FACILIDADE - “É tudo ainda muito novo
pra nós”, comenta Fernando, a respeito
da agricultura de precisão. Segundo ele,
está sendo possível medir de uma ma-
neira melhor as zonas de produção, de
acordo com as variações de produtivi-
dade da lavoura. Antigamente, lembra,
tudo era tratado como se fosse um ta-
lhão único. “A operação é muito fácil, o
monitor conversa o tempo todo com
você. Estamos dando um grande passo
em modernidade.” 

FERRAMENTA PRECISA - No processo
de investigar a variabilidade do solo, o
mapa de produtividade é a ferramenta
mais apurada e precisa. As máquinas
constroem os mapas de produtividade
utilizando vários sensores. Um deles
mede o volume de massa, um outro o

teor de umidade e, o terceiro, as impu-
rezas. Até então, para obter uma avalia-
ção mais completa, o operador tinha que
registrar na máquina o peso do grão, mas
geralmente não fazia isso. 

FAZ TUDO SOZINHA - A colheitadeira re-
centemente adquirida pelos Perrucci pos-
sui um quarto sensor, de peso, tirando do
operador a obrigação de informar o equi-
pamento toda vez que o mesmo muda de
talhão e de variedade. A máquina faz tudo
sozinha. Ela gera um mapa com muito
mais precisão. Nesse processo de enten-
der as manchas e a variabilidade do ta-
lhão, essa informação é vital.  

PARÂMETROS - A principal informação
trazida pela nova máquina é o conheci-
mento mais minucioso do talhão, pois há
uma série de outros parâmetros que vão
ajudar a investigar o mesmo. Tudo fecha

no mapa de produtividade construído
com base no sensor mais real, que é a
raiz da planta. A planta revela através do
mapa onde há problema e também onde
há uma boa produtividade. Ao contar com
um calibrador de peso, a máquina vai dar
a certeza de que o mapa reflete a varia-
bilidade, o retrato do talhão na sua tota-
lidade. 

SEGURANÇA - Assim, ao ter em mãos
uma radiografia exata do que está acon-
tecendo na lavoura, o produtor se sente
mais seguro, principalmente o que está
começando ou praticando a forma de
gestão através da agricultura de preci-
são. Ele tem muito mais visão do que está
acontecendo ali. E vai economizar, porque
o princípio da agricultura de precisão é o
insumo certo no lugar certo. Alguns lu-
gares vão colocar mais, em outros,
menos, citam os especialistas.
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Família investe na tecnologia para corrigir as
manchas do solo e ampliar a produtividade

TECNOLOGIA

Agricultura de precisão potencializa
resultados para os Perrucci
A preferência deles é pela marca
John Deere: são 3 tratores,
2 plantadeiras e 2 colheitadeiras -
a última delas adquirida recentemente





P
ara evitar que a ferrugem
asiática seja um problema às
lavouras de soja na safra de
verão 2021/22, cuja semea-

dura começa em setembro, o produtor
precisa eliminar eventuais plantas emer-
gidas de soja remanescentes do ciclo
anterior (2020/21) durante o período
do Vazio Sanitário, que começou em 10
de junho e vai até 10 de setembro, Du-
rante a vigência fica proibido cultivar,
manter ou permitir a existência de plan-
tas vivas dessa cultura em qualquer es-

tágio vegetativo, nas propriedades.

INDISPENSÁVEL - A medida é necessá-
ria para evitar a instalação da doença
neste momento e sua propagação
quando a safra for implantada. Se não
for controlada de forma adequada, a
doença pode causar prejuízos econômi-
cos de até 90% à lavoura. 

LEGISLAÇÃO - A medida de manejo agrí-
cola é prevista em legislação fitossani-
tária adotada pela Adapar (Agência de

Defesa Agropecuária do Paraná), por
meio da Portaria 342/2019. E, desde
15 de junho, o Vazio se estendeu para
outros cinco estados: Santa Catarina,
São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato
Grosso e Rondônia.

ESTRATÉGIAS - O vazio sanitário e a ca-
lendarização da semeadura da soja são es-
tratégias para o manejo da ferrugem-
asiática da soja, mas as medidas têm ob-
jetivos diferentes. O vazio sanitário é o pe-
ríodo de, no mínimo, 90 dias sem a cultura

e plantas voluntárias no campo. O objetivo
do vazio sanitário é reduzir a sobrevivência
do fungo causador da ferrugem-asiática
durante a entressafra e assim atrasar a
ocorrência da doença na safra.

BRASIL E PARAGUAI - No Brasil, treze
estados e o Distrito Federal adotaram
essa medida, estabelecida por meio de
normativas. Além do Brasil, o Paraguai
também estabeleceu o período de vazio
sanitário, lá chamado de “pausa fitossa-
nitária”.

SOJA

Vazio Sanitário vai
até 10 de setembro 
Produtor precisa estar atento ao período, eliminando eventuais
plantas emergidas de soja remanescentes do ciclo anterior
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O
mercado livre de energia elé-
trica difere totalmente do ca-
tivo, o modelo utilizado co-
mumente pelas famílias em

suas casas, que no Paraná tem a Copel
como fornecedora de energia e servi-
ços.

LIVRE PARA COMPRAR - Na modali-
dade livre, o consumidor é conectado
à Copel, que fornece o serviço e o
transporte da energia. “O consumidor
fica autorizado a comprar energia por
esse mercado livre em qualquer parte
do Brasil”, explica Fernando Borges
Santos, gerente industrial da Cocamar
Cooperativa Agroindustrial, que parti-
cipa desse mercado. A Cocamar possui
atualmente seis contratos de compra
de energia de vários fornecedores e a
Copel está entre eles.

FICAR ATENTO - O objetivo é adquirir
a energia a custo mais competitivo
para suprir a demanda, atualmente, de
29 estruturas da cooperativa. Para
isso, é necessário ficar atento ao preço
da energia dos fornecedores e fazer
comparativos para verificar se há uma
oportunidade e saber se é viável migrar
para esse mercado, comenta o ge-
rente.

VARIAÇÃO - Um outro detalhe, acres-
centa Fernando, é que o mercado livre
requer uma gestão diferente. Como
não há só um fornecedor, mas vários
contratos de energia, o acompanha-
mento é indispensável porque o preço
da energia pode variar com o passar
das horas. “Você pode utilizar uma
energia a R$ 0,07/MWh durante a ma-
drugada e ela custar R$ 0,40/ MWh
no horário de ponta”.  

CÂMARA - Para poder comprar ener-

gia pelo mercado livre, o consumidor
deve ter uma demanda de energia con-
tratada acima de 500kW e estar filiado
à Câmara de Comercialização de Ener-
gia Elétrica (CCE), que exige uma conta
em um banco específico. A Cocamar
opera com a agência de uma instituição
em São Paulo, que concentra as obri-
gações financeiras. “A CCE é uma câ-
mara de compensação, onde você
registra os seus contratos em mega-

watts. Os geradores informam o
quanto geram e os consumidores o
quanto usam.”

ENCARGOS - No mercado livre há al-
guns encargos que atualmente estão
mais elevados que a média devido ao
momento do sistema elétrico brasi-
leiro. As notícias de baixo nível de água
nos reservatórios, que suscitam a pos-
sibilidade de um apagão, corroboram

para esse cenário.

MESA REDONDA - No dia 28 de junho,
o superintendente de Operações da
cooperativa, Osmar Liberato, partici-
pou de uma mesa redonda virtual com
o diretor geral de Mercado Livre da
Copel, Franklin Kelly Miguel, para falar
sobre o assunto. A iniciativa foi da As-
sociação Comercial e Empresarial de
Maringá (Acim)  

INDÚSTRIA

Cocamar opera no mercado
livre de energia elétrica
O objetivo é adquirir a energia a custo mais competitivo para suprir
a demanda, atualmente, de 29 estruturas da cooperativa
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Por meio do programa Despoluir,
foram finalizadas em Maringá, na
Transcocamar  – transportadora

da Cocamar Cooperativa Agroindustrial
- as aferições da frota de veículos pesa-
dos.

AMBIENTAL - O Despoluir é o Programa
Ambiental do Transporte da Confedera-
ção Nacional do Transporte (CNT) que no
estado é coordenado pela Fetranspar
(Federação de Empresas de Transporte
de Cargas do Estado do Paraná) e
Sest/Senat (Serviço Social do Trans-
porte/Serviço Nacional de Aprendizagem
do Transporte).

CERTIFICADO - Para cada um dos 70 ca-
minhões aferidos, foi emitido um certifi-
cado assegurando que são atendidos os
padrões de emissão estabelecidos pelas
normas vigentes.

AVALIAÇÕES - Utilizando equipamentos
como opacímetro, tacômetro, computa-

dor portátil e software personalizado
para as avaliações veiculares, os técni-
cos do Despoluir se baseiam na Resolu-
ção Conama nº 418/2009 e na Instrução
Normativa Ibama nº 6/2010.

SAÚDE - “A preocupação da Cocamar
com a sustentabilidade se aplica a todas
as áreas e não poderia ser diferente em
relação aos veículos”, comenta o ge-
rente executivo de Logística Integrada,
Ezequiel Scopel. Na visão dele, a avalia-
ção veicular ambiental beneficia o meio
ambiente, contribui com a saúde dos
motoristas e de toda sociedade.

A FROTA - Além dos 41 caminhões ro-
doviários, a avaliação compreendeu 19
veículos da TRR (que transportam diesel
aos cooperados) e 10 que são utilizados
no transporte de biomassa destinada à
cogeração de energia elétrica no parque
industrial. 
ADEQUADOS - O encarregado de Frotas
da Transcocamar, Willian Cavalheiro, ex-

plica que a certificação de cada veículo
tem validade para 180 dias. “Estamos
trabalhando desde junho de 2020 com o
programa Despoluir, a fim de garantir
que todos os veículos da frota estejam
adequados”, afirma Cavalheiro.

BENEFÍCIOS - Para o gerente Comercial
de Combustível, Cleverton Ruffo, a
grande demanda dos veículos da coope-
rativa requer esse cuidado, o que se re-
verte em benefícios para o meio
ambiente.

Buscando viabilizar uma opção susten-
tável para a frota de veículos leves, a
Cocamar Cooperativa Agroindustrial,
por meio de sua empresa de transpor-
tes rodoviários Transcocamar, começa
a fazer uma experiência com veículo elé-
trico. Por quinze dias, um utilitário Re-
nault Kangoo foi utilizado em percursos
normais a serviço do complexo de gra-
neleiros no parque industrial da coope-
rativa.

COMPARATIVO - O gestor de frotas da
Transcocamar, Willian Cavalheiro, co-
menta que o veículo foi disponibilizado
por uma locadora parceira, a Unidas,
com o intuito de se fazer comparativos

com as demais unidades de uso similar
para avaliação de performance, benefí-
cios quanto a redução de emissões,
economia de custos e praticidade. Após
o dia 26, quando o utilitário foi devol-
vido, a experiência continuou com veí-
culos de outras marcas. A Cocamar
conta com 350 veículos leves em sua
frota

SUSTENTÁVEL - Com autonomia para
200 quilômetros, o veículo é identifi-
cado com a inscrição “Veículo 100%
elétrico contribuindo para um futuro
sustentável”. Para o recarregamento,
é utilizado um eletroposto que se en-
contra disponível em um shopping nas

imediações, sendo que durante a circu-
lação do mesmo, principalmente em

áreas urbanas, o próprio sistema de
frenagem faz a alimentação da bateria.

Programa Despoluir certifica
frota da Transcocamar

Cocamar testa veículo elétrico

Além dos 41 caminhões rodoviários, a avaliação compreendeu 19 veículos da TRR (que
transportam diesel) e os 10 usados no transporte de biomassa destinada à cogeração de energia 

CAMINHÕES
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E
m 1999, por meio do karatê, ele
começou em Jardim Alegre, onde
reside, um projeto social que tem
ajudado a transformar a vida de

crianças e jovens carentes, criando cam-
peões. “É o propósito da minha vida”, diz
Wagner Prudêncio, que gerencia a Coca-
mar Máquinas em Ivaiporã

O INÍCIO - “Em casa a gente não tem
comida”. A triste afirmação ouvida de um
menino numa instituição pública de Jar-
dim Alegre (PR), em 1999, onde alunos
do ensino básico faziam o contraturno
escolar e recebiam alimentação, chocou
o jovem Wagner Prudêncio, então com
17 anos. Ele tinha ido até lá para entre-
ter os estudantes com uma apresenta-
ção de karatê, luta marcial à qual se
dedicava desde os 9.

HISTÓRICO -Wagner, hoje com 39 anos,
é o gerente da filial da Cocamar Máqui-
nas em Ivaiporã, município vizinho. Ele in-
gressou na concessionária há sete anos,
onde lidera uma equipe de 15 colabora-
dores. É casado com Rafaela e tem um
filho.

PROJETO - “Ao ouvir aquilo, fiquei com o

coração partido”, recorda-se. Aquele
menino jamais poderia imaginar que, tão
espontâneo e com sua frase tocante, es-
taria desencadeando um projeto de
grande alcance social que mudaria a vida
do lutador de karatê e de centenas de
outras crianças e jovens do município.

RAÍZES - Nascido em Assaí, ele sempre
se viu no meio de tratores, pois o pai,
Mário Sérgio, trabalhava para os donos

da concessionária Nortrac e Horizon (a
qual, em 2018, foi absorvida pela Coca-
mar Máquinas). Sua família viveu em
Apucarana e Ivaiporã antes de fincar raí-
zes em Jardim Alegre.

KARATÊ - “Eu era bagunceiro na escola
e tinha vontade de praticar karatê”,
conta. O pai e a mãe não queriam, mas
Wagner deu um jeito de convencê-los e
começar a treinar em Apucarana com o

professor Expedito Borges, um sensei -
palavra que, em japonês, tem o signifi-
cado de instrutor, sendo também um tí-
tulo de honra para pessoas que ensinam
algo ou são especialistas em sua área de
atuação.

CONVITE - Então, ele se manteve envol-
vido com o karatê e, sendo da cidade, foi
convidado a apresentar-se na institui-
ção, onde era aguardado pelas crianças

Formar cidadãos
como objetivo de vida
Wagner Prudêncio, da Cocamar Máquinas em Ivaiporã, desenvolve há mais de
20 anos um projeto que ensina karatê e exemplos de vida a crianças carentes

PERSONAGEM
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e jovens - todos de famílias de baixa
renda.

PROPÓSITO DE VIDA - “Depois daquele
dia, decidi começar imediatamente o
projeto que se tornou o propósito da
minha vida. E foi com a cara e a cora-
gem”, comenta. Animado com a recep-
tividade dos alunos, passou a dar trei-
namento duas vezes por semana, utili-
zando o salão da assistência social e o
ginásio de esportes. Eram 120 pratican-
tes da faixa de 6 a 18 anos, divididos em
grupos.

FORMAR CIDADÃOS - Dali em diante,
nada alteraria sua determinação em tra-
balhar voluntariamente para, por meio
do karatê, ajudar na formação de cida-
dãos, ainda que precisasse desdobrar-
se e até superar desafios. Começou a
cursar educação física em Arapongas e,
de 15 em 15 dias, ia a Pitanga e Curitiba
para treinar com dois sensei, Manoel Za-
carias e Guilherme Antônio Carolo (este
último, inclusive, foi quem deu a liberação
para ele começar o grupo). “Todo o co-
nhecimento eu ia passando para a meni-
nada.”

APRENDIZADO - Para os alunos, foi
muito mais que uma novidade, mas um
grande aprendizado. Aos poucos, eles in-
corporaram a filosofia da arte marcial,
que exige disciplina, respeito e compa-
nheirismo. As únicas exigências para par-
ticipar era que tivessem frequência
escolar e bom comportamento.

HORTA - Como, inicialmente, não havia
recursos para nada, Wagner teve a ideia
de organizar uma grande horta com a
participação da turma que, empolgada,
fazia a colheita e saía às ruas para ofe-
recer os produtos de casa em casa,
arrecadando recursos. Muitos salgadi-
nhos também foram vendidos. Com esse
mutirão, e o apoio de algumas pessoas,
foi possível comprar os primeiros quimo-
nos (o vestuário do karatê), viabilizando
assim a participação do grupo em com-
petições por cidades vizinhas. “Não que-
ríamos simplesmente dar os quimonos,
eles tinham que ir atrás e dar valor a
essa conquista.”

CAMPEÕES - Em São João do Ivaí, já na
primeira disputa, os pequenos atletas
surpreenderam ao garantir para a cidade

de Jardim Alegre o título de campeã
geral. A partir daí, as portas foram se
abrindo para muitas outras façanhas.  

RELACIONAMENTO - Em paralelo a isso,
nas viagens, o relacionamento entre
todos se fortalecia. “Levávamos marmi-
tinhas e comíamos juntos, em meio a
muita alegria”, diz o instrutor, sempre
atento ao aspecto educativo: levavam
também sacos de lixo para que as crian-
ças aprendessem a não descartar os re-
síduos por aí.

PROJETO SOCIAL - Assim que Wagner
fundou a Associação de Karatê de Jardim
Alegre, com CNPJ e tudo, a prefeitura
doou um salão de 200 metros quadra-
dos para os treinamentos e, quando há
competições, disponibiliza um ônibus.
Para a imagem da cidade é um bom ne-
gócio: do projeto social sairiam não só
vencedores regionais, mas também
campeões paranaenses, brasileiros e até
mesmo uma vice-campeã mundial. E vá-
rios alunos, ao longo das décadas, foram
chamados para defender a seleção para-
naense.

ALUNOS CARENTES - O karatê deu tão
certo em Jardim Alegre que crianças e
jovens de outras classes sociais se inte-
ressam em participar, mas 60% das
vagas são asseguradas a alunos caren-
tes. E, para incentivar o projeto, a Asso-
ciação Comercial da cidade busca
oportunidades para que, após os 16
anos, jovens comecem a trabalhar no co-
mércio local.

PANDEMIA - Wagner, que também se
graduou até chegar a sensei pela Fede-
ração de Karatê-do Tradicional do Pa-
raná, conta que uma de suas refe-
rências, o sensei curitibano Guilherme

Antônio Carolo, (aquele que o liberou
para começar), é diretor de projetos
sociais da entidade e vem periodica-
mente à Jardim Alegre para adminis-
trar treinamentos, cursos e exames de
graduação, o que faz também em vá-
rios outros municípios do estado. A
pandemia interrompeu parcialmente as
atividades, mantidas por ora apenas
com os jovens.

EX-ALUNOS - “Formamos uma equipe
com alunos que hoje são instrutores”,
acrescenta. São eles Edson Antonio da
Silva, Anderson Amaro de Lima e Kellen
Gusmão Leal, que substituem o chefe
quando, em razão do trabalho, ele não
consegue acompanhar. Há também dois

alunos, Cesar Arruda Campos e Luciana
Azevedo Rodrigues, que estão desde o
início.

VENCER NA VIDA - “No tatame todos
querem vencer, mas nossos atletas são
preparados principalmente para vence-
rem na vida como cidadãos de bem”,
ressalta Wagner, afirmando ser este o
maior legado do karatê. Ele diz não fazer
planos para o futuro, “sou uma pessoa
realizada”, justifica, mencionando apro-
veitar cada momento entre os alunos.
E quando olha para trás, constata que
muitos deles conseguiram construir
suas vidas, em grande medida, a partir
dos ensinamentos que procurou trans-
mitir.  





A
Cocamar Máquinas foi desta-
que em uma recente ação de-
senvolvida pela John Deere, a
Jornada do Engajamento do

Suporte Conectado. Nela, todos os
concessionários do país compartilharam
casos com clientes relacionados ao
Centro de Soluções Conectadas (CSC),
relatando benefícios oferecidos pelo
atendimento prestado remotamente a
clientes que investem na conectividade
das máquinas. Representando a Coca-
mar Máquinas, o supervisor do CSC,
André Payão Aguilera, foi um dos qua-
tro premiados no Paraná.

CONECTIVIDADE - O pacote de conec-
tividade é oferecido para proprietários
de máquinas que possuem MTG, um
hardware através do qual, com a co-
nectividade, se torna possível prestar
a eles um serviço de monitoramento re-
moto.  “A MTG, por meio do sinal do
aparelho celular da mesma rede 4G,
tem acesso aos dados das máquinas
utilizando a plataforma digital JDLink, da
John Deere”, explica Aguilera. 

CASE DE SUCESSO - “Basicamente, o
que eu fiz nesse trabalho foi relatar um
serviço que fizemos para um cliente,
mostrando o ganho de valor que ele ob-
teve”, conta. Esse cliente possui 14
equipamentos conectados, dos quais 7
tratores e 7 pulverizadores, que nos
meses de fevereiro, março e abril deste
ano receberam atendimento remoto
por parte da concessionária. Na aquisi-
ção de uma máquina, o comprador
ganha o pacote de conectividade por
um ano.  

ATENDIMENTO REMOTO - Aguilera de-
talha que naquele período as máquinas
do cliente receberam, no total, 30
atendimentos prestados à distância,

que totalizaram 1,2 mil minutos, entre
ligações telefônicas e conexões com os
equipamentos. “Todos os atendimentos
foram equacionados remotamente”, ex-
plica. Desses, 5 referiam-se a máquinas
que, por algum problema, haviam pa-
rado de operar, e 25 resultaram de dú-
vidas que levavam a um mau desem-
penho, como a não funcionalidade de al-
guma tecnologia. 

COMPARATIVO - O supervisor do CSC
fez então um comparativo para de-
monstrar as vantagens do atendimento
remoto em relação ao presencial. En-
quanto a presença física de um técnico
na propriedade demandaria tempo, des-
locamento e outros custos estimados

em mais de R$ 12,7 mil, no pacote de
conectividade, que custa R$ 56,25/mês
por equipamento, o desembolso do
cliente não passa de R$ 9.674/ano - o
correspondente a R$ 806,22/mês na
soma dos 14 equipamentos.

TECNOLOGIA SE PAGOU - “Em apenas
três meses, a tecnologia se pagou, deu
um ganho superior a R$ 3 mil e o pro-
dutor ainda teve mais nove meses para
ampliar seus benefícios”, diz Aguilera,
completando: “o que eu fiz para rece-
ber a premiação foi estruturar e relatar
esse caso, elaborado para poder mos-
trar o enorme valor que o pacote de co-
nectividade traz de benefício real para
o cliente na ponta”.   

Cocamar Máquinas se destaca
em ação da John Deere
Todos os concessionários do país compartilharam casos com clientes relacionados
ao Centro de Soluções Conectadas relatando benefícios do atendimento remoto

CASO DE SUCESSO 

Pacote de conectividade
e atendimento remoto
trazem benefício real

para os produtores
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Chegar às grandes redes de super-
mercados do país até o final do
ano é o objetivo da Cocamar para

o seu leque de rações pet, apresentado
em quatro marcas e em embalagens de
diversos tamanhos que estão voltadas
para o segmento de cães.

LINHAS - São quatro linhas de produ-
tos, das quais duas marcas premium
(Dexter e Aspen) e duas standard (Bilica
e Splinter). O médico-veterinário Frede-
rico Rates, que atua no desenvolvimento
de mercado de rações pet e de peixes
no âmbito externo da cooperativa, ex-
plica que as primeiras contemplam as
fases filhotes, adultos e raças grandes,
e adultos raças pequenas e médias, en-
quanto a segunda atende apenas a fase
adulta.

QUALIDADE - Além de ser um produto
Cocamar, de prestígio e origem consa-
grada no mercado, um dos diferenciais
dessas rações está no rigor quanto à
qualidade das matérias-primas. “Tudo
é analisado criteriosamente para saber
se está em conformidade com as exi-
gências de produção”, comenta Rates,
lembrando que componentes como
soja, milho e trigo são da própria coo-
perativa.

PLANOS AUDACIOSOS - À exceção de
Dexter, as demais marcas foram lançadas
em 2020, atendendo ao planejamento
estratégico da Cocamar, e os planos são
audaciosos. Segundo Rates, negociações
estão avançadas para que os produtos
sejam oferecidos nas gôndolas das gran-
des redes. Mas não é só. “Já estamos

presentes no canal especializado nos es-
tados do Rio de Janeiro, Espírito Santo,
Minas Gerais, Amazonas, Rondônia e
Acre. Pretendemos ampliar a distribuição
para outros estados e, principalmente,
consolidar as marcas no mercado para-
naense. Temos um potencial muito gran-
de de crescimento”, resume.

PEIXES – Com relação ao desenvolvi-
mento do mercado de rações de peixes
no plano externo da cooperativa, Rates
destaca que a qualidade do produto
pode ser avaliada pelo fato de que no

exigente mercado da região de Toledo
(PR), um dos mais importantes centros
de piscicultura do país, a ração da Co-
camar está entre as quatro mais de-
mandadas pelos produtores.

A INDÚSTRIA - A Cocamar inaugurou
no início de 2020 a sua moderna indús-
tria de rações no seu parque industrial
em Maringá, que tem capacidade para
150 mil toneladas/ano, atendendo a vá-
rios outros segmentos do mercado,
como bovinos e corte e leite, equinos,
caprinos e suínos.

Rações pet em forte expansão 
Além de ser um produto Cocamar, de
prestígio e origem consagrada no mercado,
um dos diferenciais está no rigor quanto
à qualidade das matérias-primas

PRODUTOS
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Cocamar Cooperativa Agroin-
dustrial lamenta a perda do
agropecuarista Wilson Pul-
zatto, um de seus mais anti-

gos cooperados em atividade, ocorrida
no dia 27/6 em São Paulo, onde estava
internado, por complicações causadas
pela Covid-19. 

DA DÉCADA DE 1960 - Com a ficha de
cooperado de número 325, Pulzatto in-
gressou na cooperativa ainda na dé-
cada de 1960 e, em março último,
havia completado 90 anos. 

HOMENAGENS - Cidadão Benemérito
de Maringá, título que recebeu em
2012, Pulzato era referência no setor
pecuário, sendo eleito por diversas
vezes o melhor criador nacional da raça
Simental, uma delas durante o Con-
gresso Mundial da raça realizado no
Brasil. E por quatro vezes foi o melhor
criador de Simental na Exposição de
Maringá e duas vezes em Londrina.

SOCIEDADE RURAL - Ele foi um dos
fundadores da Sociedade Rural de Ma-
ringá (onde atuou em diversas oportu-
nidades como diretor e conselheiro) e
do Núcleo do Simental de Maringá. Foi
também conselheiro da Associação
Brasileira de Criadores de Zebu e mem-
bro da Associação dos Neloristas do
Paraná.

PIONEIRISMO - A família Pulzatto che-
gou a Maringá em 1951 para dedicar-
se à cafeicultura e, na década de
1960, começou a investir na pecuária,
que era atualmente sua principal ativi-
dade, onde se destacou por ser um

pioneiro e inovador. Por seu trabalho
na área  recebeu vários prêmios nacio-
nais. 

REFERÊNCIA –Wilson Pulzatto fundou
a Central de Transferência de Em-
briões, que se tornou referência nacio-
nal, e o primeiro laboratório de Fer-
tilização In Vitro do Paraná, referência
para as principais regiões de pecuária
do Paraná, São Paulo e Mato Grosso
do Sul.

BOAS SEMENTES - “É o reconheci-
mento de anos de trabalho e dedicação
ao setor pecuário e fruto de muitas
boas sementes plantadas nesse longo
período. Obrigado a todos e obrigado a
Maringá, por me acolher e ser minha
cidade de coração”, afirmou Pulzatto
em 2012, ao receber o título de cida-
dania benemérita.
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Cidadão Benemérito de Maringá, era referência no setor pecuário,
sendo eleito por diversas vezes o melhor criador nacional da raça Simental

Morre Wilson Pulzatto,
um dos mais antigos 
cooperados em atividade 
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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 04/05/2020 e 18/06/2021

HOMENAGEM PÓSTUMA
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