


F
ortalecendo ainda mais os seus
vínculos com a comunidade de
Nova Andradina (MS), a Coca-
mar, por meio de seus coopera-

dos, acaba de aderir a uma campanha
conduzida pelo Rotary Club daquela ci-
dade, para que o Hospital do Amor
local seja dotado de um Fotofinder, um
equipamento alemão que possibilita o
diagnóstico precoce do câncer da pele.
Para isso, fez a doação de 5 mil reais,
cujo repasse foi oficializado ao clube de
serviço pelo gerente da unidade local
da cooperativa, Wagner de Carvalho. 

IMPORTANTE - Segundo o Instituto
Nacional do Câncer (Inca), o câncer de
pele é a terceira enfermidade mais letal
no país, correspondendo a 33% de
todos os diagnósticos dessa doença,
apresentando cerca de 185 mil novos
casos a cada ano.

PARCERIA - O Rotary Club comenta
que tomou a iniciativa de realizar a
campanha por existir um único equipa-
mento como esse em operação no país.
Produzido na Alemanha, custa 70 mil
dólares e possibilita realizar 360 exa-
mes a cada mês. Por meio de um pro-
jeto global em parceria com um Rotary
Club da Índia, 55 mil dólares já teriam
sido conseguidos.

OUTRAS DOAÇÕES - A Cocamar fez a
doação, também, de R$ 5 mil para o
projeto Vida Nova, do Hospital do Amor

em Barretos, especializado no trata-
mento de pacientes com câncer, além
de destinar 60 litros de álcool 70º para
o Lar Sagrado Coração de Jesus de
Nova Andradina e outros 60 litros para
o Lar Santo Antônio de Batayporã, mu-
nicípio da região.

NO MUNICÍPIO - Desde 2014 a coo-
perativa – uma das maiores em seu
segmento no Brasil, com mais de 15,5
mil associados e atuação no Paraná,
São Paulo e Mato Grosso do Sul -
mantém operação de recebimento de
grãos e fornecimento de insumos agro-
pecuários em Nova Andradina.

Recursos são destinados a compra de equipamento e tratamento
do câncer, além da doação de 120 mil litros de álcool 70º

Cooperados doam R$ 10 mil
a entidades de Nova Andradina
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O departamento técnico da Cocamar, que faz a gestão da
transferência tecnológica com uma equipe de mais de 100
engenheiros agrônomos a campo, foi reestruturado para
fazer frente às demandas desses novos tempos.
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A
Cocamar vem promovendo a
adequação de suas estruturas
para que sejam alcançados os
objetivos do novo ciclo do seu

Planejamento Estratégico 2020/25.  

São muitos os desafios e para fazer
frente a eles, contamos com um re-
curso imprescindível: o profissiona-
lismo e o comprometimento de nossa
valorosa equipe de colaboradores, que
nunca mede esforços no sentido de que
a cooperativa e os cooperados tenham
os melhores resultados.

Toda a nossa atividade pode ser resu-
mida em uma frase, afinal: a coopera-
tiva existe para assegurar mais ren-
tabilidade aos cooperados, através de
bons negócios e pela disseminação do
conhecimento. 

Por isso, numa época em que a agri-
cultura vem passando por grandes e
rápidas transformações, tornando-se
cada vez mais digital, é importante que
os produtores adotem também a cul-
tura do planejamento como forma de
aprimorar a gestão.

Diante da necessidade de, por um lado,
ampliar as médias de produtividade e,
de outro, racionalizar custos, o plane-
jamento se revela um aliado indispen-
sável ao produtor que realiza os inves-
timentos com os olhos voltados para o
futuro.

Isto fica ainda mais claro quando se
observa em todas as regiões uma
sensível dispersão de produtividade.
Ao nosso ver, reside aí o ponto cru-
cial que irá determinar o futuro de
uma atividade. E assim como já não
se concebe trabalhar com as mesmas
médias de 5 anos atrás, pois os cus-
tos não pararam de subir, o produtor
precisa ter em mente níveis maiores
e mais adequados à realidade dos
próximos quatro ou cinco anos.

Comprometida com o crescimento de
cada cooperado, a cooperativa vem
trabalhando intensamente para
transferir conhecimentos, tecnolo-
gias e oferecer as melhores soluções
a ele, como por exemplo o programa
de irrigação, o qual apresenta grande
potencial transformador para toda a

região e conta com uma política bem
estruturada no Paraná. 

Por meio de parcerias com as mais
renomadas instituições de pesquisa
e empresas fornecedoras de respeito
internacional, os agricultores e pe-
cuaristas têm ao seu alcance o que
é preciso para atender às necessida-
des específicas de cada área e re-
gião.

Nesse contexto, o departamento téc-
nico da Cocamar, que faz a gestão da
transferência tecnológica com uma
equipe de mais de 100 engenheiros
agrônomos a campo, foi reestrutu-
rado para fazer frente às demandas
desses novos tempos. Os cooperados
sabem que podem contar com a pres-
teza e a alta qualidade dos profissio-
nais da cooperativa.

Converse com o gerente e o agrô-
nomo da sua unidade: eles irão
orientá-lo a estabelecer um planeja-
mento bem conduzido para que, em
um futuro próximo, seja explorado
todo o potencial da sua atividade. 

A cultura do planejamento
é uma aliada para o
crescimento do cooperado

PALAVRA DO PRESIDENTE

Divanir Higino,
presidente da Cocamar

Assim como já não se concebe trabalhar com as mesmas médias
de produtividade de 5 anos atrás, pois os custos não pararam de
subir, o produtor precisa ter em mente um planejamento adequado
à realidade dos próximos quatro ou cinco anos



A
s chuvas registradas nas úl-
timas semanas em todo o Pa-
raná, trouxeram alívio e um
novo ânimo aos produtores

de milho de segunda safra, embora
eles saibam que o longo período de es-
tiagem - praticamente desde o co-
meço de março - já causou perdas
irreversíveis à produtividade das la-
vouras.

ESTANCA AS PERDAS - “Com as chu-
vas, há uma melhoria no ambiente de
produção e desacelera a redução que
vinha aumentando dia após dia. Não
recupera a produtividade, mas es-

tanca as perdas”, comenta o gerente
técnico Rafael Furlanetto. Ele afirma
que as lavouras em geral, indepen-
dente do estádio de desenvolvimento,
foram afetadas pelas estiagens, tanto
as áreas plantadas mais cedo como as
mais tardias. “Teve lote plantado mais
tarde que nem chegou a germinar”,
ressalta. 

REDUÇÃO - Nas regiões atendidas
pela Cocamar, que compreendem
parte dos estados do Paraná, São
Paulo e Mato Grosso do Sul, o Depar-
tamento Técnico da cooperativa já es-
tima uma redução de cerca de 45%

em relação aos números que eram
previstos inicialmente, devendo pro-
duzir uma média de 50 sacas de milho
por hectare. Furlanetto afirma que,
entretanto, há algumas regiões, onde
ocorreram chuvas a mais no período,
as chamadas “chuvas de manga”,
onde as lavouras estão um pouco me-
lhores e as perdas não devem ser tão
intensas. “Os números são semelhan-
tes aos de 2018, quando a produtivi-
dade média foi de 53,3 sacas por
hectare”, diz o gerente técnico.

PARANÁ - No estado do Paraná, se-
gundo levantamento realizado pelo

Departamento de Economia Rural
(Deral) da Secretaria da Agricultura e
do Abastecimento (Seab), a quebra é
projetada em 30%, no geral.

REGIÃO DE MARINGÁ - A área téc-
nica da Cocamar avalia que no nor-
oeste do estado, Maringá e municí-
pios do entorno (regiões 1 e 2), a mé-
dia de produtividade estimada em 90
sacas por hectare agora é de 48,6
sacas - uma redução de 45%.

OUTRAS REGIÕES - No norte do es-
tado (região 3), a média já foi recon-
siderada de 89,6 sacas/hectare para

Chuvas trazem alívio e melhoram ambiente, mas não evitam
perdas de produtividade das lavouras após longa estiagem

Perdas podem chegar a 45%

MILHO
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49,8 sacas (-45%). No oeste pau-
lista, para uma previsão de 81,6
sacas/hectare, a média já passou para
48,6 sacas (- 40%), enquanto no sul
do Mato Grosso do Sul, das 55,2 sa-
cas/hectare antes esperados, o vo-
lume foi reajustado para 25,7 sacas
(- 70%).

MÉDIAS - Em 2020, nas regiões da
Cocamar, a média de produtividade da
safra de inverno somou 81,2 sacas/
hectare. Na melhor delas, em 2014,
os produtores colheram 94,1 sacas. 

FASE DE DESENVOLVIMENTO - Nas
regiões noroeste e norte do Para-
ná, 10% das lavouras se encontram
em fase de desenvolvimento vegeta-
tivo, 38% em florescimento, 50% em
granação, 2% no período de matura-
ção. 

MAIS CHUVAS - Considerando toda a
área cultivada, em 20% das lavouras
a produtividade já está praticamente
definida, iniciando a colheita a partir

de julho. As demais lavouras, entre-
tanto, ainda dependem de mais chu-
vas.

IRRIGAÇÃO - Neste cenário de per-
das generalizadas por conta de estia-
gens nesta safra de inverno, as
lavouras irrigadas são exceção, apre-
sentando um desenvolvimento prati-
camente normal. Na propriedade do
cooperado Jaime Silva Telles, de Santa
Mariana, que tem 320 hectares irri-
gados dos 920 hectares que cultiva
na região, o milho irrigado está bo-
nito, com desenvolvimento normal,
devendo produzir umas 124 sacas por
hectare. Na área não irrigada, entre-
tanto, têm alguns lotes onde choveu
um pouco mais, devendo produzir
umas 50 sacas por hectare, e há ou-
tros bem ruins, que não devem pro-
duzir mais do que 33 sacas por
hectare, isso se não houver mais ne-
nhum contratempo climático até a
colheita, afirma Telles. “A diferença é
visível, dá dó de ver as áreas não irri-
gadas”, comenta.

NEM COLHER - Para o produtor Peter
Elshof e de sua esposa, Márcia Re-
gina, que irrigam 125 hectares dos
355 hectares que plantam com milho
e outras culturas em Santa Fé, região
de Maringá, a irrigação vai ser o dife-
rencial entre colher ou não colher. En-
quanto na área irrigada esperam uma
produção de 125 sacas por hectare,
se tudo correr normal, onde não há
irrigação, a produtividade deve ficar
em 17 sacas por hectare, havendo
lotes onde não compensara nem co-
lher. “Desde que plantamos, só cho-
veu uma vez em alguns lugares”,
lamenta Márcia. 

TUDO PARA PRODUZIR - Já para o
cooperado José Carlos Mamprim,
que tem 85 hectares irrigados na
região de Mandaguaçu, além de
propriedade em Atalaia, enquanto a
área irrigada tem tudo para produ-
zir bem, nas demais, o milho sofre
com a estiagem e há lotes onde o
produtor já deve recorrer ao se-
guro.

SEGURO - Segundo o gerente de Ne-
gócios da Corretora de Seguros Co-
camar, André Luiz Barberá, o número
de produtores que devem recorrer ao
seguro agrícola novamente tende a
ser recorde, “o que evidencia mais
uma vez a importância de se ter se-
guro, especialmente diante das insta-
bilidades climáticas cada vez mais
recorrentes”. Barberá comenta que
dois terços dos produtores assegura-
dos têm acionado a operação de sinis-
tro. Mas os números mudam a cada
dia e os pedidos devem ser feitos até
o final do ciclo das lavouras.

RECORDE - O gerente de Negócios da
Corretora de Seguros Cocamar la-
menta que a adesão média de áreas
asseguradas ainda é muito baixa
diante da crescente necessidade, res-
saltando que na safra passada, apesar
de o resultado geral com a soja ter
sido bom, teve recorde de indeniza-
ções com os produtores acionando
praticamente metade das contrata-
ções.
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P
ara atender aos desafios esta-
belecidos pelo Planejamento
Estratégico 2020-2025 da Co-
camar, o Departamento Téc-

nico da cooperativa, liderado pelo ge-
rente executivo, o engenheiro agrônomo
Renato Watanabe, redimensionou a
sua estrutura. 

SUPORTE - Conforme detalha Wata-
nabe, a reconfiguração foi necessária
para oferecer suporte a essa nova
etapa de crescimento da cooperativa,
que prevê, entre muitos outros itens,
apoiar os cooperados em suas deman-
das, com um atendimento de excelên-
cia, diante do aumento da prestação de
serviços baseados, entre outros, na
agricultura digital.  

TRANSFORMAÇÃO - A transferência de
tecnologias para o aumento da produti-
vidade e a racionalização de custos, a
realização de experimentos - em parce-
ria com uma rede de instituições de pes-
quisa e empresas parceiras - em busca
de práticas inovadoras e novas alterna-
tivas para o crescimento dos coopera-
dos, o rápido avanço das técnicas di-
gitais e de agricultura de precisão,
enfim. “O momento é de transforma-
ções e são muitas as frentes de tra-
balho, algumas das quais estão ainda
sendo estruturadas”, comenta o ge-

rente executivo, assinalando o amplo es-
forço que vem sendo realizado pela Co-
camar para modernizar e assegurar
mais rentabilidade às atividades desen-
volvidas pelos cooperados 

CULTURAS ANUAIS – A coordenação
das culturas anuais (soja e milho) nas
Regiões I, II e Mato Grosso do Sul
passa a ser exercida pelo engenheiro
agrônomo Renan Wilson Caetano,
que antes atuava na prestação de as-
sistência técnica na unidade de Serta-

nópolis. “Vamos trabalhar para ajudar
os produtores dessas regiões a au-
mentarem suas médias de produtivi-
dade e apoiar a equipe técnica”, afirma. 

RENOVAÇÃO - O engenheiro agrônomo
Emerson Nunes é o gerente técnico
responsável pelas áreas de renovação,
diversificação de culturas e Integração
Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF). Se-
gundo ele, “Os programas implementa-
dos pela cooperativa permitem apro-

veitar oportunidades para um cresci-
mento sustentável e expansão de
novas áreas”. 

EXPANSÃO - Já o engenheiro agrônomo
Rafael Furlanetto é o gerente técnico
de culturas anuais (soja, milho e trigo)
da Região III e São Paulo. “Além da soja
e do milho, há espaço para a expansão
do cultivo de trigo, em especial de va-
riedades branqueadoras, incentivadas
pela Cocamar, aumentando a rentabili-
dade dos produtores”, pontua.

PLANEJAMENTO

Área foi reconfigurada para fazer frente aos desafios do Planejamento Estratégico
2020-2025 e prestar um atendimento de excelência aos cooperados

Departamento Técnico
ganha nova modelagem
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Por fim, o engenheiro agrônomo José
Eduardo Luqui Marcon responde pela
prestação de consultoria especializada
aos cooperados, “orientando-os para
que explorem o máximo potencial pro-
dutivo das culturas”.  

REFLORESTAMENTO – O engenheiro
agrônomo Robson Ferreira, que antes
respondia por Culturas Perenes, assume
a coordenação de reflorestamento. Seu
principal desafio é a expansão de áreas
com eucalipto para suprir a demanda in-
dustrial da cooperativa por biomassa. 

VIRIDIAN – O desenvolvimento da linha
de foliares e adjuvantes, que a Cocamar
começou a produzir em meados de
2020, é coordenada pelo engenheiro
agrônomo Ruben Brito. “Estamos tra-
balhando para torná-los uma referência
em qualidade, junto ao mercado, além
de desenvolver novos produtos, apoian-
do o setor em seus de safios de ser
cada vez mais eficiente e produtivo.” 

MERCADO SOLIDÁRIO – A coordena-
ção dessa área é de responsabilidade da
engenheira de alimentos Silvia Podo-
lan, para quem “é possível aproveitar
bem as oportunidades oferecidas por
esse segmento e realizar estudos para
incorporar outros itens produzidos pelos
cooperados”.

AGRICULTURA DIGITAL – A coordena-
ção dessa área repleta de inovações
está a cargo do engenheiro agrônomo
Victor Palaro, antes profissional de as-
sistência técnica em Ivatuba. “A agricul-
tura de precisão abre novos horizontes,
assim como a intensificação do uso do
drone para pulverização das lavouras,
por exemplo. São muitas as tendên-
cias.”  

UDTS (UNIDADES DE DIFUSÃO TEC-
NOLÓGICAS) – Coordenador: enge-
nheiro agrônomo Dr. Rodrigo Sakura-
da. “De-senvolvemos uma série de tra-
balhos em parceria com renomadas

instituições de pesquisa e empresas
com o intuito de levar informações téc-
nicas baseadas nas dificuldades enfren-
tadas pelos cooperados, além de bus-
car quais tecnologias podem melhor
atendê-los”, explica.  

CULTURAS PERENES - Com foco nas
culturas de laranja (fomento de novas
áreas e renovação de pomares) e café,
a coordenação dessa área fica sob a res-
ponsabilidade da engenheira agrônoma
Amanda Caroline Zito, antes profissio-
nal de assistência técnica per- sonalizada
em Nova Esperança e região. Para ela,
“pelos resultados que oferece, a citricul-

tura continua sendo uma das melhores
alternativas para os produtores”. 

CARNE PRECOCE – O médico veteriná-
rio Luiz Henrique Garcia Abreu vem
trabalhando para aprimorar a parte téc-
nica do programa de Produção de Carne
Precoce Premium, iniciado em setembro
de 2020 e que planeja abater 8 mil ani-
mais neste ano e ampliar a assistência
técnica aos cooperados que fazem parte
dessa iniciativa. “Garantir transparência
nas relações e o maior retorno finan-
ceiro ao pecuarista, por meio da preci-
ficação adequada à qualidade do pro-
duto, esse é o nosso objetivo”.

“Ao reestruturar a sua área técni-
ca aos desafios do novo ciclo do Pla-
nejamento Estratégico (2020-
2025), a Cocamar busca ser ainda
mais assertiva na transferência de
novos conhecimentos e tecnologias
aos cooperados, o que é decisivo
para o sucesso de seus negócios”,
avalia o superintendente de Relação
com o Cooperado, Leandro Cezar
Teixeira.  

FORTALECER - O superintendente de
Concessionária, Arquimedes Alexan-
drino, comenta que a nova modelagem
da área técnica fortalece o trabalho
que vem sendo implementado pela
cooperativa, em especial, para difundir
a agricultura de precisão e digital,
“algo imprescindível, hoje em dia,
quando se fala na incorporação de
novas tecnologias”. 

OPORTUNIDADES - Para o superin-
tendente Administrativo e Financeiro,
Alair Zago, a reconfiguração da área
técnica é uma demonstração de que
a Cocamar valoriza seus colaborado-
res, assegurando oportunidades para
o desenvolvimento de suas carreiras
e o crescimento profissional, lem-
brando que a quase totalidade deles
começou suas atividades na coopera-
tiva, onde foi capacitada, adquiriu ex-
periência e se destacou. 

PROFISSIONALISMO - Anderson Al-
ves Bertolleti, superintendente de Ne-
gócios, ressalta que o profissionalismo
da área técnica, em suas várias fren-
tes de trabalho, está em consonância
com a preocupação da Cocamar de
trabalhar para que os produtores co-
operados sejam mais eficientes e ren-
táveis em seus negócios.   

Assertividade é decisiva
para o sucesso dos
produtores em seus negócios

PLANEJAMENTO
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Lucy Mara e Luiz Rocha investindo em uma linha de cerveja artesanal

O
plantio de batata doce, a
quarta hortaliça mais consu-
mida no Brasil, começou como
uma opção na reforma do

pasto na região de Presidente Prudente
(SP) há cerca de 40 anos, mas ao longo
dos anos ganhou importância para a
economia de toda região.

INCENTIVO - Atualmente são cultivados
3.811 hectares ao ano com batata doce
na região, produzindo 44,2 mil tonela-
das do produto e envolvendo 250 pro-
dutores, segundo Claudia Prandini, da
Associação dos Produtores de Batata
Doce de Presidente Prudente e Região,
entidade que desenvolve um trabalho
forte de incentivo à cultura. 

MAIOR PRODUTORA - “A unidade dos
produtores é a razão do sucesso da ati-
vidade na região de Presidente Pru-
dente, que é a maior produtora do
Estado de São Paulo e a segunda do
Brasil, movimentando toda a economia
da região e demandando muita mão de
obra, em torno de 3 mil empregos indi-
retos”, comenta Claudia, ressaltando
que a região vende batata doce para
todo o Brasil e exporta para a América
Latina e Europa. 

MOVIMENTA A ECONOMIA - Os dados

do Instituto de Economia Agrícola (IEA-
APTA) mostram que o estado de São
Paulo produziu 147.959 toneladas de
batata-doce em 2019, cerca de 20%
da produção nacional, em 9.295 hecta-
res. O Valor da Produção Paulista de ba-
tata-doce foi de aproximadamente
R$170 milhões em 2019.

CARRO CHEFE - Cooperante da Coca-

mar em Presidente Prudente, a produ-
tora Lucy Mara Rocha de Souza, junto
com o pai, Luiz Rocha, planta cerca de
170 hectares ao ano com batata doce
rotacionando com capim braquiária/pe-
cuária de corte e mais recentemente,
com soja e milho e produz 5,6 mil tone-
ladas ao ano da raiz. “A batata doce e a
pecuária de corte são o carro chefe da
propriedade e com o plantio de soja e

milho espero agregar melhorando a qua-
lidade do solo, o que deve beneficiar as
duas atividades”, comenta. Além da ren-
da proporcionada, a família optou pela
batata doce devido a cultura ser mais
resistente ao clima quente e seco da re-
gião e por se adaptar ao solo arenoso.
Mesmo assim, mantêm um canhão de
irrigação que ajuda a manter a cultura
nos momentos mais críticos. 

DIVERSIFICAÇÃO

Cocamar cresce como fornecedora
de insumos no oeste paulista
Cultura se adapta bem ao clima mais seco e quente e ao solo arenoso
da região, sendo uma boa opção para rotacionar com soja, milho e ILP





Jor na l  d e  S er v iço  Co camar   |   13

ROTAÇÃO - Todo mês a produtora
planta e colhe batata doce, produzindo
o ano todo em área própria e arren-
dada, sendo 90% de área arrendada.
Os arrendamentos são feitos por sete
anos, possibilitando a integração das
atividades em forma de rotação. Os bois
são criados a pasto e em semiconfina-
mento, alimentando-os com sal mineral,
farelados, proteinados e outros produ-
tos adquiridos na Cocamar, além de dar
a produção excedente de batata doce,
após o beneficiamento da raiz feito na
propriedade. “As batatas que não aten-
dem ao padrão de qualidade para co-
mercialização in natura são transfor-
madas em alimento para o gado. E bus-
cando agregar valor a batata, recente-
mente iniciamos a produção de uma
linha de cervejas de batata doce arte-
sanal em parceria com uma cervejaria
da região”, afirma Lucy.

CAMPANHA ESPECÍFICA - Reconhe-
cendo a importância da cultura para a
região, a Cocamar desenvolve todos os
anos uma campanha específica para os
produtores de batata doce da região,
oferecendo uma ampla linha de produ-
tos para o plantio e condução da cul-
tura e também é um dos patroci-
nadores do Batatec, evento anual pro-
movido pela Associação de Produtores
de Batata Doce de Presidente Pru-
dente e Região, diz Wellington Pedro
Frassati, gerente da unidade no muni-
cípio. “Nós compramos tudo na Coca-
mar, que além de atender a todas as
nossas necessidades de produtos, ofe-
rece praticidade e bons preços”, res-
salta Lucy.

TRÊS SAFRAS NO ANO - Também pro-
dutor de batata doce, o cooperado Mar-

cos  Antonio de Almeida planta 73 hec-
tares de batata doce no ano, produzindo
uma média de 80 a 90 mil caixas. O pro-
dutor tem 600 hectares em Santo
Anastácio, onde cultiva soja, milho con-
sorciado com braquiária, tem área de
pasto, fazendo Integração de Lavoura e
Pecuária há oito anos e produz semente
de forrageira e feijão, tudo conduzido de
forma rotacionada. “Só é possível fazer
três safras no ano devido ao pivô de irri-
gação, em cerca de 73 hectares”, res-
salta Marcos, que planta soja no verão,
depois entra com milho e finaliza com
batata e feijão. “A ideia é investir para
ampliar aos poucos a área irrigada”,
acrescenta.

BATATEC - Criada para promover a ba-
tata-doce produzida na região, a Bata-
tec também fomenta atividades eco-
nômicas no setor industrial, comercial,
turismo e serviços, além de atender a
demanda por conhecimento técnico,
com palestras e espaços técnicos, vi-
sando à sustentabilidade da produção da
cultura. 

SUPERANDO EXPECTATIVAS - O
evento começou em 2018, atraindo
mais de 14 mil pessoas já na primeira
edição, superando todas as expectati-
vas, o mesmo ocorrendo em 2019,
quando participaram 35 mil pessoas.
Por isso, em 2020, esperava-se que
50 mil pessoas participassem dos qua-
tro dias do evento, mas por causa da
pandemia do Covid-19, não foi possível
realizar a feira, assim como em 2021.
Por isso, este ano os organizadores da
festa idealizaram um concurso gastro-
nômico entre bares, restaurantes e fo-
odtrucks para eleger o prato de bata-
ta-doce da região.

Família de Marcos Antônio planta 73 hectares de batata doce no ano



Ocupando um espaço maior e com lo-
calização estratégica, foi entregue
no dia 7 de junho a nova unidade da

Cocamar em Presidente Prudente (SP). 

LOCALIZAÇÃO - De acordo com o ge-
rente Welington Pedro Frassati, a estru-
tura com loja e depósito soma 2.584m2

de área construída, em um terreno de
5.284 m2. Fica na Rua Dr. Átila Bitten-
cour, Jardim Monte Alto, defronte à
Avenida Manoel Goulart e próximo ao
Cristo, um dos principais pontos de re-
ferência da cidade.

INÍCIO - Com 20 colaboradores atual-
mente, a unidade da cooperativa come-
çou a operar em 2013, fornecendo uma
ampla linha de produtos agropecuários e
atendendo, além de Presidente Pru-

dente, outros 52 municípios da região
oeste do estado.

MODERNO - Além de espaçosa, a nova
loja foi concebida segundo o moderno pa-
drão arquitetônico que demarca as cons-
truções voltadas ao atendimento aos
produtores.  

ATENDIMENTO - Deste 2013, quando
se instalou em Presidente Prudente, a
unidade da Cocamar está situada na Av.
Cel. José Soares Marcondes e, além de
grande número de pecuaristas, fornece
insumos também para produtores que
se dedicam a diversas culturas. Com
seus profissionais, a cooperativa presta
orientação técnica especializada e, desde
o início, tem incentivado o sistema de in-
tegração lavoura-pecuária-floresta (ILPF)

- pelo qual pastagens degradadas são in-
corporadas ao moderno processo de
produção de grãos. 

SÃO PAULO - Em terras paulistas, a Co-
camar possui unidades também em Iepê,
Cruzália, Maracaí, Palmital, Ibirarema e,
brevemente, em Mirante do Paranapa-
nema, todas equipadas para o recebi-

mento de grãos, sendo que essa última
estrutura, em fase final de construção,
oferecerá ainda mais suporte ao pro-
grama de renovação sustentável reali-
zado em parceria com usinas no Pontal
do Paranapanema, onde a soja revitaliza
o solo para a reforma de canaviais. Há
três lojas, ainda, na região sul, nos mu-
nicípios de Itapeva, Itaberá e Buri.   

Unidade conta com loja e depósito com 2.584m2 de área construída, em um terreno de
5.284 m2 na Rua Dr. Átila Bittencour, Jardim Monte Alto, defronte à Avenida Manoel Goulart

Presidente Prudente ganha nova unidade
INAUGURAÇÃO 
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E
m um ano em que o fenômeno La
Niña está ativo, como é o caso
de 2021, ocorre diminuição do
volume de chuvas, conforme ex-

plica a meteorologista Ângela Costa, do
IDR-Paraná. A notícia não é boa para os
cafeicultores, em especial, pois a falta
de umidade facilita o ingresso de massas
de ar polar na região cafeeira do estado,
podendo causar danos às lavouras. “O
fenômeno climático se caracteriza pela
diminuição da temperatura da superfície
das águas do Oceano Pacífico tropical
central e oriental, o que gera reflexos
nos padrões de chuva e temperatura em
todo o planeta”, explica a especialista.

RECOMENDAÇÃO - Em razão disso, pa-
ra lavouras de café com idade entre seis
e 24 meses, a recomendação é amon-
toar terra no tronco das árvores, até o
primeiro par de folhas para proteger as
gemas e evitar a morte da planta no
caso de geada severa. Essa prática é
chamada de “chegamento de terra”
pelos cafeicultores e técnicos do setor.

ATÉ O FINAL - Essa terra que protege
os troncos dos cafeeiros deve ser man-
tida até o final do período frio, em mea-
dos de setembro, e então retirada pre-
ferencialmente com as mãos.

ENTERRAR - Em plantios novos, com
até seis meses de idade, recomenda-se
simplesmente enterrar as mudas quan-
do houver emissão do serviço Alerta
Geada, serviço, já ativado em maio, que
o Instituto de Desenvolvimento Rural
do Paraná-Iapar-Emater (IDR-Paraná) e
o Sistema de Tecnologia e Monitora-
mento Ambiental do Paraná (Simepar)
oferecem até setembro com o objetivo
de auxiliar os produtores a adotarem
técnicas para proteção de cafezais. O
boletim diário e os alertas de geada

podem acompanhados no aplicativo
IAPAR Clima, disponível gratuitamente
na App Store e no Google Play e nas pá-
ginas www.idr.pr.gov.br e www.sime-
par.br. 

QUANDO RETIRAR - Viveiros devem ser
protegidos com várias camadas de co-
bertura plástica. No caso tanto das la-
vouras novas como dos viveiros, a
proteção deve ser retirada rapida-
mente, assim que a massa de ar frio se
afastar e cessar o risco imediato de
geada.

ÁREA – De acordo com o economista
Paulo Sérgio Franzini, do Departamento
de Economia Rural da Secretaria de Es-
tado da Agricultura e do Abastecimento,
a área ocupada com lavouras de café no
Paraná é de 35,2 mil hectares. Desse
total, 1.950 hectares são ocupados
com lavouras de até dois anos - 550
com implantação ainda mais recente,
até seis meses - e se beneficiam do
Alerta Geada. 

VALE A PENA - Franzini explica que a
implantação de um hectare de cafeei-
ros custa em torno de R$ 18 mil. Para
a proteção dos cafeeiros, o enterrio e
o desenterrio de plantas com até seis
meses custa em torno de R$ 1,6 mil.
Nas lavouras maiores, o dispêndio para
fazer o “chegamento de terra” e pos-
terior limpeza dos troncos é de apro-
ximadamente R$ 1,1 mil. “A aplicação
das técnicas contra a geada é um
custo que vale a pena, protege o patri-
mônio do cafeicultor”, avalia Franzini. A
maior parte das lavouras paranaenses
é conduzida por pequenos produtores
familiares.

COMEÇA A COLHEITA - Em início de co-
lheita, a expectativa é de que sejam co-
lhidas entre 850 e 900 mil sacas de
café beneficiado na atual safra no Pa-
raná. De acordo com Franzini, espera-
se uma quebra de aproximadamente
10% em relação à produção do ano
passado, em razão da seca prolongada
que atingiu as lavouras em 2020.

BRASIL - Com relação a safra brasileira
de café, a expectativa da Conab é de
uma produção de 49 milhões de sacas
de café beneficiado, redução de 22,6%
em comparação à safra passada, que
teve produção de 63,08 milhões de
sacas, considerada recorde dentro da
série histórica do grão.

EXPORTAÇÕES - Conforme relatório da
Conab, o aumento das exportações bra-
sileiras de café em 2020 contribuiu para
limitar a oferta interna e sustentar os
preços domésticos no período. E em
2021, observa-se a continuidade do ce-
nário de exportações aquecidas nos pri-
meiros quatro meses, embora a queda
da produção a ser colhida neste ano li-
mite a disponibilidade de café para expor-
tação nos meses seguintes. Especifica-
mente sobre o âmbito externo, entre ja-
neiro e abril de 2021, o Brasil exportou
cerca de 15,8 milhões de sacas de café,
o que representa um aumento de
24,3% na comparação com igual perío-
do de 2020, dados da Conab. 

Ano seco facilita a chegada
do frio e aumenta riscos
Inicia a colheita de café e a expectativa da Conab é de produção de 49 milhões de
sacas beneficiadas, 22,6% a menos que a safra recorde de 63,08 milhões em 2020

ALERTA GEADA
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C
om apenas seis hectares em
Astorga, próximo a Maringá,
a família Prandi Silva, que
tem três gerações traba-

lhando e sobrevivendo da proprie-
dade, não só vive tranquilamente do
negócio da família como ainda gera
emprego. O segredo: eles investiram
numa agroindústria. “Com qualquer
outra cultura, seria muito difícil tanta
gente sobreviver da propriedade.
Com a agroindústria, dá para viver

tranquilamente”, afirma Solange
Prandi Silva.

TRÊS GERAÇÕES - Além da produtora e
do esposo Reinaldo da Silva, trabalham
e vivem do sítio os pais de Solange,
Lourdes e José Domingos Prandi, os fi-
lhos Elieber, 13 anos e Abner, 20 anos,
a nora Sabrina, além de gerar empregos
para primos e cunhados.

INÍCIO - O trabalho de agregação de

valor à produção da família começou
com os avós de Solange, Primo e Apa-
recida Prandi, que vendiam o leite pro-
duzido no sitio, entre outros produtos,

de porta em porta na cidade. Hoje, os
Prandi Silva trabalham com uma ampla
linha de panificação, aproveitando o que
é produzido na propriedade.

AGROINDÚSTRIA

Ao agregar valor à sua produção, produtores
aumentam a rentabilidade de seu negócio e
dão sustentabilidade a propriedade

Três famílias sobrevivem
de seis hectares



LINHA DE PRODUTOS - Além dos pães
doces e caseiros, tem pão de mandioca,
de abóbora, cenoura e batata doce, bolo
de laranja e cenoura, bolacha de nata,
ovos, e até sanduiches naturais apro-
veitando verduras, legumes e galinha
caipira nos lanches.  A família tem uma
pequena área com café, vários cultivos
de legumes, pomar, horta, criação de
vaca, suínos e galinha caipira. “Tem de
tudo um pouco e aproveitamos tudo na
agroindústria”, comenta Solange.

REGULARIZAÇÃO – Mas, o que come-
çou na informalidade, aos poucos foi
sendo regularizado. Há cerca de 18
anos, os pais da produtora começaram
a formalizar o negócio, junto com ela e
o esposo, e há três anos colocaram toda
a documentação e estrutura em ordem,
trabalhando agora dentro do mercado
formal. “Isso facilitou muito quanto a
aceitação de nossos produtos no mer-
cado, dando maior segurança aos con-
sumidores e facilitando a divulgação e
comercialização”, comenta Solange, que
vende sua produção na feira do produ-
tor em Astorga, nos mercados da ci-
dade, de casa em casa e pelo whatsapp. 

REALIDADE - Essa, entretanto, não é a
realidade de boa parte das agroindús-
trias no Paraná e na região de Maringá,
segundo Juliana Bittencourt, engenheira
de alimentos e profissional de referência
em agronegócio do Instituto de Desen-
volvimento Regional - IDR (antigo Ema-
ter) na região de Maringá, que engloba
29 municípios. 

LEVANTAMENTO - Um levantamento
feito pelo IDR Paraná em 2020 na re-
gião de Maringá apontou que há 117
agroindústrias sendo 43% de produtos
de origem animal (carnes, leite, mel,
ovos e derivados); 51% produtos de
origem vegetal (minimamente processa-
dos, conservas, doces, sucos e polpas,
derivados de cana, panificados); e 6%
com ambos os tipos de produto. Do to-
tal de agroindústrias existentes, entre-
tanto, ressalta Juliana, só 58% estão
regularizadas, 14,5% estão em pro-
cesso e 27.5% não tem regularização
sanitária.

MERCADO FORMAL - Atuar na informa-
lidade, entretanto, pode trazer uma
série de complicações para as agroin-

dustriais e os pequenos produtores, que
correm o risco de apreensão de produ-
tos ou até fechar produção, alerta Ju-
liana. “No mercado formal há mais se-
gurança e preços estabelecidos por
contrato, tem mais pontos de venda,
acesso a feiras e às licitações públicas
como o Programa de Aquisição de Ali-
mentos (municipal, estadual e federal)
para compra de alimentos para hospitais
e assistência social, e o Programa Na-
cional de Alimentação Escolar (municipal
e estadual), que são canais importantes
para a agricultura familiar”, cita.

AGRICULTURA FAMILIAR - Quando se
fala em agricultura familiar, muitos ainda
associam ao cultivo de subsistência,
sem uso de muita tecnologia, mas Ju-
liana diz que há muito tempo a agricul-
tura familiar tem ganhado importância e
mostrado sua força dentro do agrone-
gócio. “Mais de 75% dos alimentos
produzidos no Brasil vêm da agricultura
familiar”, afirma, ressaltando que “esta
é importante para a segurança alimen-
tar, para o abastecimento interno, con-
trole inflacionário, distribuição de renda
no campo e para fixar o homem no cam-
po, entre muitos outros fatores. Por
isso, é importante fortalecer a agricul-
tura familiar”. 

AGROINDUSTRIA - Para Juliana, a
agroindústria é uma forma de se conse-
guir isso ao agregar valor ao produto
agrícola, melhorar o tempo de prateleira
dos alimentos, aumentar a rentabilidade
e contribuir para a sustentabilidade do
negócio, diminuir o desperdício de ali-
mentos, gerar emprego no campo, pro-
mover sucessão famíliar e fixar o homem
no campo. A engenheira de alimentos
cita que 68% das agroindústrias utili-
zam mão de obra exclusivamente fami-
liar na região.

CUIDADOS - Regularizar a agroindús-
tria, entretanto, não é tão fácil. En-
volve uma série de cuidados a serem
observados, tanto em relação a docu-
mentação e liberações sanitárias,
quanto a estrutura física ou projeto de
comercialização, de que variam depen-
dendo do tipo de produto fabricado.
Por isso, demanda assistência técnica
especializada. 

ORIENTAÇÃO - Através do trabalho de-

senvolvido pelo IDR, o produtor familiar
recebe assistência técnica para desen-
volver ou aprimorar seu produto, montar
a estrutura física da fábrica, regularizar
a documentação junto aos órgãos públi-
cos, conquistar as liberações sanitárias,
apoio nas várias áreas de negócio, na
elaboração de contrato, orientação fi-
nanceira, posicionamento de mercado,
marketing, etc. O atendimento, entre-
tanto, é restrito aos produtores parti-
cipantes da agricultura familiar, com
renda preponderante da agricultura,
mão de obra e administração familiar,
que possui até quatro módulos fiscais e
declaração de aptidão ao Pronaf.

PROPÓSITO DE VIDA - Pensando em
ajudar os produtores que desejam re-

gularizar ou desenvolver sua agroindús-
tria, principalmente os que não se en-
quadram no perfil atendido pelo IDR, é
que a engenheira de alimentos Sorrailla
Abrão também montou uma empresa de
consultoria de qualidade e segurança de
alimentos e está estruturando um pro-
jeto para ajudar pequenos produtores
rurais a desenvolverem os seus negó-
cios, agregando valor à matéria-prima,
e quer fazer disso um propósito de vida. 

NICHOS - “É possível desenvolver pro-
dutos diferenciados, para um nicho es-
pecial, uma marca própria, ou a comuni-
dade rural de uma região pode desenvol-
ver uma identidade própria, em conjunto
e comercializar os seus produtos com
maior valor agregado”, cita Sorraila.
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A família trabalha com uma ampla linha de panificação
aproveitando o que é produzida na propriedade





U
ma estação meteorológica es-
pecífica para fornecer informa-
ções sobre precipitação,
umidade relativa do ar e tem-

peratura ambiente foi entregue no início
da tarde de 28/5 em Ivatuba  - entorno
de Maringá - por representantes da Co-
camar Cooperativa Industrial e da con-
cessionária Cocamar John Deere, ao
cooperado Ângelo Celestino.  

SORTEIO - O produtor foi um dos dois
contemplados do sorteio realizado du-
rante a Safratec Digital (a feira tecno-
lógica promovida todos os anos pela
cooperativa) que em 2021 aconteceu
em fevereiro. O outro ganhador é do
município de Prado Ferreira, região de
Londrina.

APRIMORAMENTO - Victor Palaro,
coordenador de Agricultura Digital da
cooperativa, comenta que o equipamen-
to “chega para aprimorar ainda mais o
trabalho da família Celestino, reconhe-
cida pela forma sustentável com que
conduz sua atividade”. Há mais de 20
anos o produtor, ao lado do filho Sidnei
e a filha Tânia, implementa um bem su-
cedido programa de rotação de culturas
e suas colheitas de grãos são marcadas
por altas médias de produtividade. 

INTELIGENTE - O gerente corporativo
de Agricultura de Precisão da conces-
sionária, Bruno Guidi, destaca que “a
estação é uma solução que facilita as
operações na propriedade, contendo
sensores integrados de alta perfor-
mance para a coleta de dados destina-
dos à condução inteligente da lavoura”. 

TOMADA DE DECISÃO - Fabricado pela
empresa Metos, o equipamento começa
a ser difundido pela concessionária nas
regiões onde atua – norte e noroeste
do Paraná – para auxiliar os produtores

a tornarem ainda mais assertivas as
suas tomadas de decisões. 

COLETA DE DADOS - Os dados coleta-
dos são enviados para a plataforma
FieldClimate, que pode ser consultada a
qualquer hora através de um dispositivo
móvel. Segundo o fabricante, o sistema
da estação é equipado com alta tecno-
logia e um mecanismo de auto-limpeza
que torna sua manutenção simples e rá-
pida. 

ENERGIA - O suprimento de energia da
estação é garantido através de uma
placa solar de fábrica que trabalha com
o mínimo de luz solar disponível. Com o
equipamento é possível avaliar precisa-
mente as condições de um determinado
talhão ou gleba, auxiliando na tomada de
decisão de manejo do produtor. No final
de semana, o aparelho registrou a ocor-
rência de 79 mm de chuva na proprie-
dade da família Celestino. 

PARTICIPAÇÃO - Além de Palaro e
Guidi, participaram dessa primeira en-
trega Emerson Nunes, gerente técnico

da Cocamar, Fábio Belezi, representante
da Metos, André Aguilera, supervisor do
Centro de Soluções Conectadas, e
Bruno Rafael, consultor em Agricultura
de Precisão, os dois últimos da conces-
sionária Cocamar John Deere. 

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

IVATUBA

Equipamento veio
para aprimorar ainda

mais o trabalho
na propriedade

Produtor foi um dos dois contemplados do sorteio realizado durante a
Safratec Digital. O outro ganhador é de Prado Ferreira, região de Londrina

Família Celestino recebe a
primeira estação meteorológica
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P
ara aprimorar o Programa de
Produção de Carne Precoce
Premium iniciado no final do
ano passado e que planeja aba-

ter 8 mil animais em 2021, a Cocamar
Cooperativa Industrial começa a promo-
ver uma interação entre produtores de
bezerros que atendem aos padrões de
qualidade exigidos, e os terminadores
participantes.

CARNE DIFERENCIADA - Até agora,
além de prestar assistência especiali-
zada e fornecer um leque de produtos
veterinários e de nutrição, em sua rede
de lojas agropecuárias, a cooperativa
vinha atuando na compra de animais su-
perprecoces - com até 24 meses de
idade, da raça angus -, para abate no
Frigorífico Argus, de São José dos Pi-
nhais. O objetivo é atender a uma faixa
de consumidores mais exigentes com
uma carne diferenciada.

ASSESSORIA - O médico veterinário do
programa, Luiz Henrique Garcia Abreu,
explica que a iniciativa se desdobra
agora, também, na prestação de uma
assessoria voltada a garantir mais ren-
tabilidade às duas partes envolvidas. De
um lado, identifica produtores de bezer-
ros que são precificados em razão do
seu elevado padrão de qualidade; e, de
outro, terminadores interessados em
ter mais opções para a escolha dos
lotes que se enquadram melhor ao seu
perfil de produção e apresentam mais
eficiência no processo de engorda.

LOTES - Na semana de 17 e 21 de maio,
pecuaristas foram assessorados pela
cooperativa na compra de três lotes de
animais, entre machos e fêmeas. Uma
das fazendas fornecedoras é a Cerro
Largo, de Nova Fátima, região norte do
estado, tradicional em melhoramento

genético, que utiliza matrizes superiores
e sêmen de touros da raça angus. “O
produto final é de alto padrão”, afirma
Abreu. O terminador que fez a aquisição
nessa propriedade é Epaminondas de
Camargo, do mesmo município, parceiro
do programa da cooperativa.

MAIS RENTABILIDADE - O médico-ve-
terinário Fábio Martins, de Londrina,
com experiência de 20 anos em melho-
ramento genético e que vem auxiliando
a Cocamar na identificação de produto-
res de bezerros nos padrões exigidos,
afirma ver no programa da cooperativa
uma forma de aumentar a rentabilidade
das fazendas, ao agregar mais valor aos
animais de qualidade. “Esta ponte direta
entre vendedor e comprador gera bene-
fícios para todos dentro da cadeia de
carne”.

ANIMAIS - Durante a semana, 350 ani-
mais foram negociados por meio da as-
sessoria, atendendo os interesses de
produtores que integram o programa.

VISITA - Tomando todos os cuidados
para a prevenção da Covid-19, foi pro-
movida ainda uma visita técnica à fa-
zenda Nossa Senhora das Graças, da
família Lorenzetti, em Paranavaí, no no-
roeste, reconhecida pela eficiência na
terminação de animais.

ELEVAR O NÍVEL - Na oportunidade, o
proprietário Luis Paulo Lorenzetti dis-
correu aos visitantes sobre a experiên-
cia da propriedade em produção efi-
ciente e o intercâmbio foi considerado
de grande valia pelos produtores, por
demonstrar como é possível elevar o
nível técnico do rebanho e apresentar

pontos que requerem mais atenção na
fase de terminação.

INTENSIFICAÇÃO - A médica-veteriná-
ria do programa, Danielle Sestari, des-
taca que a assessoria técnica e a
aproximação dos produtores têm aju-
dado a favorecer a evolução dos reban-
hos, que vêm passando por uma in-
tensificação, contando com assistência
técnica qualificada e uso de tecnologias
como melhoramento genético e ade-
quada nutrição animal.

MENOS TEMPO - “A intensificação
torna possível produzir mais arrobas por
hectare em menor tempo de produção,
assegurando maior retorno financeiro e
atendendo exigências de mercados que
demandam animais jovens e boa confor-
mação”, finaliza Sestari.

Mais qualidade e
rentabilidade aos pecuaristas
Cocamar promove interação entre produtores de bezerros que atendem aos padrões de
qualidade e os terminadores participantes do Programa de Carne Precoce Premium

ASSESSORIA TÉCNICA 
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C
om robusta atuação no seg-
mento pecuário, a Cocamar,
por meio de seu presidente
executivo Divanir Higino, cum-

primenta as lideranças estaduais e do
setor agropecuário pela conquista his-
tórica, oficializada dia 27 de maio, em
que o estado do Paraná foi reconhecido
oficialmente pela Organização Interna-
cional de Saúde Animal como zona livre
de febre aftosa sem vacinação. “Isso
atesta a qualidade do produto para-
naense e permite acesso a novos mer-
cados”, comentou Higino.

OUTRAS REGIÕES - Além do Paraná,
obtiveram esse reconhecimento o es-

tado do Rio Grande do Sul e uma zona
integrada por parte do Acre, Amazonas
e Mato Grosso do Sul.

MERCADOS DIFERENCIADOS - Apenas
Santa Catarina tinha acesso a esses
mercados, que impõem exigência sani-
tária mais restrita para aceitar expor-
tações do país, como Japão e Coreia
do Sul.

QUALIDADE - O estado livre de aftosa
sem vacinação é considerado uma das
maiores conquistas da agropecuária
paranaense em 50 anos, que atesta a
qualidade do serviço veterinário oficial
brasileiro.

APOIO AO PECUARISTA - Contando
com uma rede de lojas nos estados do
Paraná, São Paulo e Mato Grosso do
Sul, nas quais oferece um amplo leque
de itens veterinários e ferramentaria, a
Cocamar atende o setor pecuário com
a produção de rações, madeira tratada
e desde o ano passado implementa o
Programa de Produção de Carne Pre-
coce Premium, que prevê o abate de 8
mil animais este ano, assegurando mais

rentabilidade aos cooperados e forne-
cendo ao mercado uma carne de alta
qualidade.

ILPF - A cooperativa tem, ainda, atua-
ção destacada no incentivo à Integração
Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), em
que promove a transformação de pro-
priedades de baixa produtividade em
áreas onde a colheita de grãos reveza
com a elevada produção de carnes.

SEM VACINA

Cocamar parabeniza lideranças
O estado livre de febre aftosa sem vacinação
é considerado uma das maiores conquistas
da agropecuária paranaense em 50 anos
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A
s conexões da mulher no
agronegócio e no cooperati-
vismo: com esse tema, teve
início no dia 26 de maio o pro-

grama Mulher + Agro Cocamar, reu-
nindo 40 participantes, entre coo-
peradas, esposas, filhas e netas de
produtores cooperados. Foram va-
gas limitadas e em parceria com a
Coonect.se.

AUTORRESPONSABILIDADE - A inicia-
tiva é do Departamento de Cooperati-
vismo da Cocamar Cooperativa Agro-
industrial e o primeiro módulo, apre-
sentado de forma virtual, abordou lide-
rança, comportamento e autor-
responsabilidade, com a instrutora
Aline Dotta. O evento tem o apoio do
Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo (Sescoop/PR).

QUATRO MÓDULOS - Será apresen-
tado um módulo por mês, totalizando

quatro, sempre no mesmo horário e
tendo Aline Dotta como instrutora. Ela
é psicóloga, especialista em gestão de
pessoas e mestre em neurociência

pela Florida Christian University.

PALESTRAS PROGRAMADAS - No dia
30 de junho o assunto será resiliência

e aprendizado e, em 30 de julho, comu-
nicação assertiva. O último, em 25 de
agosto, vai versar sobre o líder e o
papel de mediador.

CAPACITAÇÃO

Programa Mulher + Agro inicia palestras
A iniciativa é do Departamento de Cooperativismo e o primeiro módulo, apresentado
de forma virtual, abordou liderança, comportamento e autorresponsabilidade

Com a participação de 32 jovens de
até 25 anos - filhos de produtores co-
operados de vários municípios dos es-
tados do Paraná e São Paulo que

pretendem ingressar na gestão com-
partilhada da propriedade rural da fa-
mília – o Programa Jovem + Agro
Cocamar, iniciado em março, comple-

tou o quinto módulo no dia 26 de maio
totalizando 10 horas de capacitação –
que ocorre virtualmente a cada quinze
dias.  

TEMAS - As aulas são ministradas por
profissionais da própria cooperativa,
que já falaram sobre Cooperativismo,
Jurídico, Financeiro, Manejo do Solo,
Semeadura e Plantas Daninhas. Até o
final da programação, no dia 21 de
julho, mais quatro temas vão ser apre-
sentados: Fisiologia e Nutrição, Ma-
nejo de Pragas e Doenças, Máquinas
e Agricultura de Precisão, e Comercia-
lização de Grãos, temas relevantes
para o processo de sucessão.

CAPACITAÇÃO - A realização é do De-
partamento de Cooperativismo e os
alunos estão em processo de capaci-

tação para fazerem parte da gestão
dos negócios de suas famílias.

CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO - No mês
de maio, uma outra iniciativa do Jovem
+ Agro Cocamar reuniu 20 partici-
pantes em um evento promovido em
duas etapas: um curso sobre Criativi-
dade e Inovação, a cargo de Jean Sin-
gel, que contou com o apoio do
Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo (Sescoop/PR). Singel
foi um dos fundadores da Escola de
Criatividade, sediada em Curitiba.

DUAS ETAPAS - As aulas, igualmente
virtuais, ocorreram nos dias 6 e 20,
abordando cenários, tendências e o
perfil do profissional de futuro, criati-
vidade e inovação, bem como estimu-
lar hábitos criativos.  

Jovens + Agro vai até julho





A Semana do Conhecimento 2021,
promovida pela área técnica da Coca-
mar nas sextas-feiras do mês de
maio, teve no dia 28 o seu fecha-
mento com Leandro Paiola Albrecht,
professor da Universidade Federal do
Paraná, que abordou o Manejo de

Plantas Daninhas na Soja.

PALESTRAS - Durante o mês o pro-
grama contou com outras três pales-
tras: no dia 7, o convidado foi o
gerente executivo comercial da Coca-
mar, Ednei de Almeida Silva, que falou

sobre o mercado de commodities; e,
no dia 14, Antonio Luiz Fancelli, da
Fancelli e Associados, discorreu sobre
a Fisiologia da Soja. 

MANEJO - No dia 21 a participação
foi da especialista em manejo de doen-

ças na cultura da soja, Carolina Deu-
ner, professora de Agronomia e Pós-
Graduação em Agronomia pela Uni-
versidade de Passo Fundo (RS). O
evento, em transmissão ao vivo, é ex-
clusivo para os profissionais que inte-
gram a área técnica da cooperativa.

C
om o propósito de fomentar a
cultura da inovação e a enge-
nharia de processos em suas
diversas áreas, a Cocamar, por

meio do Projeto Inovação que integra o
Programa Cocamar Labs, deu início a
uma iniciativa denominada Heads de Ino-
vação.

FORMAÇÃO AVANÇADA - Conforme ex-
plica Anna Letícia Carlone, analista de
Inovação Corporativa, com a participa-
ção de 20 colaboradores, os Heads de
Inovação foram escolhidos a partir da in-
dicação de gerentes e superintendentes,
para a Formação Avançada de Gestores
e Heads de Inovação. O programa é de-
senvolvido pelo Sebrae PR em parceria
com a AAA Inovação para as organiza-
ções que têm visão de futuro e desejam
implementar ou potencializar a inovação.

MÓDULOS - No total serão cinco meses
de aulas, de abril a agosto, totalizando
cerca de 150 horas, com sete módulos:
a nova economia pós-crise, transforma-
ção digital para um novo mundo, cultura
da inovação em tempos de incerteza,
pensamento futuro e metodologias
ágeis, o gestor do futuro, mapeamento
de processos, presença e comunicação,
além de mentorias individuais e em
grupo.

INSPIRAR E MOBILIZAR - Na palestra
de abertura, os participantes tiveram
uma aula sobre Inovação e Pessoas,
com Allan Costa, cofundador da AAA
Inovação, palestrante renomado, inves-
tidor-anjo, escritor e mentor de star-
tups, que citou que essa atitude da
Cocamar em se preocupar com o fu-
turo serve para inspirar e mobilizar os
colaboradores para que se tornem

agentes ativos em processos de trans-
formação.

NOVO - Conforme especialistas, o
termo Head de Inovação é relativamente
novo no âmbito empresarial e tem como
função observar tendências e transfor-
mar processos considerados arcaicos
em processos e métodos criativos e ino-
vadores.

Iniciativa tem como função observar tendências e transformar processos
considerados arcaicos em processos e métodos criativos e inovadores 
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FORMAÇÃO

Cocamar fomenta a
cultura da inovação

Semana do Conhecimento capacita técnicos



U
ma iniciativa do Sesi Paraná
em parceria com o Great
Place to Work (GPTW), o
Troféu Sesi de Melhores

Práticas em Segurança, Saúde e
Bem-Estar - Edição 2020, foi confe-
rido à Cocamar Cooperativa Agroin-
dustrial.

GESTÃO DE RECURSOS - A premiação
reconhece as companhias paranaen-
ses que fazem a diferença na Gestão
de Recursos Humanos, implemen-
tando práticas exemplares no cuidado

com a Saúde e Segurança dos cola-
boradores. Neste ano, o evento foi
realizado de forma totalmente virtual.

TRABALHO ÉTICO - Para o presidente
executivo da Cocamar, Divanir Higino,
a conquista confirma, mais uma vez,
a assertividade do trabalho que vem
sendo implementado pela coopera-
tiva. “É a materialização de um tra-
balho ético, pautado na satisfação e
entrega de serviços de excelência”,
afirma Higino. “Uma premiação desse
porte só se consegue com uma

equipe altamente comprometida”,
afirma Fernando Castro, gerente exe-
cutivo de gestão de pessoas.

SEGURANÇA E SAÚDE - Em sua se-
gunda edição, o Troféu reforça o com-
promisso das empresas participantes
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CONQUISTA

Troféu Sesi reconhece
trabalho da Cocamar 
Distinção reforça o compromisso das empresas participantes de
incentivar e promover a gestão preventiva da segurança e saúde



Representada pelo gerente de
Cooperativismo, João Sadao, a
cooperativa recebeu um troféu,

entregue pelo presidente daquela en-
tidade, George Coelho, e o diretor
César Couto. O Instituto, que celebra
seu 10º ano de fundação, é uma agên-
cia de fomento e incentivo a
realizações em diversas
áreas da cultura, só possível
graças ao apoio de empresas
da cidade.

PROJETOS - Segundo o seu
presidente, mais de 130 proje-
tos já foram apoiados ao longo
dos dez anos do ICI, o que repre-
sentou um investimento de apro-
ximadamente 9 milhões de reais.
“O apoio e a contribuição de
cada empresa, impulsionou e
manteve ativo o setor cultural
de Maringá e região nesse
período pandêmico. É uma
honra viver em uma cidade
onde o setor empresarial
acredita e investe tanto

no desenvolvimento cultural e socio-
econômico”, disse Coelho, na opor-
tunidade, ao agradecer o apoio da
Cocamar e demais empresas parcei-
ras.

SUPEROU - Mesmo com a pandemia,

o total de recursos captados no ano
passado superou o de 2019: R$ 1,6
milhão destinados a 14 projetos cul-
turais. “Quando começou a pande-
mia, prevíamos queda na arre-
cadação, mas conseguimos supe-
rar a marca anterior graças ao
apoio de cada empresa que
acredita no poder da cultura
como agente transformador

de uma sociedade”, comentou o pre-
sidente do ICI. 

APOIO À COMUNIDADE - O gerente
João Sadao salienta que a atuação da
cooperativa é abrangente, em apoio à
comunidade em todos os seus aspec-
tos, “fortalecendo e valorizando tam-
bém as suas expressões culturais,
indispensáveis ao desenvolvimento”.

de incentivar e promover a gestão
preventiva da segurança e saúde, es-
truturada com o trabalho especiali-
zado de dois coordenadores de Se-
gurança e Saúde da cooperativa e
suas equipes - Elvis Pavan Gomes e
Diogo Reino Olegário - diretamente li-
gados à gerência executiva de gestão
de pessoas.

CULTURA DE PREVENÇÃO - Para
Elvis, que atua como Coordenador de
Segurança e Medicina do Trabalho na
cooperativa, a Cocamar tem conse-
guido implantar uma cultura de pre-
venção entre os seus colaboradores,
o que compreende também os tercei-
ros que prestam serviços à coopera-
tiva e o quadro de cooperados.

ENVOLVIMENTO - Sem o envolvi-
mento direto dos colaboradores,

nada seria possível, pontua Diogo,
responsável pela criação das estraté-
gias, ressaltando a forte redução,
nos últimos anos, do número e aci-
dentes com afastamentos. Segundo
ambos, quatro pontos básicos são
determinantes para essa conquista
da Cocamar.

PONTOS BÁSICOS - O primeiro, o es-
tabelecimento de uma política clara
com regras de segurança; segundo,
ter a noção das consequências e re-
conhecimentos definidos por essas
regras; o terceiro, considerado ponto
chave nesse processo, é trabalhar
com a consolidação da crença e valor
e, por último, contar com um am-
biente altamente motivador, em que
a segurança e a saúde são sempre
valores dos quais a Cocamar não abre
mão.
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Homenagem do Instituto Cultural Ingá
A Cocamar foi homenageada dia 20/5 pelo Instituto Cultural Ingá (ICI),
“pelos relevantes serviços prestados à cultura de Maringá em 2020”.
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T
eve início no dia 27/5, com 40
participantes, a quinta turma do
Programa de Certificação de
Conselheiros Cooperativos,

abrindo a oportunidade de capacitação
de produtores cooperados, para que fu-
turamente possam compor os conse-
lhos da Cocamar.

AULAS - A realização é uma parceria
entre Cocamar, Instituto Superior de
Administração e Economia (Isae)/Curi-
tiba e Serviço Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo (Sescoop-PR). As
aulas, que vão até maio de 2022, com
144 horas no total, são ministradas por
especialistas do Isae.

OBJETIVO - Aprimorar e desenvolver
competências dos membros integrantes
dos Conselhos de Administração, Fiscal
e Consultivo, ou de cooperados que te-
nham interesse em participar, é o obje-
tivo do programa, permitindo a eles uma
visão estratégica e fortalecendo os co-
nhecimentos sobre suas atribuições e
responsabilidades.

MÓDULOS - O conteúdo da programa-
ção prevê módulos com os seguintes
temas: Autogestão, Direito Coopera-
tivo, Gestão Econômico-Financeira, Es-
tratégias de Mercado, Comunicação e
Liderança, Análise de Investimentos, Ne-
gociação e Gestão de Conflitos, Gestão
de Projetos e Governança Cooperativa.
Pela primeira vez, as aulas vão ser to-
talmente virtuais, com a duração de 4
horas por dia, às terças e quintas-
feiras.

PARTICIPANTES - Os participantes, que
representam 28 unidades de atendi-
mento da cooperativa nos estados do
Paraná, São Paulo e Mato Grosso do

Sul, têm idade média de 42 anos e 11
dos 40 inscritos são mulheres.

NOVATOS - Desta vez, diferente das
edições anteriores, o grupo é formado
em quase sua totalidade, por coopera-
dos e cooperadas que não fazem parte
de nenhum conselho, ficando assim cre-
denciados a participarem no futuro.

PROFISSIONALIZAR - O gerente de
Cooperativismo, João Sadao, comenta
que desde 2014, quando o programa
começou, mais de 120 cooperados já
foram certificados, “o que mostra o
compromisso da Cocamar e do quadro
de conselheiros em profissionalizar cada
vez mais a gestão”. 

CAPACITAÇÃO - Para Sadao, a capaci-
tação contribui também para aprimorar
a gestão das propriedades dos coope-
rados. “Um Conselho é formado pela

soma de conhecimentos de seus inte-
grantes e, por isso, o aprendizado deve
ser constante para potencializar os re-
sultados e desenvolver novas habilida-
des, promovendo o sucesso da gestão
e a perenidade da cooperativa”, com-
pleta. 
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As aulas serão
totalmente virtuais
com 4 horas por dia

COOPERATIVISMO 

Começa a 5ª turma de
certificação de conselheiros
Capacitação contribui também para aprimorar
a gestão das propriedades dos cooperados





A
conectividade está cada vez
mais na ordem do dia entre os
produtores rurais. Prova dis-
so, a concessionária Cocamar

John Deere registrou na Feira Original
deste ano a comercialização de 55
MTG 4G JDLink, o hardware que pro-
move a conexão entre os maquinários
agrícolas para a geração de informa-
ções que possibilitam o gerenciamento
das operações agrícolas de qualquer
lugar, a hora que quiser, a partir de
uma conexão com a internet. Houve
também a venda de 105 pacotes de
conectividade - que habilitam a conces-
sionária a prestar serviços de forma
remota.

CRESCENDO - A Feira Original foi pro-
movida de forma virtual de 15 de abril
a 5 de maio, evidenciando a tendência
de que os negócios nessa área vão
continuar crescendo em ritmo acele-
rado, conforme pontua o supervisor do
Centro de Soluções Conectadas da
concessionária, André Aguilera.

NÚMEROS - O número de MTG vendi-
dos é mais que o dobro em compara-
ção aos 26 negociados na Feira em
2020, sendo que em 2019 não ocor-
reu nenhuma venda. Quanto aos paco-
tes tecnológicos, a quantidade ficou
muito acima em relação às edições an-
teriores do evento: 15 em 2020 e 5
no ano anterior. Já a quantidade de pi-

lotos automáticos evoluiu de 16 em
2009 para 102 em 2020 e 113 neste
ano.

ATENDIMENTO REMOTO - Aguilera ex-
plica que um dos diferenciais para
quem possui a conectividade está no
fato de que a operação dos maquiná-
rios e equipamentos é monitorada à
distância pela empresa. Com isso,
83% de eventuais dificuldades mecâ-
nicas, até o momento, têm sido solu-
cionadas remotamente, isto é, sem a
necessidade de deslocamento de um
técnico até a propriedade, o que dis-
penderia tempo e custos.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Da
mesma forma, comenta o supervisor,
é feito o acompanhamento e a gestão
da manutenção preventiva. Durante a
operação, se detectada uma intercor-
rência no funcionamento, o proprietá-
rio da máquina é comunicado pronta-
mente pelos técnicos da concessioná-
ria.

PLANEJAR - Mais de 500 máquinas
são monitoradas pelo Centro de Solu-
ções Conectadas. Um dos especialis-
tas, Matheus Molina, explica que com
as tecnologias é possível planejar a
operação e prever, por exemplo, a me-
lhor rota que a máquina realizará a
campo. “Mandamos o melhor cenário
possível de plantio, que o maquinário

vai receber por meio da conectividade,
de maneira que o operador tem o tra-
balho apenas de clicar no botão do pi-
loto automático e seguir a operação
conforme parametrizado aqui no Cen-
tro.”  

PRODUTORES MAIS RECEPTIVOS -
Aguilera observa que, devido justa-
mente à conectividade, os produtores
estão mais receptivos à agricultura de
precisão e isto tem fomentado a mo-
dernização de seu parque de máquinas.
Antes e durante a realização da Feira
foi promovida uma campanha para a
demonstração dos resultados propor-
cionados por essas tecnologias. “Para
quem pensa em trabalhar com tecno-
logias, a conectividade é indispensá-
vel”, afirma Aguilera. Com as máquinas
conectadas, as informações são agili-
zadas, permitindo a tomada de deci-
sões mais assertivas.

MONITORAMENTO - Na última co-
lheita de soja, para se ter ideia, um
analisador de talhão possibilitou moni-
torar desde a concessionária, os pesos
bruto e líquido do grão na área de um

cliente, bem como os rendimentos
médio bruto e líquido de toneladas por
hectare, a umidade média e a veloci-
dade média da máquina.

PROXIMIDADE - Para o supervisor, “a
conectividade aproxima ainda mais a
concessionária do cliente, estamos
cem por cento do tempo conectados e
garantindo o suporte que ele neces-
sita, evitando que a agricultura de pre-
cisão deixe de avançar em razão de
gargalos como, por exemplo, a dificul-
dade de qualificar a mão de obra”.

NA PALMA DA MÃO - A tecnologia
possibilita um ganho direto ao cliente,
que vai ter informação na palma da
mão e um equipamento mais disponível,
propiciando que a concessionária atue
de forma rápida e econômica.  

MUNICÍPIOS - A Concessionária Coca-
mar John Deere possui lojas em Ma-
ringá, Paranavaí, Apucarana, Ivaiporã,
Cambé, Cornélio Procópio e Andirá e
lojas Express em São Jorge do Ivaí,
Querência do Norte e São Pedro do
Ivaí.

CONECTIVIDADE 

O futuro presente no campo

Diferencial para quem possui a conectividade está no fato de que a operação
dos maquinários e equipamentos é monitorada à distância pela empresa

A tecnologia possibilita um ganho direto ao produtor, que tem informação na palma da mão e um
equipamento mais disponível, propiciando que a concessionária atue de forma rápida e econômica
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O
cooperado Renato Marago-
jipe Prado, do município de
Prado Ferreira, norte do Pa-
raná, afirma que o aplicativo

disponibilizado pela Cocamar para co-
mercializar a safra “é muito prático e
de fácil operação” e deveria ganhar
mais espaço entre os produtores.

VANTAJOSO - Segundo ele, indepen-
dente de estar havendo uma pandemia
- em que as pessoas são orientadas a
evitar o convívio social - recorrer ao
aplicativo é vantajoso “por economizar
tempo e não precisar se deslocar até

a unidade da cooperativa toda vez que
se pretende negociar uma parte da
produção”.

HÁBITO - Prado diz que o baixou há
menos de um ano e rapidamente adqui-
riu o hábito de fazer por meio dele as
suas operações, não tendo dúvida
quanto à segurança do mesmo.

PRATICIDADE - O gerente da unidade
da Cocamar em Jaguapitã, José Conti,
comenta que aos poucos o dispositivo
vai sendo melhor conhecido dos coope-
rados e quando começam a usá-lo, logo

se rendem à sua praticidade. Em todos
os entrepostos da cooperativa os co-
laboradores que fazem o atendimento
aos produtores comentam sobre a dis-
ponibilidade da ferramenta e se pron-
tificam, inclusive, a auxiliá-los na ope-
ração.

DIGITALIZAÇÃO - Informação veiculada no
mês passado por uma consultoria espe-
cializada apontou que os produtores bra-
sileiros estão sendo bastante receptivos
à digitalização. Segundo o estudo, 1/3 de-
les estariam dispostos a vender até 70%
de sua produção de forma online. 

COMERCIALIZAÇÃO 

Produtores aderem ao Aplicativo Cocamar
Classificado como prático, seguro e de
fácil utilização, dispositivo tem ganhado
espaço na hora de vender a produção
ou realizar outras operações



P
arceira da Cocamar Coopera-
tiva Agroindustrial, a Lindsay
Corporation, sediada em Ne-
braska, nos Estados Unidos,

anuncia um novo conceito de irrigação
para o produtor. O Smart Pivot ou pivô
inteligente é o primeiro no mundo que
se enquadra em uma nova categoria de
irrigação mecanizada e autônoma.

INFORMAÇÕES PRECISAS - O equipa-
mento vai além da aplicação e gerencia-
mento de água tradicional, alcança e
fornece uma ampla gama de dados
sobre a saúde das lavouras e o desem-
penho do equipamento, disponibilizando
simultaneamente ao produtor informa-
ções precisas e gerando não apenas
economia comprovada de água, energia
e outros insumos, como fertilizantes e
defensivos agrícolas.

MANEJO E OTIMIZAÇÃO - O Smart
Pivot combina imagens de satélite, aé-
reas, sensores e câmeras embarcadas
no pivô para detectar anomalias em
campo, ajudando a tornar mais fáceis as
decisões de todo o manejo da lavoura,
não apenas da irrigação, e otimizando o
uso do equipamento.  

EFICIÊNCIA - De acordo com Gustavo
Oberto, presidente de irrigação da Lind-
say, o novo conceito apresenta a pró-
xima era da irrigação mecanizada. “Ele
oferece uma eficiência nunca antes vista
para a operação do produtor, mudando
a maneira como ele - e a indústria - olha
e usa os pivôs centrais. O equipamento
praticamente cuida de si mesmo e de
suas culturas”, destaca.

PIVÔ EM REDE - O Smart Pivot é uma
plataforma de sensores conectados,
imagens, e controles integrados com
análises - o que a companhia chama de
pivô em rede. Isso permite a coleta de
dados de vários sensores. “O pivô é um
robô em alerta 24 horas por dia, 7 dias
por semana, vendo com eficiência e pre-

cisão tudo o que está acontecendo em
todas as partes do seu campo, aumen-
tando instantaneamente sua capacidade
de identificar e corrigir problemas antes
que se tornem graves e causem prejuí-
zos”, diz Eduardo Navarro, diretor geral
da Lindsay do Brasil.

ESTÁGIOS - Com monitoramento aéreo
e imagens de alta resolução, o Smart
Pivot acompanha os estágios de cresci-
mento da cultura, detecta e identifica
anomalias no campo. Esses problemas
podem incluir deficiências de nutrientes,
ervas daninhas, pressão de pragas e do-
enças como o mofo-branco na soja,
exemplo de muito prejuízo se não for de-
tectado rapidamente. Os recursos de
pivô inteligente estão em pleno desen-
volvimento e os testes de campo estão
em andamento, inclusive no Brasil.

COCAMAR - Desde 2019, a Cocamar
vem incentivando seus cooperados a in-
vestirem em estruturas de irrigação
como forma de garantir mais estabili-
dade à produção.

TECNOLOGIA

Pivô inteligente já é realidade
O Smart Pivot é o primeiro no mundo que se enquadra em
uma nova categoria de irrigação mecanizada e autônoma

Cocamar tem incentivado
produtores a investir

em sistemas de irrigação
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O mês de junho começa com informa-
ções técnicas de qualidade sendo levadas
aos produtores da Cocamar que partici-
pam do grupo de consultoria personali-
zada, em que a assistência técnica
contratada por eles é prestada pelo ex-
periente engenheiro agrônomo José
Eduardo Luqui Marcon.

ON-LINE - No dia 1º de junho os inte-
grantes do grupo tiveram uma palestra
on-line com o Prof. Dr. Marcelo Augusto
Batista, da Universidade Estadual de Ma-
ringá, sobre Manejo do Solo para Altas
Produtividades em Culturas Anuais.  

MAIS TECNOLOGIA - A finalidade da
consultoria personalizada é, justamente,
fomentar a elevação das médias de pro-
dutividade de grãos a partir da intensifi-
cação do uso de tecnologias de ponta,
mediante acompanhamento especiali-
zado.  

DESTAQUES - Na safra de soja 2020/21,
seus participantes - com áreas distribu-
ídas em solos argilosos e arenosos - se
destacaram entre as médias mais eleva-

das na avaliação de todas as regiões
atendidas pela cooperativa.

MANEJO ADEQUADO - “O adequado

manejo do solo é item fundamental para
o desenvolvimento de uma agricultura
sustentável”, afirma Marcon, ressaltan-
do a importância da palestra on-line.  
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No último dia 2/6, o Superior Tribunal
de Justiça (STJ), atendendo a um pe-
dido da Procuradoria Geral do Estado
(PGE) e do Instituto Água e Terra
(IAT), derrubou a liminar que garantia
a prevalência dos dispositivos da Lei
da Mata Atlântica e não o Código Flo-
restal no Paraná. A liminar havia sido
concedida pelo juiz da 11ª Vara Fede-
ral e mantida pelo Tribunal Federal da
4ª Região.

SEGURANÇA JURÍDICA - Com a deci-
são, os dispositivos do Código Flores-
tal voltam a valer no Paraná, trazendo
segurança jurídica para os produtores
rurais. Além disso, a garantia do Có-
digo Florestal, os agricultores e pe-
cuaristas poderão obter crédito rural
para custeio da produção apresen-
tando o Cadastro Ambiental Rural
(CAR) devidamente validado pelo

órgão ambiental estadual.

PREOCUPAÇÃO - No dia 27 de maio,
a Federação da Agricultura do Estado
do Paraná (FAEP), Ocepar e Fetaep

emitiram ofícios, que foram anexados
ao recurso da PGE, ressaltando a pre-
ocupação com a vigência da liminar
que fazia prevalecer no estado os dis-
positivos da Lei da Mata Atlântica.

Isso porque, entre outros aspectos,
a medida estaria causando prejuízo
para a produção agropecuária para-
naense e poderia impactar a economia
do Paraná.

A concessionária Cocamar John Deere
está participando de uma campanha
nacional de arrecadação de alimentos
que foi lançada no dia 27 de maio pela
John Deere, envolvendo todas as uni-
dades concessionárias da rede no país.

COMBATE A FOME - Com o título
“Doar alimentos é como dar as mãos:
todos ganham”, a iniciativa visa con-
tribuir para o combate à fome, sendo
que as doações vão ser encaminhadas
a entidades assistenciais cadastradas
nos municípios de atuação das empre-
sas, que são representadas pela As-
sociação Brasileira dos Distribuidores
John Deere (Assodeere).

EM DOBRO - Para ampliar o alcance
da campanha, a Fundação John Deere
comprometeu-se a adquirir a mesma
quantidade de alimentos a ser conse-
guida pelos concessionários, dobrando
assim o volume e beneficiando um nú-
mero maior de pessoas.  

DOAÇÕES - As doações estão
sendo recebidas em todas as lojas
da Cocamar Máquinas, situadas

em Maringá, Apucarana, Ivaiporã,
Cambé, Cornélio Procópio e An-
dirá, e também nas suas unidades

Express em São Pedro do Ivaí, São
Jorge do Ivaí e Querência do
Norte.
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Concessionária arrecada alimentos

STJ garante predomínio dos dispositivos
do Código Florestal no Paraná





P
reocupado em proteger seu
patrimônio, o produtor rural e
agrônomo Paulo Vinicius Tam-
borlim, associado da Sicredi

União PR/SP, conta com seguro agrícola
há quase dez anos. O seguro cobre os
cerca de 500 hectares de milho e soja
que ele planta anualmente em Atalaia,
garantindo indenização em caso de per-
das.

MAIS CONFIANTE - “Já chegamos a
ter perdas de até 40% e tivemos o
respaldo do seguro. Nós, agricultores
do noroeste do Paraná - que é uma re-
gião de transição da terra roxa para o
arenito Caiuá -, precisamos do seguro.
Trabalhamos em uma região que tem
um histórico de veranico maior, o que
pode prejudicar a lavoura. Amparado
pelo seguro, fico mais confortável e
confiante para fazer investimentos,
como plantar mais variedades e aduba-
ção”, detalha.

RESPALDO - Por meio de parceria com
as principais companhias do mercado,
a Sicredi União PR/SP oferece seguro
agrícola para garantir respaldo em caso
de perdas, principalmente decorrentes
de eventos climáticos. Somente em
contratações realizadas em 2021 a
cooperativa de crédito tem área segu-
rada de cerca de 72 mil hectares, o que
resulta em aproximadamente R$ 250
milhões em importância segurada.

De acordo com o analista de Desenvol-
vimento de Negócios Agro da Sicredi
União PR/SP, Welinton Henrique de
Souza Brito, o seguro tem se mostrado
um importante instrumento para a
transferência do risco na agricultura.
“O produtor pode utilizar a melhor tec-
nologia em sua lavoura, porém, não dá
para controlar o clima, e intempéries

climáticas podem reduzir consideravel-
mente a produção e causar graves pre-
juízos econômicos. Neste ano, por
exemplo, estamos sofrendo período de
estiagem, o que tem comprometido
grande parte da produção do milho se-
gunda safra. O seguro agrícola no ce-
nário atual é fundamental, pois atuará
de forma a amenizar os riscos e pro-
porcionar a recuperação da capacidade
financeira do produtor, que poderá hon-
rar seus compromissos e dar continui-
dade à produção agrícola”, reforça.

ACIONAR O SEGURO - O acionamento
de sinistro é simples e pode ser feito
pelo telefone. São solicitadas informa-
ções iniciais e, posteriormente, a segu-

radora enviará um profissional para
fazer a avaliação da área. “Geralmente
esse processo é feito em duas etapas:
preliminar e final. Na vistoria final será
avaliada a produtividade obtida pelo
produtor para o andamento do pro-
cesso de sinistro”, frisa Brito.

CONTRATAÇÃO - Estão abertas as con-
tratações de seguro agrícola para a
safra da soja 2021/2022. O analista da
Sicredi União PR/SP reforça que é im-
portante que o produtor rural realize a
contratação do seguro com antecedên-
cia, para garantir mais chances de
acesso à subvenção federal.

MELHOR SOLUÇÃO - “É necessário que

o produtor conheça o produto contra-
tado e suas coberturas, para isso ele
pode contar com nossa equipe de es-
pecialistas para apresentar a melhor
solução. Algumas seguradoras estipu-
lam valor mínimo de prêmio a ser pago,
outras estipulam área mínima para a
contratação. É importante que o pro-
dutor avalie a melhor condição de
acordo com seu perfil”, finaliza.

PARCERIA - A Sicredi União PR/SP
tem parceria com as principais segu-
radoras do mercado e conta com por-
tfólio completo para atender a ne-
cessidade do produtor, além de condi-
ções especiais. Procure uma agência e
saiba mais.

Seguro agrícola da Sicredi União
PR/SP ameniza riscos de perdas 
Somente em contratações em 2021 a cooperativa tem área segurada de
72 mil hectares, o que resulta em R$ 250 milhões em importância segurada

SAFRA

O produtor rural e agrônomo Paulo Vinicius Tamborlim e o filho, Bento Vinícius, na lavoura
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O que fazemos em vida, 
ecoa pela eternidade
Em memória daqueles que deixaram seu legado na história da Cocamar,
falecidos entre 20/04/2020 e 20/05/2021

HOMENAGEM PÓSTUMA
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