REGIÃO

PQC completa 15 anos
O Processo de Qualidade da Cocamar atua na uniformização e no constante
aprimoramento dos processos que envolvem os sistemas de trabalho
o completar 15 anos,
o Processo de Qualidade Cocamar (PQC)
tem atingido seus
objetivos: assegurar um
atendimento à altura das expectativas dos produtores
cooperados e nos padrões de
gestão estabelecidos pela
cooperativa, fazendo dela
uma organização de referência em seu segmento.

A

Ao longo desse período, tendo como foco as unidades
operacionais, o PQC vem
atuando principalmente na
uniformização e no constante
aprimoramento dos diversos
processos que envolvem os
sistemas de trabalho.
ATENDIMENTO - "O atendimento do pessoal da Cocamar sempre foi muito bom,
mas tem melhorado ainda
mais. Todos os colaboradores são muito atenciosos e
quando tenho dúvidas, eles
esclarecem ou encontram
solução para os problemas
com rapidez. Eu me sinto em
casa na Cocamar", afirma
um cooperado de Maringá.
"A gente se sente valorizado,
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é um ambiente gostoso de PVU, para integrar o primeiro
estar", completa.
escalão, é preciso que sejam
atendidos ao menos 70% dos
O PQC iniciou em 2003. Na processos avaliados.
primeira etapa foi implantado o programa dos Sensos Independente do porte da esda Qualidade, que tratou so- trutura ou do número de cobre Descarte, Organização, laboradores, as unidades
Limpeza, Higiene e Ordem passam pelas mesmas avaMantida. Depois, houve o liações. Em 2018, o destaque
treinamento em Ferramentas ficou para duas unidades vida Qualidade, para melhorar zinhas que atenderam a
os processos e superar os 100% dos indicadores: Altôgargalos, estabelecendo pla- nia e Iporã, seguidas de Jusnos de ação e buscando so- sara (3ª) e Warta (4ª).
luções conjuntas a partir da
experiência de cada partici- Entre os indicadores compupante. O alinhamento e a pa- tados no PVU estão despedronização dos processos se sas, desempenho no PQC,
dão por meio de uma ampla venda total de insumos, marprogramação de treinamen- ket share de soja e milho (ou
trigo ou café) e carteira.
tos das equipes.
PVU - Ao PQC se soma o
Plano de Valorização de Unidades (PVU) e tudo é auditado anualmente pela própria cooperativa, o que resulta no ranqueamento das
unidades e na sua classificação, pelo seu desempenho
geral. No PQC, as Unidades
são classificadas entre quatro grupos: ouro, prata, bronze e não-certificadas. Já no

RANKING - Segundo Michell
Garcia, gerente das duas unidades que ficaram em primeiro e segundo lugares no
ranking por dois anos consecutivos, 2017 e 2018, para alcançar esses resultados é
preciso que toda equipe tenha conhecimento, determinação, amor ao que faz e todo mundo trabalhar na mesma sintonia.

“É fundamental a participação de toda a equipe, que
precisa conhecer os números
da unidade e aonde se quer
chegar, ter claro qual o objetivo. Além da capacitação
periódica de toda a equipe e
do planejamento, todo início

de mês nos reunimos para
alinhamento e revisão de estratégias, se necessário. É
fundamental saber delegar,
mas, também capacitar e dar
a direção, com estratégias
claras e definidas”, afirma
Michell.

PALAVRA DO PRESIDENTE

Foco no desenvolvimento
econômico do cooperado
Assim é a Cocamar, uma cooperativa que ajuda o produtor
a crescer e a reduzir os riscos em sua atividade
Divanir Higino,
presidente da Cocamar
ão muitos os desafios
enfrentados pelos
produtores, a começar pelos fatores climáticos, sobre os quais ele
não tem controle. Muita chuva
pode dificultar a semeadura e
prejudicar a colheita, a exemplo do que se viu há alguns
anos, quando muitos produtores não conseguiram retirar a
soja que já estava em fase de
colheita e amargaram perdas.

S

No atual ciclo, prejuízos foram
causados por estiagem e mádistribuição de chuvas (embora, nesse caso, seja possível amenizar ou até neutralizar o déficit hídrico recorrendo
a modernos equipamentos de
irrigação).
O produtor também não tem
controle sobre as oscilações
do mercado e pode perder di-

nheiro se optar por apostas
arriscadas, do tipo deixar tudo
para comercializar mais tarde,
na expectativa de obter cotações melhores, quando o recomendável é que ele trave os
custos vendendo uma parte
no mercado futuro e, de maneira segura, faça uma média
remuneradora, aproveitando
oportunidades de preços.
Para todos os demais desafios, ele conta com a assessoria técnica e especializada da
cooperativa, na qual sabe que
pode confiar. A cooperativa
não tem o propósito de ganhar
dinheiro empurrando produtos
aos seus cooperados. Seu interesse é oferecer soluções
validadas por respeitáveis
instituições de pesquisa, que
possibilitem melhorar o desempenho das lavouras,
orientando-os a respeito de
um manejo adequado de solo,
a escolha de cultivares e variedades referendadas em

dias de campo, a recomendação de produtos (fertilizantes,
corretivos e agroquímicos) de
reconhecida eficácia e de fornecedores de renome, enfim.

A cooperativa investe em estruturas operacionais modernas e ágeis em toda a sua região, para que eles sejam
atendidos com comodidade e
conforto, garantindo o recebiA Cocamar mantém uma es- mento, o armazenamento, a
trutura técnica formada por comercialização das safras e
profissionais especialmente o retorno de sua participação.
preparados, em constante
processo de treinamento e Compromissada com o desenatualização, para ajudar o volvimento econômico dos
produtor a ampliar cada vez cooperados, a Cocamar busca
os seus níveis de produtivi- fazer com que eles ganhem
dade.
mais dinheiro em seus negó-

cios e, dessa forma, se tornem mais sustentáveis, trabalhando com menos riscos.
O cooperado pode contar com
a Cocamar - uma organização
sólida e de grande prestígio-,
para superar os desafios da
atividade. É, afinal, a sua cooperativa, e pode ter certeza:
em nenhum outro lugar ele
encontrará uma empresa tão
interessada e comprometida
em apoiá-lo na busca pelo
crescimento.

É a sua cooperativa, e pode ter certeza: em nenhum outro
lugar o produtor encontrará uma empresa tão interessada
e comprometida em apoiá-lo na busca pelo crescimento.
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Dinamismo da Cocamar
empolga produtores em SP
Projetos técnicos da cooperativa estão promovendo melhorias substanciais nas lavouras e garantindo
mais sustentabilidade ao solo em três municípios da região oeste do Estado (Palmital, Cruzália e
Santo Anastácio), visitados no mês de janeiro pelo Rally Cocamar de Produtividade
ara quem cultiva terras próprias e arrendadas, caso da família Ferreira, que se
dedica à produção de soja e
milho em Palmital (SP), o desafio é incorporar e colocar rapidamente em prática novas
tecnologias para aumentar a
produtividade e diluir os custos. Não há tempo a perder.

P

FIRMES NA LIDA - No Sítio
Paris, estão na lida o seu José,
o filho Claudinei e os sobrinhos dele, Ednaldo e Éder. No
total, a família detém 262 alqueires (634 hectares) em que
foram colhidas de 122 a 168
sacas de soja (50,4 a 69,4
sacas/hectare) na temporada
2017/18. Para o atual período,
a expectativa é de uma média
entre 130 e 140 sacas de soja
por alqueire (53,7 a 57,8 sacas/hectare). Com maquinários modernos, eles fazem
também prestação de serviços
para outros produtores da região.
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A família Ferreira com Tassiane Anghinoni (Spraytec), Leandro Quaglio (Basf) e Wellintgton Martins (Cocamar)

CUSTOS PRESSIONAM - Nas
terras próprias, o desembolso
direto com corretivos, sementes, fertilizantes e defensivos é estimado em 70 sacas

por alqueire (28,9 sacas/hectare). Acrescente-se a isso
mais 35 sacas por alqueire
(14,4/hectare) nas áreas arrendadas. Pode parecer con-

fortável, mas, a exemplo de
qualquer agricultor, suas lavouras estão sujeitas às oscilações do clima, bem como
ao ataque de pragas e doen-

ças, e perdas podem acontecer rapidamente.
PROGRAMA - Receptiva a
novidades, a

PRECISÃO - Por outro lado,
avançando em agricultura de
precisão, a família mapeou
todas as suas áreas e tem
acesso a uma análise detalhada de cada talhão. Um
aplicativo instalado no telefone celular permite a eles
visualizar os vários segmentos que cultivam, identificando eventuais problemas
de acordo com pontos coloridos em verde (indicativo de
normalidade), amarelo (que
Mais recentemente, o Sítio requer atenção) e vermelho
Paris passou a integrar o pro- (em que são necessárias programa de Construção de La- vidências imediatas).
vouras de Alta Produtividade,
da Cocamar, em que o perfil do LAVOURAS - O engenheiro
solo está sendo analisado com agrônomo Rafael Maximiano,
maior profundidade por con- da Cocamar, é quem presta
sultores especializados da atendimento técnico aos Ferempresa DK, num trabalho reira, mas quando da passaque deve durar alguns anos. gem do Rally por Palmital, no
dia 15 de janeiro, ele estava
CUIDADOS - “A gente sempre de férias e a equipe foi acomachou que o nosso solo era panhada pelo agrônomo Webom, o que não corresponde à llington Martins.
verdade”, afirma Claudinei,
Ele explica que análises de ca- Segundo Martins, a região de
madas mais profundas indica- Palmital é bastante diversiram que são necessários ficada em tipos de solo e as
maiores cuidados por parte lavouras semeadas mais cedos produtores.
do acabaram sofrendo um
impacto maior com a seca. As
”Na parte de cima está bom, mais precoces não tiveram
mas um pouquinho abaixo é tempo de se recuperar do essemelhante a um solo de cer- tresse hídrico, o que foi
rado”, comenta.
possível às cultivadas mais
tarde. “A tendência é de
No programa implementado uma boa produtividade.”
sob a orientação da cooperativa, os consultores já recomendaram mudanças no
manejo de solo, demonstrando
os efeitos danosos da compactação, por exemplo, analiVeja reportagem
sando o perfil em profunespecial Rally Cocamar
didade. “Por causa de prode Produtividade blemas assim, a gente não
Viagem a Palmital
vem conseguindo explorar
no site do Jornal
todo o potencial produtivo da
Cocamar
lavoura”, acrescenta Claudinei.
família Ferreira
conta que viu na chegada da
Cocamar ao município, em
2016, a chance de ter acesso
a orientações técnicas mais
assertivas. De olho na melhoria da qualidade do solo, as
decisões são tomadas após a
realização de análises criteriosas, investindo em adubação diferenciada e no cultivo
de capim braquiária no inverno.

José Ferreira: cultivando soja desde 1975

Plantio direto,
um divisor de águas
Os Ferreira cultivam soja desde 1975 na região de Palmital e seu José diz se recordar
dos primeiros anos. “Na época a gente usava
uns maquinários pequenos, diferentes de
hoje, e escutava que a soja tinha uma tendência de crescimento.” Segundo ele, produtores de Pedrinhas Paulista foram pioneiros no cultivo da oleaginosa, na região.

de grãos. “A gente sofria muito com as chuvas pesadas, que estragavam o terreno e as
lavouras.” Foi um divisor de águas.

Quando eles adotaram o plantio direto, seu
José tinha certeza de que seria uma prática
sustentável: “A gente não se importaria se
produzisse menos soja, desde que preservasse o solo. Mas com o passar do tempo viu
Para seu José, o advento do plantio direto que além de preservar o solo, o plantio direto
ajudou a consolidar as lavouras mecanizadas ajudou a produzir mais soja”, finaliza.
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“Mudou a minha vida na agricultura”,
diz cooperado em Cruzália
Morador em Pedrinhas Paulista (SP), o cooperado e produtor de soja Henrique Franz é
de tradicional família italiana.
Seu pai, Sérgio, que era enfermeiro e depois se estabeleceu
no ramo farmacêutico, está
entre os imigrantes italianos
que fundaram o município em
1952, poucos anos depois de
terminada a Segunda Guerra
Mundial.
ITÁLIA NO BRASIL - De lá para
cá, quase sete décadas mais
tarde, as tradições e costumes
trazidos pelos pioneiros ainda
são mantidos. Grande parte da
população de 3 mil habitantes,
mesmo os mais novos, fala em
casa o idioma dos avós. E
quem visita a cidade, a considerar também pela arquitetura
de suas construções, não tem
dúvida: Pedrinhas Paulista é
um pedaço da Itália no Brasil.
DESDE 1990 - Formado em
economia, Henrique Franz, o
Kiko, foi bancário durante
muito tempo. A certa altura,
ele resolveu trocar a carreira
pelo sonho de cultivar a terra
“e se sentir mais livre” - o que
incluiu se tornar, também, um
motociclista e viajar pelo país.

O produtor Henrique Franz ao lado de Letícia Ferreira (Cocamar) e Tassiane
Anghinoni (Spraytec), na sua propriedade em Cruzália

2016 com a chegada da Cocamar ao vizinho município de
Cruzália, onde se instalou em
uma estrutura para receber
grãos, comercializar insumos
e prestar orientação técnica
aos produtores. Naquele mesNOVOS TEMPOS - Essa reali- mo ano, Kiko passou a ser asdade começou a mudar em sistido pela engenheira agrônoma da Cocamar, Letícia Ferreira.
Kiko produz soja desde 1990 e
conta que já há tempos não
estava satisfeito com o desempenho da lavoura, que
apresentava baixo patamar de
produtividade.

A Cocamar trouxe o
diferencial da braquiária
e do manejo adequado
do solo”

MÉDIA SUBIU - Já no primeiro
ano sob a orientação técnica
da cooperativa, a média do
produtor foi 135 sacas por alqueire (55,7 sacas/hectare),
um número apreciável para
quem, até então, havia conseguido o máximo de 116 sacas/
alqueire (47,9 sacas/hectare).

No segundo ano, atendendo a
recomendação de utilizar tecnologias mais modernas e introduzir o cultivo de braquiária
no inverno, Kiko colheu nada
menos que 147 sacas de média por alqueire (60,7 sacas/
hectare). Para o atual ciclo
2018/19, sua expectativa é, no
mínimo, manter essa média.
SATISFAÇÃO - “A Cocamar mudou a minha vida na agricultura, hoje a minha soja é outra”, afirma o produtor, lembrando que antes a lavoura
não se desenvolvia conforme
o esperado e havia muitos problemas com ervas daninhas.
“A Cocamar trouxe o diferencial da braquiária e do manejo

adequado do solo”, acrescenta Kiko, dizendo ainda que a
cooperativa chegou à sua região não apenas para vender
produtos, mas para “quebrar
paradigmas” e também, conforme suas palavras, para que
“ela e o cooperado cresçam
juntos”.
INFORMAÇÃO - Com a finalidade de se manter informado, o
produtor frequenta os dias de
campo da Cocamar e faz questão de se dirigir todos os anos a
Floresta, na região de Maringá,
onde acontece o SafraTec, a
feira tecnológica promovida
pela cooperativa que tem como
foco a inovação e o aumento da
produtividade.
J o rn al d e S er vi ç o C oc am ar | 7

RALLY
EVOLUIR - “O cooperado Henrique Franz é
muito receptivo às tecnologias recomendadas pela
Cocamar e com isso ele demonstra aos outros produtores ser possível evoluir na
atividade”, afirma a agrônoma Letícia Ferreira, da unidade da cooperativa em
Cruzália.

Veja reportagem
especial Rally Cocamar
de Produtividade Viagem a Cruzália e
Pedrinhas Paulista
site do Jornal
Cocamar
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DIFERENÇA - A propriedade
de Kiko foi visitada no dia 15
de janeiro pela equipe do
Rally Cocamar de Produtividade, com o acompanhamen-

to de Letícia e da agrônoma
Tassiane Anghinoni, da empresa parceira Spraytec. Tassiane observou a diferença da
área de Kiko em relação a um

lote vizinho, onde a soja foi
plantada na mesma época.
Enquanto a dele apresentava
bom desenvolvimento, com
grande número de vagens e

controle de ervas, nessa outra, a cultura exibia um porte
menor, com menos vagens e
estava infestada de ervas daninhas.

A Ranger do Rally passou por Pedrinhas Paulista, tradicional comunidade de origem italiana, próxima a Assis

Soja em ILP faz a pecuária ser um bom
negócio em Santo Anastácio
A exemplo do que acontece em
grande parte do Pontal do Paranapanema, os solos de Santo
Anastácio, no entorno de Presidente Prudente, são arenosos, com baixo teor de argila.
Isso fez com que, nas últimas
décadas, a pecuária de corte
tomasse conta da região. E,
como se vê em todo lugar, com
o passar dos anos as pastagens foram se degradando e
reduzindo o retorno econômico
dos pecuaristas.
OPORTUNIDADE - Se para alguns esta situação é o fim da
linha, para outros é oportunidade. Em Santo Anastácio, o
produtor Marco Antonio de Almeida, o Marquinhos, aproveitou a presença da Cocamar em
Presidente Prudente para desenvolver em parte de suas
terras o programa de integração lavoura-pecuária (ILP).
MAIS ALIMENTO - Marquinhos
conta que, no começo, passou
a fazer a reforma de pastos
com soja e só nos últimos três
anos, sob a orientação técnica
da cooperativa, investiu na integração. Ele ficou animado
com a ILP depois de constatar
que em pasto onde havia soja,
conseguia alimentar um número maior de animais. “Onde
não cabiam mais do que três
cabeças, agora dá para colocar
10 cabeças por alqueire [4,1
por hectare]”, afirma o produtor.
BRAQUIÁRIA - E não tem segredo: Marquinhos foi orientado a cultivar pastagem de
braquiária no inverno, algo que

ele conhece muito bem, pois é
produtor de sementes desse
capim. Com um pasto bem formado de braquiária, os animais
têm alimento de sobra e ganham peso justamente no período mais crítico do inverno, de abril a agosto, quando
os pastos tradicionais escasseiam por causa do clima
frio.
VALE A PENA - Cada animal
entra com dez arrobas de peso
(150 quilos) e, quatro meses
depois, sai pesando 13 arrobas
em média (195 quilos). “Conduzida com técnicas modernas
O produtor Marco Antonio de Almeida, o Marquinhos, em sua lavoura de soja: foram
e tendo produtividade, a pe174 sacas de média por alqueire no ano passado e expectativa é boa para este ano
cuária é um bom negócio”,
afirma o produtor de Santo res) de integração, ele co- forma de pastos com o cultivo
lheu a média de 174 sacas de batata-doce e se firma cada
Anastácio.
(71,9 sacas/hectare). Já em vez mais como um cooperado
Ele faz as contas: com 10 ani- outras áreas de soja, cultiva- de referência na Cocamar. Ele
mais engordando 450g em das sem integração, sua mé- entrega a soja no entreposto da
Veja reportagem
média por dia no inverno, de dia foi de 130 sacas (53,7 por cooperativa em Iepê e adquire
especial Rally Cocamar
a maior parte de seus insumos
abril a agosto, ao final são 30 hectare).
de Produtividade na unidade de Presidente Pru- Viagem a Santo Anastácio
arrobas de ganho por alqueire
no site do Jornal Cocamar
[12,3 por hectare]. Com a VAI IRRIGAR - Para este ano, a dente.
arroba (15 quilos) cotada a previsão de Marquinhos é de
R$ 145, o faturamento bruto é uma colheita ao redor de 160
de R$ 4.350/alqueire (R$ sacas por alqueire (66,1 sacas/
1.797), dando mais resultado, hectare), se o tempo ajudar.
por exemplo, que o milho sa- Mas em breve, sempre na busca por evoluir, o produtor confrinha.
tará em suas terras com um
LUCRO - Por outro lado, Mar- equipamento de irrigação por
quinhos diz ter se encantado pivô central, recentemente adcom a soja. Ele conta que fi- quirido. Com isso, espera não
caria satisfeito se a oleagi- depender tanto de São Pedro
nosa apenas empatasse os nas fases críticas da soja, gacustos, pois sua finalidade, rantindo uma alta produtiviinicialmente, era a de refor- dade.
mar os pastos. Ocorre que soja está garantindo uma renda REFERÊNCIA - Além de produque reforça a receita da pro- tor de soja, sementes de braMarquinhos com Roverson Flach (gerente da unidade Cocapriedade. Na safra 2018/19, quiária e pecuarista, Marquimar) e Gabriel Tortela (agrônomo), ambos da unidade de
em 20 alqueires (48,4 hecta- nhos também investe na rePresidente Prudente, e Tassiane Anghinoni (Spraytec)
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Alta produtividade no areião do Paraná
O solo arenoso, que seca rapidamente após a chuva, as
altas temperaturas que produzem uma sensação térmica
em níveis muito superiores
aos números registrados
pelos termômetros, e até
mesmo a estiagem: nada
disso impede a expansão da
soja pelo noroeste do Paraná.
VITRINE - Mas para vencer o
desafio de produzir soja no
arenito se faz necessário recorrer ao uso de tecnologias
e, nesse sentido, a Fazenda
Santa Nice, localizada em
Amaporã, região de Paranavaí, se apresenta como uma
vitrine.
VISITA – No dia 11 de janeiro,
o Rally Cocamar de Produtividade visitou a Santa Nice,
que desenvolve há anos um
programa de integração lavoura-pecuária sob a orientação da Cocamar. O Rally
acompanhou o coordenador
de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) da cooperativa, César Gesualdo, e
o pesquisador do Instituto
Agronômico do Paraná
(Iapar), Sérgio José Alves.

é uma das fazendas consideradas modelo em sistemas
integrados e, diferente do que
alguns possam imaginar,
contar com irrigação não significa ter a solução para
todos os problemas. “É preciso, antes de tudo, fazer um
manejo de solo adequado
para conseguir usar a irrigação como uma ferramenta
complementar”, diz ele, explicando que a irrigação ajuda
muito nesse processo ao potencializar a produtividade e
dar segurança ao investimento, mas é indispensável
pensar também em manejo
de solo e nutrição da planta,
permitindo que a soja tenha
alto potencial produtivo.

SAFRA CHEIA - Em 200 hectares cultivados com soja, onde
o teor de argila geralmente
não passa de 10%, operam
dois conjuntos de irrigação
por pivô central. Até o momento, o bom desenvolvimento da lavoura é indicativo
de uma safra cheia, superior
a 150 sacas por alqueire
Após a colheita da soja, a
(61,9/hectare).
área é destinada a pastagem,
MAIS QUE SÓ IRRIGAR - Para com o plantio de capim braCésar Gesualdo, a Santa Nice quiária, alojando de três a

quatro unidades animal (UA)
por hectare e produzindo de
15 a 20 arrobas de carne/hectare durante o período de inverno.
MINIMIZAR RISCOS - Na visão
de Alves, o produtor precisa
correr menos riscos, de maneira que o investimento em

irrigação garanta a ele a colheita de 70 sacas por hectare mesmo nas regiões mais
quentes e de solos pobres do
arenito caiuá. “Principalmente nos anos difíceis,
como este, de seca e forte
calor, o pivô faz muita diferença”, completa o pesquisador.

Na outra foto, o
coordenador de ILPF
na Cocamar, César
Gesualdo, o pesquisador
do Iapar, Sérgio
José Alves, e o
proprietário da
Fazenda Santa Nice,
Marcelo Grisi
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Cocamar difunde irrigação por
pivô central entre cooperados
Cooperativa firmou parceria com a
fabricante Lindsay, líder mundial no
segmento, e sua distribuidora Hidro
Sistemas, instalada há 30 anos em
Maringá, com ampla experiência
ara possibilitar que os
produtores cooperados
tenham acesso à moderna tecnologia de
irrigação por pivô central, a Cocamar acaba de firmar parceria
com a fabricante de equipamentos Lindsay e a sua distri-

P
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buidora Hidro Sistemas, de Maringá (PR).
A irrigação é uma ferramenta
que assegura estabilidade da
produção, reduzindo ou neutralizando os efeitos dos veranicos.

POTENCIAL - De
acordo com os técnicos, a irrigação apresenta grande potencial para se desenvolver nas
regiões norte e noroeste do Paraná, que são servidos por uma
extensa malha hídrica. Há programas oficiais de financiamento de longo prazo (Finame
Moderinfra, com dez anos para
pagamento em parcelas
anuais, sendo três de carência)
e, para incentivar o emprego da
tecnologia, o governo do Paraná concede desconto de 70%
no consumo de energia elétrica
para uso da estrutura fora dos
horários de pico.
PARCEIRAS -As empresas parceiras da Cocamar apresentam
um histórico que inspira confiabilidade. A Lindsay América
do Sul é subsidiária da americana Lindsay Manufacturing

Co., líder mundial no segmento, e tem sua sede no Brasil,
onde mantém unidade de fabricação própria desde 2002.

Produtor pode pedir uma avaliação
da viabilidade e um pré-projeto

“A empresa produz uma linha
completa de sistemas de irrigação e tem o compromisso de
projetar modelos eficientes do
ponto de vista do consumo racional de energia e água, e
também com grande durabilidade, 20 anos ou mais”, diz a
companhia.

O gerente comercial de Insumos (grupo Peças) da Cocamar, Clóvis Aparecido Domingues, ressalta que a cooperativa buscou um modelo de
parceria nessa área, selecionando empresas reconhecidas no mercado, “para garantir confiabilidade e os melhores serviços aos produtores cooperados”.

ASSISTÊNCIA - Por sua vez, a
Hidro Sistemas, fundada há três
décadas, opera como distribuidora da Lindsay há muitos anos,
tendo já participado da instalação de mais de uma centena de
equipamentos de irrigação por
pivô central. A empresa vai
atuar no apoio à assistência
técnica no pós-venda.

A equipe técnica da cooperativa começa a ser capacitada
para prestar todas as informações aos produtores, sob
a coordenação do engenheiro agrônomo César Gesualdo, coordenador técnico de
Integração Lavoura-Pecuária-

Floresta (ILPF) da coopera- camente viável a instalação
de um sistema de irrigação
tiva.
por pivô central. Sua implanAVANÇADO - Assim que um tação vai depender, ainda, da
cooperado demonstrar inte- obtenção de uma outorga de
resse, a Cocamar irá deslo- água, a ser fornecida pelo
car uma equipe até a sua Instituto das Águas do Parapropriedade, formada por ná, e de licenciamentos amseus profissionais e também bientais, a cargo do Instituto
por técnicos da Hidro Siste- Ambiental do Paraná.
mas. Eles vão fazer uma avaliação da viabilidade do equi- RETORNO - A Hidro Sistemas
pamento e, ao final, fornecer informa que o retorno do investimento vai depender do
um pré-projeto.
projeto, da sua complexidade
O modelo é tão avançado que e da cultura. Em média, na
o produtor poderá acioná-lo região Sul do Brasil, a média
por meio do seu telefone ce- é de 3 a 5 anos, podendo acelular, mas há um tamanho lerar-se em ciclos de forte
mínimo que torna economi- déficit hídrico, como o atual.
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Colheita de soja avança com perdas nas regiões
Estiagem e altas temperaturas em novembro e
dezembro prejudicaram as lavouras, mas a
má-distribuição de chuvas em janeiro ampliou os danos
té o final de janeiro,
cerca de 30% das lavouras de soja estavam
colhidas em Floresta,
município vizinho a Maringá,
historicamente um dos primeiros a semear a oleaginosa no
Paraná.

A

De acordo com o engenheiro
agrônomo da unidade, Renan
Valdez, o potencial produtivo da
cultura foi bastante afetado, de

uma forma geral, pelo déficit hídrico. “Na região de Floresta as
chuvas têm sido poucas e em
alguns lugares, próximo ao Rio
Ivaí, ainda nem choveu direito”,
pontuou. Valdez estimou que a
média de produtividade poderá
ser inferior a 100 sacas por alqueire (41,3 sacas/hectare).

de normalidade climática, acima de 150 sacas por alqueire
(61,9 sacas/hectare). O cooperado João Dolphine está entre
eles. Mas neste ano, com a estiagem e a má-distribuição de
chuvas, Dolphine projeta não
mais que 130 sacas por alqueire
(53,7 sacas/hectare). O agricultor disse que independente do
Pela qualidade das terras de fator clima, “é preciso investir
Floresta, não é difícil encontrar sempre em novas tecnologias
produtores colhendo, em anos para extrair o máximo potencial

Números revisados para baixo
O clima seco e altas temperaturas registrados, principalmente, nos meses de novembro e dezembro do ano passado frustraram a expectativa
com a safra paranaense de
grãos de verão 2018/19. O De-
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partamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria da
Agricultura e do Abastecimento, estimava uma produção de 22,5 milhões de toneladas. A projeção foi revista
para 20,4 milhões de tonela-

das de grãos. A produção de
soja deve registrar uma redução de 14%, de acordo com o
Deral. A estimativa inicial de
uma safra de 19,5 milhões de
toneladas foi reduzida para
16,8 milhões de toneladas.

Colheita em Floresta no dia 30 de janeiro: média no município
deve ficar abaixo de 100 sacas por alqueire (41,3 sacas/hectare)

da lavoura, pois o produtor tem haviam sido colhidos, até então,
que fazer a sua parte”.
pouco mais de 5% das áreas
cultivadas, segundo o departaNas regiões atendidas pela Co- mento técnico da cooperativa.
camar, nos Estados do Paraná, Os trabalhos intensificam-se no
São Paulo e Mato Grosso do Sul, mês de fevereiro.

FEIRA

Com inovações, SafraTec compartilha
conhecimentos e tecnologias
Promovida nos dias 23 e 24 de janeiro em Floresta, região de Maringá,
recebeu seis mil visitantes e se firma entre as mais importantes
do calendário de eventos do agronegócio paranaense
m show de tecnologias, com muita inovação. Assim foi a 29ª
edição do SafraTec,
promovido pela Cocamar nos
dias 23 e 24 na sua Unidade de
Difusão de Tecnologias (UDT)
em Floresta, região de Maringá.
Com a participação de mais de
100 empresas parceiras, que
instalaram seus estandes e experimentos, e várias instituições de pesquisa, o evento
recebeu cerca de 6 mil produtores visitantes.

U

cios”, disse, fazendo referência
a novas práticas, tecnologias,
produtos e também as apresentações conduzidas por especialistas sobre diversos
temas.
ATRAÇÕES -Tendo como foco o
aumento da produtividade das
lavouras, o SafraTec apresentou, entre seus principais destaques, oito estações técnicas,
exposição e dinâmica de máquinas agrícolas John Deere,
comparativos do desempenho
de cultivares de soja e híbridos
de milho, palestras com pesquisadores e área comercial,
onde os visitantes foram atendidos por uma série de empresas, desde concessionárias de
veículos a fornecedores de produtos, incluindo placas fotovoltaicas e retífica de motores.

Foto: Movie

Foto: Movie

SOLUÇÕES - Nos dois dias, ao
fazer sua saudação ao público,
na abertura, o presidente Divanir Higino ressaltou que o SafraTec se consolida entre as
mais importantes realizações
tecnológicas para o agronegócio regional. “Temos aqui as
soluções para que os produtores desenvolvam os seus negó- ACOMPANHAR - O cooperado

José Ferreira, de Palmital (SP),
contou que esteve no SafraTec
“para ver de perto as novidades”. Segundo ele, o produtor
precisa encontrar soluções
para o desafio de aumentar a
produtividade, caso contrário
não conseguirá se manter no

negócio. Já Silvio Volpato e
Aline vieram de Arapongas,
pela primeira vez, para conhecer novos cultivares de soja. “A
gente precisa ir sempre a eventos técnicos. A informação é o
segredo do sucesso”, afirmou
Silvio.

Participaram mais
de 100 empresas
parceiras e várias
instituições de
pesquisa
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SEMENTES A Cocamar marcou
presença no SafraTec
com sua área de
sementes. No final
de 2017, a Cooperativa
adquiriu uma Unidade
Básica de Sementes
(UBS) em São
Sebastião da
Amoreira, região
de Londrina, onde
passou a produzir
sementes de soja
e trigo.
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Estações técnicas

MANEJO DE SOLO – Dentre os vários trabalhos técnicos realizados no SafraTec, o carro chefe, desenvolvido com a Embrapa Soja, é o que mostrou a importância de um bom manejo de solo para promover a sustentabilidade da agricultura e dar alternativas para que o produtor rural obtenha maior produtividade.
Também, a influência da compactação e do sentido do plantio sobre a infiltração de água foi demonstrada de forma prática e didática, por meio de um simulador de chuva. Além da apresentação dos resultados numéricos, o público visualizou na trincheira disponível na Estação a importância da braquiária ruzizienses na estruturação do solo, com ganhos significativos sobre a qualidade física, descompactação e aumento da infiltração e retenção de água. Na simulação
de solo compactado, onde foi cultivado braquiária antes da soja, a infiltração de água foi de 50 milímetros por hora e o sistema radicular da soja se desenvolveu a um metro e meio. Onde não foi plantado, infiltrou 30 milímetros e as raízes chegaram a cerca de 70 centímetros, “isso significa oito a 10 dias a mais de
disponibilidade de água”, afirmou o pesquisador da Embrapa, Henrique Debiasi ressaltando que a quantidade de água disponível para a soja foi praticamente
o dobro. “Por isso a braquiária dá mais estabilidade à produção de soja, aumenta a produtividade e a tolerância a veranico”. Em outro experimento em solo
bem manejado e onde a braquiária já é plantada a mais tempo, a infiltração de água foi de 100 milímetros por hora e onde não havia braquiária, 50 milímetros.
Participaram diretamente desse trabalho também os pesquisadores Alvadi Balbinot e Júlio Franchini, da Embrapa.

MANEJO DE PLANTAS DANINHAS - O manejo do
capim amargoso continua sendo um dos focos da Estação.
Foram demonstrados os resultados de diferentes estratégias de dessecação dessa planta daninha, que por se
adaptar a climas e solos variados, se desenvolve com facilidade na maioria das regiões do Brasil, sendo considerada de difícil controle. Além disso, foi abordado também
o manejo da soja voluntária, comumente chamada de
“soja tiguera”, presente em lavouras de milho e onde é
comum o produtor fazer o controle tardio. Foram apresentados resultados inéditos, de ensaios conduzidos na UDT
de Floresta em parceria com a UEM (Universidade Estadual de Maringá), que mostram a importância da assertividade no momento de controle da “soja tiguera” na fase
inicial de desenvolvimento da lavoura de milho. E quanto
mais soja perdida na colheita, mais rápido deve ser o controle. Se demorar mais de 10 dias para controlar uma área
onde houve perda de duas sacas de soja por hectare, o
produtor pode perder 10 sacas de milho na média. Envolveram-se pessoalmente nessa estação dos professores
Rubem Silvério e Fabiano Rios, da UEM.
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MANEJO DE ADUBAÇÃO POTÁSSICA O SafraTec apresentou resultados de um ensaio de
longa duração, conduzido na UDT em parceria com a
UEM, sob a coordenação do professor Marcelo Batista,
mostrando a melhor estratégia de adubação potássica
para solos argilosos, com ganhos de produtividade e
maior resistência ao estresse hídrico. Isso porque nos
últimos anos, muitos produtores têm mudado a
estratégia da adubação com o potássio (K). Com a
frequente retirada do elemento químico da adubação
de base, o potássio começou a ser aplicado a lanço,
ou seja, sobre a superfície do solo em pré ou
pós-semeadura da soja.

DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS EM MILHO A definição da estratégia de adubação de uma cultura é
algo complexo, que envolve o conhecimento de vários
fatores relacionados principalmente à nutrição das plantas. A Estação trouxe de forma inovadora a importância
de cada nutriente sobre a nutrição e o desenvolvimento
da cultura do milho. Em parceria com a UEM, no trabalho
coordenado pelo professor Tadeu Inoue, plantas de milho
foram cultivadas em vasos com solução nutritiva controlada. Em cada vaso, um macro ou micronutriente foi
retirado completamente da solução nutritiva, sendo sua
deficiência expressada pelas plantas. Em uma experiência interativa, o público pode visualizar a importância de
uma adubação equilibrada, e o sintoma da deficiência de
cada nutriente auxiliando no planejamento da segunda
safra que está por vir.

INOCULAÇÃO E COINOCULAÇÃO - A soja é uma planta com habilidade de obter nitrogênio a partir de relações estabelecidas com bactérias fixadoras do elemento químico,
formando nódulos em suas raízes. A técnica conhecida como inoculação é antiga e se resume na adição de uma bactéria, Bradyrhizobium, junto à semente da soja, para garantir
que haja a disponibilização de nitrogênio para a planta. Já a coinoculação consiste na
adição de outra bactéria, Azospirillum, que potencializará a ação da primeira, fazendo
com que a planta tenha raízes maiores e capacidade de absorver mais água, formando
praticamente o dobro de nódulos. Um experimento da Embrapa e da Emater em 37 locais
na safra 2017/18 mostrou que áreas sem inoculante produziram uma média de 3.983 quilos por hectare de soja. Onde inoculou, foram produzidos 4.091 quilos e onde coinoculou,
4.318 quilos, dando um ganho extra por hectare de R$ 126,60 e R$ 390,00 respectivamente. O custo dessas tecnologias é relativamente baixo e deve ser aplicado na lavoura
anualmente. Por isso, em parceria com a Embrapa Soja, a Estação coordenada pelo pesquisador Marco Nogueira, da Embrapa, demonstrou diferentes estratégias de uso dessas
tecnologias e a importância de adotar boas práticas e cuidados no manuseio do inoculante e nas condições de armazenamento, não misturando as bactérias com produtos químicos. Mostrou a opção de fazer a inoculação no sulco de semeadura, com equipamento
adaptado colocado atrás da linha dos discos de semeadura.
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CAFÉ - A estação deu destaque para o tema
mecanização da cafeicultura. O objetivo foi
demonstrar a viabilidade de se produzir café com
otimização de mão de obra manual, cada vez mais
escassa, com a apresentação de máquinas e
implementos, como recolhedoras de café, secadores,
roçadeiras e adubadores. Por outro lado, foi

realizada a prática de plantio de mudas, de forma interativa com o cooperado,
mostrando várias formas de plantio manual de café, além da demonstração de
plantio mecanizado, que dá rendimento operacional e uniformidade no plantio.
Também abordou a importância do preparo do solo bem feito, que é a base de
todo trabalho, mostrando um preparo mecânico com batedor de sulco e o uso do
consórcio de braquiária e crotalaria ou o seu cultivo individual, para ajudar a
reduzir a população de nematoide, mostrando a necessidade de utilizar outras
estratégias, além do uso de variedade resistente ou muda enxertada.
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TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO - São inúmeros os fatores que
determinam se o produtor conseguirá obter excelência na tecnologia de aplicação, que consiste em “acertar o alvo”. Por isso,
em parceria com a UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná), a Estação coordenada pelo professor Rone Batista abordou, de forma prática, a influência da escolha adequada do tipo
de ponta de pulverização e da vazão sobre a qualidade da aplicação. Isso é que determina maior cobertura, depósito, retenção, penetração e uniformidade. Um conjunto trator-pulverizador adaptado para pesquisas com tecnologia de aplicação fez
pulverizações em tempo real com corantes. Os produtores puderam coletar folhas de diferentes partes da planta e colocá-las
em câmara de luz negra, para verificar qual a melhor cobertura
de gotas. Ainda na estação foi discutido a importância dos adjuvantes na melhoria da qualidade da aplicação e que a escolha
deste deve ser feita em razão da funcionalidade, avaliando as
características físico-química de cada um. Outro ponto debatido
foi a regulamentação das misturas de produtos no tanque, mostrando que há regras, uma sequência de produtos a serem adicionados e que uma boa agitação é fundamental.

NEMATÓIDES - Vermes que medem de 0,3 a 3 milímetros de
comprimento, os nematoides de plantas têm a capacidade de
viver em qualquer ambiente que tenha disponibilidade de água.
Esses parasitas causam a deficiência nas plantas, retirando nutrientes e injetando substâncias tóxicas no interior da célula vegetal. Os nematoides estão presentes em praticamente toda
área agrícola do país e atuam nas raízes das plantas, promovendo a formação de estruturas conhecidas como “galhas”. Essa
é uma praga que tem crescido muito em importância, devido à
dificuldade de manipulação, pois apenas o uso de produtos aplicados no solo ou no tratamento da semente não representa garantia de controle. Na estação técnica, conduzida em parceria
com a UEL (Universidade Estadual de Londrina), o produtor
aprendeu a identificar as diferentes espécies de nematoides,
com base nos danos que podem causar. Além disso, foi possível
conhecer as opções de manejo químico e biológicos (micro-organismos e plantas). “Uma só medida não é suficiente. É preciso
adotar o manejo integrado, com diferentes ferramentas, para reduzir a população em níveis que não cause danos econômicos”,
afirmou Débora Santiago, professora da UEL.
A ON Oportunidade de
Negócios em apartamentos,
que conta com seis grandes
incorporadoras - Catamarã,
Ciplart, Construtora Design,
Engeblock, Expansão
e Wegg-CCII – sorteou
uma TV 4K de 55” aos
participantes do Safratec
e o ganhador foi Maurício
Aparecido das Neves, de
Cruzeiro do Oeste.

Equipe da Cedro Mitsubishi, uma das empresas que proporcionou aos produtores test driver em suas caminhonetes
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E-commerce é lançado no Espaço Cocamar
A Cocamar aproveitou a realização do SafraTec para fazer o lançamento de um projeto-piloto de vendas de produtos e-commerce (comércio eletrônico), cuja primeira
etapa abrange a Unidade
Maringá.

“Estamos começando com a
venda de lubrificantes e iremos acrescentando novos
itens. O objetivo é que até o
meio do ano todas as categorias de produtos estejam incluídas”, informou o analista
de Marketing André Romagnole. O pagamento é efetuado
Ao acessar o site do Shop- com cartão de crédito, em até
ping Cocamar (veja abaixo), 12 vezes.
o cooperado pode fazer a
aquisição de uma linha de As vendas e-commerce fazem
produtos, por meio de com- parte do projeto de digitalizaputador, smartphone ou ta- ção da Cocamar, que prevê
blet, retirá-los pessoal- também, no futuro, a instalamente na unidade ou recebê- ção de totens nas unidades
los em seu endereço, em para que os cooperados agiqualquer lugar do Paraná, lizem suas compras. A apreentregues por transporta- sentação foi feita no Espaço
dora.
Cocamar, uma área de convi-
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vência em que vários setores pesquisa realizada junto a
da cooperativa mantiveram 728 cooperados de 64 unidainteração com os cooperados. des, apontou que 66% deles
demonstraram interesse pelo
Romagnole explicou que uma e-commerce. “O comércio

eletrônico vem crescendo
muito”, disse.
SERVIÇO – www.shoppingcocamar.com.br

FEIRA
COCAMAR MÁQUINAS - Com o objetivo de agregar valor e
aprendizado aos cooperados e clientes que visitaram o
estande, a Cocamar Máquinas ofereceu oficinas de agricultura de precisão, produtos e serviços como Análise de
Fluídos para garantir desempenho e alta produtividade
dos equipamentos; Operation Center para planejar a operação através da integração de dados agronômicos e de
execução em uma única plataforma; JD Link Connect, que
permite o gerenciamento das operações de qualquer lugar
e a qualquer instante a partir de uma conexão com a internet; e Flush, limpeza do sistema de injeção de combustível.

JOHN DEERE - Os cooperados Elton Fabio Rigolin e
Julio Pichelli pilotaram a colheitadeira John Deere
S550 com plataforma de corte de 25 pés durante as
demonstrações de colheita da Cocamar Máquinas.
Eles puderam conferir o desempenho desse
equipamento que, entre os diferenciais, colhe mais
em menos tempo, com qualidade, versatilidade
e economia. Teve ainda a Oficina Trator 5078,
que mostrou desempenho, força e
versatilidade dessas máquinas.

A Sonergy Brasil, junto
com o Sicredi, realizaram
palestras e apresentações
do sistema de energia
solar aos cooperados,
consolidando a parceria
Cocamar, Sonergy,
Unicampo e Sicredi,
para fornecimento de
energia fotovoltaico
ao associado.

Fornecedores parceiros da área de Peças, Implementos Agrícolas e Lubrificantes

A Vale do Pirapó Topografia, participante do evento,
também sorteou um processo de georeferenciamento
aos cooperados presentes

Veja mais
fotos da SafraTec
no site do Jornal
Cocamar
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Dirigentes da Cocamar fizeram questão de
visitar os estandes das empresas parceiras

Pesquisadores foram reconhecidos por seu trabalho

Pessoal da Basf,
empresa patrocinadora
do Rally Cocamar
de Produtividade

24 | Jo rn al de S er v iç o C oc am ar

REUNIÕES

Cocamar tem crescimento
de 16,2% em 2018
Números foram apresentados aos cooperados que são atendidos atualmente
em 87 unidades operacionais no Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul
ediada em Maringá
(PR), a Cocamar Cooperativa Agroindustrial registrou um
crescimento de 16,2% no ano
passado, com o seu faturamento saltando de R$ 3,934
bilhões em 2017 para R$ 4,571
bilhões em 2018.

S

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Os
números referentes ao desempenho da cooperativa nesse
último exercício foram apresentados por gestores diretamente aos produtores cooperados em reuniões de prestação de contas em 46 municípios dos Estados do Paraná,
São Paulo e Mato Grosso do
Sul, de 25 de janeiro a 4 de fevereiro.
PAUTA - Além de prestar contas, as reuniões tiveram a finalidade de debater vários
outros assuntos relacionados
à cooperativa e o setor agropecuário, incluindo projeções
de mercado para as principais
commodities e abrindo espaço
para que os produtores participem, fazendo suas considerações e sanando dúvidas. Ao
todo, a Cocamar possui 87 unidades operacionais que atendem a 14 mil cooperados.
EXPANSÃO - O faturamento
em 2018 foi turbinado por uma
grande safra de soja, seu principal produto - a Cocamar re-

gistrou o recebimento recorde
de 1,332 milhão de toneladas -, a expansão das vendas
de insumos (que alcançaram,
igualmente, o recorde de R$
1,238 bilhão), com crescimento de participação no mercado, e a consolidação da
presença da cooperativa em
negócios nos quais ingressou
nos últimos anos: concessão
de máquinas agrícolas, rede
de postos de abastecimento,

moinho de trigo e, mais recen- no Extremo-Noroeste. De
temente, produção de semen- quebra, ampliou sua presença no Mato Grosso do Sul,
tes de soja e trigo.
abrindo uma loja agropecuáNOVAS REGIÕES - O ano de ria em Naviraí, onde passou
2018 foi marcado, também, também a receber grãos em
por uma forte expansão re- parceria com uma cooperagional. A Cocamar adquiriu tiva local. Ainda no ano passeis estruturas de atendi- sado a Cocamar concluiu a
mento da cooperativa Cofer- ampliação de sua capacidade
catu, no Norte do Estado, e estática de armazenagem,
outras quatro unidades de que subiu de 1,1 milhão para
outra cooperativa, a Copagra, 1,6 milhão de toneladas.

A nova estrutura
de silos construída
em Maringá
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Governador participa da AGO na Cocamar
Ratinho Júnior esteve no evento onde
anunciou que o agronegócio será a mola
mestra de seu governo
om a presença, ao
final, do governador
Ratinho Júnior, a Cocamar promoveu na
manhã de 6 de fevereiro em
Maringá (PR), na Associação
Cocamar, Assembleia Geral
Ordinária (AGO) de prestação
de contas do exercício 2018.

C

des operacionais, nos Estados
do Paraná, São Paulo e Mato
Grosso do Sul, possibilitando
que cooperados acompanhassem o seu andamento por
meio dos monitores da TV Cocamar.
NÚMEROS - Conduzindo a
AGO, o presidente do Conselho
de Administração, Luiz Lourenço, destacou o crescimento registrado pela cooperativa
no ano passado, de 16,2%,
com o faturamento saindo de
R$ 3,934 bilhões para R$
4,571 bilhões. O presidenteexecutivo Divanir Higino fez a
leitura do relatório, apresentando os números do exercício.

PARTICIPANTES - O evento,
que reuniu cerca de 400 participantes, entre cooperados,
dirigentes, lideranças, autoridades e outros convidados,
completou um ciclo de 47 reuniões pré-assembleia, realizadas no período de 25 de janeiro a 4 de fevereiro em municípios das regiões atendidas
pela cooperativa, das quais
participaram 2.005 produtoRESULTADO - O bom desemres.
penho foi saudado pelo presiINTERNET - Pela primeira vez dente do Sistema Ocepar, José
uma AGO foi transmitida pela Roberto Ricken, que presidiu
internet para todas as unida- parte da Assembleia. “É um

Pela primeira vez, uma AGO foi transmitida pela internet por todas as unidades

resultado
extraordinário
num ano muito difícil”, disse
Ricken, salientando que, em
média, o sistema cooperativista paranaense cresceu
18,5% em 2018, adicionando
R$ 13,5 bilhões ao seu faturamento que, em dois anos, poderá chegar a R$ 100 bilhões,
o dobro de cinco anos atrás.

formado por Vinícius Paulo
Tamborlin (de Atalaia), José
Henrique Orsini (Floresta),
João Luiz Pasquali (Paranavaí), Edmilson Munhos (Sabáudia), Lauro Gessner (Apucarana) e Renan Barbosa Facina (Jussara).

REIVINDICAÇÕES - Ao receber
o governador, o presidente
CONSELHO FISCAL – Uma das Luiz Lourenço lembrou que o
pautas da AGO foi a eleição do setor agropecuário “tem sido
novo Conselho Fiscal, agora muito maltratado” pelos governos, apesar de, em doze
anos, o campo ter deixado um
saldo positivo na balança comercial brasileira de mais de
US$ 1 trilhão. Ele pediu a Ratinho Júnior uma atenção especial aos produtores e, no
caso da Cocamar, entre outras
reivindicações, a liberação de
R$ 80 milhões que se encontram retidos no tesouro, por
conta de ICMS.
VOCAÇÃO - Ao discursar, o governador começou dizendo
que o agronegócio “é a grande
vocação brasileira” e que o

Estado do Paraná produz o
maior volume de alimentos
por metro quadrado em todo o
mundo. “Estamos prontos para atender as demandas de
um mundo que vai precisar de
mais alimentos nos próximos
anos”, afirmou ele, explicando
que o grande desafio está em
fazer fluir a produção para os
diferentes mercados. Para isso, entre outras medidas,
Ratinho Júnior defendeu a
construção da ferrovia bioceânica ligando Paranaguá a Antofagasta, no Chile, um
projeto que definiu como ousado. E prometeu, ao terminar,
que o agronegócio vai ser “a
mola propulsora” do seu governo.
ALMOÇO - Acompanhado do
secretário de Infraestrutura e
Logística, Sandro Alex, Ratinho Júnior almoçou com a
diretoria da Cocamar, dirigentes de outras cooperativas e
do segmento cooperativista
no Estado, deputados e lideranças municipais.
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Seguro rural é prioridade,
diz ministra em Apucarana
Tereza Cristina e o governador Ratinho Júnior participaram da abertura nacional da colheita da soja
m sua primeira visita
oficial ao Paraná,
após assumir o Ministério da Agricultura,
Tereza Cristina disse no dia
24 de janeiro a centenas de
agricultores que o seguro
rural é prioridade do governo
para dar mais segurança aos
produtores. Ela e o governador do Paraná, Ratinho Júnior, foram a Apucarana para
a abertura nacional da colheita da soja na Fazenda
Ubatuba.

E

inteligentes para o seguro.
Não podemos ter produtores
indo aos bancos para pedir
renegociação." A ministra relatou ainda que já estão
sendo discutidos os valores
do Plano Safra que será lançado em junho.

Por fim, ela não deixou de
salientar a importância de
um Plano de Infraestrutura, e
também estratégias para
uma tabela de fretes mais
justa para o futuro. "Vamos
construir um modelo mais
Num diálogo com a ministra, interessante daqui em diano governador e outras autori- te."
dades, o presidente da Aprosoja Brasil, Bartolomeu Braz, QUEBRA - Apesar da redução
salientou a importância de da safra de grãos 2018/19,
um trabalho forte do governo causada por efeitos climátiem relação ao seguro rural. cos, a ministra lembrou que
"Hoje o seguro só cobre 14% o volume continua grande.
das áreas do país. Temos di- “No ano passado foram
ficuldade de custeio e o cré- quase 118 milhões de toneladito rural não chega ao pro- das, neste ano a previsão é
dutor, além de enfrentarmos baixar para quase 110 mia dificuldade de infraestru- lhões. Infelizmente foi um
tura. Precisamos de mais ano difícil em termos de climodais ferroviários e hidro- ma para muitos estados.
viários."
Segundo maior produtor de
SEGURO DEMOCRÁTICO - Te- soja do Brasil, com 16% da
reza Cristina disse que uma produção nacional, o Paraná
das prioridades do Ministério deverá colher 16,5 milhões
da Agricultura, Pecuária e de toneladas do grão em
Abastecimento (Mapa) é um 2019, segundo dados da Seseguro rural democrático. cretaria da Agricultura e do
"Trouxe ao Mapa o Pedro Lo- Abastecimento (Seab). A reyola (ex-Faep) que vai nos dução, no caso da soja, deajudar a encontrar soluções verá ser de 14%.

Previsão é de produção
de 110 milhões de
toneladas de soja
no Brasil. Ao lado,
o gerente Everson de
Souza e o agronomo
José Henrique Duarte
Seko, da unidade de
Apucarana, com
o governador
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INVESTIMENTO

Altônia recebe moderna unidade
Cocamar está presente na região desde 1979 e a sede atual
foi construída nos modernos padrões estruturais da cooperativa
s produtores de Altônia, na região de
Umuarama, receberam dia 25 de janeiro, uma nova unidade da
Cocamar, construída segundo os modernos padrões estruturais da cooperativa.
Situada na saída para Iporã,
a unidade está voltada ao recebimento de grãos e café,
com sede administrativa e
loja de insumos agropecuários.

O

PRESENÇAS - A inauguração, no início da tarde, reuniu cerca de 200 convidados,
entre produtores cooperados, dirigentes da cooperativa, autoridades e lideranças do município e o quadro de colaboradores. O presidente do Conselho de Administração da Cocamar,
Luiz Lourenço, e o presidente-executivo, Divanir Higino, falaram em nome da
cooperativa, enquanto o prefeito Claudemir Gervasone
fez a saudação em nome do
município. Na oportunidade,
os três, ao lado de cooperados mais antigos, descerraram uma placa.

Ato de inauguração com a presença de dirigentes e colaboradores da cooperativa,
autoridades e cooperados pioneiros no município e região

perativa decidiu construir uma
nova unidade para apoiar os
produtores que investem nessa nova realidade.
GERANDO RIQUEZAS - Luiz
Lourenço enfatizou que Altônia tem se destacado em
programas de integração lavoura-pecuária, implementados por produtores de vários tamanhos. Segundo ele,
“esse é um modelo virtuoso,
que incorpora ao processo
produtivo os pastos degradados, gerando riquezas e
fortalecendo a economia regional”.

NOVOS TEMPOS - Altônia conta com a presença da Cocamar
desde 1979 e as antigas instalações eram específicas para
o recebimento de café e comercialização de insumos.
Com a redução dos cafezais e
o avanço das culturas mecanizadas naquela região, a coo- Já Divanir Higino observou a

importância do cooperativismo para Altônia e região,
lembrando que “a ativa participação dos produtores justificou o investimento da Cocamar em uma moderna unidade”. Ele também ressaltou
o fato de Altônia - sob a gerência de Michel Garcia, também responsável por Iporã -,
ter liderado por dois anos
consecutivos (2017 e 2018) o
Plano de Valorização de Unidades (PVU) da cooperativa,
sendo uma referência por
seus indicativos. Ao discorrer, o prefeito Gervasone
agradeceu a Cocamar por
“acreditar no futuro do município e região”.
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Mais dois municípios ganham novas estruturas
Com a expectativa de receber
uma safra de soja que promete
ser boa na região, a Cocamar
formalizou no dia 31 de janeiro
o início de sua operação em Panema, distrito de Santa Mariana, norte do Paraná.
REUNIÃO - O começo das atividades foi oficializado pelo presidente da cooperativa, Divanir
Higino. A Cocamar, que já possui desde 2010 uma unidade
em Santa Mariana, passa a
contar com duas para atender
aos produtores no município.

tura de Santa Mariana, deixando de operar com a antiga
que mantinha desde 2010. Mais
recente, adquiriu a de Panema.
“É uma resposta à receptividade dos produtores, que ampliam cada vez mais sua participação na cooperativa”, disse.
COLHEITA - A estrutura de Panema possui escritório e loja,
armazém de insumos, tombador e 4 silos com capacidade
para 20 mil toneladas. Segundo
o gerente Ademir Fernandes
Júnior, as duas unidades geram
25 postos de trabalho.

INVESTIMENTOS - O presidente
ressaltou os investimentos rea- SERTANÓPOLIS - No último dia
lizados pela cooperativa, que no 4 de janeiro, em Sertanópolis,
final de 2017 adquiriu a estru- a 48 quilômetros de Londrina,
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no norte do Paraná, a diretoria
da Cocamar fez a entrega oficial da ampla estrutura adquirida em 2018, às margens da
Rodovia Celso Garcia Cid.
A ESTRUTURA - Agora, além de
uma ampla sede, com escritório e loja agropecuária, a área
possui armazém de insumos e
silos com capacidade para 20,4
mil toneladas de grãos. Sob a
gerência de Paulo César Damião, 21 colaboradores prestam atendimento a 400 cooperados e cooperantes.

Acima, diretoria entrega a unidade de Santa Mariana aos
cooperados e cooperantes e, abaixo, a de Sertanópolis

Representando a Cocamar,
compareceram à reunião o presidente do Conselho de Admi- presidente-executivo, Divanir participaram o prefeito de Sernistração, Luiz Lourenço, e o Higino. Entre as autoridades, tanópolis, Aleocídio Balzanelo.

SEGURANÇA

Destinação correta das
embalagens de defensivos
Entregar a terceiros ou mantê-las na propriedade após o período de um
ano da data que consta da nota fiscal de venda é crime e gera multa
odo produtor rural brasileiro que faz uso de
defensivos agrícolas
tem a obrigação de devolver as embalagens vazias
desses produtos nas unidades
do Sistema Campo Limpo,
como é chamado o programa
de logística reversa que funciona em todo o país. A orientação é dada aos cooperados
pelo equipe do Programa de
Segurança da Cocamar.

T

O volume recebido pelo sistema é encaminhado para reciclagem e pode voltar à indústria em forma de novos
galões plásticos. Entregar as
embalagens para terceiros ou
mantê-las na propriedade
após o período de um ano da
data que consta da nota fiscal
de venda é crime e gera multa.
RECOLHIMENTO - Mais do que
evitar problemas com a lei, o
produtor que cumpre sua
parte contribui com um importante ciclo que traz benefícios ambientais para o país.
Segundo o Instituto Nacional
de Processamento de Embalagens Vazias (inpEV), 94%
das embalagens plásticas primárias de defensivos agrícolas comercializadas no Brasil
são recolhidas pelo Instituto
e encaminhado para as onze
recicladoras parceiras do sistema. Do total recolhido,

cerca de 91% têm condições
de ser reciclado. O restante é
incinerado.
Da criação da Sistema de Logística Reversa em 2002 até o
momento já foram retiradas
do meio ambiente 504.521 toneladas de embalagens de
defensivos.
CALENDÁRIO - A Cocamar
possui um calendário anual
de recolhimento organizado
pela área ambiental, e duas
vezes ao ano o produtor deverá levar na sua unidade as
embalagens compradas para
a última safra. O local de armazenamento na propriedade
antes da entrega deve estar
ao abrigo das intempéries
(sol, chuva, vento), ser ventilado, ter acesso restrito e piso
pavimentado.

tornam-se uteis para a produção dos tubos de fiação, cabos subterrâneos, cabos para irrigação e conduítes, que
são tubulações usadas para a
instalação elétrica na construção civil, dentre outros materiais.

A ações de logística reversa
realizada pelos produtores
junto com a participação governamental, industrial e comercial, estão ajudando o
Brasil a livra-se das toneladas
de material recolhido anualmente e dando um fim útil às

embalagens e gerando renda
para famílias das cooperativas de reciclagem.
Exemplos de materiais produzidos a partir de embalagens de defensivos recicladas.

Antes de devolver as embalagens rígidas, o produtor deve
fazer a tríplice lavagem durante a preparação da calda,
evitando o desperdício do produto e a contaminação do
meio ambiente. É muito importante seguir os passos recomendados pelo inpEV.
RECICLAGEM - As embalagens
que são recicladas viram novas embalagens para as próprias fábricas dos defensivos
agrícolas e muitos outros materiais, quando reciclados,
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Produtores constroem pontes
Na edição de dezembro, publicamos uma reportagem
sobre a iniciativa de produtores que diante da necessidade de trafegarem em suas
propriedades com veículos
comuns ou maquinários pesados, constroem pontes so-
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bre rios que cortam os sítios,
facilitando, inclusive, o tráfego para outras pessoas que
utilizam a mesma estrutura
para ir e vir.

construíram uma pequena
ponte, com tubos, sobre o
pequeno córrego que limitava o acesso pela estrada
atual, mas que reduzia consideravelmente o percurso
Uma das fotos utilizada para percorrido.
ilustrar a matéria era de uma
ponte feita pela família Bra- Em 2006 foi necessário trocar
zolotto, que reside no muni- a estrutura por outra maior,
cípio de Cianorte desde 1961, devido ao aumento da vazão
e é outro desses produtores de água do rio. E no inicio de
que investem em estruturas 2018, o excesso de chuva que
que acabam beneficiando um fez o rio transbordar e arrasgrande número de pessoas. tar a pequena ponte, demanNa propriedade onde residem dou a construção de outra. A
desde 1970, por muitos anos família Brazolotto solicitou
eles utilizaram uma passa- ajuda a Prefeitura de Cianorte
gem do outro lado da pro- para resolver de vez o propriedade. Em 1990, entre- blema, pois a passagem é utitanto, para facilitar o acesso, lizada por diversos produ-

tores, pessoas que trabalham
próximo da rodovia e pelos
ônibus escolares do município.
A Prefeitura contribuiu com
grande parte dos materiais e
os maquinários necessários
para realizar a terraplanagem, e a família Brazolotto
entrou com a mão de obra e
alguns materiais. A ponte foi
construída em 17 dias de serviços, na largura adequada
para a passagem dos maquinários utilizados nas atividades agrícolas. Além desta
ponte, a família construiu outras duas passagens com
tubos, que ficam em outras
propriedades.

2018

A agência Maringá
Cocamar está entre
as primeiras
assembleias
realizadas
em janeiro

Sicredi União cumpre metas
e supera 200 mil associados
Resultado está sendo apresentado nas 79 assembleias que acontecem até 18 de março
Sicredi União PR/SP
encerrou 2018 com
202.727 associados,
número acima dos
200 mil estipulados para o período. Isso significa que houve
aumento de 23% do quadro de
associados nos últimos 12
meses. Mas não foi apenas
esse indicador que foi cumprido. A instituição financeira

A

cooperativa ultrapassou as 23%. Os recursos totais tive- núcleo, que tiveram início em
principais metas estipuladas ram alta de 25%, de R$ 2,37 15 de janeiro e prosseguem
para 2018.
bilhões para R$ 2,96 bilhões. até 18 de março em toda área
de atuação da instituição coOs ativos totais tiveram acrés- Em um ano a Sicredi União operativa, no norte e noroeste
cimo de 24% no último ano, ganhou 13 agências, o que do Paraná, centro e leste pausaltando de R$ 3,28 bilhões significam 17%. E o patrimô- lista. No total, serão 79 aspara R$ 4,08 bilhões. Já as nio saltou de R$ 319 milhões sembleias.
operações de crédito passa- para R$ 379 milhões. Os núram de R$ 1,57 bilhão para R$ meros estão sendo apresenta- As apresentações de presta2,09 bilhões, aumento de dos nas assembleias de ção de contas são conduzidas
pelo presidente da Sicredi
União, Wellington Ferreira, e
pelo diretor executivo, Rogério
Machado, que também abordam a destinação dos resultaÉ surpreendente ver as conquistas e as
dos (sobras), dos recursos adprojeções porque são dados vitoriosos.
vindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e SoEssa transparência e relacionamento
cial (Fates) e da política de
governança. Também há eleipróximo é o diferencial da cooperativa.”
ção dos membros do conselho
fiscal.
Ricardo Jamil Hajaj

O empresário da Cimplex empresa que faz reciclagem
de embalagem de agrotóxicos,
Ricardo Jamil Hajaj, é associado há 14 anos da agência
Maringá Cocamar e participou
pela primeira vez da assembleia, já que seus sócios cumpriam essa tarefa anteriormente. Ele disse que ficou impressionado com as informações apresentadas.
“É surpreendente ver as conquistas do ano passado e as
projeções para 2019 porque
são dados realmente vitoriosos. Essa transparência e relacionamento próximo é o diferencial da cooperativa, que
sempre atende prontamente
as nossas demandas”, avalia
satisfeito.
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MÁQUINAS

Colheitadeiras John Deere
revolucionam no campo
Cooperados da Cocamar destacam qualidades. Principais características são
simplicidade operacional, menor índice de perdas, melhor limpeza e qualidade do grão
s números no campo, com produtividades
crescentes,
mostram a importância de se buscar novas soluções para uma colheita
ainda mais tecnificada. O objetivo é garantir o aproveitamento máximo e alta produtividade, evitando perdas e
mantendo a qualidade do
grão. As novas colheitadeiras
da Série S400 da John Deere,
que conta com dois modelos,
S430 e S440, foram desenvolvidas com base no conhecimento da agricultura brasileira. A Cocamar Máquinas é
a concessionária John Deere
na região.

na Fazenda São Francisco,
de São Carlos do Ivaí - PR,
que adquiriu uma colheitadeira John Deere S430, só
tem pontos favoráveis a destacar. “Até agora, fizemos
duas safras colhendo 150 alqueires de soja, com um rendimento muito bom, e 100
alqueires de milho, sem dar
nenhum problema. Quando
fiz a aquisição dela, foi na
certeza de que atenderia
todos os requisitos e supriria
minhas necessidades, sem
falhar no momento da colheita, porque com a soja
não se pode brincar, não
pode deixar no campo, tem
que colher rapidamente”,
disse recentemente em de“O projeto da Série S400 foi poimento colhido pela Cocapensado e desenvolvido no mar Máquinas.
Brasil e as máquinas foram
concebidas a partir do que Baggio comentou que só teve
sabemos sobre agricultura que trocar coisas básicas, cotropical, nas necessidades mo a faquinha, que quebra.
dos produtores brasileiros. A “Nada que prejudique a efiinovação deu certo e gerou ciência ou o trabalho no dia a
máquinas que representam dia. Minhas áreas são de re25% mais performance, 50% forma de cana, com tiro
mais qualidade dos grãos e longo. A rotação da máquina
75% menos perdas - algo foi crucial para a escolha. Já
profundamente positivo para conhecia os tratores da John
o negócio do produtor e que Deere, que têm esse giro
resulta em mais rentabili- muito grande e a máquina
dade”, explicou Rodrigo Bo- não é diferente. Estou muito
nato, diretor de Vendas da satisfeito”, afirmou ressaltando que já fechou a compra
John Deere Brasil.
de outra máquina maior, uma
SEM PROBLEMAS - Segundo S440, com plataforma de 25
o cooperado Ronaldo Baggio, pés.

O

Roberto Felippe:
eficiência e trabalho
sem problemas
mecânicos

Ronaldo Baggio:
já fechou a compra de
outra máquina maior
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MÁQUINAS
EFICIÊNCIA - O
cooperado Roberto Felippe, da
Fazenda Santa Maria, de São
Jorge do Ivaí - PR, também utiliza e comprova a eficiência da
colheitadeira John Deere S440
desde a safra passada, em 140
alqueires de soja e milho.
“Com um ano de trabalho, não
tive nenhum problema mecânico grave. A máquina atendeu
a todas as necessidades de
nossa área perfeitamente e no
tempo correto. Teve dia em que
chegamos a colher até 3 mil
sacas”, comentou na mesma
série de depoimentos colhidos
pela Cocamar Máquinas.
“No início, por ter um porte
menor, muitos achavam que a
máquina não daria conta. Mas
vejo isso como vantagem porque ela é muito mais fácil e rápida de manobrar e mais rápida
para descarregar no caminhão.
Uma característica importante
da máquina, que me fez optar
por ela, foi o fato de ter o mapa
de colheita que ajuda muito o
produtor a melhorar cada vez
mais a terra”, citou. Felippe
comentou que após a colheita,
é possível gerar um mapa com
as melhores e as piores produções e corrigir o problema nas
piores a partir de uma análise
do solo. “Isso ajuda bastante
na agricultura de precisão e
atende às nossas necessidades, por isso indico para outras
pessoas também”, enfatizou.

peza e qualidade do grão, com das peneiras e o ventilador cultura de precisão como mapa
resultados efetivos no final da para alto desempenho mesmo de produtividade e piloto automático. O tanque graneleiro
colheita, explicou Bonato.
em subidas e descidas.
está maior e proporciona 6%
Para o acionamento do rotor é PRECISÃO - Também são mais mais de capacidade.
necessário menos potência, o leves, o que gera menos comque possibilita aumentar a ve- pactação de solo e permite “Todos componentes e sistelocidade da colheita e econo- atuar em terrenos alagados, mas foram projetados para promia de combustível. Além com menor consumo de com- porcionar o máximo em prodisso, possui o sistema DF4 de bustível. Os modelos contam dutividade e capacidade de colimpeza, que ajusta a abertura ainda com os recursos de agri- lheita. Desde a plataforma até o

tubo descarregador, foram desenvolvidos para e obter alta
performance com alta qualidade de grãos e baixos índices
de perdas. Sistemas de trilha,
separação e limpeza são os
mais avançados do mercado
juntamente com o novo sistema
de retrilha independente, resultando em máxima qualidade de
grãos”, finalizou Bonato.

ENTREGA TÉCNICA – A família Lucredi, de Atalaia - PR (acima), adquiriu recentemente da Cocamar
Máquinas uma colheitadeira S440, e o produtor Altino Pires Neto, de Lobato (abaixo), um trator
John Deere modelo 5078E com uma carregadeira frontal modelo 562SL

NOVIDADES TECNOLÓGICAS -A
novidade da S400 é a substituição da tecnologia saca-palha
pelo rotor com três seções descentralizadas (alimentação,
trilha e separação), que permite
uma melhor separação do grão
e da palha, uma revolução tecnológica que apresenta simplicidade operacional, menor
índice de perdas, melhor limJ orn a l de Ser v iç o C oc am ar | 39

ESPAÇO JURÍDICO

Faça o arrendamento rural com segurança
Não se pode descuidar da elaboração deste tipo contratual agrário.
Uma simples cláusula mal redigida ou inexata pode por fim a atividade econômica
Dr. Alexandre Raposo

riedade; Princípio da justiça
social; Princípio da prevalência
do interesse público; Princípio
da valorização do trabalho humano e Princípio da solidariedade possessória entre os contratantes.

o artigo anterior abordamos os cuidados
nos contratos do
agronegócio. Nesta
edição, daremos continuidade
à nossa discussão, discorrendo
especificamente sobre os con- CONTRATO - O contrato de
tratos de arrendamento rural. arrendamento rural, por ser ato
jurídico bilateral e consensual,
Podemos destacar que o con- necessariamente é formado
trato de arrendamento rural, por duas partes que apresentem como propósito principal a tam interesses antagônicos.
exploração agropecuária da Uma pessoa que cede à outra,
propriedade, e, consequente- por tempo determinado, o uso
mente, a produção de alimen- e gozo de imóvel rural, metos, sendo de interesse social, diante contraprestação limiformando uma relação estreita tada por lei, trata-se de uma
entre o princípio da função so- operação complexa, regulada
cial do contrato e o princípio da por Lei especial e que requer
função social da propriedade. cuidados em sua elaboração.

N

DIREITOS - Este último, longe
de negar o direito de propriedade, informa que na utilização
da propriedade deve-se levar
em conta o direito da coletividade, a justiça social, os interesses metaindividuais, prevalecendo estes sobre o conceito
de uso egoístico, com exclusivo
proveito. E por ser um dos princípios essenciais do direito
agrário, também é aplicável
aos contratos de arrendamento
rural.
Destaco ainda, que, além dos
princípios norteadores do sistema contratual brasileiro, alguns são de aplicação exclusiva dos contratos agrários, e
consequentemente dos contratos de arrendamento rural,
quais sejam: Princípio da irrenunciabilidade e da obrigato-

sariamente transferida a posse
do imóvel ao parceiro-outorgado, ao contrário do que acontece no arrendamento.
PREVENÇÃO - Isto posto, compreendo que os proprietários
que arrendem suas áreas devem adotar o máximo de medidas preventivas para garantir a
sua parte da retribuição financeira pelo uso da terra. Sendo
umas das primeiras atitudes a
verificação da capacidade e
idoneidade do arrendatário, e a
mais comum, registrar o instrumento de arrendamento para dar publicidade a terceiros
acerca do contrato entabulado,
entre outros tantos cuidados
que devem ser tomados.
Ao examinarmos o art. 95 da
Lei 4.504/64, que dispõe sobre
o Estatuto da Terra, verificamos
pontos particulares e obrigações legais vinculadas aos
contratantes, apresentando dimensões de peso e importância na execução do contrato de
arrendamento rural, observando as condutas e obrigações dos contratantes aplicáveis aos contratos de arrendamento rural.

b) Identificação do imóvel e
descrição da gleba; c) prazo e
preço do arrendamento; d) os
prazos de arrendamento terminarão depois de ultimada a colheita; e) prazo mínimo para o
contrato de arrendamento rural; f) início de nova cultura
próximo ao término do prazo
contratual; g) direito de preferência à renovação do contrato;
h) prorrogação e renovação dos
contratos e i) o direito de preferência de alienação do imóvel
contratado, dentre tantos itens
que devem ser contemplados.
As obrigações do arrendatário
e do arrendador não diferem
muito do contrato de locação,
sendo muito semelhantes. O
arrendamento sendo uma modalidade de locatio rei , haja
vista que se conceitua na cessão onerosa do uso e gozo de
imóvel rural, na integralidade
ou não, com a finalidade de
exploração agrícola, pecuária,
agroindustrial, extrativa ou
mista, mediante retribuição ou
aluguel. Inclui ou não, outros
bens, benfeitorias e ou facilidades, observados os limites
percentuais do Estatuto da
Terra.

Cabe ainda destacar que o contrato de arrendamento distingue-se da parceria rural, outro
contrato agrário nominado, por
ser este um pacto pelo qual o
parceiro outorgante cede o uso
da terra com o intuito de exploração, partilhando os riscos,
produtos e lucros, limitados
pela lei, ao parceiro outorgado.
Assim sendo, o aspecto distintivo maior do arrendamento
para a parceria rural é que
nesta cede-se apenas o uso es- OBRIGAÇÕES - Destaco alguns SEM DESCUIDO - Considerando
pecífico, sem que seja neces- a seguir: a) objeto do contrato; o contexto atual em que o

Devido a sua complexidade, é altamente recomentado
consultar um advogado com experiência em elaboração de
contratos, mormente de contratos referentes ao agronegócio.

agronegócio esta inserindo
como carro chefe da economia,
este se mostra uma atividade
altamente profissionalizada,
com a utilização de tecnologia
de ponta, distanciando-se cada
vez mais do passado, em que o
proprietário de terra era economicamente e politicamente poderoso e, o arrendatário sempre vulnerável. O meio rural
não pode se descuidar quando
da elaboração deste tipo contratual agrário – arrendamento
–, haja vista que o impacto que
uma simples cláusula mal redigida ou inexata pode por fim
a sua própria atividade econômica.
Assim, devido a sua complexidade, é altamente recomentado consultar um advogado
com experiência em elaboração de contratos, mormente de
contratos referentes ao agronegócio.
* Alexandre Raposo Advogados
Associados. a.raposo@alexandreraposo. adv.br
1 - A locatio rei era o aluguel
(arrendamento) de coisas, contrato
pelo qual o locator se obrigava a
proporcionar ao conductor, mediante pagamento, o desfrute ou
uso dessa coisa. O objeto podia ser
qualquer coisa corpórea, não consumível. O aluguel devia ser certo,
determinado.
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EXEMPLO

Comunidade se une para viabilizar atividade
São mais de 150 famílias de pequenos agricultores de Xambrê,
que além de suas atividades agrícolas, investem em turismo rural
equenos produtores do
município de Xambrê,
boa parte cooperados
na área de ação da unidade da Cocamar de Altônia,

P
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vêm desenvolvendo diversas
ações, em comunidade, para se
manterem na atividade e buscarem novas formas de gerarem renda na propriedade rural,

em especial através do turismo no município com o objetivo de
rural.
incentivar a agricultura familiar, as mais de 150 famílias de
Reunidas em torno da Associa- agricultores, que possuem enção Agriluz, criada há 18 anos tre sete a 24 hectares em mé-

dia, buscam também preservar
os laços da comunidade onde a
maior parte ainda mora na propriedade e preserva a fé e os
costumes da região.

EXEMPLO
PRESERVAR - “Sempre nos
reunimos em encontros para
orações e bate papos”, afirma
o presidente da associação e
também produtor rural da Estrada Edna, no distrito Elisa, de
Xâmbrê, Luiz Carlos Botari.
“Estamos de portas abertas
para que todos venham conhecer e desfruitar de momentos
agradáveis”, convida, ressaltando que o esforço é para preservar a comunidade e a agricultura familiar no campo. “As
comunidades rurais estão se
acabando. É preciso preservar
os laços e a sustentabilidade
das pequenas propriedades”,
diz.
TURISMO - Além de trabalharem com atividades agrícolas
como produção de café, leite,
peixe, frango, suínos, mel, hortaliças e frutas (amora, limão,
acerola e laranja), os agricultores da Comunidade Santa Luzia
têm investido em turismo rural
e a ideia é futuramente montar
um roteiro, com atrações típicas. Por enquanto, vêm criando
opções atrativas como a gruta,
construída em 2000 em meio a
samambaias e nascentes de
água nas pedras naturais da região, onde se encontram para
orações, e a Capela de Santa
Luzia, padroeira da comunidade, construída em 2014.
No final do ano passado, a associação finalizou também o
portal, na entrada da comunidade, onde foi feito um rosário
com 16 metros de circunferência e cinco metros e meio
de altura, todo em peroba
rosa. “Contamos com o apoio
fundamental de parceiros que
nos ajudaram com doações e
mão de obra. Pessoas de toda
região, que passam pelo portal, sempre param para fotografar, admirar e conhecer

nossa comunidade”, conta
Botari.
SERVIÇOS - A Associação também presta serviços aos pequenos produtores como de reforma de pastagem, plantio de
diversas culturas, adubação em
geral e até fazendo silagem de
cana-de-açúcar, milho, sorgo
ou napiê. Para isso conta com
tratores e implementos e com
os tratoristas que prestam serviços para os associados a custos mais baratos do que o
serviço de terceiros, facilitando
a vida do pequeno produtor.
“Estamos muito animados com
Luiz Botari: em
esses projetos, que têm dado
busca de opções
certo na comunidade”, coque dêem
menta o vice-presidente da assustentabilidade
sociação, Isael de Lima. Botari
às propriedades
destaca o esforço de toda
equipe e de colaboradores
como a Prefeitura Municipal,
Emater, Secretaria de Agricultura, Câmara Municipal, Seab e
deputados da região que têm
viabilizado emendas parlamentares para a compra das máquitem um resfriador onde todos
nas agrícolas.
os produtores da comunidade
EXEMPLO - A propriedade de armazenam o leite”, diz.
Botari, de 10 hectares, com
20% destinados a matas ciliares, é um exemplo das propriedades da comunidade. Por muito tempo, o produtor teve no
café a principal atividade, mas
com o nematoide, acabou erradicando o cafezal deixando apenas 50 pés, mais para consumo,
de variedades enxertadas.
Hoje, Botari divide a atenção
entre a criação de gado de leite
misto - Jersey, Holandês e Girolanda - e os tanques de peixes. São 20 vacas, com média
de 12 em lactação, produzindo
150 litros por dia ou 4.500 no
mês, produção entregue no laticinio da região. “A associação

PEIXE - Dos dois tanques de
peixe Botari tira uma média de
7 mil tilápias por criada e vende
em pesqueiros da região. Essa
é uma das atividades incentivadas pela associação que está
sendo testada no município,
“mas tudo indica que vai dar
certo, com novas técnicas de
criação principalmente da tilápia, que se adaptou bem a região do arenito”, comenta. O
produtor é quem cuida da maior
parte do serviço, mas conta
ainda com a ajuda da esposa
Neide e da filha Ruana, quando
aperta o serviço. Na maior parte
do tempo elas se dedicam a facção que mantêm em casa.
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Mais de 30 mil participaram
dos eventos em 2018
Cerca de 30.399 pessoas, entre mar ao longo de 2018, entre recooperados, familiares e con- alizações técnicas e instituciovidados, participaram dos 653 nais.
eventos promovidos pela CocaTÉCNICOS - Só de eventos técnicos, para a transferência de
conhecimentos e tecnologias,
foram 398 com 13.355 participações, compreendendo palestras sobre temas relacionados à atividade agropecuária,
dias de campo, assistência
técnica coletiva, campanhas
de vendas de insumos e treinamentos em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (Senar).

técnico da Cocamar, com foco
na inovação e no aumento da
produtividade das lavouras,
atrai sempre um grande número de cooperados e visitantes para conferir as mais recentes novidades tecnológicas para o agronegócio regional, na Unidade de Difusão de
Tecnologias (UDT) da cooperativa em Floresta, região de Maringá.

INSTITUCIONAL - Por sua vez,
a agenda institucional totalizou
255 realizações e 15.244 presenças em atividades como
evento esportivo, ciclos de reuVITRINE - O SafraTec é a mais niões com a diretoria, feiras e
importante iniciativa no âmbito exposições agropecuárias,
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eventos sociais, visitas à cooperativa, cursos promovidos
por meio do Serviço Nacional
de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), encontros
de cooperativismo, cursos diversos, comemorações, viagens técnicas e reuniões com
produtoras em núcleos femininos.
COPA - O calendário da Cocamar em 2018 foi finalizado oficialmente, no dia 8 de dezembro, com a Copa Cocamar de
Cooperados, um evento de
confraternização e lazer que
reuniu mais de 2 mil cooperados e familiares na Associação
Cocamar em Maringá.

PESCARIA

Pesca na praia requer cuidados
Um bom planejamento e seguir regras básicas ajudam a ter
sucesso na diversão e aproveitar as férias sem qualquer problema
erão tem tudo a ver
com praia e pescaria.
Não é a toa que a
pesca na praia é uma
das modalidades de pesca
mais praticadas no Brasil, devido também à grande costa
litorânea do país. Diferentemente da pesca de barranco
e de outras modalidades embarcadas, a pesca de praia
exige alguns cuidados especiais tanto com relação ao
tipo de equipamento quanto
às necessidades de segurança, alertam especialistas.

V

carretilhas, é necessário fazer uma limpeza periódica
destes com água doce para
que se prolongue a vida útil
do material.

Uma das ferramentas mais
úteis do pescador de praia é a
tábua de mares, pois, com a
descrição da maré, se pode
compreender que peixes deverão estar mais perto da
costa e em que horário isso
vai acontecer. Também é possível melhorar e ter maior sucesso na pescaria ao identificar o melhor horário para
EQUIPAMENTOS - Além de recolher iscas naturais junto
possuir o equipamento apro- à margem.
priado, resistentes à ação do
sal marinho e da areia nas en- REGRAS – Quem quiser pesgrenagens de molinetes e car na praia sem sofrer es-

tresse ou ter problemas com
a justiça, tem que fazer o registro para pesca junto ao Ministério da Pesca e Aquicultura. Sem o registro de pescador, a pessoa pode ser autuada. Outro cuidado é pescar
somente nos locais da orla
apropriados para pesca, não
interferindo nas áreas destinadas a banhistas ou a praticantes de outros esportes,
como surfe.
ISCAS - Na pesca na praia, as
iscas artificiais funcionam
muito bem, mas, com a diversidade de iscas naturais pode
se ter resultados melhores.
Pequenos peixes, como sardinha, além de crustáceos,
pequenas lulas, conchas,

minhocas de praia ou pequenos camarões, podem ajudar
o pescador a fisgar peixes
bem maiores e mais espertos,
que raramente cedem a iscas
artificiais.
PERIGOS - É fundamental planejar bem a pescaria para garantir a diversão sem qualquer problema. Há alguns
cuidados a serem observados
pelo pescador de praia em relação ao local da pesca. Além
de se proteger do sol e dos
mosquitos, é necessário tomar cuidado com raios, que
são muito frequentes no Brasil e tem uma incidência ainda maior perto das praias. Em
caso de chuva, o pescador
deve procurar abrigo ou se

manter o mais próximo do
solo para não se tornar alvo
de um raio.
Outro grande cuidado deve
ser tomado com relação aos
peixes e espécies venenosas
- espécies como arraias e
mães d’água, muito frequentes no litoral brasileiro. Além
disso, bagres, com ferrões
muito perigosos, e candirus,
os famosos peixes de uretra,
muito frequentes em regiões
amazônicas, e outros tantos
peixes e espécies venenosas
típicas de cada região do
país, devem ser levados em
consideração no planejamento da pescaria. E no mais, é
se divertir e aproveitar as
férias.
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