CUIDADOS

Prevenção de incêndio no
uso de máquinas agrícolas

D

A equipe de segurança da Cocamar orienta os produtores sobre como evitar
riscos de fogo e outros acidentes em tratores, colheitadeiras e transbordos

urante o pico da colheita, para
garantir uma boa operação
aproveitando a umidade ideal
dos grãos na lavoura e otimizar
o tempo para o plantio da próxima safra,
geralmente os produtores estendem o
horário de trabalho. Com o uso das máquinas por um longo período durante o
dia, sem fazer limpezas, lubrificações ou
manutenções preventivas e corretivas,
alguns imprevistos podem ocorrer e o
produtor precisa estar atento para garantir a segurança de todos e evitar prejuízos. Dentre os imprevistos estão parada de equipamentos por um longo período, incidentes com lesão durante a manutenção corretiva e princípios ou incêndios
que podem danificar os equipamentos.

RISCOS - Máquinas agrícolas mal projetadas ou mal conservadas, com partes
móveis desprotegidas ou sem as proteções adequadas podem oferecer riscos.
São comuns ferimentos ou morte por
tombamento, aprisionamento de partes
do corpo por eixos rotativos, queda de
altura em máquinas, contato com eixos
de transmissão, queda de componentes
de máquina sobre o operador, entre outros. Mas os incêndios também podem
ocorrer e normalmente não se dá a devida ênfase a estes, orienta a equipe de
segurança da Cocamar. Em condições adversas de uso, alguns tratores agrícolas,
colheitadeiras, enfardadoras e carretas
de transbordo podem apresentar risco
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de fogo, causando grandes estragos e
prejuízos econômicos.
TRATOR - No caso de tratores agrícolas
os maiores riscos de incêndio estão relacionados ao abastecimento de combustível e ao sistema elétrico. Derramamento
ou vazamento de combustível sobre partes quentes do trator podem gerar fogo
quando da realização de serviço de manutenção ou vistoria do sistema de combustível. Há quem pense que óleo diesel
não é inflamável, o que é um equivoco. O
abastecimento do tanque próximo de
faíscas, chamas descobertas ou enquanto estiver fumando pode causar fogo.
É o caso de um operador que acendeu o
isqueiro perto da boca do tanque de combustível para verificar o nível de óleo e
provocou uma explosão que lhe queimou
o rosto. Provavelmente isto aconteceu
por causa da formação de gases no interior do tanque. Também são potenciais
fontes de incêndio a montagem de escapamentos com defeito ou de forma incorreta, permitindo a passagem de faíscas;
a existência de cabos elétricos desprotegidos em contato abrasivo com superfícies metálicas ou em contato com lubrificantes, combustíveis e calor. Ainda,
a colocação de objetos metálicos sobre a
bateria pode provocar curto circuito ou
explosão.
COLHEITADEIRA - No caso de colheitadei-

ras e enfardadoras, os principais fatores
que contribuem para o risco de incêndio
são: acúmulo de resíduos da colheita (material combustível) em torno do motor e
do sistema de exaustão, que são fontes
de calor; acúmulo de resíduos de colheita
entre polias e correias, que podem sobreaquecer devido ao atrito; e fiação elétrica
e conexões que podem se desgastar e
provocar faíscas em contato com poeira
de grãos ou vapores de combustível.
PREVENÇÃO - Para diminuir a possibilidade de incêndio com máquinas agrícolas,
a regra geral é fazer a manutenção preventiva, que além de reduzir o risco de incêndio, prolonga a vida útil da máquina.
As práticas mais recomendadas são: checar a fiação elétrica, substituindo os fios
descascados; desligar os cabos da bateria
antes de consertar ou revisar o sistema
elétrico; nunca colocar objeto metálico
sobre a bateria, o que pode provocar um

curto-circuito ou explosão; e manter a
área em torno do motor e de partes
quentes da máquina livre do acúmulo de
palha e de combustível derramado.
Também é preciso observar se há vazamento nas mangueiras de combustível,
reparando-os; reabastecer a máquina
com o motor desligado; checar e manter
limpos os elevadores e transportadores
de grãos, eixos sem-fim, correias e polias
de colhedoras automotrizes, evitando o
acúmulo de palha; reparar ou substituir
componentes do sistema de exaustão de
gases de escape que estejam danificados
ou desgastados; verificar semanalmente
a carga dos extintores de incêndio presentes na máquina agrícola e o nível da
solução da bateria com o motor frio, mantendo o terminal positivo sempre protegido; além de não fumar em locais de
abrigo de máquinas agrícolas ou nas proximidades de depósitos de combustível.

PALAVRA DO PRESIDENTE

Apoiar o produtor a
crescer com rentabilidade

O

Ampliar as médias de produtividade é o caminho para garantir
ao produtor que ele se desenvolva de forma sustentável

Divanir Higino,
presidente da Cocamar

ano atípico de pandemia e
fortes oscilações do dólar
que impulsionaram as cotações dos produtos agrícolas, premiou, sobretudo, aqueles
produtores que investem em tecnologias e boas práticas para o aumento
da produtividade, lembrando que na
última safra de soja tivemos volumes
históricos, que passaram de 1,5 milhão de toneladas na cooperativa, e
estamos finalizando a colheita de uma
safra recorde de milho que deve resultar em um recebimento superior a
1,3 milhão de toneladas.
Num ano assim, mesmo os produtores menos eficientes conseguem sobreviver, mas acentua-se uma diferença significativa de realidade entre
os que procuram modernizar-se e os
que, por razões diversas, estão deixando de evoluir, havendo uma dispersão de produtividade.
Em qualquer atividade econômica, o

desenvolvimento contínuo se faz indispensável e na agricultura não é diferente. Na Cocamar, temos trabalhado
muito, em várias frentes, no sentido de
transferir tecnologias aos produtores
cooperados e vemos por meio dos resultados do 9º Concurso Cocamar de
SuperProdutividade de Soja que o potencial de crescimento é grande.
Há menos de uma década, quando lançamos o desafio de chegar a 100
sacas de soja por hectare, alguns
acharam que tal meta seria improvável. No entanto, as médias obtidas há
dez anos podem ser consideradas modestas para os dias atuais, assim
como, ao chegarmos enfim àquele
sonhado patamar, começamos a vislumbrar novos degraus.
A propósito, a exemplo de outras realizações da Cocamar, como o inédito
Dia de Campo Digital de Inverno (que
teve mais de 140 mil acessos), buscamos um novo formato para a divul-

gação dos vencedores do Concurso de
SuperProdutividade, que foi promovido, com grande sucesso, por meio
de um canal aberto de televisão.
A safra de milho de inverno apresenta
neste ano médias bastante expressivas diante do histórico regional, sendo
essa cultura um exemplo claro de evolução tecnológica e de resposta ao investimento realizado pelo produtor. É
lembrado que passamos por um período prolongado no estabelecimento
da safra e, neste contexto, foi notório
que a utilização de sementes certificadas contribuiu para o bom estabelecimento do milho, permitindo a
manutenção do potencial produtivo
mesmo em condições desfavoráveis.
A Cocamar está sempre pronta a
orientar o cooperado a ser cada vez
mais assertivo em seus negócios e,
como resultado disso, crescer com
rentabilidade. Converse com o gerente de sua unidade.

Num ano assim, mesmo os produtores
menos eficientes conseguem sobreviver,
mas acentua-se a diferença de realidade
entre os que procuram modernizar-se
e os que estão deixando de evoluir
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CONCURSO

Campeões de produtividade
mostram como chegaram lá

C

Cooperados concorreram em duas categorias: Geral (primeiro e segundo lugares)
e Integração Lavoura-Pecuária-Floresta-ILPF (primeiro lugar)

om uma média de 100,4 sacas
por hectare (243 por alqueire),
o casal Tiezo e Keiko Suguiura,
de Apucarana, norte do estado,
conquistou o primeiro lugar na categoria
Geral do 9º Concurso Cocamar de Superprodutividade de Soja, Safra 2019/2020.
Os vencedores foram conhecidos dia 16
de agosto, durante o programa de televisão RIC Rural – exibido das 9 às 10h
pelas emissoras da RIC TV Record, no Paraná. Com direito a troféus e viagem técnica aos Estados Unidos em 2021,
extensiva aos profissionais da cooperativa que lhes prestaram orientação especializada, os cooperados vencedores concorreram em duas categorias: Geral (primeiro e segundo lugares) e Integração
Lavoura-Pecuária-Floresta-ILPF (primeiro
lugar).
Segundo Tiezo, a conquista é fruto de um
trabalho permanente de melhorias e boas
práticas há mais de 50 anos, mas especialmente dos últimos 10 anos, “utilizando as tecnologias recomendadas pelo
agrônomo da cooperativa”. “Lutamos
muito para chegar aonde chegamos. Investimos em várias tecnologias para ampliar a cada ano as nossas médias de
produtividade. E o objetivo é melhorar
sempre, cuidando do dia a dia, seguindo
as recomendações e caprichando. Sabemos que sem produtividade não tem
lucro”, comentou Keiko.
BÁSICO BEM FEITO - O casal foi assistido
pelo engenheiro agrônomo José Henrique
Seko, que destacou como diferencial dos
produtores o capricho, “o básico bem
feito”, o seguir as recomendações, e o
sempre querer se superar, produzir mais.
“E para produzir mais tem que investir
em tecnologia, no solo, no manejo da cultura e em conhecimento. Investir mais
não é comprar o insumo mais caro e sim
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Os primeiros colocados ganharam troféus e uma viagem técnica aos EUA em 2021

comprar o produto ideal para a deficiência
encontrada. Temos que iniciar o nosso
próprio prêmio de produtividade dentro
da propriedade, ser campeão na própria
área de cultivo, ano após ano. autossuperação”, disse Seko destacando que a
média geral deles em toda a propriedade
foi de 78,9 sacas por hectare ou 191
sacas por alqueire.

Dentre os cuidados observados pelo produtor, segundo Seko, estão a prevenção
de doenças, não deixando entrar na lavoura, uso de fungicidas com protetores
multissítios logo após a emergência, controle de plantas daninhas e pragas, especialmente o percevejo e ácaro, o plantio em condições ideais de solo e clima,
para que a planta expresse todo seu potencial produtivo, uso de sementes tratadas e certificadas, o trabalho com a
coinoculação, manejo de calcário e adubação diferenciada todo ano, aplicação de
boro na dessecação e duas aplicações de
estimulantes hormonais, para melhorar
o porte da planta, entre outros cuidados.
“A planta é submetida a muitas condições
estressantes durante o ciclo e precisa

estar bem para expressar seu potencial
produtivo. Plantas sadias aproveitam
melhor a água, luz e nutrientes. Os pequenos detalhes no ciclo da cultura fazem
grande diferença no final. Não existe um
segredo para ser campeão, e sim um
conjunto de fatores que o torna campeão”, enfatizou Seko.
ACREDITANDO SEMPRE - O segundo colocado foi o produtor Paulo Alexandre
Gonçalves Piassa, cuja propriedade fica
em Tuneiras do Oeste, município próximo

O casal Tiezo e Keiko Suguiura,
de Apucarana, conquistou
o primeiro lugar na
categoria Geral

Veja o vídeo destas
matérias acessando
o QRCode

a Cianorte, uma região de solos em transição, no noroeste. Sua média no lote do
concurso foi de 90,4 sacas por hectare
(219 por alqueire) e 72,7 sacas por hectare (176 sacas por alqueire) na média
geral de toda área. “Eu sempre tive a
convicção de que poderia alcançar boas
produtividades em minha região e os resultados mostram isso. Estou colhendo o
que investi lá atrás”, disse Paulo, que recebe a orientação técnica do engenheiro
agrônomo Wagner Decleva, da unidade
de Cianorte.
Paulo ficou pelo segundo ano seguido
entre os dois primeiros lugares na categoria Geral. “Minha meta é chegar em
primeiro da próxima vez”, comentou. O
produtor já adota todo o protocolo tecnológico da área do concurso em cerca
de 80% de sua propriedade. “Já no próximo ano devo fechar em área total e nos
próximos anos, colher os resultados disso”, afirmou.
TECNOLOGIAS - Segundo Decleva, por
anos Paulo fez adubação de correção,
além da de base, com NPK e micronutrientes, cobertura com cloreto de potássio e adubações foliares específicas
para cada estágio da cultura. Também reduziu a população de plantas para a soja
engalhar mais e estimular mais a produção, fez controle com fungicida desde o
estágio vegetativo, mantendo a soja saudável e controle de pragas, principalmente do percevejo. “O diferencial do
trabalho foi o cuidado em estruturar o
solo para aumentar a produtividade ao
longo dos anos. O produtor aceitou as recomendações, não teve medo de investir
e hoje colhe os frutos”, ressaltou Decleva.
MODERNIDADE - Na categoria ILPF, César Vellini e seu filho, o engenheiro agrônomo Vítor, conquistaram a primeira
colocação pela segunda vez. A média deles foi de 73,9 sacas por hectare (179/
alqueire) na propriedade em Jardim Olinda, extremo noroeste, onde eles são
orientados pelo engenheiro agrônomo
Jorge Vecchi, da unidade da Cocamar em
Paranacity. A média geral de toda propriedade é de 64 sacas por hectare (155
sacas por alqueire).
“Fazemos integração há mais de 20 anos

e, inicialmente, a soja entrou para melhorar a qualidade dos pastos, pois nosso
foco era apenas a pecuária. Hoje, a soja
é indispensável no nosso negócio”, assinalou César. Situada numa região de solo
bastante arenoso e clima quente, a Fazenda Flor Roxa é uma das principais referências em ILPF no Paraná, apresentando ano após ano uma alta produtividade de soja e um sistema de gestão moderno, que inclui agricultura de precisão.
FUNDAMENTAL - “Neste ambiente de
produção, adotar o sistema de ILPF é fundamental porque a cobertura do solo
com braquiária mantém a temperatura,
melhora aproveitamento e retenção da
água da chuva, reduzindo os efeitos da
estiagem, além de reciclar nutrientes e
outros benefícios”, comentou Vecchi ressaltando que os Vellini têm aperfeiçoado
o trabalho ano a ano, somando tecnologias, construindo o solo e melhorando o
resultado na propriedade.
A adubação é diferenciada com aplicação
em taxa variável, com base em análises
de solo, mapas de colheita e recomendação técnica. É feita calagem, usa cama de
frango e faz todos os controles fitoossanitários. “Os dois produtores seguem as
recomendações e têm muita abertura
para o uso de tecnologia, acatando as novidades e como moram na propriedade,
acompanham de perto a lavoura, sendo
muito cuidadosos com a roça, fazendo aplicações no horário ideal”, afirmou Vecchi.
IREM ALÉM - “A ideia do concurso,
quando foi idealizado há 9 anos, era motivar os produtores a acreditar que poderiam ir muito além do que vinham
produzindo”, afirmou em entrevista por
vídeo, ao jornalista Sérgio Mendes, o
professor Antonio Luiz Fancelli, professor/doutor em nutrição de plantas da Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz (Esalq) da Universidade de São
Paulo (USP) e que por vários anos foi
consultor da Cocamar.
DESAFIO - “Quando lançamos o concurso,
desafiando nossos cooperados a produzirem 100 sacas de soja por hectare, muitos achavam que não seria possível ir tão
longe”, enfatizou o presidente executivo
da Cocamar, Divanir Higino. Hoje, segundo
ele, um grupo cada vez maior de produ-

O segundo colocado foi o produtor Paulo
Alexandre Gonçalves Piassa, de Tuneiras do Oeste

Na categoria ILPF, César Vellini e seu filho, o engenheiro agrônomo
Vítor, conquistaram a primeira colocação pela segunda vez

tores associados da cooperativa já semeia
a safra pensando em alcançar essa marca, pois vislumbram o grande potencial
apresentado pela cultura.
“Aumentar a produtividade é questão de
sobrevivência”, resumiu o presidente do
Conselho de Administração, Luiz Lourenço,
explicando que os preços internacionais
da oleaginosa vêm caindo em termos reais
nas últimas décadas, ao mesmo tempo
em que os custos nunca param de subir.
“Incorporar tecnologias é a única forma
de os produtores evoluírem”, afirmou,

lembrando que há mais de 20 anos a Cocamar tem incentivado a integração em
solos arenosos do noroeste paranaense,
algo que, no início, nem todos acreditavam
que pudesse dar certo.

Veja o vídeo destas
matérias acessando
o QRCode
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SAFRA

Recebimento de milho é recorde

A

Expectativa é fechar com um volume superior a 1,3 milhão de
toneladas, bem acima dos 1,08 milhão recebidos no ano passado

s estruturas operacionais da
Cocamar Cooperativa Agroindustrial estão registrando volumes recordes de recebimento de milho. No dia 12/8, antes da paralisação devido às chuvas, as entregas
atingiram o montante histórico de 44
mil toneladas diárias, superadas na sequência. No dia 26/8, o volume chegou
a 47 mil toneladas, e no dia 28/8, 48,8
mil toneladas, realizando-se o transporte de 23 mil toneladas das unidades de
transbordo até as estruturas armazenadoras da cooperativa em Maringá,
Cambé e Cianorte, números recordistas.
CONFIANÇA - A expectativa é fechar a
safra com um volume de recebimento
recorde de mais de 1,3 milhão de toneladas, bem acima dos 1,08 milhão recebidos no ano passado. “Uma quantidade
dessas somente é possível pela confiança dos cooperados, que têm na Cocamar o seu porto seguro”, afirma o
presidente Divanir Higino.
A TODO VAPOR - Os produtores intensificam a colheita, que ganha ritmo com
o tempo firme. E, para dar vazão à quantidade de produto, colaboradores trabalham dia e noite. Nesse ritmo intenso
de atividade, gargalos podem surgir,
mas a cooperativa informa que está
preparada para resolvê-los rapidamente, sem que isso prejudique a qualidade
do atendimento.

COLHEITA - Até o início de setembro já
tinha sido colhidos mais de 85% do volume de milho esperado nas regiões tra-

dicionais da Cocamar. No geral, incluindo
a região de Londrina, onde o plantio e
colheita são mais tardios, o volume de
milho safrinha colhido já soma 60% do
total esperado.
PRODUTIVIDADE – As médias de produtividade têm ficado ao redor de 4.710
quilos por hectare ou 190 sacas por alqueire, com perdas médias estimadas
em 12% por conta das estiagens ocorridas durante a safra. As lavouras co-

lhidas mais cedo, entretanto, superaram as produtividades médias de 6,4 mil
quilos por hectare ou mais de 250
sacas por alqueire.
TRIGO - Ao mesmo tempo, a cooperativa
está recebendo a safra de trigo e a previsão é totalizar 87 mil toneladas, das
quais 23% já foram entregues pelos cooperados. Os rendimento médios, cerca
de 2.848 quilos por hectare ou 115
sacas por alqueire, têm ficado acima dos

números registrados nos últimos anos,
sendo inferior apenas a de 2014.
QUALIDADE - A geada tardia ocorrida
nos últimos dias não prejudicou o trigo
que, de um modo geral, tem apresentado boa qualidade. As chuvas ocorridas
no período também beneficiaram as lavouras mais novas, afetando apenas a
qualidade do trigo que estava pronto
para ser colhido, volume pouco representativo.
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INVESTIMENTO

“Região ganha com
estrutura em Pulinópolis”
Cooperados comemoram decisão da
Cocamar e ressaltam que irá beneficiar
dezenas de produtores

V

ai facilitar muito pra nós”,
afirma o cooperado Osvaldo
Domingos Aquarone, do município de Mandaguaçu (PR), a
respeito da decisão da Cocamar – anunciada nos últimos dias – de construir
uma estrutura de recebimento no distrito de Pulinópolis. Ele cultiva 653,4
hectares de soja e milho e explica que
suas entregas são feitas na unidade da
cooperativa em Atalaia, um pouco distante. Cooperado desde meados da década de 1970, ele resume: “a região vai
ganhar muito com isso”.
BOA NOTÍCIA - Aquarone foi um dos
produtores visitados pelo gerente da
Unidade Maringá, Adilson Jardim Nocchi, que estava acompanhado do engenheiro agrônomo Wendel Justino Rodrigues e do integrante do Conselho
Consultivo, o cooperado Antonio Florio
Rinaldo. O objetivo era dialogar com alguns cooperados que mantêm propriedades nas imediações e repercutir a boa
notícia.

VIZINHO - Para Isaías Gonzaga da Silva,
que produz grãos em parceria com o sobrinho Levi Vicente da Silva, não será
mais necessário deslocar-se até a unidade de Ourizona, a 22 quilômetros,
para entregar a produção. Silva, que
será vizinho da estrutura de recebimento, foi quem há alguns anos vendeu
os 36 mil metros quadrados de área
para a Cocamar construir suas instalações ali. “Para nós, não poderia ter notícia melhor”, afirma.
VALORIZAÇÃO – A família Terezan cultiva 774 hectares com soja, milho e
trigo e, segundo o cooperado Mauro Terezan, “Com a unidade vamos agilizar a
entrega, a colheita vai render mais e

não ficaremos com máquina parada”.
Ourizona também é a sua opção atual de
entrega. Outro fator positivo, a seu ver,
é que presença da estrutura vai valorizar as terras da região.
ECONOMIA - Nas palavras de Aparecido Baldin, que cultiva 484 hectares
de soja e milho em companhia de três
irmãos, “é um sonho que os produtores estão realizando”. Para ele, além
de todos os benefícios, a proximidade
com a estrutura vai gerar economia.
Baldin conta que vai deixar de pagar
frete para levar a produção até Ourizona e o seu caminhão terá menos desgaste com pneus. “Ficamos muito satisfeitos”, ressalta.
CONQUISTA - O conselheiro Antonio
Florio Rinaldo diz que a unidade irá beneficiar dezenas de produtores. Ele próprio, cooperado desde 1993, cultiva
72,6 hectares e não precisará mais
deslocar-se até Ourizona. Cooperativista, Rinaldo foi um dos que intermediaram junto à diretoria da Cocamar a
reivindicação dos produtores de contar
com uma unidade em Pulinópolis. “A decisão é uma conquista para os produtores e, sem dúvida, eles irão fortalecer
ainda mais sua participação e seus vínculos com a cooperativa.”

DESENVOLVIMENTO - Em contato telefônico, o prefeito de Mandaguaçu,
Maurício Aparecido da Silva, destacou
que a construção da unidade da Cocamar em Pulinópolis “vai contribuir para
o desenvolvimento da região”. Segundo
ele, estão localizadas ali as terras mais
férteis do município. E para os produtores, vai ficar mais ágil a entrega da produção, sem falar da valorização das suas
propriedades.

Construção deve iniciar em setembro e finalizar até janeiro de 2021

A partir da esquerda: os cooperados Antonio Florio Rinaldo e Osvaldo
Aquarone, com o engenheiro agrônomo Wendel Rodrigues

O cooperado Aparecido Baldi com o gerente da Unidade Maringá,
Adilson Jardim Nocchi, e o conselheiro Antonio Florio Rinaldo

PRONTA EM JANEIRO - O gerente Adilson Jardim Nocchi comenta que as
obras começam em setembro e a previsão é que a estrutura de recebimento,

a ser construída no modelo transbordo
móvel, esteja pronta em janeiro de
2021, a tempo de receber a próxima
safra de soja.
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EXPANSÃO

Pontal do Paranapanema,
a nova fronteira da soja

P

A iniciativa da Cocamar conta com a participação de usinas, abre
oportunidades para cooperados e deve movimentar a economia da região

rodutores paranaenses estão
desbravando uma nova fronteira para a soja na vizinha região oeste do estado de São
Paulo, o Pontal do Paranapanema, onde
reinam canaviais e pastagens.

O coordenador do projeto, Marco
Antonio de Paula,. com família de
produtores de Sertanópolis

A iniciativa da Cocamar Cooperativa
Agroindustrial conta com a participação
de usinas interessadas na rotação com
soja para a reforma de áreas de cana e
abre oportunidades para produtores cooperados do Paraná que desejam ampliar
suas lavouras. A novidade deve movimentar a economia de vários municípios.
NOVIDADE - Inédita no país pelo seu
formato de parceria, a primeira experiência nesse sentido, na safra 2019/
20, somou 5,1 mil hectares que foram
arrendados pela Cocamar junto à usina
Cocal de Paraguaçu Paulista (SP), em
Narandiba e Iepê, municípios situados
próximos à divisa entre os dois estados.
A cooperativa distribuiu a área para 19
produtores selecionados, forneceu os
insumos e estabeleceu o padrão tecnológico a ser seguido nas lavouras, designando um engenheiro agrônomo para
prestar acompanhamento técnico.
EXPANSÃO - O resultado foi tão positivo que para a safra de verão 2020/21,
a ser semeada a partir de outubro, a
Cocal está praticamente dobrando a
área para 9,8 mil hectares e a Cocamar
já firmou convênio com outras duas usinas da região, que querem replicar a experiência: a Atvos, instalada em Teodoro
Sampaio, e a Umoe Bioenergy, de Sandovalina. Juntas, elas devem destinar
aproximadamente 10 mil hectares de
áreas. O programa também atraiu parceiros da cooperativa: entre outros, a
Syngenta, que vai fornecer uma equipe
de profissionais especializados na iden-

tificação de pragas na lavoura, e a empresa de seguros Fairfax.

SUSTENTABILIDADE - “A parceria com
a Cocamar reforça o nosso compromisso com o avanço da sustentabilidade
no campo. A rotação de culturas é comprovadamente uma iniciativa que alia
ganhos ambientais à produtividade, possibilitando a prática de uso responsável
do solo”, afirma Wagner Louwel Oliveira
Peroto, gerente de parcerias agrícolas
e fornecimento de cana da Atvos.

TODOS GANHAM - “É uma parceria
onde todos ganham”, comenta o gerente de negócios da Cocamar, Marco
Antônio de Paula, idealizador e coordenador do programa. Ele explica que o
modelo de parceria é vantajoso para as
usinas, as quais não precisam se especializar no cultivo de soja para promover
a reforma, que tem como objetivo recuperar a fertilidade do solo e ampliar as
médias de produtividade dos canaviais.
“Não fosse pela soja, as usinas teriam
que investir em insumos, como defensi-

PARTICIPAÇÃO - Outro detalhe é que
as usinas tratam unicamente com a Cocamar, responsável pelo arrendamento
das terras, e não com os produtores, o
que seria impraticável. Além disso,
quando as lavouras alcançam um determinado patamar de produtividade, elas
passam a ter direito a um percentual.

FUNÇÃO SOCIAL - Para a Cocamar é
um bom negócio, diz de Paula, porque
a cooperativa cumpre a função social
de gerar oportunidades para os cooperados, fornece os insumos e recebe
a safra. De acordo com o gerente, no
último ciclo a produção foi de 14 mil
toneladas do grão, o equivalente a
média de 45 sacas de 60 quilos por
hectare. A colheita é depositada pelos
produtores nas unidades operacionais
que a cooperativa possui em Iepê e
Cruzália.

PECUARISTAS - O modelo de parceria é
tão atraente que, além das usinas, proprietários de terras onde é explorada a
pecuária de corte, na região de Presidente Wenceslau, vão aproveitar o embalo e disponibilizar 3,7 mil hectares
para a reforma de pastagens com soja
na safra 2020/21. Com isso, a superfície cultivada com a oleaginosa pelos produtores da cooperativa vai saltar de 5,1
mil hectares na temporada 2019/20
para cerca de 25 mil no período 2020/
21, cinco vezes mais.

“O solo arenoso e o clima quente do
Pontal não intimidam os produtores paranaenses”, pontua o gerente, lembrando que, graças às tecnologias empregadas, vários deles obtiveram médias de
produtividade parecidas ou até superiores em comparação às que conseguem
no Paraná. Foi o caso dos irmãos Fabiano e João Paulo Rossi, acostumados
à terra roxa de Sertanópolis (PR), onde
residem: com o programa da cooperativa, eles praticamente dobraram o tamanho das áreas que cultivam

vos”, afirma de Paula, explicando que as
áreas ficariam temporariamente ociosas
até o início do ciclo seguinte da cana –
após a colheita da oleaginosa.
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EXPANSÃO

e, para completar, as médias
de produtividade foram semelhantes, ao
redor de 60 sacas por hectare. “Colhemos uma safra excelente, deu tudo
certo e queremos continuar”, afirma
Fabiano.
AMPLIAR - O produtor Douglas Chiconato, de Cambé, também participou do
primeiro ano e na safra 2020/21 vai
ampliar a área cultivada, nos municípios
de Iepê e Nantes. “Estamos muito focados nesse programa, é a oportunidade
de crescer”, diz.
Para que os produtores não tenham receio de apostar na região, a cooperativa
garante suporte técnico, logístico e, por
meio de sua corretora, oferece um seguro que cobre os custos de produção,
estimados ao redor de 35 sacas de soja
por hectare. “Nenhum dos 19 produtores que participaram do programa, em
seu primeiro ano, pensa em desistir”,
comenta de Paula, mencionando que a
expansão da área, no ciclo 2020/21,

deve gerar oportunidades para mais 50
cooperados.
POTENCIAL - A Cocamar trabalha com
um potencial de produção de 70 mil toneladas de soja e um faturamento de R$
40 milhões com o fornecimento de insumos nessa nova fronteira, detalha o
gerente, salientando que a cooperativa,
confiante no futuro da região, estuda
realizar investimentos ali, como a construção de uma unidade destinada a receber soja e comercializar insumos em
município próximo. Por ora, as entregas
do grão continuam a ser feitas pelos
produtores nas estruturas de Iepê e
Cruzália, município este que vai comportar um centro de distribuição de insumos na próxima temporada, apoiado
pela unidade de Presidente Prudente.
Para a economia dos municípios, a soja
é bem vinda. O ciclo da cultura movimenta o comércio, como postos, restaurantes e hotéis e demanda prestadores de serviços com máquinas.

Sinergia entre cana e soja

O diretor-superintendente da Cocal, Paulo Adalberto Zanetti, conta que
quando a Cocamar, por meio do gerente de negócios Marco Antônio de
Paula, procurou a usina para propor a parceria, a principal preocupação
era saber se durante a aplicação do glifosato para o controle das ervas,
na soja, as mudas de cana não seriam afetadas. “Colocamos a nossa
equipe para ajudar na formatação e ficamos animados diante da oportunidade de fazer uma parceria com a Cocamar, ainda mais por ser um projeto inovador”, afirma Zanetti. Segundo ele, não houve problema algum
durante o ciclo da soja, o que levou a usina a ampliar a área ofertada.
COMODIDADE - Mesmo sabendo que a soja é a cultura mais indicada
para fazer a rotação na reforma das áreas de cana, Zanetti diz que nunca
avaliou a possibilidade de firmar parcerias com produtores. “Teríamos
que montar um departamento exclusivamente para cuidar disso e a soja
não é o nosso negócio”, explica. “Na parceria com a Cocamar, quem trata
com os produtores é a cooperativa, o que fica cômodo para a usina”,
acrescenta.
No acordo, a usina cede as terras após fazer a correção com calcário e
a adubação. Os técnicos explicam que o cultivo de soja contribui para a
reestruturação física e química do solo, além de, como rotação, entre
outros benefícios, interromper o ciclo de doenças e pragas da cana.
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ORIENTAÇÃO

Manejo eficaz de
daninhas de difícil controle

A

Algumas espécies, em especial a buva e o capim-amargoso, exigem trabalho
mais cuidadoso para que a soja “entre no limpo” e tenha boa produtividade

convite da Cocamar e da empresa parceira Basf, o especialista em fitotecnia e professor
Alfredo Junior Paiola Albrecht,
do campus de Palotina da Universidade
Federal do Paraná (UFPR), esteve no
dia 1 de setembro em Teodoro Sampaio, no oeste paulista, onde ministrou
orientações a uma equipe técnica da
cooperativa sobre a forma mais eficaz
de promover o manejo de ervas daninhas de difícil controle.
RENOVAÇÃO - Desde o ano passado, a
Cocamar desenvolve em vários municípios do Pontal do Paranapanema um
programa de renovação de áreas de canaviais em parceria com várias usinas
e também de pastagens, com pecuaristas.
ROTAÇÃO - A iniciativa oferece oportunidade para que produtores associados
da Cocamar – responsável por arrendar cerca de 25 mil hectares naquela
região – faça o cultivo de soja para a
rotação com cana e a reforma de pastagens.

GIRO - Paiola percorreu três áreas –
duas de cana e uma de pastagem – em
companhia de Rafael Franciscatti, representante técnico de vendas da Basf
e de engenheiros agrônomos da cooperativa envolvidos com o programa.
POTENCIAL - Segundo Paiola, “a região
apresenta um enorme potencial para a
soja, a melhor opção para rotacionar
com a cana, quebrando o sistema e trazendo uma série de benefícios”. Sobre
o manejo de ervas, algumas das quais
resistentes a herbicidas, ele salientou
que a realidade local não difere de outras regiões do país. “O que muda um
pouco o cenário é a cana, pois em ou-

Alfredo Albrecht, da UFPR, orientou a equipe técnica de Cocamar em Teodoro Sampaio

tros locais nós temos a soja e o milho
de segunda safra e as ervas resistentes
são praticamente as mesmas”.

MANEJO - Algumas espécies de ervas,
em especial a buva e o capim-amargoso, exigem um manejo mais cuidadoso para que a soja “entre no limpo”
e tenha boa produtividade. ‘É importante que nas áreas onde estará sendo
feita a rotação, as ervas não roubem
fertilidade e não atrapalhem o potencial
da soja”, adverte o especialista.
ORIENTAÇÃO - Sobre fazer o controle
diante da expectativa de um clima mais
seco no mês de setembro, Paiola
orienta que como algumas localidades
do oeste paulista receberam bons volumes de chuvas nas últimas semanas,
a primeira aplicação para o controle de

ervas deve ser feita o quanto antes nas
áreas mais infestadas.

UMIDADE - “Ainda há um pouco de umidade no solo e sabemos que daqui para
frente, pelo menos até o final do mês,
os prognósticos indicam pouca chuva”,
cita Paiola, acrescentando: “se uma
área vai exigir aplicações sequenciais, a
primeira deve ser feita logo para que as
demais aconteçam, depois, em um cenário mais favorável. Assim, quando voltar a chover, pode ser que já se esteja
na boca da semeadura da soja e não
haja mais uma janela para o manejo proativo das ervas daninhas”.
LIMPO - Ele afirma que “as ervas daninhas apresentam características de
agressividade, mas não resistem a um
bom manejo, permitindo cultivar soja

num ambiente bem favorável. E quando
a soja sair, o cenário vai estar limpo e
propício para o retorno da cana”.
PARCEIRA - “A Basf, como empresa
parceira da Cocamar, está junto da
cooperativa quanto ao manejo de pragas e doenças nesse desafio nas
áreas de renovação no estado de São
Paulo”, afirma o representante técnico de vendas da empresa, Rafael
Franciscatti.
INOVAÇÃO - Segundo ele, a exemplo
da cooperativa, “a Basf é uma empresa
inovadora e possui moléculas que ajudam a controlar os problemas enfrentados pelos produtores e técnicos,
contribuindo para a eficácia do manejo
junto com a recomendação técnica da
Cocamar”.
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MEIO AMBIENTE

Sustentabilidade
distingue soja na Cocamar

C

Política leva em conta conhecimento adquirido e debatido com as
principais instituições nacionais de pesquisa e transferido aos cooperados

om as atenções e as exigências
do mercado cada vez maiores
em relação à sustentabilidade
da produção de matérias primas destinadas às indústrias de alimentos, a soja – principal item do agro brasileiro – tem posição de destaque nesse
cenário. O grão compõe a base de um
amplo leque de produtos que vão para
a mesa e, por isso, se torna natural o
interesse dos consumidores em conhecer a sua origem.
POLITICA - A Cocamar, cujos produtores associados depositaram na cooperativa o volume recorde de mais de 1,5
milhão de toneladas na última safra de
verão (ciclo 2019/20), possui uma Política de Soja Sustentável que norteia
todas as etapas da cadeia – desde a
produção da semente e seu beneficiamento, ao manejo do solo para cultivo,
observando as melhores práticas preservacionistas, as orientações técnicas
para o emprego de tecnologias adequa-

das durante a condução da lavoura,
colheita, recepção nas estruturas operacionais, processamento industrial e
distribuição de produtos e subprodutos
ao mercado.
A Política de Soja Sustentável leva em
conta o conhecimento adquirido e debatido a partir de parcerias com as
principais instituições nacionais de pesquisa, que é transferido aos produtores cooperados por meio de realizações técnicas.
CUIDADOS - Para que o consumidor não
familiarizado à realidade do campo possa
entender melhor, a soja é produzida nas
regiões sob a orientação da Cocamar,
sem exploração de mão de obra e sem
agressões ao meio ambiente, como desmatamento. Inseridos no Cadastro Ambiental Rural (CAR), os proprietários
rurais seguem as rigorosas normas estabelecidas pelo Código Florestal Brasileiro quanto às Áreas de Preservação

Permanente (APPs). Para uma exigência
legal de que 20% das terras do bioma
Mata Atlântica sejam ocupadas por florestamento, a média no Paraná é de
29% (percentual esse que se observa
no interior das propriedades rurais), segundo o próprio CAR.
BRAQUIÁRIA - Por sua vez, a prática
do plantio direto – que consiste no cultivo sobre a palha da cultura anterior, a
qual reveste e protege a camada superficial – é aprimorada por meio de técnicas incentivadas pela cooperativa, como
o consórcio milho e capim braquiária. A
proteção confere um ambiente mais
propício ao desenvolvimento da lavoura,
por reter umidade, enquanto o sistema
radicular da braquiária contribui para
romper a compactação do solo. Com
tudo isso, há controle da erosão, preservando os recursos naturais.
ILPF - Ainda em relação à sustentabilidade, a Cocamar é uma das pioneiras

no incentivo, no Brasil, ao programa de
integração lavoura-pecuária-floresta
(ILPF), uma prática pela qual pastos degradados são incorporados ao moderno sistema produtivo de grãos, soja
em especial. Sem promover desflorestamento e com uma série de outros
benefícios ao meio ambiente.
PACTO GLOBAL - O reconhecimento
das práticas sustentáveis desenvolvidas pela Cocamar nesse e nos demais
segmentos em que atua, se deu com o
ingresso da cooperativa no Pacto Global da Organização das Nações Unidas
(ONU), a maior rede de sustentabilidade do planeta. A Cocamar é considerada como empresa extremamente
comprometida com os 10 princípios
das áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente, anticorrupção e
com o progresso da Agenda 2030. Sua
contribuição para a construção de um
futuro melhor tem sido dos mais relevantes.
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SAFRA

Brasil deve colher 400 milhões
de toneladas em dez anos
Ciclo de Debates revela a força do
agro brasileiro. Setor vem registrando
acréscimos de produtividade a cada ano e
potencial de expansão ainda é considerável

E

m dez anos, na safra de grãos
2029/30, o Brasil deverá estar
colhendo mais de 400 milhões de
toneladas, um salto em comparação às 253 milhões que devem ser totalizadas no ciclo 2019/20. A informação, que tem como base um recente
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estudo realizado pelo consultor de mercado Paulo Cogo, foi comentada pelo
presidente da John Deere Brasil, Paulo
Herrmann, durante o Ciclo de Debates
Cocamar, dia 13 de agosto.
DESAFIOS E OPORTUNIDADES - Sob

a coordenação do vice-presidente de
Negócios da cooperativa, José Cícero
Aderaldo, a 8ª edição do Ciclo, que
analisou o tema Desafios e Oportunidades do Agronegócio, contou também com a participação do presidente
do Conselho de Administração, Luiz
Lourenço.
De acordo com Herrmann, “o futuro do
agronegócio brasileiro é brilhante”. O
setor vem registrando acréscimos de
produtividade a cada ano e o potencial
de expansão ainda é considerável.
“Neste ano superamos os Estados Unidos em produção de soja”, lembrou, citando que a oleaginosa é a mais importante fonte de proteína vegetal. “A
expansão da soja está correlacionada
ao crescimento da população mundial,
atendendo a uma demanda crescente
por alimentos.”
EVOLUÇÃO - Aderaldo comentou que
há duas décadas o Brasil colhia não
mais do que 85 milhões de toneladas
de grãos e, atualmente, só os volumes
de soja e milho, por exemplo, ultrapassaram a marca de 100 milhões de toneladas cada um.
ILPF - O país conta com mais de 162
milhões de hectares de pastagens, em
que a pecuária, na média, não produz
mais do que quatro arrobas de carne
por hectare, mencionou Luiz Lourenço,
pontuando que desse total, segundo a
Embrapa, 70 milhões podem ser ocupados por programas de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), para
produção de soja, milho, carne e outros produtos. “Só a ILPF vai gerar, em
um futuro próximo, um grande volume a mais de matérias-primas que vão
se transformar em alimentos para o
mundo”, comentou.
JUVENTUDE - Para Herrmann, o Brasil
apresenta um trunfo a mais na competição com tradicionais países produtores, como os Estados Unidos: os agricultores brasileiros seriam 12 anos
mais jovens que seus colegas norteamericanos, em média. E, para dar uma
ideia do expressivo aumento da produtividade do agro brasileiro, ele ilustrou
que na década de 1970, quando a população rural somava 40 milhões de
pessoas, um agricultor produzia em

8ª Edição do evento teve como tema Desafios e Oportunidades do Agronegócio

média 1 tonelada de grãos/ano. Atualmente, com apenas 28 milhões de moradores no campo, cada agricultor
produz 9 milhões de toneladas de
grãos/ ano.

PENETRAÇÃO DIGITAL - Conforme
destacou, o produtor mais jovem consegue lidar melhor com as tecnologias, sendo que o Brasil leva outra
vantagem em comparação aos EUA:
mesmo com as grandes dificuldades
para acessar a internet no interior
brasileiro, a penetração digital já é de
36% aqui, contra 28% entre os produtores norte-americanos. E fez um
apelo: “Jovens, olhem para o campo.
Vocês devem nos ajudar a superar os
nossos desafios, que são aumentar a
produtividade, a eficiência, melhorar a
gestão de custos...”
NÃO PLANEJADO - Herrmann credita
tamanho avanço ao trabalho de pesquisa realizado por instituições como a
Embrapa, “a mãe de tudo, que trouxe
a ciência”, e também ao empreendedorismo dos produtores que, segundo
ele, entraram “com a cara e a coragem”. “Tivemos ao longo das décadas
um alinhamento de fatos não planejados, como o surgimento da Embrapa,
o plantio direto, o advento da segunda
safra, a transgenia, a Lei das Cultivares, o Código Florestal, as grandes inovações tecnológicas. Uma grande coa-

lização de acontecimentos importantes
que faz a diferença no setor.”

DISRUPÇÃO - Para o presidente da
John Deere, os tempos são de disrupção (descontinuidade), para usar uma
palavra da moda. “O desafio está em
compreender que o que nos trouxe até
aqui não nos levará ao futuro”, disse,
salientando que tudo deve se modificar
com a pandemia. “Quem imaginava, em
janeiro, que no meio do ano estaríamos
fazendo lives para nos comunicar, algo
que já se tornou comum?”
TEMA SENSÍVEL - Sobre como o impacto do desmatamento na distante
Amazônia afeta diretamente o produtor do Paraná, Paulo Herrmann fez
uma correlação com a pecuária: se
uma única vaca, por exemplo, for constatada com febre aftosa no interior do
Pará, os mercados internacionais
podem se fechar até mesmo para a
carne produzida no Rio Grande do Sul,
a milhares de quilômetros de distância.
Quanto ao desmatamento na Amazônia, ele ressaltou que a grande maioria
dos agricultores e pecuaristas brasileiros é cumpridora da lei, mas, como
acontece em toda atividade, pode
haver também os transgressores, os
maus profissionais. “Estima-se que no
universo de produtores brasileiros, só
2% não cumprem a lei, mas estes causam um enorme estrago à imagem do

agro brasileiro”, disse. Para estes,
devem ser aplicados os rigores da lei,
“não podemos ficar assumindo a culpa
dos outros”.

RESPONSÁVEL - Para ele, “o agricultor é o ser humano mais responsável
social e ambientalmente sustentável, o
seu sustento está na preservação dos
recursos naturais. Ele sabe que se não
cuidar, os recursos vão se exaurir”.
Com o avanço tecnológico, cada consumidor já pode, a partir do seu celular,
conhecer a trajetória da produção de
um alimento, no supermercado, e
saber como o mesmo foi produzido. E
ressaltou que os principais mercados
para a produção brasileira estão na
Ásia, em especial China, Índia, sem falar
de Japão, Indonésia, Tailândia, as Coreias e outros.
ESPETÁCULO - “A sustentabilidade é o
assunto do momento”, frisou Luiz Lourenço, destacando que o Paraná foi pioneiro em programas preservacionistas
como o plantio direto e as microbacias
hidrográficas, além de ter uma das legislações ambientais mais rigorosas.
“Esse trabalho tem sido realizado ao
longo de décadas e é um espetáculo
quando, por exemplo, se olha de cima
uma propriedade rural no Paraná, com
suas áreas de preservação permanente
e matas ciliares”, comentou Lourenço.
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CICLO DE DEBATES

Mulheres mostram sua força no agro

M

Quadro social da Cocamar é composto por 17% de associadas e a
cooperativa tem oferecido oportunidades de capacitação para esse público

ais de 200 pessoas, em
grande parte produtoras
ligadas à Cocamar, acompanharam dia 27/8 a 9ª
jornada do Ciclo de Debates Cocamar
que teve como tema A Atuação da Mulher no Agronegócio. Com a mediação do
presidente executivo Divanir Higino, o
encontro contou com a participação de
duas convidadas: a presidente da Sociedade Rural Brasileira (SRB), Teka Vendramini, e a fundadora da Rede Digital
AgroMulher, Vanessa Sabioni.
Divanir mencionou que 17% do quadro
social da Cocamar é composto por cooperadas “e a cooperativa vem se empenhando em oferecer oportunidades de
capacitação para esse público, como os
cursos mantidos em parceria com o Sescoop/PR”.
UM MARCO - A capacitação foi ressaltada no debate como a melhor maneira
de a mulher conquistar o seu espaço no
meio rural. Teka Vendramini disse que há
consciência disso por parte das produtoras, que podem, ao mesmo tempo,
serem esposas, mães e parceiras de
seus maridos na gestão dos negócios da
família. “O ano de 2017 foi um marco
para nós, foi quando as mulheres começaram a se organizar em grupos, cooperativas, associações, interessadas em
conhecer novas tecnologias, intensificando o seu aprendizado”, disse. “Quando surge uma nova tecnologia, pode ter
certeza que a produtora é a primeira a
querer conhecer.”

REPRESENTATIVAS - Formada em agronomia, Vanessa Sabioni relatou que
quando decidiu contar histórias de mulheres do campo e promovê-las por suas
realizações, descobriu o quanto elas têm
representatividade. “Elas são mais de
40% do setor e pelo menos 30% ocupam cargos de gestão”, destacou. E dos
cerca de 20 milhões de postos de trabalho gerados pelo agro, a presença da

mulher se sobressai por ocupar funções
estratégicas como as de engenheiras
agrônomas, zootecnistas, médicas-veterinárias, consultoras, enfim.
NO MUNDO - Teka Vendramini comentou
que, segundo dados da ONU, as mulheres são 43% dos 1,3 bilhão de agricultores existentes no mundo. No Brasil,
elas estão presentes em todos os setores, lembrando que a pandemia trouxe
dificuldades para alguns deles, como o de
flores, leite e hortigranjeiros. Aliás, o
segmento de hortigranjeiros é o que
conta com o maior percentual de trabalho feminino: 18,8% do total.
O presidente da Cocamar lembrou que
na edição do Concurso de Produtividade
de Soja, realizado este ano pela cooperativa, referente à safra 2019/20, o primeiro lugar na categoria geral foi conquistado por um casal de produtores de
Apucarana: Keiko e seu marido Tiezo Suguiura. Ele também fez menção a outra
produtora que por diversas vezes venceu
o concurso: Cecília Falavigna, com propriedade em Floraí. E citou que Cecília já
fez parte dos conselhos fiscal e de administração da cooperativa.
APRIMORAR-SE - Para Vanessa Sabioni, a mulher ainda enfrenta preconcei-

Presidente da Cocamar e palestrante durante o Encontro

Para Vanessa Sabioni, a mulher ainda enfrenta preconceitos em algumas áreas

tos em algumas áreas, além de falta de
reconhecimento. “Elas nem sempre são
lembradas e, não raro, ficam com receio
de se pronunciar, de falar, pois o ambiente ainda é muito masculino.” Superar
isso implica em buscar o desenvolvimento pessoal, melhorar a autoestima.
“Somos muito resilientes, que é a capacidade de persistir, apesar das quedas”,
citou, lembrando que a mulher, por ser
geralmente mais detalhista e atenta,
consegue perceber detalhes que escapam ao olhar do homem.
“É preciso que a mulher reconheça o
seu papel e seja cada vez mais participativa no agro”, frisou Teka Vendramini.

A MINISTRA - Sobre o trabalho que

vem sendo realizado pela ministra da
Agricultura, Teresa Cristina, a presidente da SRB falou da “satisfação de
ter uma mulher como ela nos inspirando. Com seu trânsito fácil em todos
os setores, Teresa Cristina tem procurado abrir muitos mercados ao redor do
mundo para os produtos do agro brasileiro” e disse acreditar que o bom momento do setor é fruto, em grande
parte, das realizações da competente
ministra e sua equipe.
Ao longo da transmissão, foram veiculadas mensagens de várias cooperadas:
Mírian Neuman, de Rancho Alegre; Marilza Vendramin, de Paranavaí; Eliete
Nespolo, de Iporã; Cecília Falavigna e
Mari Shiozaki, ambas de Maringá.
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OPÇÃO

Sorgo ganha espaço e
garante rentabilidade

I

A colheita está sendo realizada e os resultados animadores indicam que
o cultivo dessa variedade de sorgo pode crescer bastante nos próximos anos

ncentivado pela Cocamar como mais
uma opção para o período de inverno, o cultivo de sorgo granífero
vai ganhando espaço em regiões
atendidas pela cooperativa, no Paraná,
que adquire toda a produção e a envia
para sua indústria de rações em Maringá. A colheita está sendo realizada e
os resultados animadores indicam que
o cultivo dessa variedade de sorgo pode
crescer bastante nos próximos anos.

PORECATU - Com um histórico de pouco
êxito na cultura do milho – mais sensível
ao solo arenoso, ao clima quente e aos
veranicos que são comuns durante o outono/inverno - o produtor Valdir Antônio
Bianchini, de Porecatu, norte do estado,
semeou toda a sua área de 108,9 hectares com sorgo, depois de ser estimulado pela Cocamar. A cooperativa forneceu as sementes e demais insumos,

prestou orientação técnica e garantiu a
compra da safra, cotada no final de
março, quando implantou a lavoura, à
proporção de 70% em relação ao preço
do milho.
PREÇO HISTÓRICO – No final de agosto,
enquanto avançava na colheita, Bianchini via, satisfeito, que a cotação do
grão chegava a 90% na comparação
com o milho (um dos mais remuneradores em muitos anos). A saca de 60 quilos de sorgo era de R$ 46,50 e a do
cereal R$ 58,50, valores históricos.
PRODUTIVIDADE BOA - De acordo com
o engenheiro agrônomo Elton Oliveira da
Silva, da unidade da Cocamar em Porecatu, o ciclo da cultura é de 120 dias
aproximadamente e no caso do produtor Bianchini, a produtividade variou de
50,4 a 66,9 sacas por hectare.

CULTURA RÚSTICA - O investimento em
adubação e controle de pragas e doenças é praticamente o mesmo em comparação ao milho, com a diferença de
que o sorgo não sofre o ataque da cigarrinha, um problema dos mais preocupantes no cultivo do cereal. Por outro
lado, as sementes custam pouco mais
de um terço em comparação às do
milho. “O sorgo é uma cultura mais rústica, que suporta melhor as condições
de um ambiente que não seriam tão favoráveis ao milho”, afirma o agrônomo.
DESSECAR - Ele explica também que na
colheita – feita com a mesma plataforma usada na soja – as plantas de
sorgo são cortadas e como ainda estão
verdes, irão rebrotar naturalmente, devendo após isso – e 30 dias antes da
semeadura da soja - o produtor fazer a
dessecação com glifosato.

INTERESSE - Segundo Silva, ao verem
os resultados, vários produtores da
região estão demonstrando interesse
pela cultura, especialmente aqueles
que não pretendem insistir no milho
ou os que extrapolam a janela de plantio e, com sorgo, conseguem viabilizar
assim uma segunda safra que, neste
ano, está oferecendo boa rentabilidade.
NÚMEROS - A área técnica da Cocamar
informa que neste ano, por ser ainda um
projeto piloto da cooperativa, a área
com sorgo somou cerca de 850 hectares na região de Porecatu. O produto
está sendo recebido na unidade operacional de Florestópolis, mas também há
volumes sendo entregues nas estruturas da cooperativa em São Jorge do Ivaí
e Iporã por outros produtores que se
interessaram pela cultura.
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COMERCIALIZAÇÃO

Cresce o uso de aplicativo
para fixar a safra

A

Produtores destacam a praticidade, segurança, comodidade
e simplicidade da tecnologia oferecida pela Cocamar

fixação da safra por meio do
aplicativo disponibilizado pela
Cocamar está se tornando
comum entre os cooperados e
um número cada vez maior deles vem
aderindo a essa praticidade.
Nos últimos meses, o percentual de
comercialização da safra pela internet,
na cooperativa, saltou de 6,41% em
junho para 12,47% no mês seguinte e
já atingia 15,31% no começo de
agosto.
COMODIDADE - Cooperados como Cleber Veroneze, de Maringá, comercializam quase toda a sua produção recorrendo a essa ferramenta no aparelho
celular, realizando a operação com comodidade e segurança. “Desde quando
a Cocamar lançou o aplicativo, há alguns
anos, eu passei a utilizá-lo, é fácil, simples e seguro”, afirma. Segundo Veroneze, pelo menos 90% da última safra
de soja foram negociadas desta forma.
“Percebo que alguns cooperados ainda
têm certo receio, com certeza por falta
de costume, mas não há problema, pois

só você tem acesso à sua conta”,
acrescenta.
PRATICIDADE - Há dois anos como cooperada na unidade de Floresta, Mayte
Garcia conta que ficou satisfeita ao
saber que poderia fazer a fixação da
safra pelo aplicativo. “Nem sempre
tenho tempo para ir à unidade”, diz, salientando que por meio da ferramenta,
cujo manuseio considera fácil, ela tem
acesso ao preço do dia e outras informações que costuma acessar, como as
notícias. “Traz muita praticidade, é algo
moderno e necessário, pois viajo bastante,” diz a produtora, que reside em
Maringá.
ECONOMIA - O cooperado Sérgio
Luis Viúdes, de Cambé, também está
entre os que, costumeiramente,
fazem a negociação de suas safras
por meio do dispositivo. “A tecnologia
está aí para facilitar a nossa vida. Ao
usar o aplicativo, a gente economiza
tempo e dinheiro e não se expõe aos
riscos oferecidos pela pandemia”, comenta.

Em tempos de Covid-19, em que todo
cuidado se faz necessário, a Cocamar
tem incentivado ainda mais os cooperados a utilizarem o aplicativo. Com tal
facilidade, eles não precisam se deslocar até a unidade apenas para fixar a
safra.
SERVIÇO – O aplicativo é simples e foi
feito para facilitar a vida dos cooperados. Para baixá-lo, basta entrar no aplicativo da loja virtual do seu celular (App

Cooperado na capa da revista Globo Rural

O cooperado Sérgio Luis Viúdes, morador em Cambé e com propriedade
no município de Rolândia, é destaque
da edição de agosto da Revista Globo
Rural, da Editora Globo, que volta a
ser impressa, após quatro meses de
produção exclusivamente digital.

Viúdes aparece na capa e também em
foto interna, como personagem do
novo momento vivido pelo agronegócio
brasileiro diante da pandemia, em que
o acesso a informações online se tornou indispensável.

“Muita coisa veio para ficar, encurta
distâncias, agilizar processos. Mas
também é verdade que às vezes a
gente sente falta da proximidade com
os funcionários, com os parceiros,
amigos e vizinhos de propriedade.
Eram pessoas que a gente via quase
diariamente”, diz no texto o produtor.
Na avaliação de Viúdes, a adoção de
tecnologia digital é inevitável.

“Não tem como retroceder. O grande
problema atual é o custo. Os equipamentos ainda são caros. Mas vamos

Store ou Play Store) e, digitar Cocamar,
já vai aparecer este ícone (ícone app cocamar). Ao lado você clica neste botão
e vai baixar (ícone download). Após baixado, você entra no aplicativo da Cocamar para acessar todo o conteúdo.
Caso o cooperado ainda não tenha um
usuário e senha ou não se lembra, basta
procurar uma de nossas unidades e
nossa equipe fará este cadastro na hora
e presencialmente, isso garante segurança e acesso exclusivo.

evoluindo e implementando gradativamente, avaliando investimento versus
incremento na produção. Outro gargalo é a conectividade, que ainda não
é boa, mesmo estando perto de grandes centros urbanos, como é o meu
caso. Isso tem de melhorar. Na sede,
tive que recorrer à internet via satélite.”
O cooperado, que é produtor de grãos
e tem formação em engenharia mecânica, integra o Conselho de Administração da Cocamar.
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SEMENTES

Excelência no tratamento industrial
Processo industrial garante a qualidade do
produto e custo final é menor, sendo também
meio caminho andado para uma boa safra

C

erca de 80% dos produtores
de soja brasileiros utilizam sementes já tratadas, enquanto
20% ainda preferem efetuar o
tratamento nas suas propriedades, o
que pode não ser eficaz e tampouco garantir a mesma qualidade a semente
quando comparado a um processo de
tratamento industrial.
“Não vale a pena o produtor tratar a semente”, frisa o agrônomo Rafael Franciscatti, Representante Técnico de Vendas da Basf. “Além de não haver segurança para o produtor, há risco de contaminação do meio ambiente”, justifica.
Em algumas propriedades o tratamento
é feito de forma improvisada, utilizando
betoneira, tambores e mão de obra não
especializada. “Pode haver danos mecânicos à semente, reduzindo a qualidade
fisiológica”, acrescenta, deixando claro
que o produtor fica com a falsa sensação
de economia. “O custo do tratamento
industrial acaba sendo menor do que tratar as sementes na propriedade.”

UBS - A qualidade das sementes é meio
caminho andado para uma boa safra. E
para que os cooperados tenham uma semente à altura de suas expectativas, a
Cocamar conta, desde 2018, com a Unidade de Beneficiamento de Sementes
(UBS) em São Sebastião da Amoreira,
no norte do Paraná. Produzido por cooperados especializados, a semente é
submetida ao tratamento industrial.
O gerente da UBS, Diogo Amaral, explica
que a semente branca passa por equipamentos que têm capacidade para tratar
18 toneladas por hora. No processo recebe aplicação de inseticida, fungicida e polímeros de alta qualidade. O acabamento
final, para melhorar sua fluidez na semeadora, inclui pó secante para a rápida aderência dos produtos. “Esse é o diferencial
do tratamento industrial”, sintetiza.

SEGURANÇA - Amaral diz: “O tratamento industrial é uma operação altamente
profissional e conduzida com seriedade,
que proporciona segurança ao produtor
quanto à qualidade das sementes, que
ganham uniformidade e precisam entregar garantia de germinação, vigor e pureza genética”. E ressalta: “É como se
cada semente fosse um chip que assegura sua identidade genética, pureza e
sanidade”. Nesta safra, a UBS atende a
demanda das unidades da cooperativa,
ao redor de 210 mil sacas de 40 kg.
A qualidade das sementes de soja da Cocamar pode ser avaliada pela conquista
do reconhecimento, em nível nacional.
Pelo segundo ano, a cooperativa recebeu
em 2020 o Selo Seed Solutions - Excelência no Tratamento Industrial de Sementes, concedido pela Basf. Franciscatti comenta que as sementes são tratadas com produtos específicos da companhia. “A Basf trabalha com um parâmetro nacional de qualidade e a Cocamar, pelo segundo ano consecutivo,
atendeu a esse padrão”, diz.
SELETO CLUBE - No Sul do Brasil, mais
de 2 mil empresas produzem sementes
e apenas um seleto clube formado por
12 delas conta com o Selo de Qualidade
Seed Solutions concedido pela Basf - e a
Cocamar está entre elas. Na UBS, o gerente Diogo Amaral comanda uma equipe
formada pelos engenheiros agrônomos
Rafael Mazzi e Nilton Palma, o Supervisor Operacional Diego Spricigo, o encarregado de Tratamento Industrial de
Sementes Cristiano da Silva e o Supervisor Administrativo Jhony Themóteo.
Até chegar ás unidades, as sementes
percorrem um caminho repleto de cuidados que começa com a seleção de cultivares, cultivo, colheita, beneficiamento
na UBS e inclui, entre outros aspectos,
a realização de inúmeros testes para

Tratamento industrial de sementes. Na foto, à esquerda, o gerente
da UBS, engenheiro agrônomo Diogo Amaral, e o Representante
Técnico de Vendas (RTV) da Basf, Rafael Franciscatti

aferir seu padrão de qualidade, passando
pelo tratamento industrial e distribuição.
A demanda é de 400 mil sacas de sementes de mais de 60 cultivares.
BOAS SEMENTES - “O sucesso da safra
depende de boas sementes e este é um
ponto prioritário na Cocamar”, afirma o
gerente comercial de Sementes, Paulo
André Câmara. “Grande parte das tecnologias que influi diretamente no potencial produtivo da lavoura e na rentabilidade estão embutidas nas sementes e
dependem de um tratamento industrial
adequado”, observa. “Quando o produtor faz o tratamento na propriedade
pode colocar em risco a qualidade, o resultado final, pois não há margem para
falhas.”
“Ao entregar a semente com tratamento industrial, a Cocamar garante que
os grãos estão uniformes, padronizados

e contêm a quantidade exata de inseticidas, fungicidas e demais itens”, cita o
gerente executivo do Negócio Insumos,
Geraldo Amarildo Ganaza, completando:
“a escolha de uma semente de qualidade
assim como um tratamento eficaz são
fatores determinantes para a conquista
de altas produtividades”
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SAFRA

Seguro preserva o
patrimônio do produtor

A

É a forma de garantir que o investimento na lavoura não esteja vulnerável às intempéries
e de ter ao menos uma renda mínima que traga segurança até a próxima colheita

importância do seguro para a
cobertura da lavoura de um
produtor rural pode ser avaliada pelo que aconteceu na
safra de verão 2019/2020 no Rio
Grande do Sul. O estado, tradicional
produtor do grão, sofreu uma das
mais devastadoras secas em décadas,
o que reduziu a produtividade das lavouras em 40%, na média.
Ocorre que apenas 50% dos produtores de soja haviam contratado seguro. Quem fez, conseguiu ao menos
recuperar o investimento, ao passo
que quem se manteve na arriscada
cultura de não segurar a lavoura, acumula agora pesados prejuízos que
podem comprometer o patrimônio e
até mesmo as safras dos próximos
anos.
SEM RISCOS - Por isso, no momento
em que se aproxima o plantio da safra
de verão 2020/2021, a orientação é
para que o produtor cooperado não
corra riscos desnecessários e contrate o seguro.
A Cocamar conta com uma corretora
que foi estruturada especialmente
para prestar serviços aos cooperados, oferecendo a eles produtos adequados às suas necessidades.

GARANTIA - De acordo com o gerente da Corretora Cocamar, André
Luiz Barberá, o seguro é a forma mais
simples de garantir que o investimento realizado na lavoura não esteja
vulnerável às intempéries. “É possível
garantir ao menos uma renda mínima
que traga segurança até a próxima
colheita, fator essencial principalmente para os pequenos produtores”,
afirma.

“Na Cocamar, o cooperado tem acesso a toda a equipe para tirar dúvidas,
suporte necessário para recorrer e,
se preciso, acionar o seguro, sem riscos.” Outro detalhe, segundo Barberá, é que o cooperado já tem segurança desde o planejamento e o plantio, com acompanhamento em todas
as etapas da lavoura.
MODALIDADES - O seguro é oferecido nas seguintes modalidades: Agrícola, com cobertura de grãos (soja,

milho e trigo), e café; Florestas comerciais (eucalipto, pinus, seringueira, mogno etc) e nativas (reserva
legal e áreas de preservação permanente); e Pecuário, que engloba rebanho bovino de corte, leite e elite, e
equinos.

50% dos produtores de soja
gaúchos, não tinham seguro
na última safra de verão e
devem enfrentar dificuldades
nos próximos anos

SERVIÇO – Para contratar o seguro, o
cooperado deve informar-se junto à sua
unidade de atendimento e, para produtores em geral, entrar em contato com
qualquer uma das unidades.
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INSUMOS

Faturamento do Grupo Peças cresce 40%
Produtores têm procurado investir na
modernização de suas estruturas,
renovando os equipamentos

E

ntre os segmentos da área de
insumos da Cocamar que apresentaram forte crescimento no
primeiro semestre de 2020,
está o de peças em geral, pneus, lubrificantes, equipamentos diversos e outros itens. Comparando com igual
período em 2019, a expansão foi de
40%, informa o gerente do Negócio
Peças, Clóvis Aparecido Domingues.
MODERNIZAÇÃO - Segundo Domingues, o expressivo incremento nessa
área se deve a vários fatores. Com o
bom momento da agricultura, e mais
capitalizados, os produtores têm procurado investir na modernização de
suas estruturas, renovando os equipamentos. Ao mesmo tempo, a Cocamar vem intensificando estratégias
para se tornar ainda mais competitiva, fortalecendo-se como uma referência em variedade e qualidade de
produtos. “Trabalhamos com uma
linha bastante diversificada e com as
marcas de maior prestígio do mercado”, cita o gerente.

mercialização de insumos dessa linha é
a de Primeiro de Maio, na região norte
do Paraná. A estratégia adotada no
atendimento a 435 cooperados e a
uma centena de cooperantes é trabalhar com planejamento, conforme explica o gerente Cristiano Bergamasco.
AO CELULAR - Ainda durante a safra
de soja, contatos são feitos com os
produtores para levantar suas demandas, caso de implementos – e vários
deles fizeram, nos últimos meses, a
aquisição de grades niveladoras, por
exemplo. Pneus, peças, lubrificantes,
óleo diesel: os contatos ficam por
conta do balconista Carlos Eneias que,
com as dificuldades trazidas pela pandemia, se obriga a passar o dia ao telefone celular.
PROATIVIDADE - No caso de produtos de maior giro, caso de pneus e lubrificantes, é providenciado um estoque para pronta entrega. “Após a
colheita começa a manutenção dos
maquinários e entramos em contato
com os cooperados para agilizar”,
conta Eneias. Como os contatos já
vinham sendo mantidos antes, a proatividade do balconista acaba resultando em muitos negócios. “A gente
também acompanha o fornecimento
de óleo diesel e quando percebemos
que os estoques dos produtores
estão diminuindo, entramos em contato para oferecer”, acrescenta o balconista.

DESAFIO - As vendas cresceram
mesmo diante das restrições impostas
pela pandemia, entre as quais o isolamento social, que faz com que os produtores se desloquem menos até as
unidades da cooperativa. Além disso,
no primeiro semestre, diferente dos
anos anteriores, e pelo mesmo motivo,
não foram realizados eventos como os
Dias de Negócios (as feiras itinerantes
que já tinham se tornado tradicionais
nos pátios das unidades, oportunidades
em que as empresas desse segmento
apresentam seus produtos e serviços
diretamente aos cooperados, gerando
muitos negócios).

BEM ATENDIDO - Com isso, segundo o
gerente Bergamasco, “o cooperado se
sente bem atendido, pois nem precisa
entrar em contato com a cooperativa,
ela é que se antecipa e vai até ele”.

PLANEJAR - Uma das unidades da cooperativa que tem se destacado na co-

REESTRUTURAÇÃO – Clóvis Domingues, gerente do Grupo Peças – que

O superintendente Arquimedes Alexadrino (centro),
ao lado do gerente do Grupo Peças, Clóvis Aparecido
Domingues e demais integrantes da equipe

O gerente Cristiano Bergamasco (dir.) com o balconista
Carlos Enéias, da unidade de Primeiro de Maio
responde ao superintendente Arquimedes Alexandrino - relata que os
profissionais ligados à área têm passado por uma série de treinamentos
e a equipe comercial sob a sua gerência foi reestruturada. Marcos Roco
especializou-se na aquisição de peças

em geral, José Marcos em pneus, lubrificantes e na linha Stihl, Rober Procópio é o supervisor de vendas e João
Maratta o administrativo, responsável também pela logística de entrega
de implementos vendidos nas unidades.
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AGRICULTURA PRECISÃO

Drones identificam potencial
produtivo da soja em cada talhão
Trabalho é resultado de parceria entre a Cocamar e
a Embrapa Soja e visa maior produtividade,
rentabilidade e sustentabilidade do sistema de produção

U

ma parceria entre a Cocamar
e a Embrapa Soja está permitindo avançar rapidamente em
técnicas que utilizam imagens
aéreas produzidas por drones para a geração de índices que facilitam o diagnóstico e a intervenção em fatores limitantes à produtividade de forma individualizada, por talhões. A pesquisa, desenvolvida nas duas últimas safras,
mostra que o monitoramento da cultura
da soja por imagens de drones pode antecipar seu comportamento produtivo e
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auxiliar na identificação de fatores limitantes, que podem ser manejados visando maior produtividade, rentabilidade e sustentabilidade do sistema de produção.
PESQUISA - O trabalho envolveu o
acompanhamento de 49 talhões de propriedades agrícolas localizadas nas regiões noroeste, norte central e norte
pioneiro do Paraná́, com diferentes históricos de manejo do sistema de produção, principalmente em relação ao nível

de diversificação de culturas
na segunda safra
e no inverno. De
acordo com Julio Cezar Franchini dos Santos,
pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária no Centro Nacional de Pesquisa de Soja em
Londrina (PR).o monitoramento de
áreas agrícolas por meio de veículos aéreos não tripulados (VANTS), popularmente conhecidos como drones,

permitem a
obtenção de imagens de alta resolução,
baixo custo e sem interferência da cobertura de nuvens comumente encontradas nas imagens obtidas por satélites”, explica.

A pesquisa trabalhou com drones do
tipo multirotor, de fácil manuseio, com
autonomia de voo para cobertura de
áreas de até 100 hectares com uma
única bateria e sensores de alta resolução com bandas na região do “visível”
(azul, verde e vermelho), permitindo
imagens com resolução final entre 4 e
5 cm. “É uma tecnologia mais acessível
para o produtor usar no dia a dia e
conhecer de forma rápida os talhões
que estão indicando comprometimento
de produtividade por fatores limitantes
no manejo da cultura”, explica Franchini.
DESAFIO - O desafio proposto pela
equipe de pesquisa foi utilizar um índice
vegetativo obtido a partir de bandas da
região do visível para identificar as regiões dentro dos talhões da propriedade
com menor potencial produtivo e os fatores limitantes associados. A estratégia utilizada permitiu o acompanhamento permanente da cultura, antecipando seu comportamento produtivo
(Figura 1).

Os talhões de propriedades agrícolas
nas regiões norte central, norte pioneiro e noroeste do Paraná́, foram avaliados usando o índice MPRI (Modified
Photochemical Reflectance Index), que
permitiu fazer a caracterização da variabilidade existente dentro dos talhões
(Figura 1). “O índice demonstrou claramente que existe uma variabilidade bastante significativa em todos os talhões
avaliados. Esta informação é importante
porque chama a atenção para a necessidade de mudança na percepção que
temos atualmente de que o manejo dos
talhões de produção pode ser feito de
forma homogênea”, explica o pesquisador da Embrapa.
RESULTADOS - As regiões da propriedade que estão com bons índices de
produtividade apresentam MPRI alto e
médio e onde há redução de produtividade, o índice fica baixo. “As regiões de
baixo índice vegetativo são as que prioritariamente devem receber especial
atenção dos produtores, pois, potencialmente, são as que estão causando per-

FIGURA 1) Imagens do “visível” (à esquerda) e do índice de
vegetação (à direita) em talhões de produção, mostrando regiões
de baixo, médio e alto potencial produtivo para a cultura da soja,
nas regiões noroeste (A e B), norte central (C e D) e norte
pioneiro (E) do Paraná. Embrapa Soja/Cocamar, 2020

das mais significativas de produtividade
e rentabilidade”, afirma Franchini.
Entre os fatores mais associados a essa
redução, a pesquisa identificou as falhas
operacionais, como falhas no plantio, na
germinação ou na aplicação de defensivos (Figura 2) e fatores associados ao
solo, como a acidez, deficiência de nutrientes e a compactação. “As falhas
operacionais são fatores controláveis e
importantes para diminuir as perdas que
poderiam ser evitadas ou pelo menos
reduzidas a níveis mínimos, como amassamento da cultura pelo tráfego do pulverizador” detalha o pesquisador.
CONTROLE - Os valores de MPRI baixo
sugerem que estão ocorrendo perdas
associadas a outros fatores que, teoricamente poderiam ser controlados. “Na
pior das hipóteses, se os fatores envolvidos na alteração do índice vegetativo
não puderem ser manejados, como uma
diferença na textura, por exemplo, o
manejo para o local pode ser modificado,
usando o conceito de zonas de manejo

em um sítio específico, variando por
exemplo, a população de plantas”. Para
o milho, a pesquisa tem indicado o aumento da população em áreas de alto
potencial produtivo, enquanto para a
soja, os melhores resultados são observados com a redução de população.
O uso de imagens de drones ajuda a direcionar o processo de diagnóstico dos
fatores limitantes a campo, para a intervenção localizada com tecnologias de
manejo especificas. O índice vegetativo
da cultura da soja, contribui para o entendimento de que os talhões de produção têm regiões com diferente potencial
produtivo, que pode ser mais bem manejado por meio de um processo dirigido
de diagnóstico e intervenção, para que
a máxima produtividade e rentabilidade
seja atingida. Com os resultados do
diagnóstico mais preciso dos talhões é
possível realizar operações a taxa variável de insumos, incluindo sementes, fertilizantes e defensivos, utilizando os
conceitos da agricultura de precisão,
recomenda a pesquisa.

FIGURA 2) Imagens do “visível” (acima) e do índice de vegetação
(abaixo) mostrando falhas no estabelecimento da cultura em um
talhão de produção na região norte central do Paraná.
Embrapa Soja/Cocamar, 2020
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FROTA

Transcocamar adquire
21 novos caminhões

P

Para otimizar a frota e garantir suporte às operações da Cocamar em seu
plano de crescimento, também foram renovados 21 implementos rodoviários

ara acompanhar o crescimento
da Cocamar e prestar um
atendimento de qualidade ainda
maior aos cooperados e ao
mercado em geral, a Transcocamar, empresa de transporte rodoviário de cargas da cooperativa, acaba de incorporar
à sua frota 21 caminhões da montadora
DAF, de capital holandês, cuja subsidiária
no Brasil está localizada em Ponta
Grossa (PR)
O lote é composto pelo modelo XF nas
versões 6x2 e 6x4, elevando assim para
29 o número de unidades da marca DAF
na frota da transportadora, que possui
71 veículos pesados no total. A aquisição feita pela Transcocamar coincidiu
com a fabricação do caminhão de número 10 mil por aquela companhia.
ENTREGA - A entrega dos novos pesados foi formalizada oficialmente a dirigentes da Cocamar dia 25 de agosto em
frente à sede da Transcocamar no Posto
Cocamar em Maringá. Representaram
a cooperativa o presidente executivo Divanir Higino, o vice-presidente José Cícero Aderaldo, o superintendente de
Operações Osmar Liberato e o gerente
executivo de Logística Integrada, Ezequiel Scopel.

Para otimizar a frota, também foram renovados 21 implementos rodoviários,
adquiridos da marca Noma, cuja fábrica
está localizada em Sarandi, município vizinho a Maringá.
SUPORTE - Liberato destaca que a aquisição visa a garantir suporte às operações da Cocamar, em seu consistente
plano de crescimento. “Estamos renovando a nossa frota para suportar a expansão dos serviços de transportes na
cooperativa”, diz. Além de grãos, a

Transportadora realiza, entre outros, o
escoamento de produtos industrializados, como farelo, rações, fios e a linha
de varejo.
De acordo com Scopel, “a renovação da
frota proporciona maior disponibilidade
de atendimento aos cooperados e clientes, mais segurança nas estradas e redução de custos operacionais”. Na
renovação, 18 carretas LS foram migradas para bitrem e 3 para Sider, que
apresentam maior capacidade de transporte e melhor retorno sobre o investimento.
FROTA - A Transcocamar conta agora,
portanto, em sua frota própria de veículos pesados, com 18 unidades bitrem,
17 carretas graneleiras, 10 carretas
biomassa, 5 carretas Sider, 2 carretas
tanque de combustível, 2 caminhões
munck/prancha e 17 caminhões TRR.
Entre os dirigentes da DAF que participaram da entrega dos caminhões à
Transcocamar, estavam o presidente da
companhia no Brasil, Lance Walters, o
diretor da concessionária MacPonta,
José Divalsir Gondaski, o Ferruge, e o
diretor da Noma do Brasil, Marcos
Noma.

Entrega dos novos pesados na sede da Transcocamar
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PLANO SAFRA 2021

Sicredi União PR/SP oferece
linha de custeio para milho

D

Cooperativa de crédito antecipa, para setembro, as contratações para a
próxima safra de inverno. Produção do grão ganha destaque a cada ano

e cultura quase renegada a
protagonista , o milho tornou
o Brasil o maior exportador
mundial, superando os Estados Unidos no ano passado. A produção
de cem milhões de toneladas em 2019
foi um recorde, segundo a Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab), o
dobro da safra de 2008/09.

Cleber Veroneze Filho:
milho safrinha corresponde
a 30% do faturamento
da propriedade

O cenário é bem diferente de 40 anos
atrás, quando o milho safrinha começou
a ser cultivado quase sempre depois da
soja precoce - sem irrigação - ou plantado entre a cultura de milho da safra
verão. A produção era considerada de
risco e baixa tecnologia, com custo reduzido. Mas os bons resultados e o
tempo mostraram que o milho poderia
ganhar mais espaço nas propriedades.
CRESCIMENTO - Em Maringá e 28 municípios da região, a área colhida da
safra 2019/20 somou 269.642 hectares, superando a safra anterior, de
264.673. A produtividade também
cresceu: de 2.712 quilos por hectare
para 3.556 na safra atual, conforme a
Secretaria de Agricultura e do Abastecimento do Paraná.
Esse aumento de área e produtividade
é vivenciado pelo produtor Cleber Veroneze Filho. Nos últimos 15 anos, o associado da Agência Cocamar ampliou, e
muito, a área destinada ao milho, que
saltou de 25% para 80% na propriedade de 500 hectares que fica em Maringá. Hoje o milho safrinha corresponde
a 30% do faturamento da propriedade,
mas esse percentual deve continuar subindo.
MELHORIAS - “Temos aumentado a
produtividade e tem havido incremento
no preço, o que favorece essa cultura.

Nos últimos anos houve melhoria genética das sementes, aumento da adubação e passamos a utilizar fungicida, tudo
isso contribuiu com o aumento da produtividade”, conta.
Satisfeito com os resultados, Veroneze
Filho passou a adiantar o plantio da soja,
antes feito em outubro, para setembro,
e assim antecipa a colheita e tem melhores resultados com o milho. Na propriedade dele a produtividade média é
de 100 a 110 sacos por hectare.
PLANEJAR - Com o aumento dos investimentos na safra de inverno, o agricultor precisa planejar a safra. Por isso, no

início de setembro as cooperativas de
produção divulgam os preços dos insumos e o produtor tem a oportunidade
de começar as negociações, travando
os preços e se protegendo de variações
futuras. Sempre ao lado do produtor, a
Sicredi União PR/SP antecipará, para
setembro, as contratações das linhas
de custeio disponíveis para a safra de inverno 2021.
Com a aquisição do custeio na Sicredi,
o produtor terá recursos em mãos para
pagar à vista os insumos e negociar.
Outro item que pode ser financiado com
o custeio é o seguro agrícola Sicredi, ou
seja, o produtor pode financiar todas as
fases da lavoura, do pré-plantio à co-

lheita”, afirma o gerente de desenvolvimento agro da Sicredi União PR/SP,
Vitor Pasquini.
PLANO SAFRA - O Sistema Sicredi espera aumento de cerca de 10% no
Plano Safra, com R$ 22,9 bilhões em liberação, atendendo 227 mil famílias. Já
a Sicredi União PR/SP espera crescer
19%, chegando a uma carteira de
R$1,2 bilhão.
“O mais importante para a cooperativa
é atender às necessidades dos associados, por isso, preparamos nossas equipes para atuar sempre com simplicidade, proximidade e de forma ativa junto
aos associados”, aponta Pasquini.
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GERAL

Cocamar inspira Ocepar em
cartilha contra Covid-19

Com base em um conteúdo produzido
pela Cocamar (o Plano de Contingência Unidades Safra 2020/20, editado
em junho), o Sistema Ocepar acaba
de lançar uma cartilha destinada a
orientar as cooperativas paranaenses sobre os cuidados que devem ser
tomados durante o recebimento e
expedição da safra para evitar a propagação da Covid-19.

cooperados, colaboradores e motoristas.

“Toda atenção é necessária diante da
pandemia, pois, neste período aumentam os contatos dos funcionários com
caminhoneiros e demais trabalhadores
na execução das atividades”, lembra
Flávio Turra, gerente de Desenvolvimento Técnico da Ocepar. “Aproveitamos para reforçar que essas orienTotalizando 28 páginas, o material tações se baseiam nos protocolos de
contém orientações para a segu- segurança expedidos pelas autoridades
rança de colaboradores, cooperados sanitárias, onde, para este período,
e o público em geral, com acesso a continuam o distanciamento, uso de álum plano de sinalização para as uni- cool 70% (gel ou líquido) para higienidades de recebimento de grãos das zar as mãos e ambientes de trabalho,
cooperativas, reforçando as medi- equipamentos, máquinas, caminhões e
das de segurança. Há também men- escritório. Destaque para o uso de
sagens de preservação da vida, máscaras, principalmente quando estialém de estratégias, boas práticas ver em contato com outras pessoas”,
e sugestões de abordagem para completa.

CRÉDITO

Nova S-10 pode ser financiada em 5 anos

Cooperados da Cocamar têm a oportunidade de adquirirem a nova caminhonete Chevrolet S-10 em condições
especiais de negociação. Parceria firmada entre a concessionária Zacarias
Chevrolet e a Sicredi União PR/SP oferece um financiamento em até cinco
anos para pagar, com o produtor podendo optar por parcelas semestrais
ou mensais, a uma taxa de juro de
7,5% ao ano mais TR.
Nas últimas semanas, para divulgar a
novidade, equipes da Zacarias estão
realizando visitas às agências do Sicredi em municípios situados dentro
da área de ação da concessionária, no
entorno de Maringá.
De acordo com Renato Anderson da
Silva, um dos consultores de vendas,

as condições oferecidas para o modelo
2021 são bastante vantajosas em
razão dos descontos praticados.

Para a S10 LT, o preço de tabela
chega a ser R$ 33.900 menor; para
a S10 LTZ, o desconto é de R$
31.700 e, para o caso da S10 High
Country, R$ 17.000.
Quem ainda não teve a oportunidade
de conhecer a nova caminhonete Chevrolet S10 é só fazer uma vista à Zacarias, situada na esquina das Avenidas Tuiuti e Gaspar Ricardo em Maringá.
SERVIÇO – Contato dos consultores de vendas: Renato (4499930-6633) e Walter (4499145-5740).
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ALMANAQUE

Pires, o ex-presidente do
Vasco que se tornou o
primeiro presidente da Cocamar

O

primeiro presidente da então Cooperativa de Cafeicultores de Maringá Ltda (Cocamar), que dirigiu a entidade por dois anos - desde a sua fundação em 1963 e até 1965 -, foi o carioca Arthur Braga Rodrigues Pires.

Com sua fazenda de café em Quinta do
Sol (PR), Pires possuía uma empresa
especializada na produção de uniformes para o Exército no Rio de Janeiro, onde era um homem influente e
de prestígio.
Antes de integrar a leva de investidores que se deixou seduzir pela aposta
do plantio de café no Paraná, Pires inseriu seu nome na história de um dos
mais populares clubes de futebol do
país, o Vasco da Gama. Em 1954 ele
foi eleito para a presidência da agremiação e reeleito para mais dois anos
em 1956.
Durante sua gestão, o Vasco conquistou títulos importantes. Além do campeonato estadual de 1956, foram

quatro torneios internacionais em
1957, novamente o estadual e o Torneio Rio-São Paulo de 1958, entre

outros. Pinga e Orlando Peçanha figuravam entre os seus principais jogadores, na época.

Mas nem só os troféus marcaram a
passagem do dirigente pelo clube. Religioso, ele mandou construir uma capela no complexo esportivo de São
Januário, consagrada a Nossa Senhora das Vitórias.
Localizada atrás do gol do placar eletrônico, o santuário inaugurado no dia
15 de agosto de 1955 é utilizado para
celebrações como a missa anual em
ação de graças pelo aniversário do
clube, no dia 21 de agosto.

Acima, foto da
inauguração da igreja
em que aparece Arthur
Braga Rodrigues Pires
J o rn al d e S er vi ço Co c am ar | 4 3

RECEITA

Uma dupla muito saborosa

S

O cupim ao forno recheado com bacon e acompanhado de batatonese é uma combinação
imbatível nos finais de semana da família de Giani Deganutti, de São Jorge do Ivaí

Giani aprendeu a fazer o prato com o
pai, o cooperado Waldecir Gabriel, de
quem também herdou o gosto pela arte
de cozinhar. O cupim hoje é feito assado
no saco de celofane, no forno, mas recorda-se bem que sempre via sua avó
preparando a iguaria na panela de pressão. “Meus pais faziam muito o cupim e
acabaram adaptando a receita original,
o que ficou muito bom. Já a batatonese,
sempre a fazíamos nas festas da igreja
por ser prática e ficar deliciosa”, conta
Giani.
A produtora é casada com o cooperado
Rony Emerson Deganutti e tem dois fi-

lhos, Matheus, formado em Agronomia,
que ajuda na propriedade, e Andrey, falecido. Giani e Roni possuem 170 hectares no município, mas como a família
trabalha junta, eles cultivam mais de
1.210 hectares de soja e milho.
A família de Giani se mudou para São
Jorge do Ivaí em meados da década de
1960. Eles vieram de São Paulo, passando antes por Cambé, onde moraram
por alguns anos.
INGREDIENTES:

• 1 cupim
• 300g bacon
• Alho, pimenta e sal

MODO DE PREPARO

Tempere o pedaço inteiro de carne de
um dia para o outro, com alho, pimenta
e sal. Fure o cupim e coloque dentro o
bacon, envolva no celofane e leve ao
forno. Depois de três a quatro horas assando, dependendo do tamanho do pedaço de carne, tire o celofane para
deixar dourar. A carne ficará macia com
uma casquinha crocante.

ACOMPANHAMENTOS

1/2 kg de batata cozida com casca. Descasque, espere esfriar, pique e reserve.
Para fazer a maionese, bata no liquidificador 1 copo de leite gelado, 1 limão, ½
batata cozida e óleo em fio até dar o
ponto. Misture com a batata já fria e
acrescente cheiro verde no final.

Giani e sua família
receberam o pessoal
da Cocamar para
degustar o prato
Fotos feitas antes da pandemia

elecionado entre os cinco melhores do Festival de Sabores
Chefs do Campo 2019, o prato
apresentado pela produtora
Giani Erica Gabriel Deganutti, de São
Jorge do Ivaí, é uma daquelas receitas
de família que não pode faltar nas reuniões de final de semana ou datas especiais: o cupim ao forno recheado com
bacon e acompanhado de batatonese,
uma delícia que não dá para resistir.
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