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SEGURANÇA

N
a busca pela produtividade,
uma boa prática aplicável na
época do plantio é a aplica-
ção de adubo junto as se-

mentes. Para esta finalidade são uti-
lizados equipamentos de movimenta-
ção de cargas de diversos tipos, sen-
do o mais usual big bags, onde este,
tem a função de auxiliar no abasteci-
mento de plantadeiras e distribuido-
res.  

Tão importante quanto cuidar do
campo é cuidar da própria segurança,
portanto, alguns pequenos cuidados
são primordiais durante a operação e
fazem toda a diferença para segurança
do produtor.

POSICIONAMENTO DO BIG BAG –
Manter distanciamento do equipa-
mento de movimentação durante
seu posicionamento ao reservató-
rio. A aproximação ao big bag para
abertura, deve ocorrer somente
após o mesmo estar posicionado e
imóvel.

EQUIPAMENTOS AUXILIARES – Sem-
pre que possível, utilizar equipamentos
ou componentes auxiliares para manu-
seio do big bag quando ele estiver em
posicionamento de enchimento da plan-
tadeira. 

FECHAMENTO DO BIG BAG – Ao fe-

char o big bag, ainda com uma quan-
tidade de produto dentro, manter o
distanciamento quando o mesmo es-
tiver sendo erguido, aproximando-se
somente após estar totalmente imó-
vel. Não se deve colocar a cabeça e o
corpo sob o big bag, devendo-se man-
ter o corpo o mais longe possível du-
rante o fechamento.

MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO – Ou-
tra prática fundamental que deve ser
utilizada para segurança do produtor é
a manutenção dos equipamentos, sen-
do extremamente importante fazer a
manutenção corretiva toda vez que ne-
cessário e a preventiva, de acordo com
o indicado pelo fabricante de cada equi-
pamento.

Parece simples, mas os detalhes fazem toda a diferença para
a segurança do produtor rural ou de seus colaboradores

Precauções no içamento
de big bags

Manutenções preventiva
e corretiva dos

equipamentos são
fundamentais



Tenhamos um ano de 2021 com desafios
que nos conduzam a novos aprendizados,
crescimento e conquistas.
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E
stamos finalizando o intenso ano
de 2020, em que a humanidade
foi surpreendida pela rápida pro-
liferação do novo coronavírus,

com vários efeitos diretos. De um lado,
o que é bastante lamentável, um grande
número de vítimas. De outro, mudanças
substanciais na maneira de as pessoas
levarem o seu dia a dia, passando a en-
frentar uma série de restrições, o que
intensificou a realização de negócios e a
própria comunicação por meios digitais.
E, ainda, alterações estruturais na eco-
nomia em todo o mundo, promovendo
um crescimento da demanda por ali-
mentos.

Para os produtores rurais brasileiros,
foi um ano de muita atividade, com a co-
lheita de safras recordes, o que se re-
fletiu nas regiões atendidas pela Co-
camar. Adaptando-se rapidamente a
esses tempos desafiadores, a coopera-
tiva recebeu os maiores volumes de
grãos de toda a sua história e, diante da
impossibilidade de organizar um calen-
dário de eventos técnicos presenciais,
implementou formas criativas de trans-
mitir conhecimento aos produtores coo-
perados, por meio da internet.

Importante destacar que, nesse ano,
houve a superação de 100 sacas por
hectare no Concurso de Superproduti-

vidade de Soja realizado pela Cocamar,
um trabalho especial desenvolvido pela
cooperativa com o objetivo de desafiar
o cooperado a produzir cada vez mais.  

Fatores como a disparada do dólar, que
elevaram a um outro patamar as cota-
ções das principais commodities, acele-
raram a comercialização das safras a
um ritmo nunca visto, o que exigiu uma
pronta resposta do mercado. Na Coca-
mar, com absoluta tranquilidade, os pro-
dutores efetuaram suas fixações e re-
ceberam os pagamentos à vista, algo
que não se viu na concorrência.

Da mesma forma, em suas campanhas
de vendas de insumos agropecuários
para os ciclos de verão e inverno, a coo-
perativa colocou à disposição dos coo-
perados, a preços altamente competi-
tivos, um completo portfólio de produ-
tos das marcas mais reconhecidas, o
que resultou em históricos volumes de
negócios.

Não temos aqui o propósito de fazer um
resumo de 2020 e, sim, demonstrar o
quanto a Cocamar possibilitou que os
produtores se sentissem seguros em
suas atividades, os quais conduziram os
negócios normalmente e sob o incentivo
da cooperativa a incorporarem novas
tecnologias e a aproveitarem oportuni-

dades que surgiram com iniciativas
como o Selo Social para pequenos pro-
dutores de soja, o Programa de Produ-
ção de Carne Precoce e o Programa de
Renovação de Áreas de Canaviais e Pas-
tagens no Estado de São Paulo, entre
outros.

Num ano tão difícil, a Cocamar se mos-
trou ainda mais próxima dos cooperados
e de suas famílias, prestando-lhes um
atendimento de excelência e agregando
valor no seu dia a dia com novas opções
de negócios, conhecimento e muitos
serviços. Tudo isso realizado dentro dos
conceitos de sustentabilidade estabele-
cido pelo Pacto Global da Organização
das Nações Unidas (ONU), do qual a
cooperativa é signatária.

Por fim, a conquista de um faturamen-
to da ordem de R$ 6,8 bilhões resu-
me o sucesso da cooperativa em mais
este exercício, o que deve ser creditado
à confiança que os produtores, cada
vez mais, depositam na sua sólida or-
ganização.

O momento, portanto, é de agradecer a
todos, desejando que o espírito natalino
nos fortaleça ainda mais em nossa fé e
tenhamos um ano de 2021 com desafios
que nos conduzam a novos aprendizados,
crescimento e conquistas.

A cooperativa se mostrou ainda mais próxima dos cooperados
e famílias prestando-lhes um atendimento de excelência 

Um ano de muita
atividade na Cocamar

PALAVRA DO PRESIDENTE

Divanir Higino,
presidente da Cocamar



N
em os R$ 5,8 bilhões projeta-
dos nos primeiros meses de
2020 e tampouco os R$ 6,5
bilhões da revisão da estima-

tiva em outubro. O faturamento do
grupo Cocamar neste ano ultrapassou
todas as expectativas e deve ser finali-
zado em R$ 6,8 bilhões, um robusto
crescimento de 48% sobre os R$ 4,6
bilhões do exercício 2019. 

CONVENÇÃO - O anúncio da marca his-
tórica foi feito na manhã de 28 de no-
vembro pelo presidente executivo
Divanir Higino durante a realização da
Conexão Cocamar, a convenção anual da
cooperativa, transmitida para mais de
1,5 mil colaboradores. Na oportunidade,
o presidente informou que a expectativa
de faturamento para 2021 é de R$ 8
bilhões. 

FATORES FAVORÁVEIS - Com uma ges-
tão profissional desde 2014, a Cocamar
experimentou neste ano de 2020 - mar-
cado por fortes reveses à economia do
país em razão da pandemia do novo co-
ronavírus - , uma série de fatores favo-
ráveis que impulsionaram a sua expan-
são. 

NÚMEROS - A cooperativa recebeu suas
maiores safras de soja e milho, os prin-
cipais produtos com os quais opera, cada
qual ao redor de 1,5 milhão de tonela-
das. Contribuiu para isso a conquista de
uma expressiva parcela de participação
de mercado nas regiões onde atua - os
estados do Paraná, São Paulo e Mato
Grosso do Sul - o que se observou, tam-
bém, em relação ao fornecimento de in-
sumos, com negócios na marca inédita
de R$ 1,7 bilhão (frente aos R$ 1,4 bi-
lhão do ano anterior). No mesmo passo,
as vendas de produtos industrializados –
puxadas pelo óleo de soja e especiais -
somaram R$ 900 milhões, ante os R$
550 milhões de 2019. 

SUPEROU - “Todos os setores da coo-
perativa tiveram um desempenho ex-
cepcional”, resumiu Higino, citando que
mesmo a indústria de fios têxteis tendo
parado por 63 dias no início da pande-
mia, o resultado previsto para 2020 foi
alcançado.  

RITMO ACELERADO - O presidente
destaca que a Cocamar manteve o
ritmo ditado por seu planejamento es-
tratégico e além de colocar em ativi-
dade duas novas plantas no parque
industrial em Maringá - a de produção
de rações (com capacidade para 150
mil toneladas/ano) e a de fertilizantes
foliares (6 milhões litros/ano) - deu
início ao programa de produção de
carne precoce, com o abate experi-
mental de animais adquiridos de coo-
perados que investem no sistema de
integração lavoura-pecuária-floresta
(ILPF) incentivado desde 1997 pela co-
operativa. Ao mesmo tempo, avançou
em seu inovador programa de renova-
ção de áreas de canaviais e pastagens
nos estados de São Paulo e Mato

Grosso do Sul, mantido em parcerias
com usinas e pecuaristas.  

NOVOS TEMPOS - “A inovação tem sido
uma marca da Cocamar, sobretudo
neste ano”, frisou o presidente, lem-
brando que a pandemia obrigou a coo-
perativa a adequar rapidamente todas
as suas estruturas de atendimento,

para evitar aglomerações. Ao mesmo
tempo, utilizando a internet, desenvol-
veu novos meios de fazer negócios e
levar informações técnicas aos produ-
tores, entre eles a histórica realização
de um dia de campo digital de inverno
que contou mais de 140 mil acessos. “A
função mais nobre da Cocamar é a
transferência de tecnologias”, destacou

2020

Grupo Cocamar deve
faturar R$ 6,8 bilhões 
Informação foi dada pelo presidente executivo Divanir Higino durante o Conexão Cocamar

Apresentado pela gerente de comunicação e marketing, Cristiane Kondo, e pela coordenadora de comunicação
e eventos, Sabrina Morello, a convenção contou com a participação de quatro superintendentes

O presidente Divanir Higino: desempenho excepcional
de todos os setores da cooperativa
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Em tempos de pandemia, eventos de
uma forma geral tiveram que ser revis-
tos para a versão digital e até mesmo
tradicionais competições esportivas
estão ganhando formatos eletrônicos.
É o caso da Copa Cocamar, promovida
há mais de 35 anos. Com a impossibi-
lidade de que seja realizado presencial-
mente, o certame vai trocar os grama-
dos por telas de computadores. 

INTEGRAÇÃO - Organizada todos os
anos no mês de dezembro para o fecha-
mento do calendário de eventos da coo-

perativa e também como forma de pro-
mover a integração entre os produtores
cooperados, a Copa Cocamar reúne em
média quatro mil participantes durante
um dia inteiro na Associação Cocamar
em Maringá. São, em sua maioria, inte-
grantes de times de futebol suíço, mas
há também duplas de truco e bocha. 

ON LINE - De acordo com o gerente
de Cooperativismo João Sadao, a novi-
dade este ano é que as competições
ocorrem online, para cooperados e fi-
lhos, nas modalidades futebol (é neces-

sário ter videogame Play Station 4 com
internet) e truco (deverá ter um com-
putador ou notebook conectado). Só
não será realizado o torneio de bocha.

TORNEIOS - Os torneios acontecem
em duas datas: as manhãs dos dias 12,
com as partidas eliminatórias, e 19,
quando haverá a decisão. Quanto ao fu-
tebol, os quatro competidores classifi-
cados para a etapa decisiva disputarão
o título presencialmente em Maringá,
em ambiente preparado com distancia-
mento na sede da Cocamar.

Higino, citando que a cooperativa se viu
recompensada neste ano ao ver coope-
rados vencendo o de-safio por ela lan-
çado há sete anos de chegar a uma
produtividade média de 100 sacas de
soja por hectare.

QUALIDADE E CONFIANÇA - Outros fa-
tores que Higino considera como essen-
ciais para o excepcional desempenho da
Cocamar em 2020 são os constantes
investimentos realizados em ampliações
e modernização de estruturas para ga-
rantir um atendimento ágil e de quali-
dade aos produtores e, principalmente,
a confiança obtida junto a eles. “Fizemos
as aquisições das safras em volumes e
a uma velocidade recordes, garantindo
pagamento à vista, numa inequívoca de-
monstração de solidez da Cocamar”,
completou.  

JORNADA DO COOPERADO - Ao discor-
rer sobre Jornada do Cooperado, o
tema central da Conexão Cocamar
2020, o vice-presidente de Negócios da
cooperativa, José Cícero Aderaldo, co-
mentou que o objetivo “é conduzir o ano
de 2021 de uma forma mais assertiva.
O cooperado quer que a Cocamar exista,
até porque é o dono da cooperativa. Nós
agregamos valor ao negócio do coope-
rado, somos a melhor opção para ele e
o seu porto seguro”. Mas indagou:
“será que o cooperado vê e reconhece
isso?”. 

SUPERAÇÃO - Para Aderaldo, é preciso

fazer mais pelo cooperado: superar suas
expectativas. Para isso, se torna funda-
mental ligar o propósito de vida dos co-
laboradores ao trabalho que eles estão
realizando. “O colaborador tem que gos-
tar daquilo que faz”, frisou, enumerando
uma série de benefícios que só a coope-
rativa é capaz de proporcionar ao coo-
perado.  

ENCANTAR - “O que fazer para encan-
tar o cooperado?”, indagou o vice-pre-
sidente, apresentando a resposta: o
colaborador precisa ter preparo e ser
eficiente. “O bom é inimigo do ótimo”,
ilustrou, definindo a Cocamar “como
uma empresa do bem”, na qual 70%
dos cooperados são de pequeno porte e
que percebem uma renda mensal menor
que a média dos salários da cooperativa.
Por fim, disse que cada cooperado apre-
senta a sua particularidade, o que
orienta a forma como deve ser atendido,
em especial. 

ATENDIMENTO - A excelência na quali-
dade do atendimento ao cooperado foi
ressaltada também pelo superinten-
dente Administrativo e Financeiro, Alair
Aparecido Zago, lembrando que gover-
nança, compliance e melhoria contínua
estão em todos os processos da coope-
rativa.  O superintendente de Conces-
sionária, Arquimedes Alexandrino, des-
tacou que culturas que não têm o aten-
dimento de uma cooperativa bem estru-
turada, geralmente apresentam baixa
rentabilidade. “A Cocamar é que pro-

move tecnologias aos produtores da re-
gião, impulsionando o desenvolvimento
deles”. 

COOPERADO - Ao pronunciar-se, o su-
perintendente de Operações, Osmar Li-
berato, salientou que o foco é contar na
unidade com uma estrutura adequada
para o atendimento e que isto traga sa-
tisfação aos cooperados. Por sua vez,
Leandro Cezar Teixeira, superintendente
de Relação com o Cooperado, disse que
o propósito da equipe de colaboradores

é atender mais de 15 mil famílias, ofe-
recendo os melhores produtos e servi-
ços. Ele citou vários dos desafios a
serem superados em 2021, entre os
quais ultrapassar as metas de recebi-
mento de produtos, dar continuidade ao
crescimento das vendas do varejo que
apresentaram forte expansão em 2020,
e intensificar os negócios por meio do e-
commerce. “Tivemos um expressivo au-
mento de participação de mercado
neste ano e o objetivo é manter esse
crescimento em 2021.”

O vice-presidente José Cícero Aderaldo: a Cocamar "é uma empresa do bem"

Copa Cocamar ganha sua versão online 
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U
ma colcha de retalhos, com a
soja em diferentes situações,
é o que espelha os problemas
climáticos nesta safra de ve-

rão 2020/21 nas regiões noroeste e
norte do Paraná.

ATRASO - As chuvas têm sido poucas
e, quando elas vêm, são mal distribuí-
das. Por isso, o plantio que deveria ter
sido finalizado em meados de novembro,
prossegue ainda em vários municípios e,
na última semana do mês, ainda falta-
vam 15% para terminar. 

CONFERIR - No dia 26/11, o Rally Co-
camar de Produtividade visitou várias
propriedades nos municípios de Pai-
çandu e Ivatuba, no entorno de Ma-
ringá, e também em Apucarana, para
conferir o andamento da safra. Os ge-
rentes técnicos da cooperativa, Rafael
Furlanetto e Emerson Nunes, fizeram
parte da equipe.

À ESPERA DA CHUVA - “Se chover bem
daqui pra frente, a soja reage”, confia o
produtor Valdemar Ferrarezi, de Pai-

çandu. Ele explica que a lavoura enraizou
bem e, por isso, se houver umidade, o
potencial produtivo não será tão preju-
dicado. Sua expectativa é manter a
média dos anos anteriores, ao redor de
50 sacas por hectare (121 scs/alq).
Sob a orientação do engenheiro agrô-
nomo Alan Augusto Donel, da unidade
local da Cocamar, Ferrarezi tem inves-
tido em adubação de melhor qualidade.
Mas como a lavoura é cultivada sobre a
palha do milho, que não cobre bem o
solo, ele tem dificuldades para fazer o
controle da buva, uma das principais
ervas daninhas.

COMEÇANDO A FLORESCER - A reali-
dade do produtor João Bologuesi é pa-
recida. Ele conta que praticamente
todos os anos a safra de verão é impac-
tada por veranicos, o que prejudica o
potencial da cultura. Sua média de pro-
dutividade tem sido de 53 sacas de soja
por hectare (128 scs/alq), mas no ano
passado, em um dos talhões, graças ao
tempo mais favorável, conseguiu colher
mais de 66 (160 scs/alq). Tanto nessa
como em outras propriedades, mesmo

com a baixa estatura das plantas, deve
começar o período de florescimento.

DIFERENÇA DE TEMPERATURA - Em
Ivatuba, foram visitadas propriedades
em três regiões para avaliar as lavouras
e, em duas delas, conduzidas pelo pro-
dutor Gladimir Perin, havia intensa pa-
lhada de braquiária na proteção do solo.
Com um termômetro, o engenheiro
agrônomo Victor Palaro, da unidade da
cooperativa, aferiu a temperatura por

volta de 10h20. No ambiente sobre a
palha foram registrados 52ºC e, abaixo
da cobertura, 33ºC. 

SOLO FRESCO - Ao retirar a palha, Pa-
laro mostrou que o solo estava fresco e,
mesmo com a estiagem e o calor in-
tenso, ainda conservava umidade. “Isto
faz toda a diferença”, disse. Em solo pro-
tegido, resumiu, a planta encontra me-
lhores condições para desenvolver-se,
resistindo por mais dias a falta de chuva.

PELANDO - Ao verificar a temperatura
em um solo totalmente descoberto,
praticamente naquele mesmo horário, o
termômetro apontou 56ºC e, de acordo
com o agrônomo, a superfície aquecida
era um obstáculo a mais para a lavoura,
até porque já não havia umidade.  

MUITA PALHA - Se a palhada já faz bem
ao solo e à lavoura, combinando com ro-
tação o resultado é ainda melhor. Em
Apucarana, onde a altitude deixa a tem-
peratura mais baixa no inverno e a bra-
quiária não sai bem, a família do produ-
tor Welington Niyama, que planta soja,
milho e trigo, tem obtido médias de pro-
dutividade elevadas para os padrões re-
gionais. Nos últimos três anos os
Niyama colheram em torno de 76 sacas
de soja por hectare (184 scs/alq), 58

RALLY COCAMAR

Em anos secos como este, a soja cultivada em cima de palhada de milho e
braquiária produz em média 25% a mais que nas áreas de sucessão soja/milho

Safra inicia com lavouras desuniformes 

Na propriedade da família Ferrarezi, em Paiçandu

João Bologuesi e o agrônomo Alan Donel
Sob palha, temperatura do solo registrava

19 graus a menos, em Ivatuba
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de trigo (140 scs/alq) e 111 de milho
(269 scs/alq). 

COBERTURA - O trigo já deixa muita
palha, mas onde é preciso mais cober-
tura, eles plantam aveia preta que é
dessecada para a entrada da soja. “A
falta de chuvas ainda não afetou a pro-
dutividade”, afirmou o produtor, acres-
centando que se houver algum volume
de chuvas em dezembro e janeiro, eles
devem manter a média.

MICROCLIMA FAVORÁVEL - O senti-
mento é o mesmo de Paulo Cortinove,
do mesmo município. Ao lado da esposa
Ana, ele cultiva 280 hectares, entre
terras próprias e arrendadas, e disse
estar na expectativa de igualar a média
de colheita na safra 2019/20, que foi de
80 sacas por hectare (194 scs/alq). “O
microclima aqui é muito favorável. Se
continuar assim, com os intervalos de
chuvas que estamos tendo, vamos re-
petir a dose”, afirmou.

INVESTINDO - Orientado pelo agrô-
nomo Augusto César Gasparetto, da
Cocamar, Cortinove fez o plantio entre
os dias 10 e 28 de outubro e mantém o
histórico de investir regularmente na
correção no solo e em um padrão de
adubação que o diferencia em sua re-
gião. E, a exemplo dos Niyama, planta

aveia preta para reforçar a palhada.

CONSTATOU - “Nosso maior desafio é
conseguir fazer tudo na hora certa”, co-
mentou Cortinove, assinalando que nem
todos os produtores têm tido a mesma
sorte neste ano. Em Apucarana, inclu-
sive, observa-se o cenário de má-distri-
buição de chuvas e o Rally, ao finalizar a
visita a essa última propriedade e no re-
torno para Maringá, encontrou áreas
recém-semeadas, praticamente ao lado
de lavouras quase em fechamento de
ruas, o que demonstra o atraso e o qua-
dro de desuniformidade das lavouras.  

MANEJO DO SOLO - Na avaliação do
engenheiro gerente técnico Rafael Fur-
lanetto, “desuniformidade é a palavra
que resume este início de safra nas re-
giões”. O clima, segundo ele, vem ditan-
do o ritmo de desenvolvimento das la-
vouras, sendo o manejo do solo o prin-
cipal insumo que pode auxiliar o produ-
tor a obter elevadas produtividades.
“Em anos secos como este, a soja cul-
tivada em cima de palhada de milho e
braquiária produz em média 25% a mais
que nas áreas de sucessão soja/milho”.  

SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES - Para o
gerente técnico Emerson Nunes, per-
cebe-se uma diferença de qualidade das
lavouras, também, entre os produtores

que procuram investir no solo e seguir
as recomendações técnicas prestadas
pelos profissionais da cooperativa. “O
produtor não pode deixar de buscar in-
formações, ver o que o vizinho está fa-
zendo e o que a pesquisa está compro-
vando, enfim, aprimorar-se tecnica-
mente”, completou.

RALLY COCAMAR - Patrocinam a edi-
ção 2020/21 do Rally Cocamar de

Produtividade: Basf, Fairfax Brasil Se-
guros Corporativos, Viridian Fertilizan-
tes, Sicredi União PR/SP e Zacarias
Chevrolet (principais), Texaco Lubrifi-
cantes, Estratégia Ambiental, Coca-
mar Máquinas, Cocamar Irrigação,
Nutrição Cocamar e Zoetis (institucio-
nais), com o apoio do Comitê Estraté-
gico Soja Brasil (Cesb), Aprosoja-PR e
cooperativa de serviços de agronomia
Unicampo.
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Rafael Furlanetto, produtor Welington Niyama,
Augusto Gasparetto e Emerson Nunes

Na propriedade do casal Paulo e Ana Cortinove, em Apucarana



D
os quatro filhos do produ-
tor rural Rui Uehara, que é
médico-veterinário em Cia-
norte, três optaram por ou-

tras profissões na cidade. A expec-
tativa recaiu sobre Igor, atualmente
com 27 anos, que em 2015 formou-
se engenheiro agrônomo pela Univer-
sidade Estadual de Londrina (UEL). 

MAIS RENDA - “Assim que comple-
tei o curso, retornei para casa com o
objetivo de ajudar os negócios da
família a crescerem”, afirma Igor. O
pai nem imaginava o quanto o filho
seria importante para trazer mais
renda a uma das propriedades, fo-
cada até então na recria e engorda

de fêmeas. O Rally Cocamar de Pro-
dutividade foi até lá para conhecer
essa história. 

VIAGENS - Ao ouvir falar em integra-
ção lavoura-pecuária-floresta (ILPF),
Igor interessou-se e em 2017, a con-
vite da Cocamar, participou de várias
viagens para conhecer o sistema na
prática. Primeiro, a Fazenda Santa Brí-
gida em Ipameri (GO) – a principal re-
ferência nesse assunto no país. Depois,
algumas propriedades no oeste pau-
lista e, por último, a Unidade de Difusão
de Tecnologias (UDT) da cooperativa
em Iporã e também a região de Altônia,
as duas últimas no extremo noroeste
paranaense.  

Parceria entre pai
e filho faz negócio
familiar crescer
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Igor Uehara: ILPF fez toda diferença na renda da propriedade
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TURBINAR  - Após analisar detalhada-
mente a integração e fazer muitos cál-
culos, Igor não teve dúvidas de que
valeria a pena e contou com a concor-
dância do pai em introduzir a soja na
propriedade de 128 hectares. “Já era
uma atividade lucrativa, com taxa de
ocupação de 250 cabeças por ano em
média”, explica. A soja entrou para tur-
binar a lucratividade e, ao mesmo
tempo, reformar os pastos a um baixo
custo durante o verão, aliviando o con-
finamento no inverno. 

PASTAGEM DE QUALIDADE - Com a in-
tegração, a pecuária que ocupava a
propriedade durante todo o ano, ficou
restrita ao período de maio até o final
de setembro. Por sua vez, o plantio de
capim braquiária passou a ofertar uma
forragem volumosa e de qualidade,
possibilitando ao gado ganhar peso
mesmo durante os meses frios. Em se-
guida, a pastagem é dessecada para o
plantio direto da soja. 

MENTALIDADE EMPRESARIAL - O re-
sultado atendeu às expectativas. “Pro-
duzimos soja no verão e mantemos a
pecuária no inverno”, comenta Igor, sa-
lientando que a decisão de fazer inte-
gração lavoura-pecuária (ILP) foi
acertada. Ele deixa claro: a soja é um
negócio conduzido de maneira empre-
sarial, para dar retorno. Na primeira
safra, ciclo 2018/19, a produção foi
prejudicada por falta de chuvas e a
média de produtividade não passou de
41,3 sacas por hectare. Na segunda,

na temporada 2019/20, subiu para 66
sacas, ficando acima da média do mu-
nicípio, de 53,7.

MAIS DINAMISMO E RESULTADO -
Hoje, Igor e o pai dizem que nem imagi-
nam retornar ao modelo anterior. Com
a ILP, o negócio ficou dinâmico e bem
mais interessante sob o ponto de vista
financeiro e a propriedade passou a
contar com uma estrutura de maqui-
nários próprios para a mecanização.
Eles compraram uma plantadeira, um
pulverizador, um segundo trator e
construíram um barracão para guardar
as máquinas e os insumos. Só para a
colheita dependem de prestadores de
serviços.  

ORIENTAÇÃO TÉCNICA - O solo tam-
bém demandou investimentos, à base
de nutrientes e micronutrientes, enxo-
fre e outros, conforme menciona o en-
genheiro agrônomo da unidade local da
Cocamar, Wagner Decleva, responsável
pela assistência técnica aos Uehara.
Ele faz recomendações em relação às
variedades de soja mais adequadas e
também os insumos, ficando atento ao
melhor momento para o controle de
pragas e doenças. 

APOIO ESSENCIAL - Igor comenta que
procura estar sempre bem informado
sobre as atividades que realiza e tam-
bém a respeito das novas tecnologias,
mas considera essencial o apoio do en-
genheiro agrônomo da cooperativa,
pela qualidade do serviço prestado e

também porque informações importan-
tes e situações novas sobre o seu ne-
gócio podem surgir a cada momento.
“Sozinho, a gente não consegue acom-
panhar tudo.”

OUTRAS PROPRIEDADES - É na coope-
rativa que pai e filho adquirem seus in-
sumos e comercializam a produção. A
família possui propriedades em outros
municípios, focadas principalmente em
pecuária, sendo participante do Pro-
grama de Produção de Carne Precoce
que começou a ser implementado este
ano pela Cocamar.  

FUTURO - Sobre seus planos, Igor diz
que um deles é ampliar a produtividade
das lavouras e, no futuro, expandir as
áreas cultivadas, absorvendo terras da
região, como arrendatário.  
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Soja entrou para turbinar a lucratividade e
reformar os pastos a um baixo custo

Wagner Decleva,
Igor e João Sadao,
gerente de Cooperativismo





No extremo noroeste paranaense, às
margens do Rio Paraná, o extenso mu-
nicípio de Querência do Norte, com mais
de 900 mil quilômetros quadrados de
território, se destaca principalmente
pela exuberância de sua natureza. Tra-
dicional produtor de arroz irrigado, é a
principal referência no cultivo desse ce-
real no estado. A pecuária, com mais de
60 mil hectares em pastagens, e a man-
dioca, que se estende por 3,5 mil, tam-
bém são importantes na economia, mas
de duas décadas para cá a soja tem
avançado rapidamente na região. Se-
gundo estimativas da Cocamar, baseada
em dados municipais, a oleaginosa já
ocupa aproximadamente 20 mil hecta-
res. 

TRANSFORMAÇÃO - O município é um
retrato da transformação econômica
por que vem passando o arenito caiuá e
mesmo com reduzido teor de argila – ao
redor de 15% -, seu solo não dificulta a
expansão da soja, que ocorre sob a ado-
ção de práticas sustentáveis e sem in-
terferir no meio ambiente. É o que se
pode ver na Fazenda Santa Fé, de 2,4
mil hectares, adquirida em 2003 pela
família Peres, de Terra Boa, e que foi vi-
sitada pelo Rally Cocamar de Produtivi-
dade. A exemplo dos Peres, 80% dos
produtores do grão no município vieram
de outras regiões do Paraná em busca
de terras mais baratas para adquirir ou
arrendar, fazendo de Querência do
Norte e imediações uma nova fronteira
agrícola.

OPORTUNIDADES - O engenheiro agrô-
nomo Rubens Adriano da Silva, da uni-
dade local da Cocamar, explica que as
terras de Querência do Norte têm
acompanhado, de alguma forma, a valo-
rização que se observou nos imóveis ru-
rais neste e nos últimos anos, como
efeito da boa fase do agronegócio. No
entanto, quando se compara com ou-
tras regiões do estado, ainda são rela-
tivamente acessíveis, havendo muitas
oportunidades.  “Todas as semanas so-
mos contatados por produtores de ou-

tras regiões, interessados em comprar
ou arrendar terras por aqui”, afirma.
Com a venda de um hectare em Ma-
ringá, a 205 quilômetros, é possível ad-
quirir pelo menos três hectares no
município.  

NÚMEROS - Na Santa Fé, 1,137 hec-
tares são destinados aos cultivos de
soja e milho, respectivamente nos perío-
dos de verão e inverno, há 193 de pas-
tagens e 1,210 de áreas de RPPN
(Reserva Particular do Patrimônio Na-
tural), mantida para preservar a diver-
sidade biológica. O Rally foi recebido pelo
engenheiro agrônomo Thiago Peres, 24
anos, filho de Valter Peres, o Valtinho,
um dos sócios da propriedade, e o ad-
ministrador Paulo Mello, de 48. 

RECOMENDAÇÕES - Thiago confirma
que não há receio em cultivar o solo are-
noso, desde que, entre outras medidas,
pensando na sustentabilidade, se faça a
devida proteção da superfície com palha,
para o plantio direto, e sejam seguidas
as recomendações agronômicas. No ano
passado, segundo Thiago, a palhada fez
a diferença durante um período de es-
tiagem ao manter por mais tempo a
umidade e reduzir os efeitos da falta de
chuvas. Quem não se precaveu, teve
perdas.

APRENDIZADO - O jovem, que se gra-
duou há dois anos, diz que “iniciar a car-
reira de agrônomo com um trabalho
assim é gratificante, pois a fazenda, com
suas características, oferece um impor-
tante aprendizado”.  O desafio é incor-
porar tecnologias para o constante
aumento da produtividade. A média da
soja, nos últimos anos, tem ficado ao
redor de 58 sacas por hectare; a do
milho, 90 sacas.

POTENCIAL - Trabalhando há dez anos
na propriedade, o administrador Paulo
confirma que a região, com sua topo-
grafia plana, apresenta grande potencial
para o desenvolvimento de uma mo-
derna atividade agropecuária, sem im-

pactar o meio ambiente. As extensas e
exuberantes áreas verdes, dentre as
quais as que margeiam o Rio Paraná,
emoldurando a fazenda, são povoadas
por variadas espécies de aves, mamífe-
ros e répteis, o que torna o local ainda
mais bonito e interessante.  

ESTRUTURA - Para apoiar os produto-
res, a Cocamar conta com uma ampla
estrutura de recebimento de grãos em
Querência do Norte, além de uma uni-
dade de atendimento e comercialização
de insumos agropecuários.

TROCA VANTAJOSA - Valdomiro Peres
Júnior, o Carneirinho, irmão de Valter e

um dos sócios da Fazenda Santa Fé,
conta que em 2003 eles decidiram se
desfazer de uma fazenda bem localizada
em Mamborê, próximo a Campo Mou-
rão, onde predominam as valorizadas
terras roxas, para investir no município
do extremo noroeste paranaense. “Nós
já tínhamos experiência em lidar com
terras arenosas e ao ficar sabendo que
havia boas oportunidades de negócios
em Querência do Norte, não tivemos dú-
vidas em direcionar nossos investimen-
tos para lá”, afirma. 

EXPANSÃO - Proporcionalmente, com
o valor da venda da propriedade em
Mamborê, eles compraram
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Querência do Norte,
uma nova fronteira agrícola
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Thiago Peres com o agrônomo de Querência do Norte, Rubens Adriano
da Silva, recebeu a equipe do Rally Cocamar: palhada faz diferença
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uma área de terras sete vezes
maior no município de Querência do
Norte, onde a cultura da soja estava
apenas começando. “Logo depois entrou
a soja transgênica, o que nos ajudou
bastante no controle de ervas dani-
nhas”, completa Carneirinho, que é in-
tegrante do Conselho de Administração
da Cocamar.

AGRÔNOMOS - Os Peres são uma fa-
mília de engenheiros agrônomos. A
Agroperes, empresa que congrega três
propriedades rurais – uma em Terra
Boa, onde fica a sua sede, e duas em
Querência do Norte – conta, além de
Valtinho, atual prefeito de Terra Boa,
com a participação de seus irmãos Val-

domiro, o Carneirinho, e Abelardo, o
único que abraçou a profissão do pai: é
médico no interior de São Paulo. A
exemplo de Thiago, Valtinho e Carnei-
rinho cursaram agronomia e Pedro, 22
anos, filho desse último, segue o mesmo
caminho, prestes a concluir a faculdade,
mas já ajuda na gestão dos negócios.

PIONEIRO - O patriarca da família, o fa-
lecido médico Valdomiro Peres, foi pio-
neiro e fez história como desbravador
em Terra Boa, região onde ingressaria
também na atividade rural. Durante o
longo período em que se dedicou à me-
dicina na cidade e região, Peres teria
participado diretamente de mais de 15
mil partos.

Com propriedade de 130,6 hectares
em Tamarana, município do entorno de
Londrina, o cooperado Celso Alexandre,
de 76 anos, apresenta um histórico de
práticas sustentáveis e de pioneirismo
na sua região. Depois de, por muito
tempo, ter se dedicado à atividade lei-
teira, Alexandre redirecionou os negó-
cios para a produção de grãos. O Rally
Cocamar de Produtividade passou por
lá para conhecê-lo.

BRAQUIÁRIA - Segundo o engenheiro
agrônomo Vinícius Arantes, da unidade
local da Cocamar, as experiências de-
senvolvidas pelo cooperado servem de
modelo. Alexandre foi o primeiro a fazer
o plantio de capim braquiária com o fim
específico de proteger o solo. “Antes
eu plantava aveia branca. Não remune-
rava, mas sobrava a palha”, diz.

BENEFÍCIOS - Com a braquiária, o pro-
dutor viu que a vantagem, além da in-
tensa palhada na superfície, está no
agressivo enraizamento do capim, que
rompe a compactação e, entre vários
outros benefícios, abre canais para a
infiltração de água. Ele faz, também, o
consórcio milho x braquiária, tudo para
garantir, sempre, um bom sistema de
plantio direto.

MODERNIZAR - Para cuidar bem do
solo, outra prática usual na proprie-
dade é a rotação e culturas. Mas Ale-

xandre não termina aí: pretendendo
modernizar e garantir mais sustenta-
bilidade aos seus negócios, demons-
trando visão de futuro, ele começa a
fazer agricultura de precisão. Para
isso, investiu em maquinários John
Deere. Com a esposa Suzane também
cooperada, Celso Alexandre é 100%
Cocamar e, por meio da orientação que
recebe do agrônomo Vinícius Arantes,
procura evoluir na produtividade de
suas lavouras. 

ASSISTÊNCIA - Em 116 hectares,
suas médias no verão e inverno são,
respectivamente, de 62 sacas de soja
e 62 de trigo. A Cocamar atua desde
2010 em Tamarana e, segundo Alexan-
dre, a cooperativa “veio para dar as-
sistência aos produtores”.

CARREIRA - Celso Alexandre comprou
seu sítio em Tamarana no ano de 1970
depois de uma carreira bem-sucedida
na antiga Irmãos Jabur em Londrina,
cidade onde possui residência. Deixou
a atividade comercial para se dedicar à
agricultura. Na empresa, foram 20
anos dos quais se recorda com o or-
gulho de ter iniciado como um simples
funcionário e chegado a diretor.

Pioneirismo e sustentabilidade em Tamarana

Experiências de Celso
Alexandre servem de modelo 
para produtores da região
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O
SuperSolo, projeto que a Co-
camar conduz há dois anos
em parceria com a Embrapa
Soja, foi o tema da 73ª Reu-

nião do Treino e Visita que essa última
instituição abordou dia 24/11, em for-
mato de videoconferência. 

AGENDA - A programação iniciou às
8h10, com abertura a cargo de Carina
Rufino, chefe de Transferência de Tec-
nologia e Inovação, e Maiko Zanella, do
Sistema Ocepar. Na sequência, o ge-
rente técnico da Cocamar, Rafael Fur-
lanetto, fez uma apresentação da
iniciativa, seguido de uma palestra do
engenheiro agrônomo e cooperado da
Cocamar em Apucarana, Fábio Von
Gaevernitz Lima, a respeito dos impac-
tos do projeto na visão do produtor. 

PESQUISADORES - Os resultados do
projeto SuperSolo: fertilidade do solo,
foi o tema abordado a seguir pelo pes-
quisador da Embrapa, Henrique De-
biasi, sucedido pelo colega Júlio Fran-
chini, que analisou Resultados do Pro-
jeto SuperSolo: monitoramento de
talhões por imagens aéreas. Após a
discussão dos resultados pela equipe
do Treino e Visita, a especialista Di-
vania de Lima, da Embrapa Soja, falou
sobre encaminhamentos para a pró-
xima reunião.  

O PROJETO – Furlanetto comentou que
Cocamar e Embrapa realizaram o Su-
perSolo pelo segundo ano seguido, na
safra de verão passada. Trata-se de um
levantamento sobre as características
dos solos em diferentes regiões de
atuação da cooperativa, no norte e
noroeste do Paraná. No ciclo anterior
(2018/19) foram visitadas 24 proprie-
dades rurais e nesse último (2019/
20), mais 25.  

REDUZIR PERDAS - De acordo com
Henrique Debiasi, “a agricultura é a
arte de reduzir as perdas, pois os ma-
teriais, como sementes, já chegam
com todo o seu potencial produtivo.
Por isso, quanto melhor o produtor
manejar o seu solo e empregar adequa-
damente os recursos, menos ele irá
perder em produtividade”.

MANEJO - Nesse contexto, a forma
como o solo é manejado acaba sendo
decisiva e não vai adiantar investir ape-
nas em adubação química, deixando de
lado os aspectos físico e biológico. Se
o solo estiver compactado – o que é
comum na realidade da agricultura pa-
ranaense – as raízes vão se aprofundar
cerca de 20 cm, enquanto que em solo
não compactado o sistema radicular
pode alcançar o dobro em profundi-
dade, assegurando um ambiente mais

favorável às plantas ao reduzir os efei-
tos de veranicos.

INSUMOS - O pesquisador chamou
atenção para o fato de o produtor ob-
servar alguns quesitos básicos e ele-
mentares para o sucesso do seu
negócio, entre os quais uma análise de
solo – o que lhe permitirá fazer a re-
posição de nutrientes de acordo com
as necessidades detectadas. “Uma
análise de solo custa muito barato
diante do resultado que ela vai trazer
na colheita”, afirmou Debiasi, mencio-
nando que além dos insumos comuns –
adubos, sementes, fertilizantes e de-
fensivos – o produtor também deve
levar em conta outros “insumos”, que
dependem dele, como uma boa cober-
tura do solo, o mínimo revolvimento do
mesmo, enriquecê-lo com matéria or-
gânica, proporcionar que as raízes se

desenvolvam e também uma diversi-
dade biológica, com práticas, entre as
quais, a rotação de culturas.

INFILTRAÇÃO DE ÁGUA - “O principal
fator para a viabilidade de uma cultura
é a água, quanto mais água, maior a
uniformidade da lavoura”, ressaltou o
pesquisador, lembrando que uma visão
aérea de um campo geralmente per-
mite ver muitas falhas. Segundo ele, a
capacidade de infiltração de água au-
menta com a diversificação, sendo o
capim braquiária mais factível para a
realidade regional, cultivado em con-
sórcio com o milho de inverno ou de
forma solteira. Além dos benefícios tra-
zidos pelo seu enraizamento, que
rompe a compactação, oxigena o solo,
abre canais para a infiltração de água
e cicla nutrientes de camadas mais
profundas, a braquiária vai
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Levantamento sobre as características dos solos em diferentes regiões de
atuação da cooperativa foi tema da 73ª Reunião do Treino e Visita da instituição

Embrapa destaca Projeto
SuperSolo da Cocamar 

O agrônomo Roverson Flach, da unidade da Cocamar em Arapongas, o pesquisador Henrique Debiasi,
da Embrapa Soja, e o gerente técnico Rafael Furlanetto, da cooperativa





inibir o desenvolvimento de
ervas de difícil controle, como a buva
e o amargoso. “Os resultados do con-
sórcio milho x braquiária atingem o seu
ápice no terceiro ano.”

ARAPONGAS - Para mostrar um pou-
co dessa realidade e também do pro-
jeto SuperSolo, no dia 17 de novembro
o Rally Cocamar de Produtividade visi-
tou duas propriedades no município de
Arapongas, em companhia do pesqui-
sador Henrique Debiasi, da Embrapa
Soja, e do gerente técnico da Cocamar,
Rafael Furlanetto. 

SUSTENTABILIDADE - Na primeira,
com área de 130 hectares, há 21 anos
os proprietários fazem plantio direto e
há três aprimoraram o sistema para
torná-lo mais sustentável e garantir
mais produtividade, adotando no in-
verno o consórcio milho e braquiária
recomendado pela Cocamar. O adminis-
trador Paulo Staffen, que trabalha ali
há 31 anos, disse estar satisfeito com
o que a braquiária tem proporcionado
ao solo. No primeiro ano de consórcio
com o milho, lembrou Staffen, o capim
concorreu com a cultura de inverno, o
que já era esperado, mas nas duas sa-
fras seguintes, diante das boas condi-
ções de solo, contribuiu para um
aumento de produtividade do cereal,
sem falar dos efeitos positivos disso
sobre a cultura no verão.   

DIAGNÓSTICO - A equipe de técnicos
que acompanhou o Rally analisou as
plantas, observando o bom desenvolvi-
mento das raízes, e coletou amostras
para fazer um diagnóstico rápido de es-
trutura de solo, que permite saber, por
exemplo, sobre como está sendo a in-
filtração de água.

SAÚDE DO SOLO - O pesquisador da
Embrapa, Henrique Debiasi, mostrou
que o solo coletado se desprendeu
com facilidade, em torrões pequenos,
possibilitando a infiltração da água da
chuva. “Essa é uma propriedade que
se pode considerar sustentável”,
disse, uma vez que o investimento é
feito pensando, principalmente, na
saúde do solo. Com a boa infiltração,
ocorre também o armazenamento de
água – condição para que as plantas,
ao desenvolver raízes mais profundas,

suportem por mais tempo uma estia-
gem. 

SEM COBERTURA - O mesmo diagnós-
tico foi efetuado em outra propriedade
no mesmo município, onde a soja havia
sido semeada em solo sem qualquer
tipo de cobertura. Desta vez, se obser-
vou que as raízes das plantas não se
desenvolvem devido à compactação,
comprovada pela coleta de amostras,
que resultou em torrões grandes e
compactos. Furlanetto explicou que
embora houvesse ainda umidade na ca-
mada inferior, as raízes não conseguiam
acessá-la, diferente do que se viu na
propriedade anterior.

RESULTADOS DESIGUAIS - “Nas duas
propriedades foram utilizados, possivel-
mente, os mesmos insumos, havendo
o mesmo investimento. Inclusive o solo
argiloso apresenta características se-
melhantes.  No entanto, os resultados
com certeza vão ser muito desiguais”,
comentou o gerente técnico da Coca-
mar.
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Na propriedade em Arapongas, plantio direito foi adotado há 21 anos

Em outra propriedade em Arapongas, a lavoura sofre com a falta de cobertura no solo
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O
s benefícios trazidos pelo pro-
grama de renovação de áreas
de cana-de-açúcar e pasta-
gens implementado pela Coca-

mar em parceria com usinas e pe-
cuaristas na região oeste paulista, estão
gerando novas parcerias até mesmo fora
do estado vizinho. 

TRANSFORMAR - A Fazenda Tucano,
com 2,8 mil hectares em Paraíso das
Águas (MS), fez a semeadura de soja em
1 mil hectares. Seu proprietário, José
Carlos de Oliveira Fernandes Neto, mo-
rador em Araçatuba (SP), vinha traba-
lhando com pecuária de corte e cultivo
de cana-de-açúcar. Ao conhecer o pro-
grama da Cocamar, disse que ficou inte-
ressado e seu objetivo é transformar a
fazenda, melhorando a qualidade dos
pastos e agregar mais uma fonte de

renda com a soja. Ele comentou também
que se encorajou a ingressar nessa ati-
vidade graças ao apoio técnico oferecido
pela cooperativa, pois nunca havia lidado
com a oleaginosa, que entra para fazer
a reforma de pastagem. 

SALTO - De acordo com o gerente de
novos negócios da Cocamar e idealizador
do programa, Marco Antonio de Paula, a
área saltou de 5,2 mil hectares na tem-
porada anterior para cerca de 25 mil em
2020. Estão inclusos espaços destinados
à reforma de canaviais e também de pas-
tagens, que são arrendados pela coope-
rativa e subdividos entre 90 produtores
do Paraná e de São Paulo, mediante
acompanhamento técnico especializado. 

OPORTUNIDADES - Para a Cocamar, que
fornece todos os insumos e garante o

recebimento da produção, por meio de
parceria com uma empresa em Chapa-
dão do Sul, o programa é uma forma de

gerar oportunidades aos produtores e
ajudar a fortalecer a economia dessas
regiões.

A área saltou de 5,2 mil hectares na temporada anterior para cerca de 25 mil em 2020

Programa de renovação de áreas chega ao MS
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Por Lutero de Paiva Pereira

O
significado da palavra alarme
é “às armas”, ou seja, um
apelo para se tomar armas
para atacar ou resistir a um

ataque, visando manter a integridade fí-
sica ou patrimonial. O pensamento alar-
mista é, por conseguinte, um modo de
despertar as pessoas para luta ou um
estado de luta, já que o inimigo se avi-
zinha.

INIMIGO - Quem é o inimigo que o agro
pensamento alarmista vem sugerindo
combate ultimamente? Por mais incrível
que possa parecer, é o próprio agrone-
gócio. Em eventos que se propõem a
discutir problemas ligados ao agronegó-
cio, por mais estranho que possa pare-
cer, é o agro, ou seja, o campo, que é
apontado como inimigo a ser enfren-
tado. Afinal, como afirmam, o agro es-
quenta o planeta, polui as águas, de-
grada a terra, adoece o homem e a con-
tinuar a saga assassina, não garantirá
futuro para ninguém.

CÍRCULOS - Nestes círculos tão fecha-
dos de teóricos, é preciso conferir se os
ilustres palestrantes já pisaram a terra
para além dos limites estreitos da área
urbana, se sabem que existe vida para
além do ambiente da cidade, se não
ignoram que é de um quadrúpede que
vem o leite e não da caixinha e, por fim,
se estão dispostos a terem encontros
somente com break, mas sem coffee.

SEM CONHECIMENTO - Com raríssimas
exceções, conhecem o conceito jurídico
de imóvel rural, mas não o imóvel pro-
priamente dito, menos ainda as ativida-
des que nele são desenvolvidas por
pequenos, médios e grandes produtores
rurais. Adeptos de uma corrente filosó-

fica que ignora o que julga saber, vão por
aí a semear perplexidade aos ouvidos
inocentes dos que processam fé irres-
trita em suas palavras.

SUSTENTADOS - E o pior de tudo isto é
que falam contra o agro, embora sejam
sustentados pelo agro, pois, se o campo
deixar de produzir, nenhum deles se
mantém de pé para falar, muito menos
nós, mesmo assentados, para ouvir.

MUDANÇA - É tempo de uma atitude

nova em favor do agro, de um “agro
pensamento acalentador”, que seja
capaz de ver as coisas excelentes que o
agronegócio vem produzindo, pois o
bem-estar que ele oferece à cidade em
termos de tranquilidade social e ordem
pública, sem falar ainda em emprego,
renda e riqueza, é algo sem igual.

ARMAS ÀS MÃOS - Se temos que
tomar armas às mãos, que sejam para
nos defender desse pensamento alar-
mista contra o agro, pois viemos da

terra e para a terra voltaremos, e no
intervalo entre estes dois momentos, é
a própria terra que nos faz existir.

INVASÃO DE IDEIAS - Se pensarmos
melhor, podemos fazer melhor. Já dizia
Victor Hugo: É possível resistir à invasão
de exércitos; à invasão das ideias não
será possível.

Se pensarmos melhor, podemos fazer melhor.
Já dizia Victor Hugo: É possível resistir
à invasão de exércitos; à invasão
das ideias não será possível

OPINIÃO

Pensamento alarmista contra o agro – é preciso mudar. 

Agronegócio, em defesa
do agronegócio

Lutero de Paiva Pereira –
Advogado especializado em direito
do agronegócio em Maringá (PR).
Contato: www.pbadv.com.br /
pb@pbadv.com.br



S
empre viabilizando novas
oportunidades de negócios
aos cooperados, a Cocamar
assegurou a possibilidade aos

cooperados proprietários de pequenas
áreas de obterem um valor adicional
pela sua produção de soja. 

BIODIESEL - Eles tiveram direito a um
bônus de R$ 1,20 por saca do grão
com o Selo Social, um programa inter-
ministerial do governo federal que tem
como finalidade promover a inclusão
do biodiesel na matriz energética bra-
sileira e fortalecer a agricultura fami-
liar.  

PRONAF - Participam produtores que
possuem propriedades com até quatro
módulos fiscais e sejam enquadrados
no Pronaf (Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura Familiar),
com DAP (Declaração de Aptidão ao

Pronaf) ativa e tenham feito o CAR
(Cadastro Ambiental Rural). 

GARANTIA - Eles devem ter feito a en-

trega de 100% de sua safra na Cocamar
até o dia 30/11. De acordo com a coope-
rativa, o prazo para que a venda de soja
ocorra se justifica pelo fato de que o mer-

cado de grãos se encontra em constante
oscilação. Fixar em novembro foi uma for-
ma de garantir o valor atual e não correr
riscos com eventuais perdas futuras.

GERAL
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Pequeno produtor de soja tem Selo Social 



A
Loja Cocamar (www.lojacoca-
mar.com.br) - E-commerce da
Cooperativa Agroindustrial,
fundada em 1963 em Maringá

- convocou seus colaboradores para
uma manhã de imersão.  Executivos e
especialistas da área de e-commerce
estiveram presentes no encontro,
entre eles Luiza Severo - Head de E-
commerce da Canon, Mariana Cas-
triota - Head do Marketplace Magalu,
Gus Moreira - Keynote Speaker e ex
Global Google, Rodrigo Rio - Head de
Marketing Digital e E-commerce Philips
Latam, Henrique Kogutt - Head da Ko-
gutt Consultoria e Hele Moura - presi-
dente do Comitê de Líderes de
E-commerce de São Paulo.

MUITO QUE FAZER - O evento recebeu
o nome de “Cocamar Digital Day" e
contou com mais de 3 horas de dura-
ção. Os colaboradores conheceram
mais sobre a Loja Cocamar e descobri-
ram que, mesmo com o pioneirismo da
cooperativa, o e-commerce foi implan-
tado em 98, ainda há muito que fazer
para transformar toda uma cadeia.

CRESCIMENTO - “O evento tem a ver
com o crescimento da empresa. Com a
chegada da pandemia, houve uma acele-
ração nas mudanças e pudemos observar
o quanto amadureceu nosso e-com-
merce. Por isso, concluímos que esse meio
é importantíssimo para os nossos produ-
tores. Temos aqui na Cocamar um grande
time para proporcionar aos produtores
grandes negócios”, explicou o vice-presi-
dente da Cocamar, José Cícero (Zico).

DA PORTA PRA DENTRO - A gerente de
marketing e comunicação Cristiane
Kondo, realizou a abertura do evento e
conduziu o bate-papo com os palestran-

tes. Logo, a presidente do Comitê de Lí-
deres do E-commerce, Hele Moura ini-
ciou a conversa explicando quais os de-
safios e o futuro do e-commerce. Falou
que mesmo com o pioneirismo da Coca-
mar os desafios para essa jornada digital
ainda são grandes. A especialista desta-
cou que para ter sucesso é preciso o en-
volvimento de todas as áreas e de todas
as pessoas. Ela explicou que não existe
sucesso se a mudança não acontecer “da
porta pra dentro”, ou como dizem no
campo “Da porteira pra dentro”.

QUEM SOBREVIVE - O próximo convi-
dado foi o especialista Henrique Ko-
gutt, que falou sobre “Como as estra-
tégias comerciais podem alavancar o e-
commerce”. Ele lembrou da importân-
cia do envolvimento das lideranças para
o sucesso deste movimento. Também
fez uma pergunta: porque algumas em-
presas não conseguem ser digitais.
Então, mostrou uma imagem para re-
tratar empresas nas quais, ao invés de
montarem um único barco, os envolvi-
dos pensam em elaborar apenas seu
próprio meio de locomoção. Ao final,
Henrique trouxe uma reflexão: “Não é
o mais forte que sobrevive, nem o mais
inteligente. Mas o que melhor se adap-
ta às mudanças”.

TRANSFORMAÇÃO - Outra convidada
foi Luiza Severo, que mostrou como
aconteceram as mudanças na trans-
formação digital da centenária Canon.
Expôs como foi o impacto dessa trans-
formação no relacionamento com o
cliente; na melhora da eficiência e pro-
dutividade; na economia dos recursos;
na tomada de decisão e na colaboração
entre as áreas. Além disso, comentou
que foram muitos desafios que a gi-
gante chinesa enfrentou, como cultura

corporativa; a limitação do budget e
burocracia interna.

E-COMMERCE - Luiza falou também
sobre a importância do CRM e integra-
ção da comunicação para o aumento
das vendas. Segundo ela, o e-com-
merce veio para ficar e está atuando
em todos os segmentos. Um exemplo
é o modelo de comércio de calçados.
Antes as pessoas se perguntavam
como vender sapatos pela internet.
Hoje, se perguntam como uma loja
cresce sem ter um e-commerce.

ON-LINE - Mariana Castriota foi a pró-
xima convidada e apresentou o sucesso

do marketplace Magalu. Ela começou
fazendo a pergunta: por que vender on-
line? Explicou como as vendas online
correspondem a 5% do que é transa-
cionado no varejo. Falou também que a
cada ano mais pessoas realizam com-
pras online e com a globalização, as
fronteiras são rompidas.

INOVAÇÃO - Os presentes puderam
saber detalhes sobre o sucesso do
Magazine Luiza, que hoje possui mais
de mil lojas e está presente em 18 es-
tados do país. Seu modelo de negócio
se caracteriza como uma plataforma
digital com pontos físicos. Também
tratou das vantagens e dos

EVENTOS

Cooperativa promove bate-papo online com os principais nomes do mercado
digital, para falar de transformação digital e e-commerce no agronegócio

Cocamar Digital Day
traz grandes nomes
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Conversa com palestrantes durou cerca de 3 horas





benefícios de estar no Ma-
galu. Além disso, explicou um pouco de
como fortalecer a empresa na era de
tanta tecnologia e novidades.  Ao final,
Mariana deu uma dica: lembra-se que
o comodismo e o conforto são péssi-
mos amigos da inovação.

GOOGLE - A palavra foi dada ao Gus
Moreira, que mostrou o case do Google
“Tá no Mapa”, parceria com AfroReg-
gae. A gigante mapeou favelas cariocas
que não apareciam em detalhes no Goo-

gle Maps ou Google Street View e foi
sucesso absoluto. Por conta deste pro-
jeto, Gus fundou o Cavoc Consulting.
Explicou mais sobre OKRs - Objetivos e
Resultados e como as empresas podem
ter resultados concretos. Além disso,
também mostrou como aprender com
erros e falou sobre um colaborador que
derrubou o Google por 40 minutos e
como ele, ao invés de ser demitido, po-
de ficar na empresa, e ainda, ser pro-
movido. Para ele, a transformação digi-
tal não é um evento, é uma jornada.

VOZ E AUDIÊNCIA - Para terminar, a
palavra foi de Rodrigo Rio, que trouxe
o tema “Importância da análise compe-
titiva na internet como atributo a
Transformação Digital”. Explicou, prin-
cipalmente, que na pandemia de Covid-
19 o fluxo online aumentou por conta
do isolamento social. Rodrigo recordou
a importância do fluxo de compra na
análise competitiva na internet. Desta-
cou ainda que o consumidor ganhou
voz, e que além da voz, ganhou audiên-
cia. Após explicar sobre como trans-

formar crise em negócios, o profissio-
nal deu algumas dicas de ferramentas
que auxiliam o monitoramento das
marcas no digital.

SEM VOLTA - Para encerrar o evento,
Leandro Teixeira, superintendente de
relação com o cooperado Cocamar,
falou sobre o e-commerce ser um ca-
minho sem volta, independente do se-
tor. “Precisa-se investir recursos e
tempo e é o que a Cocamar já está fa-
zendo”, afirmou.
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Um projeto piloto inovador de agricul-
tura digital que tem o suporte de esta-
ções meteorológicas e foi conduzido
neste ano pela cooperativa Cocamar e
parceiros, fez parte dos assuntos dis-
cutidos dia 25/11 durante o Encontro
Nacional das Cooperativas Agropecuá-
rias (Enca), promovido pelo Grupo Co-
necta. Com uma programação total-
mente online, o evento começou dia 24
e prosseguiu até 26/11.  

ESTAÇÕES - De acordo com a apresen-
tação feita pelo gerente técnico da coo-
perativa, Rafael Furlanetto, foram
instaladas dez estações meteorológicas
em propriedades de cooperados produ-
tores de trigo, na região norte do Pa-
raná, durante o último período de in-
verno.

MONITORAMENTO - O gerente expli-

cou que o objetivo foi fazer o monitora-
mento de doenças que afetam a cultura,
sendo que cada unidade cobriu um raio
de 20 quilômetros: “A estação funciona
coletando dados climáticos de hora em
hora e, por meio de cálculos matemáti-
cos, verifica o risco de ocorrência de
doenças, entre as quais a ferrugem”. 

TOMADA DE DECISÃO - Com base nas
informações, um profissional faz a visto-
ria das áreas, possibilitando que técni-
cos e produtores, ao acessarem um
aplicativo, tenham ideia do potencial de
severidade para tomar a decisão quanto
ao controle preventivo. 

AGRICULTURA 5.0 - Segundo Furla-
netto, o projeto faz parte da agricultura
5.0, em que todos os elos da cadeia
estão conectados, e será repetido em
2021.

Projeto inovador é apresentado no Enca

EVENTOS

Estações meteorológicas ajudam a verificar
o risco de ocorrência de doenças



A
Cocamar está representada
nos Conselhos Consultivos que
o IDR-PR (Instituto de Desen-
volvimento Rural do Paraná)

criou para serem porta-vozes da comu-
nidade “e que vão contribuir para a en-
trega de resultados ainda mais po-
sitivos para a produção de riqueza no
campo”, conforme afirmou o diretor-
presidente da instituição, Natalino
Avance de Souza.

No dia 5/11, Souza esteve em Maringá
para participar da reunião de instala-
ção do Conselho Consultivo da Mesor-
região Noroeste. Entre os integrantes
titulares a quem ele deu posse está o
gerente executivo técnico da coopera-
tiva, Renato Watanabe. Já o gerente
técnico Emerson Nunes participa como
suplente do Conselho Consultivo da
Mesorregião Norte, em Londrina. 

CONSELHOS - Ao todo, serão sete
conselhos mesorregionais instalados
no Sudoeste, Centro, Noroeste, Oes-
te, Centro-Sul, Norte e Metropoli-
tana/Litoral. “No Noroeste, temos uma
janela de oportunidades para aprimorar
o processo produtivo, com o uso de
tecnologia, inovação, e capacitação
continuada dos atores no agronegó-
cio”, destaca o presidente do IDR-PR.
Os conselhos vão sugerir ações a
serem adotadas, acompanhar a evolu-

ção dos projetos e validar os resulta-
dos conquistados, com foco no desen-
volvimento social, evolução econômica
e preservação e conservação ambien-
tal.

COORDENAÇÃO - O secretário de Es-
tado da Agricultura e do Abasteci-
mento, Norberto Anacleto Ortigara,
comenta que “o papel dos integrantes
dos Conselhos é determinante para o
Paraná alcançar um patamar ainda
mais elevado em produtividade agrí-
cola, agregação de valor e qualidade de
vida no campo”.Cada conselho reúne
11 integrantes nas cadeiras de titula-
res e outros 11, nas de suplentes. Na
Mesorregião Noroeste, a coordenação
ficou a cargo da presidente da Socie-
dade Rural de Maringá, Maria Iraclézia
de Araújo.

OBJETIVO - O próximo passo será a
criação de câmaras técnicas para au-
xiliar o trabalho do Conselho. A quanti-
dade e o tema em que cada uma vai
atuar serão definidos de acordo com as
realidades particulares de cada região.
Os conselhos consultivos mesorregio-
nais são uma novidade na estrutura or-
ganizacional do recém-criado IDR Pa-
raná. O objetivo é ouvir os represen-
tantes dos parceiros institucionais do
Instituto e colher subsídios para a for-
mulação de projetos, programas e ati-

vidades que provoquem impactos no
desenvolvimento rural em todo o Es-
tado.

FUSÃO - O IDR é fruto da fusão do
Iapar (Instituto Agronômico do Pa-
raná); Emater (do Instituto Para-

naense de Assistência Técnica e Exten-
são Rural); da Codapar (Companhia de
Desenvolvimento Agropecuário do Pa-
raná); e do CPRA (Centro Paranaense
de Referência em Agroecologia). A
nova estrutura foi criada em dezembro
de 2019.
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Conselhos focam no desenvolvimento social, evolução
econômica e preservação e conservação ambiental

CONSELHOS

Instituto é fruto da fusão do Iapar, Emater, Codapar e do CPRA

Cocamar representa cooperados no IDR-PR
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A
seguradora Fairfax está pro-
movendo uma evolução na
oferta de seguros por meio de
parcerias com cooperativas e

outras instituições. “A parceria fun-
ciona como uma conversa direta para
o entendimento da necessidade do
cliente. O resultado é a criação de pro-
dutos aderentes às necessidades e
ainda leva tecnologia para o produtor”,
afirma Diego Caputo, gerente Comer-
cial de Agronegócios da Fairfax Brasil.

PERSONALIZADO - Segundo ele, a pri-
meira parceria visando o desenvolvi-
mento de seguros personalizados foi
firmada há quatro anos, com o Sicredi,
uma cooperativa de crédito com mais de
4,8 milhões de associados, presente em
23 estados brasileiros e no distrito fe-
deral com mais de 1,9 mil agências. “O
Sicredi é uma parceria importante.
Foram os primeiros a estimular que a
gente fosse atrás de tecnologia. A Fair-
fax é primeira seguradora a ter contato
direto com tecnologia para análise de
subscrição”, diz Caputo.

INOVAÇÃO - A Fairfax Brasil está con-
seguindo inovar no mercado de segu-
ros e se posiciona de forma ágil e
flexível, sempre apta a atender parcei-
ros estratégicos. “Buscamos estar
mais próximos do produtor e das coo-
perativas, trazendo a importância da
comunicação correta sobre o produto
seguro”, diz Caputo. “As portas da
Fairfax estão sempre abertas para
cooperativas, instituições, indústria e
revendas.”

FAIRFAX E COCAMAR - A cooperativa
Cocamar também está entre os par-
ceiros da Fairfax e essa união já trouxe
benefícios para a rotina da cooperativa.
“O principal ponto de destaque é a cus-

tomização dos produtos conforme as
necessidades dos nossos cooperados”,
afirma André Barberá, gerente de Se-
guros da Corretora Cocamar.

PROJETO - Segundo Barberá, um
exemplo disso foi o projeto desenvol-
vido pela cooperativa em 2017 que co-
labora para a reforma de canaviais.
“Temos parcerias com as usinas para
reforma das áreas de canavial reno-
vando a área com soja. A Cocamar se-
leciona produtores mais ‘tecnificados’
para essa parceria e a premissa do
projeto foi que a área tivesse seguro”,
conta Barberá. 

PILOTO - Tradicionalmente, a área de

plantio pós-cana era excluída da apólice
de seguro. Com a demanda da Coca-
mar, a Fairfax desenvolveu um seguro
agrícola desenhado especialmente para
atender essa iniciativa, passando a as-
segurar a safra de soja focada em re-
novação de cana. O projeto passou a
contar com o seguro da Fairfax em
2019. No ano passado, em fase piloto,
foram assegurados 5 mil hectares. A
parceria deu certo e a área assegurada
já deu um salto expressivo. “Para a
safra de verão 2020/21 estamos com
20 mil hectares assegurados com esse
produto que foi customizado”, conta
Barberá.

MÁQUINAS - Entre os produtos per-

sonalizados da Fairfax, vale a pena citar
também o seguro desenvolvido para as
máquinas da cooperativa. O seguro foi
customizado para assegurar o maqui-
nário em demonstração de campo, ou
seja, máquinas agrícolas de revenda da
cooperativa que são testadas por agri-
cultores interessados em comprar
equipamentos.

AUTONOMIA - “Destaco a autonomia
local da Fairfax em movimentar o pro-
duto seguro para onde o cliente pre-
cisa. A autonomia local é importante
porque traz agilidade ao processo de
criação de produtos customizados às
demandas dos clientes”, opina Bar-
berá.

PARCERIA

Em conjunto com a Cocamar, a Fairfax, seguradora canadense que tem autonomia
local e agilidade, criou produtos conforme as necessidades dos clientes

Seguros personalizados
beneficiam cooperados

Um exemplo de seguro personalizado é o voltado para o projeto de reforma de canaviais



O
s produtores que aderirem
ao Grupo Regional Cocamar
do Consórcio de maquiná-
rios agrícolas John Deere

estarão participando de um sorteio,
ao término da venda das 180 cotas,
de um trator modelo 5060E sem ca-
bine. Isso já seria um bom atrativo
para quem investe na renovação ou
ampliação do parque de máquinas por
meio desse modelo de negócios, mas
a especialista de consórcios da con-
cessionária, Kellin Obana, explica que
o grupo oferece uma série de outros
diferenciais.

BENEFÍCIOS E VANTAGENS - Pri-
meiro que o consórcio é uma forma
acessível de investir na aquisição de
produtos John Deere, sendo as par-
celas distribuídas em 80 meses. “É a
primeira vez na nossa região que
temos um grupo de consórcios exclu-
sivo, oferecendo benefícios e vanta-
gens ainda maiores que os outros
consórcios em geral. Nesse caso, por
haver um número menor de integran-
tes em comparação ao nacional, há
mais chances de contemplação”, cita.
Em 6 meses, o grupo contemplou 12

cotas, sendo 6 por sorteio e 6 por
lance fixo de 30%.

SIMPLES E ÁGIL - A especialista ex-
plica ainda que há simplicidade e agili-
dade da análise de crédito, que está a
cargo da própria concessionária. São
necessários do interessado apenas os
documentos pessoais, comprovante
de rendimentos e o preenchimento de
um cadastro.

CUSTOS MENORES - O próprio equi-
pamento fica em garantia da opera-
ção, dispensando a hipoteca de terras
e a elaboração de projeto, além do
que o consórcio tem custos menores,
pois não prevê taxas extras e nem
juros. Kellin completa: “atrativos é o
que não falta, o consórcio é uma
oportunidade que precisa ser aprovei-
tada pelo produtor, com segurança e
facilidade”.

CONSÓRCIO
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O equipamento fica em garantia, dispensa hipoteca de terras e elaboração
de projeto, custos são menores, pois não prevê taxas extras, nem juros

John Deere oferece
grupo exclusivo para Cocamar

Especialista diz que a
simplicidade e agilidade

na análise de crédito



Por Elizeu Vicente dos Santos (*)

A
expectativa de a população
mundial atingir 9 bilhões de
habitantes em 2050, deman-
dando uma quantidade cres-

cente de alimentos, impõe um grande
desafio para a agricultura, como a ne-
cessidade de aumentar a produtividade
na mesma área plantada, com redução
de custos e respeitando a conservação
dos recursos naturais. Especialistas
afirmam que nos próximos 30 anos te-
remos que produzir mais alimentos do
que toda a quantidade já produzida du-
rante a toda a história passada.

DESAFIOS - Ao mesmo tempo, eventos
climáticos extremos afetam a produ-
ção agrícola, consumidores exigentes
demandam alimentos mais nutritivos,
funcionais e produzidos de forma sus-
tentável, a população concentra-se
cada vez mais nos centros urbanos e
torna-se mais longeva, enquanto cres-
ce o deslocamento dos indivíduos do
campo para as cidades e o envelheci-
mento da população rural. Além disso,
surge a ameaça do coronavírus impac-
tando todos os setores, desde a
saúde, a educação e o agronegócio até
a economia, entre outros. Isso coloca
a agricultura frente a dois desafios im-
portantes que são: sustentabilidade e
segurança alimentar.

MAIS PRODUÇÃO - Uma vez que a

oferta de terras disponíveis para prá-
tica da agricultura está estabilizada e
até reduzindo em alguns países, para
superar todos esses desafios são ne-
cessários a geração e o uso de novas
tecnologias, de forma a se tirar mais
produção do mesmo talhão. A agrega-
ção de tecnologia sempre foi o grande
promotor de aumento de produtividade
(figura 1). 

AGRICULTURA DIGITAL - Dessa forma,
para que o Brasil possa garantir, ou
mesmo ampliar, sua capacidade de pro-
dução com sustentabilidade, ao mesmo
tempo em que atende à demanda glo-
bal por segurança alimentar e nutricio-
nal, tornam-se necessárias a moder-
nização, a tecnificação e a inovação em
toda a cadeia de produção agrícola,
convergindo para a agricultura digital
ou agricultura 4.0, numa analogia à in-
dústria 4.0, como resultado da trans-
formação digital do setor. 

PROPRIEDADE DO FUTURO - A palavra

digital, deriva da palavra dados, por-
tanto a agricultura digital é fortemente
alicerçada na disponibilidade de dados
existentes para a fazenda ou talhões,
bem como as informações derivadas do
mesmo. Na figura 2, podemos ver o
exemplo de uma fazenda que faz parte
do projeto “Propriedade do Futuro” da
Cocamar, onde, após várias investiga-
ções e análises, o produtor começa a

manejar sua propriedade não mais pela
média, mas, de forma localizada. Na fi-
gura 3, é possível ver um mapa de apli-
cação de potássio em taxa variável,
visando à correção e suprimento de
nutriente conforme a disponibilidade no
local, e não mais pela média.

MAIS DO MESMO - Dessa forma, en-
tendendo cada vez mais o que acon-
tece sobre a propriedade e fazendo as
devidas interpretações e análises ba-
seadas em dados estruturados, é pos-
sível ir avançando na agricultura de
precisão no intuito de tirar mais do
mesmo talhão.

(*) Gerente de Agricultura de
Precisão da Cocamar Máquinas -
Concessionária John Deere

Figura 3 -  Fazenda Cachoeira –
Aplicação de potássio para correção
à nível de 5% da CTCFigura 2 – Fazenda em - Arapongas – PR - Diversas camadas de mapas
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Entendendo o que acontece na propriedade e fazendo as devidas interpretações e
análises, é possível avançar na agricultura de precisão e tirar mais do mesmo talhão

Dados, novo e poderoso insumo da lavoura

Figura 1 - Evolução das tecnologias e produção de alimentos por produtor/pessoa



A
Cocamar Máquinas, conces-
sionário John Deere, partici-
pou da 3º Edição Digital do
AgroBIT Brasil, realizado de

10 a 11 de novembro, sendo também
uma das patrocinadoras. O objetivo do
evento é promover uma agricultura
sustentável, que busca unir a tecnolo-
gia, inovação, sustentabilidade, pes-
soas e o campo, para reescrever o
futuro. 

O AgroBIT foi estrategicamente pen-
sado para promover parcerias e net-
working dentro do universo agro,
reunindo líderes, produtores, produto-
ras e profissionais de todo o país, apre-
sentando as principais referências de
cases nacionais e internacionais, para
desenvolver e acelerar o agronegócio
no Brasil.

PRODUTOS - Em seu estande virtual, a
concessionária optou pela divulgação
de produtos altamente tecnológicos
como o Piloto Automático John Deere
ATU300, as Colheitadeiras John Deere
Série S700 e o Distribuidor de Nu-
trientes M4040DN John Deere. 

JOHN DEERE CONECTA - Também di-
vulgou a John Deere Conecta, uma pla-
taforma online que vem revolucionando
a forma de se relacionar com a marca
e suas tecnologias. A plataforma conta
com funcionalidades que integram o
real e o virtual, com o objetivo de criar
um ambiente com imersão e informa-
ção sobre os produtos, característi-
cas, funcionalidades e soluções
ofertados pela John Deere. 

PALESTRA - O gerente de Agricultura
de Precisão da Cocamar Máquinas, Eli-
zeu Santos, participou ainda como pa-

lestrante no painel “Dados: O Novo e
Poderoso Insumo da Agricultura”. 

Cocamar Máquinas marca
presença no Agrobit Brasil
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Live com o consultor Eduardo Bassan marcou a comemoração da data



E
m novembro, a Unicampo - Coo-
perativa de Trabalho dos Profis-
sionais de Agronomia Ltda -
completou 28 anos de trabalho

“graças à dedicação e ao comprometi-
mento dos cooperados e colaboradores”,
ressaltou o diretor presidente da coope-
rativa, Luciano Ferreira Lopes, na aber-
tura da “live”, realizada no início de no-
vembro com o consultor Eduardo Bas-
san, sobre a importância do trabalho coo-
perativista. O evento foi organizado para
marcar a comemoração.

AGRADECIMENTO - Na abertura, Lu-
ciano agradeceu aos cooperados, colabo-
radores, parceiros tomadores de serviço
e fornecedores. “Só chegamos aos 28
anos graças à colaboração de todos”. Ele
destacou também o trabalho e o em-
penho dos pioneiros e dos ex-presidentes
da Unicampo: Reginaldo Teodoro de
Souza, Marino Hideo Akabane, Antônio
Carlos Marcolli e Nivaldo Barbosa de
Mattos.

COMPROMETIMENTO - “O futuro da
Unicampo depende do comprometi-
mento, da dedicação e do empenho de
cada cooperado, além da qualidade de
serviço de cada um. A Unicampo pode
fornecer as ferramentas que auxiliam na
execução do trabalho, mas o principal in-
grediente, o diferencial, são o conheci-
mento e a qualidade do trabalho do
cooperado”, afirmou Luciano.

RECONHECIMENTO - O diretor presi-
dente lembrou ainda as dificuldades en-
frentadas por todos no início. “Tudo era
muito novo”, disse. Mas, que o reconhe-
cimento nacional hoje mostra que estão
no caminho certo. “Somos respeitados
no setor, um empreendimento consoli-
dado, e permanecer vai depender de cada
cooperado”. 

NÚMEROS - Também presente no
evento, o diretor vice-presidente, André
Carlos Garcia Vilhegas,destacou o cres-
cimento da cooperativa em todo o Brasil.
Atualmente são 1.650 cooperados ativos
no mês e 2.500 que tiveram atuação no
ano. “A cooperativa está presente em
toda a fronteira agrícola do Brasil”, com-
plementou.

OPORTUNIDADE - Segundo Luciano, mais
de 80% dos cooperados têm menos de
35 anos, o que mostra que a cooperativa
tem sido uma importante oportunidade
para jovens profissionais, que estão in-
gressando no mercado de trabalho, e que
usam a cooperativa como vitrine profis-
sional. “São jovens com amplo conheci-
mento tecnológico e técnico, dedicados,
pró-ativos, comprometidos e que ajudam
a Unicampo a ser o que é”, citou.

PRIMEIRA EXPERIÊNCIA - Recém-for-
mado em engenharia agronômica, em
2013, o cooperado da Unicampo, Alexan-
dre Guivernau Gaudens Rycheta Correia
buscava sua primeira oportunidade de
trabalho quando acessou o portal Uni-
campo para conhecer a cooperativa. Se-
lecionado, percebeu desde o início “quão
grande e cordial era a cooperativa, que
sempre defendeu os direitos da classe
agronômica”. Atualmente ele gerencia os
projetos da Unicampo/Corteva Brasil.

PAIXÃO - “Já foram quase oito anos de
trabalho, com muita ética e responsabi-
lidade. Sou muito grato a Unicampo que
abriu as portas para o mercado de tra-
balho e que ao longo desta jornada pro-
fissional me acolheu rapidamente nos
momentos que precisei. Tenho paixão
pela cooperativa, que cuida dos coopera-
dos como o bem mais precioso e garante
nossos benefícios durante a prestação de
serviços”, afirmou.

LUGAR CERTO - Alexandre comentou que
a Unicampo na área profissional é como
os pais na vida pessoal. “Lembro quando
nossos pais perguntavam se já tínhamos
pegado a jaqueta, pois iria esfriar, e aler-
tavam quanto à velocidade na direção. A
Unicampo nos pergunta se nosso
EPI/carro esta em boas condições de uso
e assegura que não seja ultrapassada a
velocidade permitida, entre outras coi-
sas. Quando há esse grau de importância,
é sinal que você está no lugar certo”,
disse.

ATUAÇÃO AMPLA - Cooperado a pouco
mais de três anos, o engenheiro agrô-
nomo Rodrigo Coutinho presta serviços
á Bayer, através do Projeto AGD, e faz
parte do Conselho Fiscal da Unicampo, o
que permite uma participação ainda
maior na cooperativa. “Quando me asso-
ciei, abriu-se a oportunidade de entrar no
mercado de trabalho. A Unicampo tem
uma grande área de atuação, por estar
presente em todo o território brasileiro,
de norte á sul, e por atender diversas
empresas do setor do agronegócio. Por
isso, proporciona á seus cooperados
oportunidades de trabalho nos diversos
ramos ligado ao segmento”.

CRESCIMENTO - Rodrigo citou que já
trabalhou em outros setores, mas foi
através da Unicampo que conseguiu
crescer profissionalmente. “A coope-
rativa dá total apoio e voz para o coo-
perado opinar e contribuir com a
melhoria, tanto no trabalho que de-
sempenha, quanto para o fortaleci-
mento da cooperativa. A remunera-
ção, a valorização do profissional e os
benefícios são também agentes moti-
vadores para o nosso trabalho junto á
Unicampo”.

FORÇA -Mostrando a força do coope-
rativismo em todo o mundo, Eduardo
Bassan disse que sua palestra que
40% dos 7,2 bilhões de habitantes do
mundo estão ligados ao cooperati-
vismo em mais de 100 países. “Um em
cada sete habitantes participa de uma
cooperativa e esse número é cres-
cente o que mostra que o cooperati-
vismo tem agregado à vida das
pessoas”. Bassan ressaltou que o coo-
perado é a cooperativa e que o empre-
endimento é de todos.” Não tem como
ser um bom cooperado sem ter arrai-
gado em si os princípios cooperati-
vista”, finalizou.
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Para o presidente, Luciano Ferreira Lopes, o futuro depende da dedicação,
comprometimento e empenho de cada cooperado, além da qualidade de serviço

Unicampo comemora
28 anos em crescimento

Live com o consultor Eduardo Bassan marcou a comemoração da data





D
e uma agricultura extrati-
vista e pouco mecanizada
para uma agricultura susten-
tável, com uso de tecnologia

e mais rentável. Em 35 anos foram
muitas as mudanças adotadas pelos
produtores rurais, garantindo maior
produtividade no campo. Neste perío-
do, o produtor contou com um parcei-
ro fiel, que também cresceu, mas man-
tém a essência de oferecer um atendi-
mento próximo: a Sicredi União PR/SP.

PRODUTOS - Sempre atenta às neces-
sidades do produtor, a cooperativa
está facilitando a contratação de cré-
dito rural, com a adoção de assinatu-
ra digital e renovação simplificada. O
produtor também conta com ampla
gama de produtos e serviços, como li-
nhas para financiamento de veículos,
crédito para compra de equipamentos
de agricultura de precisão e sistema de
energia fotovoltaica, garantindo a mo-
dernização no campo e a sustentabili-
dade. 

PARCEIRA - A cooperativa surgiu com
um grupo de produtores que enfrenta-
vam dificuldades para acessar o crédito
rural no mercado financeiro. Hoje a Si-
credi União tem orgulho de ser grande
parceira dos produtores, com uma
carteira de crédito rural que soma R$
1,38 bilhão, sendo R$ 1,122 bi de cus-
teio e R$ 259 milhões de investimento.
Cerca de R$ 900 milhões foram libera-
dos apenas em 2020, sendo mais de
R$ 100 milhões destinados a investi-
mentos em infraestrutura, máquinas e
equipamentos. 

MELHORIAS - “Esses números nos
deixam muito felizes, porque com o
apoio da cooperativa, o produtor rural
conseguiu evoluir, tendo acesso a má-
quinas e equipamentos que contribuem
com a melhoria da qualidade de vida

tanto dos associados quanto da comu-
nidade. São mais de dez mil produtores
atendidos, sendo mais de um terço de
pequeno porte”, destaca o gerente de
desenvolvimento agro da Sicredi União,
Vitor Pasquini.

SEGUROS - Preocupada com a segu-
rança da lavoura, a Sicredi União ofe-
rece, em seu portfólio, seguros com as
melhores opções, protegendo mais
156 mil hectares, por meio de 3,3 mil
apólices, o que resulta em uma impor-
tância segurada de R$ 480 milhões. Só
neste ano os sinistros indenizados ul-
trapassam R$ 10 milhões. “Foram 263

indenizações. Se não fosse essa cober-
tura, os produtores poderiam enfren-
tar grandes problemas financeiros.
Sabemos que a lavoura é uma empresa
a céu aberto”, aponta Pasquini. 

RISCOS - Entre os produtores que
acessaram o seguro está Edvaldo Silvio
Bavelloni, que precisou acionar a co-
bertura neste ano devido à seca que
causou prejuízos ao milho safrinha. Ele
também já recorreu ao seguro para
uma safra de soja devido ao excesso de
chuvas, e assim evitou prejuízos maio-
res. “Não dá para ficar sem essa co-
bertura. A produção rural é como jogar

dinheiro na terra, não sabemos resul-
tados, e isso gera riscos”, fala o pro-
dutor que tem propriedades em Ma-
ringá e em Diamante do Norte.

INVESTIMENTOS - Além do seguro,
Bavelloni, que é associado há mais de
20 anos, comprou trator, colheita-
deira, pulverizador e plantadeira com o
crédito disponibilizado pela Sicredi
União. Para os associados e a comuni-
dade, a cooperativa conta como 110
agências, instaladas em uma área de
atuação em 109 municípios, sendo que
em 11 deles é a única instituição finan-
ceira da cidade.

CRÉDITO RURAL 

São mais de dez mil produtores atendidos, sendo mais de um terço de pequeno por te

Carteira da Sicredi União
soma R$ 1,38 bilhão
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Edvaldo Bavelloni, além do seguro, financiou a compra de vários equipamentos
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P
rato típico português, o pastel
de amendoim, inscrito pela pro-
dutora Solange de Santa da
Cunha, de Cambé e selecionado

pelo Festival de Sabores Chefs do
Campo, é uma daquelas receitas tradi-
cionais que passam de geração em ge-
ração na família, sempre ganhando um
toque pessoal. 

A produtora aprendeu a fazer o pastel
com a sogra Maria Marques Teles da
Cunha. Mas a mãe, avós, bisavós e tata-
ravós da sogra de Solange já tinham o
doce no cardápio da família. E hoje, até
as netas e netos de dona Maria vão para
a cozinha arriscar a fazer o prato. So-

lange, entretanto, ressalta que nada se
compara ao pastel de dona Maria, fale-
cida em 2011. “Além de ela fazer os pas-
teis com massa caseira, o recheio tinha
um toque especial que só ela sabia dar”,
diz a produtora.

Virou tradição a família se reunir para
fazer o pastel. Vários se juntavam para
produzir em grande quantidade, espe-
cialmente na época do Natal e Ano
Novo. Se bem armazenado, o doce
pode ficar guardado por até meses.
Hoje em dia, com a correria de todos,
poucas são as oportunidades de se
reunir para fazer ou se deliciar com o
pastel de amendoim, mas a tradição

permanece e quando isso acontece,
não sobra nada.

A família mora na propriedade, onde
cultiva soja, milho e trigo. O esposo de
Solange, Gilberto, divide as atividades
com os dois filhos, Rodolfo e Leonardo,
que o ajudam, dando continuidade ao
trabalho dos pais.

INGREDIENTES

• 1 kg de açúcar
• 500 ml de leite
• 1 kg de amendoim torrado e triturado
• 5 colheres de achocolatado 

• Uma pitada de sal
• Massa de pastel

MODO DE PREPARO

Colocar todos os ingredientes, com ex-
ceção do amendoim, em uma panela no
fogo até levantar fervura. Só então
acrescente o amendoim e mexa até en-
grossar, no ponto do recheio, como se
fosse um doce de leite pastoso. Deixe
esfriar e monte os pasteis com a
massa, fritando em óleo bem quente.
Acompanhamentos: Pode ser servido
com café, chá ou com o próprio chá de
amendoim.

RECEITA

Pastel de amendoim,
um doce tradicional

Solange aprendeu a
receita com a sogra,
mas o prato faz parte

da mesa da família
há gerações

Solange de Santa da Cunha, de Cambé, aprendeu a fazer essa delícia com
a sogra, mas o prato já faz par te da mesa da família há várias gerações
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