


C
om o objetivo de transformar
vidas, os Institutos Cocamar e
CoopConecta (da Sicredi
União PR/SP) e Lions Distrito

LD 6, lançaram no último dia 20/7 a
Campanha União Solidária 2021.

LONDRINA E MARINGÁ - No período
da manhã, em Londrina, o evento ocor-
reu no Espaço CoopConecta e, à tarde,
em Maringá, no Hotel Nobiles Soites -
Paraná Moda Park Shopping, reunindo
um número restrito de convidados. Em
ambas as cidades, o lançamento foi
transmitido pela internet,  acompa-
nhado por representantes de centenas
de entidades assistenciais de várias re-
giões dos estados do Paraná, São
Paulo e Mato Grosso do Sul.

UM FUTURO MELHOR - “A Cocamar e
a Sicredi União PR/SP cumprem de
forma exemplar o princípio sétimo do
Cooperativismo, que é a preocupação
com a comunidade”, afirmou Luiz Lou-
renço, presidente do Conselho de Ad-
ministração da Cocamar. “Assim como
o cooperativismo vem transformando
a vida de tanta gente que acredita e
investe na força da união, da coope-
ração, temos certeza que a Campanha
União Solidária pode ajudar na cons-
trução de um futuro melhor e mais
justo para tanta gente que hoje de-
pende desse envolvimento”, acres-
centou. 

COCAMAR - Lourenço compareceu aos
dois eventos, em companhia do gerente
de Cooperativismo João Sadao e da ana-
lista de Sustentabilidade Sabrina Am-
brósio. Em Londrina, a cooperativa foi
representada também pela gerente
trainee Andressa Munhoz e, em Ma-
ringá, pelo gerente da Unidade Maringá,
Adilson Nocchi.  

NÚMEROS - A campanha começou a
ser promovida em 2006, mas, desde
2018, quando foi reestruturada e pas-
sou a se chamar União Solidária, ampliou
de forma considerável o número de pes-
soas beneficiadas nos estados do Pa-
raná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.
Para se ter uma ideia da abrangência da
realização, em 2018 foram 550 mil pes-
soas beneficiadas em 31 cidades, com
o envolvimento de 150 entidades; em
2019, 690 mil, atendidas por 437 en-
tidades de 113 cidades; e no ano pas-
sado, 692 mil pessoas assistidas por
466 entidades também em 113 cida-
des. As arrecadações foram de R$ 1,3
milhão no primeiro ano, R$ 3,5 milhões
no segundo e cerca de R$ 4,1 milhões
no ano passado.

PROJETOS - A campanha, que vai de
julho a fevereiro/2022, consiste em
contemplar projetos inscritos por enti-
dades que atuam nos eixos de Assistên-
cia Social, Esportes, Cultura, Educação,
Meio Ambiente e Saúde. Os projetos

são avaliados e, sendo aprovados, as
entidades recebem cupons para serem
comercializados. Quem compra, concor-
re a prêmios e todo o recurso arreca-
dado com a venda é revertido para cada
entidade, de acordo com a venda efe-
tuada, sem qualquer desconto. Serão
sorteados três carros Fiat Argo e seis
motos Honda CG Start, havendo tam-
bém sorteios mensais de Iphones, pati-
netes e bicicletas elétricas, notebooks
e smart TVs.

ODS - Os prêmios foram adquiridos
pelos apoiadores da campanha -  a Co-
camar e a Sicredi União PR/SP. A ação
está alinhada, diretamente, a quatro

dos Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável: Erradicação da pobreza, Redu-
ção das desigualdades, Cidades e co-
munidades sustentáveis, e Parcerias e
meios de implementação. As duas coo-
perativas são signatárias do Pacto Glo-
bal da ONU.

CADASTRAR – Foram disponibilizados
1,5 milhão de cupons, dos quais 900 mil
físicos e 600 mil eletrônicos. Para con-
correr aos prêmios, o comprador terá
que cadastrar seu cupom no site da
campanha.

MAIS INFOMAÇÕES – www.campa-
nhauniaosolidaria.com.br

Serão sorteados três carros Fiat Argo e seis motos Honda CG Start, havendo também
sorteios mensais de Iphones, patinetes e bicicletas elétricas, notebooks e smart TVs

Campanha União Solidária
transforma vidas 
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SOLIDARIEDADE

Campanha lançada em Maringá e Londrina
vai de julho a fevereiro de 2022



Os desafios originados pelas intempéries
recentes serão superados pelos produtores
com a mesma garra com que eles fazem
do Brasil um grande produtor mundial
de alimentos
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C
elebrado a 28 de julho, o Dia
do Agricultor coincidiu neste
ano com um momento de for-
tes impactos provocados pelo

clima. Depois do déficit hídrico, que já
havia deixado seus efeitos nas lavou-
ras e nas pastagens nos últimos me-
ses, a sequência de fortes geadas em
junho e julho reduziu ainda mais a ex-
pectativa dos produtores quanto a
suas colheitas neste período. 

Tais fatos, que fazem parte da rotina
do agro – uma indústria a céu aberto
-, demonstram o quanto é desafiador
o trabalho do agricultor, lembrando
que quando o campo diminui a sua
produção, a sociedade em geral acaba
sentindo. Seja pela redução da oferta
de produtos, com seus desdobramen-
tos, seja pela menor geração de rique-
zas na economia.

Felizmente, mais de 60% de tudo o que
o Paraná produz está vinculado ao sis-
tema cooperativista, o que possibilita
melhores condições para que os produ-
tores, a maior parte dos quais de pe-
queno porte, consigam não apenas
superar momentos assim, como manter
o planejamento de suas safras futuras. 

Entre outras medidas, planejar inclui
fazer o seguro das lavouras, estar in-
formado quanto as novas tecnologias
e ficar atento a oportunidades para a
aquisição de insumos, de maneira a
travar os custos. 

No primeiro semestre deste ano, co-
operados da Cocamar tiveram, por
exemplo, a chance de antecipar a
aquisição de insumos para a safra de
milho de inverno de 2022, em condi-
ções bastante vantajosas e que dei-
xam o custo de produção na melhor
relação quando comparado às últimas
safras.  

Ao mesmo tempo, o trabalho perma-
nente para que os cooperados tenham
mais rentabilidade é um dos nossos
principais objetivos. Para isso, a coo-
perativa promove a transferência de
conhecimentos e tecnologias, aju-
dando os produtores a se aprimora-
rem em seus negócios. 

Nessa linha, sem poder ainda organi-
zar eventos presenciais, a coopera-
tiva realiza de 9 a 15 de agosto a
segunda edição do seu Dia de Campo
de Inverno Digital em que anuncia

uma série de interessantes novida-
des. 

Aliás, o avanço da agricultura digital,
a integração lavoura-pecuária-floresta
(ILPF) em solos arenosos e a expan-
são das áreas de renovação de cana-
viais com soja no interior de São Pau-
lo, entre muitas outras iniciativas da
Jornada do Cooperado, têm oferecido
oportunidades para que os coopera-
dos possam continuar crescendo. 

Por isso, não há dúvidas de que os
desafios originados pelas intempéries
recentes serão superados pelos pro-
dutores com a mesma garra com que
eles fazem do Brasil um grande pro-
dutor mundial de alimentos, que
cresce de forma substancial a cada
ano. E, em relação aos cooperados da
Cocamar, eles sabem que podem con-
fiar e contar sempre com o apoio e
parceria da sua cooperativa.  

Estamos preparados para receber a
safra de inverno, oferecendo a me-
lhor qualidade no atendimento e se-
gurança sanitária, com todas as
medidas necessárias para a preven-
ção da Covid.

Ser produtor é saber
superar os desafios

PALAVRA DO PRESIDENTE

Divanir Higino,
presidente da Cocamar

Com o apoio e a parceria da Cocamar, cooperados evoluem em seus
negócios e conseguem manter o planejamento das safras futuras



Q
ue tal semear o milho de in-
verno ainda antes da colheita
da soja, de maneira que a la-
voura seja implantada dentro

da janela ideal prevista pelo zoneamento
agroclimático? Isto, com certeza, é algo
que interessa e muito aos produtores
que, há anos, investem nessas duas
culturas e estão sempre às voltas com
atrasos no cultivo do cereal, o que
afeta o seu potencial produtivo. Mas
como isto seria possível? 
VISITA - A resposta é dada pelo Giro-

milho Cocamar 2021, projeto realizado
pela cooperativa com o apoio da conces-
sionária Zacarias Chevrolet. No dia 26/
7, acompanhando a equipe do programa
RIC Rural, o Giromilho visitou a vitrine
de tecnologias da Embrapa em Londrina
para conhecer um trabalho conduzido
pelo especialista José Salvador Foloni,
doutor em Produção Vegetal.

ANTECIPE - Trata-se do Programa An-
tecipe, uma prática que começou a ser
testada há 13 anos pela Embrapa

Milho e Sorgo, de Sete Lagoas (MG).
No Paraná, as pesquisas estão sob a
coordenação de Foloni e as expectati-
vas são animadoras.  

O QUE É - A prática consiste em, lite-
ralmente, antecipar a semeadura do
milho no meio das linhas da soja, quan-
do esta cultura se encontra no estádio
que os técnicos chamam de R6 ou R7,
ou seja, em início de maturação. 

AGRICULTURA DE PRECISÃO - Se-
gundo Foloni, para que isso seja viável,
é preciso lançar mão da ferramenta de
agricultura de precisão já na semea-
dura da soja, o que vai possibilitar que
o milho, igualmente recorrendo-se à
precisão, seja cultivado nas entreli-
nhas. Assim, quando a colheita de soja
acontecer, não haverá nenhum dano ao
milho, pois, conforme explica o espe-
cialista, o cereal estará no estádio de
V4 a V6 e conseguirá se regenerar do

pisoteio da colheitadeira, uma vez que
seu ponto de crescimento estará,
ainda, abaixo da superfície.

EXPERIMENTO - Em experimento na
Embrapa em Londrina, o milho foi se-
meado no dia 13 de março, 18 dias
antes da colheita da soja. Foloni diz: “é
claro que o milho vai sofrer com o
amassamento e a colheita da soja, mas
ele se recuperará”. A máquina que faz
a semeadura, desenvolvida por uma fa-
bricante nacional de equipamentos, vai
transitar pela soja sem danificar a cul-
tura. “É como se ela estivesse pen-
teando suavemente a soja”, diz Foloni,
salientando que só não pode ser
adotada uma variedade de soja que
acame. Outra exigência é que os roda-
dos do trator sejam mais estreitos,
para maior performance da trafegabili-
dade, uma vez que o espaçamento ideal
entre as linhas da soja varia de 45 a
50cm. 

Giromilho conhece, na Embrapa, o trabalho onde o milho de inverno é semeado ao lado da soja, quando
esta planta atinge o início de maturação, reduzindo riscos com déficit hídrico e de perdas com frio

Geadas e estiagem evidenciam
resultados do Programa Antecipe 

INOVAÇÃO 

O especialista da Embrapa, José Salvador Foloni, mostra a diferença
entre as espigas de lavouras semeadas em 13/3 e 31/3
no experimento da Embrapa, em Londrina

“Com o sistema Antecipe, ganha-se
20 dias de antecipação. Neste ano,
aqui em Londrina, observamos um ganho
de produtividade bastante expressivo”

José Salvador Foloni, especialista da Embrapa, Londrina (PR)

30%
a mais de produtividade, em
média, é obtida com o plantio
antecipado em comparação à
lavoura semeada após a

colheita da soja 

20 dias
aproximadamente, 
é o período de
antecipação, que
pode fazer toda 
a diferença 
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TESTEMUNHA - Para servir como tes-
temunha, a Embrapa fez o plantio de
outra parcela de milho no dia 31 de
março, quando a soja já estava colhi-
da - reproduzindo o que os produtores
fazem. A diferença é que a lavoura se-
meada mais cedo escapou das baixas
temperaturas e, da mesma forma,
não ficou tão exposta aos veranicos
comuns no período de final de ciclo.
“Quando a forte geada do final de
junho chegou, a primeira lavoura es-

tava em ponto de pamonha, pratica-
mente a salvo, enquanto a segunda
estava ainda em ponto de boneca,
como dizem os produtores, ou seja,
vulnerável aos efeitos do frio”, co-
menta Foloni. 

DIFERENÇA - A diferença entre as
duas é grande, conforme registros fo-
tográficos feitos pelo pesquisador. Se
na primeira, plantada em 13/3, o pro-
dutor ainda conseguirá ter colheita

para, pelo menos, cobrir os seus cus-
tos, na segunda, cultivada em 31/3, o
estrago é praticamente total. “Na
média, a prática de antecipar a seme-
adura do milho tem resultado em uma
diferença de produtividade de 30%
sobre as lavouras mais atrasadas”,
garante o especialista. 

INTRODUÇÃO - A antecipação é uma
prática já consolidada em outros paí-
ses, entre os quais Argentina, Canadá

e Austrália, e caminha para ser intro-
duzida na agricultura brasileira. 

APERFEIÇOAMENTO - Para que isto
aconteça, é preciso avançar ainda no
aperfeiçoamento da plantadeira, mas
Foloni ressalta que os produtores
brasileiros estão muito próximos de
adotar essa prática inovadora, resol-
vendo os problemas que resultam do
atraso da semeadura de segunda
safra.
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Quando as geadas chegaram, o milho do programa Antecipe estava em ponto de pamonha, como dizem os produtores, enquanto a lavoura testemunha,
plantada mais tarde, se encontrava ainda em ponto “de boneca”. Além disso, a primeira foi beneficiada por um volume maior de chuvas

No detalhe, o corte feito na soja pela colheitadeira, ao lado de uma
planta de milho; pisoteio não danifica a lavoura de inverno, uma
vez que seu ponto de crescimento ainda está abaixo da superfície

É o segundo ano de realização do Projeto Giromilho,
cuja proposta é apresentar novas práticas e tecnologias

voltadas à produtividade da cultura de milho





O
casal Tiezo e Keiko, de 75 e
71 anos, pais de um casal de
filhos e avós de vários netos,
se destaca todos os anos por

suas altas médias de produtividade na
cultura de soja e, agora também, no
milho de inverno. Eles cultivam 250 al-
queires (605 hectares) e têm na Coca-
mar o seu porto seguro. Em pelo menos
70% das lavouras, a expectativa é de
uma colheita superior a 280 sacas por
alqueire (115,7/hectare). 

TODO POTENCAL - “A gente ama o que

faz”, conta dona Keiko. Até há poucos
anos, embora sem precisar fazer isso,
ela não hesitava em pegar a enxada e ir
para a roça, carpir as ervas no meio da
lavoura. “Gosto de ver tudo bem arru-
mado”, afirma. Não há divisão de tare-
fas entre ela e o marido, que se in-
teressam em conhecer tecnologias de
ponta, conversando com técnicos da
cooperativa. “Tudo o que há de novo, a
gente experimenta, queremos explorar
todo o potencial da lavoura.”  

GEADA NEGRA - Tiezo é filho de uma fa-

mília de cafeicultores que, em 1975,
padeceu com a geada negra. “Desde
criança essa é a minha vida, a agricul-
tura”. Casado desde 1978 com dona
Keiko, os Suguiura foram conquistando
seu patrimônio à custa de muito tra-
balho. “Lidar com plantas é igual lidar
com filhos”, afirma a esposa: precisa de
cuidados, carinho. 

PRODUTIVIDADE - Seu Tiezo e dona
Keiko trabalham com mentalidade em-
presarial e, segundo o engenheiro
agrônomo Gustavo Emori, da unidade
local da Cocamar, que presta assis-
tência técnica ao casal, eles são
exemplos do que a tecnologia é capaz
de fazer. 

RECOMENDAÇÕES - Os dois seguem à
risca as recomendações técnicas, in-
vestem no que há de melhor em produ-
tos e, ao final da safra, se destacam
com as melhores médias. Quando as
geadas chegaram, a maior parte da la-
voura estava a salvo. “Eles fazem de

tudo para não depender da sorte”, re-
sume Emori, ressaltando os cuidados
com o solo, que é corrigido todos os
anos.  

MAIS RENTABILIDADE - O casal
achava que não conseguiria produzir
milho de qualidade no inverno. No en-
tanto, convencidos pelo engenheiro
agrônomo José Henrique Seko, da Co-
camar, que trabalhava em Apucarana e
foi transferido para Ibiporã, eles come-
çaram devagar, colheram a primeira
safra em 2020, gostaram do resultado
e ampliaram neste ano. 

MUITO A APRENDER - “A Cocamar
está sempre nos incentivando”, conta
dona Keiko. Com humildade, ela reco-
nhece: “Mesmo com mais de 50 anos
trabalhando na agricultura, sempre
temos muita coisa pra aprender”. 

DE OLHO - “Quando a gente vê que está
conseguindo evoluir, fica animado, não
pensa em parar”, diz dona

A família, de Apucarana (PR), faz sua história na agricultura de forma exemplar.
Eles foram visitados no final de julho pelo projeto Giromilho Cocamar 2021

Os Suguiura produzem bem,
mesmo em ano complicado

MILHO DE INVERNO
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Seu Tiezo e dona Keiko, moradores de Apucarana

Em pelo menos 70% das lavouras, produtividade pode
ficar ao redor de 280 sacas por alqueire (115,7/hectare)



Keiko. Para ela, morar na pro-
priedade é fundamental, “a gente está
olhando todo dia, cuidando, não tem sá-
bado nem domingo”. 

CONFIANÇA - A Cocamar, para eles, é
o lugar onde fizeram boas amizades e
têm confiança. “A cooperativa tem nos
ajudado muito”, resume seu Tiezo.

O engenheiro agrônomo Roverson Flach, da unidade de Arapongas,
em lavoura do cooperado Waldir Waldrich: produtores que
investem em tecnologias se diferenciam em ano difícil
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MILHO DE INVERNO



A irrigação caiu como uma luva para a
produtora Márcia Fabri e seu marido
Peter, proprietários da Fazenda Santa
Ana, em Santa Fé, região de Maringá.
A compra de um pivô central junto a
Cocamar, que começou a operar na úl-
tima safra de verão (2020/21), possi-
bilitou, além da soja, que o casal
produzisse milho no inverno, algo que
não era viável ali, em função do solo
arenoso. Eles foram visitados na tarde
de 5 de agosto pelo projeto Giromilho
Cocamar, que tem o apoio da conces-
sionária Zacarias Chevrolet. 

Agora, com umidade garantida, Márcia
e Peter projetam colher uma média
entre 280 e 300 sacas de milho por
alqueire (115,7 a 123 sacas na equi-
valência em hectare). São 38 alqueires
(91,9 hectares) cultivados com o ce-
real. De acordo com o administrador
Carlos Antonio Martins, que reside na
fazenda há mais de oito anos, os pro-
prietários fizeram, anteriormente, ten-
tativas de semear milho na “safrinha”,
mas acabaram desistindo em razão dos
fracos resultados. Alguns vizinhos que
investiram no cultivo este ano estão
colhendo médias muito baixas, pois a

cultura enfrentou períodos de estia-
gem e, depois, fortes geadas.

Como o milho da Fazenda Santa Ana foi
semeado no final da primeira quinzena
de março, as geadas ocorridas em
junho e julho não causaram danos, pois
a lavoura já estava a salvo nesse perío-
do.

“Com a irrigação a gente consegue pla-
nejar os plantios de acordo com as
épocas mais recomendadas”, afirma
Márcia, que é engenheira agrônoma.
No caso deles, os benefícios do pivô
vão muito além: com a umidade, seu
marido, que é especialista na produção
de batatas, semeou este ano a pri-
meira safra na propriedade, em 17 al-
queires (41 hectares), com o objetivo
é produzir sementes e, assim, diversi-
ficar as fontes de receita.  

O casal se mostra tão satisfeito com a
irrigação que já pensa em adquirir o se-
gundo pivô e, assim, fazer com que
80% dos 160 alqueires (387 hecta-
res) da propriedade, sejam servidos
com umidade. Faça chuva ou faça sol,
a safra está garantida.

Com irrigação, média
alta em solo arenoso

O administrador da propriedade estima uma média de 280 a 300
sacas por alqueire: "tem potencial para isso"

Com a irrigação, a fazenda agora produz milho e batata no inverno
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C
om 1.248 produtores conecta-
dos no canal da cooperativa
aconteceu, dia 14/7, o primeiro
dia de reuniões da diretoria da

Cocamar com os cooperados para pres-
tação de contas do primeiro semestre.

TÓPICOS - Ao lado do presidente exe-
cutivo Divanir Higino e do vice-presi-
dente executivo de Negócios, José
Cícero Aderaldo, o presidente do Con-
selho de Administração, Luiz Lourenço,
iniciou com uma saudação que foi se-
guida da apresentação dos números de
recebimento de produtos agrícolas, co-
mercialização de insumos agrícolas,
previsão de faturamento do grupo, in-
formações sobre o desempenho dos
negócios adjacentes da cooperativa e,
por fim, respostas a perguntas formu-
ladas pelos cooperados.

MAIOR PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
- Em síntese, houve expressivo au-
mento de participação de mercado em
todas as regiões, em especial, no que
se refere às 1,828 milhão de toneladas
de soja recebidas na safra 2020/21,
um recorde, frente às 1,701 milhão de
toneladas do ciclo anterior, o maior vo-
lume até então.

DEMAIS PRODUTOS - Quanto ao milho
de inverno, por conta da estiagem e
também das geadas, o recebimento de-
ve ficar abaixo do orçado, que era de
1,650 milhão de toneladas. Já a previ-
são para o trigo, que praticamente não
foi afetado pelo frio, é mantida em 90
mil toneladas, podendo chegar a 100
mil. Para a laranja, 800 mil caixas foram
recebidas no primeiro semestre, para
uma estimativa de 3,010 milhões em

2021. Em relação ao café, a projeção é
de 21 mil sacas beneficiadas neste ano
de produção menor devido ao ciclo na-
tural de bienalidade da cultura, 7 mil das
quais já recebidas.

INSUMOS - Os dirigentes citaram
ainda que cerca de R$ 500 milhões
foram negociados em insumos para a
safra de inverno de 2022, sendo a an-
tecipação necessária para que os coo-
perados se previnam da oscilação de
preços e uma eventual falta de maté-
ria-prima, um problema que tem atin-
gido as cadeias de produção em todo o
mundo, em razão de desarranjos cau-
sados pela pandemia. Os negócios nes-
sa área são estimados em R$ 2,153
bilhões, a maior parte dos quais - R$
1,822 bilhões - já realizada no primeiro
semestre.

FATURAMENTO - Quanto ao fatura-
mento do Grupo Cocamar, previsto em
R$ 8,127 bilhões pelo planejamento
estratégico, R$ 5,473 bilhões já se en-
contram consolidados. Parte do movi-
mento tem a participação de negócios
mantidos pela cooperativa - concessio-
nária John Deere,TRR (venda de diesel)
e posto de abastecimento, Transcoca-
mar, comercializadora de etanol, indús-
tria de fios têxteis e programa de
produção de carne precoce.

MERCADO – No dia 15/7 aconteceu
a segunda etapa da reunião virtual,
onde foi feita uma análise a respeito
do mercado de produtos agrícolas,
com uma retrospectiva do comporta-
mento do mesmo primeiro semestre
e as perspectivas para a segunda me-
tade do ano.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cocamar apresenta resultados
do primeiro semestre
Cooperados acompanharam apresentações dos números da
cooperativa e das perspectivas de mercado via on-line

A partir da esquerda: Divanir Higino (presidente executivo), Luiz Lourenço (presidente do Conselho
de Administração) e José Cícero Aderaldo (vice-presidente de Negócios)
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A
antecipação das vendas de in-
sumos para a safra de inverno
2022, promovida pela Coca-
mar nos últimos meses, tem

obtido grande adesão por parte dos
produtores cooperados.

PLANEJAMENTO - De acordo com o
gerente executivo de Insumos, Geraldo
Amarildo Ganaza, embora a campanha
de vendas esteja mantida, como é tra-
dição, para este segundo semestre, a
antecipação dos negócios resulta de
um planejamento efetuado pela área
comercial junto aos fornecedores da
cooperativa, permitindo assim ofertar

insumos aos cooperados em condições
que deixam o custo de produção na
menor relação dos últimos anos.

VOLUMES LIMITADOS - Isso, segundo
o gerente executivo, atraiu o produtor
a antecipar negócios mesmo antes da
realização da campanha. Os volumes de
produtos nestas condições foram limi-
tados.

PRECAUÇÃO - Além do custo-benefício
bastante favorável, a antecipação é es-
tratégica. “A pandemia trouxe dificul-
dades para a obtenção de maté-
rias-primas a algumas cadeias, além do

risco de gargalos logísticos. Neste mo-
mento de alta volatilidade dos preços,
tanto de insumos quanto de commodi-
ties, é ainda mais necessário e pru-
dente que os produtores se preca-
venham” complementa.

CUSTO MENOR - “Os produtores que
buscaram a antecipação conseguiram
fazer um excelente negócio”, menciona
Ganaza, ressaltando que os preços
praticados nos últimos meses se en-
contravam em patamares inferiores
aos atuais, o que significa um custo de
produção menor. “Conseguimos nego-
ciar bem com os fornecedores e trans-

ferimos as vantagens financeiras aos
cooperados.”

PREÇOS MAIORES - Segundo ele, a
forte variação cambial em 2020, com a
valorização do dólar frente a moeda
brasileira e a escassez de produtos,
tem agora os seus efeitos, que vão
pesar um pouco mais no bolso. “O pro-
dutor que ainda não adquiriu os insu-
mos para a safra de verão 2021/22,
por exemplo, deixou escapar uma boa
oportunidade e terá que trabalhar
agora com valores mais elevados, o que
vai impactar nos seus custos de produ-
ção”, completa o gerente executivo.

INSUMOS

Quem antecipou a compra, ganhou
Planejamento feito pela área comercial junto aos fornecedores
permitiu ofertar insumos aos cooperados em condições que
deixam o custo de produção na menor relação dos últimos anos

O gerente Executivo de
Insumos, Geraldo Ganaza:
além do custo-benefício
bastante favorável, a
antecipação é estratégica





E
ntre as principais parceiras da
Cocamar, a Syngenta acaba de
conferir a certificação Seedcare
à cooperativa, “pela qualidade na

excelência de Tratamento de Semente
Industrial (TSI). Com isso, as embalagens
de Sementes Cocamar que foram trata-
das com receitas daquela companhia,
vão exibir o Selo de Qualidade Seedcare.

Para formalizar a entrega da Certifica-
ção, o coordenador de Contas Chave
Seedcare, Humberto Rosada, o gerente
Seedcare Felipe Fett e o representante
técnico de vendas (RTV) Carlos Zoleu,
responsável pela conta Cocamar, visita-
ram a cooperativa na manhã de quinta-
feira (5/8), onde foram recebidos pelo
gerente executivo comercial de Insumos,
Geraldo Amarildo Ganaza, que estava
acompanhado dos gerentes comerciais
de Insumos Paulo André Câmara e Tiago
Palaro. Os representantes da Syngenta
estarão também em São Sebastião da
Amoreira, norte do estado, para a en-
trega da mesma Certificação ao gerente
da Unidade Básica de Sementes (UBS)
da cooperativa, Diogo Amaral.

Segundo Rosada, para conquistar o selo,
que tem validade de um ano, a Cocamar
atendeu a uma série de exigências, o que
comprova a alta qualidade de suas se-
mentes tratadas industrialmente, bem
como a responsabilidade e segurança em
seus processos.

Em resumo, a Certificação assegura ex-
celência em todas as etapas do processo
de Tratamento de Sementes Industrial
(TSI):
• respeito ao meio ambiente, destinação
correta de resíduos etc;
• segurança dos trabalhadores, treina-
mentos e capacitação da equipe da UBS,
utilização de equipamentos de proteção
individual (EPI’s);
• atendimento a toda a legislação refe-

rente à atividade de tratamento de se-
mente industrial;
• cuidados com a revisão e manutenção
das máquinas de TSI;
• qualidade das sementes enviadas para
a TSI;

• e, principalmente, assertividade de
cem por cento dos lotes analisados, da
dosagem aplicada nas sementes, garan-
tindo aos cooperados o controle ade-
quado de pragas e doenças na fase de
implantação das lavouras.
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Qualidade reconhecida
Cocamar conquista Certificação de Excelência em Tratamento
de Sementes, conferida pela Syngenta Seedcare 

SEMENTES

Acima, a partir da direita, representantes da Syngenta formalizam a entrega de Certificado no dia 5/8: Felipe Fett, gerente
Seedcare com Geraldo Amarildo Ganaza, gerente executivo Comercial de Insumos e Paulo André Câmara, gerente Comercial
de Insumos, ambos da Cocamar, Humberto Rosada, coordenador de Contas Chave Seedcare, Tiago Palaro, gerente Comercial
de Insumos da Cocamar e Carlos Zoleu, representante técnico de vendas da Syngenta e responsável pela conta da Cocamar;

nas fotos abaixo, Geraldo Ganaza e Paulo André Câmara, com o Certificado
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A
o participar no dia 5/7 de uma
Mesa Redonda promovida pela
Associação Comercial e Empre-
sarial de Maringá (Acim), que

reuniu representantes do poder público,
do cooperativismo estadual e lideranças
de cooperativas sediadas na cidade para
falar sobre o tema Associativismo, o
presidente executivo da Cocamar, Diva-
nir Higino, afirmou que “Maringá, pela
força e a união de suas organizações as-
sociativistas, merece ser aclamada co-
mo a Capital Nacional do Associati-
vismo”.

TÍTULO - A cidade está reivindicando ofi-
cialmente o título que tramita para aná-
lise na Comissão de Cultura da Câmara
dos Deputados, conforme informou o
deputado federal Luiz Nishimori, no mes-
mo evento, que contou também com a
intervenção do senador Flávio Arns,
apoiador da iniciativa. “O associativismo
faz parte do DNA de Maringá”, ressal-
tou o senador. Ambos, e também o de-
putado federal Ricardo Barros, líder do
governo na Câmara, participaram vir-
tualmente, a exemplo de Divanir.

COOPERATIVISMO - O presidente da
Cocamar destacou a realização da Se-
mana do Cooperativismo, cujo ponto de
partida foi o dia 3/7, quando da passa-
gem Dia Internacional do Cooperati-
vismo, ocasião em que 10 cooperativas
locais, de diversos ramos, se uniram
para promover o Dia de Cooperar e
apoiar 5 entidades assistenciais.

DIFERENCIAIS - Também foram citados
pelo dirigente os diferenciais da cidade,
reconhecida pela qualidade de vida da
população, sendo, de acordo com publi-
cações especializadas, uma das melho-
res do país para se viver e investir. Ele
comentou, ainda, sobre o exemplar tra-

balho realizado pela Acim, sob a lide-
rança do jovem Michel Felippe Soares.
Com mais de 5 mil associados, a enti-
dade é uma referência nacional, assim
como o Codem (Conselho de Desenvol-
vimento Econômico de Maringá, que
atua em apoio à gestão pública). Divanir
valorizou, também, “a profícua  parceria
que há, de longa data, entre todas as
entidades representativas locais, traba-
lhando por uma sociedade mais justa e
mais solidária”.

CAMPANHA - Ele lembrou que a Cam-
panha União Solidária, promovida há
anos pela Cocamar e a Sicredi União
PR/SP, já resultou na captação de mais
de R$ 20 milhões que atenderam cen-
tenas de entidades assistenciais situa-
das nos estados do Paraná, São Paulo
e Mato Grosso do Sul. E afirmou: “Se-
tenta e cinco por cento dos cooperados
da Cocamar são pequenos produtores e

graças a essa união em torno da coope-
rativa, eles conseguem permanecer e
prosperar em seus negócios.”

FOMENTO - Ainda a respeito da Coca-
mar, Divanir ressaltou que a coopera-
tiva promoveu o surgimento de várias
outras, ao longo de sua história. Em
1983, o então presidente Constâncio
Pereira Dias apresentou a um grupo de
médicos da cidade, seus amigos, a su-
gestão de seguirem o modelo da Uni-
med - cooperativa de profissionais mé-
dicos - que já havia em Londrina e Curi-
tiba. 

MAIS COOPERATIVAS - Em 1985, a
Cocamar instituiu a sua cooperativa de
crédito, a Credimar, que mais tarde
seria a Sicredi União PR/SP, hoje a ter-
ceira maior em seu setor no Brasil. Em
1992, com o apoio da Ocepar, fez sur-
gir a Unicampo, hoje a maior coopera-

tiva de prestação de serviços de agro-
nomia em território nacional. E, na úl-
tima década, estimulou a estruturação
da Pluricoop, formada por profissionais
especializados em cooperativismo.        

MESMO PROPÓSITO - “Estamos unidos
pelo mesmo propósito e, com essa força,
podemos fazer algo muito maior”, afir-
mou o presidente executivo da Cocamar,
salientando: “Queremos mais que um tí-
tulo de Capital Nacional do Associati-
vismo, nosso objetivo é que as ações
sejam ampliadas e replicadas, atenden-
do a um número maior de pessoas”.

PROJETO - O projeto de lei 5.289/
2019 foi aprovado pela Comissão de
Educação, Cultura e Esporte do Senado.
Maringá contava, em 2018, com nove
cooperativas, que tinham 276 mil coo-
perados, mais de 5 mil funcionários e
faturaram R$ 5,7 bilhões.

União pelo associativismo
faz Maringá crescer
Em Mesa Redonda na Acim, o presidente da Cocamar, Divanir Higino destaca a força
das organizações do município e defende título de Capital Nacional do Associativismo

COOPERATIVISMO

Dirigente cita os diferenciais da cidade que se destaca pela qualidade de vida
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Conectados pelo Cooperativismo, Unidos
pela Força do Agro, este foi o tema da
Semana do Cooperativismo na Cocamar
aberta pelo presidente executivo Divanir
Higino, que fez referência ao início da
cooperativa, em 1963: “Aqui na Coca-
mar nossa história começou há 58 anos
no coração de 46 cafeicultores que en-
tenderam que juntos poderiam conquis-
tar muito mais”.

ESPÍRITO - E acrescentou: “Hoje, somos
mais de 16 mil cooperados e 3,5 mil co-
laboradores que compartilham desse es-
pírito cooperativista, gente que tem
amor pela terra, pelo agro, produz ali-
mentos, gera renda para toda a socie-
dade, sempre com muita responsabi-
lidade socioambiental, e que escolheu a
Cocamar como a sua cooperativa”.

MARCAR A DATA - Higino comentou
também que desde 1995 as nações ce-
lebram no primeiro sábado de julho o Dia
Internacional do Cooperativismo, lem-
brando que no sábado (3/7) a Ocepar
promoveu um evento dirigido a milhares
de cooperados e colaboradores, para
marcar a data.

PROGRAMAÇÃO - Pela importância da
ocasião, a Cocamar estendeu as ativida-
des comemorativas e organizou a Se-
mana do Cooperativismo com palestras,
interações e uma campanha para doação
de sangue.  

RESPONSABILIDADE SOCIAL - “Dentre
os nossos princípios como cooperativa, o
interesse pela comunidade, educação,
formação e informação constituem o foco
desta Semana”, destacou o presidente,
salientando que se deve sempre traba-
lhar pensando no desenvolvimento e no
bem-estar da população. “Essa é mais
uma oportunidade de juntos, exercermos
a nossa responsabilidade social, nos com-
prometendo a ajudar ao próximo”. 

ENCERRAMENTO - Para finalizar a pro-
gramação, no dia 9, na Cocamar, teve
uma palestra com Augusto Júnior, o
Guto, diretor executivo do Instituto
Anga, professor convidado da Fundação
Dom Cabral e colunista na Revista HSM.

VELOCIDADE - Interagindo durante
transmissão ao vivo com o gerente de
Cooperativismo, João Sadao, Guto falou
inicialmente sobre a velocidade com que
as tecnologias vêm acontecendo atual-
mente em nível mundial, muitas delas em
ritmo exponencial. Segundo ele, há uma
tendência da prática de um capitalismo
mais humano, de valorização do ser hu-
mano, de uma estrutura de negócios
onde todos saem ganhando.

TODOS PRECISAM GANHAR - Guto
destacou que, nesse cenário, o coope-
rativismo se sobressai como uma prática
futura, sendo referência para uma trans-
formação no mundo dos negócios. “O ca-
pitalismo, por outro lado, não pode mais
ser aquela velha versão que olha apenas
para o acionista”, disse. E completou: “o
sucesso de uma empresa, hoje em dia,
se avalia quando todos saem ganhando”.

ATUAIS E FUTURISTAS - Os princípios
que nortearam a origem do cooperati-
vismo em 1844, em Rochdale, Inglater-
ra, “são incrivelmente atuais e futu-
ristas”, ressaltou o palestrante, expli-
cando que à época, a Revolução Indus-
trial sufocou a mão de obra e os
senhores feudais praticamente escravi-
zavam os trabalhadores, disseminando a
pobreza. O grupo de apenas 28 tecelões
que decidiu formar a primeira coopera-
tiva do mundo, estava semeando um mo-
delo transformador que atualmente mu-
da a realidade nos países. “As nações
mais desenvolvidas são os que possuem
o sistema cooperativista mais evoluído”,
mencionou, comentando a seguir os sete
princípios que regem o sistema.

OS PRINCÍPIOS - O primeiro compre-
ende a adesão livre e voluntária, sem dis-
criminação de cor, gênero, credo, padrão
social e poder econômico. O segundo, a
gestão democrática: “o cooperativismo
é um jeito de ensaiar um mundo sem
corrupção”, afirmou Guto. O terceiro, a
participação econômica: o cooperado é
dono da cooperativa. O quarto, autono-
mia e independência. O quinto, educação,
formação e informação: “não investir em
educação é sufocar o futuro”, lembrando

que atualmente as pessoas têm a opor-
tunidade de continuarem aprendendo a
cada momento, por meio das diferentes
plataformas.

INTERCOOPERAÇÃO E COMUNIDADE -
O sexto princípio é a intercooperação,
ou seja, vários agentes transforman-
do juntos. E, por fim o sétimo, o inte-
resse pela comunidade: “estar aqui
neste mundo para servir, para ser útil,
cooperando para a prosperidade so-
cial”. Guto comentou que se algumas
empresas deixassem de existir, não fa-
riam falta, diferente das cooperativas,
que existem para transformar uma so-
ciedade.

SAIR DA ZONA DE CONFORTO - O pa-
lestrante frisou ainda ser necessário
resgatar e viver os princípios cooperati-

vistas, “temos que ter fome de trans-
formação, muitos de nós vivemos na
zona de conforto”. E disse que tudo co-
meça por micro transformações, a
exemplo dos 28 tecelões de Rochdale.
Na visão dele, é preciso se apropriar do
potencial do cooperativismo, sendo que
a distribuição de sobras, ao final do ano,
atende o conceito de fortalecer o coo-
perado.

PROPÓSITO - João Sadao comentou que
dos 16 mil cooperados da Cocamar,
75% são pequenos e médios, que dificil-
mente sobreviveriam sem a participação
na cooperativa. “Somos uma empresa
com propósito”, definiu João. Sobre isso,
Guto afirmou ser necessário fazer mais
barulho, em contraponto a muitas orga-
nizações que tentam mostrar o que elas
não são. 

Augusto Júnior: temos que ser fonte de transformação

Palestras marcam Semana do Cooperativismo 
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T
eve início nos dias 3 e 6 de
agosto o 2° Workshop do Pro-
grama Mulher + Agro Cocamar,
que acontece ainda nos dias 17,

20 e 31 de agosto, sempre às 17 horas,
de forma on line e gratuita. O tema
dessa vez é “O agro brasileiro: principais
conceitos, mercado, tendências e opor-
tunidades para mulheres”, com as capa-

citadoras Janaína Bara, especialista em
Marketing Estratégico e Agronegócio, e
Marianne Gonçalves, especialista em
Manejo de Culturas.

FORTALECER - Em parceria com a Agro-
mulher, o Programa Mulher + Agro Co-
camar foi idealizado para acolher todas
as mulheres da cooperativa, visando for-

talecer o trabalho com as cooperadas,
esposas, filhas de cooperados e sua in-
serção no agronegócio.

WORKSHOP - Para outubro está pro-
gramada outra rodada de palestras com
o 3° Workshop nos dias 5, 8, 19, 22 e

Mulher + Agro conta
com ampla programação
Além de workshops, tem o projeto de
Desenvolvimento Pessoal, com o Instituto
Kaizen, de desenvolvimento da comunicação,
com o Instituto Voz, e o treinamento de
Formação em Eneagrama, entre outros

COOPERATIVISMO
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29 de outubro, às 17 horas. O tema
será “Gestão de custos e planejamento
financeiro agrícola”, com Amanda
Schuntzemberger, doutora em Desenvol-
vimento Econômico.

INÍCIO - A série de workshops teve início
com as palestras de Vanessa Sabioni,
que superaram as expectativas, tanto
pelo conteúdo em autoconhecimento, fo-
cado em “evolução pessoal e profissio-
nal, desafios e influência das mulheres
dentro do mundo agro”, como também
no engajamento das mulheres, com par-
ticipação quatro vezes maior do que as
expectativas dos organizadores.

JORNADA - “Não paramos por aqui.
Para os próximos encontros, esperamos
ainda mais trocas e possiblidades de
crescimento para o nosso público, pois,
os temas são desafiadores e de muita
relevância. Acreditamos que com esse
projeto iniciamos uma jornada com as li-
deranças e gestoras do agro dentro da
cooperativa, e que essa iniciativa de
apoio e suporte ao público feminino será
cada vez mais fortalecida”, afirma Juliana
Guerra, coordenadora do Mulher +
Agro Cocamar.

E-BOOKS - Além dos workshops, num
total de 12 encontros ao vivo, estão
sendo disponibilizados e-books e um
grupo exclusivo no WhatsApp para que
as participantes possam extrair o má-
ximo de todo conteúdo preparado espe-
cialmente para elas. Os workshops são
exclusivos para as cooperadas, esposas,
filhas de cooperados da Cocamar. 

PROPÓSITO - “Para nós, a concretização
deste trabalho intitulado Mulher + Agro
Cocamar é uma entrega diferenciada,
com um formato de trabalho inovador, e
está totalmente alinhada com a nosso
propósito de levar conhecimento e inserir
as mulheres à frente da gestão do negó-
cio familiar”, complementa Juliana.

OPORTUNIDADE - Para a coordenadora,
o Mulher + Agro Cocamar abriu um ca-
minho no qual há oportunidade de inte-
ragir e de atender às demandas do
público feminino, com foco em gestão e
liderança, empoderando cooperadas, es-
posas, filhas de cooperados, pensando
na representatividade das mulheres den-
tro da cooperativa.

DESENVOLVIMENTO PESSOAL - Outro
projeto em desenvolvimento, dentro do
Programa Mulher + Agro Cocamar, é o
de Desenvolvimento Pessoal, em parce-
ria com o Instituto Kaizen. Foram reali-
zados quatro módulos quinzenais, de
três horas cada, totalizando dois meses
de trabalho voltado às mulheres coope-
radas, esposas, filhas e netas de coope-
rados (as), que possuem um papel
importante no agronegócio. 

LIDERANÇA - O objetivo do projeto é
desenvolver capacidades básicas de lide-
rança e inteligência emocional para as lí-
deres e suas facilitadoras. “É promovida
uma aculturação das individualidades de
cada liderança com o objetivo de trocar
experiências e gerar aprendizado mútuo
entre os participantes do grupo, através
de um misto de entrega de conteúdo e
participação das mulheres”, diz Juliana.
Os encontros foram disponibilizados no
YouTube. Os interessados podem aces-
sar o conteúdo no canal do Instituto
Princípio Kaizen.

COMUNICAÇÃO - O Departamento de
Cooperativismo da Cocamar também for-
malizou parceria com o Instituto Voz, de
Maringá, para trabalhar o desenvolvi-
mento da comunicação com o público fe-
minino, envolvendo cooperadas, esposas,
filhas e netas de cooperados. O curso
será ministrado por meio do aplicativo de
reuniões Teams, dividido em cinco módu-
los, sempre das 15h30 às 17h30. 

CURSOS - O primeiro foi no dia 4/8 abor-
dando os Efeitos da Comunicação Verbal,
com Lu Fracalossi. Os próximos serão
nos dias 18/8, Intenção no Processo Co-
municativo, com Lu Oliveira; 1/9, Comu-
nicação Não-Verbal, com Lu Fracalossi;
15/9, Etiqueta e Comunicação Profissio-
nal a Distância, com Lu Fracalossi; 29/9,
Do Individual ao Coletivo - o conviver co-
migo e com o outro, com Antônio Vieira. 

ENEAGRAMA - Outra novidade foi o trei-
namento de Formação em Eneagrama,
com a psicóloga Andreia Maria Girotto.
O projeto piloto, uma turma de 20 mu-
lheres, foi conduzido com o Núcleo Femi-
nino de São Jorge do Ivaí, com o apoio
do Sescoop. Teve duração de 21 horas
em equipe e 2 horas de orientação téc-
nica individual, com metodologia da Es-
cola Universo Eneagrama.

ACEITAÇÃO - O Eneagrama busca pro-

mover a consciência e fazer com que
cada um assuma o que verdadeiramente
é, gerando aceitação própria e do outro,
além de orientar o caminho do desenvol-
vimento pessoal e profissional. Oferece
também a oportunidade de autoconhe-
cimento, melhor gestão das emoções e
clareza de objetivos pessoais, comenta
Juliana.

SUCESSO - A primeira turma foi um su-
cesso na avaliação das participantes, e
outros núcleos femininos têm solicitado
a realização desta formação. “Gostei
muito de participar desse momento de
aprendizado. Sempre precisamos de
ajuda para tornar os dias e a vida mais
leves”, afirma Sandra Deganutti Regino.
“Foi muito gratificante participar deste
curso. Tudo que vem para o nosso cres-
cimento, temos que aproveitar e agra-
decer pela oportunidade”, complementa
Raquel Contin Damazio.
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Depois do sucesso do projeto piloto em
Japurá, a Cartilha do Turminha Coca-
mar foi lançada, em julho, em todas as
unidades de atendimento ao cooperado
e está disponível para a retirada nestes
locais. A aceitação do público infantil do
agro está sendo um sucesso e a Coca-
mar tem recebido mensagens de texto,
áudio e vídeo das crianças, que assim
como os embaixadores da Turminha
Cocamar, Mariana e João Davi, se
identificam com o modelo de negócio

cooperativista e estão embarcando na
aventura proposta na cartilha. E a se-
gunda edição já está sendo preparada,
com muitas novidades.

“Tudo que estamos construindo será
transmitido aos pequenos, que são o
futuro do agronegócio e do legado fa-
miliar. Por isso, é importante que des-
de cedo sejam apresentados aos valo-
res que movem o cooperativismo. Com
esse objetivo, o Turminha Cocamar vem

para sensibilizar as crianças com o res-
gate da história da cooperativa”, afir-
ma a analista de Cooperativismo,
Alessandra Lescano de Almeida. 
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DESTAQUE

Turminha Cocamar faz sucesso

A série de cursos de capacitação on-line
iniciada em março, dentro do programa
Jovens + Agro Cocamar, foi finalizada
no dia 21 de julho com o último modulo,
sobre comercialização de grãos, que
teve como instrutor o gerente Comer-
cial Soja do departamento Comercial
Grãos, Lucas Maquea.

PROFISSIONAIS - As aulas, de periodi-
cidade quinzenal, foram ministradas por
profissionais de diversos setores da
cooperativa e reuniu filhos de produto-
res cooperados de várias regiões de
atuação da cooperativa, nos estados do
Paraná e São Paulo, da faixa entre 18 e
29 anos, que estão se preparando para
a sucessão, focados no conceito de ges-
tão familiar compartilhada.

TROCA DE EXPERIÊNCIA - Segundo a
analista de Cooperativismo, Alessandra
Lescano de Almeida, foram mais de 18
horas de troca de experiência dos pro-

fissionais da cooperativa com os jovens
do Liderança Jovem + Agro Cocamar
em workshops, teóricos e práticos,
abordando questões técnicas, jurídicas,
financeiras, de inovação, gestão, comer-
cialização e cooperativismo, entre ou-
tros temas, que somam nove módulos.
Os instrutores do programa tiveram
uma média global de 9,5 de acordo com
a pesquisa de satisfação realizada com
os jovens, ao final de cada aula.

MÓDULO EXTRA - O módulo extra, no
qual os jovens participantes desta edi-
ção poderão escolher, acontecerá em
breve, assim como a segunda edição
que está sendo planejada, de acordo
com as sugestões apontadas pelos pró-
prios participantes.

CAPACITAÇÃO - Durante o mês de
julho, em todas as segundas-feiras,
também foi ofertada outra opção de
capacitação em formato modular para

os jovens do liderança Jovem +Agro
Cocamar, retratando a Revolução do
Agronegócio. Dessa vez, o foco foi em
inovação e em programas que são ado-
tados pela cooperativa e que po-
dem ser implementados nas proprieda-

des rurais como 5s, Kaizen, Lean e Fe-
rramentas da Qualidade. “O diferencial
desta capacitação foi que a cada mó-
dulo, um desafio foi dado para pôr em
prática tudo que foi aprendido”, finaliza
Alessandra.

Módulo final do Programa Jovem + Agro 
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N
o dia 29/7, a Cocamar sediou
a realização do Encontro de
Jovens Cooperativistas do
Paraná, o Cooperlíder Jo-

vem, que aconteceu pela primeira vez
em formato virtual, com transmissão
ao vivo.

ÂMBITO ESTADUAL - Foi a 29ª edição
do evento, antes chamado de Jovem-
coop, promovido todos os anos pelo
Sistema Ocepar e Sescoop/PR, tendo
uma cooperativa como anfitriã e reu-
nindo representantes de dezenas de
outras organizações cooperativistas,
de diversos ramos, de todo o estado.   

ESTANDES - Logo pela manhã estandes
virtuais da Ocepar, Cocamar e do Dia C
estavam disponíveis para acesso. no
espaço da Cocamar Os visitantes con-
heceram os projetos de relaciona-
mento realizados pela cooperativa,
vídeos institucional e do Programa +
Agro Cocamar, histórias que inspiram,
de capacitação, gestão compartilhada
e protagonismo, Relatório de Gestão
2020, Acervo 360º e tecnologias de
inovação no agro (Cocamar Labs e Loja
Cocamar).   

APRESENTAÇÃO - Dois jovens de famí-
lias cooperativistas, da Cocamar, foram
mestres de cerimônia: Willian Souza,

de Pitangueiras (PR), e Esther Geller,
de Cruzália (SP), com participação da
gerente de Desenvolvimento Coopera-

tivo do Sescoop/PR, Maria Emília Pe-
reira Lima, que divulgou o resultado do
Coopergame.

Cocamar sedia
Cooperlíder Jovem 2021
Foi a 29ª edição do evento, antes chamado de Jovemcoop,
promovido todos os anos pelo Sistema Ocepar e Sescoop/PR

EVENTO

Dois jovens de famílias cooperativistas, Willian e Esther, foram os mestres de cerimônia
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V
iajar pela história é sempre
uma experiência fascinante e
enriquecedora. Que interessa
a todos os públicos e não

apenas a historiadores, pois desperta
curiosidades sobre fatos vividos pelas
famílias e comunidades, seus costu-
mes e tradições. Um povo que des-
conhece suas origens e, portanto, não
possui referências, nem sempre tem
consciência aonde quer chegar.  

ACERVO - Foi pensando assim que a
Cocamar vem estruturando há mais
de três décadas um Acervo Histórico,
reunindo desde maquinários e equipa-
mentos utilizados ao longo de seus
primeiros anos, a uma rica coletânea
de imagens, documentos e publica-
ções que relatam o seu histórico de
conquistas e realizações. A essa vasta
coleção de relíquias juntaram-se doa-
ções feitas por famílias de cooperados
que permitem conhecer e entender o
processo de desenvolvimento da agri-
cultura regional.

TOUR 360º - Como o local está fe-
chado para receber visitantes en-
quanto perdurar a pandemia do novo
coronavírus, as pessoas interessadas
em conhecê-lo podem, agora, fazer
um tour 360º, acessando o link do
Acervo Cocamar (veja abaixo).

PASSEIO VIRTUAL - O passeio virtual
permite ao internauta se deslocar
pelo interior do Acervo, tendo uma
visão geral do ambiente e se deter
para analisar um objeto e outro, além
de acessar ícones que remetem a
descrições detalhadas de aconteci-
mentos.     

HISTÓRIA - A iniciativa da criação
desse espaço foi do presidente do

Conselho de Administração, Luiz Lou-
renço, que confiou o trabalho de per-
petuação da história da cooperativa a
Reynaldo Costa, design gráfico extre-
mamente habilidoso e detalhista, fale-
cido em 2018, que passou a integrar
o quadro de colaboradores em 1977
e cujo legado inclui a criação de deze-
nas de logotipos para a Cocamar e ou-
tras empresas, além de brasões de
municípios, entre os quais Maringá.

MEMÓRIA - “O Acervo é o depositá-
rio da memória da Cocamar e, com

sua riqueza de informações, uma re-
ferência para quem deseja conhecer
os diferentes ciclos do agronegócio e
a consolidação do cooperativismo na
região”, afirma Lourenço.

TRABALHO CONTINUA - Atualmente
sob os cuidados dos historiadores
Eduardo Chamaricone e André Luiz
Botelho Eugenio – o primeiro dos
quais discípulo de Costa, com quem
trabalhou durante anos -, o Acervo
sempre esteve aberto à visitação pú-
blica, mediante agendamento. Locali-

zado ao lado do Auditório Central,
ocupa 144 metros, além da área de
exposição, há oficina, escritório e de-
pósito.

PRIMEIRO - “Passeios virtuais são
comuns em museus pelo mundo, mas
em Maringá será o primeiro, possibi-
litando que as pessoas de todas as re-
giões os visitem de forma remota.
Acreditamos que essa forma de inte-
ração com o Acervo será um sucesso,
despertando o interesse de muita
gente”, afirma Chamaricone.

Conheça o Acervo Cocamar
em um tour 360º
Agora é possível “visitar” e conhecer a história da
cooperativa e do agronegócio regional sem sair de casa

HISTÓRIA

Acesse o Acervo
Cocamar pelo QRcode
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A
bebida à base de soja Purity
Original, produzida pela Coca-
mar, está entre as duas mar-
cas mais bem avaliadas em

pesquisa realizada pela revista digital Vi-
vaBem, da UOL. 

NAS GRANDES REDES - Para identificar
os principais leites disponíveis ao consu-
midor, bem como as bebidas derivadas
de soja, a equipe do VivaBem consultou
os sites das marcas e visitou lojas físicas
e eletrônicas de grandes redes de su-
permercados de São Paulo. 

AVALIAÇÃO CEGA - Ao todo, a pesquisa
reuniu 89 marcas de leite e bebidas ve-
getais, uma média de 15 por categoria.
Depois, passou a especialistas do júri
apenas a lista de ingredientes e a tabela
nutricional de cada produto. Portanto, foi
feita uma “avaliação cega”, baseada em
critérios totalmente técnicos (composi-
ção e valor nutricional), sem saber quais
marcas se posicionaram no ranking como
as três melhores em cada categoria. 

FAZER A MELHOR ESCOLHA - “O mais
importante é que, a partir dos critérios
usados na nossa seleção, você compre-
enda as principais características de um
bom leite e consiga fazer sempre a me-
lhor escolha entre os produtos que en-
contrar no supermercado perto da sua
casa, observando a tabela nutricional e
a lista de ingredientes”, ressaltou a pu-
blicação. 

ALTERNATIVA - Ainda segundo Viva-
Bem, algumas pessoas podem comentar
que bebida à base de soja não é leite.
“Não entraremos em polêmicas, avalia-
mos esses produtos pois, para parte da
população, eles são o principal substi-
tuto do leite de vaca”, justifica a revista.
A bebida à base de soja é uma alterna-

tiva, por exemplo, para pessoas que têm
alergia à proteína do leite ou intolerância
à lactose - e ainda para veganos e ou-
tros tipos de vegetarianos. Por ser pro-
duzida a partir do grão de soja, oferece
proteína vegetal de alto valor biológico,
o que quer dizer que possui todos os

aminoácidos essenciais não produzidos
pelo organismo humano. 

DESTAQUE - “Purity Original se desta-
cou devido ao menor teor de sódio em
relação ao terceiro colocado”, comple-
tou VivaBem.

PESQUISA

Purity Original está
entre as melhores marcas 
Ao todo, a pesquisa realizada pela revista digital VivaBem, da UOL,
reuniu 89 marcas de leite e bebidas vegetais, uma média de 15 por categoria

Bebida oferece
proteína vegetal

de alto valor
biológico





G
raças aos avanços tecnológi-
cos, como o georreferencia-
mento já usado na fiscalização
de crimes ambientais, o Paraná

sai na frente nas questões ambientais,
sendo um dos primeiros estados brasilei-
ros a realizar a Análise Dinamizada do Ca-
dastro Ambiental Rural (CAR). Para isso
vai utilizar o sistema de análise desenvol-
vido pelo Serviço Florestal Brasileiro li-
gado ao Ministério da Agricultura Pe-
cuária e Abastecimento. Ao todo 11 es-
tados brasileiros fazem parte do projeto.

ANÁLISE - A análise das informações de-
claradas pelos proprietários ou possuido-
res rurais no CAR, segundo o professor
e advogado Alber Marcelo Ferreira, será
feita de forma automática e remota,com
base na legislação federal, pelos técnicos
do Instituto Água e Terra (IAT), órgão vin-
culado à Secretaria de Desenvolvimento
Sustentável e do Turismo, garantindo
mais agilidade ao processo.

INOVAÇÃO - Para modernizar e unificar
dados, visando agilizar processos relacio-
nados à gestão ambiental, recursos hí-
dricos e territoriais, o Instituto Água e
Terra desenvolveu o programa Inovação
Ambiental do Paraná, que faz parte do
Paraná Eficiente, projeto de inovação e
modernização de gestão pública no Pa-
raná, desenvolvido pela Secretaria de Es-
tado de Planejamento e Projetos Estru-
turantes, com financiamento pelo Banco
Mundial. 

DINAMIZADA - Alber ressalta que a
forma dinamizada da análise permitirá
que o proprietário ou possuidor rural so-
licite a análise do seu CAR direto pela
Central do Proprietário, usando como pa-
râmetro informações de bases de refe-
rência e as declaradas sobre o imóvel.
Dividido em duas etapas, o Módulo de
Análise Dinamizada prevê primeiro a Re-
visão de Dados e posteriormente, a Aná-
lise de Regularidade Ambiental. Se o
proprietário rural concordar com o que

foi apontado pela análise automática e
aceitar as considerações técnicas, o pro-
cesso do cadastro segue para as próxi-
mas etapas. Caso contrário, este pode
solicitar uma análise por equipe.

REGISTRO  - O Cadastro Ambiental Rural
é o registro público eletrônico das infor-
mações ambientais dos imóveis rurais
que permite identificar e interpretar os
dados ambientais das propriedades e
posses rurais para um planejamento am-
biental, monitoramento e combate ao
desmatamento e regularização ambien-
tal. Todas as propriedades ou posses ru-
rais devem ser inscritas no CAR (no site
www.car.gov.br), sejam áreas públicas
ou privadas, assentamentos da reforma
agrária, áreas de povos e comunidades
tradicionais que façam uso coletivo do
seu território ou até imóveis rurais loca-
lizados em zona urbana, se a destinação
dele for rural.

REGULARIZAR - A lei federal nº
12651/2012 estabelece que todo imóvel
rural deve manter um percentual mínimo
com cobertura de vegetação nativa, que
pode variar de acordo com a região e o

bioma. O primeiro passo para regularizar
o imóvel é a inscrição no CAR, feita de
acordo com o Novo Código Florestal e
atendendo às legislações estaduais (dec.
lei 8680 de 6/8/20013, 11.515/2018 e
18.295 de 19/11/2014). Feito isso, a
propriedade  se encontra em condições
de ser analisada pelo órgão estadual, de
acordo com a legislação de cada estado,
que irá constatar se apresenta ou não
passivo ambiental quanto a Reserva
Legal, Área de Preservação Permanente
e Área de Uso Restrito. É a regularização
do cadastro que permitirá ao produtor
planejar seu imóvel rural, ter acesso ao
crédito agrícola e ao Programa de Regu-
larização Ambiental (PRA) e comercializar
Cotas de Reserva Ambiental (CRA).

CONTEÚDO - Além da identificação do pro-
prietário ou possuidor rural e de ter dados
sobre os documentos de comprovação da
propriedade, o CAR contém a informação
georreferenciada delimitando o perímetro
do imóvel, das áreas de interesse social e
de utilidade pública, das áreas de rema-
nescentes de vegetação nativa, de preser-
vação permanente, de reserva legal, de
uso restrito e das áreas consolidadas.

EXEMPLO - Alber comenta que o Paraná
tem sido exemplo na regularização am-
biental, estando a frente de outros es-
tados. E alerta que o produtor deve
regularizar sua situação o mais breve
possível. No caso do agricultor que pla-
neja adquirir áreas para Compensação
de Reserva Legal, que permite regulari-
zar seu imóvel mantendo a área produ-
tiva, o advogado orienta que faça isso o
quanto antes, não deixando para a última
hora. “O Paraná não tem áreas suficien-
tes de mata em Unidades de Conserva-
ção para todos os que precisam.No
Estado existem cerca de 450 mil imóveis
rurais com CAR,correspondendo a 16
milhões de hectares, registrados no Sis-
tema Nacional de Cadastro Ambiental
Rural (SICAR)”, diz.

CUIDADOS - Alber ressalta ainda os cui-
dados que devem ser observados na es-
colha dos imóveis para compensão: se a
área atende às exigências para compen-
sar, se está registrada corretamente e
se é formada por mata atlântica, aten-
tando ainda para o georreferenciamento,
certidões e todos os cuidados como se
fosse comprar uma propriedade para uso.

MEIO AMBIENTE

Paraná sai na frente na análise do CAR
É um dos primeiros estados brasileiros a realizar a Análise Dinamizada
do Cadastro Ambiental Rural de forma automática e remota
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L
evar conhecimentos e tecnologias
aos produtores rurais ficou mais
difícil em tempos de pandemia,
diante das restrições para evitar

o risco de contágio. Ainda que muitos
deles tenham se adaptado bem à digita-
lização, passando a utilizar mais o apa-
relho celular e o computador para esse
fim, nada substitui o evento presencial
que, infelizmente, ainda não tem data
para voltar.

NOITE DE CAMPO - No entanto, cum-
prindo um rigoroso protocolo, um grande
número de pessoas, entre cooperados da
Cocamar e familiares, participaram no dia
13/7 em São Sebastião da Amoreira, no
dia 15/7 em Maringá, e no dia 2 de agos-
to em Nova Fátima, de uma “noite de
campo” em que puderam matar a sau-
dade das realizações presenciais.

CINEMA AO AR LIVRE - Em parceria
com a Corteva, uma de suas principais
fornecedoras, a cooperativa promoveu
uma sessão de cinema ao ar livre utili-
zando um grande telão no pátio de suas
unidades operacionais (em Maringá, foi
na Comunidade Guerra).

SEGURANÇA - A partir das 18h, em
seus veículos, cooperados especialmente
convidados se deslocaram até as unida-
des - muitos deles acompanhados de es-
posas e filhos - e, na entrada, eram ins-
truídos a não sair dos mesmos e obser-
var o uso de máscaras.

NOVIDADES - A cena lembrou os antigos
drive-in, comuns nos Estados Unidos e,
claro, todos receberam água e pipoca
para, confortavelmente e sem riscos, as-
sistir a filmes de curta duração, em que
ficaram sabendo de novidades em maté-
ria de tecnologias para aumentar a pro-
dutividade nas próximas safras de verão
e inverno.  

EM MARINGÁ - “Gostei muito, foi uma
aula bem agradável e diferente”, comen-

tou o cooperado Mateus Castilho Jorge,
o Tetê, que mora na Comunidade Guerra,
em Maringá e foi o primeiro a chegar.
José Carlos Marques Luiz, o Zé Portu-
guês, que também reside nas imedia-
ções, disse que foi uma inovação: “Com
criatividade é possível encontrar alter-
nativas seguras, mesmo na pandemia”.
“Valeu a pena”, resumiu Antônio Souza
Gomes Neto, o Toninho Leiteiro, afir-
mando ter ficado satisfeito com o con-
teúdo apresentado e a experiência que
definiu como “surpreendente”.

SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - “Os
cooperados gostaram muito”, conta a
gerente traineé, Andressa Saboia, de
São Sebastião da Amoreira. Segundo
ela, uma forma inovadora de levar infor-
mação, entretenimento e, ao mesmo
tempo, divulgar a linha de soluções da
empresa, comercializada pela coopera-
tiva. 

VIVENDO UM SONHO - “Foi emocio-
nante, depois de muito tempo, ver mais
de uma centena de cooperados e fami-
liares retornando para um evento na Co-
camar, parecia que estávamos

EVENTO

Cinema ao ar livre faz sucesso
Como alternativa para levar orientação técnica diretamente aos
produtores rurais, sem risco, estão de volta os antigos drive-in

Foram seguidos todos os protocolos de segurança

Iporã

Projeção de mensagens de
orientação e novas tecnologias

aos cooperados, em São
Sebastião da Amoreira
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vivendo um sonho”, conta Clau-
dinei Donizete Marcontes, gerente das
unidades de São Sebastião da Amoreira
e Nova Fátima. 

SAUDADES - O cooperado Johny Naka-
shima, membro do Conselho de Adminis-
tração, comentou que os cooperados
estavam com saudades das realizações
presenciais da cooperativa “e todos fi-
camos empolgados”. 

SATISFAÇÃO - Ao final, em vez dos
aplausos, o que se viu foram muitas bu-
zinas e pisca-piscas ligados. E todos re-
ceberam lembranças entregues pela
Cocamar, retornando para suas casas
satisfeitos com a experiência que, com
certeza, ficará por muito tempo na me-
mória. 

RECEPTIVIDADE - Corteva e Cocamar
estão repetindo a dose em dez unidades
da cooperativa. “Ficamos muito conten-
tes com a receptividade dos produto-
res”, destacou o representante técnico
de vendas da companhia, João Carlos
Massarote. 

SEGURANÇA - “Foi bem bacana, com
certeza todo mundo gostou de ter vin-

do”, avaliou o gerente da Unidade Ma-
ringá, Adilson Nocchi, que também res-
ponde pelas estruturas do Guerra e de
Pulinópolis, em Mandaguaçu. Ele ressal-
tou os cuidados que foram tomados em
relação aos protocolos de segurança, a
exemplo do que fez também o gerente
regional da Corteva, Anderson dos San-
tos, satisfeito com a resposta dos pro-
dutores ao evento e a parceria com a
Cocamar.

VAI TER MAIS - A programação come-
çou dia 13/7 em São Sebastião da Amo-
reira e vai compreender dez unidades da

cooperativa. Iniciando pouco depois das
18h30, a sessão tem a duração de uma
hora.
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C
om o objetivo de tornar ainda
mais transparente o relaciona-
mento entre a Cocamar e seus
cooperados, a cooperativa deu

início em julho a uma ação piloto intitu-
lada Classificação na Prática.

DEMONSTRAÇÕES - Por meio dessa ini-
ciativa, demonstrações são promovidas
com a presença de cooperados convida-
dos, nas unidades operacionais, sobre
como é feita a classificação dos produtos
agrícolas entregues por eles.

MÃO NA MASSA - Conforme o gerente
de Operações com Produtos, Deryk
Ruzon, o Classificação na Prática é um
evento inovador em que o cooperado
pode, além de ver a demonstração prá-
tica, “participar e colocar a mão na mas-
sa”. A iniciativa faz parte da Jornada do
Cooperado, implementada em parceria
com a consultoria Falconi.

CUIDADOS - Observando todos os cui-
dados para a prevenção da Covid-19,
como o uso de máscaras, distancia-
mento e higienização das mãos com ál-
cool, apresentações práticas acontece-
ram dias 16 e 23 em duas unidades do
Paraná, respectivamente Iporã e Assaí,
e dia 21 em Nova Andradina (MS).

AMOSTRAGEM - A respeito de como é
obtida a amostragem de produtos
quando da chegada de um caminhão na
cooperativa, Deryk explicou que é pre-
ciso mexer bem os grãos, para garantir
homogeneidade. Em seguida, coletas
são recolhidas de três pontos, resul-
tando em um recipiente com 500g de
conteúdo. 

IMPUREZA - A determinação de impu-
reza é obtida por um equipamento que
simula a operação da colheitadeira e
também as etapas de pré e pós limpeza
na cooperativa. “A máquina possui um
sistema de ventilação que retira os re-
síduos mais finos, como palhas, gravetos

e outros, para assegurar uma condição
melhor de representatividade do que
ocorre no processo de beneficiamento e
armazenamento”, disse.

PADRÃO - Deryk explicou que a peneira
3, estabelecida por lei, é regulamentada
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária
e do Abastecimento. Portanto, tudo o
que passa através dessa peneira ou fica
retido e não seja o produto, é conside-
rado impureza. 

UMIDADE - Sobre a umidade, ele res-
saltou que nenhuma empresa está auto-
rizada a realizar transações comerciais
sem o uso de aparelho homologado pelo
Instituto Nacional de Pesos e Medidas
(Inmetro), sob pena de autuação, apre-
ensão e interdição de estruturas. 

AUTOMATIZADO - Deryk comentou
ainda que a Cocamar não opera com a
digitação de umidade: “O que aparece
no aparelho é o que vai para o sistema
e também para o CD do cooperado, não
havendo interferência do classificador”,
complementando que se o cooperado
quiser um comprovante com todas as
informações, pode solicitar isso ao co-
laborador. O comprovante traz todos
os detalhes da classificação e também
os dados legais referentes ao Inmetro,
sendo este ticket impresso pelo pró-
prio aparelho de determinação de umi-
dade.

COMENTÁRIOS - “É importante pra
gente, como cooperado, tirar dúvidas,
saber o funcionamento da classificação,
saber porque chega esse tanto de im-
pureza na classificação”, afirmou o coo-
perado Alex Piveta, de Iporã, que
participou do evento e elogiou a inicia-
tiva da Cocamar de estar tornando
mais transparente o relacionamento
com os cooperados.

INFORMAÇÃO - Para o cooperado Edi-
valdo de Oliveira Rodrigues, de Altônia,

"o trabalho do classificador realmente
não é fácil, por questão, principalmente,
de o próprio agricultor cobrar muito
dele. Esse tipo de informação nós não
tínhamos, mas agora sim, isso escla-
rece para nós”.

AVALIAÇÃO - O gerente das unidades
de Iporã e Altônia, Mauro Sérgio Anjos,
comentou que os produtores gostaram
de participar do evento, podendo ver na
prática como é o funcionamento da
classificação. Por sua vez, Wagner Car-
valho, gerente da unidade de Nova An-
dradina, citou que os cooperados par-
ticipantes ficaram satisfeitos, “eles vi-
ram, na prática, que a cooperativa não
tem nada a esconder”. 

APRIMORAR - Mediante a realização
de pesquisas, a Jornada do Cooperado

tem a proposta de detectar demandas
no relacionamento dos produtores com
a Cocamar e aprimorar a qualidade dos
serviços oferecidos, elevando-os a um
padrão de excelência. 
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Cooperados tiraram dúvidas e elogiaram a iniciativa

TRANSPARÊNCIA

Classificação na Prática e sem dúvidas
Através de projeto piloto da Jornada do Cooperado, produtor viu na prática como
é feita a classificação na Cocamar, em unidades do Paraná e Mato Grosso do Sul
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A
concessionária Cocamar
John Deere foi destaque no
mês de junho com sua parti-
cipação no Programa Avan-

çado de Desenvolvimento de Execu-
tivos (Pade), promovido pela Associa-
ção dos Concessionários John Deere
(Assodeere).

FUNDAÇÃO DOM CABRAL - Com foco
no tema Inovação, Reconectar para
conectar, a terceira etapa da realiza-
ção reuniu os gerentes corporativos
da concessionária em encontros vir-
tuais com especialistas da Fundação
Dom Cabral - o que há de mais avan-
çado no ensino brasileiro, focado em
executivos - analisando gestão de
processos, inovação, inteligência de
mercado e liderança, entre outros as-
suntos.  

MELHORES IDEIAS - Ao final do pro-
grama, a Cocamar Máquinas foi sele-
cionada pela Fundação Dom Cabral
como uma das três melhores ideias
apresentadas, no horizonte de projetos

a curto prazo. Que consiste na venda
de Pacote de Conectividade junto a
proprietários de equipamentos novos
dotados de JDLink. 

ATENDIMENTO REMOTO - Com isso,
se torna possível obter receita de
serviços por meio de vendas e entre-
gar a melhor experiência ao cliente,
com atendimento remoto, envio de
relatório, prescrições agronômicas e

acesso ao monitor via Centro de So-
luções Conectadas (CSC), entre ou-
tros benefícios.

QUATRO ETAPAS - O Pade consiste
de quatro etapas e a última prevê a
realização de pesquisas periódicas
de satisfação junto aos clientes e
medir a capacitação da equipe in-
terna para manter o alto nível no
atendimento.

Concessionária é destaque no Pade
Cocamar Máquinas foi selecionada pela
Fundação Dom Cabral como uma das
três melhores ideias apresentadas

INOVAÇÃO



A
Fairfax lançou um seguro agrí-
cola inédito para proteger a ca-
feicultura brasileira dos danos
causados por chuvas de granizo

e incidência de geadas. O novo produto
está disponível para assegurar cafezais
de variedades do tipo arábica, cultivados
em sequeiro, em qualquer região do
Brasil.

GRANIZO E GEADA - “As chuvas de gra-
nizo são intempéries mais severas para
a cafeicultura, com a desvantagem de
poderem ocorrer em vários momentos
do ano, enquanto a geada é um pro-
blema mais frequente durante o inverno.
De forma geral, as taxas de incidência e
perdas provocadas pelo granizo são
maiores em comparação com a geada”,
diz Fabio Damasceno, diretor de agro-
negócios da Fairfax Brasil.

MARCO - O lançamento da Fairfax re-
presenta um marco para o setor. Tradi-
cionalmente, os seguros disponíveis no
mercado brasileiro são voltados para
garantir o pé de café. Ou seja, em caso
de sinistro, o seguro convencional cobre
os tratos culturais, como os procedi-
mentos de esqueletamento e recepa,
para que a planta volte a produzir.

INOVAÇÃO - No entanto, a proposta da
Fairfax é inovadora e tem melhor ade-
rência às necessidades dos cafeiculto-
res porque a apólice assegura a pro-
dução cafeeira. A seguradora vai avaliar
os danos causados pelo evento climático
para calcular a indenização. Desse mo-
do, o cafeicultor será ressarcido de
acordo com as perdas na safra assegu-
rada, o que engloba os insumos e preço
das sacas de café que deixou de colher.

VALOR DA PRODUÇÃO - “Permitimos
que o produtor forneça dados de histó-
rico de produção e parâmetros para

subscrição como idade do café, varie-
dade e espaçamento das entrelinhas. É
um seguro para café arábica, uma apó-
lice de dano direto causado por granizo
e geada, em que se indeniza o valor da
produção”, explica Damasceno.

COBERTURAS DISPONÍVEIS - O seguro
agrícola para cafeicultura da Fairfax tem
como cobertura obrigatória a proteção
contra granizo e o cafeicultor pode
optar por contratar a cobertura contra
geada. Quando um cafezal é atingido por
essas intempéries, a planta sofre lesões
e fica mais suscetível à incidência de
doenças e pragas, por isso, também é
importante reforçar o manejo. Pen-
sando nessa necessidade, a Fairfax tam-
bém oferece a cobertura adicional de
tratamento fitossanitário, que indeniza
o produtor com o valor necessário por
hectare para realizar um tratamento
preventivo, com aplicação de fungicidas
e inseticidas.

BIENALIDADE - Outro diferencial da
Fairfax é conseguir contemplar as espe-
cificidades da cultura. O seguro para
café leva em consideração o fenômeno
da bienalidade, que faz com que as plan-
tas registrem safras mais produtivas al-
ternadas aos anos de queda na pro-
dução. A ocorrência de intempéries ge-
ralmente agride a planta de tal modo
que pode comprometer o andamento da
safra atual, mas também impactar nos
resultados da temporada posterior.

PLANTA PERENE - Por se tratar de uma
planta perene, o cafeeiro produz conti-
nuamente, então os resultados de dife-
rentes safras estão relacionados. A sa-
fra corrente é representada por ramos
de idade superior a um ano, apresen-
tando rosetas com os chumbinhos já
formados e que serão colhidos. En-
quanto isso, a planta também já apre-

senta ramos verdes, provenientes do
crescimento durante o ano. Esses ra-
mos verdes possuem as gemas que irão
amadurecer e se diferenciar, para então
por volta do mês de setembro floresce-
rem, formando os chumbinhos que
darão resultados na colheita da safra fu-
tura. 

SAFRA ATUAL E FUTURA - Por essa
razão, o produtor pode optar por asse-
gurar apenas a safra corrente ou pro-
teger a safra atual e a safra futura em
uma mesma apólice. É recomendável es-
colher a cobertura da apólice mais com-
pleta, que tem início na floração da safra
corrente, ultrapassa o período de co-
lheita e se estende da brotação até o
abotoamento da safra futura.

CONTRATAÇÃO - A hora ideal para a
contratação é o momento do custeio da
safra de café, entre maio e junho. Em-
bora a cobertura do seguro só tenha

início na floração do cafezal, o produtor
que planeja a safra com antecedência
tem mais chances de sucesso ao asse-
gurar o cafezal e conquistar a subven-
ção. O Programa de Subvenção Econô-
mica ao Prêmio do Seguro Rural, ofere-
cido pelo Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (MAPA), pode
subvencionar até 40% do prêmio do se-
guro agrícola para a cafeicultura, limi-
tado a R$ 48 mil reais por CPF.

LIBERDADE - Com a Fairfax Brasil, o ca-
feicultor terá a liberdade de decidir a
configuração de seguro mais adequada
para a fazenda, sendo possível conside-
rar características de cafés especiais e
critérios de qualidade do grão. O seguro
para café da Fairfax começou a ser ide-
alizado em março de 2020 e contou
com o aval de especialistas do setor
para que fosse desenhado de acordo
com as reais demandas da cafeicultura
brasileira.

NOVO PRODUTO

Fairfax lança seguro
inovador para a cafeicultura
A apólice vai indenizar de acordo com perdas de produção provocadas
por granizo e geada, na safra corrente e safra futura de café
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Produtor terá a liberdade de decidir a configuração
de seguro mais adequada para a fazenda





A
pesar de todas as orientações
dadas pelos sindicatos rurais
da região desde 2018, há agri-
cultores pessoas físicas que

continuam recolhendo a alíquota do Sa-
lário-Educação de 2,5% sobre o total
das remunerações pagas ou creditadas
aos empregados, além de estes não
terem entrado com uma ação judicial
contra a União Federal e o FNDE - Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educa-
ção solicitando a devolução do que foi
recolhido indevidamente nos últimos 60
meses. 

CONTRIBUIÇÃO - Destinado especifi-
camente para o desenvolvimento do
ensino fundamental, o Salário-Educa-
ção é uma contribuição prevista na
Constituição Federal exigida do empre-
gador rural pessoa jurídica mensal-
mente, a partir do envio das infor-
mações sobre a folha de salários à Pre-
vidência Social. Mas, a cobrança da
contribuição também é feita sobre pro-
dutores rurais pessoas físicas, o que
foi considerado inconstitucional. 

ORIENTAÇÃO - Os Sindicatos Rurais
têm orientado aos agricultores a não só
não pagar mais a contribuição como
também a pedir a devolução do que foi
pago indevidamente porque ao cobrar o
Salário-Educação dos produtores rurais
“pessoa física”, o Fisco viola o art. 15
da Lei 9.494/96 e o próprio art. 2° do
Decreto 6.003/2006. 

SÓ EMPRESAS - “A Constituição Fede-
ral prevê que essa contribuição é devida
apenas por empresas. Por isso, o em-
pregador rural pessoa física, sem regis-
tro no CNPJ, não é obrigado a recolher
o tributo referente ao Salário-Educação,
e os tribunais já possuem entendimento
pacífico no sentido de reconhecer que a

atividade de produtor rural pessoa física
não se considera contida na definição de
empresa, para fins de incidência da Con-
tribuição Salário-Educação”. afirma Val-
decir Mokwa, secretário executivo do
Sindicato Rural Patronal de Maringá.

AÇÃO JUDICIAL - Mokwa ressalta que
todo empregador rural pessoa física
tem o direito de receber a restituição
desse valor, mas, para ter esse direito
garantido o produtor tem que entrar na
justiça porque, apesar das decisões fa-
voráveis do Supremo Tribunal Federal, é
necessário demandar judicialmente a
desoneração quanto à contribuição ao
Salário-Educação e a restituição dos va-
lores indevidamente pagos até o período
de cinco anos anteriores ao ajuizamento
da ação.

INDIVIDUAL - A orientação é para que

o produtor que ainda não recorreu à
justiça o faça de forma individual. “Essa
foi nossa orientação desde o início. Teve
alguns sindicatos que entraram de
forma coletiva, mas preferimos dessa
forma para evitar que a eventual exis-
tência de algum caso mais complicado
entre os produtores do mesmo pro-
cesso não travasse os demais. Também,
quando o valor do processo é menor,
até 40 salários mínimos, o produtor
pode recorrer direto ao Juizado Especial
Federal e ter uma tramitação e resposta
mais rápida e fácil, enquanto que o pro-
cesso coletivo, de valor maior, acaba
sendo mais demorado e tramita como
um processo normal. O produtor tem
direito e pode recorrer. A União nem
tem mais contestado a decisão do STF”,
diz o secretário executivo.

VALORES - Para se ter uma ideia dos

valores recolhidos indevidamente, um
empregador rural inscrito como pessoa
física, que emprega 30 colaboradores
na sua atividade rural, com uma média
de R$ 2.000,00 de salário cada um, po-
derá ter uma ação contra a União Fede-
ral, no valor de aproximadamente R$
90.000,00 (devendo ser acrescido
ainda os juros e correções monetárias
do período).

DOCUMENTAÇÃO - O produtor rural
que ainda não acionou judicialmente a
União pode entrar em contato com o
Sindicato Rural do seu município para
mais informações ou contatar direta-
mente com um advogado. Os documen-
tos necessários para propor a ação são
identidade e CPF, comprovante de resi-
dência, de matrícula de Produtor Rural
e c cópias das Guias da Previdência So-
cial.

Empregador rural pessoa física não
precisa recolher Salário-Educação
Além disso, o produtor pode entrar com uma ação judicial solicitando
a devolução do que foi recolhido indevidamente nos últimos 60 meses

LEGISLAÇÃO
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A. A. de Assis

N
uma crônica publicada no “O
Diário do Norte do Paraná”
no dia 10.11.1978, assim o
descrevi: “Um jovem líder

que traz a fibra do paulista quatrocen-
tão e ao mesmo tempo a simplicidade
do homem que namora a terra e se
sente colega de trabalho dos operários
do campo”. Referia-me a José Cas-
siano Gomes dos Reis Júnior, enge-
nheiro-agrônomo nascido em Jaú
(06/07/1936-31/10/2012).

NA HISTÓRIA - Líder nato, Cassiano
entrou bem moço ainda na história de
Maringá, inicialmente como cafeicultor,
professor na Faculdade de Ciências
Econômicas (pioneira instituição de en-
sino superior nesta cidade) e presi-
dente da Associação Rural.

DESAFIO - Conheci-o mais de perto em
1965, quando ele assumiu a presidên-
cia da Cooperativa dos Cafeicultores de
Maringá – Cocamar. Depois acompan-
hei, como jornalista, seu trabalho em
várias outras funções: presidente da
Cibrazém, secretário da Agricultura do
Paraná, presidente do Conselho Con-
sultor do IBC, presidente da Coopera-
tiva Central do Paraná. A Cocamar lhe
foi entregue como um desafio. “Uma
grande utopia”, segundo na época se
comentava. 

EQUIPE RAÇUDA - De fato o começo
foi muito difícil, porém Cassiano formou
a seu lado uma equipe competente e
raçuda e mandou ver. Calçando botinas
e vestindo roupa de briga, iniciou seu
trabalho trotando de jipe nos carrea-
dores em visita aos agricultores da re-
gião. Em pouco tempo conquistou a
confiança de todos e desde então o nú-
mero de cooperados não parou mais de
crescer, tornando-se a Cocamar um
modelo no gênero. Hoje ela é uma das

maiores e mais poderosas empresas
do país.

INÍCIO - A bonita história da coopera-
tiva que tanto nos orgulha começou no
dia 27 de março de 1963, tendo como
fundadores 46 produtores de café. A
primeira diretoria tinha como presi-
dente Arthur Braga Rodrigues Pires e
como vice Aloysio Gomes Carneiro.

DESLANCHOU - Mas a cooperativa
deslanchou mesmo a partir de 1965,
impulsionada pela equipe liderada por
José Cassiano, ao lado de Constâncio
Pereira Dias, Osvaldo Morais Correia,
Edmundo Pereira Canto, Aloysio Bas-
tos, Reynaldo Rehder, Luiz Lourenço,
Edilberto Alves e outros.

LIDERANÇA - O espírito arrojado e a
forte liderança de Cassiano ajudaram
muito. Ele trouxe a Maringá diversos
ministros de governo, diretores de
bancos e outros bambambãs da repú-
blica – gente que realmente decidia as
coisas. Por ser amigo do então gover-
nador Ney Braga, obteve também o

apoio de vários órgãos do estado. Com
isso conseguiu recursos para dar os
primeiros grandes impulsos à coopera-
tiva, que logo deixou de trabalhar ape-
nas com café e passou a operar com
outros produtos. Atualmente a Coca-
mar é o gigante que a gente conhece,
presente com mais de 80 unidades e
mais de 15 mil associados em dezenas
de municípios do Paraná, oeste paulista

e Mato Grosso do Sul.

NA LEMBRANÇA - José Cassiano e
seus companheiros precisaram de
muito peito no início. Mas valeu a pena.
Maringá decerto há de se lembrar
deles por todo o sempre. 

(Crônica publicada no Jornal do Povo –
Maringá – 22.7.2021)
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HISTÓRIA

O começo foi muito difícil, porém o ex-presidente da Cocamar
formou a seu lado uma equipe competente e raçuda e mandou ver

Cassiano, um líder 





O
s produtores rurais associa-
dos à Sicredi União PR/SP
têm acesso a R$ 500 mi-
lhões por meio de linhas de

investimento. Do total, R$200 mi-
lhões estarão disponíveis em nove li-
nhas em parceria com o BNDES. São
recursos para a agricultura familiar,
médios e grandes produtores para a
aquisição de maquinários e equipa-
mentos, investimento em irrigação,
modernização da frota, agricultura de
baixo carbono, construção e moderni-
zação de infraestrutura, entre outros
investimentos. 

TAXA DE JUROS - A taxa de juros parte
de 3% ao ano, no caso de Pronaf, e a
carência varia de 3 a 14 meses, no caso
da linha Moderfrota. O limite de finan-
ciamento depende da finalidade e do fa-
turamento da propriedade. No caso do

Moderfrota é possível financiar 85% do
trator, colheitadeira, equipamento ou
máquina agrícola. 

ANTECIPAR - Tradicionalmente, os re-
cursos do BNDES se esgotam nos qua-
tro primeiros meses do Plano Safra, por
isso, é importante antecipar a proposta
de crédito, garantindo as melhores
taxas e prazo. 

OUTRAS LINHAS - Além da parceria
com o BNDES, a Sicredi União PR/SP
oferece outras linhas. A expectativa é li-
berar R$ 1,5 bilhão neste ano-safra,
entre custeio e investimento. O número
supera em R$ 200 milhões o volume li-
berado na safra 2020/2021, com R$
1,34 bilhão em crédito. 

CARTEIRAS - “Nossa cooperativa regis-
trou crescimento de 39% na carteira

de custeio e de 35% na carteira de in-
vestimento de longo prazo”, aponta o
gerente de desenvolvimento agro, Vitor
Pasquini. São mais de 15 mil famílias de
agricultores atendidas, sendo que 70%
são pronafianos, pequenos produtores
que nem sempre são atendidos por ins-
tituições financeiras. 

A MAIOR - A Sicredi União PR/SP é a
maior cooperativa do Sistema Sicredi,
que é a instituição financeira privada que
mais libera recursos para o crédito rural
com a previsão de liberação de crédito
rural na Safra 2021/2022 de R$38 bi-
lhões.

DESBUROCRATIZAR - Num trabalho
contínuo de desburocratizar o acesso ao
crédito, a cooperativa oferece a CPR Fi-
nanceira, em que com o croqui da área
e um orçamento simplificado, ambos ela-

borados com a ajuda de um especialista
em agronegócio de uma das agências, o
associado tem acesso ao crédito rural.
Outras facilidades são as renovações
simplificadas, os limites de crédito pré-
aprovado com volume superior a R$ 4,5
bilhões e o aplicativo Sicredi Parceiro
Rural, que possibilita criar e acompa-
nhar propostas de crédito para custeio
e investimento, anexar documentos e
manter contato com o gerente de con-
tas. 

APP - O app está disponível para down-
load nos sistemas Android e iOS. Depois
de baixar o ‘Sicredi Parceiro Rural’, é
preciso solicitar uma senha de acesso
na agência. Todas as agências da Sicredi
União PR/SP contam com especialistas
em agronegócio, para entender as ne-
cessidades dos associados e oferecer a
melhor solução financeira.
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LINHAS DE INVESTIMENTO 

Do total, R$200 milhões estarão disponíveis em nove linhas em parceria com o
BNDES. São recursos para agricultura familiar, médios e grandes produtores

Sicredi União PR/SP
disponibiliza R$ 500 milhões
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O que fazemos em vida, 
ecoa pela eternidade
Em memória daqueles que deixaram seu legado na história da Cocamar,
falecidos entre 04/06/2020 e 18/07/2021

MEMÓRIA





Jo rna l  d e  S er v i ço  Co camar   |  4 7




