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A
vançando em agricultura digi-
tal, a Cocamar passa a ofere-
cer um novo serviço aos
cooperados, implantado em

parceria com a empresa fornecedora
Mosaic: a pulverização das lavouras de
grãos feita por meio de drones.

LEQUE - “A Cocamar amplia, assim, o
leque de serviços oferecidos aos coo-
perados, conforme determina o Plane-
jamento Estratégico 2020/25”, pontua
o gerente executivo técnico, Renato
Watanabe. 

ÁGEIS E ECONÔMICOS - Com a agili-
dade e a economia que proporcionam,
por reduzir o consumo de água e pro-
dutos químicos, os drones começaram
a ser demandados pelos cooperados,
de forma ainda tímida, nos últimos dois
anos, sendo os serviços executados
por empresas prestadoras.

BENEFÍCIOS - “Vamos intensificar o
uso desses equipamentos a partir de
agora, eles apresentam muitos benefí-
cios”, comenta o engenheiro agrônomo
Víctor Wilson Palaro, responsável por
coordenar e fomentar a agricultura di-
gital na cooperativa. A contratação do
serviço deve ser agendada nas unida-
des onde os cooperados são atendidos.

PRATICIDADE - Além de considerável
redução no consumo de água e pro-
duto químico (quando associadas ao
mapeamento de plantas daninhas, por
exemplo), a aplicação pode ser feita

com drone em áreas de difícil acesso,
como as de alta declividade, ou logo
após uma chuva – o que impossibilitaria
a entrada de pulverizadores de ar-
rasto.

OUTROS - Com o equipamento, a apli-
cação é executada em lavouras de
milho após o pendoamento, já que não
há limitação de altura das plantas como
nos pulverizadores de arrasto; não
ocorre o amassamento das plantas na
lavoura; podem ser feitas aplicações lo-
calizadas em reboleiras; a movimenta-
ção das hélices do drone acarreta um
fluxo de ar que direciona as gotículas,
melhorando a penetração da calda nas

plantas. Tudo isso sem o menor con-
tato com defensivos durante a opera-
ção, aumentando a segurança do
aplicador.

MENOS DESLOCAMENTOS - Outra
vantagem é que o produtor pode soli-
citar a aplicação em lotes distantes,
reduzindo o deslocamento de máqui-
nas, otimizando assim as operações em
momentos de grande pressão de pra-
gas e doenças.

INICIANDO - As primeiras aplicações -
de fungicidas em lavouras de soja -,
foram feitas em janeiro, em São Sebas-
tião da Amoreira, norte do Paraná.

TRÊS - Segundo Palaro, são três dro-
nes, dois dos quais pulverizadores mo-
delo XAG P-30, que apresentam vazão
de 8 litros por hectare, área essa
percorrida em 10 minutos, em média.
Um detalhe é que ambos os drones
pulverizadores podem ser trabalhados
ao mesmo tempo por um único opera-
dor.

IMAGEM - O terceiro drone é espe-
cífico para imageamento: sua função
é sobrevoar as lavouras para dese-
nhar a operação. A partir dos dados
gerados pelo drone é que será conce-
bido um mapa contendo os pontos de
aplicação.

Cooperativa oferece serviços com drones
Com a agilidade e a economia que proporcionam, por reduzir o consumo de água e
produtos químicos, os equipamentos começaram a ser demandados pelos cooperados

AGRICULTURA DIGITAL



Jorna l  de  Ser v iço  C ocamar   |   3

A
importância da prática coopera-
tivista se sobressai ainda mais
em períodos adversos e os co-
operados da Cocamar sabem

muito bem o que representa para eles a
união de esforços pelo bem de todos.

Na cooperativa, eles se sentem seguros,
protegidos, confiantes e têm oportuni-
dades para crescer. Nos últimos anos,
enquanto a concorrência se retraiu, a
Cocamar manteve, com absoluta sere-
nidade, a política de efetuar os pagamen-
tos à vista nas fixações de safra
efetuadas pelos produtores, assim como
tem proporcionado o retorno de resul-
tados em valores que, geralmente, su-
peram às suas expectativas.

Sólida, a Cocamar não apenas adquire os
insumos à vista, junto às empresas for-
necedoras, repassando as vantagens fi-
nanceiras aos cooperados em suas
campanhas, como mantém um amplo
programa de investimentos com a cons-
trução, ampliação e a realização de me-
lhorias em estruturas operacionais para
prestar um atendimento de excelência.

Só em 2021 foram canalizados mais de
R$ 242 milhões para esse fim. 

Além disso, a boa saúde financeira da Co-
camar permite que as instituições ban-
cárias disponibilizem recursos que são
repassados aos cooperados à taxas de
mercado, permitindo adequar seus pa-
gamentos conforme o fluxo de caixa de
cada um. Nos últimos anos, temos ob-
servado grandes variações destas taxas
devido às fortes flutuações da Selic,
sendo que a Cocamar tem feito um mix
de juros de tal forma que venha a impac-
tar menos seus produtores.

O reconhecimento dos produtores a
esse decisivo apoio da cooperativa – que
nenhuma empresa mercantil consegue
oferecer - pode ser medido pelo cres-
cente e substancial aumento de partici-
pação de mercado em todas as regiões,
ao longo dos anos, tanto em recebi-
mento de produtos, quanto na comer-
cialização de insumos agropecuários.

Cada vez mais a prática cooperativista
revela também o quanto é necessária

para o equilíbrio financeiro do agro re-
gional. Ao balizar os preços nas regiões
onde está presente, a Cocamar age no
sentido de que os produtores sejam re-
munerados de acordo com a realidade
do mercado; e, da mesma forma, que
não sejam explorados na aquisição de
seus insumos.

A Cocamar foi também uma das primei-
ras cooperativas a contar com uma cor-
retora própria de seguros, auxiliando os
cooperados em relação aos melhores
produtos, custos e coberturas. Com
isso, mesmo diante de frustrações de
safras, como as que têm ocorrido, os
produtores preservam seu capital e pa-
trimônio e isto ameniza o impacto que
tais problemas teriam na cooperativa.

Assim, ao participar ativamente e valo-
rizar a prática cooperativista, o coope-
rado está investindo no que é seu e no
próprio negócio, contribuindo para for-
talecer ainda mais a união de esforços e
ideais que, de forma concreta e trans-
parente, tem lhe assegurado muitas
conquistas.

A Cocamar se destaca cada
vez mais em um mercado
altamente concorrido

PALAVRA DO PRESIDENTE

Divanir Higino,
presidente da Cocamar

Na cooperativa, os cooperados se sentem seguros,
protegidos, confiantes e têm oportunidades para crescer

Ao participar ativamente e valorizar a prática
cooperativista, o cooperado está investindo
no que é seu, contribuindo para fortalecer
ainda mais a união de esforços e ideais 



S
emear a soja mais cedo, ainda
em setembro, não foi uma boa
estratégia. Em todas as re-
giões onde isso aconteceu, no

Paraná, as perdas foram consideráveis
devido ao longo período de exposição à
seca e às altas temperaturas. 

BAQUE - Em grande parte das regiões
mais tradicionais da Cocamar, nas
imediações de Maringá e no noroeste
do estado, o baque está consolidado
e, segundo a cooperativa, a quebra de
produtividade pode chegar a 60% em
relação às previsões iniciais. 

CENÁRIO - Mais para o norte para-
naense, no entanto, onde se semeia

um pouco mais tarde, o cenário é
completamente diferente, como o
Rally Cocamar de Produtividade já
mostrou na última semana, após visi-
tar os municípios de Nova Fátima,
Santo Antônio do Paraíso e São Se-
bastião da Amoreira: os produtores
não só falam em uma safra normal,
como esperam altas médias. O mesmo
se pode dizer de algumas importantes
regiões do município de Cambé, como
o Caramuru, onde as lavouras são de
encher os olhos. 

SOJA E MILHO - Acompanhado do ge-
rente técnico Rafael Furlanetto e do
técnico da unidade da Cocamar em
Cambé, Osmar Buratto, o Rally pas-

Safra é praticamente 
normal em algumas regiões
Mais para o norte paranaense, onde se semeia um pouco mais tarde,
muitas lavouras estão de encher os olhos e as produtividades devem ser boas

RALLY COCAMAR
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sou pelo município dia 25/1 e a pri-
meira parada foi na propriedade da fa-
mília do produtor Osmar Tavanti. Ele
e seus três filhos cultivam 245 alquei-
res de soja (539 hectares) e 32 de
milho (77,4 hectares), parte dos
quais no Caramuru, em São Luiz (mu-
nicípio de Londrina) e Tamarana. 

EXPECTATIVAS - A semeadura come-
çou em 20/9 e se estendeu até 5/11.
“Aqui no Caramuru tivemos 22 dias de
estiagem, mas a soja aguentou bem”,
disse Osmar, que projeta colher uma
média de 140 sacas por alqueire de
soja (57,8/hectare) e 400 de milho
(165,2/hectare). “Normalmente,
quando o tempo não atrapalha, a
média da soja é de 170 sacas por al-
queire (70,2/hectare). No ano pas-
sado, foi de 166 (68,5/hectare)”,
detalha o produtor. 

ESCAPARAM - Os Tavanti investem
em adubação diferenciada e não des-
cuidam dos tratos culturais. E estão
entre os poucos que conseguiram
produzir na última safra de inverno,
semeada ainda em fevereiro. Eles co-
lheram a média de 180 sacas de milho
por alqueire (74,3/hectare). “Quando
as geadas chegaram, as lavouras es-
tavam salvas”, comentou. Animados,
eles investiram na compra de duas
plantadeiras John Deere para refor-
çar o parque de máquinas, que espe-
ram receber em breve. 

ALTO POTENCIAL - Num giro pelo Ca-
ramuru, as lavouras dos produtores
Pablo Mologni, Cláudio Peruzzi, Wilson
Rhuss e Luiz Carlos Maquera, atendi-
dos pelo técnico Osmar Buratto, exi-
bem alto potencial produtivo, prati-
camente dentro das médias dos últi-
mos anos. Segundo Buratto, no muni-
cípio de Cambé como um todo, 20%

das lavouras se encontram em fase de
maturação, 65% em granação e 15%
ainda em floração.  

HÁ PERDAS - Em outra parte do mu-
nicípio, como na saída para Bela Vista
do Paraíso, a cultura foi bastante afe-
tada pela falta de chuvas e os danos
são grandes. As primeiras colheitas
nessa região tiveram médias de 50 a
100 sacas por alqueire (20,6 a
41,3/hectare).

BOM DESENVOLVIMENTO - Na vi-
zinha Rolândia, há também lavouras
em excelentes condições, como as
conduzidas pelo produtor Sergio Viu-
des, morador em Cambé e que é aten-
dido pelo técnico Marcos Zorzenon
Alteia, da Cocamar. Ele cultiva 38 al-
queires (91,9 hectares), distribuídos
por três lotes que ficam na Estrada
São Pedro, Barra Grande e Estrada
São Rafael. 

CONFIANTE - “Investimos bastante
na correção do solo com calcário e
vamos iniciar agora, na próxima safra,
a aplicação de gesso. A lavoura recebe
boro, também, até a fase de floração,
com bons resultados”, disse Viúdes,
confiante em uma produtividade entre
140 e 150 sacas por alqueire (57,8
a 61,9/hectare). Isto é, se o tempo
não atrapalhar

RALLY - O Rally Cocamar de Produtivi-
dade, em sua sétima edição consecu-
tiva, conta com o patrocínio das se-
guintes empresas: Basf, Fairfax do Bra-
sil - Seguros Corporativos, Fertilizantes
Viridian, Zacarias Chevrolet e Sicredi
União PR/SP (principais), Cocamar Má-
quinas, Lubrificantes Texaco, Estratégia
Ambiental e Irrigação Cocamar (institu-
cionais), com apoio da Aprosoja/PR,
Cesb e Unicampo.
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Osmar Tavanti: “22 dias de estiagem, mas a soja aguentou bem”

Sergio Viudes: investir em correção de solo e aplicação de gesso





Percorrendo os municípios de Pri-
meiro de Maio, Sertanópolis, Rancho
Alegre e Uraí, na região norte do Pa-
raná, em meados de janeiro, o Rally
Cocamar de Produtividade constatou
os estragos causados pela estiagem
nas lavouras de soja e, também, que
grande parte delas ainda apresenta
bom potencial produtivo. Conside-
rando que as chuvas vêm ocorrendo
na fase em que a cultura mais neces-
sita de água, a de enchimento de
grãos, o ano pode não estar perdido
para muitos produtores.

DIFERENTES SITUAÇÕES - Em Pri-
meiro de Maio, a 68km de Londrina, o
engenheiro agrônomo Eduardo Fer-
nandes, da unidade local da Cocamar,
comentou que a região apresenta la-
vouras em diferentes situações.
“Temos de 5 a 10% de áreas muito
boas, que receberam maior volume de
chuvas, mas metade das lavouras do
município e região deve ter uma pro-
dutividade de 80 a 100 sacas por al-
queire” (36 a 41 sacas/hectare), dis-
se Fernandes, lembrando que em anos
de clima favorável, a média geral-
mente fica em 120 a 130 sacas por
alqueire (45,5 a 53,7/hectare). Uma
parte da soja, no entanto, já bas-
tante prejudicada, vai produzir menos
ainda.

BOA PRODUTIVIDADE - Em uma das
propriedades visitadas, o Rally obser-
vou uma lavoura bem formada, em
fase de enchimento de grãos e, se-
gundo Fernandes, a expectativa é de
uma boa produtividade, acima de 130
sacas por alqueire (53,7/hectare).

MAIS CHUVAS - O gerente técnico
Rafael Furlanetto, que acompanhou o
Rally na viagem, observou:  as plantas
apresentam um bom número de va-
gens, mas precisam de mais chuvas
neste momento. “Com este porte e
essa quantidade de vagens, o potencial
produtivo é bom. Continuando assim,
vai dar uma boa safra”, disse.

Chuvas renovam esperanças
e podem salvar muitas lavouras

RALLY COCAMAR

José Lingnau: chuva chegou numa boa hora e salvou um pouco
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BOA HORA - José Bruno Lingnau, pro-
dutor de Rancho Alegre, distante 55
km de Londrina, comentou estar ani-
mado: “A chuva chegou numa boa hora
e salvou um pouco”, explicando que sua
lavoura foi semeada em 6 de outubro
e espera ter uma colheita entre 110 e
120 sacas por alqueire (45,5 a 49,5/
hectare). “Só se acontecer alguma
coisa daqui para a frente, mas se con-
tinuar assim, está bom”, comentou.

MÁ-DISTRIBUIÇÃO - Para Fábio Elie-
zer Faversani, da vizinha Uraí, a má-
distribuição de chuvas, algo comum
nesta safra, tem atrapalhado os pla-
nos de muitos produtores. “Eu tenho
área onde choveu 100ml a mais que
outra, não muito longe”, assinalou,
afirmando que em sua região há áreas
de safra praticamente normal e ou-
tras com padrão abaixo dos anos an-
teriores.

PRECISA CHOVER - “No geral, a re-
gião vai produzir menos que no ano
passado”, frisando que quem colher
100 sacas por alqueire (45,5/hec-
tare) não pode reclamar, ante as difi-
culdades enfrentadas. “Precisa cho-

ver mais, ainda, para granar bem a
soja”, acrescentou Faversani, citan-
do ter semeado uma parte das la-
vouras no começo de outubro e outra

no início de novembro.

Fazendo uma avaliação geral, o ge-
rente técnico Rafael Furlanetto disse

haver lavouras nesses municípios com
grandes variações de produtividade,
mas com índices de perdas bem infe-
riores ao de outras regiões.

RALLY COCAMAR

Engenheiro agrônomo Eduardo Fernandes, da unidade de Primeiro de Maio, e o gerente técnico Rafael Furlanetto: mais chuvas
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Nos dez mil hectares de campos de se-
mentes que a Cocamar mantém na re-
gião norte do Paraná, a expectativa é
de uma safra normal. A boa situação
das lavouras foi constatada no dia 2/2
durante visita do Rally Cocamar de
Produtividade ao município de Nova Fá-
tima, vizinho a São Sebastião da Amo-
reira, onde a cooperativa possui, desde
2018, a sua Unidade de Beneficia-
mento de Sementes (UBS). 

PROBLEMA - A informação vem num
momento em que a produção de se-
mentes de soja no Sul do país deve ser
bastante prejudicada pelo déficit hí-
drico que, nos últimos meses, tem pre-
judicado o Rio Grande do Sul e Santa
Catarina, além do Paraná. Um pro-
blema a mais para os agricultores, que
já enfrentam escassez de vários insu-
mos, em função da pandemia, e tam-
bém forte elevação de custos. 

NORMALIDADE - Segundo o gerente
da UBS, engenheiro agrônomo Diogo
Amaral, o quadro é de normalidade de
produção nos campos conduzidos pela
cooperativa. Desse total, 70% das se-
mentes são produzidas por cooperados
e 30% por parceiros. “Vamos ter
quantidade suficiente para atender a
demanda dos nossos cooperados, que
podem ficar tranquilos”, disse. 

PRODUTIVIDADE - Entre os coopera-
dos, a família Gulhão, em Nova Fátima,
é a principal produtora de sementes
para a cooperativa, com uma área de
410 alqueires (992,2 hectares). Se-
gundo Paulo, que trabalha ao lado do
pai e dos irmãos Renato e Leandro, a
previsão é manter a média dos últimos
anos, entre 150 e 160 sacas por al-
queire (62 a 66/hectare). 

Safra normal nos campos
de sementes da Cocamar

RALLY COCAMAR

Produtor Paulo Gulhão, com o gerente da UBS da Cocamar
em São Sebastião da Amoreira, Diogo Amaral
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GANHO ADICIONAL - “Nós
trabalhamos sempre pensando em pro-
dutividade e nunca deixamos de fazer
seguro”, afirma Paulo, mencionando que
são utilizadas as melhores tecnologias,
investindo-se na correção do solo me-
diante análise periódica, nutrição de raí-
zes e folhas e aplicação de fungicidas nos
momentos certos. A produção de se-
mentes representa um ganho adicional
de 10% em média para os agricultores. 

DENTRO DA MÉDIA - Ainda em Nova
Fátima, o Rally visitou o cooperado Luiz
Vanderlei Galonetti, que cultiva 242
hectares, mas não é produtor de se-
mentes. A exemplo dos Gulhão, sua es-
timativa é de uma produtividade dentro
da média dos últimos anos. Luiz afir-
mou, no entanto, que ainda é preciso
chover mais um pouco para consolidar
a safra. 

NÃO FALTOU UMIDADE - “As chuvas
deste ano ficaram abaixo da média his-
tórica, mas felizmente não faltou umi-
dade”, citou o produtor, torcendo para
que o tempo continue favorável. Como
no inverno ele cultiva trigo, a cultura de
verão é beneficiada pela palhada e, de

acordo com o agrônomo Thiago Jan-
ning, da unidade local da Cocamar, essa
cobertura retém umidade por mais
tempo, beneficiando o desenvolvimento
das plantas. 

RALLY COCAMAR

O agrônomo Thiago Janning e o gerente Claudinei Marcondes,
e o produtor Luiz Vanderlei Galonetti
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H
á mais de 15 anos produzindo
sementes, Nelson Massayuki
Kojima, de São Jerônimo da
Serra, sabe da importância de

caprichar no plantio, condução e co-
lheita das sementes, além de contar
com um clima e altitude favoráveis, para
obter um produto de qualidade. 

QUALIDADE - “No ano passado, o excesso
de chuva na colheita e as altas tempera-
turas registradas comprometeram a qua-
lidade de parte da semente de soja, que
acabei vendendo como grão para a indús-
tria, mas, neste ano, apesar da estiagem
que atingiu todo Estado, vamos produzir
uma semente de boa qualidade, se o clima
ajudar. A chuva veio na hora certa”, afirma
o cooperado. A expectativa é de que sua
produtividade média de soja deva ficar em
160 sacas por alqueire ou 66 sacas por
hectare. A colheita começa a partir do dia
10 de março.

VALOR AGREGADO - Nelson planta soja,
milho safrinha, trigo e aveia em cerca de
210 alqueires ou 508 hectares, entre
área própria e arrendada, distribuídos
pelos municípios de São Jerônimo da
Serra e São Sebastião da Amoreira.
Desse total, 140 alqueires (338 hecta-
res) são destinados a produção de se-
mente de trigo e 140 alqueires (338
hectares) para a produção de semente
de soja. “É uma atividade que agrega um
valor maior à produção, dando um ganho
a mais ao agricultor, o que ajuda bas-
tante”, afirma Nelson. O produtor é
acompanhado pelo engenheiro agrô-
nomo Leandro Lupi Lima, da unidade de
Santa Cecília do Pavão.

NO CAPRICHO - Cuidadoso com suas la-
vouras de grãos, Nelson utiliza basica-
mente a mesma tecnologia nas áreas de
produção para a indústria ou para se-
mente. “Fazemos tudo no capricho para
termos resultados. O trato cultural é
basicamente o mesmo da produção de

grãos, apenas é dado uma atenção es-
pecial ao controle do percevejo, por-
tanto, o custo de produção quase não
muda entre o grão produzido para se-
mente, do produzido para a indústria. É
mais o cuidado no manejo”, comenta o
cooperado.

SEGREDOS - Um dos segredos, segundo
Nelson, é a atenção dada especialmente
na colheita, para não danificar os grãos,
e principalmente evitar a mistura de va-
riedades. “Tem que limpar a plantadeira

e a colheitadeira antes de iniciar a ope-
ração e ao mudar de variedade, para
não ter mistura. Outro ponto fundamen-
tal é o ambiente de produção, com clima
e altitude ideais para a semente. “E es-
tes são favoráveis à produção de se-
mentes na região”, destaca o engenhei-
ro agrônomo e gerente da unidade de
Santa Cecília do Pavão, Sérgio Villela
Lemos.

SEGURANÇA - Cooperado desde que a
Cocamar entrou na região Nelson sem-

pre foi cooperativista e ressalta a segu-
rança que tem na Cocamar. “A gente
sabe que pode entregar a produção
tranquilamente, tem todo respaldo ne-
cessário, assistência técnica e ainda
tem sobras no final do ano. É uma
grande parceira do agricultor”, resume,
ressaltando que apesar do conheci-
mento e experiência que tem, está sem-
pre aprendendo algo novo com a equipe
técnica da Cocamar, que o mantem
atualizado nas novas tecnologias e dá
todo suporte técnico.

Boa produtividade e qualidade
Nelson Massayuki Kojima, de São Jerônimo da Serra,
colhe o resultado de 15 anos de experiência e capricho

SEMENTES

O gerente Sérgio, o produtor Nelson e o agrônomo Leandro em foto tirada no
início da safra de soja; abaixo, a lavoura em foto recente
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N
em mesmo safras complica-
das como as últimas fazem o
cooperado Carlos Noboru
Yoshida e o filho Roberto, de

São Jorge Ivaí, desanimarem. “Traba-
lhamos a céu aberto. Tem ano que pro-
duzimos bem, mas em outros nem
tanto. Por isso é preciso sempre traba-
lhar muito, guardar um pouco e fazer
seguro sempre”, afirma Carlos, que
este ano recorreu ao seguro em toda a
área plantada. “Pelo menos não ficamos
no prejuízo. E nas áreas arrendadas,
vamos ter que renegociar”, comple-
menta.

PERDAS - Como boa parte dos produ-
tores de São Jorge do Ivaí, os dois tive-
ram perdas consideráveis nesta safra.
“Tem áreas em que devemos colher
umas 40 sacas por alqueire (16,5 sacas
por hectare), mas em outras não vai dar
praticamente nada”, diz Roberto, que é
quem cuida dos 50 alqueires (121 hec-
tares) da família e dos 90 alqueires
(217,8 hectares) arrendados onde
plantam soja e milho. 

MELHOR TECNOLOGIA - “Na safra de
soja do ano passado até colhemos bem,
apesar da estiagem e da chuvarada na
colheita, 122 sacas por alqueire (50,4
sacas por hectare), mas na de inverno,
por causa da estiagem e das geadas, fe-
chamos com 70 sacas de milho por al-
queire (29 sacas por hectare)”, recorda
Carlos, que sabe da importância de uti-
lizar sempre a melhor tecnologia possí-
vel, trabalhar muito, assegurar a safra
e contar com o respaldo e orientação de
uma boa cooperativa.

INÍCIO - Os pais de Carlos, Shosako e
Kyoko vieram para o Paraná, se estabe-
lecendo primeiro na região de Assaí, na
década de 1940. Depois em 1951, se
mudaram para Bilac/Floraí, onde forma-
ram 10 alqueires (24,2 hectares) de
café, área que se tornou pequena

quando os filhos cresceram e começa-
ram a formar suas famílias. Por isso,
Carlos saiu cedo de casa, na década de
1970, indo trabalhar na cidade. Passou
por Maringá, Palotina, mas acabou se fi-
xando em São Jorge do Ivaí, em 1974,
onde trabalhou em uma empresa de ôni-
bus como eletricista, se aperfeiçoando
na profissão que exerce há 51 anos,
além de trabalhar como produtor rural. 

VOLTA AO CAMPO - Especializado na
profissão e com um pé de meia, primeiro

montou uma auto elétrica na cidade,
onde trabalha até hoje  com todo tipo
de automóvel e maquinário agrícola. Foi
só no início da década de 1980 que Car-
los conseguiu realizar seu sonho de vol-
tar para o campo, comprando 2 al-
queires de terra, os maquinários de
plantio e arrendando uns 15 alqueires
para plantar soja e milho. E já em 1983
se tornou cooperado da Cocamar. “Me-
lhor negócio. A cooperativa é nota mil”,
enfatiza. Só mais tarde Carlos adquiriu
colheitadeira e aos poucos foi aumen-

tando a área própria e arrendada.

SUCESSÃO - Por muito tempo, Carlos
desempenhou as duas atividades de
forma paralela, dividindo o tempo entre
a auto elétrica e a lavoura. Mas sempre
contou com o respaldo do filho, que o
ajudava em tudo. Há cerca de cinco
anos, Roberto assumiu de vez a proprie-
dade rural e hoje é ele quem cuida de
tudo. “Meu filho sempre foi meu braço
direito, por isso a sucessão familiar foi
tão tranquila”, finaliza Carlos.

Desanimar, nunca
Carlos Yoshida e o filho Roberto, de São Jorge do Ivaí sabem das dificuldades
de produzir a céu aberto, mas persistem com muito trabalho e segurança

EXEMPLO

Parceria entre
pai e filho garantiu
bons resultados e
sucessão tranquila





O
mar não está pra peixe. Em
paralelo às adversidades cli-
máticas que têm ocasionado
forte quebra de produtivi-

dade das lavouras, o ano de 2022 co-
meça em meio à preocupação dos
produtores rurais com problemas
bastante conhecidos, relacionados ao
fornecimento de insumos agrícolas.

PROBLEMAS PERMANECEM - A si-
tuação permanece a mesma, sem
nenhuma informação mais alentadora:
de um lado, persiste a falta de produ-
tos que dependem de matéria-prima
importada e, de outro, os preços se-
guem em alta. Os motivos são os
mesmos do ano passado: desajustes
na logística internacional causados
pela pandemia, e fechamento de fábri-
cas na China, país que também en-
frenta apagões de energia elétrica em
algumas importantes regiões indus-
triais.

APREENSÃO - “O cenário é preocu-
pante”, resume o gerente executivo
de Insumos da Cocamar, Geraldo Ama-
rildo Ganaza. Segundo ele, os sinais de
que os cooperados estão apreensivos
com esse quadro de incertezas podem
ser percebidos em um movimento an-
tecipado de aquisições na cooperativa,
para a safra de verão 2022/23. 

COMPRAS - A grande maioria deles
ainda nem colheu a produção do ciclo
2021/22, mas muitos já procuram
fazer as compras para tentar se ga-
rantir. “Já realizamos negócios que re-
presentam mais de 30% do nosso
potencial de fornecimento para a
safra 2022/23, e em dezembro esse
movimento já era visível”, conta Ga-
naza. 

COMO FOI - No ano passado a Coca-
mar antecipou para o começo de fe-
vereiro a tradicional campanha de
verão que promovia, geralmente, no
mês de maio. A adesão foi maciça e a
cooperativa conseguiu agilizar a en-
trega de todos os produtos em tempo
hábil, cotados a um preço médio mais
competitivo na comparação com quem
deixou para comprar depois, quando,
também, vários itens escassearam
nas prateleiras.

AÇÕES COMERCIAIS - Segundo Ga-
naza, a cooperativa ainda não definiu,
por motivos estratégicos, quando lan-
çará a campanha de vendas da safra
2022/23, mas já sabe que quando o
fizer, grande volume de negócios já es-
tará concretizado. Por ora, foram
realizadas algumas ações comerciais
como a troca de insumos por grãos.
E, durante o Safratec Digital, de 14 a
20 de fevereiro, haverá também um
balcão de negócios, com oportunida-
des.

SEMENTES - Há uma preocupação,
ainda, com as sementes de soja, pois
a região Sul do Brasil foi bastante
castigada pela estiagem. “Hoje, com
a nossa UBS (Unidade de Beneficia-
mento de Sementes) em São Sebas-
tião da Amoreira, município do norte
do Paraná, temos um portfólio prati-
camente completo para atendimento
aos cooperados. Os campos estão
com desenvolvimento vegetativo nor-
mal até agora. Mas, até colocar essa
semente dentro do armazém, há um
longo período a percorrer que vai de-
pender da normalidade climática",
cita. 

PODE FALTAR - "Mesmo assim pode-

remos ter um desequilíbrio entre
oferta e demanda de algumas cultiva-
res devido à quebra de produção em
outras regiões”, explica Ganaza, des-
tacando ainda que algumas cultiva-
res são produzidas por companhias
multinacionais apenas na região Sul do
Brasil.

SE PROTEGER - “Diante deste
cenár io,  que aponta para mais
um ano de atenção para os insu-
mos, vale a pena o produtor se
proteger, travando seu custo de
produção o quanto antes”, f ina-
l iza o gerente executivo de Insu-
mos.

SAFRA 22/23

Diante do cenário, que aponta para mais um ano de atenção, o produtor
precisa  se proteger, travando seu custo de produção o quanto antes

Fornecimento de insumos
pode ser complicado
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Gerente executivo de Insumos, Geraldo Amarildo
Ganaza: falta de produtos e preços em alta





N
o exercício 2021 a Cocamar
Cooperativa Agroindustrial
apresentou um faturamento
de R$ 9,629 bilhões, regis-

trando uma expansão de 37% sobre
os R$ 7,049 bilhões de 2020.

CUIDADOS - A prestação de contas do
último ano foi um dos itens analisados
pelos 300 produtores cooperados que
participaram da 63ª Assembleia Geral
Ordinária (AGO), promovida presencial-
mente na manhã de quinta-feira (3/2)
no espaço de eventos Lebloc em Ma-
ringá, tomando-se de uma série de cui-
dados para a prevenção da Covid-19,
como a exigência de apresentação do
chamado passaporte de vacinação (em

atendimento a um decreto municipal),
distanciamento entre as cadeiras, uso
de máscaras e disponibilização de álcool
70 em pontos estratégicos. O evento
foi transmitido ao vivo por meio do ca-
nal da cooperativa no Youtube. 

PRESENÇAS - O governador do es-
tado, Ratinho Junior, chegou na etapa
final da AGO, acompanhado por várias
outras autoridades, entre elas o secre-
tário estadual de Infraestrutura e Lo-
gística, Sandro Alex, o deputado fede-
ral Ricardo Barros, os deputados esta-
duais Soldado Adriano José e Alexandre
Cury, e o prefeito Ulisses Maia. Presti-
giaram também a realização, desde o
seu início, o presidente do
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Cocamar fatura
R$ 9,629 bilhões em 2021

BALANÇO

Autoridades prestigiaram a AGO da
cooperativa que registrou um crescimento
de 37% em relação a 2020

O governador Ratinho Junior e o presidente-executivo, Divanir Higino





Sistema Ocepar, José Roberto
Ricken, o presidente da Sicredi União
PR/SP, Wellington Ferreira, o presi-
dente da Unicampo, André Carlos Gar-
cia Vilhegas, e o vice-prefeito Edson
Scabora.  

PLANEJAMENTO - Ao fazer a leitura
do relatório de gestão, o presidente-
executivo, Divanir Higino, citou que
“como o crescimento da Cocamar nes-
ses últimos dois anos foi muito além
das expectativas, a cooperativa se viu
na necessidade de promover uma alte-
ração em seu planejamento estratégico
do ciclo 2020/2025, ajustando em
50% o montante a ser alcançado em
2025, de R$ 11,3 bilhões para R$ 15
bilhões”. 

NOVOS CONSELHOS - A AGO teve vá-
rios outros assuntos na ordem do dia,
como destinação das sobras e eleição
dos novos integrantes dos Conselhos
de Administração e Fiscal. 

NOMES I - O novo Conselho de Admi-
nistração, para o período 2022/25,
passou a ser composto por Luiz Lou-
renço (representante do município de
Maringá), Adauto Lazarin (Altônia),
Afonso Akioshi Shiozaki (Maringá), An-
derson Rufato (Maringá), Antonio Cé-
sar Pacheco Formighiei (Umuarama),
Cleber Veroneze Filho (Maringá), Fred
Frand Frandsen (Palmital-SP), Johny
Nakashima (São Sebastião da Amo-
reira), José Rogério Volpato (Ouri-
zona), Luiz Antônio dos Reis (Bela Vista
do Paraíso), Luiz Henrique Pedroni
(Cianorte), Luiz Pio Lonardoni (Rolân-
dia), Paulo Vinícius Tamborlin (Atalaia),
Sérgio Luis Viúdes (Cambé) e Valdo-
miro Peres Júnior (Terra Boa). 

NOMES II - Já o novo Conselho Fiscal,
para o exercício 2022, é formado por
Guilherme Martins Gomes dos Santos
(Assaí), Eiderval Vinícius Piazentin Pin-
to (Primeiro de Maio), Marilza Beraldi
Vendramin (Paranavaí), Paulo Eduardo
Ricci Siqueira (Floresta), Renan Bar-
bosa Facina (Jussara) e Ricardo
Cypriano (Japurá). 

TRABALHO DA DIRETORIA - Ao pro-
nunciar-se, Luiz Lourenço destacou o
crescimento da Cocamar mesmo em

um ano de grandes adversidades cli-
máticas, ressaltando o trabalho rea-
lizado pela diretoria executiva for-
mada pelo presidente Divanir Higino
e o vice-presidente José Cícero Ade-
raldo. 

RECONHECIMENTO - Lourenço entre-
gou um reconhecimento a ambos, pe-
las conquistas em 2021, fazendo o
mesmo em relação aos integrantes do
Conselho de Administração, além de
homenagear os cooperados Sebastião
Pittarelli, Norberto Tormena, José Os-
car Dante, Gérson Bórtoli e Francisco
Razente, que deixaram suas cadeiras
no Conselho, conforme renovação pre-
vista na legislação. 

REPRESENTATIVIDADE - O presidente
do Conselho de Administração disse
ainda que a representatividade dos
municípios que sediam unidades da co-
operativa é expressiva. “Cada qual tem
de 1 a 3 representantes no Conselho
Consultivo, que nos ajudam a pensar a
gestão e nos tornam ainda mais próxi-
mos dos cooperados”, frisou.  

APOIO ASSISTENCIAL - Por outro la-
do, como as sobras do exercício - no
montante de R$ 77,542 milhões - já
haviam sido antecipadas em dezembro,
restando um residual de R$ 270 mil,
Lourenço sugeriu e foi aprovado que o
valor seja destinado ao Instituto Coca-
mar para apoiar instituições voltadas

ao tratamento de câncer ou que assis-
tem familiares de pacientes acometi-
dos dessa enfermidade.  

FORMATANDO - Lourenço comen-
tou ainda que um projeto liderado pela
Cocamar começa a ser
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BALANÇO

Luiz Lourenço, presidente do Conselho de Administração, ao lado
do presidente-executivo Divanir Higino e do vice-presidente
executivo José Cícero Aderaldo; na foto abaixo, Lourenço e o

presidente do Sicredi União PR/SP, Wellington Ferreira





formatado, com a participação
de outras cooperativas da cidade, para
uma atuação ainda mais incisiva de
apoio à comunidade, em atendimen-
to ao princípio sétimo do cooperati-
vismo. 

EXEMPLO - Após a conclusão da parte
formal da AGO, algumas lideranças
foram convidadas a pronunciarem-se,
começando pelo presidente do Sis-
tema Ocepar, José Roberto Ricken,
que ressaltou o exemplo de organiza-
ção e segurança do evento. Ricken
agradeceu a Luiz Lourenço por sua
atuação como secretário geral da
Ocepar, dizendo ainda ter “total sin-
tonia” com a diretoria executiva da
Cocamar. 

O SETOR - Ricken informou que os nú-
meros do cooperativismo paranaense
em 2021 acabam de ser fechados,
atingindo um montante superior a R$
152 milhões, com um crescimento de
32% sobre 2020. 

APOIO AOS PRODUTORES - A res-
peito das medidas de apoio aos pro-
dutores que estão tendo perdas
com os severos problemas climáti-
cos, causados pelo fenômeno La
Niña, o presidente do Sistema Oce-
par disse que entre os principais pe-
didos estão uma maior rapidez nas
vistorias e liberações, de forma a
possibilitar que o plantio de milho de
inverno seja feito dentro do prazo
ideal; a garantia de seguro; a pror-
rogação de contratos, como os de
financiamentos; e o ressarcimento
às cooperativas que fizeram a suple-
mentação de recursos aos produto-
res, para que possam apoiá-los
novamente. 

À DISPOSIÇÃO - Líder do governo na
Câmara, o deputado Ricardo Barros
falou de seu orgulho de ter o avô Od-
waldo Bueno Netto como cooperado
número 1 da Cocamar, colocando-se
à disposição para ajudar o setor a
enfrentar seus desafios. 

RESPEITO À COCAMAR - Em sua
participação, o governador Ratinho
Júnior disse que não poderia deixar
de prestigiar a Assembleia da Coca-
mar, “é um gesto respeitoso pela im-
portância da cooperativa no agro-
negócio do Paraná”. E afirmou: “es-
tamos construindo no Paraná um
ambiente favorável para o agronegó-

cio crescer e se desenvolver. Nossa
vocação é produzir alimento para o
planeta, somos a fazenda do mundo.
Por isso temos que ser muito eficien-
tes, sem gargalos logísticos. Coope-
rativas como a Cocamar são ex-
tremamente importantes dentro
desse projeto de expansão do agro-
negócio paranaense”.
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C
om o cancelamento da edição
presencial do Safratec 2022,
os cooperados da Cocamar
podem agora acompanhar

todas as novidades e resultados dos
trabalhos realizados na Unidade de Di-
fusão de Tecnologias (UDT) em Flo-
resta, região de Maringá, através do
evento em seu formato digital, cuja
plataforma estará disponível no perío-
do de 14 a 20 de fevereiro.

RISCOS - No modelo tradicional, cuja
realização estava agendada para os
dias 20 e 21 de janeiro na UDT, o Sa-
fratec deixa de ser promovido pelo se-
gundo ano seguido em função dos
riscos de contaminação que estão
sendo causados por esse novo mo-
mento da pandemia.

SEGURANÇA - “Achamos melhor can-
celar o evento presencial, mantendo
apenas o digital, para garantir a segu-
rança de nossos cooperados, colabo-
radores e parceiros”, afirma o gerente
técnico Rodrigo Sakurada, que res-
ponde pela coordenação.

CONTEÚDO - A versão digital vai trazer
tudo o que estava previsto na presen-
cial, como a apresentação de novas
tecnologias para as culturas de verão,
orientações quanto ao manejo de solo,
plantas daninhas e herbicidas, corre-
ção do solo, plantas de cobertura e a
demonstração do Sistema Antecipe de
semeadura intercalar de culturas, no
mesmo formato adotado desde 2020.

ESTAÇÕES - São seis as estações téc-

nicas com trabalhos desenvolvidos em
parceria com a Universidade Estadual
de Maringá (UEM), Instituto de De-
senvolvimento Rural (IDR-PR) e Em-
brapa, apresentação de demonstra-
ções de aplicações localizadas com pul-
verizadores e drones e várias outras
atrações.

BALCÃO DE NEGÓCIOS - A exemplo do
que aconteceria no Safratec presen-
cial, todas as marcas da Cocamar,
além de empresas parceiras, estarão
presentes ao evento, com oportunida-
des aos produtores de adquirirem pro-
dutos no balcão de negócios.

MAIS - As informações estarão dispo-
níveis, oportunamente, na plataforma
da feira.

EVENTO

Confira as novidades
na Safratec Digital 
A plataforma estará disponível no período de 14 a 20 de fevereiro.
Versão on-line vai trazer tudo o que estava previsto na presencial

Acesse a plataforma
do evento Safratec

pelo QRCode
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O
lançamento do Módulo de
Regularização Ambiental do
Sistema de Cadastro Am-
biental Rural (Sicar), no final

do ano passado, pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), por meio do Serviço Florestal
Brasileiro, veio permitir que o país
avance na agenda da regularização am-
biental das propriedades e posses ru-
rais, garantindo a efetiva implemen-
tação do Código Florestal brasileiro. A
ferramenta possibilita ao produtor
rural que tiver o Cadastro Ambiental
Rural (CAR) analisado elaborar uma mi-
nuta de proposta de adesão ao Pro-
grama de Regularização Ambiental
(PRA), e acessar os benefícios estipu-
lados pelo Código Florestal Brasileiro.

BENEFÍCIOS - "Com o lançamento do
Módulo MRA, contribuiremos de forma
decisiva para que os produtores rurais
tenham acesso aos benefícios do PRA
amplamente discutido em 2012 pelo
Congresso Nacional e que neste mo-
mento contribuímos para sua efetiva
concretização. Nos encontramos em
um momento decisivo da implementa-
ção desta lei e precisaremos de união
entre todos os elos para seguir um ca-
minho de bom senso e de equilíbrio, ga-
rantindo que os desafios sociais, eco-
nômicos e ambientais sejam abordados
de forma integrada, assim como a le-
gislação prevê", destacou a ministra da
Agricultura Tereza Cristina.

DECLARAÇÃO - Com o novo sistema, o
produtor rural irá declarar de que
forma irá cumprir os dispositivos esta-
belecidos pela lei, que poderá ser feito
por três principais dispositivos: a re-
composição da vegetação nativa na
propriedade rural, a compensação am-
biental das reservas legais ou a con-

versão de sanções administrativas emi-
tidas até 2008. O resultado final da
adesão ao MRA é uma proposta de re-
gularização ambiental que deve ser
apresentada ao órgão ambiental com-
petente para a assinatura dos Termos
de Compromissos e início da efetiva
adequação dos produtores rurais ao
Código Florestal.

COMPENSAÇÃO - Para o professor e
advogado Alber Marcelo Ferreira, o
módulo de regularização vem consa-
grar o formato de compensação am-
biental permitindo que o produtor lance
as informações no sistema e o governo
fiscalize. "Antes, a regularização se
dava pela legislação estadual. Com
esse programa, passa a ser regulari-
zado em nível nacional. Se o produtor
tinha alguma dúvida sobre a validade da
compensação, agora acabou. O aplica-
tivo é uma forma de reconhecimento
da compensação em nível nacional", co-
menta Alber. 

MONITORAMENTO - Desenvolvido no
âmbito do Sicar, o MRA é uma ferra-
menta digital que permite o monitora-
mento das declarações com a uti-
lização de sensoriamento remoto. O
MRA será integrado à ferramenta do
WebAmbiente da Embrapa, uma plata-
forma com informações técnicas para
auxiliar os produtores rurais na regu-
larização, seja na escolha de varieda-
des de árvores ou de melhores téc-
nicas e estratégias para sua adesão
ao PRA.

HORA CERTA - "Este é o momento de
o produtor buscar sua área de pre-
servação ambiental como forma de
compensação, observando os devidos
cuidados na aquisição da área, como
é feita na compra de qualquer imóvel,
atentando para a localização no mes-
mo bioma e preferencialmente, no
mesmo estado", orienta Alber, ressal-
tando que é fundamental que o produ-
tor faça isso o quanto antes, evitando

perder área produtiva. O advogado
alerta que as áreas de preservação
ambiental para compensação disponí-
veis são limitadas. "Também, depen-
dendo dos resultados das eleições no
final do ano, as coisas podem se com-
plicar, tornando a compensação flo-
restal mais difícil", diz.

INTERESSE - O Código Florestal Bra-
sileiro foi aprovado em 2012. A pri-
meira etapa para o cumprimento da
legislação foi a adesão dos produtores
rurais ao Cadastro Ambiental Rural
(CAR), que atualmente congrega mais
de 7,7 milhões de imóveis rurais ca-
dastrados. Há dados que mostram
que 58% dos produtores que aderi-
ram ao Cadastro Ambiental Rural ma-
nifestaram interesse em aderir ao
PRA, o que mostra que o agricultor
está interessado na sua efetiva regu-
larização ambiental e que o programa
traz benefícios aos produtores rurais
e ao meio ambiente.

MEIO AMBIENTE

Ferramenta de regularização
ambiental facilita a vida do produtor
MRA lançado pelo governo federal permite acelerar processo e tornar mais
fácil o acesso aos benefícios estipulados pelo Código Florestal Brasileiro 
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A
forte estiagem iniciada em
2019, aliada ao calor intenso,
prejudicou a produtividade
das lavouras e trouxe prejuí-

zos para os produtores paranaenses.
O Departamento de Economia Rural
(Deral), da Secretaria de Estado da
Agricultura e do Abastecimento, es-
tima prejuízo de R$ 25,6 bilhões na
safra de grãos do Paraná em
2021/22. 

REDUÇÃO - A região Oeste foi a mais
atingida, com redução prevista de
71% na colheita de soja e de 65% na
de milho. Na regional de Maringá, o
percentual de perdas na soja foi de
47%, segundo o Deral. 

RECUPERAR PERDAS - No entanto,
ainda será possível recuperar parte
das perdas, principalmente na segunda
safra do milho, de acordo com o con-
sultor em Agronegócios, Carlos Cogo,
que presta consultoria para o sistema
Sicredi. “Neste ano, o Paraná poderá
plantar a segunda safra de milho com
uma área maior que a do ano passado,
para tentar recuperar as perdas ocor-
ridas na safra de verão. E como isso
deve acontecer dentro do período con-
siderado ideal, até o final de fevereiro,
se não houver falta de insumos, os re-
sultados serão bons. Como o milho
está em alta, pode compensar as per-
das da safra de verão”, detalha. 

PREPARADOS - Mesmo em um cená-
rio de adversidades, os recordes de
produção registrados nos últimos
anos, somados aos preços elevados
dos grãos, dão sustentação aos pro-
dutores. “Viemos numa sequência de
mais de uma década de boas safras,
de produtores capitalizados, com pre-
ços elevados dos grãos, principal-

mente milho e soja. Isso quer dizer que
a agricultura está preparada para su-
perar este momento negativo e ad-
verso”, frisa Cogo.

DESAFIOS - Na safra 2021/22 os
principais desafios dos produtores ru-
rais serão o câmbio e a escassez de in-
sumos. “Neste ano o produtor terá
que lidar com o câmbio volátil, por
conta da eleição presidencial. E, além
disso, há preocupação com a escassez
de insumos agrícolas, como os fertili-
zantes, que já estamos observando.
Há risco de falta de produto para o
mercado”, acrescenta. Isso se deve à
falta de matéria-prima e à suspensão
de atividades nas fábricas dos países
que exportam insumos para o Brasil,
em função da pandemia. 

SEGURO É ALIADO - Neste cenário de
incertezas, não há dúvidas: o seguro
rural é aliado do produtor. “Sempre
orientamos que o produtor que tra-
balha em regiões com risco de estia-
gem deve obrigatoriamente contratar
seguro rural. Não só em ano de La
Niña, mas em períodos neutros. Sem-
pre foi importante e agora, mais do
que nunca, é indispensável para ame-
nizar possíveis perdas e se preparar
para a próxima temporada”, acres-
centa o consultor, que faz análises pe-
riódicas para o Sicredi.

ESTIMATIVA - A estimativa da Cogo
Inteligência em Agronegócio era de
que o Brasil iria colher quase 300
milhões de toneladas de grãos na
safra 2021/2022. O número, no en-
tanto, está em 278 milhões de to-
neladas, com possibilidade de re-
dução. Isso se deve às perdas que
ocorreram no Paraná, Mato Grosso
do Sul, Santa Catarina e Rio Grande

do Sul, consequência do fenômeno La
Niña. 

RECORDE - Apesar disso, as exporta-
ções do agronegócio brasileiro alcança-
ram valor recorde em 2021, de US$
120,59 bilhões, alta de 19,7%, em re-
lação ao ano anterior, conforme o Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa). Isso se deve, princi-
palmente, ao aumento do índice de pre-
ços dos produtos (+21,2%), enquanto
o volume embarcado reduziu (-1,2%).

SICREDI

Perspectiva para milho
safrinha é positiva
Paraná poderá plantar a segunda safra do grão com uma área maior que a
do ano passado, para tentar recuperar as perdas ocorridas na safra de verão

Carlos Cogo, que presta
consultoria para o

sistema Sicredi
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O
s pecuaristas terão mais um
motivo para proteger as cria-
ções de animais dos riscos
que comprometem a ativi-

dade. Em 2022, a contratação de se-
guro pecuário será estimulada por
reajustes positivos no Programa de
Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural
(PSR), desenvolvido pelo Ministério da
Agricultura.

REAJUSTE - Houve uma expressiva
atualização no limite financeiro anual
por beneficiário. O reajuste permitiu

que o valor fosse ampliado de R$ 24
mil para até R$ 60 mil por CPF, respei-
tando o percentual máximo de 40% de
subvenção ao prêmio do seguro. O
novo limite valerá para o triênio de
2022 a 2024.

MAIS ATRAENTE - De acordo com
Fabio Camargo, que é médico veteriná-
rio e responsável técnico de seguro pe-
cuário na FF Seguros, a ampliação do
limite de subvenção é uma novidade
que torna o produto mais atraente.
“Para o produtor, essa mudança é de

SEGURO PECUÁRIO 

Programa de Subvenção traz
oportunidades para contratação
Ampliação do benefício vai estimular especialmente a proteção de rebanhos
bovinos contra a ocorrência de riscos preocupantes, como doenças e acidentes



grande valia. O limite de recurso de
subvenção mais que dobrou, então
passa a ser ainda mais vantajoso con-
tratar o seguro pecuário”, diz Ca-
margo.

O QUANTO ANTES - A FF Seguros é
uma das quatro seguradoras brasilei-
ras que estão autorizadas a operar o
seguro pecuário no PSR. No entanto,
a subvenção fica sujeita às regras e li-
beração dos valores do Ministério da
Agricultura. O ideal é que o pecuarista
solicite a sua proposta de seguro ainda
no primeiro trimestre de 2022 para
que tenha mais chances de conquistar
a subvenção, já que os recursos são li-
mitados e podem se esgotar ao longo
do ano.

PROTEÇÃO DE REBANHOS - Entre as
diversas atividades que podem ser pro-
tegidas pelo seguro pecuário, desta-
cam-se as criações de gado de corte e
de leite. Os rebanhos bovinos podem
ser prejudicados por muitos problemas
como doenças, acidentes, intoxicação

por plantas daninhas, ataques de ani-
mais peçonhentos, entre outros fato-
res.

BRIGAS - É muito comum a ocorrência
de brigas entre os animais, principal-
mente em veículos de transporte ou
em áreas de confinamento, em decor-
rência da maior taxa de lotação de ani-
mais por metro quadrado. As brigas
podem gerar ferimentos nos animais,
como, por exemplo, uma fratura, o que
ocasiona a perda do animal e um pre-
juízo financeiro ao produtor.

GARANTIA - Até mesmo intempéries
como os raios e acidentes como a
queda de fios de alta tensão na fazenda
podem provocar a morte instantânea
de vários animais, trazendo sérias per-
das financeiras para o pecuarista. Por
isso, é importante contratar um se-
guro pecuário a fim de mitigar esses
riscos. “O seguro pecuário é uma ga-
rantia de tranquilidade para o produtor.
O seguro cobre a maioria dos riscos
que levam o animal ao óbito, desde que

seja de forma não proposital. É impor-
tante em qualquer tipo de seguro que
o criador conheça todas as coberturas
e exclusões”, diz Camargo.

ACESSÍVEL - A FF Seguros disponibiliza
o seguro pecuário para rebanho co-
mercial bovino. Trata-se de um produto
acessível, precificado conforme o valor
da arroba do boi gordo. Esse produto
assegura a quantidade mínima de 30
animais, podendo proteger criações de
gado de corte ou de leite.

PRODUTO DIFERENCIADO - Outra pos-
sibilidade é a contratação do seguro
pecuário gado de elite, um produto di-
ferenciado voltado para a proteção de
fêmeas de genética superior, touros de
centrais de sêmen e touros reprodu-
tores. Nesse caso, a apólice é indivi-
dual para cada animal, com limite
máximo para contratação de até R$
300 mil cada, e o pecuarista pode
optar por adicionais, como a cobertura
adicional de perda de função reprodu-
tiva.

CRESCIMENTO DO MERCADO - A con-
tratação de seguro pecuário está
aquecida no Brasil e se destaca por ter
registrado crescimento expressivo nos
últimos anos. Segundo dados disponi-
bilizados no Atlas do Seguro Rural, em
2019, foram emitidas 355 apólices de
seguro pecuário subvencionadas pelo
Ministério da Agricultura. O número
saltou para 1.722 apólices em 2020.
Em 2021, foram emitidas 3.594 apóli-
ces de seguro pecuário, totalizando um
valor segurado de R$ 2,77 bilhões e
prêmio arrecadado de R$ 19,99 mi-
lhões.

OBJETIVO - O seguro pecuário tem
por objetivo mitigar danos diretos ou
indiretos que prejudicam animais
destinados ao consumo ou produção.
As estatísticas do Ministério da
Agricultura englobam todas as con-
tratações subvencionadas de seguro
pecuário para a proteção de reba-
nhos bovinos de corte e de leite, bu-
balinos, caprinos, ovinos, aves e
suínos no Brasil.
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Em 1989, além da criação da Transcocamar Transportes Ltda., empresa que seria responsável por todo o serviço de

transporte relativos à cooperativa, desde malotes à transbordo da produção das propriedades rurais até a indústria, a

Cocamar havia recém-inaugurado no ano anterior a Unidade Maringá. Além disso, a cooperativa vivia o calor de uma

disputa eleitoral que marcaria a chegada de Luiz Lourenço à presidência da instituição.

Por André L. Botelho Eugênio

Na edição da segunda quinzena
de abril de 1989 o Jornal de
Serviços trouxe, por meio das

mãos de Rogério Recco, uma charge
que escancara um dos principais pro-
blemas vividos pelos produtores rurais
nesse período: a queda dos preços dos
produtos em função das tentativas
frustradas do governo federal em con-
ter a inflação.

Tal situação deu-se em função do con-
gelamento de preços implementado
pelo governo federal, numa tentativa
de frear um processo inflacionário oca-
sionado no governo de José Sarney. O
congelamento, conhecido como “cho-
que verão” significava uma terceira
tentativa de conter a inflação no país,
visto que as tentativas anteriores
(Plano Cruzado, em 1986 e o Plano
Bresser, em 1987) não surtiram o
efeito esperado. Quando voltamos
nosso olhar para os principais jornais
do período, observamos que a inflação
era um dos temas centrais, junta-
mente com a corrida presidencial, já
que em novembro do mesmo ano terí-
amos eleições para a escolha no novo
líder da república.

O congelamento de preços foi dura-
mente criticado pelos produtores ru-
rais, que sentiam na carne os
problemas desencadeados pela nova
política econômica do governo Sarney.
Os produtores não se negavam a dar

sua parcela de contribuição para os es-
forços no plano econômico, porém, não
enxergavam igualdade de tratamento.
O preço dos produtos permanecia con-
gelado, mas os custos de produção
destes continuavam subindo vertigino-
samente acompanhando a inflação. O
resultado desta equação era um ren-
dimento cada vez menor ao produtor
rural, que em muitos casos não cobria

nem seus custos mais básicos, tor-
nando a situação impraticável.

Este cenário de desalento por parte do
governo federal levou os produtores
rurais a ocupar estradas e o centro
das principais cidades com seus trato-
res e máquinas, a fim de sensibilizar a
sociedade de modo geral, denunciando
o descaso que vinham sofrendo.
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“Enquanto isso, na Cocamar...” 

Lembranças da nossa história 
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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 21/12/2021 e 20/01/2022

MEMÓRIA
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O adeus a Pedro Granado

Ofalecimento do empresário do
setor imobiliário e de incorpo-
rações, Pedro Granado Marti-

nes, ocorrido no dia 25 de janeiro, foi
lamentado pela Cocamar Cooperativa
Agroindustrial. 

Há alguns anos, Granado, que já foi
produtor rural e executivo de uma em-
presa de máquinas agrícolas que teve
papel importante no processo de me-

canização agrícola da região, participou
de um conselho de convidados, insti-
tuído pela cooperativa, com a presença
de várias personalidades locais. 

A cooperativa lembra ainda que, como
pioneiro, Pedro Granado Martines tem
seu nome inscrito na história do muni-
cípio de Maringá, tendo atuado ativa-
mente em prol do desenvolvimento da
cidade.

Cocamar lamenta perda do empresário,
que foi produtor e executivo de uma
empresa que teve papel importante
no processo de mecanização agrícola
da região
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