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P
ara apoiar o Hospital do Cân-
cer de Londrina, a Cocamar
participa pelo segundo ano se-
guido da campanha Saca do

Bem, cuja proposta é incentivar produ-
tores da região a fazerem a doação de
sacas de soja no momento em que
estes forem fazer a fixação do produto,
isto é, a sua comercialização.  

INCREMENTAR - “No ano passado a
iniciativa ajudou muitos pacientes e por
isso pretendemos incrementá-la”, co-
menta a analista de Sustentabilidade
da cooperativa, Sabrina Ambrósio. 

CUSTEIO - Com o valor de uma única
saca de soja é possível custear uma
biópsia de mama; três sacas equivalem
ao desembolso com duas cirurgias de
câncer de pele; 5 sacas doadas possi-
bilitam 3 sessões de radioterapia e, se
forem 10, o produtor estará finan-
ciando 5 sessões de quimioterapia. A
partir de volumes maiores, o hospital
tem como fazer frente aos custos com
videolaparoscopias, cirurgias de tumo-
res e também as intervenções de
maior complexidade.

BOA ADESÃO - A campanha começa na
mesma época em que inicia a colheita
e, por isso, a expectativa é de uma boa
adesão por parte dos cooperados da
Cocamar, até porque os problemas cli-
máticos que afetaram a safra para-

naense neste ano, foram de menor in-
tensidade na região de Londrina. 

COMO PARTICIPAR - Para participar
da campanha, o cooperado deve se in-

formar em sua unidade de atendi-
mento.

Cooperado pode doar soja
para a Saca do Bem
Campanha do Hospital do Câncer de Londrina visa
arrecadar recursos para viabilizar atendimentos

AÇÃO SOCIAL
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A
Cocamar acaba de inaugurar
em Mirante do Paranapa-
nema, no oeste paulista, sua
ampla estrutura de recebi-

mento de grãos que visa garantir ainda
mais suporte ao programa de renova-
ção de áreas de canaviais mantido na-
quele município e imediações, em par-
ceria com três usinas, bem como
apoiar os produtores, de uma forma
geral, em suas atividades. 

Todos ganham com a importante uni-
dade da cooperativa, que passa a re-
gular o mercado regional, oferecendo
preços adequados à realidade tanto
para a venda da produção quanto para
a compra dos insumos agropecuá-
rios - que, não raro, tinham que ser
buscados em outros municípios. 

Ao realizar tal investimento, a Coca-
mar demonstra sua confiança no fu-
turo de uma vasta região, onde en-
xerga muitas oportunidades, especial-

mente por ser especialista em solos
arenosos e estar habituada aos de-
safios que os mesmos impõem. 

Além do programa de renovação de
áreas de canaviais, que tende a expan-
dir-se com a finalidade, também, de
cumprir o objetivo social da Cocamar
de oferecer mais renda aos seus coo-
perados, há diversas outras iniciativas
que visam a contribuir para o desen-
volvimento da região.

Uma delas é a integração lavoura-pe-
cuária-floresta (ILPF), realização que
faz da Cocamar uma das principais re-
ferências no país e que se encaixa
como uma luva no oeste paulista. Com
suas boas práticas de conservação do
solo, a ILPF incorpora pastagens de-
gradadas ao moderno processo pro-
dutivo de grãos durante o verão e
fomenta a produtividade da pecuária
no inverno, gerando equilíbrio finan-
ceiro para as propriedades e mais ri-

queza regional, entre inúmeros outros
benefícios. 

E, com sua área técnica composta por
cerca de 150 profissionais especiali-
zados, a cooperativa atua fortemente
na transferência de conhecimentos e
tecnologias para o manejo adequado
do solo e o aumento da produtividade
das lavouras - incentivando, por exem-
plo, o consórcio milho de inverno e
braquiária - de maneira a tornar os
produtores e suas famílias mais com-
petitivos em seus negócios. 

Em resumo, em paralelo à sua atuação
no total apoio aos produtores e a eles,
como cooperativa, retornando seus re-
sultados, a Cocamar adota como prio-
ridade um dos mais nobres princípios
cooperativistas, voltado à preocupação
com a comunidade, cumprindo assim o
papel que lhe cabe na melhoria da qua-
lidade de vida da população e no forta-
lecimento da economia regional.

A Cocamar cada vez mais
forte no oeste paulista

PALAVRA DO PRESIDENTE

Divanir Higino,
presidente da Cocamar

Cooperativa tende a se consolidar como um dos
principais pilares para o desenvolvimento da região

A Cocamar adota como prioridade um dos
mais nobres princípios cooperativistas,
voltado à preocupação com a comunidade,
cumprindo assim o papel que lhe cabe na
melhoria da qualidade de vida da população
e no fortalecimento da economia regional.



E
ntre as regiões mais quentes do
Paraná, o extremo noroeste,
com seu solo de predominância
arenosa, tem ainda a fama de re-

ceber baixos níveis de precipitação. Num
período de prolongado déficit hídrico e
temperaturas muito elevadas, como a
deste ciclo 2021/22, não poderia dar
outra: as lavouras de soja refletem as
perdas acentuadas que estão sendo co-
muns em grande parte do Estado.

MÉDIAS IRRISÓRIAS - De acordo com
a Cocamar, que mantém unidades de
atendimento em vários municípios do ex-
tremo noroeste, como Nova Londrina, as
primeiras colheitas estão registrando
uma média ao redor de 15 sacas por al-
queire (6 sacas/hectare).

VIÁVEL - Isto, no entanto, não é uma
regra geral: em diversas propriedades,
o avanço de modernas estruturas de
irrigação está viabilizando a agricultura,
sem dizer que a adoção de práticas agrí-
colas que conseguem reter umidade no
solo, também está fazendo a diferença.

SURPRESAS - O Rally Cocamar de Pro-
dutividade passou por Diamante do
Norte, vizinho a Nova Londrina, e foi
também a Guairaçá, perto de Paranavaí.
No caminho, boas surpresas.

EXPECTATIVA - A primeira delas em Dia-
mante do Norte, onde o produtor e en-
genheiro agrônomo Luiz Noboru Ishik-
awa, que há dez anos cultivou as primei-
ras lavouras de soja na região, está na
expectativa de fazer uma colheita bas-
tante razoável, diante das atuais cir-
cunstâncias. Em 240 alqueires (580,8
hectares), semeados no início de novem-
bro, ele projeta uma média entre 100 e
120 sacas (41,6 a 49,5/hectare).

ROTAÇÃO - Noboru faz a rotação de soja
com mandioca, cultivada em 25 alquei-
res (60,5 hectares). Após o ciclo dessa

cultura, que leva dois anos, ele entra
com a oleaginosa por seis a oito anos se-
guidos - seus solos apresentam 30% de
teor de argila.

PROTEGER O SOLO - “Faço uma calagem
profunda e, no inverno, adoto o consór-
cio milho e braquiária”, afirma, enfati-
zando ser indispensável proteger o solo
das altas temperaturas, o que ajuda
também a preservar a umidade.  

“CAIXA D’´ÁGUA” - Já as variedades de
soja preferidas, são as de ciclo longo.
“Se durante uma chuva, a água não es-
correr, é porque está sendo absorvida”,
comenta o produtor, lembrando que a
“caixa d’´água” precisa estar cheia.
“Com a rotação, tenho menor custo
operacional e maior estabilidade finan-
ceira”, resume. 

IRRIGAÇÃO - A produtividade esperada
por Noboru é a mesma de uma lavoura

irrigada situada nas imediações, onde o
pivô central está na sua terceira safra.
Na primeira, de soja, do ciclo 2020/21,
foram 135 sacas de média (55,7/hec-

tare); e, na segunda, de milho, a média
chegou a 300 sacas por alqueire
(123,9/hectare) onde as geadas não
causaram danos.  

Boas surpresas no extremo noroeste
Apesar de ser uma das regiões mais quentes do Paraná e registrar baixas precipitações, tem
produtores colhendo bem graças ao bom trabalho que desenvolvem com o solo e à irrigação

RALLY COCAMAR
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Luiz Noboru, de Diamante do Norte, trabalha o perfil de solo para armazenar água e garantir boas médias mesmo em ano seco

Noboru com o gerente da unidade de Nova Londrina,
Fábio Assis, e o agrônomo Willhian Fogasse

Acesse o QRCode
para assistir
a esta matéria



VALE A PENA - “O investimento em irri-
gação é um grande negócio e, se o clima
for favorável, ele se paga em três anos”,
afirma o produtor Murilo Tagliatti, acres-
centando: em uma lavoura irrigada de soja
não é exagero falar em 180 sacas por al-
queire (74,3/hectare). Por outro lado,
como o milho de inverno é cultivado em
consórcio com braquiária, após a colheita
do cereal a área ainda vai servir, por
algum tempo, de pastagem para o gado.

ORIENTAÇÃO - Noboru e Tagliati são as-
sistidos tecnicamente pelo engenheiro
agrônomo Wilhian Fogasse, da Cocamar.
Segundo Fogasse, só a água não é ga-
rantia de boa produtividade: “o produtor
precisa fazer um manejo bem feito”.

UMA TENDÊNCIA - Investir em irrigação
parece, mesmo, ser uma tendência no
extremo noroeste. Os irmãos Flávio e
João Penteado, que se dedicam à pro-
dução de leite de rebanho Jersey em
Guairaçá, perto de Paranavaí, se prepa-
ram para cultivar soja em uma fazenda
no município de Planaltina do Paraná,
onde o proprietário adquiriu dois pivôs

centrais para cobrir uma área de 80 al-
queires (193,6 hectares).

PLANEJAMENTO - Com umidade garan-
tida, os irmãos planejam semear soja
bem cedo, a partir de 15/9, fazendo a
colheita em dezembro e iniciando a se-
meadura de milho de inverno em consór-
cio com a braquiária. Assim, eles espe-
ram colher o milho entre abril e maio,
antes do frio mais intenso, e explorar a
braquiária.

FENO - Reside aí outra surpresa, encon-
trada pelo Rally: os Penteado são espe-
cialistas na produção de feno. Em média,
eles colhem 30 fardos de 500 quilos
cada, por alqueire (12,3 fardos/hec-
tare), fazendo oito colheitas ao longo do
ano. O feno atende a própria demanda,
é fornecido para vários clientes e já co-
meça a ser exportado para Dubai.

A COOPERATIVA - “Além do bom aten-
dimento, a Cocamar é bastante compe-
titiva nas cotações”, afirma Flávio, expli-
cando porque tem preferido fazer seus
negócios na cooperativa.

POTENCIAL - “O extremo noroeste
apresenta grande potencial para se de-
senvolver, sendo muito propício à implan-
tação de projetos irrigados, pois água é
o que não falta”, comenta o gerente da
unidade da Cocamar em Nova Londrina,
Fábio Assis.

SOBRE O RALLY - O Rally Cocamar de
Produtividade, em sua sétima edição

consecutiva, conta com o patrocí-
nio das seguintes empresas: Basf,
Fairfax do Brasil - Seguros Corporati-
vos, Fertilizantes Viridian, Zacarias
Chevrolet e Sicredi União PR/SP (prin-
cipais), Cocamar Máquinas, Lubrifican-
tes Texaco, Estratégia Ambiental e
Irrigação Cocamar (institucionais), com
apoio da Aprosoja/PR, Cesb e Uni-
campo.
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Flávio Penteado, produtor de feno em Guairaçá, se prepara
com o irmão João para fazer o plantio de soja em propriedade

irrigada, no município de Planaltina do Paraná

Murilo Tagliatti com irrigação, não há exagero em falar em 180 sacas por alqueire





Como a braquiária solteira, cultiva-
da nos meses de outono e inverno,
pode contribuir para o aumento da
produtividade da soja no verão? Em
busca dessa resposta, a equipe do
Rally Cocamar da Produtividade es-
teve na Embrapa Soja em Londrina
(PR), onde foi recebida por três pes-
quisadores: Júlio Franchini, Alvadi
Balbinot e o chefe adjunto Adilson Oli-
veira Júnior. 

REPORTAGENS - Com essa matéria o
Jornal Cocamar dá início a uma série
de reportagens tendo como tema o
cuidado com o solo, mostrando que
com a adoção de tecnologias simples
como rotação de culturas, cobertura
do solo, calagem, descompactação
com inserção de raízes no sistema,
plantio de braquiária e outras é pos-
sível não só enfrentar condições ad-
versas de clima, com menor impacto
sobre a produção, como também, em
anos de clima bom, obter produtivi-
dades bem superiores.

FAZER ROTAÇÃO - Por questões eco-
nômicas, nem todos os produtores
admitem cultivar braquiária solteira
no inverno, em detrimento de uma
cultura comercial. Por isso, a orien-
tação de Franchini é que isso seja
feito em sistema de rotação, desti-
nando a cada ano apenas uma parte
das terras para essa finalidade. 

POTENCIAL - Numa parcela mantida
na Embrapa Soja, onde no outono/
inverno se fez o cultivo de braquiária
solteira, o potencial de produtividade
da soja, segundo o pesquisador, é de
180 sacas por alqueire (74,3 sa-
cas/hectare), com incremento de
10% a 12% em relação a uma la-
voura onde isto não foi feito. 

MAIS RAÍZES E PALHADA - Franchini
se baseia em um levantamento que
leva em conta os resultados de seis
safras. “Uma das principais vanta-
gens da braquiária solteira é a maior

produção de raízes e palhada”, afir-
mou, salientando que, na média por
hectare, o cultivo resulta em 10 to-
neladas de matéria seca na superfície
e 4 toneladas de raízes. Só para com-
parar, a cultura da soja deixa 4 tone-
ladas de palha seca na superfície e
1,5 tonelada de raízes; o milho, 6 to-
neladas de palhada e 1,5 tonelada de
raízes. “A diferença e o impacto são
muito grandes”, disse. 

INSUFICIENTE - Como a palhada do
milho deixa grande parte do solo des-
protegido, o mesmo vai ficar exposto
à radiação direta, havendo aumento
considerável da temperatura da su-
perfície (de 30ºC, em média, para
mais de 60ºC) e maior incidência de
ervas de difícil controle.   

PLANEJAR - Franchini comenta
que como esse cenário de dificulda-
de climática veio para ficar, o produ-
tor precisa adotar um planejamen-
to, colo- cando a braquiária solteira
em 20, 25 ou 30% da área, criando
assim um ambiente muito melhor
para a soja e com menos riscos de
perda. “No longo prazo, há aumento
de produtividade e rentabilidade
quando se trabalha no sistema mais
diversificado, caso da braquiária sol-
teira.” 

NEMATOIDES - O pesquisador lem-
brou, ainda, que alguns produtores
costumam criar barreiras à adoção
dessa prática, incluindo o consórcio
milho e braquiária, argumentando
que o capim favoreceria a infestação
de nematoides. “O que a gente vê é
justamente o contrário. Com o au-
mento da diversidade de espécies
vegetais, aumenta a diversidade de
microrganismos no solo, o que ajuda
a controlar as populações de nema-
toide, de maneira a não causar
danos à soja. Em resumo: as popu-
lações de nematoide são menores
onde a braquiária está presente”,
observou. 

Solo bem cuidado
rende mais soja

RALLY COCAMAR

Júlio Franchini,  pesquisador da Embrapa 10 a 12% a mais de soja

Lavoura em solo bem protegido
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Ainda no distrito da Warta, município
de Londrina, o Rally visitou a proprie-
dade da família Fonseca, que mantém
tradição na pecuária leiteira e de corte,
onde o cooperado Sérgio Fonseca con-
duz os negócios ao lado dos filhos Diogo
e Maicon. Para diversificar as ativida-
des com o objetivo, também, de au-
mentar a rentabilidade, eles investiram
pela primeira vez no plantio de soja, em
24 alqueires (52,8 hectares), sob a
orientação do agrônomo Silvio Mu-
nhon, da unidade local da Cocamar. 

ALTA PRODUTIVIDADE - Com a colhei-
ta recém finalizada, os Fonseca regis-
traram a média de 145 sacas por al-
queire (60 sacas/hectare), bem acima
do que a grande maioria dos produto-
res vem obtendo este ano no Paraná.
Num talhão de 6 alqueires, inclusive, a
média foi de 173 sacas por alqueire
(71,4/hectare). “Aqui praticamente
não sentimos a falta de chuvas”, disse
Diogo, salientando que embora sem ex-
periência na cultura, eles se sentiram

seguros com o apoio técnico prestado
pela cooperativa. 

COLHEITA - O gerente das unidades de

Londrina e Warta, Ricardo Mendes, co-
menta que as primeiras colheitas na
região apresentaram média de 112
sacas por alqueire (46,2/hectare), nú-

mero que deve subir com o decorrer
dos trabalhos, pois as lavouras se-
meadas mais tardiamente se encon-
tram bem melhores.

PLANTIO DIRETO - Quanto a conser-
vação do solo, o pesquisador lamen-
tou estar havendo perda de qualidade
no plantio direto, uma vez que parte
dos produtores valoriza muito a parte
operacional, em detrimento das cur-
vas de nível, que são retiradas total
ou parcialmente. 

INFILTRAÇÃO - “A curva de nível tem
um papel muito importante, que é
reter a água que não infiltra no solo”,
explicou, acrescentando: em sistemas
padrão soja-milho, comuns na região
norte do estado, a infiltração é de 30
milímetros por hora. “Quando você di-
versifica com a braquiária, ou planta
ela solteira, a infiltração aumenta,
tranquilamente, para 60 milímetros
por hora, reduzindo assim a perda de
água por escoamento, que vai ficar
armazenada no solo.” 

EROSÃO - A curva de nível é indispen-
sável, também, para proteger de chu-
vas muito volumosas, lembrando que
em outubro do ano passado as preci-
pitações passaram de 400 milíme-

tros, muito acima da média, e obser-
vou-se que inúmeras propriedades ti-
veram sérios problemas com erosão. 

RETROCESSO - “A erosão causa um

grande prejuízo, o produtor perde a
camada mais fértil do solo e os
danos são muito maiores que o
ganho operacional”, disse Franchini,
que completou: “Não podemos des-

vincular uma coisa da outra, temos
que ter plantio direto com curva de
nível e palhada para a qualidade fí-
sica do solo. Não podemos retroce-
der”.

RALLY COCAMAR

O produtor Diogo Fonseca ao lado do gerente Ricardo Mendes e do agrônomo
Silvio Munhon. Bom resultado no primeiro ano de plantio de soja

Palhada de braquiária
solteira 10 toneladas
de matéria seca na

superfície e 4 toneladas
de raizes, por hectare
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Bons resultados na primeira safra
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A colheita de soja em São Jorge do Ivaí
e Floraí, municípios que são tradicionais
produtores de grãos da região de Ma-
ringá, confirmam os efeitos de um ciclo
que foi marcado por estiagem, uma das
mais severas em décadas e altas tem-
peraturas, entre outros problemas. Pas-
sando pelas duas cidades, o Rally
Cocamar de Produtividade observou a si-
tuação das lavouras e conversou com
produtores e técnicos.  

DIFÍCIL AVALIAR - Em São Jorge do
Ivaí, de solo argiloso e onde a média
histórica de produtividade é de 140
sacas por alqueire (57,8/hectare), a
estimativa da unidade local da Cocamar
não deve passar de 51 sacas/alqueire
(21/hectare). “É difícil fazer uma ava-
liação”, afirmou o engenheiro agrô-
nomo Juliano Fadoni. Nas primeiras

áreas colhidas a média foi ainda mais
baixa, entre 20 e 30 sacas por alqueire
(8,2 a 12,3/hectare).

GRANIZO - A exemplo do que aconteceu
durante o inverno, com a safra de milho,
várias têm sido as adversidades neste
período de verão. Além do severo déficit
hídrico, com calor intenso, houve chuvas
de granizo na fase inicial da lavoura que,
no município, ocasionaram a ressemea-
dura em 60% das áreas. 

CALOR - Conforme relatou Fadoni, no
mês de dezembro não ocorreram pre-
cipitações e, em janeiro, elas foram re-
gistradas só no dia 28. Para complicar
ainda mais, de 23 a 26 de janeiro as
temperaturas ficaram acima de 40ºC,
o que prejudicou ainda mais as plantas.
Este é um ano para ser esquecido.

BAIXAS - A colheita em Floraí também
sinaliza para médias muito baixas. “Pode
ser que os números finais nem cheguem
a 45 sacas por alqueire [19/hectare]”,
frisou a gerente da unidade local da Co-
camar, Christiane Longo. “As máquinas
trabalham, mas está demorando para
encher um caminhão”, acrescentou,
mencionando que as médias no município
– de solo misto – variam entre 130 e
140 sacas por alqueire (53,7 a
57,8/hectare).  “Além da pouca produ-
tividade deste ano, a qualidade dos grãos
é ruim”, disse a gerente. Por causa da
chuva de granizo, em outubro, houve ne-
cessidade de refazer a semeadura em
40% das lavouras do município.

ANO COMPLICADO - Na área de atua-
ção do Núcleo Regional de Maringá da
Secretaria de Agricultura e Abasteci-

mento do Paraná (Seab),  que engloba
299,8 mil hectares de soja plantados em
31 municípios, a safra 2021/22 já deixa
evidente o resultado de um ano bastante
complicado para o agronegócio no Es-
tado. Após a quebra de safra do milho
safrinha no ano passado, o Paraná deve
ter a pior produtividade de soja em 30
anos. E os prejuízos não se limitam às
propriedades rurais. O reflexo disso
sobre a economia regional é considerá-
vel, deixando muitos pequenos municí-
pios, que dependem do agronegócio, em
situação bastante difícil.

PERDAS - Segundo o chefe do Núcleo
Regional de Maringá, Jucival Pereira de
Sá, os levantamentos feitos pela equipe
técnica do Departamento de Economia
Rural (Deral) da Seab, as perdas das la-
vouras de soja com a estiagem

Uma das piores
estiagens em décadas

RALLY COCAMAR
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nesta safra na região de Ma-
ringá devem chegar a 63% da produti-
vidade total estimada inicialmente, que
era de 3.500 (58,33 sacas/hectare ou
141,2 sacas/alqueire) a 3.800 quilos por
hectare (63,33 sacas/hectare ou 153,3
sacas/alqueire). “A expectativa é que as
produtividades médias fiquem em 1.250
quilos por hectare (20,8 sacas/hectare
ou 50,42 sacas/alqueire)”, afirma. No
Paraná, a produtividade média estimada
é de 2.062 kg por hectare, dados do
Deral, o menor volume desde os 1.900
kg de 1992, um período em que o Estado
ainda não tinha toda a tecnologia atual
de produção.

IMPACTO - Isso significa que de uma
produção estimada em 1,094 milhão de
toneladas de soja na região de Maringá,
devem ser colhidas somente 397,89
mil toneladas. “A quebra da safra de
soja na região deve gerar um impacto
muito grande na economia da região,
que já vinha sofrendo com o resultado
de uma safra de inverno frustrada e
com as restrições impostas pela pan-
demia de Covid-19. Cerca de R$ 1,980
bilhão devem deixar de circular na eco-
nomia da região por conta da estiagem
na safra de verão. Somados aos R$
980 milhões perdidos na safra de in-
verno no ano passado, são quase R$ 3
bilhões. É um volume de recursos que
poderia impulsionar consideravelmente
a economia regional neste momento e
que fará muita falta”, comenta Jucival.
E não é só o volume de dinheiro que
deixa de circular na economia que deve
ser considerado, mas também o im-
pacto da quebra da safra sobre o au-
mento de custos de alimentos e o
impacto gerado em outras cadeias pro-
dutivas.

NO BRASIL - Dados da Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)
apontam uma quebra de 25,2 milhões de
toneladas na produção de grãos no Sul
e Mato Grosso do Sul por causa da es-
tiagem, acumulando perdas de R$ 71,9
bilhões a produtores de grãos do Sul e
do Centro-Oeste do país. As mudanças
climáticas provocaram uma redução de
produção de 41 milhões de toneladas de
grãos nas últimas duas safras brasilei-
ras, em relação ao potencial produtivo
do país.

ESTIMATIVA - De acordo com a esti-
mativa da Conab, a safra total de grãos
do País para este ano deve atingir
268,2 milhões de toneladas. Serão
22,8 milhões de toneladas a menos do
que as projeções iniciais de dezembro,
de 291 milhões de toneladas. Mas,
mesmo assim, um volume maior do que
a safra do ano passado, de 252,7 mi-
lhões de toneladas. Apesar das perdas
provocadas pela seca nos quatro esta-
dos, houve aumentos no potencial de
produção das lavouras de outros esta-
dos Centro-Oeste e Sudeste que ame-
nizaram as perdas. Com isso, a quebra
no volume total de produção do País
será menor. 

MAIS AFETADA - Região mais afetada,
segundo a Conab, a safra de grãos do
Sul, estimada em 90,2 milhões de tone-
ladas em dezembro, deverá ficar em ape-

nas 68,1 milhões neste ano. E a pro-
dução do Paraná recua para 33,5 mi-
lhões de toneladas, 22% a menos do
que se previa em dezembro. Consultorias
especializados têm apontado que esta é
a maior quebra da história na safra bra-

sileira de soja, que somadas às perdas
da Argentina e Paraguai, países igual-
mente afetados pelo fenômeno climático
La Niña, faz com que seja a maior quebra
de safra de soja também para a América
do Sul.

RALLY COCAMAR
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Quem visita a Igreja da Paróquia Nossa
Senhora Aparecida em Uraí, municí-
pio de 11,5 mil habitantes do norte do
Paraná, com certeza se impressiona
com a dimensão de um terço que está
afixado em seu interior. Esculpido no
ano de 2005 em madeira, o terço tem
34 metros e pesa 390 quilos. Demo-
rou seis meses para ficar pronto e, se-
guramente, é um dos maiores do
mundo.

VASTO ACERVO - Seu autor, reconhe-
cido pelo raro talento em lidar com ma-
deiras, é o cooperado José Benedito
Gomes, possuidor de um vasto acervo
de obras, a maioria delas formada por
imagens religiosas e de animais do sítio
e da natureza. O Rally Cocamar de Pro-
dutividade foi conhecê-lo.

DO CAFÉ A SOJA - Aos 81 anos, sem
aparentar a idade, esse mineiro de
Brazópolis tinha 22 anos em 1960
quando os pais resolveram se mudar
para o sítio em Uraí, que haviam com-
prado para produzir café. No ano de
1963, José Benedito se casou com
Rosa e ambos formaram uma família
com dois filhos e duas filhas. Com o
tempo, os Gomes passaram a se dedi-
car à produção de grãos, sendo aten-
didos atualmente pelo engenheiro
agrônomo Rodrigo da Silva Frigério, da
unidade da Cocamar na vizinha Rancho
Alegre.

TALENTO NATO - “Eu me distraio com
essa arte”, conta o produtor que, aos
oito anos, descobriu sua aptidão para
fazer esculturas. O primeiro trabalho
foi uma pequena cobra enrolada, que
guarda até hoje, feita com um cani-
vete. Grande parte da coleção, em di-
ferentes tamanhos, está em sua casa,
na propriedade rural. É ali, sob uma
cobertura que, formão e martelo de
borracha às mãos, ele vai criando ima-
gens surpreendentes. Como matéria-
prima, utiliza tocos de timburi, cedro,
mogno, grevílea e outras espécies. “Às

vezes, só de ver o jeitão da madeira,
já sei o que vou fazer”, conta. Um
tronco com um ramo de cada lado, por
exemplo, o inspirou a fazer um Cristo
na cruz.

DIFERENCIAIS - Entre seus diferen-
ciais como artista está o fato de que
José Benedito não copia nada, tira
tudo da própria cabeça. Imagina o que
vai fazer e segue em frente. Outro as-
pecto interessante: como não gosta
de emendas, suas peças são, quase
sempre, uma madeira única. Por fim,
confere ao trabalho final uma grande
riqueza de detalhes, tudo na exata
proporção de tamanho.

EXPOSIÇÃO EM PARIS - Algumas de
suas esculturas estão espalhadas por
repartições públicas em Uraí e seu
trabalho é motivo de orgulho na ci-
dade. Uma das obras mais conhecidas
do artista, o presépio esculpido em
timburi, foi levado por uma escola de
artes de Curitiba, no ano de 1999,
para representar o Brasil numa expo-
sição em Paris. Diante da repercussão

positiva, José Benedito recebeu con-
vite de um importante crítico de arte
para fazer uma exposição e leiloar suas
peças em São Paulo. No entanto, pre-
feriu não aceitar.

NÃO É NEGÓCIO - “Fico feliz e reali-
zado com meus trabalhos e nunca quis
fazer deles um negócio”, completa.

Um dos maiores terços do
mundo é obra de cooperado de Uraí

RALLY COCAMAR
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A
cidade de Mirante do Parana-
panema acaba de ganhar uma
moderna estrutura operacional
construída pela Cocamar Coo-

perativa Agroindustrial, que foi inaugu-
rada dia 18/2 pelo vice-governador
Rodrigo Garcia, que estava acompa-
nhado, entre outras autoridades, do se-
cretário da Agricultura e do Abasteci-
mento, Itamar Borges.

A ESTRUTURA - Situada no quilômetro
38 da BR-272, a unidade recebeu in-
vestimentos de R$ 30,7 milhões e tem
6,5 mil metros quadrados de área cons-
truída em um terreno de 72 mil metros
quadrados, com ampla loja, armazém de
insumos e silos para 24 mil toneladas,
sendo a operação de recebimento de
grãos inteiramente automatizada.

FAZER A DIFERENÇA - Em sua saudação
ao vice-governador, autoridades e cerca
de 150 produtores da região, o presi-
dente do Conselho de Administração da
Cocamar, Luiz Lourenço, disse que a
previsão é receber cerca de 50 mil to-

neladas de grãos na safra cuja colheita
está iniciando. “Viemos para fazer a di-
ferença”, afirmou o dirigente, explicando
que a cooperativa - eleita em 2021 a
melhor do segmento agropecuário do
país - “é forte em gestão e muito sólida

financeiramente”, assumindo o compro-
misso de ajudar a desenvolver o Pontal
do Paranapanema.

RENOVAÇÃO E ILPF - Lourenço lembrou
que desde 2019 é realizado em mais de

30 mil hectares em Mirante do Parana-
panema e vários outros municípios, um
programa de renovação de áreas de
canaviais em parceria com três usinas,
no qual a cooperativa arrenda as terras
e cumpre a função social de
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Nova unidade em Mirante
impulsiona a soja no oeste de SP

SOJA

Satisfeitos, produtores ressaltam facilidade de logística, redução de custos, valorização
da terra, comodidade, mediação do mercado de grãos e insumos entre outros benefícios

No descerramento da placa, a partir da direita: o prefeito de Mirante do Paranapanema, Átila Ramirez Meneses, Luiz Lourenço,
o vice-governador Rodrigo Garcia, o secretário Itamar Borges e o chefe de gabinete da Seab, Francisco Maturro
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distribuí-las entre seus coope-
rados, para que ampliem as áreas de
plantio. Outra bandeira é o programa de
Integração Lavoura-Pecuária-Floresta,
na qual a Cocamar é uma das protago-
nistas no país. Esse sistema, segundo
Lourenço, “pode ajudar a promover uma
grande transformação regional ao incor-
porar pastos degradados ao moderno
sistema produtivo”.   

DESENVOLVIMENTO - No seu discurso,
o secretário Itamar Borges enfatizou
que o governo do estado está criando
as bases para, até 2030, oferecer mais
renda, emprego e desenvolvimento à re-
gião do Pontal.

QUALIDADE DE VIDA - “A chegada da
Cocamar está beneficiando inicialmente
1.150 famílias de produtores que se de-
dicam ao cultivo de soja, mas os benefí-
cios vão ser sentidos por inúmeros ou-
tros”, comentou Borges, acrescentan-
do que uma atividade agropecuária forte
é sinônimo de qualidade de vida para os
municípios.

AVANÇAR - Borges citou o exemplo da
vizinha Narandiba: a partir de 2006,
com o início de operação de uma usina
da Cocal, o IDH (Índice de Desenvolvi-
mento Humano) do município apresen-
tou sensível elevação. “Temos que cami-
nhar no sentido de avançar a integração
lavoura-pecuária e fazer da região em
celeiro de oportunidades”, destacou.

AGRADECIMENTO - O prefeito de Mi-
rante do Paranapanema, Átila Ramiro
Menezes Dourado, agradeceu a Coca-
mar pelo investimento realizado em seu
município e disse estar confiante de que
“é este um passo importante para
transformar a economia regional”.

PROTAGONISMO - Ao pronunciar-se,
o vice-governador Rodrigo Garcia lem-
brou sua origem rural em Rio Preto
(SP) e também ter sido secretário exe-
cutivo de Agricultura. “Quem conhece
o setor, sabia que esse dia chegaria” -
referindo-se ao protagonismo desem-
penhado pela agropecuária na econo-
mia do país.

COLHENDO OS FRUTOS - Garcia desta-
cou a presença da Cocamar nessa e em

outras regiões do estado de São Paulo,
“fazendo o que faz com maestria”, con-
tribuindo para fortalecer a agropecuária
do Pontal. “Estamos colhendo os frutos
de ter ficado do lado certo da história”,
asseverou ele, citando ser este “o Brasil
que dá certo”. “De nossa parte, vamos
continuar trabalhando muito para ofe-
recer todas as condições, inclusive se-
gurança jurídica, resolvendo problemas
antigos e também novos”, destacou.

DESTAQUES - Entre as autoridades que
compareceram ao evento estava o de-
putado estadual Mauro Bragatto, e pre-
feitos de vários municípios. O chefe de
gabinete da Seab e presidente da Agri-
show, Francisco Maturro, também es-
tava presente. O superintendente de
Relação com o Cooperado da Cocamar,
Leandro Cezar Teixeira, gerentes e co-
laboradores, participaram da soleni-
dade.

CONTENTES - A satisfação dos produ-
tores pela construção da unidade era vi-
sível.  Os irmãos Ottom e Edwards, de
Floraí (PR), onde cultivam 60 alqueires
(145 hectares), estão começando sua
história em Mirante: plantaram soja
pela primeira vez na safra 2021/22, em
230 alqueires (556,6 hectares).

CONFIANÇA - Eles participam do pro-
grama de renovação de canaviais imple-
mentado pela Cocamar com usinas e
mesmo sob um clina adverso, que afe-
tou a produtividade de suas lavouras,
não falam em desistir. “Esperamos co-
lher umas 80 sacas por alqueire (33
sc/ha), dá para pagar os custos, temos

certeza que nos próximos anos será
melhor”, afirmou Ottom, dizendo tam-
bém que a presença da estrutura da
Cocamar, a 40 quilômetros de distância
de onde produzem, “é um sonho que
está sendo realizado”.

SEGUROS E APOIADOS - Ademir Sar-
dette, cuja família possui propriedades
em vários municípios da região, também
foi à inauguração e disse que “os pro-

dutores estão contentes, pois vão se
sentir mais seguros e apoiados”.

FICOU MAIS FÁCIL - Pequenos pro-
dutores, como João Laércio Oliveira e
Jair Uchoa, que produzem leite em as-
sentamentos, disseram que agora não
vão precisar mais buscar rações, medi-
camentos e insumos em Presidente
Prudente. “Ficou bem mais fácil pra
nós”, comentou João Laércio.
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Luiz Lourenço “A Cocamar veio para fazer a diferença”

O secretário Itamar Borges: "agropecuária forte é sinônimo de qualidade de vida"





GARGALOS - Daniel Jacintho
de Toledo César, que planta de 1 mil a
1,5 mil hectares de soja em reforma de
cana na região de Sandovalina-SP ficou
impres- sionado com a nova estrutura
da Cocamar em Mirante do Paranapa-
nema. O cooperado planta soja na região
desde a década de 1970 e diz que um
dos grandes gargalos para a expansão
da cultura na região era a falta de uma
estrutura de recebimento da produção
como a da Cocamar. “A distância sem-
pre foi problema. Tínhamos que ir até a
unidade de Iepê para entregar, o que en-
carecia muito o custo do frete, afora as
dificuldades com a logística. Agora, fa-
cilitou muito e ainda contamos com todo
apoio da cooperativa e sua atuação re-
gulando o mercado”, afirma.

NOVAS PERSPECTIVAS - Para Roberto
Cardoso dos Santos, que faz parte do
Conselho Consultivo da Cocamar em
Presidente Prudente e que planta soja,
milho e semente de pasto em Santo
Anastácio, a presença da Cocamar na
região faz a diferença e traz novas pers-
pectivas para os produtores. “O plantio
de soja deve crescer bastante na região
com essa nova estrutura que reduz os
custos com o transporte, facilita a lo-
gística, valoriza a terra e traz comodi-
dade ao agricultor”, comenta.

EXPANSÃO - Esta também é a aposta
da produtora Roberta Marques Bezerra
Melo, esposa do cooperado José Re-
nato Melo e que plantam soja, milho e
semente de pasto em Mirante do Para-
napanema, trabalhando fortemente para
o fomento do agronegócio local. “A nova
estrutura deve estimular muitos produ-
tores de soja a investir, trazendo de-
senvolvimento e agregando valor em
uma região muito carente, mas, com
grande potencial de expansão. A região
sempre foi conhecida pela pecuária e
plantio de cana, mas, agora, com a tec-
nologia preconizada pela Cocamar,
vemos que a soja se deu bem e pode
crescer muito mudando todo nosso con-
texto”, comenta.

CONSOLIDAÇÃO - Parabenizando a
cooperativa pela nova estrutura, a coo-
perada em Presidente Prudente Lucy
Mara Rocha de Souza, diz que a Coca-
mar em Mirante do Paranapanema veio

para consolidar a evolução do agrone-
gócio no Oeste Paulista. Junto com o
pai, Luiz Rocha, a produtora planta
cerca de 170 hectares ao ano com ba-
tata doce rotacionando com capim bra-
quiária/pecuária de corte e mais recen-
temente, com soja e milho.

AGRO FORTE - “Nosso agro é forte e
precisa de empresas consolidadas como
a Cocamar para potencializar ainda mais

nossa região. Além da geração de em-
pregos diretos e indiretos, a coopera-
tiva traz riquezas econômicas que
impactam toda a cadeira produtiva, den-
tro e fora da porteira. A logística e faci-
lidade de acesso da nova unidade torna
possível a migração de produtores de
outras culturas para a produção de
grãos e até mesmo a implementação de
ILP ou ILPF nas propriedades rurais”,
complementa Lucy Mara.
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Acesse o QRCode
para ver mais fotos
da inauguração

O vice-governador Rodrigo Garcia destacou a presença da Cocamar no estado de São Paulo

A inauguração da unidade da Cocamar em
Mirante do Paranapanema (SP) ressalta
ainda mais a importância de um pro-
grama de renovação de áreas de cana-
viais que a cooperativa vem realizando em
parceria com usinas naquela região do
estado de São Paulo que é conhecida
como Pontal do Paranapanema.

INOVAÇÃO - Iniciado timidamente em
2019, quando a Cocamar arrendou cerca
de 5 mil hectares junto à usina Cocal, se-
diada em Paraguaçu Paulista (SP), o pro-
grama tem um formato inovador pela sua
função social. Responsável pelo arrenda-
mento perante a usina, a cooperativa faz
a distribuição de lotes entre famílias de
cooperados, possibilitando que estes am-
pliem seus plantios de soja - a cultura
mais indicada para renovar os canaviais.

OPORTUNIDADE - A parceria é uma

oportunidade para todas as partes en-
volvidas: como o Pontal do Paranapa-
nema fica próximo da divisa com o
Paraná, os cooperados participantes
não precisam se deslocar a grandes dis-
tâncias, além de abrirem mais espaço
para o envolvimento dos filhos com a
atividade; para a Cocamar, que presta
assistência técnica nas lavouras, for-
nece insumos e recebe a produção, é
uma forma de fomentar seu cresci-
mento; e, para as usinas, a parceria re-
vitaliza as áreas a um baixo custo. Para
a região como um todo, o programa

contribui para promover o desenvolvi-
mento econômico.

IMPULSO - Atualmente são mais de 30
mil hectares mantidos com a participação
de três usinas, e cerca de 100 famílias
inseridas, sendo que as safras de soja vi-
nham sendo entregues pelos produtores
nas unidades de Iepê, Cruzália e Maracaí.
Com a inauguração da estrutura de Mi-
rante do Paranapanema, estrategica-
mente localizada, a expectativa é que seja
dado um impulso ainda maior no pro-
grama, nos próximos anos.

Programa de renovação de
canaviais ganha ainda mais força
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P
rodutor de milho, soja e cria-
dor de gado em Floresta/PR e
Rondonópolis/MT, Lorenzo Lo-
renzetti faz questão de pagar

tudo, ou quase tudo com cartão de
crédito, até a mensalidade do clube. “Já
comprei pacotes de viagem e mobiliei
toda a casa pagando parcelado com o
cartão”, conta.

BENEFÍCIOS - Mas não é só, Loren-
zetti utiliza diversos benefícios ofereci-
dos pelo cartão: já acionou o seguro de
viagem quando teve uma mala extra-
viada e quando precisou dormir num
hotel por causa do atraso de um voo.
“O acionamento foi fácil”, diz. Ele tam-
bém costuma utilizar a sala VIP de ae-
roportos e o seguro para carro alu-
gado”.

PONTOS - Com as compras por cartão,
Lorenzetti acumula pontos que já foram
trocados por milhas para passagens
aéreas para Nova York, Itália e França.
“Sempre fico de olho nas bonificações
que as empresas aéreas oferecem
para a transferência de milhas”, reco-
menda. Ele também já trocou pontos
por produtos. 

ASSOCIADO - Associado da Sicredi
União PR/SP desde 2013, o produtor,
além de cartão de crédito e débito,
mantém aplicações, contrata seguro
da produção e faz financiamento pela
cooperativa. 

FACILIDADES - Utilizado por pessoas
físicas e jurídicas, o cartão de crédito
é uma facilidade que permite parcelar
compras e garante até 40 dias para

pagar o valor de um produto ou serviço
à vista. Dá para pagar a compra de
peças para o trator, fertilizantes, a ins-
talação de uma cerca na propriedade
rural ou o reparo de uma máquina. 

CONCIERGE - E quem usa o cartão tem
acesso a uma série de benefícios. De-
pendendo da bandeira e da modalidade,
pelo telefone é possível acionar o ser-
viço de concierge, um assistente pes-
soal 24 horas por dia que ajuda em
demandas variadas durante uma via-
gem, como indicações de dentista ou
médico, além de sugestões de progra-
mação na cidade. 

MILHAGEM - Outras vantagens são o
acesso à programa de milhagem (para
trocar por passagens aéreas, produtos
e serviços), seguro para veículos alu-
gados, proteção de bagagens em via-
gens, seguro que estende por até 12
meses a garantia de produtos compra-
dos pelo cartão, entre outros. Também
é possível trocar os pontos no pro-
grama de recompensa ou por cash
back (dinheiro de volta na fatura) – o
site é www.recompensascartoessi-
credi.com.br

CARTÕES - A Sicredi União PR/SP ofe-
rece cartões de crédito com as bandei-
ras Visa e Mastercard. No caso da
Mastercard as modalidades são black
(que oferece sala VIP em aeroportos),
gold e plantinum, já os usuários da Visa
têm acesso a cartões gold, platinum e
internacional.

SEGURANÇA - Para garantir mais se-
gurança em compras pela internet, é

possível acessar o Cartão Virtual Si-
credi, gerado pelo aplicativo. É um car-
tão com numeração, validade e código
de segurança diferentes do cartão fí-
sico que possibilita fazer compras on-
line e assinaturas, sendo que as
compras são lançadas na fatura do
cartão físico.

COMO FAZER - Para os produtores
que desejam contratar cartão de cré-
dito e conhecer os diferenciais de cada
modalidade, é preciso procurar o ge-
rente especialista agro em uma das
111 agências da cooperativa no norte
e noroeste do Paraná, centro e leste
de São Paulo.

SICREDI UNIÃO PR/SP

Além de parcelar compra,
cartão de crédito garante
de sala VIP a seguro de carro
Produtores que desejam contratar e conhecer os diferenciais de cada modalidade,
precisam procurar o gerente especialista agro em uma das 111 agências da cooperativa 

Lorenzo Lorenzetti: pontos acumulados já foram trocados por
milhas para passagens aéreas para Nova York, Itália e França
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O
período de janeiro a abril de
cada ano geralmente é mar-
cado pela colheita da soja. Há
uma intensificação no uso de

colheitadeiras no campo e as operações
ficam suscetíveis a alguns riscos. Embora
o agricultor geralmente invista em pre-
paro de solo antes da semeadura da soja,
no decorrer da safra, podem surgir alte-
rações na área. Chuvas em excesso po-
dem provocar erosão, criando buracos
indesejáveis no terreno, por exemplo,
além de transportar objetos tais quais
pedras e pedaços de madeira.

AMEAÇAS INVISÍVEIS - Já que a soja
apresenta uma altura em torno de 1,5
metro no momento da colheita, não é
possível visualizar as ameaças que por-
ventura estejam presentes no solo. E é
aí que mora o perigo: terrenos acidenta-
dos e objetos podem prejudicar as ope-
rações das máquinas agrícolas. “Colher
uma pedra” pode amassar a plataforma
da colheitadeira, por exemplo.

PREJUÍZOS - Esse tipo de ocorrência é
preocupante porque, além de danificar a
máquina, pode inviabilizar o uso da colhei-
tadeira por um período. A possível inter-
rupção da operação gera outros prejuízos
indiretos, já que qualquer atraso na co-
lheita significa deixar a soja mais tempo
à mercê do clima no campo, impactando
na qualidade da oleaginosa. “A ausência
do maquinário no campo pode ser mais
crítica que o dano à máquina”, diz Gui-
lherme Frezzarin, superintendente de
agronegócios da FF Seguros.

SEGURO - Para proteger as operações,
é aconselhável contratar um seguro pa-
trimonial na modalidade de máquinas agrí-
colas, que indeniza o produtor quando
ocorrem esses acidentes com o maqui-
nário. “Já tivemos um sinistro em que
uma pedra com cerca de 20 centímetros
entrou no sistema da colheitadeira e cau-

sou danos de proporções elevadas, com
um prejuízo em torno de R$ 150 mil”,
conta Frezzarin. “Com o equipamento em
uso, o risco é sempre maior. A maioria
dos acidentes e eventos de incêndio ocor-
rem com o maquinário em operação.”

COBERTURAS ADICIONAIS - Além de in-
denizar em caso de acidentes, roubo e
furto mediante arrombamento, o seguro
patrimonial para máquinas agrícolas pode
contar com coberturas adicionais contra
furto simples, danos elétricos, quebra de
vidros, incêndio, raio e explosão, entre
outras opções. “A palha da soja, quando
está muito seca, pode pegar fogo rapida-
mente. De repente, uma faísca pode oca-
sionar um incêndio e, com isso, o pro-
dutor pode perder uma máquina”, exem-
plifica Frezzarin.

VALE A PENA - O seguro pode até
mesmo incluir cobertura para bancar a
necessidade de alugar uma máquina agrí-
cola e cobrir prejuízos financeiros (cober-
tura adicional de lucros cessantes).
Levando em conta que as máquinas agrí-
colas representam um investimento mi-
lionário e são essenciais no campo, a
contratação de um seguro vale a pena.
“O custo-benefício do seguro é elevado,
na FF Seguros temos taxas competitivas
para assegurar máquinas agrícolas”, diz
Diego Caputo, gerente comercial de
agronegócio na FF Seguros.

FLEXIBILIDADE - A proteção das opera-
ções de uma colheitadeira foi apenas um
exemplo diante do vasto leque de oportu-
nidades que o seguro patrimonial rural
oferece para atender as demandas da ati-
vidade agrícola e pecuária, assegurando
bens que não tenham sido oferecidos em
garantia de operações de crédito rural.

MODALIDADES - A modalidade de seguro
patrimonial rural se subdivide em três
segmentos: máquinas e equipamentos,
benfeitorias e mercadorias. Cada uma

delas oferece variadas coberturas. No
caso das máquinas e equipamentos, é
possível assegurar tratores, pulverizado-
res, colheitadeiras, implementos agríco-
las, equipamentos estacionários e equi-
pamentos portáteis. As apólices voltadas
para benfeitorias visam proteger estru-
turas como silos, armazéns e moradias
(sede e casa de funcionários), enquanto
o segmento de mercadorias pode asse-
gurar produtos agrícolas e criações de
animais. 

ITEM A ITEM  - Além disso, o seguro de
patrimônio rural proporciona uma con-
tratação bastante flexível. O produtor po-
de optar pela contratação “item a item”,
escolhendo exatamente aquilo que deseja
proteger e até mesmo estabelecer o per-
centual assegurado em contrato, com
pelo menos 40% do preço do bem defi-
nido na cláusula de rateio, que fixa a re-
lação entre a importância segurada (IS)
e o valor em risco (VR).

EXEMPLO - Como exemplo, um agricultor
pode contratar um seguro patrimonial
para assegurar um trator e optar por
considerar apenas 40% do preço dessa
máquina. Desse modo, o valor do prêmio
será menor, mas, em caso de sinistro, a
indenização será proporcional às condi-
ções definidas no contrato de seguro.

PROTEGER - Em outro caso hipotético, o

agricultor pode desejar guardar sacas de
soja em um silo e esse produto ficaria ar-
mazenado durante um período de um
ano, por exemplo, correndo alguns ris-
cos. “Uma solução pode ser contratar o
seguro patrimonial rural de benfeitorias
e mercadorias, protegendo o silo e a soja
armazenada”, exemplifica Frezzarin.

PORTEIRA FECHADA - Outra possibili-
dade é contratar a apólice “porteira fe-
chada”, que visa preservar tudo aquilo
que estiver na fazenda. “Um dos grandes
diferenciais é que esse produto é bas-
tante completo. Dessa forma, consegui-
mos abranger toda a estrutura da pro-
priedade. Além disso, nossa precificação
é baseada na atividade que é desenvolvida
na fazenda. Por isso, conseguimos ser
mais assertivos, cobrando o que é justo”,
explica Caputo.

Além disso, o produtor ou pecuarista
pode escolher diferentes prazos para a
vigência da apólice. Há a opção pró-rata,
com duração que varia entre 6 e 12
meses; existe a apólice de vigência anual,
que é a mais popular; e há ainda a opção
plurianual, que abrange contratações
com prazos de 13 meses a cinco anos.
“Uma vantagem das apólices plurianuais
é que elas oferecem condições mais com-
petitivas e a seguradora concede um des-
conto no valor do prêmio”, conta Caputo. 

SEGURO PATRIMONIAL 

Uso intensivo de máquinas
traz riscos durante a colheita
Saiba quais são os riscos relacionados ao patrimônio
rural e recomendações para prevenir prejuízos



A
promoção “Minha Cozinha é
Cocamar”, em que na compra
de qualquer produto de varejo
da cooperativa o consumidor

tem direito a concorrer a prêmios, re-
alizou os sorteios nos dias 29/1, 16 e
26/2 e 9/3. Como o período válido
para participação na campanha vai de
3/1 a 15/4, os consumidores têm mais
duas chances, no dia 30/3 e 20/4 de
ganhar prêmios.

CADASTRAR - A cada compra, para re-
ceber o seu número da sorte e se habi-
litar aos sorteios, o consumidor deve
fazer o cadastro no site da promoção.

PRODUTOS - Com uma extensa linha
nas gôndolas, que vai desde óleos de
soja, milho, girassol e canola, a café
torrado e moído, passando por nécta-
res de frutas e bebidas à base de soja,

maioneses, catchup e mostarda, além
de álcool doméstico e farinha de trigo,
a Cocamar é reconhecida pela indiscu-
tível qualidade de seus produtos. Em
2021, os negócios nessa área soma-
ram R$ 1,1 bilhão, um recorde, com
expectativa de continuarem crescendo
fortemente em 2022.

ONDE COMPRAR - Oferecidos em mi-
lhares de pontos de vendas - entre os

quais as principais redes de supermer-
cados do Paraná e várias regiões do
país, os produtos Cocamar podem ser
encontrados, também, nas unidades
da cooperativa e na lojacocamar.
com.br.

INFORMAÇÕES - O site, onde o con-
sumidor encontra informações sobre
o passo a passo para participar é
www.minhacozinhacocamar.com.br.
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PROMOÇÃO 

“Minha Cozinha é Cocamar” premia consumidor
A cada compra, para receber o número
da sorte e se habilitar aos sorteios,
é preciso fazer o cadastro no site 



Após alguns meses da publicação desta charge, a Cocamar e a Copagra firmavam uma parceria, junto ao grupo

estadunidense Albertson, para a produção de suco concentrado da fruta. Num primeiro momento,

o foco seria a construção de instalações que possibilitassem o preparo e comercialização das frutas “in natura”.

Com uma estrutura já pronta e operante, a empresa recém-criada partiria para o processamento da

fruta a fim de produzir o suco concentrado. Assim nascia a Citrocoop.

Por André L. Botelho Eugênio

P
or muitos anos o Cancro Cí-
trico inviabilizou a produção
de laranja no Paraná, graças
a uma normativa federal que

impedia a sua cultura. Falamos da
Campanha Nacional de Erradicação do
Cancro Cítrico (CANECC), iniciada em
1974, que perdurou durante anos e
culminou com algumas medidas drás-
ticas, como a derrubada de pomares
inteiros, caso registrado algum foco
da doença.

A campanha durou vários anos e so-
freu algumas alterações ao longo do
tempo, e graças a uma dessas altera-
ções, o plantio de laranja passou a ser
visto como muito rentável pelos pro-
dutores, que passaram a simpatizar
com a ideia da cultura da fruta. A
“corrida do ouro”, como foi tratado o
interesse pelos laranjais no período,
só foi possível por meio de uma mu-
dança na legislação do Ministério da
Agricultura, que até então determi-
nava que toda uma região seria inter-
ditada para o plantio caso houvesse
algum foco da doença. Após a altera-
ção na legislação, apenas a proprie-
dade que apresentasse algum caso
seria interditada.

Dessa forma, os produtores se sen-
tiam mais tranquilos para ingressar na
cultura, atraídos por uma rentabilidade
alta. Segundo o Jornal de Serviços da
Cocamar, na edição da primeira quin-

zena de janeiro de 1989, o produtor
poderia chegar num faturamento de 2
mil dólares por hectare com a cultura
da laranja, enquanto um pecuarista da
região chegava a embolsar 120 dólares

por hectare com a criação de gado na
pecuária extensiva. Por meio das há-
beis mãos de Lukas, o jornal nos trouxe
a charge que trata diretamente sobre
o tema aqui abordado.
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“Enquanto isso, na Cocamar...” 

Lembranças da
nossa história 
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A
Cocamar lamenta profunda-
mente o falecimento do seu
cooperado Epaminondas Rosa
Camargo, ocorrido dia 14/2 em

um hospital de Londrina, vítima de com-
plicações causadas pela Covid-19. Ele
era vinculado à unidade de Nova Fátima
(PR). 

QUALIDADE E PRODUTIVIDADE - Nas-
cido em 29/6/1937 e aos 85 anos, por-
tanto, seu Nondas, como muitos o
chamavam, destacou-se pela qualidade
e a alta produtividade de suas lavouras
de café, soja, milho e também a pecuária
de corte, sendo um dos principais parti-
cipantes do programa de produção de

carne da cooperativa.

RECONHECIMENTO - Em março de
2021, durante visita do Rally Cocamar
de Produtividade a uma de suas proprie-
dades, a Fazenda Santa Lúcia, na vizinha
Congoinhas, o cooperado recebeu um
reconhecimento de melhor lote de ani-
mais do trimestre.

MELHORAMENTO - Na Fazenda Santa
Lúcia, de 500 alqueires, é feita a en-
gorda de animais trazidos de uma outra
propriedade, naquele mesmo município,
sendo essa última especializada em
cria. Além de promover o melhora-
mento da raça angus, ele também era

comprador de bezerros para engorda,
possuindo uma grande estrutura de
confinamento.

LAVOURAS EXCELENTES - Recente-
mente, passando por Nova Fátima, o
Rally visitou uma de suas lavouras de
soja, constatando o excelente estado
de desenvolvimento e a expectativa de
alta produtividade, mesmo com os se-
veros problemas climáticos ocorridos
neste ano em outras regiões do es-
tado.  

BOM HUMOR E DINAMISMO - “Era um
cooperado muito querido”, comenta o
gerente da unidade, Claudinei Donizete

Marcondes. Segundo ele, seu Nondas
conquistava a todos pelo bom humor e
a forma como se expressava. “Era um
homem dinâmico e exemplar, que tinha
muitos planos e queria ainda muito da
vida”, completa.

O que fazemos em vida, 
ecoa pela eternidade
Em memória daqueles que deixaram seu legado na história da Cocamar,
falecidos entre 20/01/2022 e 20/02/2022

MEMÓRIA
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Seu Nondas, um cooperado muito querido
Epaminondas Rosa Camargo, de Nova Fátima, faleceu dia 14/2,
vítima de complicações causadas pela Covid-19 






