SEGURANÇA

A poeira dos grãos pode explodir
O perigo silencioso de explosão do pó produzido na movimentação e
armazenamento dos grãos é desconhecido de muitos ou subestimado
equipe de gestão
ocupacional da Cocamar fez durante a Safratec 2020 uma demonstração prática do risco
de explosão de poeiras de soja, milho, café, entre outros e
reforçou a importância de se
tomar medidas de prevenção
voltada para eliminar o risco
de explosão. Os silos e os armazéns são construções indispensáveis ao armazenamento da produção agrícola e
influem decisivamente na
sua qualidade e preço. Mas,
por sua dimensão, complexidade e por serem espaços
confinados, podem ser fonte
de vários e graves acidentes
de trabalho.

A

De acordo com SYSBM - Sistema de Registro de Ocorrências e Estatísticas do Corpo
de Bombeiros do Paraná, de
2005 a 2018 somente no Estado foram registradas 11 explosões derivadas de beneficiamento de grãos, sendo que
estas ocorreram em esteiras
transportadoras de túneis,
silos, elevadores de grãos e
secadores.

de trabalho, depositada nos
pisos, elevadores, túneis e
transportadores, apresenta
um risco de incêndio muito
grande. Para que uma explosão derivada de poeiras de
grão aconteça, devem estar
presentes no ambiente, em
reação em cadeia, o comburente (oxigênio), pó combustível, confinamento de pó,
dispersão de pó e a fonte de
PENTÁGONO DA EXPLOSÃO – ignição. A explosão ocorre
O acúmulo de poeira no local quando a poeira depositada
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ao longo do tempo é agitada
ou colocada em suspensão e
há a presença de uma chama
ou faísca.
PREVENÇÃO – Seja nas propriedades rurais ou na cooperativa, em ambientes confinados, onde o fluxo de poeira
é inevitável, deve-se redobrar
a atenção mantendo o local
sempre limpo e organizado,
utilizando ar comprimido, aspirador de pó ou similares,

que auxiliam na dispersão de
poeira. Nunca se deve varrer
o local e peças girantes devem trabalhar sem pó. É indicado também que a manutenção dos equipamentos esteja
em dia, estando sempre alinhados e com a temperatura
controlada de forma que o
mesmo não gere faíscas. Outra medida de prevenção importante é utilizar os pontos
de iluminação com proteção à
prova de explosão e poeiras.

CUIDADOS ESPECIAIS - Não
se deve fumar ou jogar bitucas de cigarros próximo a locais confinados (moegas,
por exemplo) que possuem
acúmulo de poeiras, nem
usar ferramentas que gerem
atrito ou celulares em áreas
classificadas como de risco,
entre outros cuidados. Também é importante instalar
um bom sistema de aterramento (eletricidade estática).

PALAVRA DO PRESIDENTE

Um 2020 promissor
Tudo indica para um ano de safra
generosa e de crescimento para a
cooperativa e seus cooperados
Divanir Higino,
presidente da Cocamar

nicípio do extremo noroeste
paranaense e de grande potencial para o desenvolvieixamos 2019 para mento de programas integratrás e, com o espírito dos.
renovado, iniciamos
2020 em meio a exce- Nas dezenas de reuniões prélentes expectativas para a Co- assembleias promovidas na
camar e seus cooperados. O segunda quinzena do mês com
ano está só começando, mas os cooperados em suas unidajaneiro já foi um mês de mui- des, apresentamos os númetos acontecimentos importan- ros da cooperativa em 2019.
tes.
Mesmo com a forte redução
das safras de soja, milho,
Em nossa firme expansão pelo trigo, laranja e café, causada
estado de São Paulo, inaugu- por problemas climáticos, a
ramos três lojas em parceria Cocamar apresentou um fatucom a Syngenta para o forne- ramento acima do obtido em
cimento de insumos aos pro- 2018 e com resultados melhodutores, situadas nas cidades res para os cooperados que, no
de Itapeva, Itaberá e Buri, pró- final do ano, receberam R$ 40
ximas a Sorocaba, cuja região milhões em sobras.
concentra a maior produção de
grãos em terras paulistas.
Nessas reuniões, tivemos a
satisfação de anunciar aos coInauguramos uma moderna operados com 10 anos de coloja para o atendimento aos operativa e 65 anos de idade,
produtores de Paranacity, mu- moradores na região 3 (o norte

D

polarizado por Londrina), o direito de resgatarem parte do
seu capital social na cooperativa, demonstrando assim,
mais uma vez, a seriedade do
trabalho realizado pela Cocamar.

safra cheia. Setor mais importante e dinâmico da economia,
o agronegócio tem sido, de
longa data, o grande gerador
de riquezas a impulsionar o
desenvolvimento regional e
nacional.

Estamos muito confiantes em
relação a 2020, ainda, ao observar a qualidade das lavouras em praticamente todas as
regiões e conhecer os bons resultados das primeiras colheitas, que apontam para uma

Por fim, nos primeiros dias de
fevereiro colocamos em operação mais uma moderna unidade industrial para a produção de rações, agregando
assim mais valor aos grãos
colhidos pelos cooperados.

Com o novo planejamento estratégico para o ciclo 20202025, a Cocamar reforça o
seu compromisso de estar
ainda mais próxima dos cooperados, prestando a eles
serviços de alta qualidade,
possibilitando que ganhem
mais dinheiro em sua atividade e tenham cada vez
maior retorno em sua participação, de maneira de
ambos continuem crescendo
juntos e de forma sustentável.

Com o novo planejamento estratégico para o ciclo
2020-2025, a Cocamar reforça o seu compromisso
de estar ainda mais próxima dos cooperados
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Soja e cana, lado a lado.
É a parceria Cocamar-Cocal
Cooperados demonstram entusiasmo pela qualidade das lavouras e projetam uma
boa safra em projeto inovador do qual participam a cooperativa e uma usina paulista

e repente, uma ampla fronteira agrícola
se descortina para
os produtores de
soja no estado de São Paulo, bem perto da divisa com
o Paraná. Em pleno Pontal
do Paranapanema, na quente e arenosa região oeste
paulista, a soja está entrando para valer em terras dominadas pela cana-de-açúcar.

D

Não, a soja não chega para
concorrer com os canaviais e,
quem olha do alto, se encanta com a beleza das linhas de cana harmonicamente intercaladas por lavouras da oleaginosa.
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O que está acontecendo por
lá é um projeto inovador de
parceria firmado pela paranaense Cocamar, uma das
principais cooperativas agropecuárias do país, e o grupo
paulista Cocal, dono de usinas em Paraguaçu Paulista e
Narandiba, que o Rally Cocamar de Produtividade foi conhecer.
PRODUTORES ESCOLHIDOS A
DEDO - Com seus 150 mil
hectares de canaviais, a Cocal abriu as portas para a Cocamar, que arrendou 5,2 mil
neste primeiro ano para dar
início a uma experiência inédita que conta com a participação de 19 experientes coo-

perados produtores de soja, levou um bom tempo e tudo
escolhidos a dedo, a maioria foi muito bem pensado e esdeles paranaenses.
truturado para que as três
partes envolvidas se sentisO projeto começou a ser cos- sem seguras”.
turado a muitas mãos depois
de uma conversa entre o ge- MEIOSI - O projeto agrada a
rente de negócios da Coca- todos. Na visão da Cocal, que
mar, Marco Antonio de Paula, há alguns anos começou a
e o diretor-superintendente fazer os viveiros de cana no
da Cocal, Paulo Adalberto Za- campo, em sistema de Meiosi
netti. “Constatamos que era (Método Interrotacional Ocorviável e havia sinergia. Leva- rendo Simultaneamente), pamos o assunto para os acio- ra reduzir custos, melhorar a
nistas e resolvemos apostar logística e investir na qualina ideia”, conta Zanetti, que dade do solo, a parceria com
por muitos anos esteve liga- a Cocamar não poderia ser
do ao cooperativismo e ao se- mais oportuna e interessantor de bioenergia do Paraná. te, por vários motivos.
Segundo de Paula, “a formatação do modelo de parceria Primeiro porque a empresa

paulista trata as questões
técnicas e de arrendamento
exclusivamente com a cooperativa, sem contato com os
19 agricultores, o que ficaria
impraticável. Segundo porque a soja não é sua especialidade e ela sabe que a rotação com a oleaginosa oferece
muitos benefícios, como a recuperação do solo, a quebra
do ciclo de pragas e doenças,
a economia com herbicidas e
o aumento da produtividade
de cana.
Pelo método de plantio convencional de cana, o problema não se resume aos altos
custos da operação, mas
também à compactação do

solo, ocasionada pelo intenso estruturas operacionais que
tráfego de máquinas pesa- possui em Iepê e Cruzália, ela
das.
cumpre sua função social de
propiciar mais renda aos cooMENINA DOS OLHOS - O pro- perados e contribuir com o
jeto se tornou a menina dos desenvolvimento regional.
olhos da Cocamar, que está
em expansão pelo interior de Para os produtores, muitos
São Paulo. Com base nos deles em processo de sucesbons resultados da parceria, são, a abertura dessa nova
a cooperativa aposta em uma fronteira em região tão próampliação da área arrendada xima do Paraná é a oportuninos próximos anos. Além de dade que esperavam para
fornecer insumos aos produ- aumentar a renda e crescer.
tores e receber a safra nas Donos de pequenas áreas,

muitos deles já recorrem ao
arrendamento para ampliar
seus espaços, utilizando modernas tecnologias, e não
têm medo de encarar desafios.

Marco Antonio de
Paula, gerente de
negócios da Cocamar,
e Paulo Adalberto
Zanetti, diretorsuperintendente
da Cocal

Todos apostam no sucesso
O comprometimento das partes
envolvidas é fundamental para
o êxito do projeto. Pelo acordo,
a Cocal entregou as terras já
preparadas para o plantio de
soja, aplicando em média, por
hectare, 6 toneladas de calcário, 20 toneladas de torta de filtro e 350 quilos de fertilizantes
químicos. Para cobertura do so-

lo, os produtores plantaram milheto e, com o objetivo de garantir a eles toda a assistência
e suporte técnico, a Cocamar
realizou o cadastramento das
áreas, contratou um engenheiro agrônomo exclusivo e ofereceu, por meio de sua corretora,
um seguro diferenciado, que
cobre uma produção de até 90

Detalhe do entreposto da Cocamar em Iepê, que fornece insumos e vai receber parte da safra

arrendamento prevê que o produtor seja dispensado de pagar
sobre o volume necessário para
cobrir o custo e, acima disso,
tenha um percentual de participação na produtividade. De
acordo com o gerente de negócios da Cocamar, Marco Antonio de Paula, esse formato é
sustentável e possibilita mais
COMO FUNCIONA -O modelo de segurança para todos. “Os ris-

sacas por alqueire (37,1/hectare), garantindo que o agricultor seja ressarcido dos custos
de produção em caso de intempérie. E para quem precisa, a
cooperativa agilizou o contato
com proprietários de maquinários, para a prestação de serviços de plantio e pulverização.
Até 84 sacas por alqueire, produtor está dispensado de pagar
arrendamento; acima disso, tem direito a 60% da produção

cos foram minimizados”, resume.
Cada agricultor recebeu 120 alqueires em média (290,4 hectares) e o cultivo de soja ocorre na
mesma área uma única vez, ao
longo de 5 anos, iniciando um
rodízio para a reforma do canavial. Cinco anos é quanto dura o
ciclo produtivo da cana.
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Produtores confiantes
Os cooperados que participam
do projeto estão confiantes
em uma boa colheita. Eles
plantam a soja no intervalo
entre as fileiras de mudas de
cana - uma faixa de 30 metros. O cooperado Santo Rossi
e os filhos Fabiano e João
Paulo produzem grãos em Primeiro de Maio, na divisa entre
os dois estados e a 95 quilômetros de Narandiba, onde
eles foram convidados pela
Cocamar a assumir um lote de
124 alqueires (300 hectares) .
Essa área é mais que o dobro
em comparação aos 53 alqueires (128 hectares) que
cultivam no Paraná, onde a
família começou a lidar com
soja em 1973.
Santo Rossi lembra que o
plantio de soja atrasou um
pouco em Narandiba por causa
da falta de chuvas, mas nos
meses seguintes não faltou
umidade e a previsão é de uma
safra tão boa quanto a que ele
e os filhos geralmente colhem
em terras paranaenses. O engenheiro agrônomo César Augusto Nardi, da Cocamar, que
assiste os produtores do projeto, confirma o bom estágio
de desenvolvimento da soja.
Conforme Nardi, as lavouras
não haviam enfrentado, até
meados de janeiro, nenhum
problema preocupante de ataque de pragas e doenças.

laro conta que sentiu “um frio
na barriga” quando a Cocamar
propôs a ele participar do projeto, por causa do solo arenoso. Agora, ele se diz recompensado: “a lavoura está um
espetáculo”.
Ao retirar um dos pés de soja
ao acaso, Palaro contou 90 vagens, um número que, pelos
seus cálculos, daria uma média de pelo menos 140 sacas
por alqueire (57,8 sacas/hectare). Na visão do produtor,
oportunidades como essas
não podem ser desperdiçadas
por quem precisa ampliar os
negócios.

Santo Rossi com os filhos Fabiano e João Paulo: de Primeiro de Maio
para Narandiba, com a expectativa de uma boa colheita

estão participando, caso do
cooperado João Carlos de Almeida, de Paraguaçu Paulista.
Proprietário de 150 alqueires
(363 hectares) em Rancharia,
ele conduz 115 alqueires
Produtores locais também (278,3 hectares) em Iepê e

Soja apresenta bom desenvolvimento em todas as áreas

No vizinho município de Iepê
fica o lote de 125 alqueires
(302,5 hectares) que Wilson
Palaro e José Antônio Gesualdo, ambos de Floresta
PR), tocam em sociedade. Eles
vieram de um dos solos mais
férteis e valorizados do Pa- José Antônio Gesualdo e Wilson Palaro, de Floresta, conduzem
raná, direto para o areião. Pa- juntos uma área em Iepê: oportunidade para quem quer crescer

também se diz satisfeito e
confiante no sucesso do empreendimento. “Estou habituado a trabalhar em terras
argilosas e arenosas, acredito
que vamos nos dar muito bem
por aqui.”

Veja um vídeo com
esta reportágem
acessando o QRCode

Além da caminhonete S-10, o Rally conta também com uma Trail Blazer

O agrônomo César Augusto Nardi, contratado exclusivamente
para o projeto, e o produtor paulista João Carlos de Almeida,
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Produtores crescem sem medo dos desafios
Nascidos e criados em pequenas propriedades nos municípios de Ourizona e Atalaia, no
noroeste paranaense, onde antigamente suas famílias lidavam com café e cultivos de
subsistência, os produtores José Rogério Volpato, 41 anos, e
Paulo Vinícius Tamborlim, 35,
têm trilhado na vida caminhos
semelhantes.
Hoje prósperos produtores de
grãos, eles são donos de terras,
cultivam também em propriedades arrendadas e são receptivos a propostas de parcerias.
No dia 13/1, o Rally Cocamar de
Produtividade foi conhecer um
pouco da rotina desses agricultores, ambos cooperativistas,
adeptos a novas tecnologias e
obstinados por crescer.
SOLOS DIFERENTES - Volpato,
que reside na vizinha São Jorge
do Ivaí e tem graduação em contabilidade, administração de
empresas e um MBA em agroecologia, enfrenta a cada safra o
desafio de lidar com diferentes
tipos de solos, mas é na complexidade de trabalhar no areião

típico da região que ele e Tam- telo Branco, na safra 2017/18,
borlim se sobressaem.
surpreendeu ao colher 200
sacas de média por alqueire
Historicamente, suas médias de
(82,6 por hectare). A surpresa se
produtividade de soja estão num
justifica: pelo reduzido teor de
patamar bem superior ao da reargila, dizia-se que esse tipo de
alidade regional, o que resulta
solo seria imprestável para o
da preocupação deles em incorcultivo de grãos.
porar conhecimentos, tecnologias e práticas modernas para CAUTELA -Na atual temporada,
explorar todo o potencial produ- em que as chuvas vêm ocorrendo com certa regularidade,
tivo das lavouras.
tanto Volpato quanto Tamborlim
CONSCIÊNCIA - Segundo Volpasão cautelosos em arriscar uma
to, “um produtor que cultiva na
média. Segundo eles, ainda deareia precisa ter a consciência
pendem de clima favorável para
de que, para produzir bem, não
consolidar uma safra cheia.
pode vacilar e nem improvisar”.
Mas, se continuar do jeito que
As práticas conservacionistas
está, é possível que as altas
são tão importantes, dada à framédias se repitam.
gilidade do solo, quanto saber
escolher as variedades, os pro- RAPIDEZ - Engenheiro agrônodutos adequados e os tratos cul- mo com pós-graduação em
turais que devem ser realizados agronegócio, Tamborlim cultiva
na hora certa, somando à reco- 16 propriedades entre terras
mendação técnica especializada próprias, arrendadas e fruto de
a própria experiência acumulada parcerias, que somam 215 alao longo de anos. Com estrutura queires (520,3 hectares). A
de maquinários, ele produz em exemplo do colega, ele não des18 propriedades localizadas na cuida de participar de dias de
sua região, que totalizam 300 campo, palestras técnicas e
alqueires (726 hectares). Em eventos relacionados à difusão
uma delas, em Presidente Cas- de tecnologias. “É preciso estar
atento a tudo”, assevera, lembrando que a tecnologia avança
rapidamente.

INVESTIR - Sem medo de encarar desafios, ele assumiu ano
passado o arrendamento de
uma área antes cultivada com
cana-de-açúcar. “Fiz um planejamento para cinco anos e considerando a necessidade de investir na reestruturação desse
solo, avalio que no primeiro vou
ficar no vermelho ou, com a ajuda de São Pedro, pelo menos
empatar.” Segundo o agrônomo
Evandro Borghi, da Cocamar/
Aos 35 anos, o cooperado Paulo Vinícius Tamborlim, de Atalaia, Atalaia, há uns dez anos, pela
produz em 16 propriedades, com diferentes tipos de solos
dificuldade de lidar com um so-

José Rogério Volpato: aos 41 anos, ele está à frente de 18
propriedades, utilizando as mais avançadas tecnologias

lo que veio da cana, seria im- de uma propriedade para outra.
pensável pensar em um arren- Mas, pelo jeito, tem valido a
pena.
damento assim.
Tanto Tamborlim quanto Volpato
trabalham com a mentalidade
de que, em terras arrendadas,
precisam investir no solo, mediante análise criteriosa, pois o
custo de produção é bem mais
alto que plantar em terras próprias e, por isso, dependem de
colher muito para que o resultado valha a pena.

PARTICIPATIVOS -Cooperativistas de longa data, Volpato e
Tamborlim são 100% Cocamar
e Sicredi e, participativos, ambos ocupam cargos em conselhos da cooperativa de produção. O primeiro é um dos 15 integrantes do conselho de administração, enquanto o segundo
coordena o conselho fiscal.

CONTRATOS - Os contratos que
firmam com os proprietários
são praticados em duas modalidades: uma quantidade fixa
em sacas por alqueire ou um
percentual sobre a colheita. “No
percentual, os riscos são divididos entre as duas partes e quase sempre o proprietário fica
mais satisfeito”, diz Tamborlim.

Acompanharam o Rally o gerente da unidade da Cocamar em
Ourizona, Ademir Gontieri; o engenheiro agrônomo José Eduardo Marcon, da cooperativa, que
presta atendimento técnico personalizado a José Rogério Volpato; e o engenheiro agrônomo
Evandro Borghi, da unidade de
Atalaia, que atende Paulo Vinícius Tamborlim.

O desejo de ambos não é outro
senão continuar absorvendo
novas áreas para manter o crescimento. A fragmentação impõe
o desafio da logística, pois não
é tão simples ficar fazendo o
deslocamento de maquinários

Veja um vídeo com
esta reportágem
acessando o QRCode
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Fazenda investe em agricultura sustentável
Os efeitos positivos da palhada do capim braquiária no
solo arenoso são percebidos
pela boa qualidade da soja na
Fazenda Santa Isabel em Presidente Castelo Branco, a 40
quilômetros de Maringá, visitada no dia 7/1 pelo Rally Cocamar de Produtividade.
A presença da equipe no local coincidiu com a chegada
das chuvas que eram aguardadas com ansiedade pelos
produtores da região. Nas últimas semanas, as altas
temperaturas e a sequência
de vários dias sem precipitações deixaram muitos deles
preocupados. Onde havia
pouca ou quase nenhuma
palhada sobre o solo, as
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plantas sentiram e as folhas
queimaram.
EXPECTATIVA - Na Santa Isabel, a expectativa do proprietário André Carlos Vilhega
Garcia é de uma produtividade de 60 sacas por hectare,
uma quantidade elevada para
o solo arenoso, mas que não
chega a surpreender, dado o
potencial da cultura onde são
adotadas práticas conservacionistas e tecnologias adequadas.
Foi a segunda vez que o Rally
passou pelo local, a primeira
delas na fase de plantio, quanPastagem de qualidade em solo bem cuidado, na Fazenda Santa Isabel
do o proprietário, que é engenheiro agrônomo e vice-pre- rativa de profissionais presta- mia, sediada em Maringá), cheira para avaliar o enraizasidente da Unicampo (coope- dores de serviços de agrono- mandou escavar uma trin- mento da braquiária.

RALLY
SUSTENTABILIDADE - Segundo
ele, “sem palha uma lavoura
não tem sustentabilidade”, o
que é confirmado pelo engenheiro agrônomo Alex Eduardo
Zaniboni, da Cocamar, que
presta assistência à Garcia. Na
oportunidade, se observou que
as raízes desceram a pelo menos 3,5 metros - a profundidade da trincheira - o que, de
acordo com Zaniboni, contribui
para a reestruturação do solo por meio da ciclagem de
nutrientes de camadas mais
profundas, recomposição de
matéria orgânica, infiltração
de água e rompimento da
compactação, entre outros benefícios.
O planejamento da lavoura
também é decisivo para o seu
sucesso, afirma Garcia, para
quem é necessário ficar atento a todas as etapas. Zaniboni
lembra que a Santa Isabel se
destaca na região não apenas
pelo bom manejo do solo,
mas também pela gestão profissional.

ILP - Há mais de dez anos é
mantido na propriedade o sistema de integração lavourapecuária (ILP), com 80 alqueires (193,6 hectares) de soja e
oito (19,3 hectares) de pastagens. Na safra 2017/18, a colheita de soja apresentou uma
média de 140 sacas por alqueire (57,8 sacas/hectare) e

O produtor André Vilhegas (à direita) com o repórter
Sérgio Mendes e o agrônomo Alex Zaniboni, da Cocamar

na seguinte (2018/19), prejudicada por um longo período
de estiagem e calor forte, ainda foi possível obter 100 sacas/alqueire (41.3/ hectare).
Só para efeito de comparação, a
média na soma de todas as regiões atendidas pela Cocamar
nesse ano ficou em 80 sacas alqueire (33/hectare), como consequência de uma quebra de
produtividade média de 40%.

Na pecuária, em razão da disponibilidade de braquiária em
grande volume, a média de
cabeças por alqueire foi de 20
cabeças durante o inverno
(8,2 por hectare), uma quantidade muito superior à observada nos pastos degradados do solo arenoso do noroeste paranaense no mesmo
período, de apenas 2 cabeças
por alqueire e menos de 1 por
hectare.

A soja apresenta
bom desenvolvimento
nos 80 alqueires mantidos
com o sistema integração
lavoura-pecuária

Veja um vídeo com
esta reportágem
acessando o QRCode

O produtor Luiz Totti de Souza, de Ivatuba (na foto com o consultor da Zacarias
Chevrolet, Walter, que acompanhou o Rally): a colheita está prestes a começar
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Alta produtividade inclusive em anos difíceis
Morador no distrito de São
Martinho, em Rolândia (PR),
o produtor Vanderlei Leonardi
tem conseguido uma média
de produtividade de soja, nos
últimos anos, sempre acima
de 68 sacas por hectare. Na
medida em alqueire (2,42
hectares), comum no norte
do estado, isto equivale a 165
sacas - uma quantidade de
encher os olhos de qualquer
agricultor.
Mas foi justamente no difícil
ciclo 2018/19, marcado por
graves problemas climáticos,
que Leonardi atingiu o seu
melhor desempenho no sítio de
53,2 hectares. Nesse ano complicado, ele obteve a espetacular média de 77,6 sacas/hectare, tendo alcançado o pico de
88,4 sacas - números que, em
alqueire, correspondem, respectivamente, a 188 e 214 sacas de média.

pela seca - foi de apenas 33
sacas/hectare, o produtor de
São Martinho não apenas surpreendeu, como levou o primeiro lugar no 8º Concurso
Cocamar de Produtividade, categoria Geral. O prêmio, uma
viagem para os Estados Unidos, foi realizada em agosto do
ano passado.
Em seu trabalho, Leonardi, de
70 anos, conta com a parceria
do filho Damilo nas operações
rotineiras da roça e também o
apoio eventual de outro filho,
Rodrigo, profissional especializado no ramo de carnes e derivados - São Martinho, afinal,
é famoso pela qualidade dos
seus embutidos.

Morador no distrito de São Martinho, em Rolândia (PR), Vanderlei Leonardi tem conseguido
uma média de produtividade de soja, nos últimos anos, acima de 68 sacas por hectare ou
165 sacas por alqueire - uma quantidade de encher os olhos de qualquer um

AMOR - “É preciso fazer tudo
com amor”, diz o produtor, intrigando quem esperava por
uma resposta mais técnica. Ele
explica, com sua singeleza:
“Sempre falo para o meu filho
CAMPEÃO - Levando em conta que precisa ter amor no que se
que a média geral na região da faz. Se tiver amor, é meio caCocamar - bastante castigada minho andado.”

O produtor com parte da família em sua residência

O sucesso de Leonardi, claro,
advém de um conjunto de fatores. Ele é daqueles que capricham no manejo no solo argiloso e de alta fertilidade –
na adubação e no plantio. E
segue à risca tudo o que o
agrônomo da Cocamar recomenda. No ano passado, enquanto a região toda sofria
com a seca, uma chuva de 100
milímetros banhou o seu sítio,
assegurando a alta produtividade na reta final. Sorte? Sem
dúvida, mas apenas ela não faz
o resultado que o produtor tem
apresentado todos os anos.
Leonardi e o agrônomo Renan Zanzarini:
expectativa de mais uma boa safra

derlei é um dos nossos melhores cooperados, sem dúvida”, comenta o agrônomo
Renan Zanzarini, da unidade
da Cocamar em Jaguapitã, a
15 quilômetros, onde o produtor é cooperado. Seguir a
orientação técnica é tão importante quanto participar de
dias de campo e outros eventos técnicos promovidos pela
cooperativa. São nessas ocasiões que agricultores interessados como Leonardi
aproveitam para aprimorar
conhecimentos.

produtor de São Martinho é um
especialista em soja, conhecedor de todos os detalhes e caminhos que levam ao sucesso,
o que também acontece no período de inverno, quando se dedica a produzir milho - alcançando a apreciável média de
103,3 sacas por hectare. Agora, na expectativa de efetuar a
colheita de soja no início de
março, seu palpite, olhando a
beleza da lavoura repleta de
vagens em granação, é beirar
as 80 sacas por hectare de produtividade, em média. Ainda
não tem nada garantido, mas
Independente disso, com a ex- pode estar vindo por aí outra
ORIENTAÇÃO - “O seu Van- periência de seus 70 anos, o marca campeã.
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Colheita começa altamente
produtiva em Apucarana
Quando a colheita é boa, a
máquina enche rápido e os
caminhões não têm parada.
Pois é isto que está acontecendo neste início de safra de
soja em Apucarana (PR). O
município, que nos últimos
anos se destacou pela alta
produtividade de suas lavouras, parece estar diante de
mais uma temporada em que
produtor nenhum pode botar
defeito. O Rally Cocamar de
Produtividade foi ver isso de
perto dia 29 de janeiro.

Bovo estava entre os que
abriam a colheita na região.
Em uma propriedade próxima
ao aeroporto, sem solavancos
na cabine refrigerada, ele parecia passear sobre a lavoura,
atento ao monitor que exibia
instantaneamente os números
da operação, quase nunca inferiores a 100 sacas por hectare. A lavoura não cresceu
tanto, mas estava tão repleta
de vagens que em dez ou
quinze minutos era preciso dar
um tempo para descarregar.

lembrando que um dos primeiros talhões colhidos rendeu 92,5 sacas por hectare.
Isto é música aos ouvidos de
qualquer produtor e também
da Cocamar que, há anos,
desafia seus cooperados a
elevarem o patamar de produtividade, hoje ao redor de
50 sacas. Bovo e quatro irmãos são sócios em 726 hectares no município e
imediações e, segundo ele, a
atividade é conduzida com
profissionalismo.

Pilotando nos últimos dias de MÚSICA - “Acho que vamos A seu ver, as razões do sujaneiro a confortável colheita- fechar com mais de 80 sacas cesso estão, principalmente,
deira, o produtor Evaldo Carlos de média”, calculou Bovo, na escolha de variedades
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O produtor Evaldo Carlos Bovo na colheitadeira, com
o monitor de produtividade ao seu lado

adequadas, no investimento
em adubação de qualidade,
no controle fitossanitário
efetuado na hora certa e na
preocupação em absorver as
tecnologias que vão surgindo.
“Não abrimos mão de participar de dias de campo e palestras na cooperativa e de ficar
de olho na internet, sempre
em busca de novidades. Temos que estar ligados.”
ALTA PERFORMANCE - Orientados pelo engenheiro agrônomo Danilo Lomba, da Cocamar, os Bovo não têm conhecido frustração, mantendo
um histórico de alta performance. Mesmo na safra passada (2018/19), em que a região foi atingida por estiagem, eles colheram 71 sacas
por hectare, bem acima das
50 sacas registradas no município e mais que o dobro em
comparação às 33 sacas de
média geral nas regiões atendidas pela cooperativa. No
ano anterior (2017/18), a
marca havia sido de 76,8
sacas por hectare.

Segundo Lomba, a safra
2019/20 não tem apresentado
sobressaltos em matéria de
pragas e doenças. Houve apenas um atraso no plantio causado por estiagem e calor
forte, mas com o retorno das
chuvas a situação normalizou. Trabalhando com segurança, os Bovo já têm comercializados 25% da safra, suficientes para cobrir os custos de produção.
PROSPERIDADE - Tão interessante quanto os números obtidos pelos Bovo é conhecer
a sua história. Os cinco filhos
homens do total de sete do
seu Darci, de 85 anos, e de
dona Dalva, de 80, formam há
três décadas uma sólida sociedade na agricultura, que
envolve três deles, e também
num comércio na cidade, onde estão os outros dois.
Até 1986, o único bem da família era uma pequena chácara de 4,8 hectares, da qual
subsistiam. “Eu tinha treze
anos nessa época e tive que

fugir da escola para ajudar
meus pais na roça”, brincou
Evaldo, hoje com 43. Aos poucos eles foram adquirindo pequenos lotes de terra e, em
1995, diante de uma profunda
crise pela qual passava o
campo, resolveram diversificar, apostando em uma casa
de materiais de construção.
ESCRITURAS - Com a estabilidade da economia a partir
dos primeiros anos do Plano
Real, a agricultura voltou a
ser interessante para os produtores de grãos e, sempre
colhendo bem, como resultado de muito esforço, os Bovo empreenderam uma trajetória ascendente. A cada ano,
nunca deixaram de comprar
terras no entorno de Apucarana e não pensam em parar
tão cedo, apesar das altas
cotações do ativo. “Temos
uma pilha de escrituras, fomos juntando pedacinhos”,
comentou Evaldo, Hoje são
919,6 hectares, dos quais 726
cultivados com lavouras. Os
restantes 193,6 hectares são
áreas de preservação permanente.

A soja é de porte baixo mas de alta produtividade

tes empresas: Sicredi União
PR/SP, Spraytec, Basf e Zacarias Chevrolet (principais),
Cocamar TRR, Elanco, Altofós
Suplemento Mineral Cocamar, Sancor Seguros e TexaSOBRE O RALLY - O Rally Co- co, com o apoio do Comitê Escamar de Produtividade conta tratégico Soja Brasil (Cesb),
com o patrocínio das seguin- Aprosoja/PR e Unicampo.
realizando a semeadura de
milho no inverno, cultura em
que eles são, também, uma
referência regional em produtividade.

TECNIFICADA - Evaldo comentou que se antes o destino de quem não queria estudar era a roça, atualmente
ocorre o inverso: por ser uma
atividade altamente tecnificada, a agricultura requer
profissionais cada vez mais
bem preparados.

O agrônomo Danilo Lomba, da Cocamar:
uma safra sem maiores sobressaltos

Os Bovo são personagens de
um ciclo de prosperidade que
tem a soja como carro-chefe
e faz do agronegócio o setor
mais importante e dinâmico
da economia. No final de janeiro, enquanto as máquinas
colhiam a oleaginosa, as
plantadeiras já vinham atrás,

Lavoura exibe potencial superior a 80 sacas por hectare
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Transferência de tecnologias,
a função mais nobre da cooperativa
Evento promovido nos dias 22 e 23 de janeiro na região de Maringá, com a presença de 5,5 mil visitantes,
apresentou as mais recentes novidades em tecnologias para que os produtores impulsionem sua produtividade

om um total de 5,5 mil
visitantes, a 30ª edição
do Safratec - a mais
importante vitrine tecnológica do agronegócio regional, realizada pela Cocamar nos
dias 22 e 23 de janeiro em Floresta (PR), foi prestigiada também por diversas autoridades e
lideranças.

turas de sorgo e trigo branqueador, exposição e desempenho de máquinas agrícolas
John Deere, o espaço da pecuária com orientações para potencializar a atividade, as parcelas de soja conduzidas por
empresas, enfim, também
atraíram os participantes, que
tiveram dois dias de temperatura agradável e sem a incidênCom mais de 100 empresas e cia de sol.
instituições de pesquisa parceiras da cooperativa, que par- A Cocamar instituiu há alguns
ticiparam com estandes para anos o desafio da superprodudemonstração de produtos e tividade de soja e sua meta é
serviços, o evento foi o maior auxiliar os cooperados a explode todos os tempos, apresen- rar todo o potencial produtivo
tando oito protocolos e diversas da lavoura, que pode chegar a
outras atrações, como o inédito 100 sacas por hectare. De acorbalcão de negócios – em que os do com a área técnica da cooprodutores tiveram a oportuni- perativa, observa-se uma grandade de adquirir insumos para de dispersão de produtividade:
pagar com grãos.
de um lado, há produtores mais
tecnificados que alcançam méATRAÇÕES - A competição de dias próximas àquele objetivo,
cultivares de soja, o manejo enquanto, de outro, muitos conadequado do solo, a apresenta- tinuam patinando nos mesmos
ção de alternativas para o pe- números de uma década atrás,
ríodo de inverno como as cul- ao redor de 45 a 50 saca/hecta-

C

re - que é a média, para se ter tivos. Ele comentou que a Índia
ideia, do município de Maringá. deverá apresentar, nos próximos anos, um aumento subsABERTURA - Ao participar da tancial da demanda por alimensolenidade de abertura no dia tos que poderá chegar aos
22, o secretário da Agricultura mesmos níveis do que vem
e do Abastecimento do Estado acontecendo com a China. “As
do Paraná, Norberto Ortigara, oportunidades para o produtor
disse que o estado está inician- brasileiro são muitas”, disse,
do a colheita de uma safra de salientando que é preciso estar
verão que poderá ser recorde. preparado para os desafios que
“Em todas as regiões, as lavou- estão por vir.
ras de soja estão bonitas, o que
resulta também da adoção de A respeito do Safratec, o presitecnologias adequadas por par- dente-executivo Divanir Higino
te dos produtores”, frisou, lem- apontou que a feira reúne habibrando que realizações como o tualmente o que há de mais imSafratec são indispensáveis para portante em matéria de produque o agronegócio regional se tos e tecnologias para as prindesenvolva. “A Cocamar está de cipais culturas praticadas na
parabéns por essa iniciativa.”
região: “é uma oportunidade
para que os participantes incorMAIS NOBRE - De acordo com o porem conhecimentos e apripresidente do Conselho de Ad- morem os seus negócios”.
ministração da Cocamar, Luiz
Lourenço, a transferência de PARTICIPANTES - O evento retecnologias aos produtores é a cebeu cooperados de dezenas
atividade mais nobre realizada de municípios dos estados do
pela cooperativa, sem a qual Paraná, São Paulo e Mato Groseles deixariam de ser competi- so do Sul. Entre eles, Henrique

Franz, de Pedrinhas (SP), que
está ligado à unidade de Cruzália, município vizinho. Segundo
Franz, que comparece todos os
anos ao Safratec, um dos pontos que mais chamam a sua
atenção é a competição de cultivares de soja. “Aqui é o local
para a gente conversar com os
produtores e técnicos e ver o que
é melhor para a nossa lavoura.”
O cooperado Ângelo Celestino,
de Ivatuba (PR), esteve no primeiro dia em companhia da
filha Tânia e do filho Sidnei,
com os quais divide a gestão da
propriedade. A família está entre as campeãs de produtividade de soja da região, desenvolvendo há duas décadas um
sistema de rotação de culturas.
Possuidor de uma frota de maquinários e equipamentos John
Deere, ele visitou o estande da
concessionária para ver as novidades. “Estamos sempre
aprendendo a cada dia, e só de
estar aqui a gente se atualiza”,
comentou Ângelo.
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Campanhas especiais e oficinas
na Concessionária John Deere
Durante o Safratec, a Concessionária John Deere, com o
propósito de agregar aprendizado aos cooperados e disponibilizar a mais alta tecnologia,
trouxe o que há de mais moderno em equipamentos John
Deere e propostas exclusivas
para o produtor rural fechar o
melhor negócio. O Pós Venda
da Concessionária lançou condições especiais, direcionadas
para o Safratec 2020, sendo algumas estendidas ao Show
Rural Coopavel 2020.

panha do Kit de Colheitadeiras,
em que, ao adquirir o kit, o produtor é premiado com uma
análise de sistema de arrefecimento e amperagem de baterias. Isso, além do desconto
de 20% da linha Collection.

A área de Serviços contou com
descontos imperdíveis nos pacotes de manutenção e revisões preventivas dos maquinários e facilidades de pagamento de peças vendidas e
aplicadas na oficina da concessionária. Para mais inforDESCONTOS - Aos interessa- mações, consulte as redes sodos em adquirir peças John ciais da concessionária ou a
Deere, foi oferecida a cam- loja mais próxima.
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CURSOS - A Concessionária,
em parceria com o Sicredi,
ainda promoveu oficinas. O
gerente de Contas Estratégicas, Orival Balzanelo, falou
sobre a linha de Colheitadeiras S400 e houve oficinas
sobre Piloto Automático
John Deere e Plantadeira
com Row Command - sistema de desligamento estratégico de linhas da plantadeira, para que a distribuição de sementes ocorra de
forma eficaz, sem que áreas
já plantadas se sobreponham -, com o Tecnólogo em
Agricultura de Precisão, André Aguilera.

SAFRATEC

Plantas de cobertura de solo
contra compactação e nematoides

Em busca do Supersolo
Em busca de altas produtividades, o produtor tem investido
em modernas tecnologias, mas
muitas vezes esquece-se do
solo. “Só teremos aumento de
produtividade com o manejo
adequado do solo. Mais de 60%
da responsabilidade produtiva
e da maior estabilidade de produção dependem do solo”, afirmou o engenheiro agrônomo da
Embrapa, Esmael Lopes dos
Santos.
A Cocamar, em parceria com a
Embrapa Soja e com o apoio do
Rally Cocamar, conduz há três
anos o projeto Supersolo. O objetivo é avaliar a qualidade do
manejo empregado em propriedades rurais com diferentes tipos de solo, submetidas a diferentes práticas agrícolas e sua
influência na estrutura e fertilidade do solo, através de indicadores físicos, químicos e biológicos, na área de ação da Cocamar. Com isso será possível
aos técnicos da cooperativa
uma maior assertividade na
orientação aos produtores, visando obter altas produtividades, rentabilidade e sustentabilidade.
Este ano foram 24 propriedades
submetidas aos diagnósticos
utilizando de metodologias como o DRES (Diagnóstico Rápido
da Estrutura do Solo), TIE (taxa

de infiltração estável de água
no solo) e IQP (Índice da Qualidade de Plantio).

A compactação do solo pode
reduzir a produtividade da soja em 20 a 40 sacas e a do milho em 30 a 70 sacas por alqueire, dependendo das condições climáticas. Já no caso
dos nematoides, os prejuízos
chegam a R$ 35 bilhões para
a agricultura no Brasil, sendo
16 bilhões só na soja. E, segundo o engenheiro agrônomo
da Emater, Celso Daniel Seratto, e a pesquisadora do
Iapar especialista em nematoide, Andressa Machado, são
dois problemas que muitas
vezes passam despercebidos
pelos produtores, especialmente em ano de chuvas normais.

com plantas de cobertura é
uma das ferramentas mais eficientes no controle desses
problemas, em vez do uso de
produtos químicos ou de máquinas, tradicionalmente adotados. Quando conduzido e
manejado com critério, o planNo trabalho conjunto entre Co- tio de plantas de cobertura de
camar, Emater e Iapar foi mos- solo (crotalaria, aveia, bratrado que o manejo cultural quiara, gandu, milheto, sorgo e

O resultado, apresentado no
Safratec, é que, de modo geral,
o produtor tem feito a correção
da fertilidade química do solo,
que está dentro de valores bons
e ótimos, mas se constatou a
necessidade de um melhor manejo do solo, principalmente
nos aspectos físico e biológico.
Um dos grandes problemas é a
compactação, que faz com que
a planta não se desenvolva em
todo seu potencial e qualquer
veranico reduza significativa- A exemplo do que vem ocormente a produtividade.
rendo em vários estados brasileiros, na safrinha de 2019 o
O manejo do solo para altas Paraná registrou um aumento
produtividades fundamenta-se da infestação da cigarrinha do
em um conjunto de práticas pa- milho (Dalbulusmaidis), com
ra aumentar e preservar a es- perdas de 50 a 70% da produtrutura e fertilidade do solo, ção em algumas propriedades
colocando palha, raiz e matéria nas regiões de Londrina, Maorgânica no sistema, aumen- ringá e Toledo. Na UDT da Cotando a infiltração de água e camar em Floresta, o tradiciodescompactando o solo. “Esse nal Safratec de inverno foi cané o caminho para alta produti- celado devido ao elevado atavidade e para a sustentabili- que da praga que obrigou à
dade”, afirmou Santos.
destruição do milho mesmo
após 30 aplicações de inseticidas. Em busca de soluções,
nesta edição do Safratec foram
plantados 48 híbridos transgênicos e convencionais, em duas
épocas de cultivo, e tentou-se
Confira um vídeo
potencializar a população de cisobre as estações do
Safratec 2020
garrinha não aplicando nenhum

outros), de forma solteira ou
em cultivo consorciado, no
verão ou no inverno, pode auxiliar o agricultor a reduzir
drasticamente suas perdas de
produtividades, melhorando a
qualidade do solo com aumento da matéria orgânica, enraizamento profundo, descompactação e controle de nematoides.

Controle da cigarrinha no milho
produto químico para verificar
as diferenças entre os materiais e sua possível resistência
ao ataque da praga.
Segundo o engenheiro agrônomo e doutor em fitossanidade da Emater, Claudinei Antonio Minchio, o que se verificou foi o controle total da cigarrinha pelos inimigos natu-

rais. “O descontrole foi causado pelo uso excessivo de
produtos químicos e eliminação dos inimigos naturais. A
solução é adotar o monitoramento de pragas e doenças,
desde o percevejo verde e a
ferrugem da soja, e fazer as
aplicações só quando realmente necessário, aplicando
no momento certo”.
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Manejo de Plantas Daninhas
Buscando responder as demandas dos produtores da região, a
Cocamar, em parceria com o
grupo NAPD da Universidade
Estadual de Maringá (UEM),
instalou dois ensaios sobre manejo de plantas daninhas. No
primeiro, o engenheiro agrônomo e professor doutor da UEM,
Rubem Silverio, apresentou diferentes estratégias para controle de plantas daninhas na
braquiária ruziziensis solteira
ou em consórcio com o milho,
em pré e pós emergência. No
segundo, o produtor pode conferir as opções de herbicidas
que podem substituir o para-

Irrigar para produzir
com sistemas de irrigação por
pivô central, gotejamento e aspersão, para atender as mais
variadas culturas. No estande
de irrigação, o produtor pode
tirar suas dúvidas quanto a licenças ambientais, manejo de
irrigação, perfil de solo, projetos e instalação do equipamento, linhas de financiamento, além de acompanhar depoiPor isso, este foi uma das tec- mento de produtor irrigante e
bido a partir de agosto deste nologias apresentadas para ob- fazer uma visita à área do pivô
ano e dentre as alternativas tenção de altas produtividades, instalado na UDT.
estão o uso de diquate e glufosinato, que com manejo correto, dão bom resultado, apontou o ensaio.
Em longos períodos de estiagem, cenário cada vez mais
comum nos últimos anos, contar com um sistema de irrigação das lavouras faz toda diferença para a sustentabilidade
do negócio. Só na última safra
de soja, por exemplo, as perdas
por irregularidade das chuvas
foram de 35 a 40%.

quate no controle do capim
amargoso, planta daninha que
tem preocupado devido ao nível
de infestação e resistência
crescente. A comercialização e
uso do paraquate deve ser proi-

Embrapa e Fundação Meridional
Todas as novidades e tecnologias desenvolvidas pela
parceria Embrapa e Fundação Meridional foram disponibilizadas aos produtores
durante o Safratec, mostrando o desempenho de nove cultivares: a BRS388 RR

uma das mais plantadas;
BRS511, cultivar não transgênica com resistência à
ferrugem asiática; dois cultivares com tolerância a percevejo, o lançamento
BRS543 RR e uma das mais
plantadas na região da Co-

camar BRS1003 IPRO;
BRS1061 IPRO, que permitir
o plantio antecipado;
BRS544 RR, com excelente
estabilidade produtiva e resistência às principais doenças da soja; além da BRS467
RR e BRS544 RR.

Estação Café
“A maior rentabilidade da lavoura de café depende do aumento de produtividade e da redução de custos, que estão interligados. O produtor tem que
se convencer de que se quiser
ganhar dinheiro com café, tem
que mudar o manejo. Não
adianta só reclamar do preço”,
afirmou o consultor da Cocamar especializado em café,
Adenir Volpato. Ele participou
da estação café junto com a
equipe técnica da cooperativa
e de empresas parceiras.

controle fitossanitário, manejo
de podas, mecanismos de comercialização, mecanização da
lavoura e outras orientações
técnicas, conforme a demanda
Foram discutidos temas como dos produtores, visando à suscobertura do solo e manejo da tentabilidade da propriedade.
fertilidade baseado em análise
de solo, nutrição de plantas, Dentre as novidades apresenta-

Espaço pecuária
Com foco nas vantagens oferecidas pela Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, com
orientação sobre como melhorar a eficiência e a produtividade do rebanho, o Espaço Pecuária trouxe duas palestras
aos cooperados: Aumento da
maior mudança de cultura na
pecuária de corte, com o zootecnista Oscar Moreno Pietro
Filho, e Transformando fazendas em ILPF, com Willian Mar-

cijó, da Rede ILPF. Teve também um circuito com minipalestras sobre uso de herbicidas em pastagem, semente de
pasto, silagem, vermifugação,
cerca elétrica, aditivos e nutrição animal. E o produtor pode ainda conferir um piquete
com pastagem e novilhas
mostrando ganho de peso, variedades de pastagem e utilização de suplementos fabricados pela Cocamar.

Cultivares de Soja
das estão o uso de protetor solar, especialmente em novos
plantios, para proteger a planta
da insolação alta e da escaldadura das folhas, diminuindo a
temperatura da planta e servindo como repelente, além do
controle biológico da broca com
uso de armadilhas.

Para que o produtor pudesse avaliar, lado a lado, o desempenho
de cada cultivar disponível no mercado, dentre os lançamentos
e as mais plantadas na região, a Cocamar organizou, como todos
os anos, protocolos de competição de cultivares de soja. O plantio
das 29 cultivares, de várias empresas, de ciclo mais longo e mais
curto, foi feito em duas épocas diferentes, respeitando a população recomendada e demais orientações agronômicas. A equipe
técnica da Cocamar repassou aos produtores todas as informações de manejo realizado no ciclo da cultura.
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SAFRATEC

Projeto piloto incentiva o plantio de sorgo
Além do trigo branqueador,
como opção de plantio de inverno nas regiões mais frias,
a Cocamar tem incentivado o
plantio de sorgo, para as regiões onde o plantio tardio da
soja impossibilitou o plantio
de milho safrinha ou onde os
solos são mais fracos e há
maior ocorrência de déficit hídrico. Os produtores puderam
conhecer um pouco mais
sobre as duas culturas durante o Safratec.
O projeto piloto da Cocamar
prevê este ano o plantio de
1.500 hectares de sorgo granífero até o final de março. O
manejo da cultura é bastante
parecido com o do milho,
assim como as pragas e doenças que o afetam, e o grão
é usado na alimentação animal, sendo destinado para a
fabricação de ração. Neste
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primeiro momento, a Cocamar estará recebendo a produção somente na unidade de
Florestópolis, mas a ideia é
futuramente expandir também para outras regiões, segundo César Augusto Feltrin
Gesualdo, engenheiro agrônomo coordenador da área de
Integração Lavoura e Pecuária.
VANTAGEM - Gesualdo ressalta que a grande vantagem
do sorgo é a maior resistência
da cultura às estiagens e por
apresentar bom desenvolvimento mesmo em solos mais
fracos, sendo uma nova opção
de renda ao produtor. A lavoura também chega mais rápido do que o milho, fechando
o ciclo de produção em 120
dias, contra 135 a 140 dias do
milho safrinha, fugindo do
risco de geada.

Com um custo de produção
também menor, cerca de R$
900 por hectare contra uma
média de R$ 1.400 do milho,

produz de 90 a 100 sacas por
hectare e o mercado paga normalmente entre 70% a 80%
do valor da saca do milho.

Os produtores puderam
conhecer mais sobre
o assunto durante
o Safratec
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EXEMPLO

Taxas especiais e espaço de conteúdo
movimentam estande da Sicredi União PR/SP
Além de oferecer condições diferenciadas para financiamentos, seguros e consórcios,
a instituição financeira cooperativa recebeu convidados para bate-papos durante o evento
om 74 anos de história
no campo, a família
Salviano segue para a
4ª geração de produtores rurais em Cafeara/PR. Para
compartilhar a experiência
bem-sucedida de sucessão familiar, João Salviano, os filhos
Marcos e Maurício e o neto
Maurício Júnior estavam entre
os convidados que participaram de bate-papo no Espaço de
Conteúdo do estande da Sicredi União PR/SP, durante a 30ª
Safratec, em Floresta.

C

João Salviano contou que teve
a felicidade de ter filhos e neto
interessados pelo trabalho no
campo. “Meu pai é um dos pioneiros de Cafeara. Foi ele quem
derrubou mato para plantar
café, em 1946, iniciando a atividade da família”, lembra ao
citar que atualmente eles trabalham com soja, milho e pecuária. Quanto à participação
na Safratec, ele diz que é uma
das estratégias para se manterem atualizados. “Em um
único lugar encontramos conhecimento, inovação e tecnologia. Portanto, é indispensável participar do evento”.
DIFERENÇA - Marcos Salviano
destaca ainda que a instalação
da agência da Sicredi União
PR/SP no município, há dois
anos, fez muita diferença para
os produtores. “Antes precisávamos custear a lavoura com
recursos próprios, o que nos

descapitalizava. Assim que a
cooperativa chegou, nos tornamos associados e aderimos ao
custeio agrícola e a outros produtos. Também ficamos contentes com o excelente atendimento, que torna todo o processo menos burocrático”, comenta.
Essa qualidade no atendimento
foi estendida para o estande da
Safratec, onde a Sicredi União
PR/SP manteve três especialistas para orientar os produtores nas áreas de seguro agrícola, crédito rural e investimento. Além disso, a cooperativa ofereceu condições e taxas
diferenciadas para financiamento de veículos leves, utilitários e equipamentos agrícolas de alta precisão, e para
consórcios de veículos e seguros de automóveis. O espaço
de conteúdo também movimentou o local com dez palestras e bate-papos.

No estande da Sicredi União PR/SP, Família Salviano
conta experiência bem-sucedida de trabalho no campo

PARTICIPAÇÃO - “Foram dois
dias intensos e produtivos com
a participação de um grande
número de produtores em nosso estande. Pudemos prestar
orientação e oferecer soluções,
cumprindo o nosso objetivo de
fazer a diferença na vida das
pessoas não só com recursos,

mas também com conhecimento. Ao longo do ano continuaremos atuando com condições especiais para, junto com
os produtores, escrevermos o
futuro do agronegócio”, comenta o gerente de Comunicação e Marketing da Sicredi
União PR/SP, Diego Menão.

Confira um vídeo
com a Família Salviano
no estande da
Sicredi União PR/SP
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BENEFÍCIO

Cocamar anuncia restituição de capital
social a cooperados do norte do estado
Beneficiados são os associados com mais de
10 anos de casa e acima de 65 anos de idade
s cooperados participantes das reuniões
pré-assembleia que
aconteceram na segunda quinzena de janeiro nas
regiões atendidas pela Cocamar em municípios nos estados
do Paraná, São Paulo e Mato
Grosso do Sul, receberam informações em forma de prestação
de contas sobre como foi o ano
de 2019 para a cooperativa.
Apesar do exercício complicado, marcado por quebras de safras em razão de problemas
climáticos, a Cocamar fechou o
ano registrando um faturamento de R$ 4,650 bilhões, acima
dos R$ 4,571 bilhões obtidos
em 2018 e com resultados melhores.

O

BOA NOTÍCIA - Mas para uma
parcela formada de cooperados
que residem no norte do estado, onde a cooperativa passou
a operar em meados de 2010 –
composta pelas cidades do en-
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torno de Londrina e Rolândia –
as reuniões trouxeram mais
uma boa notícia, em especial.
É que, a partir de julho deste
ano, conforme estabelece o Estatuto Social, os cooperados
com mais de 10 anos de casa e
acima de 65 anos de idade, vão
poder restituir metade do capital social que possuem na Cocamar, em parcelas de R$ 2
mil. E, para que eles não fiquem
esperando até lá, a cooperativa
informou nos eventos com os
produtores que está concedendo um adiantamento de parte
do valor.
SATISFAÇÃO - Os cooperados
têm manifestado seu contentamento com a notícia de que
terão acesso ao benefício da
restituição do capital social.
No município de Jaguapitã,
por exemplo, onde o encontro
entre produtores e dirigentes
foi promovido na tarde de

A Cocamar fechou o ano registrando um faturamento de
R$ 4,650 bilhões, acima dos R$ 4,571 bilhões obtidos em 2018

27/1, o cooperado Vanderlei
Leonardi, de 70 anos, disse
que a informação traz ainda
mais satisfação a eles, porque
demonstra a seriedade da
cooperativa. “A Cocamar tem
sido uma cooperativa muito
boa para nós, oferecendo bons
serviços e transmitindo segurança e confiança.” Segundo
ele, fatos assim fazem com
que a imagem de fragilidade
do sistema cooperativista na
região, ainda lembrada por alguns, fique no passado.

SOBRAS - Em dezembro, os cooperados da Cocamar já haviam
sido surpreendidos pela distribuição de sobras num montante superior a R$ 40 milhões
e valores por produtos bem
acima dos praticados por outras cooperativas. No caso da
soja, foram rateados R$ 2,00
por saca, contra R$ 1,60 repassados no ano anterior. As sobras são proporcionais à participação do cooperado: quanto
mais ele entrega, maior a sobra
a que tem direito.

“Estamos trabalhando para que
a Cocamar e o cooperado cresçam juntos, o cooperado é a
nossa força”, cita o presidente
da cooperativa, Divanir Higino.
As reuniões, incluindo videoconferências - uma tecnologia
experimentada com sucesso
desde o ano passado - aconteceram até o dia 3 de fevereiro,
véspera da Assembleia Geral
Ordinária (AGO) de prestação
de contas de 2019, em Maringá.

EXPANSÃO

Cocamar inaugura 3 lojas no estado de São Paulo
Ao todo, são 87 unidades distribuídas também pelos estados do Paraná e
Mato Grosso do Sul, onde oferece atendimento a mais de 15 mil associados
s dias 15 e 16 de janeiro foram históricos
para a Cocamar, que
deu mais um passo em
sua expansão territorial no estado de São Paulo, ao inaugurar
três lojas voltadas à comercialização de insumos agrícolas
em Itaberá, Itapeva e Buri, na
região de Sorocaba. A escolha
por se estabelecer nessas cidades tem um motivo, em especial. Ela detém a maior área
cultivada com soja em terras
paulistas, cerca de 160 mil hectares, além de 90 mil hectares
de milho, 50 mil de trigo e 25
mil de feijão.

O

PROMISSOR - “Avaliamos a
oportunidade de ingressar em
um mercado altamente promissor”, comenta o vice-presidente de Negócios, José Cícero

Aderaldo. “É uma região nova com o Cooperado, Leandro Cepara a Cocamar e também para zar Teixeira.
o sistema cooperativista.”
Ao discursar, o presidente DiPredominam ali grandes produ- vanir Higino destacou que “a
tores e companhias que inves- Cocamar chega à região para
tem no agronegócio utilizando oferecer produtos de alta quaas mais avançadas tecnologias lidade e ajudar os produtores a
para a obtenção de altas pro- superarem os seus desafios”. A
dutividades, sendo comum, por Syngenta, com seu reconhecido
exemplo, o emprego de equipa- portfólio, está entre as princimentos de irrigação.
pais parceiras da cooperativa.
PRESTIGIAMENTO –Os eventos
de inauguração que, no total,
contaram com a presença de
350 produtores, autoridades, lideranças do setor, dirigentes e
colaboradores da cooperativa representada pelo presidente
José Higino, o vice-presidente
de Negócios, José Cícero Aderaldo, o superintendente de Negócios, Anderson Bertolleti e o
superintendente de Relação

CRESCIMENTO - As lojas representam uma importante incursão no estado e devem contribuir para que a cooperativa
acelere ainda mais o seu crescimento no mercado de insumos agropecuários, no qual faturou R$ 1,4 bilhão em 2019 e
projeta passar de R$ 1,6 bilhão
neste ano. As três unidades
estão sob a responsabilidade
do engenheiro agrônomo Re-

nato Yassuda, experiente na região onde, ao longo de 20 anos,
foi gerente das cooperativas
Holambra e Castrolanda.

o recebimento de grãos, fornecimento de insumos e orientação técnica em Palmital, Cruzália, Maracaí e Iepê.

A Cocamar está presente desde
2013 em território paulista, mas
até então em regiões próximas
da divisa com o Paraná, mantendo loja de insumos agropecuários em Presidente Prudente
e estruturas operacionais para

Ao todo, são 87 unidades distribuídas também pelos estados do Paraná e Mato Grosso do
Sul, onde oferece atendimento
a mais de 15 mil associados,
em sua maior parte produtores
de grãos (soja, milho e trigo).

HISTÓRIA - A Cocamar opera
no município desde o início dos
anos 1980, onde contava com
uma estrutura para receber e
beneficiar algodão. Com o fim
da atividade, o entreposto foi
convertido para atender a expansão da pecuária de corte e,
já nos anos 1990, recebeu
moegas e silos para incentivar
os produtores a investirem na
reforma dos pastos com soja,

em sistema de integração.
Atualmente a região - onde
predomina o solo arenoso - é
considerada uma vitrine em
programas integrados, demonstrando que a adoção de
modernas tecnologias tem alavancado a produtividade de
grãos, situando-a nos mesmos
níveis de regiões onde a agricultura é praticada tradicionalmente.

Inaugurada nova loja em Paranacity
Como parte da programação
das reuniões pré-assembleia
promovidas em todas as regiões
atendidas pela Cocamar, foi
inaugurada dia 31 de janeiro em
Paranacity, município do extremo noroeste paranaense, a
nova loja de sua unidade local.
Para participar do evento, dirigentes e colaboradores receberam produtores cooperados e
familiares, além de autoridades
e lideranças.

lavoura-pecuária-floresta (ILPF)
incentivado pela cooperativa
desde meados da década de
1990. Segundo ele, pastos degradados vêm sendo gradativamente absorvidos para a moderna produção de grãos, revitalizando a pecuária e fortalecendo a economia regional. A Cocamar tem equipado sua estrutura
e investido em profissionais técnicos para apoiar os produtores
nessa mudança”, frisou.

O presidente do Conselho de Administração da cooperativa, Luiz
Lourenço, destacou a importância e o potencial de Paranacity
para o programa de integração

CRESCER -O presidente-executivo Divanir Higino falou sobre a
aplicação do novo planejamento
estratégico para o ciclo 20202025, enfatizando o objetivo de

a cooperativa estar cada vez
mais próxima dos cooperados,
de maneira que ambos continuem crescendo. “A função da
Cocamar é fazer com que o cooperado ganhe mais dinheiro e
tenha mais retorno”, exemplificando ainda que a inauguração
de uma loja moderna “é também um reconhecimento à participação dos cooperados e à
importância do município”. Ao
discursar, a prefeita Sueli Terezinha Wanderbrook agradeceu
a cooperativa pelos investimentos realizados ao longo dos
anos em sua cidade, destinados
a apoiar o desenvolvimento
agropecuário regional.
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CAMPANHA

União Solidária entrega prêmios em Maringá
Em todas as regionais foram arrecadados
R$ 3.5 milhões, distribuídos 350 mil cupons
para 438 entidades em 88 municípios,
beneficiando 501 projetos
diarista Maria Aparecida da Silva, de Colorado, foi a sortuda que
levou o Fiat Mobi Easy
da Campanha União Solidária na
Regional Noroeste do Paraná.
Com problemas de saúde, ela
disse que não tem podido trabalhar, e mesmo com a grana
apertada, sempre faz questão
de ajudar as entidades da cidade. Nunca ganhou prêmio e nem
acreditou quando ouviu a notícia
no rádio de que tinha sido a sorteada. Como não dirige, o carro
vai ficar com o filho, Diego, que
é fiscal de tratos culturais em
uma usina da região.

A

ram Adélia Bonfim e Solange
Ramos, ambas de Maringá.
O evento contou com a presença
de representantes do Lions Maringá Distrito LD6, entidade realizadora da iniciativa - a ex governadora do Lions, Jacira Martins, o atual governador, Gilberto São João, do presidente Luis
Guilherme Turchiari e do ex presidente, Antonio Gomes Assumpção -, bem como das instituições apoiadoras: Sicredi
União PR/SP e Cocamar, que
doaram os prêmios.
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL -Durante a cerimônia de entrega
dos prêmios, o presidente da
Cocamar, Divanir Higino destacou o trabalho das entidades e
o propósito da Cocamar e Sicredi com a campanha, que é
buscar transformação social
através do desenvolvimento de
pessoas, multiplicando os recursos e entidades assistidas,
mas com projetos sérios e que
atendam aos interesses da comunidade.

Outra que sempre ajuda as entidades e dessa vez levou a sorte grande foi Nair Alves de Oliveira, de Cianorte, que ganhou
uma das três motos Honda CG
160 Start. Ela trabalhara em
uma malharia da cidade e estava de férias quando ligaram
avisando do prêmio. “Deu a
maior tremedeira. Passei mal”,
conta, comentando que pensa
em vender a moto para investir
na construção de sua casa. “Vai
Em seu discurso, o presidente
dar para dar uma boa adianda Sicredi União PR/SP, Weltada”, planeja.
lington Ferreira destacou que o
ENTREGA - A entrega dos prê- prêmio dado é nada diante da
mios da Campanha União Soli- dimensão do trabalho desenvoldária na Regional Noroeste do vido pelas entidades, e acredita
Paraná foi no dia 13 de janeiro, que com mudanças nas estrana Associação da Cocamar. Os tégias de ação, é possível fazer
sorteios foram realizados pela muito mais. Por isso, para 2020,
Loteria Federal, em dezembro e planeja iniciar a campanha mais
os ganhadores das outras duas cedo, já em março, dando um
motos Honda CG 160 Start fo- prazo maior para que as entida-

Foram três motos Honda CG 160 Start e um carro Fiat Mobi Easy

prou cupom na entidade. Ele
conta que a Cozinha Solidária
participou da campanha com
dois projetos: um com proposta
de compra de máquina de fabricação de fraudas geriátricas; já
o outro visa a ampliação da coCUPONS - A Campanha União
zinha da entidade.
Solidária é uma forma de as entidades captarem recursos para Para os dois projetos a Cozinha
fomentarem seus projetos. Os Solidária conseguiu arrecadar
cupons são distribuídos às en- quase R$ 25 mil. “É um resultatidades que têm seus projetos do muito positivo, ainda mais
aprovados, e cabe a cada uma que nos atrasamos para entrar
delas vender os cupons, a R$ na campanha e, por isso, tive10,00 cada, absorvendo a renda mos menos tempo para vender
total para investir nos projetos, os cupons. Com esse recurso vasem qualquer custo.
mos conseguir atingir os nossos
objetivos, até porque voluntários
O cupom premiado com o autose dispuseram a completar o
móvel foi vendido pela Diocese
valor caso falte”, comemora.
de Apucarana (unidade de Colorado), já as motos foram para COZINHA SOLIDÁRIA -A Cozinha
cupons comercializados pela Solidária funciona há quatro
Casa da Criança de Maringá, Co- anos em Maringá e produz cerca
zinha Solidária de Maringá e As- de 120 marmitas às terças-feisociação de Pais e Mestres e ras e 120 sanduíches aos domingos de manhã. Os alimentos
Funcionários de Cianorte.
são entregues para moradores
PROJETOS - O presidente da Co- de rua e catadores de reciclázinha Solidária, Carlos Rubens, veis. Além disso, entregam cesficou muito contente ao saber tas básicas a famílias de baixa
que uma das ganhadoras com- renda.
des possam se organizar melhor, além de motivar ainda
mais o trabalho com uma premiação extra para as entidades
que tiverem comercializado os
cupons sorteados.

Para mobilizar a ação, a entidade conta com 75 voluntários
e doações da comunidade.
“Além de alimentos, ganhamos
fraudas geriátricas que entregamos a famílias de baixa renda
que cuidam de algum ente acamado. Assim, surgiu a ideia de
também fabricarmos as fraudas
e, por isso, queremos comprar
a máquina”, acrescenta.
RESULTADOS - A Campanha
União Solidária foi realizada,
de julho a dezembro de 2019,
simultaneamente nas regionais Norte e Noroeste do Paraná, Centro Paulista e Centro
Leste Paulista, arrecadando
ao todo R$ 3.456.800,00,
mostrando a força do cooperativismo em prol do bem
comum. Foram distribuídos
350 mil cupons para 438 entidades em 88 municípios, beneficiando 501 projetos sociais, esportivos, culturais, de
saúde e meio ambiente, alcançando 605 mil vidas entre
crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiências, com câncer e outros.
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