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Fotos: 

Garoto acompanhando a evolução da árvore 
que plantou, na primeira e na segunda visita 
após o plantio



Q1: Título do projeto ambiental participante: Meio Ambiente – Eu Cuido!

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Educação Ambiental

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: Cocari – Cooperativa Agropecuária e

Industrial
Nome fantasia: Cocari
Setor de atuação: Agronegócio
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 07/02/1962
Número de colaboradores: 2.888

Q4: Informações de contato:
Endereço: Rua Lord Lovat, 420
Bairro: Jardim Esplanada
Cidade: Mandaguari
Estado: Paraná
CEP: 86975-000
Telefone com DDD: (44) 3233-8800

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Otniél Claudio Rissi
Cargo: Analista de O&M
E-mail: om@cocari.com.br
Telefone com DDD: (44) 3233-8800

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  quinta-feira, 6 de novembro de 2014 02:35:08quinta-feira, 6 de novembro de 2014 02:35:08
Última modificação:Última modificação:  quinta-feira, 6 de novembro de 2014 03:37:09quinta-feira, 6 de novembro de 2014 03:37:09
Tempo gasto:Tempo gasto:  01:02:0001:02:00
Endereço IP:Endereço IP:  200.195.183.56200.195.183.56

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#75
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Vilmar S. Sebold
Cargo: Presidente
E-mail: diretores@cocari.com.br
Telefone com DDD: (44) 3233-8800

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 05/06/2013

Q9: O projeto está em andamento? Sim

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

Questionado ignorou esta
pergunta

Q11: Número de pesssoas que participaram do
projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já
foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Bayer.

Q14: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

A área cedida para implantação do projeto é destinada a reserva legal da propriedade e o plantio de mudas 
nativas, feito pelas crianças, sob a orientação da Cocari, cumpre a função de recomposição de sua mata ciliar 
e reserva legal, colaborando também para que o Paraná alcance sua meta de recuperação dos mananciais 
do Estado, conforme propõe o Programa Mata Ciliar, do Governo do Paraná.

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:

2 / 7

22º Prêmio Expressão de Ecologia (2014-2015)



Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

O Brasil tem o agronegócio como principal mola propulsora da economia, fundamental para o equilíbrio na 
balança comercial brasileira. No entanto, as crianças passam pela fase escolar sabendo pouco, ou nada, 
sobre agricultura e sobre a vida no campo. Mesmo as crianças cujos pais são agricultores, atualmente 
estudam em escolas na cidade, onde a concepção do ensino é urbana. Eles aprendem muito sobre 
tecnologias, mas desaprendem a vivência do dia a dia da roça. Isso se agravou com a mudança do sistema 
educacional no país que extinguiu as escolas rurais.   
Pensado nisso, a Cocari e a Bayer lançaram o Projeto Meio Ambiente - Eu cuido!,  com a missão de 
disseminar a necessidade de cuidados com a preservação ambiental junto a crianças, a fim de que aprendam 
a cuidar da natureza e cresçam envolvidos nessa mentalidade. 
O projeto Meio Ambiente - Eu cuido! é realizado pela Cocari em parceria com a empresa Bayer, a Prefeitura 
de Jandaia do Sul-PR, e o Instituto Ambiental do Paraná (IAP). O objetivo dos parceiros é que durante as 
visitas, a criança veja a árvore crescer e dê valor à vida e ao meio ambiente, resgatando, naturalmente, o 
convívio com o meio rural.

Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

O projeto consiste em plantio de mudas de essências nativas em áreas destinadas à reserva legal, tendo 
como um dos objetivos o resgate da convivência de crianças com o meio rural. 
Para a realização do projeto ficou definida a participação de estudantes de 6 anos que, divididos em grupos, 
realizam o plantio das mudas, formando pequenos bosques, que elas visitam a cada seis meses para 
acompanhar o desenvolvimento e crescimento das árvores. 
Ao lado de cada muda plantada foi afixada uma placa com o nome da criança, para facilitar a identificação 
durante as visitas ao bosque. Essa identificação servirá ainda para que, quando adultas, voltem ao local do 
plantio e possam também disseminar a importância da preservação ambiental e dos cuidados com os 
recursos naturais. 
As crianças que, na maioria, têm cotidiano ligado à vida urbana, poderão aprender sobre agricultura e 
vivenciar um pouco do que ocorre no meio rural.

Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

O projeto piloto foi realizado com as escolas municipais de Jandaia do Sul, sendo John Kennedy, Cesar 
Lattes, Gonçalves Dias e Padre José de Anchieta. O foco são crianças com faixa etária de 6 anos, uma idade 
em que tudo é muito facilmente assimilado. O lançamento do Meio Ambiente – Eu Cuido! ocorreu em 2013, 
em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, reunindo 60 alunos para o 
plantio de mudas na propriedade de Angelo Favaro, numa área de um hectare, destinada à reserva legal, 
cedida para implantação do projeto. As árvores plantadas serão acompanhadas pelas crianças, com 
supervisão da Cocari, e elas visitarão o local a cada seis meses, pelos próximos cinco anos, a contar da data 
do lançamento.
Para o plantio, os alunos foram divididos em grupos, formando pequenos bosques. A ideia é que aprendam a 
dividir responsabilidades, a trabalhar em conjunto e que resgatem o convívio com o meio rural e o cuidado 
com a natureza.  
O Meio Ambiente - Eu Cuido é diferente de iniciativas que preveem o plantio de mudas, comuns em datas 
comemorativas, mas que não têm  continuidade. O objetivo era promover algo com maior abrangência, 
buscando despertar a consciência geral quanto aos cuidados com natureza e, principalmente, conscientizar 
as crianças sobre a importância da preservação e recuperação ambiental e, dessa forma, ajudar a formar 
cidadãos comprometidos com a sustentabilidade, gerando multiplicadores destes ideais. Assim, o projeto foi 
desenvolvido de forma que as crianças entendam que não basta plantar, é preciso cuidar.
O propósito é de que essa iniciativa se multiplique e o Projeto Meio Ambiente – Eu Cuido! seja realizado em 
outros municípios, espalhando essa semente e, consequentemente, desperte nas crianças e apego pelas 
questões ambientais e a valorização do meio rural.
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Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

O envolvimento das crianças é algo perceptível. Elas se mostram felizes durante as visitas de 
acompanhamento. Nas fotos feitas durante as visitas, ficam os registros de crescimento da criança e da 
planta. O proprietário do sítio que cedeu a área se beneficia vendo se concretizar a reserva legal e mata ciliar 
de sua propriedade, sabendo que paralelo a isso está contribuindo para o resgate das crianças ao convívio 
com o campo.  As escolas e os alunos também se beneficiam com o aprendizado e vivência do meio rural 
proporcionado aos alunos. 
A produção de mudas para plantio no projeto Meio Ambiente - Eu Cuido! é feita pelos alunos da APAE, o que 
contribui  para a promoção da inclusão social de pessoas com necessidades especiais, que fazem parte do 
quadro de funcionários da cooperativa.

Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 60 crianças fazem parte do grupo que fez o

plantio das mudas para o projeto e entre
elas, muitas nunca haviam estado numa
área rural, nem plantado uma árvore.

Resultado 2 O projeto piloto envolve 4 escolas
municipais e o objetivo é que seja realizado
em outros municípios.

Resultado 3 Na propriedade do associado que cedeu a
área, o plantio ajudou a atender às
exigências legais quanto à reserva legal e
mata ciliar.

Resultado 4 O plantio das mudas, bem como as vistas
têm despertado nas crianças o apego pelas
questões ambientais e a valorização do
meio rural.

Resultado 5 As placas afixadas ao lado das árvores
plantadas contribuem para desenvolver nas
crianças o senso de pertencimento. Elas se
sentem responsáveis pela árvore plantada
e gostam de saber que seus nomes
estarão lá, para que no futuro, possam
comprovar sua participação na preservação
daquela área.

Resultado 6 Reuni-las em grupo possibilita o trabalho
em equipe e a cooperação. Se uma criança
não puder comparecer às visitas
agendadas para acompanhamento da
planta, as outras assumirão o cuidado em
seu lugar.

Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

A Cocari – Cooperativa Agropecuária e Industrial – foi fundada em 7 de fevereiro de 1962. Está presente em 
24 municípios, sendo 19 no estado do Paraná, quatro no estado de Goiás e um em Minas Gerais. Atua no 
recebimento, armazenagem e comercialização de grãos e oferece ao produtor toda a linha de insumos 
necessária à sua produção, bem como sementes com alto grau tecnológico e suporte técnico de profissionais 
especializados. O complexo industrial da Cocari conta com Fiação de algodão e mesclas diversas, duas 
fábricas de Rações, e a Unidade Industrial de Aves. 
Com 6.281 associados, a Cocari se destaca por sua gestão profissional, governança,  pela relação ética e 
transparente que mantém com o público com o qual se relaciona e pelo estabelecimento de metas 
compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e 
promovendo o crescimento de seus associados, colaboradores, familiares e comunidade na qual está 
inserida.
Ciente do papel que lhe cabe, a Cocari está atenta às necessidades da comunidade e mantém iniciativas 
sociais e ambientais que contribuem para a o crescimento de seus associados, para a preservação do meio 
ambiente e dos recursos naturais e para a melhoria da qualidade de vida da comunidade. 
Com o objetivo de evitar danos ao meio ambiente, a Cocari realiza coletas itinerantes de embalagens de 
agrotóxicos. A cooperativa orienta e incentiva seus associados na preservação e recomposição da Mata Ciliar 
e Reserva Legal de suas propriedades. Desenvolve projeto para a separação e recolhimento dos resíduos 
descartados pela cooperativa e colaboradores, separando aqueles que podem ser reciclados do lixo orgânico, 
e cuja reciclagem reverte em recursos para ajudar instituições que abrigam crianças carentes. 

Em 2005 foi criada a Campanha Cocari Solidária, com o objetivo de que as entidades assistenciais da área de 
ação da cooperativa obtenham recursos financeiros para manutenção de suas estruturas, as quais 
compreendem asilos, creches, escolas, ONG’s e entidades assistenciais diversas. A ação incentiva o 
fortalecimento da solidariedade entre a população, além de conscientizar sobre a preservação do meio 
ambiente. A Cocari adquire os prêmios, bem como organiza toda a estrutura da promoção.  As pessoas da 
comunidade adquirem os vale-mudas, ao custo de R$ 5, e trocam por cupons que dão direito ao sorteio dos 
prêmios.  A produção das mudas é feita por alunos da APAE - Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais, contratados pela Cocari, que, dessa forma, contribui também para a inclusão social de pessoas 
especiais, geralmente marginalizadas pelo mercado de trabalho. 
Desde 2009, a Cocari mantém o Projeto Olho D’Água, que consiste na recuperação e preservação de 
nascentes localizadas nas propriedades de associados, contribuindo para que as famílias possam desfrutar 
de água pura para o consumo humano, animal e nas atividades agrícolas. Já foram preservadas 454 minas e 
mais de 200 estão no cadastro de espera.

Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Entidades educacionais

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Divulgou em 2011, Divulgou em 2012,

Divulgou em 2013

Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a divulgação ter sido feita via internet, favor colar
o(s) link(s) de acesso:
Link 1: http://www.sistemarealpaper.com.br/ocepar

/site.html
Link 2: http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/2%

20gestao%20COMPLETO-baixa.pdf
Link 3: http://www.cocari.com.br/infcocari/2013/jun

ho_2013/index.html
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Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Sim

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Não

Q28: Por quais normas a organização é certificada? ISO 9001

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

963.221.918,96

Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q32: Investimento (R$) com projetos culturais
aprovados pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura
em 2013:(favor digitar somente o valor numérico,
ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q33: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q34: AUTORIZO a divulgação das imagens do
projeto inscrito no Guia de Sustentabilidade 2015 e
no site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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Q35: Embora não seja obrigatório, você pode
complementar sua inscrição enviando anexos
(documentos, jornais, revistas, fôlderes, relatórios
ambientais ou de sustentabilidade, CDs, DVDs ou
qualquer material institucional sobre o projeto) pelo
correio, via Sedex, para a sede da Editora
Expressão (Rodovia SC 403, nº 5663, Sala 107 -
Ingleses - 88058-001 - Florianópolis–SC) até o dia 5
de novembro de 2014.Você enviará anexos para
complementar sua inscrição?

Não enviarei anexos.
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