


O
período de colheita é
um momento de mui-
ta atenção para todos
os agricultores, prin-

cipalmente com relação aos
maquinários utilizados no
campo. Boa parte dos equipa-
mentos possui uma grande di-
mensão, o que aumenta o ris-
co de um contato acidental
com os fios de energia. Isso
pode resultar em graves aci-
dentes. Por isso, a Cocamar
tem alertado aos produtores
em sua área de ação para que
redobrem a atenção.

Segundo especialistas da Co-
pel, há vários cuidados que os
agricultores devem ter com a
rede elétrica na área rural. As
atividades agropecuárias con-
centram boa parte dos aci-
dentes com choque elétrico
comunicados à Copel, atrás
apenas da construção civil.
Em 2016, houve situações li-
gadas à operação de maqui-
nário alto, colheita de fruta,
poda de árvore, cerca elétrica
e envolvendo o cabo de aço
que auxilia na sustentação
dos postes, por exemplo.

ATENÇÃO - É imprescindível
que o trabalhador mantenha
sua atenção não apenas na
atividade que está realizando,
mas também nos riscos do
ambiente. O ideal é que, antes
de desempenhar qualquer ati-
vidade, a pessoa analise quais
são as situações que podem
trazer algum tipo de risco.

MÁQUINAS - Colheitadeiras e
outras máquinas de grande
porte jamais devem ser esta-
cionadas sob os fios da rede
elétrica, por exemplo. No caso
dos pulverizadores, as hastes
devem ser abaixadas ao pas-
sar sob a rede. Outra atitude
importante é desviar o trator
e outros veículos dos fios de
aço  que sustentam os postes,
chamados de “estais”. Quan-
do estes cabos metálicos
arrebentam, o poste pode ce-
der, deixando os cabos elétri-
cos abaixo da altura regular.
Quando o “estai” é removido
propositalmente, ainda existe
o risco de o fio tocar na parte
energizada no alto do poste,
provocando um choque elé-
trico.

CERCAS - Quanto às cercas
presentes na propriedade, a
recomendação é seccioná-la
e aterrá-la em toda a sua ex-
tensão. Para cercas eletrifi-
cadas, é essencial que o equi-
pamento utilizado seja próprio
para esta finalidade, e que
elas sejam sinalizadas a cada
cem metros de distância. A
instalação de antenas e a po-
da de árvore são situações
que também exigem cuidado;
caso haja rede elétrica pró-
xima do local de realização do
serviço, a Copel deve ser cha-
mada.

ACIDENTE – No final do ano
passado aconteceu no muni-
cípio de Anahy, próximo a
Cascavel, um acidente envol-
vendo a rede elétrica. Ao pas-
sar por um buraco um pulve-

rizador tombou e as barras
subiram e tocaram na linha de
transmissão de energia de
69kV (69 mil Volts).  Apesar
da gravidade da situação o
produtor rural não sofreu ne-
nhum dano. Ele conta que se
lembrou de ter escutado na
rádio que em situações assim,
não deveria ter contato com o
solo, pois no local haveria a

transmissão de energia. En-
tão, seguiu esse procedimento
e mesmo com a explosão dos
pneus, não desceu do trator
até a chegada da equipe da
Copel. Ao chegar ao local, a
Copel isolou a área e aterrou a
linha de alta tensão, deixando
seguro o local para retirada do
pulverizador da rede e também
do produtor do trator.
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SEGURANÇA

A Cocamar tem alertado aos produtores
em sua área de ação para que
redobrem a atenção especialmente
durante as operações de colheita

Cuidados com a rede elétrica no campo

No acidente com o pulverizador em Anahy (acima), o produtor
só não morreu porque seguiu os procedimentos de segurança



Divanir Higino,
presidente da Cocamar 

D
esenvolver pessoas
está entre as atri-
buições mais nobres
do cooperativismo.

E, nesse contexto, a Cocamar
pratica com desenvoltura um
importante princípio coope-
rativista: a preocupação com
a comunidade ao redor.

Assim como ao organizar e
regular o mercado agrícola
em uma região a cooperativa
gera benefícios para os pro-
dutores como um todo, a sua
presença em uma comuni-
dade gera benefícios diretos
e indiretos à população em
geral, incluindo a menos fa-
vorecida. 

Na maior parte das cidades
onde atuamos, a unidade da
cooperativa é a maior em-
presa local, proporcionando
oportunidades de trabalho,
contribuindo para fortalecer
a economia e retornando re-
sultados aos produtores. Em
paralelo, há um sólido e
permanente trabalho soli-
dário. 

Foram relevantes no ano
passado os resultados de
todas as campanhas realiza-
das pela cooperativa junto
aos públicos interno e ex-
terno visando a prestar apoio

a instituições que se desti-
nam a assistir pessoas e fa-
mílias em situação de
vulnerabilidade. 

Um dos exemplos mais re-
presentativos, a campanha
Cocamar Purity, concluída
em dezembro, movimentou
132 entidades de todas as re-
giões que, com ações indivi-
duais em suas comunidades,
arrecadaram um total de R$
5,5 milhões para os projetos
que executam. Esse montan-
te chama ainda mais atenção
porque superou em muito o
valor estimado inicialmente,
que era de R$ 2 milhões. 

Havia ido além das expecta-
tivas, igualmente, a cam-
panha solidária de inverno,
num grande envolvimento
pelo bem que arrecadou
cerca de 50 mil peças, entre
agasalhos, calçados e cober-
tores. Sem esquecer, é claro,
do Dia C, em celebração ao
Dia Internacional do Coope-
rativismo, no qual a Cocamar

e outras cooperativas dos
ramos financeiro, de saúde,
odontológico e de trabalho,
com seus voluntários em
mutirão, produziram nada
menos que 20 mil fraldas em
meio dia de trabalho. 

É de se enaltecer a grandeza
do espírito colaborativo de
todos os que se sensibiliza-

ram nesse evento e nas de-
mais iniciativas promovidas
em 2017. Agradecemos a
cada um e, neste novo ano,
teremos mais oportunida-
des de dar um pouco de ca-
da um de nós, de cooperar
verdadeiramente, para que
o próximo, aquele que ne-
cessita, tenha uma vida
mais digna.

Que os sentimentos positivos
trazidos pelas boas ações nos
estimulem a ser cada vez
mais generosos na prática do
bem, o que muito contribuirá
para a construção de um
mundo mais justo e fraterno.

Participe sempre das realiza-
ções solidárias promovidas
pela sua cooperativa!

PALAVRA DO PRESIDENTE

A Cocamar realiza um intenso 
trabalho solidário. Participe conosco!

Que os sentimentos positivos trazidos pelas boas ações nos estimulem

a ser cada vez mais generosos na prática do bem, o que muito

contribuirá para a construção de um mundo mais justo e fraterno.

Teremos em 2018 muitas oportunidades de dar um pouco de cada um de nós
para que o próximo, aquele que necessita, tenha uma vida mais digna
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MOSTRA TECNOLÓGICA 



A
27ª edição do Safratec
Cocamar 2018 rece-
beu cerca de 5 mil vi-
sitantes, nos dias 24 e

25 de janeiro, na Unidade de
Difusão de Tecnologias (UDT)
da cooperativa em Floresta, re-
gião de Maringá. 

Com cerca de uma centena de
empresas participantes, que
montaram seus estandes e re-
presentaram diversos seg-
mentos, como agroquímicos,
sementes e fertilizantes, entre
outros insumos, e várias insti-
tuições de pesquisa, como a
Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Embrapa
Soja), Instituto Agronômico do
Paraná (Iapar) e Universidade
Estadual de Maringá (UEM), a
mostra esteve aberta para o
público geral, em ambos os
dias, das 9h às 16h30. 

CONSOLIDADA - “Aqui a gente
respira inovação”, afirmou o

presidente Divanir Higino ao
fazer sua saudação aos parti-
cipantes, na quinta-feira. Hi-
gino ressaltou o êxito da rea-
lização, “que se consolida en-
tre as mais importantes e de
melhor qualidade no Paraná”. 

RESULTADOS - De acordo com
o coordenador geral do evento,
o engenheiro agrônomo Edner
Betioli Júnior, a função do Sa-
fratec é transferir conheci-
mentos e tecnologias aos pro-
dutores: “nos sentimos reali-
zados quando vemos os resul-
tados de nosso trabalho fru-
tificando na ponta da produ-
ção”, comentou. Segundo ele,
o evento é a oportunidade dos
produtores conhecerem solu-
ções para aumentar a sua pro-
dutividade, devidamente vali-
dadas pelas instituições de
pesquisa. 

QUALIDADE - O cooperado Flá-
vio Rigamonti, de Terra Boa, foi

um dos visitantes. Assíduo fre-
quentador da feira, Rigamonti
sintetizou o que parece ter sido
a impressão geral dos visitan-
tes: a mostra está melhor a
cada ano. Ele percorreu os es-
tandes e experimentos, obser-
vou os maquinários e disse ter
gostado muito do que viu, es-
pecialmente no Espaço Ino-
vação, onde lhe

Sucesso, Safratec está entre as
feiras mais importantes do Paraná 
Evento foi realizado dias 24 e 25 de janeiro na Unidade de Difusão de Tecnologias
(UDT) em Floresta, região de Maringá, com cerca de 5 mil visitantes 
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Detalhe da abertura com a saudação do presidente Divanir Higino 

Acima, o engenheiro agrônomo Edner Betioli Junior,
coordenador geral de Unidades de Difusão Tecnológica,

com os colaboradores da UDT de Floresta. Na outra foto, a
equipe de profissionais envolvidos na realização do evento





foram apresenta-
das tecnologias sobre agri-
cultura de precisão. “A gente
vem à feira, se surpreende
com as novidades e entende
que ainda dá para melhorar
muito”, afirmou o produtor. 

Um dos visitantes veio de
longe, da capital paulista, es-
pecialmente para participar
da feira: Roberto Boggio, pro-
prietário de uma fazenda em
Maringá, parte da qual é ar-
rendada para a produção de
soja. Mesmo não sendo mais
agricultor, Boggio continua
cooperado e não deixa de par-
ticipar do evento. “Estive no
ano passado e voltei agora,
são muitas as novidades e eu
gosto de saber o que está
acontecendo no agronegó-
cio”, destacou.

ATITUDE -Um dos experimen-
tos conduzidos pela Embrapa
deu foco ao manejo do solo,
com simulador de chuva e
mostrando as dificuldades de
infiltração de água em áreas
compactadas. “Quando um
produtor vem aqui e observa
a perda de água que ele tem,
e o impacto que isso causa às
plantas, não tem como não

mudar de atitude”, afirma o
pesquisador Henrique Debia-
si. Por sua vez, o Iapar deu
especial atenção ao tema In-
tegração lavoura-pecuária-
floresta (ILPF), do qual é an-
tigo parceiro da cooperativa.
O pesquisador Sérgio José
Alves lembrou que a região o
arenito, próximo a Maringá,
ainda oferece a oportunidade
de se encontrar terras relati-
vamente baratas. “Utilizando
recursos como o sistema de
irrigação com pivô central, se
produz tanto quanto na terra
roxa”, comentou. O pivô cen-
tral, aliás, foi demonstrado
pela primeira vez no Safratec
e a Cocamar quer incentivar a
adesão a essa tecnologia, por
oferecer mais segurança à
produção tanto no arenito
quanto na terra roxa. 

TEMAS - Nove protocolos
sobre temas diversos – ma-
nejo de solo, herbicidas, ma-
nejo de nematoides, trata-
mento industrial de sementes,
tecnologia de aplicação, ino-
culação, cultivares  de soja,
pecuária e integração lavou-
ra-pecuária-floresta (ILPF),
e café - compuseram o con-
teúdo técnico.
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A Cocamar quer incentivar o sistema de pivô central entre os produtores de sua
região. Com umidade garantida, é mais segurança nas propriedades da região do

arenito e a possibilidade de se investir em uma terceira safra na terra roxa 

Centenas de empresas parceiras e instituições de pesquisa apresentaram seus trabalhos, produtos e serviços

MOSTRA TECNOLÓGICA 

Empresas de vários segmentos fizeram a apresentação de seus produtos e serviços 
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Ao mesmo tempo,
houve demonstração e dinâ-
mica de máquinas agrícolas
John Deere, marca represen-
tada pela Cocamar Máquinas.
Nos dois dias, houve a nego-
ciação de tratores e o produtor
Benedito Mello foi um dos
aproveitaram para reforçar a
frota. “Há tempos que eu pre-
tendia comprar um John
Deere”, afirmou, satisfeito. 

PORTFÓLIO - Concessionárias

de automóveis, picapes e ca-
minhões, também integraram
o portfólio de atrações do Sa-
fratec, que contou com a pre-
sença, ainda, de instituição
financeira, seguradoras e for-
necedores de produtos e ser-
viços para propriedades rurais
e uso doméstico, como a ge-
ração de energia solar e re-
cursos desenvolvidos por
startups que oferecem mais
informações aos produtores
na gestão de seus negócios. 

A Cocamar Máquinas
realizou exposição
e dinâmica de
máquinas, fechando
vários negócios 

A aplicação de produtos com drones foi uma das novidades da feira 

MOSTRA TECNOLÓGICA 
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O Espaço Cocamar da Inovação foi uma
das grandes novidades do Safratec 

A oportunidade de os produtores investirem na
geração de energia, a partir do aproveitamento
da luz solar, também foi discutida no evento 

Professores e pesquisadores da Universidade Estadual
de Maringá (UEM) em visita ao evento 

A picape do Rally Cocamar Bayer e  Spraytec de
Produtividade puxou as ‘tratoradas’ durante o Safratec

Vice-presidente de
Negócios da cooperativa,
José Cícero Aderaldo,
foi um dos entrevistados
no estúdio móvel da
Rádio CBN Maringá,
com o apresentador
Sérgio Mendes 

A Spraytec, importante parceira da Cocamar,
com sua equipe no estande 

No estande da Bayer, a partir da esquerda: Geraldo Ganaza, gerente comercial de
Negócios Insumos da Cocamar; Fausto Zanin, gerente de Marketing de Clientes, da Bayer;
José Cícero Aderaldo, vice-presidente de Negócios da Cocamar; Arquimedes Alexandrino,
superintendente de Negócios Grãos e Insumos da Cocamar; Rodrigo Dena, Representante
Técnico de Vendas (RTV) da Bayer e Tiago Palaro, gerente comercial da Cocamar 
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MOSTRA TECNOLÓGICA 
Em estande para
divulgação do
cooperativismo,
foram proferidas
rápidas palestras Cr
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Produtores tiveram a oportunidade de experimentar
os veículos em pistas de test-drive

Em seu amplo espaço,
a Ford apresentou
opções em picapes

e veículos de passeio 

Baixe o aplicativo gratuíto QR Code para
ver vídeos, fotos e mais informações sobre

esta reportagem, posicionando o celular
sobre o código acima. Ou acesse o site

www.jornalcocamar.com.br
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MANEJO DO SOLO – Um simulador de chuva, trabalho da Embrapa Soja e Cocamar, mostrou o quanto tem se perdido de água na
propriedade. Isso mesmo para quem tem uma topografia plana e acha que está bem porque não visualiza a perda de água e solo.
Foi mostrado que dentre os vários fatores que determinam uma maior taxa de infiltração de água no solo, o produtor pode interferir
na maior parte adotando o plantio em nível, fazendo cobertura e descompactando o solo, especialmente com braquiária ruzizienses.
Em áreas em que a gramínea foi usada por quatro anos seguidos, a infiltração de água no solo é sete vezes maior. Especialistas
mostraram ainda como fazer o Diagnóstico Rápido da Estrutura do Solo (Dres) e, utilizando uma trincheira, como o solo compactado
dificulta o crescimento das raízes e a sua nodulação, que interfere na disponibilização de nitrogênio e consequente produtividade. 

HERBICIDAS – Com a expansão do plantio
do milho RR, resistente ao glifosato, cresceram
os problemas com o milho RR “tiguera” na soja.
Especialistas da UEM e da Cocamar mostraram
as opções de manejo em pré e pós-emergência,
além do manejo de capim amargoso em
pré-emergência. 

MANEJO DE NEMATOIDES – Pesquisadores
da Embrapa mostraram como identificar os
principais nematoides da cultura da soja na

região e como manter o problema sob controle,
deixando claro que não há uma solução única,

mas que é necessário fazer um manejo integrado.

Estações técnicas
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TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO – Uma dinâmica, feita por técnicos
da Emater, mostrou como evitar perdas por deriva e como melhorar a

qualidade da aplicação, obtendo um controle efetivo. Foi simulada uma
aplicação de defensivos agrícolas, utilizando diferentes pontas de
pulverização, pressões e vazão, conforme a demanda existente.
Mostrou a importância desse cuidado em um cenário onde 80%

das propriedades no Paraná não têm manômetros nos pulverizadores.

TRATAMENTO INDUSTRIAL DE
SEMENTES – Empresas parceiras da Cocamar
apresentaram toda evolução, a tecnologia
envolvida e a importância de usar semente
tratada de forma industrial, enumerando
as vantagens ao agricultor. 

MOSTRA TECNOLÓGICA 



CULTIVARES DE SOJA – O desempenho
em campo das principais cultivares de soja
recomendadas para a região, em duas épocas
de semeadura, pôde ser visto pelos cooperados.
A equipe técnica da Cocamar alertou ainda que
a soja IPRO só controla as principais lagartas
da soja e no caso de outras, como a Helicoverpa,
só promove a supressão. Falou ainda sobre a
importância de deixar 20% da área como
refúgio, plantando a soja RR.

CAFÉ – Café pode ser muito rentável, mas
tem que ser mecanizado, com controle de
custos de produção e alta produtividade.
O consultor da Cocamar alertou que o
produtor tem que otimizar o manejo da
cultura, fazendo adubação e controle de
pragas e doenças na hora certa e da forma
correta. Equipe técnica da cooperativa trouxe
vários equipamentos e portifólio de produtos
de parceiros, com dinâmicas, tecnologia
de pulverização , orientações e bate papo.

PECUÁRIA – Especialista do Iapar tirou
dúvidas dos produtores sobre o sistema Integração

Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), nutrição e
sanidade animal. Foi apresentada uma maquete

digital sobre como funciona o sistema ILPF e
lançado pela cooperativa, em parceria com a

empresa Safeeds, o primeiro Suplemento Mineral
Altofós ILPF, específico para o sistema, que

melhora a conversão e a eficiência alimentar,
aumentando os índices de ganho de peso.
A estação mostrou ainda uma ampla linha

de produtos para o pecuarista.

INOCULAÇÃO – Especialista da Embrapa
apresentou resultados atualizados com a

inoculação da soja e os cuidados necessários,
já que se trata de uma substância viva.

Mas o foco principal foi para a coinoculação
(uso de Bradyrhizobium + Azospirillum),
que resulta em ganhos de produtividade
que podem chegar ao dobro com o obtido

com a inoculação.
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A família do cooperado Alécio
Andriato (na foto com o en-
genheiro agrônomo Fernando
Ceccato), que planta 448 hec-
tares de soja e milho em
Iporã, não perde um dia de
campo da Cocamar e é pre-
sença certa no Safratec de in-
verno e de verão. Dependendo
do serviço e da demanda diá-
ria de pessoal na proprieda-
de, pelo menos um dos in-
tegrantes da família acom-
panha as orientações técnicas
no evento e repassa para o
restante. 

“É fundamental acompanhar
esses eventos técnicos para se
manter atualizado. É a forma
que temos de melhorar o tra-
balho e aumentar a produtivi-

dade sem expansão de área e
com controle de custos. Quan-
do levamos para testar na pro-
priedade uma tecnologia já
respaldada pela equipe técnica
da Cocamar, a chance de erro
é menor”, afirma Aledson, fi-
lho de Alécio.

Desta vez, as três gerações da
família participaram do Safra-
tec: Alécio e a esposa Estael, o
filho Aledson e a esposa, Gis-
laine, além dos netos Murilo e
Maria Luiza. “É a primeira vez
que todos nós participamos
juntos. No verão sempre tem
muito trabalho no sítio e fica
difícil todos saírem”, comenta
Alécio.

O plantio da braquiária, em

consórcio ou solteira, é uma
das técnicas que testou e co-
locou em prática em sua pro-
priedade desde 2007 e há três
anos iniciou com a Integração

Lavoura e Pecuária. “Temos
produzido de 20% a 25% a
mais do que a média do mu-
nicípio, vendo resultados
principalmente nos anos mais

secos. Se não fosse a bra-
quiária, não estaria mais
plantando soja. Tenho área
com só 15% de argila”, diz
Alécio. 

Os Andriato vieram em peso
MOSTRA TECNOLÓGICA 
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O
s produtores de soja
têm um desafio em
comum: aumentar a
produtividade de for-

ma sustentável. No início de
janeiro, aproveitando um in-
tervalo entre as chuvas, a
equipe do Rally Cocamar
Bayer e Spraytec de Produti-
vidade visitou municípios do
Paraná com características
de solo diferentes para saber
o que os produtores estão fa-
zendo nesse sentido: um de-
les em Tuneiras do Oeste, que
fica entre Cianorte e Umua-
rama, no noroeste, e outro em
Apucarana, ao norte.

OPORTUNIDADE - No primei-
ro, o cultivo de soja expan-
diu-se nos últimos anos

alavancado em grande parte
por produtores que migraram
de outras regiões, onde já ti-
nham afinidade com a olea-
ginosa. A existência de terras
baratas para comprar ou ar-
rendar e o desenvolvimento
de tecnologias que permitem
explorar a cultura em solos
arenosos, onde antes só ha-
via pastos degradados, pos-
sibilitaram o avanço da cul-
tura.  A propriedade da famí-
lia de Paulo Gonçalves, de 37
anos, apresenta talhões em
que o teor de argila varia de
15% a 65%.

Em Apucarana, a fertilidade
natural é uma vantagem,
mas isso não facilita o tra-
balho da família

RALLY 

Produzir mais
e de forma
sustentável
No arenito ou na terra roxa, o objetivo
é o mesmo e os produtores contam o
que estão fazendo para alcançar os
melhores resultados possíveis
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Lavoura padronizada, livre de mato e com
expectativa de alta produtividade 



Miquelão que, a
exemplo de Gonçalves, de-
dica especial atenção à es-
truturação do solo e recorre
a práticas conservacionis-
tas, como a cobertura com
palha, para impulsionar as
médias.

O Rally conta com o patrocí-
nio, também, da Ford (con-
cessionárias Maringá e Lon-
drina), Unicampo e Sancor
Seguros, com apoio do Co-
mitê Estratégico Soja Brasil
(Cesb). Os engenheiros agrô-
nomos Rafael Furlanetto, co-
ordenador técnico da Coca-
mar, Leandro Tessaroto, da
Unicampo, e André Zucoli, da
Bayer, e o consultor Luis Fer-
nando Parmezani, da Ford
Center Maringá, também in-
tegraram a equipe. 

Participaram do Rally, a partir da esquerda: Luis Fernando Palmezari (consultor Ford
Center), Douglas Belarmino (Cocamar/Tuneiras do Oeste), Rafael Furlanetto (coordenador

técnico da Cocamar), José Eduardo Marcon (Cocamar/Cianorte), André Zucolli (Bayer),
o produtor Paulo Gonçalves e Leandro Tessaroto (Unicampo) 
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Tradicionais pecuaristas, os
Gonçalves começaram a cul-
tivar timidamente soja em
2002, mas foi com a partici-
pação mais direta de Paulo,
há três anos, implantando
novas tecnologias, que a la-
voura elevou o patamar de
produtividade. 

Na média de um ano pelo
outro, em aproximadamente
500 hectares (200 alqueires)
são colhidas de 52 a 54 sacas
por hectare (125 a 130/al-
queire). O recorde foi regis-
trado na safra 2014/15: 63,6
sacas/hectare (154/alqueire)
de média geral.   

EXPECTATIVA -Com as chuvas
intensas do final de 2017 e
início de 2018, a lavoura recu-
perou-se de um período de
estiagem de 20 dias, em que
houve também altas tempe-
raturas. Com isso, a expec-
tativa do produtor, se o tem-
po continuar favorável, é
atingir ao menos 58 sacas de
soja por hectare (cerca de
140/alqueire) na colheita que
começa em meados de feve-
reiro. 

VARIEDADE - Assessorado
nos primeiros anos pelo en-
genheiro agrônomo José
Eduardo Marcon (transferido

há alguns meses para Cia-
norte) e, atualmente, pelo en-
genheiro agrônomo Douglas
dos Santos Belarmino, da uni-
dade da Cocamar em Tuneiras
do Oeste, Paulo Gonçalves
desenvolve um bem condu-
zido programa de rotação, no
inverno. 

O milho entra em 120 hecta-
res das melhores terras, o
capim braquiária em 50 hec-
tares de solos mais fracos e,
no restante da propriedade,
são utilizados aveia e milheto,
formando uma cobertura de
palha que protege o solo no
verão. O milheto ainda contri-
bui para reduzir a incidência
de nematoide.

NA FRENTE - De acordo com
Douglas Belarmino, a palhada
intensa preservou umidade e
fez com que a lavoura de
Paulo Gonçalves suportasse
bem os 25 dias de estiagem,
entre novembro e dezembro. 

“A soja dele tinha dez dias a
mais de reserva de água em
comparação a outras onde
esse trabalho não é reali-
zado”, explica. Da mesma
forma, acrescenta, a tempe-
ratura do solo na propriedade
apresentava de 5 a 10 graus a
menos durante os dias mais

quentes, em relação às áreas
de camada superficial des-
protegida. 

SEM EROSÃO - Esse cuidado
com o solo revelou outro im-
portante benefício, segundo
José Eduardo Marcon, que se
deslocou de Cianorte para

acompanhar o Rally. Na tem-
porada de chuvas torrenciais,
entre o final de dezembro e
início de janeiro, os pluviôme-
tros registraram precipita-
ções volumosas na proprie-
dade. “Não correu água, não
formou poças e, depois de
tanta chuva, não

A rotação revitaliza o solo

O caminho é procurar
se aperfeiçoar, temos
todas as condições
para produzir mais”

PAULO GONÇALVES, produtor 

500
hectares é o total 
da propriedade,

onde são colhidas,
normalmente,
de 52 a 54 sacas
por hectare

(125 a 130/alqueire 

Em Tuneiras do Oeste (PR), o produtor Paulo Gonçalves investe em
um bem conduzido programa de rotação, no inverno, que se

reflete na melhor produtividade da soja, no verão
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Solo onde fica a propriedade apresenta talhões com
teor de argila que variam de 15% a 65% 

se vê solo deses-
truturado”, salienta. 

Na opinião dos dois enge-
nheiros agrônomos, o pro-
dutor conseguiu realizar um
bom trabalho. Ainda é pre-
ciso evoluir em estrutura-
ção do solo, mas não há
fórmulas prontas. Eles ex-
plicam que cada ano é dife-
rente, as demandas e ajus-
tes variam de propriedade
em propriedade e até de ta-
lhão em talhão. 

“Nosso objetivo é fazer o
produtor ganhar mais di-
nheiro”, afirma Marcon. Pa-
ra Paulo Gonçalves, “o ca-
minho é procurar se aperfei-
çoar, e temos todas as con-
dições para produzir mais”. 
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Em Apucarana, a família Mi-
quelão está atenta às práticas
mais modernas e segue às
orientações do agrônomo Da-
nilo Oliveira Lomba, da unidade
local da Cocamar. Ângelo, um
dos nove irmãos que se dedica
aos negócios, conta que as tec-
nologias são fundamentais e
cabe ao produtor tomar alguns
cuidados que, segundo ele, res-
pondem por “50% do sucesso
da lavoura”. 

Ele se refere à operação de se-
meadura, que precisa ser exe-
cutada na velocidade ideal, en-
tre 5,5 e 6 quilômetros por hora.
“Não adianta nada investir em
soluções para o aumento da
produtividade e semear na cor-
reria, de qualquer jeito”, afirma. 

TERRA BOA - A família está ins-
talada desde 1936 numa região
reconhecida pela alta quali-
dade de suas terras. Tudo co-
meçou com o café, ainda hoje

uma cultura importante no mu-
nicípio, mas foi a partir de 1982
que, seguindo uma tendência
entre os produtores, eles deci-
diram apostar tudo na soja co-
mo principal negócio, e nas sa-
frinhas de milho e trigo. 

Os irmãos Miquelão represen-
tam a terceira geração familiar.
No lote de 315 hectares locali-
zado no distrito de Caixa de São
Pedro, o trabalho é conduzido
em sociedade por Ângelo e Wil-
son, enquanto o irmão mais no-
vo, Neveston, dedica-se à pro-
dução de tomates e pimentão
em estufa. A quarta geração,
com Marcos Paulo e Giovani,
filhos de Ângelo, também ajuda
na lavoura de grãos.    

PALHA - Em 2010, as culturas
de milho e trigo foram substi-
tuídas por aveia branca e preta,
que formam a base do plantio
direto na palha. Por causa do
clima mais frio, típico na alti-

tude de Apucarana, a braquiária
- incentivada pela Cocamar  -
não tem o mesmo desempenho
em relação à aveia. 

Na lavoura, Ângelo abre um es-
paço entre as plantas de soja

para mostrar o que ele considera
fundamental: a cobertura de pa-
lha, que, entre outros benefícios,
inibe o surgimento de plantas
daninhas e preserva umidade. 

PRODUTIVIDADE - A média nor-

mal de produtividade de soja
tem sido, nos últimos anos, ao
redor de 60 sacas por hectare
(cerca de 145 sacas/alqueire).
Na safra 2016/17, foram colhi-
das 66 sacas/hectare (160/al-
queire), mas o produtor lamen-
ta que o resultado tenha sido
inferior ao da temporada 2015/
16, mesmo com essa última
apresentando quebra de produ-
tividade de 30%, devido ao ex-
cesso de chuvas na fase de
colheita. O motivo é a queda
dos preços internacionais da
oleaginosa.

Mais atenção e cuidado ao semear

O produtor Ângelo Miquelão, de Apucarana
(PR), e algumas de suas premissas básicas:
cuidar bem do solo e atentar à velocidade
adequada na hora de semear 

O solo da propriedade está bem protegido
com cobertura de palha, o que assegura

um ambiente mais favorável ao
desenvolvimento da lavoura 

Na visita à família, a partir da esquerda: Vinícius Arantes (Bayer)
e Rafael Furlanetto (coordenador técnico Cocamar), Marcos
Paulo e o pai Ângelo, e Danilo Lomba (Cocamar/Apucarana) 

Baixe o aplicativo
gratuito QR-Code

no seu celular,
coloque sob este

código e veja mais
fotos, vídeo e

informações sobre
esta reportagem 



A
os 24 anos, o enge-
nheiro agrônomo e pes-
quisador João Dantas,
graduado em 2015 pela

Esalq/USP, conquistou rapida-
mente seu espaço no agronegó-
cio brasileiro e um prestígio que
só faz aumentar. Com mestrado
e especialização em solos, Dan-
tas é consultor da Bayer e de
um leque de produtores pelo
país, mantendo uma extensa
agenda de viagens. Ainda em
2015, ele prestou assistência à
produtora paulista Elizana Bal-

dissera, campeã da região Su-
deste no Concurso de Máxima
Produtividade promovido pelo
Comitê Estratégico Soja Brasil
(Cesb), que obteve a marca de
122,9 sacas/hectare. 

NA REGIÃO - Nos próximos
meses, João Dantas estará re-
alizando um trabalho na região
da Cocamar, com o acompa-
nhamento da gerência técnica
da cooperativa e participando
de viagens do Rally Cocamar
Bayer e Spraytec de Produtivi-

dade, para analisar solos em
diversas regiões e realizar es-
tudos que visam apontar su-
gestões para a solução de pro-
blemas que dificultam o au-
mento da produtividade. Dantas
é também um dos dirigentes da
Datafarm, empresa especiali-
zada em gestão de solos.

Em depoimento ao Jornal Co-
camar no estande da Bayer du-
rante o Safratec, o profissional
explicou que será executado
um minucioso trabalho de le-

vantamento das condições do
solo. Segundo ele, partindo do
princípio de que a Cocamar
quer incentivar seus produtores
a atingirem o patamar de 100
sacas de soja por hectare, “é
preciso entender os caminhos
de como chegar lá”. Para isso,
Dantas participará de um le-
vantamento que será execu-
tado com profundidade do solo

de até 1 metro, com amplo de-
talhamento físico, químico e
biológico, em propriedades de
cooperados indicados pela coo-
perativa. Ele terá em mãos,
também, um histórico climá-
tico dos últimos 30 anos e das
janelas de semeadura. As
amostras serão coletadas e
analisadas cientificamente em
São Paulo. 
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Dantas se soma ao esforço 
para o aumento da produtividade
Consultor em solos participará de um importante trabalho,
nos próximos meses, na região da cooperativa 

NO TIME 

João Dantas participará de viagens do Rally Cocamar 



Parceira em tudo
Mesmo trabalhando fora, Elaine sempre ajudou José Carlos Mancini na
fazenda. Agora que se aposentou, vai se dedicar ao que gosta de fazer

MARLY AIRES

M
esmo trabalhando
na cidade, onde
era gerente geral
do Banco do Brasil

em Arapongas, até o final de
2016, quando se aposentou, a
produtora Elaine Aparecida
Carvalho Grade Mancini sem-
pre teve um pé na agricultura.
De família de agricultores, ela,
dentre os três irmãos, é que
sempre gostou de mexer com
a terra. Parceira do marido,
José Carlos Mancini, que
planta  soja, milho e trigo em
Cambé, sempre deu todo su-
porte,     ajudando-o nos finais
de semana, especialmente na
colheita. Chegou mesmo a ti-
rar férias no período da co-
lheita para ajudar.

Foi nesta época que começou
a aprender a pilotar colheita-
deira, além de dirigir trator.
Enquanto acompanhava quem
estivesse colhendo, olhava
como funcionava e, algumas
vezes, pegou no volante. Foi aí

que se apaixonou por uma
John Deere 1470, tanto que
quando o marido quis vender
recentemente, quando adqui-
riu um modelo mais moderno
da marca, ela protestou, já
pensando em ela pilotar a má-
quina. 

Depois que aposentou, fez um
treinamento oferecido pela
John Deere sobre como otimi-
zar o uso da máquina e quer
fazer um curso de operação e
manutenção da colheitadeira.
“Hoje em dia não há dificul-
dade para a mulher operar uma
máquina dessas”, afirma Elai-
ne. E não é só colher. Tem
aprendido a manutenção e lim-
peza diária como aspirar o fil-
tro, engraxar a máquina e ou-
tros.

Como também era gerente ad-
ministrativo de uma empresa
da região, José Carlos aprovei-
tava as férias, finais de sema-
na e as horas de compensação
para cuidar da propriedade,
com a ajuda dos funcionários.

Nesta situação, contar com a
ajuda de Elaine era fundamen-
tal. Sentia-se mais seguro com
a mulher ajudando-o. “A ope-
ração envolve vários veículos
e com a dificuldade que há de
encontrar mão de obra dispo-
nível, ter a ajuda dela me deixa
mais livre para outros afaze-
res”, diz.

O pai, Odoracy Mancini, era pe-
queno agricultor. Sem espaço,
José Carlos foi para cidade es-

tudar e trabalhar, mas não de-
morou muito para começar a
investir seus recursos na com-
pra de terras. Quando o pai en-
frentou problemas de saúde,
se tornou sócio e começou a
plantar e colher, sem deixar de
trabalhar fora. Mais recente-
mente é que também se apo-
sentou.

O casal acompanha tudo jun-
to, senta e discute o que fa-
zer. São parceiros em tudo.

Os filhos, um homem e uma
mulher, estudaram e tem
suas profissões. “Queríamos
que eles experimentassem o
mundo, tivessem novos co-
nhecimentos e uma visão
mais ampla das coisas,
aprendendo a administrar e
dar valor ao que têm. Quando
pequenos, ajudavam no sítio,
e a ideia é que futuramente
voltem a cuidar da proprie-
dade da família”, finaliza Jo-
sé Carlos.

MULHER

A operação envolve vários veículos
e com a dificuldade que há de
encontrar mão de obra disponível,
ter a ajuda dela me deixa mais
livre para outros afazeres”.

José Carlos Mancini

Casal executa todas as atividades na propriedade

Além de dirigir trator, a produtora pilota as colheitadeiras da família
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A
produção de soja na
safra 2017/2018 deve
se aproximar do re-
corde alcançado na

temporada anterior e chegar a
114,1 milhões de toneladas,
segundo estimativa da Agro-
consult, divulgada na primeira
quinzena de janeiro. A projeção
está amparada no plantio de
maior parte da área dentro do
período considerado ideal.

“Faltou um pouco de chuva em
algumas localidades, no final
de 2017, mas de forma geral, a
área foi implantada com qua-
lidade extraordinária”, disse o
sócio-diretor da Agroconsult,
André Pessôa. Na safra pas-
sada, a produção de soja foi de
114,6 milhões de toneladas,
apenas 0,4% abaixo da proje-
ção para o ciclo atual.

A perspectiva de crescimento
também está ancorada no au-

mento da produtividade. Pes-
sôa não descarta a possibili-
dade de que a produção supere
o recorde e chegue a 118 mi-
lhões de toneladas, com uma
produtividade igual a da tem-
porada passada, de 56 sacas
por hectare. A projeção atual é
de 54 sacas por hectare, a se-
gunda maior da história.

“Se daqui para frente tudo cor-
rer como foi no ano passado, a
gente pode ter uma produtivi-
dade tão boa ou melhor do que
no período”, argumentou Pes-
sôa. No entanto, ele alertou
para a expectativa de chuvas
durante a colheita, que podem
reduzir a produção.

Os dados estão acima dos es-
timados pela Companhia Na-
cional de Abastecimento
(Conab), que na manhã de
ontem projetou uma safra de
soja de 110 milhões de tonela-

das em 2017/2018. “Será uma
surpresa se a safra for tão pe-
quena”, destacou Pessôa.

Outro fator favorável para a
oleaginosa é o aumento de
área cultivada, que deve al-
cançar 35 milhões de hecta-

res, alta de 3,2% em relação
ao ciclo anterior, avançando
em áreas antes cultivadas
com milho. “Isso é positivo
pois a produção sobre uma
área que já alcançou seu po-
tencial produtivo tende a ser
maior.”

SAFRA 2017/18 

Produção de soja pode
ser igual a do ano passado
Se o tempo ajudar, volume tende até superar; perspectiva de
crescimento também está ancorada no aumento da produtividade

Área cultivada
cresceu 3,2%
em relação ao
ciclo anterior 



“ABORTAMENTO” - A sequência de várias semanas seguidas de tempo
fechado, chuvoso e com menor luminosidade, inferiu no desenvolvimento

das lavouras de soja, em janeiro. Em várias regiões, foi registrada queda de
vagens, situação que os técnicos definem também como “abortamento”.
Ao mesmo tempo, devido ao excesso de chuvas, os produtores tiveram
dificuldades para efetuar o monitoramento e a aplicação de produtos
para prevenção e controle da ferrugem asiática, o que fez do Paraná,

neste ano, o Estado que mais apresenta ocorrências da doença no país. 

Ao comentar sobre possíveis
tendências do mercado de
soja, o vice-presidente de
Negócios da Cocamar, José
Cícero Aderaldo, explica que
o consumo mundial segue
em ritmo crescente, com
taxas de expansão anual
próximas de 4%. 

Mas ele lembra que o ano de
2017 foi favorável à produ-
ção da oleaginosa nos três
principais países produto-
res: Estados Unidos, Brasil
e Argentina. O clima colabo-
rou, houve aumento da área
e a produção foi recorde. “O
ano de 2016 também foi de
produção boa, registrando
pequena quebra no Brasil e
grande volume nos Estados
Unidos”, cita. 

O problema é que o aumento

da produção vem gerando
um estoque excedente, for-
çando muito as cotações da
Bolsa de Chicago. Em mea-
dos de janeiro, os preços
chegaram a US$ 9,50 o bu-
shel, refletindo um pouco a
tranquilidade em relação
aos estoques e a expecta-
tiva de mais uma boa safra
na América do Sul.

Ao mesmo tempo, as aten-
ções se voltam também
para os problemas climáti-
cos na Argentina e no Rio
Grande do Sul, havendo dú-
vidas em relação ao tama-
nho da safra brasileira.

Em resumo, o único fator
que poderia sustentar uma
alta nas cotações seria uma
quebra de safra no conti-
nente sulamericano.

Na avaliação de André Pes-
sôa, da Agroconsult, esse au-
mento na oferta não deve ser
um fator para a queda dos
preços, devido à demanda
crescente, mesmo que a
taxas menores, da China e de
um crescimento vigoroso da
demanda de países do sudes-
te asiático. Ele espera que o
valor médio pago pelo bushel
supere os US$ 10 dólares.

Segundo a consultoria, a co-
mercialização da nova safra
está em torno de cinco a dez
pontos percentuais menor

que a temporada anterior.
“Das últimas cinco ou seis
safras, esta é a que tem a co-
mercialização mais atrasada
de todas.”

Para a safra de grãos como
um todo, a consultoria pro-
jeta a produção de 231 mi-
lhões de hectares, 4,1% a
menos que a safra recorde de
2016/2017 e uma área de 61,6
milhões de hectares. “O
milho tem uma produção
maior do que a soja, o que ex-
plica, em parte, essa queda
na produção.”
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Demanda crescente sustenta mercado

Só uma redução na safra da América
do Sul puxaria os preços  
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F
alando durante o Sa-
fratec ao Jornal Coca-
mar, o diretor da em-
presa Estratégia Am-

biental, Vítor Hugo Burko, fez
um sério alerta aos produtores
a respeito da prorrogação do
prazo do CAR (Cadastro Am-
biental Rural) anunciado no
dia 28 de dezembro pelo go-
verno federal. 

PASSANDO BATIDO - Segundo
Burko, que já foi presidente do
Instituto Ambiental do Paraná
(IAP) e é um dos mais respei-
tados especialistas neste as-
sunto no país, “os proprietá-
rios rurais não estão se dando
conta de um detalhe muito im-

portante: o prazo, que era até
31 de dezembro de 2017 e foi
estendido para 31 de maio
deste ano, é também para que
seja feita a regularização de
áreas já declaradas”. 

NO PRA - E adverte: “Quem
não fizer por iniciativa própria
a sua regularização até 31 de
maio, cairá no PRA [Programa
de Regularização Ambiental] e
estará sujeito às exigências
dos órgãos ambientais”. Sem
esquecer que, como conse-
quência disso, já no dia 1º de
junho sua propriedade estará
travada. 

SEM PERDER TEMPO - A reco-

mendação dele é que os pro-
dutores analisem cuidadosa-
mente o seu CAR e se houver
alguma irregularidade a ser re-
solvida, que providenciem lo-
go. “Se tiverem reserva legal,
façam o lançamento e deixem
tudo regularizado. Se não tive-
rem, é preciso adquirir área
para compensar”, acrescenta. 

COINCIDIU - Burko lembra que
a legislação previa inicial-
mente um prazo para a inscri-
ção no CAR e depois mais um
ano para a regularização. “Co-
mo já houve duas prorroga-
ções, esse prazo acabou
coincidindo e hoje ele é o
mesmo tanto para quem ainda

precisa elaborar o cadastro,
no CAR, quanto para escolher
a forma de regularização”.

DESCUIDO - Ele ressalta, ain-
da, que muitos agricultores
pensam que, feito o CAR, es-
tão em ordem perante a legis-
lação e acabam se descuidan-
do, deixando de providenciar
uma eventual regularização. 

DOIS CAMINHOS - “A regulari-
zação é efetuada de duas ma-
neiras: o próprio produtor ve-
rifica se ainda falta APP e re-
cupera isso pela sua própria
iniciativa, ou vai ter que entrar
no PRA. Se entrar no PRA, terá
que ficar pedindo benção aos

órgãos ambientais”, comenta
Burko.

COBRADO - E deixa claro: “Ao
entrar no PRA, estará entre-
gando a sua condição de pro-
dutor nas mãos dos órgãos
ambientais. Vai ter que ficar
fazendo projeto no IAP, discu-
tindo termo de compromisso e
depois sendo cobrado”. 

Burko comenta ainda, por fim,
que a obrigação de ter a pro-
priedade rural ambientalmen-
te correta “todo produtor já
sabe disso e não tem por que
ficar dando poder ao cobrador
para que ele tire novamente o
seu sossego”. 

AMBIENTE

Prorrogação do prazo do CAR
é também para regularização
Vitor Hugo Burko, especialista no assunto, lembra que quem não fizer a regularização
até 31 de maio cairá no PRA “e vai ter que pedir benção aos órgãos ambientais”  



P
esquisa de imagem e
posicionamento do
cooperativismo e
suas marcas, no Pa-

raná, encomendada pelo Sis-
tema Ocepar, avaliou a boa
aceitação do setor cooperati-
vista no Estado. 

A realização faz parte do pla-
nejamento estratégico do    co-
operativismo paranaense, o
PRC-100 (2016-2020), condu-
zido pelo Sistema Ocepar. Até
2020, entre outros objetivos, a

soma do faturamento das coo-
perativas filiadas à entidade
deve atingir R$ 100 bilhões
(foram R$ 70 bilhões em
2017), desenvolver mercados,
produtos e serviços, aperfei-
çoar o modelo de cooperação,
ter infraestrutura adequada
para suportar o PRC-100 e for-
talecer a autogestão do sis-
tema cooperativista. 

PÚBLICO - Responsável pela
pesquisa, a empresa Datacen-
so entrevistou 523 consumi-

dores de produtos de coope-
rativas e 500 não-consumido-
res no período de 22 a 31 de
agosto de 2017, nas cidades
de Curitiba, Londrina, Marin-
gá, Ponta Grossa, Cascavel,
Foz do Iguaçu, Francisco Bel-
trão e Pato Branco. 

MAIS LEMBRADAS - A conclu-
são é que “o cooperativismo
está bem posicionado entre
consumidores e compradores,
e as cooperativas do Sistema
Ocepar são as mais lembra-

das, confirmando sua exce-
lência na qualidade de produ-
tos e serviços”. 

Ainda segundo a Datacenso,
“o resultado dos indicadores
apresentados na pesquisa

mostra que as marcas do sis-
tema de cooperativismo apre-
sentam boa relação de custo
e benefício oferecido ao mer-
cado. Esta situação agrega
valor à marca e gera vanta-
gem competitiva”.

SETOR 

Cooperativas desfrutam de 
boa imagem entre paranaenses
Sistema Ocepar divulgou em dezembro os resultados de pesquisa realizada
junto a consumidores em todas as regiões do Estado, que permitiu avaliar
também como a Cocamar é bem vista pela população
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94%
é o grau de

satisfação quanto
à confiança e
credibilidade
das marcas

97,7%
dos paranaenses
estão satisfeitos
com qualidade
dos produtos das
cooperativas
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SATISFAÇÃO - O
grau de satisfação dos para-
naenses com os produtos de
cooperativas chegou a 97,7%
quanto a qualidade, e a 94%
em relação á confiança e cre-
dibilidade das marcas, para um
índice mínimo aceitável de
80%. 

Já o índice geral de satisfa-
ção com os produtos e servi-
ços que utilizam de coopera-
tivas atingiu 96,3% na soma
dos que disseram estar muito
satisfeitos (40%) e satisfei-
tos (56,3%). 

CONHECEM -Os entrevistados,

em sua maioria, demonstra-
ram conhecimento sobre coo-
perativismo: 95% dos consu-
midores de produtos do setor
e 91,7% dos não-consumido-
res, concordaram com a frase
“As cooperativas são associa-
ções de pessoas que desenvol-
vem atividades com base no
esforço de seus cooperados”. 

Entre os já consumidores,
52,4% afirmaram comprar
produtos de cooperativa com
frequência e 14,9% com
muita frequência. Os índices
de média e pouca frequência
foram, respectivamente, de
24,7% e 4,8%. 

Bem posicionada na pesqui-
sa, a Cocamar apareceu en-
tre as quatro marcas de coo-
perativa mais citadas pelo
mercado, com 10,8% das
respostas, e também quando
os entrevistados menciona-
ram nomes que vêm à mente
quando os paranaenses pen-
sam em cooperativa – nesse
último caso, 29,6% consumi-
dores de produtos de coope-
rativas e 34%, não. 

A Cocamar despontou, ainda,

entre as quatro marcas que
os paranaenses mais se re-
cordam de terem visto ou ou-
vido uma propaganda ou ci-
tação nos últimos meses. 

Quando o público disse ter
conhecimento de determi-
nado produto ser de uma
marca de cooperativa, a Co-
camar foi lembrada por
76,9% dos entrevistados já
habituais consumidores de
produtos do setor e por
74,6% de não consumidores,

colocando-se entre as três
primeiras. 

Curiosamente, a Cocamar se
destacou como a primeira
marca mencionada no que-
sito “palavras que vêm à
mente quando os paranaen-
ses pensam em cooperativa”,
só ficando atrás das defini-
ções “junção/união”, grupo/
grupo de pessoas/conjunto”,
“cooperar”, “cooperação”,
“colaboração”, “associação”
e “cooperado”.

Cocamar bem posicionada 





Sicredi União apresenta
resultados positivos

P
ara a Sicredi União
PR/SP, o ano de 2017
foi de crescimento
acelerado. Os ativos

totais saltaram de R$ 2,68
bilhões para R$ 3,28 bilhões,
registrando crescimento de
22,2%, e o número de asso-
ciados passou de 134.302
para 164.919, aumentando
22,8%. Já os recursos totais,
entre 2016 e 2017, foram am-
pliados de R$ 1,93 bilhão para
R$ 2,36 bilhões, ou seja, tive-
ram acréscimo de 22,7%.

Esses são alguns dos núme-

ros apresentados nas assem-
bleias de núcleos que aconte-
cem em todos os municípios
em que a instituição finan-
ceira cooperativa tem atua-
ção. Somente nas duas pri-
meiras semanas de progra-
mação foram realizadas 28
assembleias de prestação de
contas, que reuniram mais de
11,6 mil pessoas, o que signi-
fica 20% do total de associa-
dos dessas localidades. A
expectativa é que pelo menos
15% dos associados de cada
agência participem das as-
sembleias.

REUNIÕES - A Sicredi União
dá continuidade a esses
eventos até 15 de março. No
total serão realizadas 77 as-
sembleias que acontecem
sempre às 11 horas e às 19
horas. Para isso, as equipes
são divididas em duas. Parte
das assembleias é conduzida
pelo presidente, Wellington
Ferreira, e outra parte pelo
diretor-executivo, Rogério
Machado. 

Na prestação de contas são
apresentados o relatório de
gestão, o demonstrativo de
sobras (resultados), bem co-
mo a destinação dessas so-
bras. São discutidos ainda a
destinação de recursos do
Fundo de Assistência Téc-
nica, Educacional e Social
(Fates), aprovação da polí-
tica de sucessão determi-

nada pelo Banco Central, re-
tificação da aquisição de
bens imóveis não circulan-
tes, entre outros assuntos.

DISTRIBUIÇÃO - Em 2017 a
Sicredi União teve resultado
superior a R$ 54 milhões.
Deste valor, R$ 15,8 milhões
serão destinados à remune-
ração do capital social de
todos os associados – o ca-
pital foi remunerado em
10%, que é acima do rendi-
mento da poupança mais
Taxa Referencial (TR) do ano
passado e bem acima da in-
flação, de quase 3%. 

Essas ‘sobras’ são automati-
camente acrescidas na cota
capital do associado, mas
caso ele queira que o di-
nheiro seja depositado em
conta corrente, é preciso ir à

agência em que tem conta
para solicitar a transferên-
cia. 

EXPANSÃO - Outra parte dos
R$ 54 milhões será usada
para a expansão da institui-
ção financeira, que deve
fazer a abertura de mais dez
agências neste ano. E um
percentual será para reserva
legal, reserva de expansão e
para o Fates, conforme de-
terminação da lei. 

Após essas destinações, so-
bram R$ 4,3 milhões, cujo
rateio está sendo votado em
todas as assembleias. A pro-
posta é que o dinheiro seja
dividido entre os associados
conforme as aplicações, de-
pósitos à vista, operações de
crédito, seguros, cartões e
consórcios. 

ASSEMBLEIAS
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O número de associados, ativos
totais, recursos totais, entre
outros indicadores cresceram
mais de 20% no ano passado



Prêmio de R$ 500 mil saiu para maringaense
A associada da Sicredi União
PR/SP, Márcia Regina do Nas-
cimento, de Maringá/PR, co-
meçou o ano com mais de
meio milhão de reais na conta
corrente. É que ela teve a
grande sorte de ser contem-
plada duas vezes no dia 30 de
dezembro. Primeiro com o
valor de R$ 2 mil e, depois,
com o prêmio máximo da
campanha ‘Poupança Pre-
miada, quando vê poupou,
quando vê ganhou’, do Sicredi.
A entrega dos valores ocorreu
no dia 29 de janeiro, durante
uma assembleia da instituição
financeira cooperativa. 

No dia do sorteio, a ganhadora
conta que estava em viagem.
“Uma gerente me ligou e disse
que eu precisava ir até a agên-
cia assinar uns papéis, mas,
na verdade, ela queria me con-
tar pessoalmente sobre os
prêmios. Quando voltei, es-
queci de ir até lá e me ligaram
novamente para me darem a
boa notícia. Na hora não acre-
ditei, mas quando percebi que
era sério comecei a tremer e
até me ajoelhei para agradecer
a Deus”, comemora.

RECOMENDAÇÃO - Por reco-

mendação do marido, que tem
conta corrente na Sicredi
União PR/SP, Márcia abriu
poupança na agência Maringá
Centro e fez um depósito que
rendeu muitos números da
sorte. Na ocasião, ela foi avi-
sada sobre a campanha e até
brincou: “Já pensou se eu
ganho os R$ 500 mil?”. E o ge-
rente respondeu: “Nada é im-
possível”.

De fato, a expectativa se tor-
nou realidade e, agora, a ga-
nhadora planeja comprar um
apartamento para sair do alu-
guel. “Vou procurar um apar-
tamento grande para negociar,
mas por enquanto vou deixar
o dinheiro rendendo na pou-
pança, quem sabe eu ganho
mais algum prêmio, afinal, co-
mecei o ano com o pé direito”,
comenta aos risos.

GANHADORES - Além da Már-
cia, outros 61 associados da
Sicredi União PR/SP, de 32
agências, foram contemplados
na campanha, sendo que 60
ganharam R$ 2 mil e 1 ganhou
R$ 50 mil. No total, foram dis-
tribuídos R$ 670 mil em prê-
mios. Os benefícios, porém,
não foram apenas para os ga-

nhadores. Os resultados da
campanha de estímulo à pou-
pança revelam que, em dois
anos, as cooperativas Sicredi
do Paraná, São Paulo e Rio de
Janeiro duplicaram o montante
de recursos administrados em
poupança, chegando perto da
casa dos R$ 3 bilhões.

Por esse motivo a campanha
vai ser repetida este ano, de
abril a dezembro, assim co-
mo ocorreu no ano passado.
Para participar, o associado
ganha um número de sorte a
cada R$ 100 investidos em
poupança. Assim, toda se-
mana concorre a dez sor-

teios de R$ 2 mil. Há também
um prêmio de R$ 50 mil por
mês e o grande sorteio de R$
500 mil ao final da cam-
panha.

A relação de contemplados em
2017 está disponível em
www.quandoveganhou.com.br.

ASSEMBLEIAS
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MARLY AIRES

A
propriedade é pe-
quena: quase 12 hec-
tares localizados em
Cambé. Nesta área,

os três irmãos, Júlio, Roberto
e Moacir Antonio Peres sobre-
vivem com tranquilidade di-
versificando as atividades. Do
total que possuem, 4,8 hecta-
res são ocupados com café e
em cerca de um hectare ficam
os três barracões de frango.
No restante, é plantado soja e
trigo, além de arrendarem
mais 34 hectares, produzindo
uma média de 58 a 62 sacas
de soja por hectare e 54 sacas
de trigo.

De café são 20 mil pés, que
vem adequando para a meca-
nização da lavoura. A família
já construiu o secador e com-
prou micro trator, pulveriza-
dor, roçadeira e soprador

além das derriçadeiras, usa-
das enquanto não é viável o
uso da colheitadeira. Os três
é que fazem todo o serviço. Só
contrata na colheita, e bem
poucos trabalhadores. 

SEGREDOS - A família produz
uma média de 35 sacas be-
neficiadas por hectare. Um
dos segredos, além do cui-
dado com a lavoura, é a adu-
bação. Todo esterco do fran-
go é aplicado no café. O que
ganha com a lavoura sai li-
vre, usado em investimentos
na propriedade e em outros
negócios.

Cada barracão tem capaci-
dade para uma média de 50
mil aves por criada fazendo
seis criadas no ano, tudo com
sistema automatizado. Um
lote de frango dos três barra-
cões dá em renda o equiva-
lente ao que rende a soja e o

trigo em 34 hectares. “Isso
significa que um hectare com
frango dá seis vezes mais que
34 hectares de grãos. Cons-
truir os barracões fica caro e
dá trabalho, mas a renda
compensa”, afirma Moacir.

SOBREVIVÊNCIA - O produtor
avalia que se trabalhasse só
com grãos, não conseguiria
sobreviver. É na diversificação
que está o segredo da sobre-
vivência do pequeno produtor.
“Se uma atividade não dá,
outra dá. E cada pedaço da
propriedade é bem aprovei-
tado”, acrescenta.

Até 1999, a família trabalhava
como arrendatária em uma
lavoura de café na região.
Como além de cuidar do cafe-
zal, todos trabalhavam na
construção de casas, criação
de abelha para produção de
mel e outros serviços, o que

ganhavam com o café saía
praticamente livre. 

Economizando, conseguiram
comprar os quase 12 hecta-

res. No sítio não tinha nada.
Foram eles que construíram
tudo, as casas, os barracões
e tudo mais, diversificaram as
atividades. 

Jo rnal  d e  S er v i ço  C ocamar   |   3 1

EXEMPLO

Diversificar para ganhar mais
A família Peres é que faz quase tudo no sítio, mecanizando as atividades
para conseguir dar conta de produzir café, soja, trigo e criar frangos



J
úlio Brazolotto, 86 anos,
cooperado em Cianorte,
era casado há pouco
tempo com Aparecida e

o primeiro filho, Gilmar, tinha
três meses, mas não pensou
duas vezes ao pegar estrada em
1958, rumo à nova fronteira
agrícola. Entrou no caminhão
com os pais, Antonio e Emília e
os nove irmãos, carregando tu-
do que tinham. 

De Araçatuba, São Paulo, até
Mandaguaçu, próximo a Marin-
gá, no Paraná, foram dois dias
na estrada poerenta e com mata
por todo lado. Mas a oportuni-
dade de ir trabalhar nas lavou-
ras de café, naquela terra que
prometia riquezas a quem não
tivesse medo do trabalho, foi
irresistível conta Júlio. Apare-
cida, entretanto, protesta: “Não
gosto nem de lembrar”.

Quando os Brazolotto chegaram
a Mandaguaçu, as lavouras de
café tomavam conta da paisa-
gem. O desejo deles era de ser
meeiros, mas de imediato, não
conseguiram. Foram contrata-
dos para colher em uma chá-
cara, então capricharam. 

Como eram muitos e rápidos,
acabaram trabalhando em to-
das as chácaras ao redor, var-
rendo os cafezais. Ganharam
fama. Viviam disputando na
época o quem colhia ou raste-
lava mais rápido, abanava mais
café ou quem erguia mais sa-
cas. E ao mostrar trabalho, co-
meçaram a ser disputados pe-

los proprietários das terras, re-
cebendo proposta para tra-
balhar como meeiros. A famí-
lia ficou no município por três
anos.

Em 1961 foram trabalhar em
Nova Esperança, mas no mes-
mo ano se mudaram para Cia-
norte. Ainda havia muita mata
na região, apesar de o café já
estar plantado na propriedade
em que foram trabalhar. Foi no
município que, no final da déca-
da de 1960, Júlio comprou o pri-
meiro lote, em sociedade com o
irmão Arvelino. Aos poucos fo-
ram comprando novas áreas e
crescendo. A parceria foi desfei-
ta em 1975, ano da geada ne-
gra. Aí cada um tomou seu
rumo.

Entre 1978 e 1979, já com os fi-
lhos de Júlio assumindo aos
poucos a propriedade, a família

iniciou o plantio de soja, com-
prando o primeiro trator e rea-
prendendo a trabalhar com a
terra. Eles continuarem com o
café por mais um tempo, mas
acabaram arrancando tudo.
Mais recentemente, retomaram
a atividade dentro de um novo
modelo.

A família é grande. Soma mais
de 30 pessoas a partir de Júlio
e Aparecida, que tiveram sete
filhos: Edna, Edneia, Ednilva,
Edgar, Gilmar, Osmar e Eduardo.
Mas, Cleber, o filho de Edgar, é
o único dentre os netos que de-
ve seguir na agricultura. Forma-
do em Agronomia, trabalha na
área. Os demais se formaram e
possuem suas profissões. A ex-
pectativa é de que outros aca-
bem se interessando pela ativi-
dade. “Nossa preocupação é ver
tudo acabar por não ter suces-
sor”, lamenta Edgar.

FAMÍLIA DO CAMPO 

Romper fronteiras e vencer desafios
Os Brazolotto, de Cianorte, não resistiram ao chamado da nova terra
que prometia riquezas a quem não tivesse medo do trabalho

A primeira casa da família foi
preservada na propriedade,
onde quase toda a família
mora até hoje, formando um
conjunto de cinco casas que dá
maior segurança e permite que
ainda permaneçam morando
no campo. Todo final de sema-
na a família e vizinhos se jun-
tam para almoçar, conversar,
contar histórias. 

No bairro há várias famílias
que permanecem na proprie-
dade. Os filhos foram cons-
truindo as casas ao lado da
dos pais e ficando, formando
vários núcleos familiares. Mo-
ram com qualidade de vida e
segurança. Tem mais de 20 fa-
mílias vivendo no bairro Gêno-
va, na bacia do Rio Ligeiro,
mas já foram mais de 300. 

Morar no campo
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A tradição da família de rezar o
terço de Santo Antonio vem de
longa data. Começou há mais
de 60 anos, ainda em São
Paulo. Há alguns anos constru-
íram uma capela, no sítio, em
homenagem ao santo, de quem
a família é devota.

Tudo começou com uma pro-
messa feita quando o pai de
Júlio, Antonio, ficou entre a
vida e a morte após um aci-
dente grave. Ele tentava pren-
der um boi arrisco quando
este saiu correndo e a corda
enroscou-se no pé dele, ar-
rastando-o pelo pasto até An-
tonio se quebrar inteiro contra
um toco. 

O médico já o tinha desenga-
nado, mas a família se apegou

a fé e fez promessas. Quando
Antonio saiu do hospital, co-
meçaram as festas a Santo An-
tonio, realizadas sempre na
véspera do dia 12 de junho.

Teve uma época que a família
decidiu abrir a festa para a co-
munidade. Chegou a juntar
mais de 1.500 pessoas. “Mas
perdemos o controle. E muita
gente vinha sem entender o

propósito da festa”, diz Edgar.

Hoje, a festa continua, mas é
realizada só para convidados.
“Restringimos para vizinhos e
familiares e mesmo assim dá de
300 a 400 pessoas”, comple-
menta. A festa começa com o
terço e a missa em homenagem
ao santo e encerra com o baile,
com direito a fogueira, fogos,
além de “comes e bebes”.

Terço de Santo Antonio

A dança é uma das paixões de
Júlio e a diversão preferida dos
finais de semana. Quando
sabia que ia ter baile, lá ia ele.
Juntavam um grupo grande e
caminhavam por quilômetros
cruzando pastos e cafezais. 

Júlio dançava de tudo e a noite
toda. Fosse qual fosse o ritmo,

dava show. Sua especialidade,
entretanto, era a valsa. Ga-
nhou vários concursos de dan-
ça na juventude e conduzia
uma dama como poucos.

No aniversário de 60 anos de
casado, recentemente, foi de-
safiado pelas netas e “aba-
fou”, como afirma brincando. 

Corinthiano roxo, Júlio era tão
apaixonado pelo time que des-
pertou em toda família a
mesma paixão. Até os genros,
José Laudinei e Luiz Carlos, ti-
veram que se render ao time
para casar, diz Edgar. 

Bom de bola, Júlio jogada no
Gênova, time do bairro. Não
perdia um jogo. E quando não

deu mais para jogar, passou a
apitar. Os campinhos lotavam
de torcedores e nas viagens
para mais longe, enchiam dois
caminhões. Edgar conta que
era um dos melhores times da
região. 

Eram poucos os campos de fu-
tebol mais estruturados. A
maior parte jogava no pasto

transformado em campinho.
Mas, a paixão pelos times na
época era tanta que dava bri-
gas históricas. Era uma rivali-
dade sem fim e se alguém
dava uma entrada mais vio-
lenta em um da família, todos
saíam no soco. “Tinha gente
que ia armado e uma vez saiu
até tiro na torcida”, conta
Edgar.

Corintiano roxo

Após 22 anos sem ter café na
propriedade, em 1999 os Bra-
zolotto voltaram a plantar ca-
fé, por insistência de Jú-
lio. Mas a possibi-
lidade de me-
canizar a ativi-
dade, reduzindo
os custos de produ-
ção significativamente, entu-
siasmou os produtores a in-
vestir novamente no café.  

Hoje possuem 55 mil pés em 20
hectares produzindo uma mé-
dia de 35 sacas por hectare, em

parceria com
meeiros. Mas a
soja e o milho
são o forte da
família. Os qua-

tro irmãos trabalham em
sociedade e plantam 200 al-
queires na região, a maior parte
em áreas arrendadas.

Volta ao café

Festa de 60 anos de casados de Júlio e Aparecida
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Pé de valsa

Se é lenda, assombração ou
seja o que for, a família não
sabe, mas muita gente já viu
a pequena luz que se move
de forma estranha assus-
tando quem passa a noite na
estrada rural próxima a mata
do Rio Ligeiro, no fundo do
sítio da família, e isso há dé-
cadas. Alguns dizem que é

uma noiva que se enforcou
ali, depois de ter sido aban-
donada, mas ninguém desce
a estrada a noite, comenta
Edgar.

A primeira vez que Júlio a viu
foi há mais de 40 anos. Es-
tava voltando de Jussara, de
bicicleta, quando viu a luz

saindo do mato e vindo em
sua direção. Acelerou a pe-
dalada, mas levou umas “ci-
posadas” nas costas. “Foi
uma surra daquelas”, conta. 

Em outra ocasião, Gilmar e
Osmar estavam finalizando o
preparo do solo ali perto
quando a noite caiu. Como

faltava pouco, resolveram
terminar o serviço. Concen-
trados, assustaram quando
viram aquela luz que voava
na direção deles. Com ela no
encalço e Gilmar gritando
“corre”, Osmar acelerou com
o trator sem sequer erguer o
arado, acabando com a es-
trada.

Edgar também já viu a luz. Em
uma das vezes, tinha descido
até no rio para buscar a garo-
tada que, pescando, “esque-
cera a hora”. Enquanto aguar-
dava, recostado no trator, viu
a luz, como uma bola de fogo,
se aproximar, passar perto
dele e sumir no nada. “Arre-
piou tudo”.

Uma pequena luz
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U
m locutor de chapéu
está sentado diante
do microfone, falando
com desenvoltura. Ele

mesmo opera os botões à sua
frente, coloca a vinheta e
anuncia a música. 

De quando em vez, entra com
uma informação do interesse
dos produtores, a respeito, por
exemplo, da tendência do mer-
cado de grãos, a incidência de
ferrugem em lavouras do Pa-
raná, os estragos causados
pela chuva, a estrada que pre-
cisa de reparos. Não raro, nos
intervalos, manda um alô para
um ouvinte e outro. 

O radialista é o produtor Ân-
gelo Miquelão e o equipa-
mento fica no interior de um
dos cômodos de sua casa, na
propriedade em Caixa de São
Pedro, município de Apuca-
rana. É uma rádioweb, para

ser ouvida apenas pela inter-
net, que entra no ar de se-
gunda a sexta-feira das 21 às
23h, enquanto ele descansa
do trabalho na roça. 

Miquelão conta que sempre
gostou de rádio e instalou a
sua como um hobby, para se
comunicar com outros produ-
tores. “Gosto de boa música e
de falar sobre as coisas do
campo”, diz o produtor. Quan-
do começou, há oito anos, era
uma inovação e precisou fazer
um esforço para divulgar entre
os amigos, pela redondeza.
Mas o que parecia algo que fi-
caria restrito à sua região, ga-
nhou o mundo. 

Hoje, ele calcula que milhares
de pessoas acessam o site
para ouvir o conteúdo, pois re-
cebe “feedback” não apenas
dos arredores de Apucarana e
do Paraná, como também de

várias outras regiões do Brasil
e do exterior. “Já fui contatado
por brasileiros que vivem no
Japão e nos escutam”, sorri. 

Quando está diante do micro-
fone, Miquelão sabe que a sua
voz e a programação que pre-

para vão chegar aos ouvidos de
quem gosta de saber das notí-
cias da terra e também das
músicas - geralmente coletâ-
neas selecionadas das déca-
das de 1970, 1980 e 1990 e que
o produtor costuma pesquisar.
É assim que, sempre com pro-

gramação ao vivo, ele viaja por
esse mundão afora. 

SERVIÇO 
Seja também um ouvinte,
acesse: www.radiodiscomix.
com.br (a rádio pode ser ouvida
das 21 às 23h, de segunda a
sexta-feira) 

ALMANAQUE

Uma radioweb para dar notícias,
divertir e valorizar o produtor
Com sua rádio, captada apenas pela internet, agricultor de Apucarana
leva informações e músicas de qualidade para ouvintes de todo o mundo  

Baixe o aplicativo
gratuito QR-Code no seu
celular, coloque sob este
código e veja mais fotos,

vídeo e informações
sobre esta reportagem 



1- Aves aquáticas – onde
há diversas aves aquáti-

cas em busca de alimento,
com certeza há peixes em
abundância. Este é o melhor
sinal de todos.

2- Ilhas ou pedras – procure
as rochas com organismos

vivos como mariscos, ostras e
cracas. Estas rochas estão
sempre do lado de fora, onde
o mar é aberto e servem de
refúgio para pequenos peixes,
quem atraem os maiores.

3- Troncos ou árvores
submersas – organis-

mos vivos também se aglo-
meram nestes locais, ser-
vindo de iscas para peixes
maiores. 

4- Margens com capim -
os pequenos peixes se

refugiam nesses locais pa-
ra escapar do ataque de
predadores, além das espé-
cies de peixes que têm no
capim sua base de alimenta-
ção. 

5- Árvores frutíferas – os
frutos que caem servem

de alimento para várias espé-
cies de peixes. 

6– Canais - os peixes sem-
pre trafegam por esta

parte mais profunda. No mar
podemos descobri-los pela
formação das ondas, e em
baías e rios de litoral, pela
formação das pedras ou terra
firme. Em rios, é necessário
descobrir os remansos, e isso
pode ser feito através da ob-

servação de plantas aquáti-
cas que ficam na superfície
das águas. Nas represas,
teste com um bambu. 

7- Barrancos de terra
firme - além de fundo, é

o local onde o predador dá
caça aos outros peixes, que
não tem oportunidade de
fugir. 

8- Pequenos cursos d'água
– o melhor local para a

pesca é na junção das águas

onde os peixes maiores ficam
à espera do “alimento” que
sairá do pequeno curso d'á-
gua. 

9- Cachoeiras ou corredeiras
- nas piracema, os peixes

sobem o rio para a desova,
sendo um excelente local de
pesca. Mas, há um limite onde
pode se pescar, normalmente
200 metros abaixo ou acima
desses locais. Informe-se an-
tes para não pescar em local
proibido.

PESCARIA

Onde estão os melhores peixes?
Há sinais importantes que mostram os locais ideais para
acertar na fisgada e não voltar de mãos vazias 
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RECEITA 

Muito além do churrasco 

36 |   J or na l  d e  Se r v iço  Cocama r

M
oradores há 28
anos em Nova
Santa Bárbara,
que fica próximo

a Santa Cecília do Pavão, re-
gião de Londrina, e com 36
de casados, Neuza Maria
Tóffoli Ferreira e Jair Pintar
Ferreira vivem numa chácara
dentro da cidade e possuem
terras nas imediações, para
a produção de grãos. 

Eles têm dois filhos e uma
filha, Vanessa, graduada em
gastronomia. A mãe de

Neuza, dona Otacília, nas-
cida na Bahia, introduziu al-
guns costumes trazidos
daquele estado - reconhe-
cido pela variedade de sua
culinária e a riqueza de tem-
peros -, que valorizaram
ainda mais o cardápio fami-
liar.  

E quando se fala em carnes,
o churrasco brasileiríssimo,
do jeito que todo mundo co-
nhece, se torna o centro das
atenções. Mas eles vão
além, utilizando forno a

lenha para assar a costela
que fica derretendo quando
envolvida em celofane. E o
que dizer do porco inteiro à
pururuca, do porco na lata e
daquele cupim que, só de
falar, dá água na boca? 

A receita do cupim virou
marca registrada da família.
Um prato relativamente sim-
ples e fácil de fazer, mas que
todos o festejam, com lou-
vor, pelo paladar diferen-
ciado e a carne em ponto de
desmanchar.

Carne preparada ao forno à lenha não pode faltar em ocasiões especiais da
família de Neuza Maria Tofoli Ferreira, de Nova Santa Bárbara (PR)
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INGREDIENTES 

• Uma peça de cupim (1,5kg ou 2kg) 
• 1 copo (tipo americano) de suco de laranja ácida
• 3 dentes de alho 
• 1 cebola ralada 
• ¾ de copo (tipo americano) de vinho branco
• sal grosso a gosto 
• 5 folhas de papel celofane 
• 1 colher de molho de pimenta vermelha

PREPARO 

Com uma faca de preferência fina, faça vários furos em todo
o cupim. Em uma vasilha grande, coloque a peça de cupim
com o suco de laranja, vinho, alho, cebola e o sal grosso a
gosto. Coloque os temperos nos furos feitos com a faca.
Deixe marinar por 24 horas. Enrolar a carne nas folhas de
papel celofane, fazendo um enrolado nas pontas, corte um
pedaço de sobra do papel para fazer tiras e amarrar bem
as duas laterais das folhas. Leve ao forno a lenha por 4
horas. Tire o papel celofane e leve para dourar. 

Cupim ao vinho
branco e laranja 
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