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onde tivemos a satisfação de
atender mais de 30 mil crianças,
por meio de diversos programas
sociais, que destacamos na edição desta revista.
Acreditamos que 2019 será
um ano de recuperação econômica do Brasil e com o início do
abate da segunda linha da Unitá,
vamos aumentar a nossa participação no mercado de aves, para
oferecer mais oportunidades de
diversificação e renda para os
cooperados e a geração de riquezas para toda a região.
Vamos realizar investimentos importantes também com a
construção do Centro de Distribuição, a Unidade recebimento
de cereais na comunidade Melissa e as melhorias na Unidade
Industrial de Aves em Cafelândia,
que vão permitir manter o desenvolvimento e o crescimento
da Cooperativa.
Aproveitamos para desejar
um abençoado Natal e um ano
novo repleto de realizações
para todas as famílias dos
nossos cooperados e que Deus
abençoe a todos.

Valter Pitol

palavra do presidente

E

stamos
finalizando
mais um ano muito
desafiador nas nossas
atividades de produção animal,
que tiveram altos custos operacionais impulsionados principalmente pela greve dos transportes.
Ao longo deste período
tivemos que se adaptar e trabalhar ainda mais forte na nossa
gestão de custos, para passar
por estas adversidades sem
comprometer os resultados
econômicos dos cooperados.
Com o comprometimento
dos associados e o trabalho profissional dos colaboradores, conseguimos mesmo com todas
estas dificuldades, chegarmos
ao final do ano com resultados
positivos.
Mesmo com estes desafios
maiores na avicultura e suinocultura, vamos distribuir para os cooperados mais de R$ 50 milhões
em sobras.
Destacamos também todos os investimentos que realizamos durante o ciclo do Propósito Estratégico Copacol 4x4,
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RECONHECIMENTO

Garantia de qualidade na
produção de alimentos
Copacol premiou os melhores produtores das integrações

O presidente Pitol agradeceu a dedicação dos produtores

Em novembro, os melhores produtores de aves,
suínos, peixes e ovos férteis
da Copacol foram premiados
pelos ótimos resultados obtidos no período de um ano.
Realizado na Aercol em Cafelândia, o evento reconheceu
os cooperados que obtiveram os melhores índices de
eficiência produtiva (IEP) em
suas atividades.
Ao todo, foram premiados 40 avicultores, quatro
suinocultores, seis piscicultores e um produtor de ovos
férteis.
Os cooperados Siely
Lourdes da Silva Primila, de
Campina da Lagoa e José Fernando Muller, de Cafelândia,
empataram com 402 pontos
nos índices da avicultura e
receberam uma premiação
especial.

4
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Na suinocultura, o produtor que atingiu a maior
pontuação foi o cooperado
de Cafelândia, Milton Carlos
Troian com 575 pontos.
Já na piscicultura, o destaque entre os produtores foi
o cooperado de Cafelândia,
Ireno Meurer, com a conversão alimentar de 1,23g e
remuneração de R$ 1,15 por
quilo de peixe.
Na produção de ovos

Estamos contentes
por estarmos
reunidos mais
uma vez e
comemorarmos
juntos estes ótimos
índices de produção

férteis, a melhor média de
pintainhos por matriz foi
do cooperado Walter Paini,
do distrito da Penha, em
Corbélia.
Na oportunidade, o
presidente Valter Pitol parabenizou todos os cooperados que foram destaques em suas atividades,
pelos ótimos resultados e
por toda dedicação. “Estamos contentes por estarmos reunidos mais uma
vez e comemorarmos juntos estes ótimos índices de
produção. Estes resultados
comprovam a responsabilidade e o compromisso de
todos na busca pela excelência. Que possamos continuar trabalhando firmes
e juntos, se desenvolvendo
e evoluindo cada dia mais”,
destacou Pitol.

Premiação Especial

RECONHECIMENTO

Walter Paini (ovos férteis)

Siely Lourdes da Silva Primila e José Fernando Muller (avicultura)

Milton Carlos Troian (suinocultura)

Ireno Meurer (piscicultura)
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RECONHECIMENTO

Avicultores

6

José Fernando Muller

Valdecir Effting

Célio José Bonelli

Dimas Pianessa

Francisco de Souza Pereira (Vicente Celso Tondo)

Valter Pitol, representado por Paulo Maurício dos Santos

Alceno Ahlmann

Edvin Soupinski representado por Valdecir Soupinski

Izair Fusão

Ademir Effting
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Valdir de Matia

Cézar Henrique Pinto

Célio Gonçalves dos Santos representado pela Veterinária Adrieli
Hernandes e pela Extensionista Ester Romero

Lourenço Boniati

Pedro Afonso Pereira

Sebastião Aran

Sebastião da Silva

Aldair Olivo

Joacir Manarin
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RECONHECIMENTO

Genézio Clemente
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RECONHECIMENTO
8

Edilson Fabris

Valter Maran

Valentim Trevisoli

Antônio Grígio

Ademilson Alves

Leodegágio José do Rego

Arlindo Luis Thomé

Edmar Vanderley da Silva

José Horácio Salvador

Maria José Amaral Braga
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Aparecida Bonifácio Bernabé

José Antônio Prior

Ivani Sebastiana de Araujo

Bento Marques Mendonça

José Deliberaes

Milton Zanetti

Antônio Fanhani

Siely Lourdes da Silva Primila

Arnaldo Iadicola
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RECONHECIMENTO

João Castilho Neto
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RECONHECIMENTO

Piscicultores

Arno Martinho

Ireno Meurer

Antônio Favarin

Suiany Roecker de Oliveira

Laura Oenning

Mário Lamag

Suinocultores

10

Milton Carlos Troian

Bertolino Carlos Hinselmann

Paulo Rodrigues Bessani

Marcos Oenning

NOVEMBRO / DEZEMBRO 2018 l No 92

em constante crescimento
Em 2018, 206 novos sócios se integraram à Cooperativa e
somam forças com outros 5.664

A Cooperativa é formada
por pessoas que acreditam no
futuro do agronegócio, que diversificam as suas atividades e
produzem alimentos com qualidade. Assim é a Copacol, há
55 anos e que vem crescendo a
cada ano.
Prova disso é o número de
cooperados que estão se associando. Em 2018, 206 novos
sócios se integraram à Cooperativa e somam forças com outros 5.664 produtores rurais, em
diversas atividades de produção
animal e agricultura.
Para receber estes novos
cooperados, a Copacol realizou
no mês de novembro, uma
reunião para apresentar sobre
as ações, investimentos e perspectivas para os próximos anos,
focados no desenvolvimento de
toda a região de sua abrangên-

cia.
O diretor presidente da Copacol, Valter Pitol fez a apresentação de toda a evolução dos principais negócios da Cooperativa.
Ao longo de sua apresentação
destacou o trabalho desenvolvido pelos produtores junto à
Cooperativa, uma parceria que
para ele representa o sucesso da
Copacol.
“Hoje, somos referência no

Hoje, somos
referência no
agronegócio
brasileiro que
é a base para
sustentação
de milhares de
famílias

agronegócio brasileiro que é a
base para sustentação de milhares de famílias, um setor que
cresce a cada dia e se concretiza pelas mãos dos mais de 5.8
mil cooperados e mais de 9.4
mil colaboradores. Agora vocês
também fazem parte desta conquista e irão alimentar o mundo
com qualidade”, afirmou Pitol.
Além de evidenciar cada
resultado alcançado pela Copacol, o presidente ainda ressaltou
os números obtidos através da
Cooperativa Central Frimesa,
a qual a Copacol entrega sua
matéria-prima e principalmente da Unitá, uma Cooperativa
formada em parceria com a Coagru e a Cooperflora, que está
duplicando sua capacidade de
abate e consequentemente aumentando as oportunidades de
diversificação.
NOVEMBRO / DEZEMBRO 2018 l No 92
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Sobras

Mais de R$ 50,9 mi em sobras
Foram antecipados R$ 30,9 milhões no dia 19 de dezembro e R$ 20
milhões serão pagos após a AGO (Assembleia Geral Ordinária)
Mesmo em um ano
desafiador principalmente
na avicultura que corresponde por 60% do faturamento da Cooperativa, os
resultados globais da Copacol foram positivos.
Estes resultados foram
divulgados no dia 13 de
dezembro, durante a reunião Conjunta dos Comitês
Educativos da Cooperativa
para mais de 400 associa-

12
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Quando
temos uma
administração
séria e profissional
as coisas
acontecem. Vou
para casa muito
feliz, diante
dos números
apresentados

dos, na Aercol em Cafelândia.
Apresentado pelo presidente da Copacol Valter
Pitol, os valores da antecipação foram pagos no
dia 19 e os demais valores
serão pagos em fevereiro,
após a Assembleia Geral
Ordinária.
“Com uma gestão planejada e alinhada com a
participação efetiva dos

nossos cooperados e o trabalho profissional dos colaboradores, conseguimos
superar os desafios deste
ano principalmente nas
nossas integrações de produção animal, para poder
repassar com segurança
estes valores significativos
para os nossos associados”,
ressalta o presidente Pitol.
Segundo o cooperado
e membro do Comitê Educativo de Jesuítas Edicarlos
Grizotto, apesar de 2018
ter sido um ano de muitos desafios, a Cooperativa
através de um trabalho sério dos seus diretores, consegue distribuir sobras.

“Quando temos uma
administração séria e profissional as coisas acontecem. Vou para casa muito
feliz, diante dos números
apresentados. Espero que
em 2019, possamos ter resultados ainda melhores”,
afirma Edicarlos.
Valores de
Complementação
de preços

• Aves R$ 0,30
• Ovos 0,0075
• Suínos R$14,50 por cabeça (2015/2017).

Valores das
sobras por
atividade

• Soja R$1,80 por saca
• Trigo R$ 0,40
• Milho R$ 0,25
• Café R$ 3,20
• Insumos 2%
• Peixe Juvenil R$ 0,0140
• Peixe R$ 0,1885
• Supermercados 1%
NOVEMBRO / DEZEMBRO 2018 l No 92
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ESCOLHA O CONTROLE
QUE NÃO FALHA COM
O MILHO.

• ALTO NÍVEL DE CONTROLE
• SEGURO PARA O CULTIVO DO MILHO
• FUNGICIDA COM DOIS MODOS DE AÇÃO:
IDEAL PARA O MANEJO DA RESISTÊNCIA
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DUAS

Piscicultura

MANCHA BRANCA:

Unidades celebraram
décadas de história

ANIVERSÁRIO

Unidade de Iracema comemorou 30 anos em atividade

Há mais de três décadas ambas atendem 380 cooperados nas regiões
Durante o mês de novembro, a Copacol comemorou o aniversário de mais
duas Unidades de Recebimento e Armazenagem.
Uma em Iracema do Oeste,
fundada em 14 de novembro de 1988, outra no Distrito de Palmitópolis, em Nova
Aurora, fundada em 26 de
novembro de 1984.
Há três décadas, as
duas Unidades atendem
380 cooperados em suas
atividades, que hoje é das
mais diversificadas por
conta da oportunidade de
crescimento ofertada pela
Copacol.
“Todos nós crescemos
juntos porque há confiança
entre a Cooperativa e seus
cooperados. Nós damos a
oportunidade de diversificar a propriedade rural e os
produtores trabalham fir-

mes na busca pelos melhode história. “Chegamos até
res resultados. É
aqui
porque
desta forma que
somos uma fase constrói uma
mília. Obrigado
Todos nós
Cooperativa sóa todos os noscrescemos
lida”, destaca o juntos porque há sos cooperados,
presidente Valter confiança entre c o l a b o r a d o r e s
Pitol.
a Cooperativa e e parceiros que
Pitol
tam- seus cooperados se dedicam tobém agradeceu
dos os dias para
todos os coofazer a nossa
perados e colaCooperativa ser
boradores por construírem
uma das melhores do agrojuntos todos estes anos
negócio brasileiro”, afirma.

Unidade de Palmitópolis comemorou 34 anos em atividade
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Outubro Rosa
Uma arrecadação de R$ 41.229,00 foi doado para a UOPECCAN, em Cascavel

Copacol doa R$ 160 mil
para hospitais do câncer
A ação foi realizada por meio da Campanha Tilápia Copacol Outubro Rosa
Focada em colaborar com o tratamento das
pessoas com câncer, a
Cooperativa promoveu a
primeira edição da Campanha Tilápia Copacol Outubro Rosa, com o objetivo
de levantar valores para os
hospitais das regiões das
suas Filiais de Vendas.
Cada embalagem de
Filé de Tilápia de 600g na
embalagem rosa promo-

16
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cional, que a Copacol vendeu no período da campanha, R$ 1,00 foi destinado
para as doações.
Foram comercializados no total no mês de
outubro 160.847 pacotes
de Filé de Tilápia de 600g
na embalagem rosa, que
resultou em uma arrecadação de R$ 160.847,00,
que foram entregues para
os hospitais parceiros des-

ta ação.
Confira como serão
distribuídas as arrecadações das vendas:
A Filial de Vendas de
Cafelândia,
conseguiu
uma arrecadação de R$
41.229,00 doado para a
UOPECCAN, em Cascavel.
A Filial de Vendas
de Curitiba, conseguiu
uma arrecadação de R$
48.210,00, destinada ao

Segundo o presidente da Cooperativa Valter
Pitol, a ação foi um sucesso devido a participação dos 920 mercados
parceiros, colaboradores,

A primeira ação foi no
meio do ano com a
doação de R$ 135 mil dos
valores do X-solidário
e hoje com a venda
das tilápias, só temos a
agradecer a Copacol em
nome do seu presidente
Valter Pitol

cooperados e principalmente os consumidores que acreditaram na
campanha.
“Deixamos
registrado aqui, o nosso
agradecimento”, ressalta

o presidente Pitol.
Para o vice-presidente da UOPECCAN Leopoldo Furlan, toda a somatória é importante para
ajudar no tratamento
das pessoas com câncer
e pela segunda vez no
ano, a Copacol que é um
exemplo de Cooperativa se sensibilizou com a
nossa causa. “A primeira
ação foi no meio do ano
com a doação de R$ 135
mil do X-solidário e hoje
com a venda das tilápias,
só temos a agradecer a
Copacol em nome do seu
presidente Valter Pitol e
toda a sua diretoria, por
sempre ajudar neste trabalho que a UOPECCAN
realiza no tratamento
de milhares de pessoas”,
agradece Leopoldo.

Outubro Rosa

Hospital Erasto Gaertner,
localizado na cidade de
Curitiba, no Paraná.
A Filial de Vendas de
Campo Grande, conseguiu
uma arrecadação de R$
16.448,00, destinado ao
Hospital Alfredo Abrão, localizado na cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.
A Filial de Vendas de
Brasília, conseguiu uma arrecadação de R$ 29.104,00,
para o Instituto Hospital de
Base, localizado em Brasília,
no Distrito Federal.
E as Filiais de Vendas
de Bebedouro e São Paulo, que juntas somaram
uma arrecadação de R$
25.856,00, doada ao Hospital de Amor, localizado em
Barretos, no Estado de São
Paulo.

Uma arrecadação de R$ 29.104,00, foi para o Instituto Hospital de Base, localizado em Brasília
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Especial

Projetos transformam a vida
de mais de 30 mil crianças
Os projetos sociais são desenvolvidos em 10 municípios da região
Entre as metas do
Propósito Estratégico Copacol 4x4 está o incentivo
a cultura, ao esporte e a
educação, cuja participação já ultrapassou a marca de 30 mil crianças e
adolescentes, nos últimos
quatro anos.
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Para alcançar este
número e realizar a transformação significativa na
vida de todas elas, são desenvolvidos os projetos:
Proerd (Programa Educacional de Resistência
às Drogas e à Violência),
Cooperjovem, Escola no

Campo, Apoio Cultural e
Busão da imaginação, em
10 municípios de abrangência da Cooperativa.
Além do número de
crianças atendidas, a Copacol também direciona
treinamentos aos professores responsáveis pelos

CPAgro

projetos nas escolas. Para
isso, mais de 4.930 professores, pedagogos e coordenadores das escolas, realizaram capacitações.
Para o presidente Valter Pitol, este resultado
significa a construção de
um mundo melhor, com
pessoas responsáveis, justas em suas decisões, líderes e íntegros.
“Sabemos da importância de cada um destes
projetos e da necessidade
que os municípios têm
para fomentar a educa-

ção, o esporte e a cultura.
Somos uma cooperativa
que se preocupa com a
formação destas crianças

Somos uma
cooperativa que
se preocupa
com a formação
destas crianças
e adolescentes,
contribuindo para
o desenvolvimento
das novas
gerações

e adolescentes, contribuindo para o desenvolvimento das novas gerações”, destacou Pitol.
Neste sentido, o prefeito de Moreira Sales,
Rafael Brito do Prado, reforça a seriedade da parceria da Copacol com o
município. “A Copacol supre a deficiência do poder público para investir
nestas áreas. Realmente
esta iniciativa faz a diferença na vida da população, fazendo a inclusão
de crianças, adolescentes
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e jovens que muitas vezes
não tem esta oportunidade”, afirma.
O prefeito também
destacou a geração de
empregos, por meio do
núcleo de matrizeiro e a
oportunidade de diversificação para produtores
rurais, fazendo com que
o município cresça junto
com a Cooperativa.

Prefeito de Moreira Sales, Rafael Brito do Prado

O Proerd

Otávio de Podestá Fonseca contou a
história de superação de seu pai

O Programa Educacional de Resistência às Drogas
e à Violência é desenvolvido
desde 2006 com alunos do
5º ano. Somente nos últimos

quatro anos, passaram pelo programa 4.189 crianças, em todos
os municípios de abrangência
da Cooperativa.
Este programa é resultado
da parceria entre a Copacol, Polícia Militar e prefeituras, que se
preocupam com a integridade e
a formação das novas gerações.
Entre os alunos já atendidos pelo Proerd, está o pequeno
Otávio de Podestá Fonseca, de
10 anos, que participou este ano
do programa. Ele foi um dos destaques no município de Goioerê, cuja redação contou a história
de superação do seu pai.
Otávio
compartilhou
com os colegas como seu pai
entrou para o mundo das dro-

gas e conseguiu transformar
sua história, depois de quase
perder a vida.
“Meu pai perdeu os
pais quando era muito jovem e seus amigos o influenciaram a fumar e a beber, até
que um dia ele quase morreu. Foi então que ele decidiu mudar e pediu ajuda. Foi
para igreja, voltou a trabalhar,
tem uma família e está longe
das drogas”, conta.
Para o pequeno Otávio, o programa é importante para que todos saibam
quais as consequências do
uso de drogas e que não se
deve aceitar qualquer tipo de
influência.

Cooperjovem
A Copacol em parceria
com o Sescoop/Pr (Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo do Paraná) desenvolve o projeto com alunos
do 4º ano das escolas de Nova

20
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Aurora, Iracema do Oeste, Formosa do Oeste e Goioerê.
Em quatro anos, 2.952
alunos passaram pelo Cooperjovem, porém ele já é desenvolvido desde 2006 com objetivo

de fortalecer o cooperativismo
nas salas de aula, por meio de
atividades educativas com base
nos princípios cooperativistas,
conscientizando sobre a cooperação.

projetos que só vem a somar
em nossas atividades do dia a
dia. Todos eles em parceria com

a Copacol vêm de encontro as
necessidades do nosso município”, afirma.

Especial

Neste sentido, há nove
anos o Cooperjovem é desenvolvido em Formosa do Oeste e
visa aproximar a família da rotina
escolar dos alunos, como explica a professora Lucimar Francisco de Souza Sonsin.
Ela destaca o projeto
“Construindo uma ponte entre
a escola e família”, focado na
participação dos pais em palestras, apresentações culturais,
feiras do empreendedor mirim
promovidas pelos alunos, entre
outras atividades. “Sabemos da
importância da presença dos
pais na escola, porque melhora
significativamente o rendimento das crianças. Eles se dedicam
mais nos estudos e as notas são
cada vez melhores”, destacou a
professora.
Lucimar enalteceu a força
da Copacol e a importância de
manter a parceria para agregar
à educação do município. “São

Lucimar Francisco de Souza Sonsin é professora em Formosa do Oeste

Escola no Campo

Sueli Correia Bragagnollo, da Escola Municipal
Professora Aparecida Rodrigues Carneloz, de
Iracema

O programa é uma parceria entre a Copacol e Syngenta, atendendo alunos do 5° ano
com o objetivo de conscientizá-los sobre a importância e a
necessidade de cuidar do meio
ambiente, além de prevenir o
trabalho infantil no campo e na
cidade.
Ao todo, 5.779 alunos
participaram do programa em
quatro anos e para alcançar as
metas do Escola no Campo, as
instituições desenvolvem atividades práticas, à campo, com
os alunos, como explica a pro-

fessora Sueli Correia Bragagnollo, da Escola Municipal
Professora Aparecida Rodrigues Carneloz, de Iracema.
Desde quando o projeto iniciou no município, há
cinco anos, os professores
realizam atividades sobre a
diversificação na produção
de alimentos orgânicos, os
cuidados no cultivo e preparação para se ter uma
alimentação saudável, além
do uso consciente de agrotóxico.
“Muitos alunos não
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21

Especial

têm este contato com meio
rural e este projeto faz com
que eles tenham consciência da importância de cada
atividade de produção,
como é possível diversificar e
aprendem como se alimentar, cultivando e preparando
cada alimento”, destaca Sueli.
A professora falou
também da recuperação
de nascentes e o plantio de
mudas de árvores nativas,
que faz parte das atividades
do programa. Nos últimos
anos, os alunos, acompanhados por seus professores,
já auxiliaram na restauração
de mais de 30 minas.

Premiação
Neste ano, o concurso
de redação e desenho com
o tema Meio Ambiente e Prevenção do Trabalho Infantil,
avaliou os trabalhos de 1.161
alunos do 5º ano do ensino
fundamental e destes 140
melhores trabalhos foram selecionados. Estes alunos receberam uma mochila escolar
e certificado de participação
no programa. Além disso, os
13 alunos destaques em geral ganharam uma bicicleta.
O concurso é uma maneira de incentivar os alunos à pratica da leitura e da

imaginação, focados em
assuntos importantes do
dia a dia nas escolas e em
casa.

Apoio Cultural
Ao todo, são 10 projetos
desenvolvidos nos municípios
da região em 41 modalidades,
como futebol, tênis de mesa,
dança, música, arte circense, desenho, teatro, capoeira.

A ginasta Nicole Santos Nascimento tem 15
anos e participa de competições estaduais
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O Apoio Cultural consiste
no repasse financeiro aos municípios para que possam adquirir
materiais e uniformes que auxiliem em suas atividades. Desde
2015, foram investidos mais de
R$ 1,282 milhões nos projetos
sociais, atendendo desta forma,
mais de 4.620 crianças e adolescentes.
Nicole Santos Nascimento, de 15 anos, faz parte deste
seleto grupo de alunos e participa há dois anos em Goioerê,
do Apoio Cultural, que envolve
outras 200 crianças e adolescentes entre 3 e 15 anos nas aulas de
Ginástica Rítmica e Balé.
Para a ginasta, o Apoio
Cultural fez evoluir os projetos
no município que hoje, é destaque em competições estaduais e também contribui para

a educação. “Sempre gostei de
praticar esportes e sei que evolui muito com a GR. Nosso município ganhou muito com este
apoio da Copacol que tem fortalecido a educação e o esporte”,
destaca Nicole.

Projetos

• Quarto Centenário – Arte e Ação Copacol
• Goioerê – Cultura e Desenvoltura Copacol
• Moreira Sales – Arte em Movimento Copacol
• Rancho Alegre D’Oeste – Cultura Alegre Copacol
• Jotaesse (Tupãssi) – Esporte na Escola Copacol
• Nova Aurora – Talentos em Ação Copacol
• Formosa do Oeste – Descobrindo Talentos Copacol
• Cafelândia – Jovens Talentos Copacol
• Iracema do Oeste – Construindo Cidadania Copacol
• Jesuítas – CulturArte Copacol

Especial

Busão da Imaginação
Inovador e fascinante,
o Busão desperta em crianças e adultos todas as formas
de imaginação, histórias e
um mundo de fantasias. Totalmente adaptado, o ônibus personalizado com o
cantinho da leitura e espaço
para a contação de histórias,
passa por todas as escolas
municipais, CEMEIs (Centros
Municipais de Educação Infantil) e APAEs (Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais) dos municípios de
atuação da Cooperativa.
Aproximadamente 15
mil crianças já conheceram o
busão e viajaram neste mundo da imaginação, como é o
caso do pequeno João Vitor
da Luz Prudente, de 10 anos.
Ele teve sua redação publicada no livro 'O Mundo pode
ser melhor', lançado em outubro, com 55 histórias escritas por alunos atendidos
pelo projeto.
Com o título “A Borboleta Mágica”, João Vitor conta
a história de uma borboleta
que encontrou uma pequena cidade muito triste, com
pessoas pobres e solitárias,
e decidiu ajudá-las com o
seu pó mágico. Porém, o pó
mágico era utilizado apenas
em ocasiões especiais, como
explica o autor.
João Vitor conta que
aquelas pessoas pediram
então paz, carinho, solidarie-

João Vitor da Luz Prudente teve sua história
publicada na edição especial do livro do Busão

dade, fraternidade, esperança, fé
e amor, e ao nascer de um novo
dia, após a borboleta lançar o pó
mágico sobre a cidade, todos
acordaram com os pedidos realizados.
“Eu quis mostrar com este
texto a importância da coopera-

ção e que podemos ajudar
uns aos outros com o que
temos. Precisamos ser bons
com as pessoas que estão
perto de nós e o busão também proporciona isso, porque traz muitos livros com
histórias assim”, disse.

Lançamento
Em comemoração aos 55
anos da Cooperativa, a Copacol
lançou o livro ‘O mundo pode ser
melhor’, com 55 histórias, escritas
por alunos do 5º ano das escolas
da região. Ao todo foram avaliadas mais de 1.3 mil histórias.
Após homenagear a criatividade dos alunos e a participação dos mesmos no projeto Busão da Imaginação dez redações

foram selecionadas dentre
as 55, para representar seus
municípios e assim levar a
premiação do ano no projeto.
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Especial

Soluções BASF para Trigo.

Standak® Top

Abacus® HC
Ativum®
Versatilis®
Brio®
Opera® Ultra

Nomolt® 150
Imunit®
Fastac® Duo

Heat®
Poquer®
Basagran® 600

Para conhecer todos os serviços, incluindo Gestão de Risco e os
Programas de Relacionamento, acesse: www.agro.basf.com.br.

BASF Trigo. Sistema completo
de produção para mais rentabilidade.
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0800 0192 500

www.agro.basf.com.br

facebook.com/BASF.AgroBrasil

www.blogagrobasf.com.br

Uso exclusivamente agrícola. Aplique somente as doses recomendadas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos. Incluir outros
métodos de controle do programa do Manejo Integrado de Pragas (MIP) quando disponíveis e apropriados. Restrições temporárias no Estado
do Paraná para a cultura do Trigo: Opera® Ultra para o alvo Puccinia graminis f. sp. Tritici e Standak®Top para o alvo Pythium spp. Registro
MAPA: Opera® Ultra nº 9310, Ativum® nº 11216, Abacus® HC nº 9210, Brio ® nº 09009, Versatilis® nº 001188593, Nomolt ® 150 nº 01393, Imunit ®
n° 08806, Fastac ® Duo nº 10913, Heat ® nº 01013, Poquer ® 8510, Basagran® 600 nº 0594 e Standak® Top nº 01209.
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Amplas e modernas, as lojas oferecem uma nova proposta de negócio
Com o objetivo de oferecer mais opções em produtos e equipamentos aos
cooperados e clientes das Lojas, a Copacol inaugurou em
outubro, dois modernos estabelecimentos nas cidades de
Nova Aurora e Goioerê.
Localizadas em pontos
estratégicos e próprios, as
duas lojas estão com novo
espaço e amplo ambiente
para atender seus clientes
que procuram o melhor para
as suas atividades, além de
preços diferenciados com
condições especiais de pagamento.
O presidente Valter Pitol destacou a grandeza do
projeto das Lojas Agropecuárias. “A descentralização das
Lojas Agropecuárias, vão de

LOJAS AGROPECUÁRIAS

Atendimento exclusivo
em Nova Aurora e Goioerê

Inauguração da Loja Agropecuária em Goioerê

encontro a uma proposta de
um atendimento personalizado, no qual muitas vezes
nossos clientes precisavam
enfrentar filas e que agora
oferece essa comodidade de
um atendimento ainda mais

ágil e eficaz. A loja ganhou
um espaço maior no qual é
possível visualizar com mais
clareza os produtos e assim
fazer com que os clientes
sejam assertivos na compra”,
afirmou o presidente.

Inauguração da Loja Agropecuária em Nova Aurora
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melhores e maiores

Produtores de leite - Outubro 2018

Produtores de leite - Novembro 2018

Produtores individuais

Localidade

Litros

Produtores individuais

Localidade

Litros

Anderson Hubner
Dealmar Eckstein
João Roberto de O. Coelho
Flávio Tozzo
Armindo Zuck
Adeilson Bonfim dos Santos
Devair Costa

Nova Aurora
Cafelândia
Goioerê
Cascavel
Cafelândia
Formosa
Formosa

82.524
77.228
75.459
75.141
71.505
69.581
47.659

João Roberto de O. Coelho
Armindo Zuck
Flávio Tozzo
Dealmar Eckstein
Adeilson Bonfim dos Santos
Anderson Hubner
Devair Costa

Goioerê
Cafelândia
Cascavel
Cafelândia
Formosa
Nova Aurora
Formosa

79.723
77.335
77.312
74.919
72.950
72.462
49.308

Márcio Rodrigo Gambetta

Nova Aurora

45.850

Márcio Rodrigo Gambetta

Nova Aurora

45.879

Frangos mistos - Outubro 2018
Produtor

Localidade

Pontuação

Pedro Afonso Pereira e Outros (Av.01)
Mateus de Lima

Corbélia
Cafelândia

416
415

João Marcos Lorencato (Av.01)
Média geral do mês

Ubiratã

414
355

Produtor

Localidade

Conversão alimentar

Ana Reati de Oliveira (Av.04)
Sibeli Viel Foscarini
João Marcos Lorencato (Av.01)
Média geral do mês

Formosa
Cafelândia
Ubiratã

1,571
1,615
1,628
1,773

Produtor

Localidade

Crescimento diário

Pedro Afonso Pereira e Outros (Av.02)
Antônio Marcos Reati e Outro (Av.03)
Francisco Barbosa dos Santos e Outro
Média geral do mês

Corbélia
Formosa
Formosa

75,56
73,79
72,27
65,72

Frangos Mistos - Novembro 2018
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Produtor

Localidade

Pontuação

Silvério Petronilho
Alceno Ahlmann
Hedicarlos Colle (Av.02)
Média geral do mês

Nova Aurora
Cascavel
Formosa

425
411
410
358

Produtor

Localidade

Conversão alimentar

Vanderlei Antônio Dickel e Outro (Av.01)
Sebastião Bernardo Garcia
Alfredo Felipe Heinzen
Média geral do mês

Assis Chateaubriand
Nova Aurora
Cafelândia

1,627
1,636
1,663
1,802

Produtor

Localidade

Crescimento diário

Silvério Petronilho
Milton Zanetti

Nova Aurora
Formosa

75,94
74,45

José Luiz Tomazotti
Média geral do mês

Quarto Centenário

73,92
67,12
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Terminadores de suínos - Outubro 2018
Localidade

Vânia G. Feitosa e Outro
Rosinei Alves
Marcos Aurélio Pauvels
Diogo Chaves Castanho
José Joaquim de Souza

Conversãoalimentar

Produtor

Localidade

Conversãoalimentar

2,544
2,545
2,572
2,574
2,602

José Salésio Heinzen
Osmar Felipe
Gilmar Heinzen e Outro
Jair Irineu Felipe
Orivaldo Delabeneta

Cafelândia
Nova Aurora
Cafelândia
Nova Aurora
Nova Aurora

2,604
2,610
2,620
2,640
2,649

Corbélia
Nova Aurora
Corbélia
Jesuítas
Nova Aurora

Produtor

Localidade

Crescimentodiário

Produtor

Localidade

Crescimentodiário

Vânia G. Feitosa e Outro
Genézio Clemente

Corbélia
Cafelândia

832,467
819,613

Nédio Acirio Pauvels
Jeverson Meurer
Valdoir Ariati e Outro

Corbélia
Cafelândia
Cafelândia

818,082
817,219
810,294

Lenir Jasper de Paula
Jair Irineu Felipe
Valdecir Effting
Gilmar Heinzen e Outro
Orivaldo Delabeneta

Cafelândia
Nova Aurora
Cafelândia
Cafelândia
Nova Aurora

849,311
841,632
802,325
800,695
796,473

Produtor

Localidade

Pontuação

Produtor

Localidade

Pontuação

Vânia G. Feitosa e Outro
Rosinei Alves

Corbélia
Nova Aurora

598
597

Diogo Chaves Castanho

Jesuétas

587

Marcos Aurélio Pauvels
Genézio Clemente

Corbélia
Cafelândia

585
574

Jair Irineu Felipe
José Salésio Heinzen
Gilmar Heinzen e Outro
Marcos Oenning
Paulo Oenning
Arlindo Pezenti
Lenir Jasper de Paula

Nova Aurora
Cafelândia
Cafelândia
Nova Aurora
Nova Aurora
Nova Aurora
Cafelândia

591
581
579
553
553
553
549

melhores e maiores

Produtor

Terminadores de suínos - Novembro 2018

Terminadores de peixes - Outubro 2018
Produtor

Localidade

Conversão alimentar

Ryokichi Deguchi
Antânio Luiz Pezenti
José Aparecido Bastos

Jesuítas
Nova Aurora
Iracema

1,291
1,294
1,333

Produtor

Localidade

Crescimento diário

Edivaldo Medici Correa
Francisco Adevente
Marliza Bloemer Baldussi e Outro

Formosa
Nova Aurora
Nova Aurora

2,99g
2,82g
2,76g

Produtor

Localidade

Rendimento de Filé

Amarildo Aparecido Cara
Pedro Paulo da Silva e Outra
Marliza Bloemer Baldussi e Outro

Nova Aurora
Nova Aurora
Nova Aurora

36,96%
36,95%
36,55%

Terminadores de peixes - Novembro 2018
Produtor

Localidade

Conversão alimentar

Adelir de Oliveira e Outros
Mário Lamag
Alair Carlos Mottin

Jesuítas
Nova Aurora
Formosa

1,307
1,312
1,349

Produtor

Localidade

Crescimento diário

Alair Carlos Mottin
Sérgio da Silva Mangerino
Juliane Trento

Formosa
São Miguel do Iguaçu
Cafelândia

2,84g
2,74g
2,70g

Produtor

Localidade

Rendimento de Filé

Audrey Brustolin
Jackson Alexandre Willig e Outro
Sérgio da Silva Mangerino

Nova Aurora
Nova Aurora
São Miguel do Iguaçu

36,89%
36,08%
35,97%
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COOPERJUNIOR

Soluções BASF para o manejo completo do milho.

Abacus HC
Orkestra SC
®

®

FUNGICIDAS

Pirate
Nomolt 150
Imunit
Fastac Duo
®

®

®

RV

SE

Troca
Agroclima
PRO BASF

IÇ O

DA

S

IDAS
ETIC
INS

Standak Top
®

TRATAME
DE SEMENNTO
TE
S

®

S

HE

I
RB

CI

Heat
Poquer
Basagran 600
®

®

®

BASF Milho.
Mais próximo. Mais resultados.

CONSULTE SEMPRE UM
ENGENHEIRO-AGRÔNOMO.
VENDA SOB RECEITUÁRIO
AGRONÔMICO.
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0800 0192 500

www.agro.basf.com.br

facebook.com/BASF.AgroBrasil

www.blogagrobasf.com.br

Aplique somente as doses recomendadas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos. Incluir outros
métodos de controle dentro do programa do Manejo Integrado de Pragas (MIP) quando disponíveis e apropriados.
Uso exclusivamente agrícola. Registro MAPA: Abacus® HC nº 9210, Orkestra® SC nº 08813, Poncho® nº 007003,
Standak® Top nº 01209, Pirate® nº 05898, Nomolt® 150 nº 01393, Imunit® nº 08806, Fastac® Duo nº 10913, Heat®
nº 01013, Poquer® nº 8510, Basagran® 600 nº 0594 e Liberty® nº 05409.

Os investimentos serão realizados para melhorar os processos
de abate da planta em Cafelândia
A Copacol anunciou
no início do mês de dezembro a contratação de
financiamento no valor de
R$ 50 milhões, junto ao
BRDE.
A assinatura do contrato foi realizada no Encontro Estadual de Cooperativistas Paranaenses pelo
presidente da Copacol, Valter Pitol, e pelo presidente
do BRDE, Orlando Pessuti.
Com os investimentos a Cooperativa vai aumentar a capacidade de
abate para 360 mil aves
por dia.
De acordo com o
presidente Pitol, a parceria
com a agência de fomento
do estado já vem de longa
data e a contratação do
montante anunciado mostra que ela está cada dia
mais fortalecida.
“O BRDE sempre foi
um agente de recursos
para investimento das
Cooperativas, o que é extremamente significativo,
pois tem proporcionado
nosso desenvolvimento.
Estes recursos serão aplicados no nosso frigorífico
de aves, adequando as instalações e aumentando a

capacidade de abate. Desta forma, vai trazer opor-

Hoje temos em
torno de quatro
mil funcionários
nesta planta e há
necessidade de
aumentarmos a
contratação de
colaboradores
tunidade de melhoria da
infraestrutura industrial e,

com uma estrutura nova e
moderna, de impulsionar as
exportações”, disse o diretor.
Ainda de acordo com
o presidente, também serão
gerados novos empregos.
“Hoje temos aproximadamente quatro mil funcionários nesta planta e há necessidade de contratarmos
mais colaboradores para aumentar a produção, a riqueza e a oportunidade para o
cooperado na produção de
frangos”, acrescentou.

Investimento

Cooperativa vai investir
R$50 mi na Indústria de Aves

O contrato foi assinado durante o Encontro Estadual de Cooperativistas
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GRUPOS FEMININOS

Oportunidade para as
mulheres de Palmitolândia
Este é o 21º Grupo Feminino que fará parte da Cooperativa
Aproximadamente
30 mulheres de Palmitolândia deram o primeiro
passo para a formação de
mais um Grupo Feminino
da Copacol. Este é o 21º
grupo que fará parte da
Cooperativa e participará
das atividades programadas para o próximo ano.
Há mais de dois anos,
a Copacol passou a atuar na região após adquirir
uma Unidade de Recebimento e Armazenagem de
grãos, ampliando o aten-

dimento aos seus cooperados e toda a família. Por
isso, a formação do grupo
já era uma reivindicação

Sempre ouvíamos
falar na atuação dos
Grupos Femininos
da Copacol e
queríamos fazer
parte também,
porque são
atividades diferentes
do nosso dia a dia

das mulheres da comunidade, como afirma a integrante Valdirene Freze Mariussi, conhecida como Val.
“Sempre
ouvíamos
falar na atuação dos Grupos Femininos da Copacol
e queríamos fazer parte
também, porque são atividades diferentes do nosso
dia a dia e será uma oportunidade para conhecer
outras pessoas e aprender,
além de fazer parte do dia
a dia da Cooperativa”, destacou Val.

O grupo é formado por cooperadas, esposas e filhas de produtores locais

30
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Lancamentos de milho hibrido
marca Pioneer para a
safrinha da regiao sul

P2970VYHR P3282VYH P3565PWU P3754PWU
POWERCORE™ é uma tecnologia desenvolvida pela Dow AgroSciences e Monsanto. POWERCORE™ e Roundup ReadyTM são marcas da Monsanto LLC. Agrisure Viptera® é marca registrada e utilizada sob licença da Syngenta Group
Company. A tecnologia Agrisure® incorporada nessas sementes é comercializada sob licença da Syngenta Crop Protection AG. YieldGard® e o logotipo YieldGard são marcas registradas utilizadas sob a licença da Monsanto Co.
Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® I desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred. Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC. LibertyLink® e o logotipo da gota de água são
marcas da BAYER S.A.

Todos os híbridos de milho marca Pioneer® com as tecnologias Leptra® de proteção contra insetos (VYH e VYHR) e PowerCore® Ultra (PWU) foram comercializados com o Tratamento de Sementes
Industrial Dermacor® + Poncho®.

0800 772 2492 | saiba mais: pioneersementes.com.br
,
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® TM

Marketing

Copacol é representada
com título do CAP
O Furacão levou o nome da cooperativa para o Brasil
e o Mundo com a conquista da taça da Sul-Americana

Em um jogo de muita
garra, raça e com o apoio de
mais de 40 mil torcedores, o
Clube Atlético Paranaense,
time de futebol patrocinado
pela Copacol desde janeiro
deste ano, venceu o Junior
Barranquilla, da Colômbia,
nos pênaltis e ficou com a
taça da Conmebol Sul-Americana.
No primeiro tempo,
Pablo, marcou o gol rubro-Negro que daria o título ao
Furacão em tempo normal.
No entanto, durante o retor-
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no para a segunda etapa do
jogo, Téo Gutiérrez empatou,

A decisão do título
aconteceu na cobrança
de pênaltis e com apoio
da torcida, a equipe
patrocinada pela
Copacol levou a taça
inédita

um gol que levou a partida
para a prorrogação.
A emoção tomou con-

ta por mais 30 minutos de
bola rolando, Barrera jogador do Barranquila, ainda
perdeu um pênalti. Um momento que deixou o jogo
ainda mais emocionante e
levantou a torcida paranaense a loucura.
A decisão do título
aconteceu na cobrança de
pênaltis e com apoio da torcida, a equipe patrocinada
pela Copacol levou a taça
inédita no âmbito internacional e hoje, a América do
Sul é Rubro Negra!

BrevantTM e PowerCoreTM ULTRA:
a combinação perfeita entre
genética e tecnologia de ponta.
Só a BrevantTM combina o maior banco
genético do mercado com a inovadora
tecnologia PowerCoreTM ULTRA e com
o Tratamento de Sementes Industrial.
Assim sua lavoura ﬁca mais protegida
durante todo o ciclo da cultura.

Pra que complicar?

Simplifique com Brevant™

Acesse e descubra em brevant.com.br

POWERCORE™ é uma tecnologia desenvolvida pela Dow AgroSciences e Monsanto. POWERCORE™ e Roundup Ready™ são marcas da Monsanto LLC.
Agrisure Viptera® é marca registrada da Syngenta Group Company. A tecnologia Agrisure® incorporada nessas sementes é comercializada sob licença
da Syngenta Crop Protection AG. Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® I desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred. Herculex®
e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC. LibertyLink® é marca registrada da Bayer.
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www.brevant.com.br | 0800 772 2492
™Marcas registradas da Dow AgroSciences, DuPont ou Pioneer e de suas companhias
aﬁliadas ou de seus respectivos proprietários. ©2018 Corteva Agriscience.
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Crianças de Aymorés
receberam parquinho
O projeto das integrantes do PDLF irá atender mais de 75 famílias
Mais um projeto do
Programa de Desenvolvimento de Liderança Feminina (PDLF) foi inaugurado no
mês novembro, desta vez na
comunidade de Aymorés,
em Formosa. Um parquinho
comunitário foi entregue pelas participantes do Grupo
Feminino de Aymorés, como
projeto de conclusão do Programa.
Aproximadamente
R$50 mil foram investidos
para colocar em prática o
projeto e atender mais de
75 famílias da comunidade,
onde as crianças poderão
O parquinho foi inaugurado no mês de novembro pela diretoria, integrantes do PDLF e comunidade
brincar em balanços, gangorra, escorregador, gira-giCooperativa.
ra, entre outros atrativos.
“Este é mais um projeAlém do terreno doato que a Copacol
do pelo morador
se orgulha em
Antônio Luiz River, porque sabecato, as integranEste é mais um
mos da dedicates receberam a
projeto que
ção de cada uma
ajuda das emprea Copacol se
destas mulheres
sas parceiras, da
orgulha em ver,
Prefeitura, e da porque sabemos para realizar tanda dedicação de tos sonhos. Nós
população
em
cada uma destas crescemos jungeral.
mulheres para
tos porque teO
presirealizar tantos
mos participação
dente Valter Pisonhos
ativa dos grupos
tol parabenizou
femininos
em
o trabalho das
suas comunidaparticipantes em
des. Todas as integrantes
beneficiar tantas famílias e
estão de parabéns pelos
destacou a participação dos
projetos”, afirmou Pitol.
grupos femininos dentro da
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Grupos Femininos

A Copacol realizou a formatura 28 mulheres

Superando limites e
realizando sonhos
28 mulheres concluíram o PDLF este ano
Foram 18 meses de
encontros marcantes e
horas intensas de estudos,
aprendizado, troca de experiências, superação e
realização, para chegar ao
fim de mais um Programa
de Desenvolvimento de
Liderança Feminina, realizado pela Copacol em
parceria com o Sescoop-Pr.
Em um momento
especial, as 28 participantes relembraram todos
os trabalhos realizados e
comemoraram os sonhos
alcançados, junto as suas
comunidades. Em uma cerimônia, realizada na Aercol em Cafelândia, as par-

ticipantes receberam seus
diplomas de conclusão, se
emocionaram e celebraram juntas com a diretoria
da Copacol mais esta conquista.
O presidente Valter
Pitol parabenizou todas as
participantes por toda de-

A Cooperativa
fica honrada em
ver mais uma
turma do PDLF
finalizando
seus projetos
e realizando o
sonho de muitas
pessoas

dicação para colocar em
prática todos os projetos
elaborados,
lembrando
cada um deles entregue as
comunidades.
“A Cooperativa fica
honrada em ver mais uma
turma do PDLF finalizando
seus projetos e realizando
o sonho de muitas pessoas.
Foram projetos importantíssimos, frutos do trabalho
de todas e desta maneira
continuaremos construindo a Copacol, que é formada por pessoas sérias e
dispostas a trabalhar para
o bem de todos. Parabéns
e sucesso a todas”, destaca
o presidente Pitol.
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Para transformar
vizinhos

Aproveite os benefícios dos
nossos cartões e garanta os

presentes de Natal

Visite a agência de sua cidade
36
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Com a Palavra
l Para nós é muito importante acompanhar todas as informações da Cooperativa, porque trabalhamos com suinocultura e avicultura e através do Aplicativo, temos na palma da
mão todas as informações que necessitamos. Foi uma grande iniciativa da Copacol em nos oportunizar mais esse canal
de informação. Isso facilita a nossa vida no campo e melhora
o nosso trabalho do dia a dia em nossas atividades. Parabéns
Copacol por nos proporcionar mais esse mecanismo de informação”. Fábio Dalmagro, cooperado de Cafelândia, um dos 10
contemplados com a camiseta do Atlético Paranaense, na enquete realizada no Aplicativo Cooperado Copacol.

l “Saio muito satisfeito desta reunião Conjunta
dos Comitês, por que vejo que mesmo apesar
de 2018 ter sido um ano de muitos desafios, a
Cooperativa através de um trabalho sério dos
seus diretores, consegue distribuir sobras aos
seus cooperados e isso mostra que quando se
pratica o verdadeiro cooperativismo, as coisas
acontecem. Vou para casa muito feliz, diante
dos números apresentados nesta reunião. Espero que em 2019, possamos ter resultados ainda
melhores”. Edicarlos Grizotto, cooperado membro
do Comitê Educativo de Jesuítas.

l “Foi um ano de muitas dificuldades e mesmo assim a Cooperativa anuncia sobra aos seus cooperados, é nesta hora
que vejo a importância de ser ter uma Cooperativa sólida e
que atua dentro dos princípios cooperativistas. Estou muito
contente com a complementação de preço para a avicultura,
diante de um ano adverso. Vamos continuar firmes no próximo”. Antônio Fanhani, avicultor de Formosa do Oeste.
l “Na produção animal os números não foram tão
bons quanto em anos anteriores, principalmente na
avicultura, mas mesmo assim vamos receber uma
complementação de R$ 0,30 centavos por cabeça
de ave. Já na produção de grãos, vimos que os resultados foram bons e diante disso vejo a importância da diversificação. É nesta hora que a Copacol faz
a diferença para nós produtores. Ela nos dá opção
e isso só é possível, porque temos uma diretoria
comprometida com a Cooperativa, mas acima de
tudo com o quadro social”. Regina do Carmo Tomé,
cooperada de Jesuítas.
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Ave Navidad com
farofa de maçã

Toques
& Truques
1.

Para limpar canecos ou panelas em
alumínio que ficam escuros, a dica é
colocar cascas de abacaxi para ferver
com água por aproximadamente 20
minutos, nestes mesmos recipientes
que deseja clarear.

2. Para deixar o inox do fogão brilhando,
pode ser usado uma solução de vinagre e bicarbonato. A dica é misturar
os dois ingredientes, umedecer um
pano com a solução e aplicar no inox.

3.

Ingredientes:
• 1 Ave Navidad Copacol
• 500g de farinha de mandioca flocada
• 2 maçãs fuji (cortada em cubos, com casca) e 4 maçãs para decorar
• 200g de uva-passa
• 2 talos de alho-poró em rodelas
• 1 cebola picada
• 400g de manteiga (em temperatura ambiente)
• 1 garrafa de cidra
• Sal a gosto

4.

5.

Para separar copos um do outro sem
quebrar é difícil, mas se mergulhá-los
em água fria e depois em água morna, irão soltar facilmente.
Para que espelhos de banheiro não
embacem por conta do vapor, a dica
é passar sabonete seco na superfície
limpa. Lustrar com um pano seco até
retirar todo o sabonete.
Para retirar cola de adesivos de várias superfícies, utensílios ou tecidos,
a dica é limpar com óleo de vegetal.
Umedeça um pano com o óleo e passe no local que deseja limpar. Após
retirar a cola, lave o local com detergente.

Modo de preparo:

1. Derreter 200g da manteiga e alourar a cebola e o
alho-poró, juntar a uva-passa e a maçã. Temperar com
sal e juntar a farinha de mandioca. Tostar rapidamente
a farinha e ajustar o sal. Preencher a ave com a farofa,
fechar a abertura e colocar numa assadeira. Amarrar
as coxas e as asas.

2. Derreter o restante da manteiga e pincelar sobre a
ave.Colocar as maçãs nas laterais da assadeira. Despejar a cidra(não despejar sobre a ave para preservar a
manteiga). Levar ao forno pré-aquecido em 180 graus
por duas horas. Regar com o caldo da assadeira de
tempos em tempos. Servir com ervas e maçã.
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Regiane Manoel Filipin – Grupo Feminino de Formosa do Oeste
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TEM AMOR NO NATAL.
TEM AVE NAVIDAD COPACOL.

