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as oportunidades principalmente no mercado
de carnes, conseguimos
transformar em resultados para a Cooperativa e
os produtores.
Acreditamos
que
2020, será um ano de
crescimento econômico
do nosso país e estamos
preparados para aproveitar estas oportunidades,
devido ao planejamento
de investimentos que realizamos, com destaque
para a ampliação da Unidade Industrial de Aves da
Unitá.
Agradecemos a participação e dedicação de
todos os nossos cooperados e familiares e juntos, vamos trabalhar para
alcançar bons resultados
em 2020. Aproveitamos
para desejar um Natal
abençoado e um ano
novo de realizações.

Valter Pitol

palavra do presidente

T

emos a satisfação de chegar ao
final de mais um
ano com bons resultados,
graças a participação do
nossos cooperados junto
as atividades que trabalhos em parceria.
Este trabalho integrado entre a Cooperativa, os
associados e colaboradores, permitiram alcançar
um crescimento de 12%,
que vão resultar em um
faturamento previsto de
R$ 4,3 bilhões.
E para compartilhar
com o nosso quadro social
estes resultados, vamos
distribuir R$ 91,3 milhões
em sobras, com a antecipação de 50% pagos em
dezembro e a outra metade, no início de fevereiro
de 2020.
Quando todos trabalhamos focados nos mesmos objetivos junto com
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RECONHECIMENTO

excelência nas
integrações
Os melhores produtores de aves, suínos, peixes e de ovos férteis
foram premiados pelos bons resultados obtidos no último ano

O reconhecimento aos
produtores que obtiveram os
melhores resultados do último ano, aconteceu no dia 1º
de novembro, em um evento
especial realizado na Aercol de
Cafelândia. Mais de 380 produtores, familiares e colaboradores
participaram da premiação.
Também estiveram presentes os diretores executivos
da Cooperativa, os conselheiros, os gestores das áreas de integrações e convidados.
Ao todo foram premiados
40 avicultores, seis piscicultores, quatro suínocultores e um
produtor de ovos férteis, além
da premiação especial para
os melhores de cada uma das
atividades, que foram estes: o
avicultor Amantino Passoni, de

4
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Nova Aurora, com a média de
407 pontos; o suinocultor Celso
Jasper, de Cafelândia, que obteve pontuação média de 581
pontos; o piscicultor José Francisco, de Ubiratã, com a melhor

Acreditamos que o
trabalho conjunto
sempre será a melhor
alternativa para o
crescimento de todos

remuneração média por quilo
de tilápia; e Wanderley Moreira
Cândido, de Cafelândia, que obteve a melhor média de pintainhos por matrizes.
O diretor presidente Val-

ter Pitol parabenizou todos os
produtores pelos ótimos resultados obtidos e pela dedicação
diária em suas atividades.
“É sempre uma satisfação
e orgulho para nós da Cooperativa ver o quanto nossos
cooperados estão crescendo,
superandos os desafios e conquistando melhores resultados
a cada lote. Por isso, acreditamos que o trabalho conjunto
sempre será a melhor alternativa para o crescimento de todos.
Que possamos juntos continuar promovendo o desenvolvimento de toda a nossa região”,
destaca Pitol.
Atualmente, a Cooperativa
conta com 809 avicultores, 146
suinocultores, 206 piscicultores
e 25 produtores de ovos férteis.

Premiação Especial

RECONHECIMENTO

Wanderley Moreira Cândido, de Cafelândia obteve a melhor média de pintainhos por matrizes

Avicultor Amantino Passoni, de Nova Aurora

Suinocultor Celso Jasper, de Cafelândia

Piscicultor José Francisco, de Ubiratã
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RECONHECIMENTO

Avicultores
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VALDECIR EFFTING

VENCESLAU CHERPINSKI

ADRIANA SQUIZATTO BERTOTTI

EVALDO SCHÚMANN

APARECIDO FERNANDES DA SILVA

VALDECIR JOSÉ BORTOLATO

ALCENO AHLMANN

SÉRGIO CRISTÓFOLI

ADEMIR EFFTING

CÉLIO BALDUSSI
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Avicultores

GENÉZIO CLEMENTE

SALVINO BUSS

CÉZAR HENRIQUE PINTO

PEDRO AFONSO PEREIRA

LOURENÇO BONIATTI

VALTER DE ALMEIDA

PAULINO STEIMBACH

ALCIDES LUNARDI

ALDAIR OLIVO
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RECONHECIMENTO

MATEUS DE LIMA
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RECONHECIMENTO

Avicultores

8

AMANTINO PASSONI

SIMÃO OENNING

LUCIMAR ANTONIO DA SILVA

VALDIR MEURER

LEODEGÁRIO JOSÉ DO REGO

ERMESON PAULO GONÇALVES

MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO

ARLINDO LUIS TOMÉ

CLAUDIO MIGUEL BRAGA

JOSÉ MANOEL TESSARO
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Avicultores

LUIZ CARLOS PAVÃO

ANTONIO MARCOS REATI

JOSÉ RIBEIRO SOARES

ELAINE PINHOLI BRESSAN

MIGUEL ASCÊNCIO NABARRO

MILTON ZANETTI

RODRIGO GRÍGIO

SIELY LOURDES DA SILVA PRIMILA

MORITANE SHONO
Novembro / Dezembro 2019 l No 98

RECONHECIMENTO

WALMIR PAINELI

9

RECONHECIMENTO

Piscicultores

ARI DOMINGOS MOTTER

IZAIR FUZÃO

JOSÉ FRANCISCO

MARCOS SASSI

TACÍLIO OENNING

VALDIR ROECKER

Suinocultores
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CELSO JASPER

JAIR IRINEU FELIPE

ADOLFO STEIMBACH

MARCOS OENNING
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A palestra foi ministrada pelo médico veterinário
especializado em agronegócio, Frederico Graça

Encontro entre produtores e equipe técnica foca biossegurança na produção

Um dos assuntos que estão em pauta no momento,
principalmente nas atividades
de produção animal, é a biossegurança da produção, que foi
tema de palestra direcionada
aos bovinocultores de leite. Realizada em dezembro, a palestra foi ministrada pelo médico
veterinário especializado em
agronegócio, Frederico Graça,
da empresa Vaccinar, parceira
da Cooperativa.
Frederico falou sobre as
novas tendências para produção de leite e a constante busca
pela superação dos desafios da
atividade, com foco nas ques-

tões de biossegurança.
Segundo ele, atualmente
a biossegurança está direta-

São vários os
fatores que se
devem adotar para
que possamos
manter e melhorar
ainda mais a
qualidade do leite
mente ligada à qualidade. “As
barreiras sanitárias devem ser
respeitadas, mas a biosseguridade não está ligada somente

a esta questão. Não adianta
termos uma boa proteção de
nossas estruturas, se não fizermos um bom manejo no dia
a dia. São vários os fatores que
se deve adotar para que possamos manter e melhorar ainda
mais a qualidade do leite”, disse
Frederico.
Há pouco tempo na atividade leiteira, o produtor Edson
Rech, se diz satisfeito com o
negócio. “Tivemos a oportunidade de visualizar durante a
palestra os riscos e como podemos melhorar a nossa realidade
de imediato, a médio e longo
prazo”, destaca Edson.
“Todos os participantes
tiveram a oportunidade de
vislumbrar, diante das suas realidades, oportunidades para
ganhos e melhorias sanitárias
e de segurança alimentar em
suas propriedades, atribuindo
assim cada vez mais qualidade ao produto final obtido em
nossas integrações”, destaca o
supervisor de suínos e leite Valdecir Mauerwerk.
Como forma de agradecimento a participação do
produtor no evento, no fim do
encontro cada um dos participantes ganhou uma caixa
térmica com a logomarca da
Copacol.
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Bovinocultura de Leite

Biossegurança é tema de
palestra para bovinocultores
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Suinocultura

Toda a mão de obra da atividade é realizada
pela família com as orientações técnicas

Produtores batem
recorde de remuneração
por cabeça de suíno
Suinocultores obtiveram os maiores índices zootécnicos registrados pela Cooperativa
O produtor de Cafelândia, Gilmar Oenning se destacou como o melhor suinocultor de novembro com 616
pontos. Ele também obteve
ainda um crescimento diários de 854.362 gramas.
Mas o que mais chamou
a atenção do produtor foi o
valor pago pela Cooperativa
por cabeça de suínos. Gilmar
obteve uma remuneração
recorde de R$ 42,30 por cabeça, sendo essa a maior já
paga pela Cooperativa.
“Eu esperava um lote
dentro da minha média, mas
quando vi o resultado, me
surpreendi. Isso é fruto do
trabalho das pessoas envolvidas na atividade na Cooperativa”, diz Gilmar.
Segundo ele, a sua média de remuneração na Copacol, nos lotes anteriores
era de R$36,00, mas no últi-
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mo lote saltou para R$ 42,30,
somados a mais R$ 2,00 devido a certificação, a remuneração final do lote chegou R$
44,30.
“Esses bons resultados
representam o bom trabalho da equipe técnica junto
ao produtor, além de refletir
todo o investimento que a
Cooperativa tem feito em sanidade, nutrição e genética
ao longo dos últimos anos”,
ressalta o gerente da integração suínos e leite, Leonardo
Dornelles.
Segundo Leonardo, apesar de ser um ano desafiador
para a suinocultura no que
se refere a sanidade e custos, pode-se afirmar que os
resultados zootécnicos para
os associados foram bastante
satisfatórios, com expressivos
ganhos para os suinocultores.

Melhor de
outubro

Outro produtor que também bateu recorde de remuneração, foi Jair Irineu Felipe, de
Nova Aurora. Ele se destacou na
atividade no mês de outubro e
recebeu uma remuneração de
R$ 41,16 por animal, com o primeiro lugar com 605 pontos. Ele
também foi o destaque na conversão alimentar viva de 1,80 kg e
crescimento diário de 1.112 gramas de peso vivo.

HERBICIDAS

Proteja sua lavoura. Faça um manejo eficiente de plantas
daninhas e tenha ainda mais produtividade.

Piscicultura

Herbicidas BASF Milho.
Manejo e proteção para
o seu cultivo.

PRODUTOS
Liberty

®

• Sem efeito residual em grãos
e solo.

ANUNCIO
Heat

• Amplo espectro de
controle de importantes
plantas daninhas
de folhas largas.

• Totalmente biodegradado
no solo e na água.

• Permite o plantio
e a emergência
da cultura “no limpo”.

• Controle de plantas daninhas
resistentes ao glifosato
e outras de difícil controle.

• Baixa dose de uso.

• Possibilita o controle
de amplo espectro de plantas
daninhas, tanto folhas largas
quanto folhas estreitas.

• Produto multicultura.

• Rápida atuação, evitando,
assim, a perda de produtividade
por matocompetição.

Basagran 600

®

• Ação rápida
na dessecação.
• Eficiente no manejo
de resistência de
plantas daninhas.

®

• Herbicida seletivo de ação
não sistêmico.
• Excelente no manejo
de resistência.
• Excelente controle
de picão-preto
e corda-de-viola.

Poquer

®

• Indicado para o manejo
de infestantes de folhas
estreitas resistentes
e de difícil controle
(capim-amargoso, azevém,
milho voluntário, etc.).
• Altamente seletivo.

• Adequado para melhorar
a ação de controle de
outros produtos.
• Alta seletividade.

0800 0192 500
facebook.com/BASF.AgroBrasil
www.agro.basf.com.br
www.blogagro.basf.com.br

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

Uso exclusivamente agrícola. Aplique somente as doses
recomendadas. Descarte corretamente as embalagens
e os restos de produtos. Incluir outros métodos de
controle do programa do Manejo Integrado de Pragas
(MIP) quando disponíveis e apropriados. Registros MAPA:
Heat® nº 01013, Basagran® 600 nº 0594, Poquer® nº 8510
e Liberty® nº 05409.
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Cooperativismo
14

Cooperados participam
do Encontro Estadual
de Cooperativas
2,8 mil cooperativistas participaram do evento realizado em Medianeira
Pela primeira vez, as
caravanas cooperativistas
de todo o Paraná se dirigiram até Medianeira para
o Encontro Estadual que,
desde a década de 1970,
quando foi criado, vinha
sendo realizado apenas
em Curitiba.
Os grupos foram recebidos no Centro de
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Queremos, com
isso, valorizar a
ação das nossas
cooperativas
em todas as
regiões e junto às
comunidades

Eventos da Cooperativa
Lar. Cerca de 40 ônibus
se deslocaram até lá para
levar mais 2,8 mil pessoas
entre cooperados, colaboradores, dirigentes, demais
lideranças ligadas ao cooperativismo paranaense,
seus familiares e convidados.
“Queremos, com isso,

Cooperativismo

valorizar a ação das nossas
cooperativas em todas as
regiões e junto às comunidades”, disse o presidente
do Sistema Ocepar, José
Roberto Ricken.
Promovido pelo Sistema Ocepar para celebrar
as conquistas do setor ao
longo do ano, o evento
também foi prestigiado
por autoridades, parla-

mentares e representantes
de entidades parceiras.
Entre as autoridades
presentes no evento estiveram: a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, os
secretários de Agricultura
Familiar e Cooperativismo e de Defesa Agropecuária do Mapa, Fernando
Shwanke e Elton Massarollo, respectivamente, o

governador Ratinho Junior,
os secretários estaduais da
Agricultura, Norberto Ortigara, do Planejamento
e Projetos Estruturantes,
Valdemar Bernardo Jorge,
de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio
Nunes, o prefeito e o vice-prefeito de Medianeira,
respectivamente, Ricardo
Endrigo e José Vani Graci.

Cooperativas faturam mais de
R$ 85 bi em 2019
As 216 cooperativas
paranaenses vinculadas ao
Sistema Ocepar seguem
apresentando
resultados
positivos a cada ano e em
2019 não foi diferente. “Apesar das adversidades climáticas vivenciadas no início
de 2019, das quais ninguém
esteve imune, as cooperati-

vas do Paraná devem confirmar
um crescimento no seu faturamento, ultrapassando R$ 85 bilhões, com resultados positivos
na ordem de R$ 3,5 bilhões e R$
2,6 bilhões em impostos arrecadados”, afirmou o presidente do
Sistema Ocepar, José Roberto
Ricken.
Em relação à 2018, o fatu-

ramento alcançado pelo setor registrou crescimento de
1,67%, já que no ano passado a movimentação econômica atingiu R$ 83,7 bilhões.
Atualmente, as cooperativas do Paraná possuem
mais de 2 milhões de cooperados e 107 mil profissionais
contratados.

Novembro / Dezembro 2019 l No 98

15

PREMIAÇÃO

Copacol é mais uma
vez premiada pela alta
produção de ovos férteis
A premiação regional é referente à 2018, pelo melhor lote na
produção de 188,07 ovos totais por fêmea Cobb Slow
O setor avícola está em
constante aperfeiçoamento e
evolução, em todas as etapas
de produção. Exemplo, são os
ótimos resultados de produção
de ovos férteis da Copacol e
dos seus cooperados, que receberam a premiação regional de
2018, pelo melhor lote na produção de 188,07 ovos totais por
fêmea.
O reconhecimento foi feito
pela empresa Cobb Vantres, que
é reconhecida como líder mundial no fornecimento de aves de
produção para frangos de corte
e em especialização técnica no
setor. O troféu foi entregue durante o VI Workshop Sindiavipar,
realizado em Foz do Iguaçu no
mês de novembro.
O cooperado que obteve

Francismar representou a Copacol e o cooperado Itamar durante a premiação

este resultado foi Itamar Ferrari,
que possui três núcleos de matrizeiros localizados em Moreira
Sales. “Para a Copacol e o produtor, é um orgulho receber
este reconhecimento, afinal é
resultado do trabalho realizado
diariamente em todas as etapas,

Colaboradores responsáveis pelo manejo diário dos matrizeiros
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além de todos os investimentos
em melhorias da atividade”, afirma.
Para o gerente de produção de pintainhos, Francismar
Sanches Perandré, este reconhecimento é de toda a equipe técnica da Copacol e dos colaboradores que buscam a excelência
no dia a dia da atividade.
“Trabalhando juntos conseguimos melhores índices de
produção, excelência nos processos e qualidade nos produtos
que chegam à mesa do consumidor. Estes resultados são frutos
dos investimentos realizados no
setor e que acompanham toda
a evolução da atividade. Todos
estão de parabéns por mais este
reconhecimento”, destaca.

O primeiro embarque com 20 contêineres
aconteceu 10 dias após habilitação
Com uma população de
1,3 bilhão de pessoas e um consumo per capita de nove quilos
de carne por habitante ao ano,
os analistas acreditam que o
apetite chinês está apenas começando. Consolidado como
um dos principais mercados
importadores da carne de frango, a China está agora entre os
mais de 40 países que recebem
os produtos processadas na Cooperativa Central Unitá.
“A solicitação para esta habilitação aconteceu em 2016 e
em novembro de 2019, ao lado
de outras duas empresas do
ramo alimentício, a Unitá pôde

enfim celebrar a notícia de estar no hall das empresas que
receberam o aval para atuar
neste mercado”, explicou o gerente de vendas do mercado
externo, Genézio Clemente
Junior.
O acesso ao mercado chinês representa a valorização
de diversos itens, que culturalmente são consumidos por
este público, entre eles podemos destacar a asa inteira, o
meio da asa, a ponta da asa,
pernas e pés. “Com o crescimento no abate de aves previsto para 2020, pretendemos
aumentar o portfólio de ven-

Crescimento

Unitá amplia
o mercado de
exportação com
a habilitação
para China
das para os chineses e assim
alavancar as vendas no mercado externo”, detalhou Junior.
O 1º embarque com 20
contêineres para o mercado
chinês, aconteceu 10 dias
após a divulgação da notícia
da habilitação. Com isso, a Cooperativa evidenciou o comprometimento e a agilidade
na entrega dos produtos,
fazendo com que esse novo
mercado já fosse atendido
dentro do ano de 2019 pela
carne processada na Unitá.
“Contar com uma Unidade Industrial de Aves moderna como a da Unitá, traz
inúmeros benefícios quando
fechamos parceria com outros países de alta demanda
de produção como a China.
Isto porque a nossa estrutura
permite que possamos oferecer flexibilidade e volume de
produção, qualidade e atendimento de especificações, nos
processos e produtos”, enfatizou o gerente de vendas do
mercado externo.

A China está entre os mais de 40 países que recebem os produtos da Central
Novembro / Dezembro 2019 l No 98
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EXPORTAÇÃO

1ª Cooperativa do
Brasil certificada para
exportação de peixes
Certificação BAP colocou a Copacol entre as únicas
duas empresas brasileiras rumo à exportação
Os produtos à base de Tilápia Copacol, assim como o
frango, ganharam o principal
espaço das gôndolas supermercadistas brasileiras, garantindo
aos consumidores o prazer de
uma vida saudável e um sabor
inigualável.
Com foco no novo Propósito Estratégico RG Copacol em
gerar Rentabilidade e Gerar valor
aos cooperados, colaboradores,
comunidade e clientes, a Unidade Industrial de Peixes, localizada em Nova Aurora, passou pela
auditoria para certificação BAP
(Best Aquaculture Practices), que
significa boas práticas de aquicultura.
“Para receber este certificado BAP a empresa precisa comprovar o compromisso com o
meio ambiente, a integridade
social, a saúde do animal e do
consumidor. A BAP é voltada
exclusivamente para produção
aquícola e pode ser realizada na
produção no campo, Fábricas
de Rações, Incubatórios e plantas de processamento”, explicou
a analista de qualidade, Meires
Aparecida Vecchio.
No mundo, são mais de
2 mil empresas certificadas (fa-

18
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A certificação BAP (Best Aquaculture Practices) significa boas práticas de aquicultura

zendas, produção de ração, incubatórios e plantas de processamento). No Brasil, a Copacol é

A Cooperativa se
preocupa com o
alimento que ela
oferece aos seus
consumidores

e é de fato incrível o
cuidado existente aqui

a segunda planta de processamento a ser certificada e a primeira entre as Cooperativas.
Realizada pela certificadora

NFS a auditoria permeou todo o
complexo Industrial, incluindo
todas as áreas de apoio. Ao fim
do processo, o auditor Alvaro
Proust enalteceu os cuidados e
a qualidade como a Cooperativa
conduz os processos na Indústria.
“Estou muito feliz em poder anunciar a certificação para
Copacol, pois comprovei como
a Cooperativa se preocupa com
o alimento que ela oferece aos
seus consumidores, e é de fato
incrível o cuidado existente aqui.
Com essa certificação, a Copacol
pode agora alçar novos voos e
atuar no mercado norte americano”, fundamentou Alvaro.

Um ‘Show de prêmios’
A nova campanha conta com 500 prêmios entre eletrodomésticos
e vale compras, além de um Renault kwid 0 km
Pensando em retribuir a
preferência dos seus clientes
e enaltecendo a importância
deles para o Copacol Supermercados, constantemente
as lojas da rede da Cooperativa promovem campanhas
em benefícios dos consumidores. Após o sucesso da
campanha ‘Pegue tudo que
Puder’, o Copacol Supermercados lançou durante o mês
de novembro a promoção
‘Show de Prêmios’.
Além de oferecer folders especiais durante toda
a semana, os clientes do
Copacol
Supermercados
agora têm mais um motivo
para continuarem fazendo
suas compras nas seis lojas
da rede. São eles: os 500

prêmios instantâneos, com
direito a eletrodomésticos e
vales compras. E para fechar
a campanha com chave de

Nosso intuito com esta
promoção é poder
contemplar o maior
número de clientes e
assim proporcionar
um fim de ano ainda
melhor para todos

ouro, o sorteio de um carro
0 Km, que acontecerá no
dia 31 de janeiro.
“Na Campanha Show
de Prêmios a cada R$70 em
compras o cliente recebe

COPACOL SUPERMERCADOS

A divulgação da campanha teve início no dia 21 de novembro com uma
carreata dos colaboradores pela cidade de atuação da loja

imediatamente uma raspadinha, com o sistema achou
ganhou e no verso do bilhete pode preencher seus dados pessoais para também
concorrer a um carro 0 Km.
Nosso intuito com esta promoção é poder contemplar
o maior número de clientes e assim proporcionar
um fim de ano ainda melhor para todos”, explicou o
gerente de operações dos
supermercados, Marcio Jair
Schmidt.
Para oficializar a campanha, as equipes dos colaboradores das lojas organizaram uma carreata pela
cidade de atuação da loja
na qual envolveu um número grande de pessoas.
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Comitês

Cooperados vão receber
sobras recorde de R$
91,3 milhões
Os valores referentes a cada atividade foram divulgados na
reunião Conjunta dos Comitês
As lideranças da Cooperativa integrantes dos comitês
educativos, participaram no
dia 13 de dezembro, da reunião conjunta que apresentou
as projeções dos resultados de
2019.
Durante a reunião foram
apresentadas a projeção de faturamento que deve alcançar
os R$ 4,3 bilhões, que representa um crescimento de 12%
em relação a 2018, o balancete contábil, a retrospectiva de
2019 e atuação da Receita no

20
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Funrural.
Segundo o presidente da
Cooperativa Valter Pitol, foi um

ano de resultados positivos
graças ao trabalho integrado
dos diretores, cooperados, co-

Presidente Pitol agradeceu a participação das coordenações dos comitês

Comitês

laboradores, parceiros e clientes, que permitiram alcançar
estes resultados históricos, que
serão destruídos conforme a
participação de cada produtor
nas suas respectivas atividades.
“São mais de R$ 91 milhões
que vamos distribuir para os
nossos cooperados, dinheiro
este que vai circular na região
impulsionado a economia e
fortalecendo o comércio local.
Se formos analisar, estes valores vão beneficiar e fazer a diferença para milhares de pessoas
na nossa área de atuação devido as oportunidades que geração geradas com a circulação
destes impressionantes resultados”, afirma o presidente Pitol. Para o produtor Mario Tessaro de Jesuítas, as sobras vão
proporcionar um final de ano
especial para a sua família. “Só
temos a agradecer a diretoria
da Copacol por este magnifi-

co trabalho que é realizado na
sustentação das nossas atividades com rentabilidade, que

nos proporciona uma vida com
mais qualidade nas propriedades rurais”, ressalta Mario.

Distribuição das Sobras
Para compartilhar com os produtores os resultados
alcançados com a participação de todos, a diretoria da
Cooperativa aprovou a distribuição de sobras com valores que ultrapassam os R$ 91.3 milhões, montante considerado recorde na Copacol.
Destes valores, uma parte foi antecipada no dia 18
de dezembro e a outra será paga após a Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 31 de janeiro de
2020.
Complementação de Preços Aves - Junho R$ 14.057.179;
Complementação de Preços Aves – dezembro R$ 21.860.229;
Complementação de Preços Suínos - dezembro R$ 600.000;
Distribuição de 45% das sobras R$ 49.257.467;
Juros s/ Capital - 6% (Previsão 2019) R$ 5.600.000;
Total destinado aos cooperados R$ 91.374.875.
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Solidariedade

UOPECCAN (Cascavel)

"Tilápia Outubro Rosa"
arrecada R$ 166 mil
Os hospitais beneficiados são do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Distrito Federal
Segundo o INCA (Instituto Nacional do Câncer)
o câncer de mama é o tipo
da doença mais comum entre as mulheres em todo o
mundo e corresponde hoje,
a aproximadamente 25% dos
casos novos a cada ano. No
Brasil esse percentual é de
29%.
Preocupadas com o
crescimento deste índice,
inúmeras empresas têm
abraçado a causa em prol da
conscientização e a Copacol
está entre elas, se mobilizando com diversas ações para
contribuir com o tratamento de milhares de pessoas
através da segunda edição
da Campanha ‘Filé de Tilápia
Outubro Rosa’.
Para cada embalagem
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vendida do filé, R$ 1 foi destinado para doação, totalizando 166.288 pacotes comercializados e mais de R$ 166
mil arrecadados.
As entregas das doações

Hospital Erasto Gaertner (Curitiba)

foram realizadas em novembro aos seguintes hospitais:
- UOPECCAN (Cascavel) R$33.568,00;
- Hospital Erasto Gaertner
(Curitiba) - R$52.560,00;

Solidariedade

- Hospital Alfredo Abrão
(Campo Grande (MS) R$9.744,00;
- IGESDF - Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do
Distrito Federal (Brasília) R$47.952,00;
- Hospital de Amor (Barretos)
- R$ 22.464,00.
Para o presidente da Copacol, Valter Pitol, o sucesso
da ação se deve a participação dos 885 supermercados
parceiros, colaboradores, cooperados e, principalmente,
dos consumidores que acreditaram nesta 2ª edição da
campanha.
“O objetivo principal foi
levar a esperança para milhares de pessoas que passam
pelo tratamento dessa doença. Nós, como Cooperativa,
atingimos a meta graças a
contribuição de todos”, ressaltou Pitol.
Segundo o presidente do Conselho Superior
da Uopeccan, Ciro Antonio
Kreuz, são atendidas por dia
mais de 1,5 mil pessoas e a
instituição precisa de aproximadamente R$ 12 milhões
mensais para fechar os seus
custos.
“Ações como esta são
importantes para manter a
estrutura do hospital que
atende pessoas de todo o
Brasil. Só temos a agradecer
ao presidente Valter Pitol e
todos os associados e colaboradores desta Cooperativa por ajudar no tratamento
de milhares de pessoas que
precisam de atendimento na
Uopeccan”, afirma Ciro.

Hospital de Amor (Barretos)

Hospital Alfredo Abrão (Campo Grande (MS)

IGESDF - Instituto de Gestão Estratégica de
Saúde do Distrito Federal (Brasília)
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Proerd

333 crianças se formam no
PROERD neste semestre
Nesta segunda etapa, os eventos do programa aconteceram nas cidades de
Rancho Alegre, Quarto Centenário, Moreira Sales e Formosa
Dizer não as drogas e
a violência é o princípio
que rege o Proerd (Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à
Violência), desenvolvido
em escolas de atuação da
Copacol em parceria com
a Polícia Militar.
Neste segundo semestre, 333 crianças de
Rancho Alegre, Quarto
Centenário, Moreira Sales
e Formosa concluíram o
Proerd.
Para o prefeito Rafael
Bolacha, de Moreira Sales,
o Proerd tem contribuído
de maneira positiva na
educação do município. “A
Copacol sempre foi uma
grande parceira de Moreira e através do Proerd
mostrou mais uma vez o
quanto se preocupa com
nossas crianças. Além disso, a Cooperativa oferece
emprego para milhares de
famílias da nossa região
por meio dos investimentos realizados aqui. Todos
nós somos gratos à Copacol”, destaca Rafael.
Somente este ano, o
Proerd formou 1.306 crianças e adolescentes em
nove cidades da região

Rancho Alegre d’Oeste

Quarto Centenário

Moreira Sales

Formosa do Oeste
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Reunião de integração dos novos cooperados contou com a participação de 146 pessoas

Cooperados

Novos sócios conhecem
a Cooperativa

Pitol destacou o trabalho ao longo dos 56 anos da Cooperativa

Para apresentar a história da Copacol e o seu
planejamento de investimentos das atividades da
agricultura e de integrações
a Cooperativa promoveu
uma reunião de integração
para os novos sócios.
Realizado na Aercol em
Cafelândia, a apresentação
foi realizada pelo presidente
da Copacol Valter Pitol, que
destacou o trabalho ao longo dos 56 anos da Cooperativa em prol do desenvolvimento dos associados e de
toda a região.
“É uma satisfação receber os nossos novos sócios
para apresentar o trabalho
que realizamos em cada ati-

vidade e as oportunidades
que todos podem participar conforme o interesse de
cada produtor. Vamos continuar investindo na expan-

Vamos continuar
investindo na
expansão dos nossos
negócios, para garantir
rentabilidade e
segurança dentro das
atividades

são dos nossos negócios,
para garantir rentabilidade
e segurança dentro das atividades que oferecemos

em parceria com os nossos
produtores”, ressalta o presidente Pitol.
Para Larissa Luiza Dalmagro que completou 18
anos, entrar como sócia da
Cooperativa é uma oportunidade de começar a planejar o seu futuro e dar continuidade nas atividades da
família.
“Meu avô e meu pai são
sócios enfim, toda a minha
família participa da Cooperativa e esta é uma oportunidade de seguir neste
caminho que até hoje vem
dando muito certo e promovendo a sustentação de
gerações”, afirma a jovem
Larissa.
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melhores e maiores

Produtores de leite - Outubro 2019

Produtores de leite - Novembro 2019

Produtores individuais

Localidade

Litros

Produtores individuais

Localidade

Litros

Edson Matias Rech
Adeilson Bonfim dos Santos
Anderson Hubner
Armindo Zuck
Flávio Tozzo
João Roberto de O. Coelho
Dealmar Eckstein

Cafelândia
Formosa
Nova Aurora
Cafelândia
Cascavel
Goioerê
Cafelândia

99.811
85.046
81.239
76.493
75.077
69.848
65.913

Edson Matias Rech
Anderson Hubner
Dealmar Eckstein
Flávio Tozzo
Adeilson Bonfim dos Santos
João Roberto de O. Coelho
Armindo Zuck

Cafelândia
Nova Aurora
Cafelândia
Cascavel
Formosa
Goioerê
Cafelândia

91.587
76.678
73.261
73.154
73.029
68.946
66.584

Devair Costa

Formosa

53.642

Devair Costa

Formosa

51.020

Frangos mistos - Outubro 2019
Produtor

Localidade

Pontuação

Adeilto Vieira Mota (Av.03)
Alcides Lunardi (Av.01)

Foz do Iguaçu
Cafelândia

429
428

Luiz Fernandes Weber (Av.02)
Lourenço Boniatti (Av.02)
Média Geral do Mês

Corbélia
Corbélia

426
426
375

Produtor

Localidade

Conversão alimentar

Luiz Carlos Pavão (Av.01)
Vilmar Grando (Av.05)
Roberto Alvicio Paetzold (Av.01)
Média Geral do Mês

Jesuítas
Tupãssi
Cascavel

1,538
1,576
1,588
1,701

Produtor

Localidade

Crescimento diário

José Heleno Milhome
Corimar Ribeiro de Assis
Amantino Passoni (Av.02)
Média Geral do Mês

Corbélia
Nova Aurora
Nova Aurora

74,08
74,02
73,72
67,12

Frangos Mistos - Novembro 2019

26

Produtor

Localidade

Pontuação

Ivair Dalmagro
João Sebastião
Hudson Fabiano Obuti (Av.02)
Média Geral do Mês

Cafelândia
Formosa
Goioerê

441
427
426
371

Produtor

Localidade

Conversão alimentar

Martim José Steimbach (Av.01)
José Moraes da Silva Filho
João Sebastião
Média Geral do Mês

Cafelândia
Nova Aurora
Formosa

1,578
1,582
1,584
1,748

Produtor

Localidade

Crescimento diário

Daiana Luana Viel
Ivair Dalmagro

Cafelândia
Cafelândia

76,30
75,87

Natalício Esser (Av.01)
Média Geral do Mês

Nova Aurora

75,15
67,13
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Terminadores de suínos - Outubro 2019
Localidade

Jair Irineu Felipe
Sérgio José Ferrari
Mário Pacheco
João Bosco Bortoletto
Orivaldo Delabeneta

Conversãoalimentar

Produtor

Localidade

Conversãoalimentar

2,581
2,582
2,599
2,602
2,649

Antônio Kammer
Nelson Mazorana e Outra
Gilmar Oenning
Lidomar Luiz Sartoretto
Wagner De Re

Cafelândia
Nova Aurora
Cafelândia
Jesuítas
Nova Aurora

2,526
2,528
2,546
2,567
2,570

Nova Aurora
Nova Aurora
Formosa
Jesuítas
Nova Aurora

Produtor

Localidade

Crescimentodiário

Produtor

Localidade

Crescimentodiário

Jair Irineu Felipe
Roberto José Kacprzak

Nova Aurora
Cafelândia

852,062
840,611

Gilmar Oenning
Lorivaldo Meurer

Cafelândia
Cafelândia

854,362
838,249

Mauro Aparecido da Silva
Flávia Bonesi Piovezan
Maria Eunice Raizi

Nova Aurora
Moreira Sales
Formosa

828,268
805,681
805,573

Milton Carlos Troian
Antônio Kammer
Edinaldo Augusto Barbosa

Cafelândia
Cafelândia
Tupãssi

835,947
835,740
829,179

Produtor

Localidade

Pontuação

Produtor

Localidade

Pontuação

Jair Irineu Felipe
Roberto José Kacprzak

Nova Aurora
Cafelândia

605
582

Mauro Aparecido da Silva

Nova Aurora

576

Sérgio José Ferrari
Mário Pacheco

Nova Aurora
Formosa

569
567

Gilmar Oenning
Antônio Kammer
Milton Carlos Troian
Nelson Mazorana e Outra
Lorivaldo Meurer

Cafelândia
Cafelândia
Cafelândia
Nova Aurora
Cafelândia

619
613
603
600
588

melhores e maiores

Produtor

Terminadores de suínos - Novembro 2019

Terminadores de peixes - Outubro 2019
Produtor

Localidade

Conversão alimentar

Mário Vicente Juk
Ari Domingos Motter
José Francisco

Cafelândia
Cafelândia
Ubiratã

1,292
1,311
1,318

Produtor

Localidade

Crescimento diário

Anselmo De Ré e Outra
Claudemir Ariati
Silvia Cristina Cadamuro Bueno

Cafelândia
Cafelândia
Formosa

3,44g
3,28g
3,19g

Produtor

Localidade

Rendimento de Filé

Claudemir Ariati
Mário Vicente Juk
Anderson Wilxenski da Silva e Outra

Cafelândia
Cafelândia
Nova Aurora

38,06%
37,99%
37,96%

Terminadores de peixes - Novembro 2019
Produtor

Localidade

Conversão alimentar

Romano Czerniej
Laudenir Holtman
Clair Burato

Cafelândia
Nova Aurora
Nova Aurora

1,345
1,354
1,362

Produtor

Localidade

Crescimento diário

Agnaldo Hinselmann
Pedro Avancini
Marcos Vander Sassi

Nova Aurora
Nova Aurora
Nova Aurora

3,34g
3,17g
3,15g

Produtor

Localidade

Rendimento de Filé

Carlos Alberto Marques Filho
Pedro Avancini
Agnaldo Hinselmann

Cafelândia
Nova Aurora
Nova Aurora

36,82%
36,64%
36,51%
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Apoio Cultural
28
28

O Futuro tem Copacol em
Iracema, Rancho Alegre e Goioerê
Mais de 469 alunos são beneficiados
com kits esportivos através do Apoio
Cultural
Uma das premissas
marciais, balé e teatro.
que regem o Propósito
Nesta segunda etapa,
Estratégico RG Copacol é
o repasse dos materiais e
o incentivo à educação,
uniformes aconteceu nas
esporte
e
cidades de
cultura em
Iracema do
todas as ciOeste, RanA Copacol sempre
dades
de
cho Alegre
se preocupou com a
atuação da formação de crianças e e
Goioerê,
C o o p e r a t i - adolescentes de toda a t o t a l i z a n d o
va. Através região, porque acredita 469 crianças
dele, a Copae adolescenque a educação é o
col pretenmelhor caminho para tes.
construir um futuro
de atender
Gislaine
melhor.
mais de 35
Pontes Fermil crianças
nandes, coaté 2023 por
ordenadora
meio de prodos projetos
jetos sociais como o Apoio
sociais da Copacol, destaCultural, Busão da Imagicou o objetivo do Apoio
nação, Proerd, CooperjoCultural, que vem de envem e Escola no Campo.
contro ao Propósito EstraPara alcançar esta
tégico RG.
meta, a Copacol desenvol“A Copacol sempre se
ve o Apoio Cultural, que
preocupou com a formadestina materiais esporção de crianças e adolestivos e acessórios, uniforcentes de toda a região,
mes e agasalhos para as
porque acredita que a
crianças que frequentam
educação é o melhor caos projetos em diversas
minho para construir um
modalidades, como futefuturo melhor para todos.
bol, voleibol, basquete, giTodas as crianças e a equinástica rítmica, dança, arte
pe envolvida neste projeto
circense, capoeira, deseestão de parabéns”, destanho artístico, música, artes
cou.
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Iracema do Oeste – Projeto Construindo Cidadania

Rancho Alegre d’Oeste – Projeto Cultura Alegre

Goioerê - Projeto Cultura e Desenvoltura

Professores encerram atividades
do Cooperjovem 2019

Cooperjovem

Professores após a apresentação dos projetos

Ao todo, foram desenvolvidos 15 trabalhos neste ano
O projeto Cooperjovem é uma parceria
da Copacol, o Sescoop/
Pr e escolas municipais
de Iracema, Nova Aurora, Formosa do Oeste e
Goioerê, cujo foco é a
cooperação. Neste ano,
foram desenvolvidos um
total de 15 trabalhos
e com participação de
aproximadamente
600
alunos dos quartos anos.
Para encerrar as ativi-

Ao todo, foram capacitadas 232 pessoas

dades de 2019, a Copacol
promoveu dois encontros com os professores,
pedagogos e gestores
educacionais dos municípios envolvidos no Cooperjovem.
O primeiro evento
aconteceu em 29 de novembro, no auditório da
Copacol em Cafelândia,
quando, na oportunidade, cada uma das escolas
participantes apresentou

o projeto desenvolvido
junto aos alunos durante
o ano.
INTEGRAÇÃO
O segundo encontro aconteceu no dia 3
de dezembro, quando a
Cooperativa promoveu
um jantar de confraternização com os os profissionais de ensino. Somente em 2019, foram
capacitadas 232 pessoas
da comunidade escolar,
por meio de treinamentos direcionados à educação cooperativista.
O evento também
contou com a apresentação de música do Coral
Infanto Juvenil CulturArte Copacol, que faz parte dos patrocínios que a
Cooperativa realiza dentro dos projetos de Apoio
Cultural em Jesuítas.
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COOPERJOVEM

anuncio
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Copacol e Syngenta premiam
os alunos destaques
Mais de 150 alunos foram reconhecidos pelos trabalhos desenvolvidos
Com o propósito de ampliar o número de crianças
atendidas por meio dos projetos sociais, a Copacol em
parceria com a Syngenta, desenvolve o Projeto Escola no
Campo, cujo objetivo é conscientizar alunos dos quintos
anos sobre o meio ambiente
e a prevenção do trabalho infantil.
Em uma cerimônia especial realizada na Aercol, em
Cafelândia, os mais de 150
alunos receberam presentes
e foram reconhecidos pelos
trabalhos desenvolvidos ao
longo do ano. Ao todo, 1.378
alunos das escolas de Cafelândia, Nova Aurora, Iracema
do Oeste, Jesuítas, Tupãssi,
Formosa do Oeste, Quarto
Centenário, Goioerê, Rancho
Alegre D’oeste e Moreira Sales participaram do projeto

neste ano.
Recebeu a premiação
especial por melhor desenho
um aluno por município, sendo eles: Nátaly Vitória Maciel
Virissimo, da Escola André
Luiz da Silva (Cafelândia), Maria Fernanda Silva Prado, da
Escola Eugênio Mezzon (Nova
Aurora), Cláudio Vinicius Lopes Sabaini, da Escola Professora Aparecida Rodrigues
Carneloz (Iracema do Oeste),
Mickael dos Santos Alcantara,
da Escola Padre Felipe Sierra
Ruiz (Jesuítas), Pedro José
Paiano dos Santos, da Escola
Rio Branco (Tupãssi), Lohan
Carvalho Marchini, da Escola
Nilza de Oliveira Pipino (Formosa do Oeste), Tais Bispo da
Fonseca, da Escola Germana
Afonso Moleiro (Quarto Centenário), Vitor Gabriel Soares
dos Santos, da Escola Cecília

ESCOLA NO CAMPO

Ao todo, 1.378 alunos participaram
do projeto este ano

Meireles (Goioerê), Emanuelly
Vitória dos Santos, da Escola
Manoel Medina (Rancho alegre), Gustavo Freitas Garcia
da Silva, da Escola Professora
Eulália Domingos de Oliveira
Zarantonelli (Moreira Sales).
Já na categoria frases, os
alunos destaques foram: Isabella Heloisa Vieira, da Escola
Theofânio Agapito Maltezo
(Cafelândia), Gustavo Henrique de Oliveira, da Escola Cecília Meireles (Goioerê), Felipe
Oenning Manarin, da Escola
Eugênio Mezzon (Nova Aurora).
Para encerrar o evento,
os presentes acompanharam
a apresentação de dança dos
alunos que participam do
Projeto Descobrindo Talentos, de Formosa do Oeste,
cujo tema foi ‘Prevenção contra o trabalho infantil’.
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GRUPOS DE JOVENS

Jovens participaram de
tarde esportiva
Mais de 50 jovens cooperativistas de várias regiões de
atuação da Copacol se reuniram para uma tarde esportiva
de integração dos grupos. O
encontro aconteceu na Aercol, em Cafelândia, e teve a
coordenação da Assessoria de
Cooperativismo da Copacol e
dos acadêmicos de educação
física do Centro Universitário
FAG (Fundação Assis Gurgacz), de Cascavel.
Diversas atividades fo-

Jovens de toda a região participaram das atividades

ram realizadas com foco no
desenvolvimento, cooperação, trabalho em equipe e

liderança, além de atividades
esportivas como vôlei e futebol.

Foco na integração e liderança
dos jovens cooperativistas
Desenvolver habilidades de liderança e de cooperação, estimular atitudes e
responsabilidades para atuar
nas atividades da família são
objetivos da Copacol quando

40 jovens participaram do treinamento
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se trata dos jovens cooperados, filhos e netos de produtores rurais.
Para isso, a Cooperativa
busca oportunizar as novas
gerações um aprendizado
e formação fundamentada
no
cooperativismo
através de cursos,
treinamentos
e
encontros de integração.
Nos dias 15 e
16 de novembro,
aproximadamente 40 jovens participaram de um

acampamento realizado no
Sítio Monte Carlo em Cascavel, com um total de 20 horas
e com a supervisão do instrutor, João Froes de Azevedo.
Os conteúdos desenvolvidos durante os dois dias
foram o trabalho em equipe,
planejamento pessoal e profissional, mudanças de atitudes, comunicação, relacionamento humano, motivação,
liderança, equilíbrio emocional, superação, entre outros
temas.
Além disso, os jovens participaram de trilhas e atividades de recreação.

sicredi

Março / Abril 2019 l No 94

33

COMUNIDADES

Cooperados conhecem
o RG Copacol
O novo ciclo do propósito estratégico será encerrado em 2023
Durante os meses de outubro e novembro, a Cooperativa realizou reuniões nas comunidades para apresentar o
novo Propósito Estratégico RG
Copacol. O objetivo foi compartilhar os projetos de desenvolvimento para os próximos
cinco anos e que são focados
no crescimento dos cooperados, colaboradores, comunidade e clientes.
Este novo ciclo do propósito se encerra em 2023 com
a meta de alcançar a rentabilidade de 5% nos negócios e
a geração de valor, além de
trabalhar todos juntos pelo
faturamento de R$ 6,5 bilhões.
O cooperado Roberto
Ricato, de Formosa do Oeste,
esteve presente na primeira
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reunião e está confiante no
crescimento. “Ficou bem claro
a preocupação da Copacol em
relação ao desenvolvimento
de todos os produtores em
suas atividades. Eu, como avicultor, estou bastante otimista
para os próximos anos, porque
desde quando eu iniciei nesta
atividade, só tenho visto crescimento” afirma.
Além disso, Roberto também falou da satisfação em
saber que a sua produção
alimenta milhares de pessoas em tantos países. “Quando
vemos toda essa evolução
da Copacol, que exporta para
tantos países, sinto um orgulho imenso em saber que o
que fazemos aqui no campo
com tanta dedicação resulta

em alimento para tantas outras pessoas do mundo todo”,
enaltece.
Durante os encontros
com os cooperados, o presidente Valter Pitol ressaltou que
as ações do RG Copacol são
propósitos estratégicos bem
definidos e que a Cooperativa
vem se desenvolvendo de forma sustentável.
“Nosso foco é na geração
de oportunidades de crescimento para os nossos cooperados, colaboradores, comunidade, clientes e fornecedores,
para que possamos construir
juntos um futuro sólido e seguro para todas as pessoas
que fazem parte da Cooperativa, principalmente para as futuras gerações”, destacou Pitol.

COMUNIDADES

Nova Aurora

Carajá

Central Santa Cruz

Palmitópolis

Iracema do Oeste

Jesuítas
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COMUNIDADES
36

Goioerê

Jotaesse

Melissa

Universo

Palmitolândia

Cafelândia

Novembro / Dezembro 2019 l No 98

Com a Palavra
l "Precisamos falar sobre os desafios da atividade em que os produtores enfrentam e terão que
superar ainda. As questões sanitárias precisam ser
discutidas em todas as épocas do ano para que
os produtores possam se prevenir e assim minimizar os índices de mortalidades e ter menos prejuízo. O futuro da piscicultura é muito promissor,
porque nós temos uma demanda aumentada de
proteína de maior qualidade". Carlos Augusto Gomes Leal, médico veterinário e professor da UFMG
(Universidade Federal de Minas Gerais), durante reunião da piscicultura.

l “É importante a diretoria vir até nós para
apresentar o que está acontecendo na Cooperativa. Vejo essa reunião como uma oportunidade para que a gente possa conhecer
as novas ações da Cooperativa e assim poder
crescer junto com ela. Para a produção de
grãos, este propósito vem como um reforço
para que possamos continuar produzindo
cada vez mais, com qualidade e segurança
de bons negócios”. Paulo Sanches Garcia – durante reunião de comunidade em Jotaesse.

l “É uma satisfação enorme participar do Cooperjovem em parceria com a Copacol. Só temos
a agradecer a Cooperativa por fazer a diferença na
educação do nosso município e que nos surpreende a cada ano. Goioerê cresce a cada dia, porque
a proposta do programa também oferece capacitação aos professores que conseguem trabalhar e
levar o aprendizado aos nossos alunos de maneira
prazerosa”. Aline Suellem Batista, secretária de educação de Goioerê..

l “Foi um momento muito marcante. No primeiro
instante a surpresa e logo nos exigiu repensar uma
forma apropriada que pudesse satisfazer as expectativas deles e também explorarmos ao máximo a
oportunidade que estava em nossas mãos. No decorrer da visita, a cada história compartilhada, cada
pergunta e cada sorriso das equipes que eram envolvidas, criaram-se laços de afeto e carinho. Se fosse
resumir essa experiência em uma palavra seria gratidão". Keli Aparecida da Silva Tenfen, Gerente Planejamento Logístico, durante visita dos alunos da APAE de
Cafelândia, nas áreas administrativas da Copacol.
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Tilápia Gratinada
com Queijo

Toques
& Truques
1. Para limpar a janela ou o box do banheiro a dica é misturar bicarbonato
de sódio, vinagre e detergente, aplicando sobre as superfícies sujas.

2.

Para deixar o banheiro com um cheiro agradável a sugestão é umedecer
um pedaço de papel ou lenço com
essência de preferência e colocar no
fundo do lixeiro, antes de colocar o
saco plástico.

3. Outra dica, agora para manter as pias
Ingredientes:
• 400g de filé de tilápia Copacol
• 400g de batatas cozidas e laminadas
• 200g de pimentão vermelho
• 5 dentes de alho picados
• 100g de cebola em tiras finas
• 500g de creme de leite
• 200g de parmesão ralado
• Folhas de tomilho fresco a gosto
• Azeite de oliva a gosto
• Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

(do banheiro ou da cozinha) limpas
e brilhosas por mais tempo, é utilizar
lustra-móveis.

4. Sabe aquele cheiro desagradável em

calçados? Para eliminá-los, a dica é
misturar álcool, amaciante e bicarbonato de sódio, borrifando algumas
vezes no local desejado.

Modo de preparo:
• Tempere os filés com sal e pimenta-do-reino.
• Em uma frigideira aquecida, despeje um fio de azeite.
• Sele os filés de tilápia, dourando dos dois lados. Reserve.
• Na mesma frigideira, com um pouco mais de azeite,
refogue a cebola e o alho.
• Acrescente o pimentão até refogar.
• Acrescente o creme de leite, sal, pimenta-do-reino e folhas
de tomilho frescas.
• Em uma travessa refratária despeje creme de leite, batatas
cozidas laminadas e filé de tilápia.
• Repita o processo, fazendo camadas.
• Finalize com o queijo parmesão.
• Leve ao forno por 20 minutos a 180 graus ou até dourar.
• Sirva em travessa coletiva
Rendimento de 4 porções
Tempo de preparo de 30 min
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Lourdes Bitiati Bianchini –
Grupo Feminino de Jotaesse

