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Vanduir Martini, Presidente do Conselho de Administração

Associados!
Vocês como
eu, talvez esperassem um
ano repleto de
coisas boas,
mas o ano de
2020 chegou
com promessas
e expectativas,
já no primeiro
dia do ano a
gente sorria e
com gratidão
começávamos a escrever uma nova
história. Porém, nos primeiros meses do ano, fomos aterrorizados com
a notícia de que um vírus invisível
e muito perigoso se espalhava pelo
mundo e logo chegaria até nós.
O tempo foi passando e observamos que esse vírus vai além daquilo que ele se apresenta, ele com sua
força, levou muita gente querida
para longe de nós, afastou famílias,
isolou pessoas e encobriu sorrisos.
Que ano cruel! Quantas perdas,
quanto vazio e quanta angústia.
Como viver bem um ano assombrado com um inimigo invisível e
mortal? Como viver bem sem poder
visitar, abraçar e confortar aqueles
que amamos?
A Copérdia tomou todas as

medidas necessárias para preservar a saúde e o bem estar de todas
as pessoas ligadas à organização.
Criamos um comitê para pensar
em ações diárias alinhadas com as
autoridades de saúde para conter o
avanço do vírus e cuidar das pessoas. Fomos aprendendo e nos adaptando todos os dias com os efeitos
do coronavírus. Foi uma verdadeira
escola, um tempo em que nos faz
pensar e repensar a nossa própria
vida, nossa história, nossas escolhas, um tempo difícil que nos faz
aprender, na marra, que a vida tem
sentido quando não pensamos só
em nós mesmos, mas elevamos nosso pensamento, carinho e atenção
para o próximo, não importa quem
este seja.
E, num ano de tantos desafios, a
Copérdia chega ao final do exercício comemorando resultados expressivos mesmo dividindo as suas
forças e atenções no enfrentamento
da Covid 19 e nas metas dos negócios da cooperativa. Fizemos de
tudo para minimizar os efeitos do
coronavírus e maximizar os resultados dos negócios. Alcançamos os
dois objetivos.
Num ano atípico para a economia, o agro deu, mais uma vez,
demonstração de sua força e capa-

cidade de suportar adversidades. O
ano foi excelente para carnes, grãos
e leite com rentabilidade atrativa
ao produtor rural. A Copérdia que
ainda não definiu como serão realizadas as assembleias gerais, vai
levar ao quadro social resultados
históricos, mais uma vez.

E quando 2020 terminar?
O que faremos?
Faremos o possível para que as
lições aprendidas nesse ano possam
penetrar a nossa razão e a nossa
alma, fazendo com que possamos
viver de maneira mais assertiva
aquilo que realmente vale a pena.
A vida! A Copérdia, como qualquer
empresa que está no mercado,
trabalha por resultados, mas coloca
as pessoas acima de tudo. Portanto,
terminamos o 2020 felizes pelos
resultados alcançados em faturamento e resultados e, principalmente, pelas ações eficientes na
preservação das pessoas em tempos
de pandemia.

Feliz Natal
e um venturoso 2021 a todos!
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HOMENAGEM

Na foto ao lado
estão Melânia
Gandolfi da Rosa
(e) e Tereza
Amália Brusltolin
(d) com 10 e 20
anos de Copérdia
respectivamente.
Elas foram
homenageadas por
tempo de serviço
à Copérdia, filial
de Itá e receberam
o presente das
mãos do Presidente
Vanduir Martini.
Após, pousaram
para foto tendo ao
fundo a bucólica
paisagem da região.
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NEIVOR CANTON

Um ano de muitos desafios e aprendizado,
mas de comemorar resultados no campo
É difícil, em um
olhar retrospectivo,
compreender e
conceituar com
exatidão o que foi
o perturbador ano
de 2020.
Os setores produtivos – e
em especial as cadeias da
avicultura e da suinocultura industrial – enfrentaram
duros obstáculos para seguirem em atividades.
A agricultura e a agroindústria – e aqui se incluem a
Aurora Alimentos, todas as
cooperativas filiadas e seus
mais de 66 mil cooperados
– foram aliados de primeira
hora nos esforços da sociedade brasileira no combate à pandemia do novo
coronavírus. Atendendo
orientações do Ministério
da Saúde e das autoridades
sanitárias, adotamos todas
as providências para assegurar a saúde, a segurança
e o bem-estar de todos que
trabalham em nosso meio.
É preciso dizer com todas as letras que a Aurora,
as cooperativas e os produtores honraram o seu
inarredável compromisso

de produzir alimentos de
qualidade para o Brasil
e o Mundo. Essa postura
revelou-se essencial, pois a
eventual falta ou escassez
de comida na mesa dos
brasileiros tornaria caótico
e imprevisível – sob o aspecto de segurança alimentar
– um quadro que era (e
continua sendo) delicado e
preocupante sob o aspecto
de saúde pública.
A base produtiva no
campo – com o apoio das
11 cooperativas agropecuárias filiadas – operou normalmente para geração das
matérias-primas essenciais,
como aves, suínos, leite e
grãos. Os cuidados e a prevenção chegaram ao campo.
Todas as reuniões, cursos e
treinamentos foram suspensos. A assistência técnica
aos produtores rurais foi
mantida, não apenas para
dar suporte à produção,
mas, especialmente para levar orientações sobre medidas e condutas de proteção
da família rural em relação
a Covid-19.
Nas plantas industriais
da Aurora foram intensificadas as medidas rotineiras
de profilaxia e higiene. As
pessoas integrantes de grupos de risco foram preventivamente dispensadas para

que aguardem, em casa, a
superação dessa fase e somente depois retornem ao
trabalho. Enfim, adotamos
uma rigorosa política de
proteção às pessoas. Isso representou novos e vultosos
dispêndios para as empresas de processamento de
proteína animal.

Todas as dificuldades
que se impuseram foram
contornadas e a Aurora,
como um grande e integrado sistema de produção,
não parou de trabalhar em
nenhum momento. Durante a pandemia cresceu o
consumo de alimentos e
a Aurora aumentou a pro-

dução para atender novas
demandas internacionais
puxadas pela China. Produzimos para o Mundo sem
jamais deixar de atender o
mercado doméstico.
Esse foi o mais admirável
feito de 2020: os produtores
rurais e as agroindústrias
foram os fiadores da segurança alimentar.
Em termos econômicos,
aumentamos a produção, as
exportações e os ganhos da
cadeia produtiva.
Em termos humanos,
perdemos o convívio do
nosso presidente Mário
Lanznaster, que nos deixou
saudades profundas e um
extraordinário legado de
obras e lições.
Enfim, impregnamo-nos
de resiliência, fé, coragem
e determinação para seguir
em frente. Um grande esforço coletivo permitiu que
nos adaptássemos a viver
no regime de calamidade
pública em que ainda vigora no País, cumprindo com
nossa obrigação de atender,
simultaneamente, aos clamores da segurança alimentar e da saúde pública

NEIVOR CANTON
Presidente da Cooperativa
Central Aurora Alimentos

DEZEMBRO 2020

4|

A PALAVRA DO PRESIDENTE

Num ano atípico de pandemia alcançamos

resultados históricos em nossos negócios
A Copérdia vai
fechar 2020
com resultados
considerados
extraordinários. Os
negócios tiveram
um desempenho
acima do planejado
em 2020 mesmo
sofrendo o impacto
do coronavírus.

Para o presidente da
Copérdia, Vanduir Martini,
foi um ano de ouro para os
produtores de grãos, suínos
e leite que, segundo ele,
nunca tiveram uma rentabilidade tão expressiva
quanto no ano que está terminando. O presidente faz
uma avaliação do ano e projeta um 2021 com desafios
importantes. Acompanhe a
entrevista a seguir.
JORNAL COPÉRDIA
– Presidente, como o Sr
avalia o desempenho da
Copérdia em 2020?
Vanduir Martini – Ainda
não contabilizamos o mês
de dezembro mas já é possível afirmar que com 11 meses apurados o desempenho
dos negócios foi extraordinário. Tínhamos o suporte
de um planejamento de
trabalho elaborado em 2019
para 2020 e, ao longo do
ano, fomos surpreendidos
com o mercado. Tivemos a
pandemia que, num primeiro momento, deixou todo
mundo apreensivo porque
não sabíamos o que viria.
O mercado reagiu bem, o
governo injetou recursos na
economia através da ajuda
às pessoas que por sua vez
priorizaram a alimentação

o que ficou comprovado
pelo crescimento nos volumes de vendas de carnes e
lácteos. Além disso, o mercado externo demandando
mais proteína animal, soja
e milho e a cooperativa que
atua nessa área teve um
retorno importante. Foi um
ano surpreendente porque
tivemos ampliação dos nossos negócios, aumentamos
as nossas escalas de produção e superamos com folga
as metas de faturamento
estabelecidas no planejamento. O resultado é que a
Copérdia alcançou o maior
faturamento e melhor resultado da sua história. Além
dos bons resultados dos nossos negócios teremos uma
fatia das sobras da Aurora
com quem realizamos as
nossas grandes operações.
Como a Aurora também
teve um ano bom por conta
do excelente momento dos
mercados interno e externo,
a parte que cabe à Copérdia
nos resultados é expressiva.
Então, a composição dos
resultados dos negócios e
parcerias da Copérdia foi
excelente fechando o ano
com maior faturamento da
história da cooperativa.
JC – Quais foram as principais conquistas obtidas
pela Copérdia em 2020,
além dos bons resultados
nos negócios?
MARTINI - Trabalharmos fortemente os pilares
velocidade, aproximação e
consolidação. Direcionamos
nossas ações e fortalecemos os pilares como mola
propulsora de gestão. Se
observarmos o crescimento que tivemos esse ano,
constatamos que o pilar
consolidação está firmando.
A aproximação ficou um
pouco comprometida pelas
recomendações dos órgãos
de saúde em relação ao
distanciamento preventivo
à Covid-19. Aproveitamos
oportunidades para expandir nossos negócios o que
também contribuiu para o
bom desempenho dos resultados e especialmente o
foco da equipe de trabalho
em atender todas as demandas do associado e cliente.

VANDUIR MARTINI: Presidente da Copérdia
Portanto, a consolidação
está muito ligada ao que
a equipe de trabalho está
fazendo no dia a dia e está
provado que a prioridade
continua sendo a excelência nos serviços prestados
ao quadro social.
JC – Foi possível implementar a política de expansão da Copérdia em 2020?
MARTINI – Em parte,
sim. Temos alguns projetos em andamento, algumas reformas que estão
sendo realizadas, algumas
unidades que estão sendo
construídas. Aceleramos
nossa atuação no Estado
do Paraná e recentemente
iniciamos um projeto na
aréa de suinocultura no
Mato Grosso do Sul para
atender a cota junto à Aurora. Já temos um trabalho
em andamento e estamos
avaliando as demandas de
produtores daquela região.
A Copérdia tem claro o que
precisa fazer em relação a
sua política de expansão.
Compramos volumes expressivos de milho do Mato
Grosso e presença física
na região com unidades
e produtores que vai nos

dar uma maior segurança
e uma estratégica melhor
no fornecimento de cereal.
JC – O que a Copérdia
conseguiu realizar esse ano
em atendimento aos pedidos das lideranças?
MARTINI - De acordo
com o plano de trabalho
a gente vem atendendo
os pedidos de reformas,
melhorias e ampliações.
Iniciamos as obras físicas
do projeto de uma nova
unidade armazenadora em
Papanduva que, estrategicamente, será importante
para recebimento de cereais e atendimento aos
produtores da região. Também adquirimos a unidade
de Bateias de Baixo de
Campo Alegre, Norte do
Estado, ampliamos o centro
administrativo e a Loja da
Matriz, reestruturamos as
unidades de Xavantina e
Piratuba, efetivamos a produção de energia através de
uma estação de fotovoltaica
e diversos projetos que
estão à mesa para serem
avaliados e implementados.
Investimos na fábrica de
rações de Concórdia para
fornecer ração peletizada

para gado de leite, investimos na unidade de Joaçaba.
Os grandes investimentos
são para desenvolver internamente o que a cooperativa já vinha fazendo porque a nossa preocupação
é atender a demanda do
cooperado tendo responsabilidade com os recursos.
Não é porque o ano foi bom
que vamos sair gastando
de forma desenfreada os
recursos da organização,
vamos investir de acordo
com as demandas, as necessidades, disponibilidade de caixa respeitando o
nosso plano de trabalho.
Não vamos atender a tudo
e a todos, afinal, os pedidos
são inúmeros. Estamos posicionados em quatro estados e todas as regiões tem
suas necessidades. O Rio
Grande do Sul, por exemplo, é um estado que tem
uma demanda de tempos
que é um investimento na
área de cereais e quando
a cooperativa dispor dos
recursos vamos fazer esse
investimento. Procuramos
atender a todos, tudo a seu
tempo.
continua
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–
Como o Sr
avalia o posicionamento da Copérdia frente à
Covid-19 com suas ações
em favor das pessoas e comunidades?
MARTINI - No início
se instalou um clima de
tensão porque era algo
diferente não vivido até
então pela nossa geração.
Reativamos o nosso grupo
gestor de risco para definir ações de acordo com
a evolução da pandemia.
A partir daí iniciamos a
adoção de medidas para
proteger as pessoas, o nosso maior patrimônio. Na
medida do possível demos
continuidade com os trabalhos da cooperativa, porém,
tomando todos os cuidados
sem interromper o processo produtivo. Afinal, a cooperativa não pode parar,
mesmo diante das dificuldades de uma pandemia. A
produção de leite, suínos,
grãos e aves, não para e
isso nos colocou em uma situação delicada. Passada a
fase inicial veio a parte de
exercer um dos princípios
do cooperativismo que é o

interesse pela comunidade. Destinamos recursos,
fizemos doações de equipamentos para hospitais e entidades que passavam por
dificuldades e buscamos
encontrar dentro de casa as
soluções para as demandas
que surgiam diariamente.
Atendemos dentro daquilo que entendemos como
necessidade prioritária. A
pandemia ensinou algumas
coisas importantes como
por exemplo, o quanto
somos vulneráveis em algumas situações. Atendemos
a todos os protocolos de segurança e procuramos nos
antecipar sempre com medidas importantes estando
sempre um passo à frente
em relação ao que era sugerido pelos órgãos de saúde.
A medição de temperatura
em Concórdia a Copérdia
foi pioneira. Outra decisão
importante foi o esforço da
cooperativa no sentido de
manter os postos de trabalho. Não reduzimos o número de colaboradores, pelo
contrário, aumentamos
em algumas unidades. O
apoio do governo também
foi importante ao injetar
dinheiro nas famílias. Não

acertamos em todas as
decisões e erramos em algumas leituras com base no
que estava acontecendo em
outros países. Mas sempre
pensando no melhor para
as pessoas e na superação
dos momentos difíceis.
JC – Qual o cenário para
a Copérdia para o ano de
2021?
MARTINI - Estamos
trabalhando na esteira de
um planejamento. Já mapeamos onde vamos investir em 2021. Entendemos
que o mercado vai continuar dando boa resposta e
oferecendo oportunidades,
porém, é provável que não
na mesma proporção deste
ano. Com base em tudo o
que passamos e observamos dá para esperar um
ano bom para a cooperativa que está inserida num
mercado de produção de
alimentos, um setor sensível para o mundo porque
as pessoas precisam se
alimentar em qualquer
circunstância. Observando
a economia dos estados e
o desempenho do PIB de
cada um fica muito claro

que aqueles que têm no
agro sua base econômica
estão melhores em relação
aos demais. Juntos, os estados produtores de alimentos sustentaram o PIB nacional. Em Santa Catarina
tem vagas de emprego e se
a economia está estagnada
de onde vem essas vagas?
Do campo, claro. Esse é um
setor irrigado com a força
do produtor e das cooperativas. Espero um 2021 de
muitos desafios, ainda sem
saber quais e em que proporção. Quem estiver preparado terá oportunidades
que outros não terão. Então
temos que fazer o tema de
casa ajustando os gastos,
fazendo um plano de trabalho, responsabilidade com
os investimentos e mantendo afinadas as equipes de
dirigentes, colaboradores e
associados.
JC – Como você imagina
a gestão da Aurora Alimentos agora sob a presidência
de Neivor Canton?
MARTINI – Espero que
ele tenha lucidez e sabedoria para fazer uma grande
gestão. O Neivor é um presidente justo e imparcial e

saberá tratar com isonomia
as 11 cooperativas filiadas
para o bem do sistema,
sem privilégio da Aurora
ou cooperativa A, B ou C. O
sistema Aurora vem funcionando bem e com o Neivor
na presidência acredito
que ficará ainda melhor.
Certamente o Neivor tem
em seu radar as necessidades que as cooperativas
têm no que se refere a
investimentos, mercado,
questões industriais. A Aurora presta serviço para os
cooperados das 11 cooperativas, então, precisa ter um
olhar apurado para com o
produtor. Confio e acredito
no Neivor porque se trata
de um dirigente cooperativista com uma história na
Copérdia quando promoveu mudanças importantes
no seu período enquanto
presidente. O Neivor é um
presidente de diálogo franco e transparente. Vamos
construir soluções juntos!
É nisso que acredito e confio. Feliz Natal e Próspero
Ano Novo!
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ADEMAR DA SILVA

Um ano com pandemia e prejuízos no
calendário dos programas sociais
O 2020 é um
ano para ser
comemorado. No
conjunto econômico
superamos todas as
metas estabelecidas
para os negócios no
ano.
As atividades vinculadas
ao nosso cooperado tiveram
um desempenho bem acima
de toda e qualquer expectativa em relação a preços,
proporcionando um ano de
rentabilidade para o produtor rural.
Porém, ao longo de 2020
enfrentamos contratempos
na cooperativa como, por
exemplo, dificuldades em
cumprir o calendário dos
programas sociais forçando
o cancelamento de eventos
programados para o ano.

Tivemos que cancelar a
maior parte dos programas
de qualidade, adiamos o
Unicoper e não realizamos
nenhuma atividade do Cooperjovem, uma vez que
as escolas estavam com as
aulas presenciais suspensas.
Em relação aos núcleos
femininos, tivemos que mudar a forma de contato não
realizando encontros presenciais e só se conectando
com as associadas através de
vídeo conferência, mas, pelo
menos conseguimos realizar
algumas atividades graças
aos recursos da tecnologia.
O ano de 2020 deixou
uma lição a partir da pandemia do quanto somos frágeis
e como devemos nos adaptar
rapidamente às mudanças
sociais e econômicas e no
convívio com as pessoas que
gostamos. Foi um aprendizado e tanto.
Em relação ao ano de
2021 tenho grande expec-

tativa e convicção de que
será um ano bom, principalmente, no convício social. Se
for encontrada uma vacina
eficiente que proteja as
pessoas do coronavírus, será
um grande avanço, caso contrário, as restrições vão continuar e teremos problemas
para realizar o calendário de
eventos sociais.
Temos previsto para o
ano que vem sete programas
DE OLHO, três QT e um
Unicoper, além de iniciarmos dois DE OLHO na região UM, no Planalto Norte.
Estamos programando para
voltar com os encontros
dos núcleos femininos nas
comunidades de forma presencial. Porém, isso só vai
acontecer se a pandemia
acabar.
Em relação a economia,
vejo que será um ano bom
para quem produzir com
qualidade e volumes e, acima de tudo, tiver controle

ADEMAR DA SILVA: 1º Vice-presidente da Copérdia
com gastos na atividade.
Fazendo o dever de casa,
será mais um ano de boa
rentabilidade para os pro-

dutos agrícolas.
Desejo a todos um Feliz
Natal e próspero Ano Novo!

VALDEMAR BORDIGNON

O ano de 2020 foi histórico para carnes e grãos
e o início de 2021 não será diferente
O ano de 2020 foi
surpreendente!
Iniciamos o período sob
desconfiança e logo apareceu a pandemia para
agravar o quadro deixando
a sociedade em pânico,
porém, para o agronegócio
o ano foi excelente. Para o
produtor e atividades agropecuárias, o 2020 foi o ano
de melhor rentabilidade,
fruto do aumento do consumo de carnes pela mudança
de hábitos das famílias que
passaram a fazer as refeições em casa em função da
pandemia.
O aumento no consumo
puxou o preço de vários
produtos, especialmente
as carnes e grãos, produtos
que mais tiveram valorização ao longo do ano. Além

do consumo interno uma
forte procura externa com
vendas de grandes volumes
para outros países ajudaram a valorizar o produto e
melhorar a rentabilidade do
produtor em 2020.
Nas últimas décadas
nunca tivemos um ano tão
bom quanto esse que está
terminando, mas precisamos lembrar que os custos
de produção de carnes,
especialmente, também
aumentaram com a valorização do dólar. Mas, falar em
R$ 9, R$ 10 o kg do suíno,
uma saca de soja a R$ 180 e
milho a R$ 80 nunca vimos
isso na história recente.
O ano foi de oportunidade para os produtores
ganhar em dinheiro, se
capitalizar e estruturar
para momentos difíceis
que virão no futuro. Para
o sistema cooperativo que
trabalha com atividades

VALDEMAR BORDIGNON - 2º Vice-presidente da Copérdia
agrícolas foi o melhor ano
de todos os tempos. A Aurora que exporta grandes volumes também comemora
um grande ano alcançando

resultados extraordinários.
Os anos de dificuldades
para a Aurora ficaram pra
trás e 2020 compensou anos
de vacas magras.

Em relação a economia
o 2020 foi de instabilidade,
volátil e oscilação, o desempenho não foi o esperado e
longe da performance do
agronegócio. Ainda assim a
economia fecha o ano com
menos queda do que os
especialistas imaginavam.
Para o ano que vem,
imagino que teremos mais
dificuldades em relação
a 2020, mas ainda assim,
será um ano bom para o
agronegócio com preços
atrativos para as carnes.
O ano vai começar com o
dólar em queda e não sabemos em que patamar vai se
estabilizar. De modo geral
o 2021 deverá ser um ano
bom para o agronegócio
sem grandes dificuldades
à economia. Não imagino
que o novo ano vai ser tão
bom quanto foi o 2020, mas,
ainda assim, acredito num
ano positivo.
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FLÁVIO ZENARO

O ano de 2020 foi atípico e certamente vai
ficar marcado na história da Copérdia
Iniciamos o ano
de 2020 com
expectativas
positivas para um
bom ano.
O Brasil a caminho das
reformas, Tributária e Administrativa, que muito bem
fariam ao país em busca da
redução do Custo Brasil,
possibilitando melhorarmos
ainda mais nossa competitividade com o mercado
externo.
O Agronegócio também
apostava em um ano de
agregação de valor e crescimento, tendo em vista
as oportunidades com a
demanda mundial por proteínas, bem como o atrito
comercial entre EUA e China, que possibilitariam ao
Brasil elevar os volumes de
exportações tanto de carnes
quanto de grãos.
Então surge a COVID 19
e, do dia para a noite, todas
as expectativas positivas
passam a virar incertezas
neste cenário desconhecido
que ficou conhecido como
Pandemia.

Porém, o povo, bem como
o produtor brasileiro sempre se superam perante as
dificuldades. O Governo,
de forma rápida, tratou de
preservar a economia com a
injeção de recursos através
da ajuda emergencial e, aos
poucos, fomos percebendo
que nosso maior desafio
seria o de zelar pela vida e
a saúde da população, bem
como, dos colaboradores e
produtores da Copérdia.
E assim, durante todo
o ano, a Copérdia buscou
todas as medidas orientativas e de proteção para
assegurar a saúde de seus
colaboradores, clientes,
associados e suas famílias.
Desta forma, conseguimos
manter o atendimento e as
produções com os mínimos
impactos gerados pela COVID.
Enquanto muito se falava em lockdown e ficar em
casa, o produtor e a equipe
Copérdia trabalhavam de
sol a sol para garantir a
produção de alimentos e
auxiliar para que todos pudessem ficar na segurança
dos seus lares, mas com a
geladeira e despensa abastecidas com alimentos.

ECONOMIA
Embora a economia termine o ano no campo negativo quando se observa o PIB do país, ainda assim
está muito melhor do cenário catastrófico que muitos analistas previam. Devemos encerrar o ano com
uma redução do PIB na ordem de 4,4%, muito abaixo
dos 9% de queda previstos inicialmente. Inclusive o
Brasil está entre as economias do mundo que menos
reduziram o PIB com a Pandemia neste 2020.

FLÁVIO MARCELO
ZENARO: Diretor Geral
da Copérdia
2021
Para 2021 com a disponibilidade das vacinas
contra a COVID, estamos
confiantes que teremos
um ano de crescimento
econômico e também
um ano de oportunidades para o Agronegócio, para a Copérdia,
Aurora e produtores.
Hoje somos reconhecidos como um dos principais fornecedores de
alimentos para o mundo
e devemos manter essa
posição produzindo ali-

FAMÍLIA COPÉRDIA

AGRONEGÓCIO
Quando analisamos o
Agronegócio, este mais uma
vez segurou a economia do
país e, mesmo com a Pandemia, encerramos o ano com
crescimento de praticamente 1,5%, destaque para os
mercados de carnes e grãos.
Com esse crescimento as
cadeias produtivas, desde
os produtores até as agroindústrias, comemoram um
excelente ano.
A Copérdia bem como a
Aurora e seus colaboradores
não pararam um dia sequer.

mentos de qualidade,
seguros e na quantidade
que o mundo necessita.
Também
acreditamos
que nossos Deputados
e Senadores, assumam
seu compromisso com o
país e de forma responsável aprovem as tão
aguardadas Reformas
Tributárias e Administrativas - as quais possibilitarão ao Brasil a retomada de investimentos,
emprego e aquecimento
econômico.

Mantiveram toda assistência técnica e suporte aos
produtores afim de que
nenhum processo produtivo,
seja de suínos, aves, leite ou
fornecimento de insumos
para o plantio e alimentação para os planteis fosse
comprometido e, assim,
garantiram da produção do
alimento de qualidade para
a mesa dos consumidores.
O ano se encerra e mesmo com todo o tumulto da
Pandemia ainda podemos
comemorar, mantivemos

nossa proximidade com os
produtores e associados,
mesmo respeitando o distanciamento social, preservamos os empregos, aliás,
geramos empregos neste
período e estamos fechando
um ano com crescimento
significativo no faturamento e excelentes sobras - as
quais serão destinadas a
Assembleia Geral de Homologação para as devidas
destinações, em forma de
capitalização e devoluções
aos associados.

Queremos encerrar agradecendo a todos os produtores, associados, clientes, fornecedores e colaboradores que de forma cooperativa uniram esforços e
propósitos para tornar as dificuldades que surgiram
em 2020 em oportunidades para encerrarmos o ano
comemorando resultados positivos.
Desejamos que no novo ano mantenhamos este
mesmo espírito de união, onde todos possamos prosperar e fortalecer ainda mais esta grande família
chamada Copérdia que une as famílias dos produtores, fornecedores, colaboradores e a sociedade onde
estamos presentes.

Feliz Natal e
próspero 2021
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ADRIANO VILBERT

O 2020 foi de expectativas e incertezas,
mas de bons resultados para o agro
O ano iniciou com
grandes expectativas
e planos que haviam
sido traçados.
Logo no início do ano,
com a chegada do novo coronavírus, tivemos todos que
encarar muitas mudanças
e novos aprendizados, para
enfrentar as adversidades
que vieram, tanto nas nossas atividades empresariais
quanto na vida pessoal.
Nesse ano atípico para todos, também tivemos muitas
coisas boas. As restrições de
convívio social nos proporcionaram maior convívio e
proximidade com a família.
Apesar de todos os desafios, mais um ano se encerra, mais um ciclo do nosso
tempo se fecha e esse é um
momento de reflexão, de

ponderação e de gratidão.
É tempo de olhar para o
que passou e avaliar os planos que foram traçados, o
caminho que foi percorrido,
as metas e os objetivos que
foram alcançados e ser tolerante conosco pelo que ficou
por fazer e por dizer.
Com a dedicação da
equipe de colaboradores,
a participação dos associados, clientes e parceiros, foi
possível chegarmos ao final
do ano com motivos para comemorar o atingimento das
metas propostas e o alcance
de ótimos resultados.
Em meio às restrições
que ainda temos, precisamos brindar às conquistas
e os aprendizados desse
ano que se finda e saudar
os novos desafios que virão
em 2021!
Vamos olhar para frente,
refazer planos, vislumbrar
novos horizontes, ter espe-

rança e abrir o coração para
novos sonhos, sem qualquer
sentimento negativo. Que o
Ano Novo traga paz, que a
fé seja renovada e fortificada no coração de cada um.
Que o nosso ser supremo nos
oriente, proteja e abençoe a
todos com um ano de muitas
alegrias, saúde, amor e realizações.
Que o Natal seja iluminado, com muita paz,
alegria, saúde e, sobretudo,
com muito amor, sabedoria
e otimismo! Que no ano
novo possamos continuar
caminhando juntos, sempre
dispostos para aprender
algo novo!

Feliz Natal
e um Ano Novo
muito próspero!
Boas Festas e Felicidades!

ADRIANO MIGUEL VILBERT: Diretor Administrativo e
Financeiro da Copérdia
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SILVONEI CONTE

Um 2020 de
fortes emoções
Tivemos um ano como
diriam os consultores,
de fortes emoções,
iniciando com boas
perspectivas, passando
por uma pandemia
que afetou diversos
setores da economia,
trazendo insegurança
no mercado em geral,
alta de câmbio e guerra
política.
Inicialmente sobrou mercadorias, e logo na sequência tivemos escassez de
algumas matérias primas
e alta das comodities. Enfim, um ano de grandes
mudanças e de uma instabilidade jamais vista.
Diante disso tudo, podemos
fazer um balanço geral das

atividades de Supermercados, Agropecuária, combustíveis e Cereais, e, podemos
dizer que foi excelente. Conseguimos ao meio de tanta
turbulência, nos mantermos
estáveis, sempre mantendo
nossas atividades bem alinhadas e graças a participação efetiva, da confiança
que os cooperados e clientes
tiveram com a Copérdia e do
esforço e comprometimento
da equipe de trabalho, estamos fechando um ano com
chave de ouro. Percebemos
neste ano de instabilidade,
o nosso cooperado ainda
mais ativo com a Copérdia, demostrando a confiança que temos no mercado.
Vemos para 2021, um horizonte ainda um pouco turbulento e como sempre foi,
desafiador, porém um ano
com grandes oportunidades.
Assim é que a equipe da Copérdia que com seus quase
17 mil cooperados e mais de

SILVONEI CONTE: Gerente da Regional 3
1350 colaboradores, aprendeu a olhar para os desafios.
Temos sim problemas para
serem corrigidos, mas para
cada problema temos uma
oportunidade e é neste foco
que concentramos as nossas
forças, olhando para frente,
visualizando a melhoria
dos processos, buscando o
crescimento, pois é desta

maneira que conseguimos
oportunizar mais famílias de
Cooperados, bem como os
colaboradores, a continuarem crescendo, melhorando
a renda de suas famílias e
consequentemente a qualidade de vida das pessoas.
Quero agradecer a todos
os gerentes de unidades
da regional 03 bem como

seus liderados que estão
na linha de frente sempre
buscando dar o melhor de si
no atendimento aos Cooperados e que em mais um ano
fizeram a diferença na Copérdia. Agradecer também
a direção da Copérdia, ao
Gerente Comercial Rudimar
Bieluczyk, pela oportunidade e confiança no trabalho da equipe da Regional,
sempre dando as direções
e apoiando nas ações que
impactam na melhoria do
atendimento dos nossos cooperados. Agradecer todos
os fornecedores e parceiros
de negócios por nos ajudar
a trazer o que tem de melhor no mercado aos nossos
produtores.

Desejar a toda Família
Copérdia, um feliz e Santo Natal, cheio de Saúde,
Amor e Paz e um feliz 2021
com muita Fé e esperança.

Cooperado Copérdia produz
leite com um “Q” a mais.
Os produtos da marca Tortuga® favorecem o aumento
da produtividade e do lucro. Afinal, leite de qualidade
é mais valorizado pelo mercado.
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IVAN PERIN

Num ano desafiador, a equipe soube enfrentar
as dificuldades com a força da cooperação
“O sucesso de toda
organização, está nas
mãos das pessoas que a
constroem no dia a dia.
O 2020 foi um ano diferente, de muitos desafios. Foi um tempo de lidar com o novo, ficar
cara a cara com várias fragilidades e, ainda
assim, nossa equipe mostrou que sabe reagir
diante das dificuldades e ter muitas conquistas
e vitórias para celebrar, mesmo em um ano tão
desafiador.
Tenho muito orgulho de fazer parte de uma
equipe de pessoas tão engajada com propósitos!
Para 2021 desejo que todos continuem
sonhando, batalhando e fazendo a Copérdia
acontecer. Que o espirito de união continue
sendo nosso alicerce para atravessar os dias.

Feliz Natal
e um 2021 de muita
saúde, paz e vitórias!

IVAN PERIN:
Gerente da
Regional 1
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LINDOMAR PILONETTO

O nosso compromisso é com a qualidade de
vida dos nossos cooperados o tempo todo
A Copérdia, ao passar dos
anos, vem mostrando seu
trabalho e consolidando
sua atuação na Região
de Joaçaba, cumprindo
importante papel junto aos
cooperados seguindo seus
princípios e valores.

perados, inserindo o agronegócio
regional em um patamar internacional, possibilitando a continuidade do crescimento do produtor.
Para 2021 esperamos continuar
contando com nossos cooperados,
crescendo juntos e buscando a
cada dia mais a sustentabilidade
do agronegócio. Estamos reafirmando o nosso compromisso com
a qualidade de vida dos nossos
cooperados investindo em tecnologia, inovação e valorização
do capital humano presente no
campo e na vida dos produtores.
Tudo o que somos é firmado em
princípios e valores, tudo o que
somos vem do campo.
Que em 2021 possamos continuar juntos compartilhando
nossas conquistas e alegria com
muito entusiasmo.

A visão da Copérdia é baseada
na transparência, compromisso
com o campo e aproximação com
as pessoas como previsto nos pilares da atual gestão.
A Copérdia segue investindo
em infraestrutura, colaboradores
e conhecimentos para seus cooAF_Syn_An_260x16_MeiaPag final.pdf

Desejamos um Feliz Natal e
Ano 2021 de Muitas Realizações.
1
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• Controle superior da ferrugem
e outras doenças da soja.
• Muito mais dias de proteção.
• 2 aplicações para o máximo
potencial produtivo.

Pode comparar:
aplicourendeu.com.br
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Elatus
Aplicou, rendeu.

Informe-se sobre e realize o Manejo Integrado de Pragas.
Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.
©Syngenta, 2015.
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LINDOMAR
PILONETTO:
Gerente da
Regional 2
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RUDIMAR BIELUCZYK

Superamos as metas com trabalho e união e
estamos prontos para os desafios em 2021
Com o foco no bom
atendimento, qualidade
dos produtos, serviços
e a satisfação dos
clientes e cooperados,
conduzimos com a
equipe os negócios
de agropecuária,
supermercados e
postos de combustíveis
durante este ano de
2020.
Apesar das adversidades
e incertezas motivadas pela
chegada do novo coronavírus, vimos na prática a
coragem, a garra e a dedicação de toda a equipe de
colaboradores da Copérdia
para superar as metas traçadas e planejadas. E é
por isso que temos a plena
certeza de que estamos no
caminho certo.
Com foco sempre no
associado, colocamos os pilares da direção em prática:
criando uma gestão baseada na velocidade, aproximação e consolidação.
Fazendo uma avaliação
dos mercados onde estamos
inseridos, vimos as exportações de carnes e grãos,
resultarem em condições
propícias para melhoria do
agronegócio brasileiro em

2020. Observamos melhorias na condição econômica
financeira do associado e
alegria por uma boa safra e ótima remuneração.
Quando estes fatores se
somam, as perspectivas
são melhores por parte dos
cooperados.
Soubemos trabalhar
bem na adversidade, encontramos solução para não paralisar os processos de produção e nos antecipamos
aos mercados. Os parceiros
comerciais estiveram junto
conosco, criamos campanhas e desfrutamos destas
condições. Houve aumento
do volume de negócios, e
isso permitiu o crescimento
do faturamento e participação de todas as linhas,
em especial no mercado de
insumos, nutrição animal,
ferragens e equipamentos
agrícolas.
O crescimento médio
anual no negócio agropecuária foi de 14% nos últimos
8 anos, enquanto que em
2020 devemos passar de
30% de crescimento. Ao
todo as 55 lojas agropecuárias deverão faturar mais
de R$ 600 milhões.
Os supermercados também surpreenderam. Com
o advento do coronavírus
as famílias se isolaram e
trocaram as refeições em
restaurantes por comida
caseira. Esse novo hábito
aumentou o consumo de
alimentos e o reflexo ime-

pelo espírito cooperativista,
responsável e empreendedor. Nosso empenho é
para ampliar a segurança
do cooperado, oferecendo
bom atendimento e que ele
tenha acesso às novas tecnologias que lhe garantam
um ambiente confiável para
produzir e fazer negócios.
Queremos agradecer a
Direção, associados e colegas de trabalho. O que
já alcançamos foi fruto de
trabalho, união e mérito
de todos. Vamos juntos trabalhar para que o ano de
2021 seja ainda melhor, pois
juntos somos mais fortes e é
nisso que acreditamos.
Desejamos que a paz e a
coragem sejam constantes
todos os dias de 2021 para
que as realizações alcançadas neste ano, sejam apenas
sementes plantadas dos
frutos que serão colhidos
no ano vindouro.

RUDIMAR BIELUCZYK, gerente comercial da Copérdia
diato foi um crescimento de
quase o dobro da média dos
últimos três anos, devendo
superar o resultado líquido
de R$ 4 milhões de reais.
Isto baseado num pensamento propositivo, com foco
no desenvolvimento das
pessoas, processos e melhorias, visando tornar as lojas
da Copérdia mais atrativas,
competitivas e abertas a
novos clientes.
Dos negócios comerciais,

NOVIDADE EM FERTILIZANTES
DISPONÍVEIS NAS
LOJAS DA SUA
COOPERATIVA

o segmento combustível
foi o que mais sofreu com
pandemia. Mesmo assim,
mantivemos o foco na qualidade do atendimento, dos
produtos e serviços e, assim,
continuará sendo. Em 2021
temos projetado investimento e melhoria porque
entendemos que é na adversidade que precisamos
inovar para crescer.
Vivemos num país de
oportunidades, cultivado

Feliz Natal e
um próspero
Ano Novo
a todos
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RICARDO MORES

Indústrias de rações reduzem consumo de
energia e registram aumento de produção
Depois de um início de
ano conturbado, com a
chegada da pandemia,
aumentando as
incertezas de todos,
podemos concluir
que o ano foi de
muito trabalho e de
grandes realizações
técnicas, de eficiência,
redução de custos e
de bons resultados
econômicos.
Para a gerência de industrias, é com grande alegria
que podemos afirmar que o
ano de 2020, foi de grande
evolução com recorde de
produção de rações e também recorde de produção
de madeira tratada.
Já nos postos de leite tivemos grande evolução nos
indicadores de eficiência
dos processos. Com ganhos

de produtividade e com ganhos econômicos. Conseguimos reduzir 39% o consumo
de água, e aumentamos
40% a nossa capacidade de
resfriamento de leite. Todas
a melhorias efetivadas nos
proporcionaram redução de
custos de operação, melhoria da qualidade do leite e
nos resultados econômicos.
Também em 2020 a Copérdia iniciou a geração
própria de energia elétrica
entrando em operação a
usina fotovoltaica, gerando
energia limpa de fonte renovável para ser compensada nas unidades consumidoras de energia elétrica de
cooperativa.
Aproveitamos para agradecer o empenho e dedicação dos nossos gerentes e
um agradecimento especial
a todos os mais de 150 colaboradores das indústrias.
E claro, a nossa gratidão
aos associados e clientes da
Copérdia que são a razão da
gerência de industrias, em

sitos do MAPA e do SIF.
Temos certeza que estamos
preparados para os desafios
e que colheremos bons frutos em 2021.
Queremos deixar uma
mensagem de natal e final
de ano, essa mensagem
são dois estrofes do poema
“UM ANO DE ESPERANÇA” de Braulio Bessa, onde
expressa um sentimento
importante da passagem
de ano:

RICARDO MORES gerente de Indústria e Logística
atendê-los com produtos de
qualidade e com garantia
de entrega.
Estamos preparados
para 2021 com condições
de crescermos mais a produção das indústrias com

O

2020 foi um
ano diferente!
Muitos projetos precisaram ser
adiados devido a pandemia.
Para um setor que tem como
foco o trabalho voltado às pessoas, aprender a trabalhar a distância foi o maior desafio.
Estamos terminando o ano com
a convicção de que o resultado
foi excelente, de aprendizado,
união e superação de desafios
para toda equipe.

a mesma capacidade instalada, buscando incansavelmente a melhoria continua
de processos e de qualidade. As nossas indústrias
estão modernas, renovadas,
atendendo todos os requi-

O meu ou o seu caminho
não são muito diferentes,
tem espinho, pedra, buraco
pra mode atrasar a gente.
não desanime por nada
pois até uma topada
empurra você pra frente!
Continue sendo forte
tenha fé no criador
fé também em você mesmo
não tenha medo da dor
siga em frente a caminhada
saiba que a cruz mais pesada
o filho de Deus carregou.”

VERA MORAES
Gerente Setor Social

Somos privilegiados por trabalhar no Agronegócio, um
dos mais importantes negócios para a economia brasileira. Encerramos o ano cientes de que a cooperação foi
o pilar da superação neste 2020 de dificuldades.
Feliz Natal a todas as famílias e que em 2021 a gente
continue cultivando bons sentimentos e perseguindo os
sonhos que ainda não foram alcançados com uma dose
extra de motivação.

ano de 2020,está
findando como um
ano de grandes desafios, impostos pela pandemia do coronavírus. Grande
parte das empresas tiveram
suas atividades econômicas
paralisadas, se reinventaram e trabalharam em
home office, também incorporaram mudanças de hábitos de higiene, uso de máscaras e distanciamento social.
A equipe sempre comprometida com a saúde de vossos
rebanho, não deixaram de
fazer os reprodutivos, cirurgias e clinica. Mesmo num
modelo diferente num certo
período.

D

ADEMAR MORI
Gerente veterinária

esejamos a todos, um ótimo natal, um ano
de 2021 com muita saúde aos familiares,
e que todos os sonhos e metas desenhadas
para 2021, sejam alcançadas.

DEZEMBRO 2020

16|

FLÁVIO DURANTE

O ano foi de crescimento nos volumes de
captação e melhoria na qualidade do leite
O ano de 2020 foi
marcado por fortes
estiagens interferindo
de maneira negativa
na produção de leite
por ser uma atividade
que depende muito
de volumoso de
alta qualidade para
a alimentação dos
planteis.
O ano foi de elevado
custo de produção do litro
de leite. Por outro lado, o
preço do produto também
se valorizou motivado, principalmente pelos efeitos da
pandemia, que gerou maior
consumo porque milhares
de consumidores trabalharam boa parte do tempo

em regime home office. No
início da pandemia havia
uma preocupação que o
pior pudesse acontecer à
atividade leiteira, mas com
o passar dos messes constatamos que o resultado foi
positivo permitindo assim
que os produtores pudessem continuar investindo
na atividade.
A valorização do dólar
também contribuiu no primeiro semestre reduzindo
os volumes de importação
e fortalecendo o mercado
interno.
O 2020 foi um período
de captação expressiva de
leite na Copérdia. Muitos
associados que entregavam
a produção à outras empresas, optaram por comercializar com a Copérdia para
entrega da produção de
leite. Vamos fortalecer esse
trabalho de novos produtores em 2021.

FLÁVIO DURANTE gerente do Fomento de Leite
Em 2020 tivemos os
maiores ganhos em qualidade do leite. Nossos produtores estão de parabéns pelo

esforço dedicado e os níveis
de qualidade atingidos, graças a um trabalho conjunto
da equipe do fomento da

cooperativa e produtores.
Os desafios para 2021 são
muitos. O desejo é tornar as
propriedades altamente eficientes na produção de leite
aumentando a produção,
melhorando a qualidade
do leite, sanidade, nutrição, reprodução e o bem
estar animal dos rebanhos
na busca por aumento de
renda e rentabilidade.
Vamos transferir tecnologia às propriedades para
facilitar o trabalho. Na sua
grande maioria as propriedades empregam mão de
obra com baixos resultados.
Queremos tornar a atividade agradável para trabalhar
e permitir que mais associados possam fazer parte do
fomento de leite.
Desejamos um Feliz e
Santo Natal e que 2021
possamos realizar nossos
sonhos. Podem contar com
a Copérdia.

SAMARA ROMANI

É necessária uma reflexão sobre a preservação
das riquezas híbridas e educação ambiental
Para o setor
Ambiental e de
Qualidade o ano
de 2020 passou
rapidamente, mas o
trabalho não parou
diante dos desafios
de uma pandemia.

Tivemos que nos reorganizar, ter a “mente aberta”
para uma forma de trabalho
diferente, não deixando a
qualidade dos processos
retroceder.
Podemos dizer ao final
desse ano tumultuado para
todos, quando todos os setores da cooperativa tiveram

uma mudança ao menos de
habito mas mantivemos o
trabalho focado em bons
serviços na qualidade de
alimentos e rações. Mantivemos os mesmos critérios
de qualidade e segurança
alimentar, assim como controles ambientais em todas
as nossas unidades.
Não bastasse a pandemia, tivemos um ano de
crise hídrica, poucas chuvas
o que afetou economicamente nossas atividades,
fenômeno que dificulta
a qualidade do leite no
campo, inviabilidade no
alojamentos de animais e
perdas as lavouras. Em poucas palavras, resumo como
um ano trabalhoso, mas não
abrimos mão da segurança
alimentar e boas práticas
ambientais num trabalho
sério e contínuo.

SAMARA ROMANI gerente do setor Ambiental e de Qualidade
Nossa meta para 2021 é
continuar o trabalho que é
a educação de bons hábitos na produção de alimen-

tos e educação ambiental,
cultura essa que está fortemente inserida no nosso
dia a dia. Precisamos cui-

dar mais do nosso planeta
e podemos aprender com
as dificuldades. Se tivemos
um ano de seca, porque
não proteger mais nossas
nascentes e mananciais de
água? Porque não implantar sistemas de coleta da
água da chuva através de
cisternas?
Para 2021 o desejo é
que seja um ano mais leve
e que nunca deixamos de
cooperar uns com os outros.
2020 nos mostrou como é
importante o cuidado com
as pessoas. O setor Ambiental e Qualidade deseja que
possamos a cada ano, garantir uma nutrição animal
com excelência, preservar a
segurança e a qualidade alimentar zelando pelo meio
ambiente. Um forte abraço,
que 2021 venha cheio de
esperança.
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MÁRCIA FIORENTIN

O ano de 2020 exigiu adaptação a novos
métodos, processos e o novo normal
O ano de 2020 foi um
ano bastante desafiador
a nível de mundo,
aprendemos com a
COVID-19 a cuidar
mais uns dos outros, a
vivermos mais restritos, a
ficarmos mais em família,
a nos readaptarmos
com relação a
métodos, processos e
jeito de ser ágil.
Porém também foi um
ano que nos proporcionou
muitos aprendizados novos,
e a cada dificuldade encontrada aprendíamos algo
novo e nos desenvolvemos
com isso.
Com relação as demandas e processos de RH, tivemos aumento na demanda
da equipe, principalmente

no setor de medicina, onde
nosso médico do trabalho
acompanhou todos os casos de colaboradores que
necessitaram se afastar em
detrimento ao COVID.
Postergamos algumas
visitas e treinamentos inicialmente e no decorrer
do ano nos adaptamos aos
cenários e hoje realizamos
capacitações parte online e
parte presencial.
Tivemos até final de
novembro desse ano 48
treinamentos realizados,
onde tivemos a participação
de quase 2mil pessoas. No
quadro de pessoal conta
com 48 jovens aprendizes e
29 PCD’s (Pessoas com deficiência) o que demonstra a
nosso cuidado com a inclusão. Também a cooperativa
continuou investindo no
ensino dos colaboradores
com auxílio educação aos
colaboradores.

CENÁRIO 2021

MÁRCIA FIORENTIN - Gerente de RH
MENSAGEM NATAL
Boas festas e um maravilhoso 2021, repleto de saúde, alegria e prosperidade! Que possamos aquecer
nossos corações com o clima de Natal e transmitir esse
amor a todos que nos rodeiam.
Que o ano de 2021 seja repleto de paz, conquistas
e saúde para todos nós.

D

epois de um ano de
muito trabalho, de
muito empenho, de
comemorar os êxitos e fazer novas listas de sonhos para 2021
com objetivos para o ano que
vai começar.

F

im de ano é tempo de refletir e
analisar tudo o que aconteceu
em 2020 e, apesar das incertezas,
agradecer o bom ano que tivemos, com
alegria e gratidão pelas boas coisas vividas.
Estamos mais fortes e experientes!
Agora é tempo de encher o coração de
otimismo, esperança e sonhos. É tempo de
recomeçar e renovar, pois um novo ano vai
começar e devemos vivê-lo e aproveitá-lo
ao máximo, acreditando que pode existir
um mundo melhor!
Desejos de um Feliz Natal e Próspero
Ano Novo para todos os familiares, associados, colegas, fornecedores que fazem parte
da família Copérdia.

Nosso objetivo como RH
é “Cuidar e Desenvolver
Pessoas”, possibilitando um
ambiente de trabalho saudável e um crescimento intelectual maior às pessoas.
Para 2021 estamos com
investimentos em pessoas
novamente, auxílio educação, jovens aprendizes e
programas de capacitações
que será atualizado conforme demanda e tratativas
da Copérdia com o SESCOOP, para treinamentos
estamos com uma verba de
R$ 424 mil aprovada pela
SESCOOP. Manteremos os
acompanhamentos médicos
para os nosso colaboradores
afastados, bem como as demandas gerais de RH como
os cuidado com a segurança
no trabalho, as atividade de
folha, contratações e desenvolvimento de colaboradores, entre outros.

Desejamos que este Natal
traga mágica para a sua vida e
da sua família, que traga boas
energias e muita vontade e
determinação para viver e ser
feliz, para que se possa celebrar
a vida todos os dias.
DÉBORA BRANDALISE
Gerente Setor Financeiro

JARLES THUMS
Gerente do Negócio Cereais

Desejamos a todos os nossos Associados e Clientes um
Feliz Natal e um Ano Novo muito próspero e feliz! Boas
Festas!

DEZEMBRO 2020

18|

ARLAN LORENZETTI

2020: Desafios e conquistas
incríveis no setor de Suinocultura
Dizer que 2020 foi
um ano atípico e
desafiador do ponto
de vista de saúde
mundial é chover no
molhado, apesar que
mais chuvas não seria
ruim pelo momento
de estiagem que
passamos.
Se Ilustrarmos o ano de
2020, imaginaria um passageiro de um avião sendo projetado para fora deste voô, tendo
que aprender rapidamente
a voar sem auxilio de motores, apenas adaptando-se aos
desafios e novas realidades,
tomando decisões rápidas e
assertivas com o intuito de
seguir em frente, sempre em
frente olhando para o horizonte que nos espera a cada dia e
sem opção de olhar para trás
ou voltar ao ponto de partida.

A viagem 2020, 2021 e assim
sucessivamente é só de ida,
sem volta. Por isso devemos
aprender também com estes
momentos onde a força para
fazer bem feito, é a mesma de
fazer que qualquer jeito, cabe
a cada um escolher o destino
final deste voô.
Muitas foram as dificuldades para a realização dos
trabalhos em equipe e com
nossos fomentados de suinocultura, pois um dos nossos
pilares chama-se aproximação. Na Copérdia gostamos
muito disso, de estarmos
perto do nosso produtor e
sentimos falta quando isso
não ocorre da forma natural
do dia a dia.
2020 foi um ano de conquistas incríveis na produção
de suínos; ganhamos mais,
valorizamos ainda mais a
fidelidade, o comprometimento e a busca incessante
de melhores resultados zootécnicos e financeiros para
nosso produtor e para a nossa

ARLAN LORENZETTI - Gerente de Suinocultura
Cooperativa.
Através do trabalho dos
nossos fomentados de suínos,
parceiros comerciais, fornecedores e de toda equipe Copérdia, em especial a da suinocultura, produzimos mais
de 1,4 milhões de suínos,
proteína esta que alimenta
o mundo principalmente

SEMENTES NK. RENTABILIDADE
COM GENÉTICA E TECNOLOGIA.

@Syngenta, 2020

Alto potencial produtivo
aliado à excelente
qualidade de grãos.

PROTEJA
A BIOTECNOLOGIA.
PLANTE REFÚGIO.

www.portalsyngenta.com.br

através da nossa Cooperativa
Central Aurora Alimentos,
nossa grande parceira e fomentadora da produção de
suínos nacional.
Poderia aqui nesta pequena mensagem, falar mais de
números, projeções e planos, mas prefiro agradecer,
somente agradecer a cada

família fomentada ao sistema Cooperativo de produção,
agradecer a cada profissional
que levou conhecimento ao
campo impactando realidades e aprendeu também com
nossos associados, agradecer
a todo o conselho de Administração da Copérdia por
acreditar nesta tão importante atividade de produção que
transforma vidas, projeta e
realiza sonhos e no trabalho
de toda nossa equipe técnica
que com muito profissionalismo impulsiona vitórias
por onde passa e acima de
tudo, agradecer a Deus por
nos conceder saúde e energia
para continuarmos firmes na
missão de promovermos o
desenvolvimento sustentável
dos nossos Cooperados.
Desejo em nome da equipe técnica de suinocultura,
um abençoado e santo Natal,
que Deus toque a cada coração e que abençoe a todos em
2021 o qual será próspero e
de grandes vitórias a todos.
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Esse ano foi totalmente diferente dos demais, isso porque a pandemia mudou a vida de todos nós. O importante é refletirmos o que aprendemos com isso, questões da
FÉ de alguém superior, família, contato com as pessoas
que gostamos e quanto isso é importante e muitas vezes
não damos o devido valor!
Acreditamos que a lição que vamos tirar com a pandemia, é a de tornarmos pessoas melhores que se preocupam mais com a saúde física e espiritual e o restante
fica em segundo plano.

Que o Natal traga paz
em nosso coração!
Feliz e Santo Natal a todos e que o ano de 2021,
traga muita saúde e prosperidade.

No ano de 2020, tivemos grandes transformações na nossa rotina de trabalho, pelas restrições
sanitárias em função da pandemia e pelas frequentes mudanças no cenário econômico. Somado aos demais desafios de nossa profissão com
as constantes mudanças nas exigências legais e
tributárias governamentais e principalmente pela
necessidade de detalhar as informações contábeis
pra fins gerenciais, queremos renovar nossa missão de levar a informação contábil, contribuindo
para o sucesso dos negócios da cooperativa e do
cooperado.

LUCIANO SLONGO
Gerente de TI

CLÊNIO J. ARBOIT
Gerente do Setor de Controladoria

A

evolução é constante e indiscutível. Vamos enaltecer as
vitórias e tirar proveito dos
insucessos. Aprender com os erros
significa evoluir no tempo e espaço
em busca do equilíbrio profissional,
material e espiritual. No “amanhã,”
é necessário fazer melhor que “hoje”.

Ao avaliarmos 2020, a Equipe
da Controladoria, tem a convicção
de dever cumprido contribuindo
com a grande família Copérdia na
participação dos seus resultados.
Que Deus nos proteja, nos guarde e nos ilumine. Desejamos um
feliz Natal e que 2021 seja um ano
de muitas conquistas e realizações.

Obrigado a todos que nesse ano cooperaram
com nossa jornada, o desejo de nossa equipe é continuar a parceria, produzindo informações precisas e assessorando nas questões legais e de gestão.
Para 2021 desejamos que nossos governantes
aprovem as mudanças no sistema tributário,
simplificando as obrigações acessórias e reduzindo
a alta carga de tributos e assim o Brasil se tornar
mais produtivo.
Desejamos um
Natal repleto de
alegria, saúde, amor
e paz, que em 2021
todos os bons sonhos
e projetos se realizem e que possamos
compartilhar juntos
estas conquistas.

IVAN LUIS FROZZA
Gerente de Contabilidade

E que nesse
Natal não seja
apenas de presentes materiais
e de fartura em
nossas mesas,
mas que seja
presente de perdão e compreensão,
serenidade e harmonia.
E que a virada para o novo ano
seja de saúde física e espiritual. Que
sejamos abençoados pela beleza da
vida. Feliz natal família Copérdia.

NEIVA CAVALLI
Auditoria Interna
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NÚCLEOS FEMININOS

Em ano de pandemia atividades online
levaram mais conhecimento às cooperadas
Durante o ano foram
realizados diversos
encontros virtuais e,
com isso, as mulheres
cooperativistas
tiveram a
oportunidade de
trocar experiências,
mesmo sem os
eventos presenciais.
Se há um ano nos dissessem que as atividades
dos Núcleos Femininos
em 2020 seriam virtuais,
certamente ninguém teria
acreditado. A pandemia
trouxe consigo uma urgência pela inovação e tecnologia nunca antes vista, e
isso refletiu também no
trabalho que a Copérdia
desenvolve com as mulheres no campo, onde cerca
de 200 atividades foram
canceladas. “Nos vimos
obrigados a tomar uma

atitude rápida, pois acreditamos que a pior decisão é
aquela que não é tomada.
Não podíamos colocar a
saúde de ninguém em risco,
mas também não podíamos
deixar um projeto de 32
anos acabar” afirma a coordenadora Silmara Vitto.
A saída encontrada foi
realizar os encontros virtuais, por isso o projeto
recebeu o nome de Núcleos
Femininos Online, e foram
realizados 14 vídeos, em
formatos de “live”, onde a
coordenadora Silmara recebeu convidados para falar
sobre temas variados.
Foram abordados desde temas de autoestima,
culinária, plantas medicinais, até temas pontuais
de saúde, como no caso das
campanhas: Outubro Rosa
e Novembro Azul, com a
presença de médicos especialistas. “Para o desenvolvimento das atividades, foi
essencial o apoio das profissionais que já atuavam
no projeto: a gastrônoma

LIVE DE encerramento das atividades do ano com a jornalista Laine Valgas
Salete Wierzynski, a bioterapeuta Ivanete Pozzo e
psicóloga Tainara Nesi, que
prontamente atenderam o
nosso chamado e se dedicaram a achar uma nova
forma de levar conteúdo”
afirma a coordenadora.
Todos os vídeos foram
repassados às líderes femininas que auxiliam no
repasse às demais mulheres de cada comunidade
e município, e também

divulgados pelas redes sociais e canal do Youtube da
Copérdia. Segundo a gerente do Setor Social, Vera
Morais “Foi uma surpresa
boa a aceitação dos vídeos
por parte das mulheres, tivemos números expressivos
de participação. Isso mostra
que manter o projeto ativo,
mesmo num formato diferente enquanto a pandemia
não for superada, foi uma
escolha acertada”.

O último vídeo foi ao
ar no dia 07 de dezembro,
onde foi realizado o encerramento, (também virtual)
das atividades do ano de
2020. Esta última “live”,
contou com a interação do
público e com a presença
da jornalista e palestrante,
Laine Valgas. E aí, ficou
curioso (a)? Quer assistir
aos vídeos? Só entrar no canal do Youtube da Copérdia
e se divertir.

PROGRAMAS DE QUALIDADE

Trabalhos foram concluídos com sucesso
Mesmo num ano de
pandemia, a Copérdia
manteve a realização
dos programas de
qualidade. E contou
com a dedicação dos
produtores envolvidos
nas atividades.
O Programa De Olho
leva mais conhecimento
aos cooperados. Trata-se de
mais um relevante serviço
prestado pela Copérdia aos
produtores. No dia 14 de dezembro, foram encerradas
as atividades com o grupo de Presidente Castello
Branco. Na oportunidade,
13 famílias participaram.
“Foi excelente o resultado
produzido. Nosso próximo
encontro (com Auditoria)
será dia 14 abril 2021. Ficamos muito satisfeitos com o

encerramento de mais um
De Olho. Acreditamos que
os objetivos traçados foram
atingidos de forma plena”,
destaca a coordenadora do
De Olho, Nésia do Amaral.
De acordo com Nésia,
em função da Pandemia
da Covid-19, o ano de 2020
foi atípico, mesmo assim,
os programas de qualidade
foram mantidos. Para isso,
a cooperativa seguiu todas
as normas preconizadas
pelos órgãos sanitários. “Tivemos um ano diferenciado.
É claro que a pandemia
trouxe prejuízos ao nosso
cronograma, mas, com muito esforço e planejamento,
conseguimos desenvolver
as atividades, contando
sempre com o empenho e a
dedicação dos nossos produtores”, destaca.
A qualificação dos produtores tem sido uma tônica no dia a dia da Copérdia.
A cooperativa atua fortemente ao lado dos coopera-

ENCERRAMENTO do De Olho em Presidente Castello Branco
dos. Além de um completo
trabalho de assistência
técnica, programas como
o “De Olho na Propriedade Rural”, “QTRural” e
“Time de Excelências” são
oferecidos gratuitamente
aos associados. Tudo com

o objetivo de aprimorar as
atividades, melhorar os resultados e contribuir para a
otimização do produto final.
Essas iniciativas asseguram
mais qualidade e profissionalismo no campo, fortalecendo a atividade rural.

Os programas de qualificação do produtor são
realizados nos municípios
em que as atividades da cooperativa estão presentes,
seja em Santa Catarina, Paraná ou Rio Grande do Sul.
O “De Olho na Propriedade
Rural” aborda conhecimentos mais práticos como
descarte, organização da
propriedade, limpeza e higiene. Já o “Qualidade Total
Rural (QTRural)” é um projeto do Sebrae que oferece
ferramentas para facilitar
o dia a dia dos empresários
rurais e levar conhecimento sobre gerenciamento
da propriedade. O “Time
de Excelências” faz uma
avaliação dos resultados
obtidos após esses períodos
de qualificação. Seis meses
depois do encerramento do
“QTRural”, alunos e professores do programa voltam
a se encontrar para avaliar
o que realmente funcionou
na prática.
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SICOOB CREDIAUC

Convênio firmado com a CDL de Santa Maria
Acordo oferece
benefícios aos
associados da
entidade que
optarem pelo
relacionamento
com a Cooperativa.

No dia 2 de dezembro
o Sicoob Crediauc credenciou mais uma entidade
de Santa Maria (RS) a
usufruir dos benefícios e
diferenciais oferecidos aos
parceiros que optam por
se relacionar com Cooperativa. Depois da APUSM
– Associação dos Professores Universitários de Santa
Maria, foi a vez da Câmara
dos Dirigentes Lojistas –
CDL, também estabelecer
convênio de cooperação e,
passar a disponibilizar aos

CONVÊNIO assinado com a CDL de Santa Maria
seus associados as vantagens descritas no acordo
convencionado entre as
partes.
A assinatura do documento aconteceu na sede
da CDL e contou com as
presenças da presidente da

entidade, Marli Rigo, gerente da agência do Sicoob
Crediauc local, Marcelo
Krügel e do presidente da
Cooperativa, Paulo Renato
Camillo, que ao se pronunciar na ocasião, destacou
a importância da parceria

firmada.
“O convênio favorece
todas as partes envolvidas.
A entidade que com o atrativo poderá vir a aumentar
ainda mais o seu quadro
associativo, o próprio associado por estar tendo aces-

so a um crédito subsidiado
para utilizar como capital
de giro ou investimento e
assim, fortalecer as suas
atividades e, a Cooperativa,
que, além de ampliar o seu
leque de parceiros, poderá
prospectar o aumento significativo no seu quadro de
cooperados.
O presidente argumenta
que o convênio com a CDL
trará outros benefícios a
instituição. “Por ser uma
entidade de classe representativa e de muito prestígio na sociedade, teremos
uma maior visibilidade da
marca Sicoob e, consequentemente, a possibilidade de
tornarmo-nos ainda mais
conhecidos entre os santa-marienses”, finaliza.
Os empresários lojistas
que desejarem conhecer
em detalhes o teor do convênio, podem procurar a
secretaria Executiva da
CDL local e obter mais informações.

Ano novo, novas agências do Sicoob Crediauc
Cooperativa trabalha
para ampliar sua
área de atuação
ainda no 1º
semestre de 2021
O plano de expansão
do Sicoob Crediauc prevê
a abertura de mais quatro agências no decorrer
de 2021, sendo duas delas
ainda no 1º semestre. Com
100% de presença nas cidades delimitadas pelo Sicoob Central, pertencentes
a região catarinense da
AMAUC, resta a Cooperativa buscar o seu espaço em
outras localidades, como é o
caso do RS, onde a instituição já possui quatro Pontos
de Atendimento (Erechim,
Tapejara, Campinas do Sul
e Santa Maria).
É no estado gaúcho que o
Sicoob Crediauc permanecerá fazendo seus investimentos, visando o crescimento

Expansão
da sua representatividade
no sul do país. Sananduva, na região Nordeste do
estado e Getúlio Vargas,
localizada na Microrregião
de Erechim serão as próximas cidades a contar com
a estrutura da singular que
possui sua sede em Concórdia/SC.
O Diretor de Operações

da Cooperativa, Giovanir
Dendena, mostra otimismo
com a presença do Sicoob
Crediauc em ambos os municípios. “Estamos alinhando
a necessidade de evolução
geográfica com a oportunidade de levar a este novo
público um conceito de cooperativismo já consolidado.
Isso tem sido o diferencial

e uma referência que pretendemos manter nas novas
praças”, afirma.
Para o presidente do
Sicoob Crediauc, Paulo Renato Camillo, a expansão
representa oportunizar o
acesso e a democratização
do crédito a mais pessoas.
“Nosso crescimento só terá
sentido se conseguirmos

fazer valer a filosofia do
Cooperativismo, cujos objetivos estão pautados no
desenvolvimento social e
na experiência de coletividade”, argumenta.
Com as duas novas unidades, o Sicoob Crediauc
passará a somar 25 agências
em um universo de mais de
55 mil cooperados.
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PUBLICAÇÕES LEGAIS

Balancete Mensal - Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Alto Uruguai Catarinense
SICOOB CREDIAUC/SC

Rua Dr. Maruri, 1242 - Centro - Concórdia SC
C.N.P.J.: 78.840.071/0001-90

ATIVO

DEMONTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
Valores em reais

Descrição
Circulante e realizável a longo prazo
Caixa e Equivalentes De Caixa
Instrumentos Financeiros
Operações de Crédito
Outros Créditos
Outros Valores e Bens
Permanente
Investimentos
Imobilizado de Uso
Intangível
Total Geral do Ativo

Saldo
1.292.977.666
553.441.309
76.522.729
654.375.560
7.884.927
753.142
44.758.042
27.327.978
17.392.830
37.234
1.337.735.708

PASSIVO

Valores em reais

Descrição
Circulante e Exigível a Longo Prazo
Depósitos
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos
Relações Interfinanceiras
Relações Interdependências
Obrigações por Empréstimos e Repasses
Outras Obrigações
Patrimônio Líquido
Capital Social
Reserva de Sobras
Resultado do Ano Corrente
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido

Saldo
1.161.214.532
965.626.409
68.347.569
94.371.881
3.245
6.695.381
26.170.046
176.521.176
92.981.626
50.837.387
32.702.164
1.337.735.708

Descrição
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira
Operações de Crédito
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários
Resultado das Aplicações Compulsórias
Ingressos de Depósitos Intercooperativos
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira
Operações de Captação no Mercado
Operações de Empréstimos e Repasses
Provisão para Operações de Créditos
Resultado Bruto da Intermediação Financeira
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas)
Operacionais
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço
Rendas (Ingressos) de Tarifas
Despesa (Dispêndios) de Pessoal
Despesas (Dispêndios) Administrativas
Despesas (Dispêndios) Tributárias
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas
Resultado Operacional
Outras Receitas e Despesas
Lucros em Transações com Valores e Bens
Prejuízos em Transações com Valores e Bens
Outras Receitas
Outras Despesas
Resultado Antes da Tributação e Participações
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos
Participações nos Resultados de Empregados
Resultado Antes dos Juros ao Capital
Juros ao Capital
Sobras/Perdas líquidas do período

Paulo Renato Camillo
Presidente

Valores em reais

10/2020
9.690.120
8.657.331
118.195
914.594
(2.335.657)
(1.290.581)
(362.100)
(682.976)
7.354.463
(2.762.302)

SALDO ACUMULADO
99.928.319
84.346.942
2.012.041
8.161
13.561.175
(35.049.555)
(18.822.473)
(3.382.452)
(12.844.630)
64.878.764
(25.488.905)

555.253
172.175
(1.936.149)
(1.846.842)
(49.704)
808.988
(351.118)
(114.905)
4.592.160
98.804
2.864
(5.451)
109.705
(8.314)
4.690.964
(72.139)
(45.577)
148.849
4.722.097
(84.680)
4.637.417

7.046.474
2.046.136
(20.065.948)
(20.691.700)
(650.460)
12.026.926
(3.517.349)
(1.682.984)
39.389.859
(230.047)
52.367
(359.098)
489.935
(413.251)
39.159.813
(485.853)
(312.204)
(4.298.631)
34.063.125
(1.360.961)
32.702.164

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativa

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC

SICOOB CREDIAUC

Reuniões regionalizadas com Delegados
Encontros visam
apresentar as ações
e os resultados
da Cooperativa
e esclarecer
eventuais
dúvidas junto aos
representantes dos
cooperados
Como ocorrido em 2019,
o Conselho de Administração do Sicoob Crediauc
realizou entre os meses de
novembro e dezembro, cinco encontros regionalizados
envolvendo os 150 Delegados da Cooperativa. A
reedição das reuniões teve
por objetivo, apresentar
detalhadamente as ações
e os resultados de cada
agência no período 2020
até o presente momento. Os
atos serviram ainda para esclarecer eventuais dúvidas
sobre o que foi divulgado
na ocasião.

Os encontros aconteceram em Seara, Peritiba, Ipumirim e Concórdia (duas
etapas). Além de representantes dos Conselhos de
Administração e Fiscal do
Sicoob Crediauc, estiveram
presentes membros da Diretoria Executiva, gerentes
de agências, gerentes regionais, entre outros entes
que integram os quadros da
instituição em nível estratégico e de liderança.
O secretário do Conselho, Igor Dal Bello, disse
que a prática se mostrou
eficaz em 2019, e por isso foi
reeditada. “No ano passado,
os Delegados puderam se
atualizar sobre os números apresentados de forma
antecipada, tendo a oportunidade e a liberdade de
fazer seus questionamentos
antes mesmo da realização
da AGO – Assembleia Geral Ordinária. Essa é uma
forma a mais que encontramos de os Delegados
acompanharem de perto
a rotina administrativa da
instituição”, analisa.
O presidente do Sicoob

ENCONTRO de Delegados (Auditório UAD Concórdia/SC)
Crediauc, Paulo Camillo,
afirma que as reuniões com
os Delegados estão descritas no plano de gestão de
seu mandato. “Nosso objetivo desde o início da gestão
é o de ouvir as demandas e
feedbacks para melhorar
o relacionamento, além de
proporcionar uma maior
aproximação com os legais

representantes dos cooperados”, justifica.
Camillo reitera que os
encontros regionalizados
potencializam a comunicação oportunizando um
melhor entendimento entre
as partes. “Nós primamos
pela transparência e lisura
dos nossos atos e, desta
forma, conseguimos divul-

gar o resultado do trabalho
que estamos entregando,
podendo ser avaliados in
loco por quem tem o poder
de decidir os rumos da Cooperativa”, finalizou.
Por ainda não contar
com Delegados nomeados,
as cidades do RS onde a
Cooperativa atua não realizaram os encontros.
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Departamento Técnico avalia que seca
foi o que mais prejudicou o setor
As perdas nas
lavouras foram
significativas em
mais um período
marcado pela
escassez de chuva.
O ano de 2020 foi de
muitos desafios para a economia, mas o setor agro
não parou. O engenheiro
agrônomo da Copérdia,
Paulo Rogério Pereira, afirma que a pandemia do
coronavírus não chegou a
prejudicar o agronegócio.
“A rotina do campo foi
mantida, mas com alguns
cuidados. Nossas equipes se
mantiveram atentas a todo
o planejamento do ano. O
principal problema foi a
seca”, ressalta.
A escassez hídrica cau-

sou perdas significativas
nas lavouras, mas também
trouxe experiências de
aprendizagem. “Vimos a
importância da capacitação que nossas equipes
recebem e de todo o esforço que os profissionais
fizeram para manter- se ao
lado do produtor”, ressalta.
Segundo ele, foi possível
comprovar que muitas das
práticas agrícolas que foram repassadas aos cooperados fizeram a diferença
ao produtor em momentos
de dificuldade.
O engenheiro agrônomo
ainda pontua que a cada
nova safra é perceptível
a necessidade de buscar
novas ferramentas que facilitem o trabalho agrícola.
“Estamos sempre avançando na busca de maiores
produtividades”, enfatiza.
Para o ano de 2021, as
perspectivas para o agrone-

gócio são positivas. “Temos
novidades que ajudarão
o produtor a conduzir as
atividades. Seja com novos
produtos, máquinas e equipamentos ou uma forma
mais criteriosa, por exemplo, de analisar a situação
da área e do solo”, adianta
Roger.
A Copérdia sempre está
atenta a investimentos nas
capacitações e treinamentos dos colaboradores e
associados. O engenheiro
agrônomo comenta que
a cada ano são avaliadas
as tendências e os setores
que mais necessitam de
aprimoramento. “Em 2020
a maioria dos treinamentos ocorreu de forma digital, mas também tivemos
um bom aproveitamento”,
acrescenta.
O trabalho no campo
neste período é bastante
intenso, com o plantio

PAULO ROGÉRIO PEREIRA, Engenheiro Agrônomo da Copérdia
ou até replantio da safra,
já que ocorreram muitas
perdas provocadas pela
estiagem. Paulo Rogério
Pereira agradece aos cooperados da Copérdia pelo
apoio e parceria em 2020.

“Podem contar sempre
com a nossa equipe para
ajudar nos desafios do
campo, que são constantes. Desejamos um ótimo
e abençoado final de ano
a todos”, enfatiza.

