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INAUGURAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL 

Líderes aprovam balanço
de 2021 por unanimidade

Capinzal
A direção da Copérdia 

inaugurou uma loja agropecuária 
com 400m2 em Capinzal no dia 
16 de março. Além da direção, 
prestigiaram a solenidade 
lideranças do município e 
associados. O presidente da 
Copérdia, Vanduir Martini destacou 
que a cooperativa atua em Capinzal 
e região há quase 20 anos onde 
mantém parceria sólida com os 
cooperados. “A Copérdia acredita 
na região e a região acredita na 
cooperativa, o que justifica esse 
investimento”, ressaltou.

A Copérdia realizou 
Assembleia Geral 
Homologatória (AGH), 
no dia 10 março no CTG 
Fronteira da Querência, 
em Concórdia. Os líderes 
aprovaram o balanço 
financeiro da cooperativa 
referente ao exercício de 
2021 cujo faturamento foi 
de R$ 3,2 bilhões. Também 
aprovaram a renovação de 
dois terços do Conselho 
Fiscal e distribuição 
de 75% das sobras 
líquidas e capitalização 
de 25%, proporcional à 
movimentação financeira de 
cada cooperado. “Estamos 
felizes por concluir o 
roteiro de assembleias com 
aprovação unânime do 
balanço, da destinação das 
sobras e do novo conselho 
fiscal”, ressaltou o presidente 
da Copérdia, Vanduir Martini.
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Um exemplo de cooperação é praticado
pela Copérdia na distribuição das sobras

Convido 
você leitor 
deste periódi-
co para fazer 
uma reflexão 
sobre o que 
é cooperação 
de verdade, 
ligando o tema 
à distribuição 
das sobras 

líquidas da Copérdia aos seus coo-
perados. Cooperar é ajudar, assistir, 
colaborar, apoiar, contribuir entre 
outras definições que sugerem a 
mesma definição de cooperar. 

O Conselho de Administração da 
Copérdia historicamente apresen-
tava às Assembleias Gerais Ordiná-
rias (AGOs), proposição para dis-
tribuição de 50% e distribuição de 
50% das sobras líquidas, proporcio-
nal a movimentação econômica de 
cada cooperado, quando as sobras 
aconteciam. 

Essa foi uma política que perdu-
rou por anos atendendo aos interes-
ses dos cooperados que recebiam 
parte dos resultados como retorno 
e da cooperativa, que precisava de 
recursos para fazer a roda girar e 
manter a estrutura funcionando. 
Esse entendimento foi mantido com 
apoio da ampla maioria dos coope-
rados até 2021.

Esse ano, contudo, sensibilizado 
com as dificuldades enfrentadas 

pelos cooperados com pandemia, 
estiagem, altos custos de produção 
e quebra de safra, o conselho levou 
às assembleias uma proposta para 
distribuir 75% das sobras líquidas 
referente ao exercício de 2021 e 
capitalizar os outros 25% restantes 
á cota capital de cada cooperado, 
também proporcional a movimen-
tação financeira de cada um. Os 
cooperados gostaram da inciativa 
da Copérdia e aprovaram por maio-
ria absoluta. 

Esse é o autêntico modelo de 
cooperação entre cooperativa e o 
quadro social. Ou seja, há sempre o 
respeito pela situação vivida pela 
organização e pelos cooperados. 
Quando o campo não dá a resposta 
esperada e os cooperados perdem 
em resultados, a cooperativa es-
tende a mão, distribui fatia maior 
das sobras. Quando o campo dá boa 
resposta, a cooperativa retém fatia 
maior das sobras para melhorar 
suas estruturas e fazer investimen-
tos que melhorem a vida dos coope-
rados e da sociedade. 

O diálogo entre as partes define 
os caminhos, as escolhas e as de-
cisões que contemplam os mútuos 
interesses. Essa relação comprova 
a prática de uma política de coo-
peração que respeita os diferentes 
momentos vividos pelos associados 
e a organização. O objetivo do Con-
selho é a viabilidade da cooperativa 

e também dos cooperados. Assim, a 
cada ano avalia a situação e apre-
senta proposta em relação às sobras 
que atenda as duas partes mostran-
do na prática como se faz coopera-
ção em via de mão dupla.  

A palavra cooperação é bonita, 
soa bem, é muita bem aceita, mas 
quando praticada na sua essên-
cia, seus resultados são concretos 
e significativos e faz bem a todos. 
Por isso a cooperação não é apenas 
retórica, a Copérdia pratica a co-
operação com os seus donos, por-
que entendemos que cooperação é 
todos juntos se ajudando a realizar 
alguma coisa para o bem comum. 
Cooperação é trabalhar juntos com 
paciência e afeição. Cooperação 
sugere que se reconheça o valor do 
papel de cada um e que se mante-
nha uma atitude positiva. Aquele 
que coopera cria sentimentos puros 
em relação aos outros e à tarefa. Ao 
cooperar, há necessidade de saber o 
que é preciso. Às vezes, precisamos 
de uma ideia, às vezes precisamos 
deixar a nossa ideia. A cooperação é 
governada pelo princípio do res-
peito mútuo. Aquele que coopera 
recebe cooperação. Cooperar é es-
tender a mão, é ajudar, ser solidário, 
compartilhar, pensar em objetivos 
comuns e não pensar apenas em si. 
Vamos continuar trabalhando norte-
ados pela cooperação, abrindo mão 
do EU para conjugar o verbo NÓS.  

Vanduir Martini, Presidente do Conselho de Administração

EDITORIAL

HORTOMEDICINAL

Benefícios das plantas na palma da  
mão exibidos durante o Tecnoeste

mandala, já consta a iden-
ficação e alguns horários 
sugeridos para o consumo”, 
explica Nésia do Amaral, 
responsável pelo Hortome-
dicinal.

O espaço das plantas está 
inserido na Feira desde o 
início, há cerca de 20 anos. 
E atrai grande público atrás 
dos benefícios escondidos 
na natureza. Neste ano, além 
dos tradicionais chás, que 
acabam sendo a principal 
forma de consumo, os visi-
tantes também puderam 
aprender o preparo de su-
cos e patês utilizando as 
espécies disponíveis, que 
muitas vezes também estão 
no quintal. 

Quem visitou o Horto-
medicial durante a Tecno-
este 2022 observou, além da 
beleza e da variedade das 
plantas, que a maioria esta-
va acompanhada de um QR 
Code. Ao acessar o atalho, 
foi possível ler um pouco 
mais sobre os benefícios de 
cada uma das folhas, além 
dos horários mais indicados 
para o consumo e o auxílio 
das propriedades.

Ao todo, foram expostas 
mais de 40 plantas, adapta-
das de um viveiro de Itajaí, 
no Litoral catarinense. “O 
QR Code dá a liberdade de 
as pessoas saberem todas as 
propriedades das plantas. 
Nos canteiros, em forma de 

VIVEIRO: Mais de 40 especies de plantas no campo demonstrativo

Nésia salienta que é pos-
sível utilizar as plantas de 
diversas formas, aproveitan-
do todas as propriedades e 
fazendo substituições que 
podem fazer muito bem à 

saúde. “Algumas pessoas 
usam muito o chá e tem um 
conhecimento muito gran-
de. É uma soma, trocamos 
muitas informações que são 
benefícios”.
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VILMAR CAMILLO: secretário do conselho e a ordem do dia

ASSEMBREIA 
HOMOLOGATÓRIA 
foi realizada no CTG 
Fronteira da Querência 
e contou com grande 
número de líderes 

BALANÇO APROVADO 

Martini ressalta a aprovação do balanço  
e ações voltadas ao bem estar social

Foi realizada no dia 10 
de março a Assembleia 
Geral Homologatória da 
Copérdia em Concórdia 
para confirmar 
as cdecisões dos 
associados em AGOs.  

O presidente da Copér-
dia, Vanduir Martini, co-
memorou a conclusão da 
prestação de contas de 
2021 e a realização da as-
sembleia homologatória, 
quando os líderes referen-
daram a aprovação dos 
associados em assembleias 
gerais sobre o balanço de 
2021, distribuição das so-
bras líquidas e renovação 
de dois terços do conselho 
fiscal. “Foi um longo traba-
lho que exigiu bastante, po-
rém, com ótimos resultados 
em presença e participação 

dos sócios”, disse.
Martini ressaltou que o 

trabalho da Copérdia é pla-
nejar e executar as ações 
que envolvem a organiza-
ção, as pessoas e o quadro 
social à luz do planejamen-
to e da lei que rege o coo-
perativismo. “Temos que 
prestar contas e homologar 
o balanço do ano anterior. 
Para mim, enquanto pre-
sidente, o ano só termina 
quando homologamos os 
resultados do ano anterior, 
o que foi feito hoje com 
sucesso”, destacou. 

O presidente salientou 
que a prestação de contas 
não é realizada apenas por 
ser uma obrigação prevista 
em lei, mas, também, por 
ser um desejo da direção 
e para encontrar os asso-
ciados, falar da situação 
da cooperativa, mostrar os 
projetos e seguir com as 
ações para o ano de 2022 
que só termina no início em 

março de 2023. “O exercício 
de 2021 se encerrou de fato 
hoje com a aprovação dos 
resultados, agora é traba-
lhar em busca de mais um 
ano positivo”, sinalizou. 

O dirigente elogiou a 
sensibilidade do conselho 
de administração em au-
mentar a fatia de distri-
buição das sobras líquidas 
para reduzir o impacto dos 
prejuízos com a estiagem. 
Historicamente a Copérdia 
distribuiu 50% das sobras 
líquidas em mercadoria e 
capitalizou os outros 50%, 
proporcional à movimen-
tação econômica de cada 
cooperado. Esse ano o con-

selho apresentou proposta 
para distribuir 75% e capi-
talizar 25%. “Se o conselho 
olhasse só a situação da 
cooperativa, a decisão mais 
adequada seria manter os 
recursos no caixa da coo-
perativa. Mas o conselho 
avaliou vários aspectos e 
percebeu que os associados 
precisam de suporte maior 
nesse momento e aumentou 
o percentual de distribui-
ção das sobras”, pontuou. 

De acordo com Martini, 
nesse momento de dificul-
dade que vive o produtor, 
o retorno das sobras são re-
cursos bem-vindos à estru-
tura financeira para a con-

tinuidade dos negócios dos 
cooperados. “A proposta do 
conselho de distribuir 75% 
das sobras levou em conta 
os problemas com estiagem 
e altos custos de produção, 
mas, é uma avaliação feita 
a cada ano por ocasião das 
assembleias”, ressaltou.

Martini assinala que a 
prestação de contas passou 
e agora é seguir o plane-
jamento de trabalho ela-
borado e que vem sendo 
executado desde o início de 
janeiro visando um ano de 
resultado positivo. “Temos 
trabalho a fazer. Estamos 
superando a estiagem e 
trabalhando para garantir 
o fornecimento de insumos 
aos cooperados com posi-
ções de compra que asse-
gurem o abastecimento. O 
Trabalho é constante em 
ações com base no planeja-
mento e foco no atendimen-
to ao produtor, melhoria da 
propriedade e eficiência da 
cooperativa”, finalizou.        

VANDUIR MARTINI: falando na 
Assembleia Homologatória
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ADEMAR DA SILVA, 1º vice-presidente da Copérdia

ASSOCIADOS aprovaram os resultados de 2021

RECONHECIMENTO 

O faturamento foi de 
R$ 3,2 bilhões. Um 
crescimento de cerca 
de 50 por cento num 
comparativo com o 
balanço de 2020.

Autoridades enaltecem resultados e reafirmam
a importância da cooperativa à região

Durante a ocasião, o pre-
sidente da Aurora, Neivor 
Canton, enalteceu os núme-
ros alcançados. “A Copérdia 
foi a líder entre as 11 coope-
rativas do Grupo Aurora”, 
aponta o líder da Coopera-
tiva Central, mencionando 
a tradição da equipe em 
atingir resultados positivos.

O prefeito de Concórdia, 
Rogério Pacheco, destacou 
a importância da Copérdia 
para o fortalecimento da 
economia local. “A gente 
sabe do trabalho que esses 
profissionais estão fazendo, 
o que isso representa para 

nosso município. O setor 
privado, hoje, em Concór-
dia, bate recorde e faz parte 
dessas conquistas”, afirma o 
chefe do executivo.

O presidente da Copérdia, 
Vanduir Martini, enfatizou 
que a união de todos é fun-
damental para superar os 
desafios atuais, sobretudo, 
as dificuldades enfrentadas 
com fatores como: estia-
gem, pandemia e a guer-
ra entre Rússia e Ucrânia. 
Martini também destacou 
o relevante papel social da 
cooperativa. “Quero desejar 
que, quem estiver chegando, 
tenha muita determinação, 
muita energia e serenidade 
para tratar dos problemas da 
cooperativa. Acho importan-
te a gente estar cuidando da 
cooperativa não pelos nossos 
negócios, mas pela socieda-
de”, lembra.

O 1º vice-presidente da 
Copérdia,  Ademar da Silva, 

RELAÇÃO FORTE COM O PRODUTOR

Durante a Assembleia 
Geral Homologatória 
da Copérdia, 
diversos produtores 
cooperados 
avaliaram a prestação 
de contas e os 
números que foram 
compartilhados.

Cooperados exaltam resultados da Copérdia
e externam a relação de confiança 

Eles enfatizaram a trans-
parência, ética e profissio-
nalismo, fatores que cor-
roboram para o momento 
especial vivenciado pela 
cooperativa.

Um dos associados pre-
sentes na Assembleia, Flá-
vio Luiz Rossi, considera 
que os números refletem a 

preocupação da Copérdia 
em aproximar-se da reali-
dade do campo. “A gente 
se sente bem amparado no 
momento de investir e em 
outros momentos”, opina.

O produtor Paulo Cesar 
Agliardi, de Machadinho, 
observa a troca de experi-
ências entre a família Co-
pérdia e os cooperados. “A 
gente, como produtor, tenta 
passar o melhor para a co-
operativa. Ficamos felizes 
em ter uma parceria tão 
forte”, argumenta.

O produtor Fabiano So-
fiatti avalia que a partici-
pação ativa é uma chave 
para o alcance dos índices 
apresentados. “Apesar da 
pandemia e crise que a gente 
teve, foi um bom resulta-
do”, destaca. Quem também 
mostra-se satisfeito com 
as conquistas da Copérdia 

é o produtor Giovanni Ro-
gowscki, de Linha Guarani. 
“Dá uma segurança pra nós, 
de onde a gente entrega a 
nossa produção”, pontua.  
“Os números, apresentados 
na Assembleia, superaram 
nossas expectativas. Foi um 
ano muito bom e isso nos dá 
tranquilidade e segurança 
para mantermos nosso rela-
cionamento com  Copérdia”, 
finaliza o produtor Claudir 
Luiz Dellagostin.

A Assembleia Geral Ho-
mologatória foi mais um 
momento oportuno para 
fortalecer ainda mais as 
relações da Copérdia com 
seus cooperados. Além do 
compartilhamento de infor-
mações sobre os resultados, 
a AGH é um espaço para 
que o produtor participe 
ativamente da construção 
do futuro da cooperativa.

comentou sobre a atenção 
que a cooperativa tem dado 
à qualificação dos associa-
dos. “A Copérdia tem como 
um de seus pilares de susten-
tação a aproximação com o 
quadro social, com a família 
do nosso produtor. Para isso, 
temos o nosso setor social 
que também está engaja-
do em preparar as pessoas 
através dos cursos que são 
disponibilizados. Temos que 
estar permanentemente 
estendendo a mão para os 
nossos associados para que 
eles busquem informação e 
conhecimento”, finaliza.

De 2017 a 2021, o fatura-
mento da Copérdia cresceu 
188%,saltando de 1,1 bilhão 
para os atuais 3,2 bilhões. 
Os dados, que evidenciam 
o significativo crescimen-
to foram comentados pelo 
diretor administrativo e 
financeiro da cooperativa, 
Adriano Vibert.
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Zenaro destaca o comprometimento da Zenaro destaca o comprometimento da 
equipe na construção dos resultados

TIME VENCEDOR

O diretor-geral da 
Copérdia, Flávio Zenaro, 
manifestou-se sobre 
a Assembleia Geral 
Homologatória, realizada 
no dia 10 de março.

produtor também perceba 
as oportunidades de me-
lhoria em sua atividade”, 
ressalta.

Conforme Zenaro, um 
dos frutos da união do 
time está nos recentes 
indicadores: a Copérdia 
está em primeiro lugar na 
entrega de suínos por dia 
no Sistema Aurora. Dados 
sobre a produção de leite 
também foram levantados, 
assegurando o papel do 
trabalho coletivo junto aos 
cooperados.

Ainda para o diretor-
-geral, a participação de 
todos é fundamental para 
a manutenção dos índices 
conquistados. “Cada vez 
que um associado parti-
cipa mais da cooperativa, 
nos possibilita melhorar 
nossa eficiência, refletida 
em benefício para o pró-
prio associado”, lembra.

A solenidade ocorreu 
no CTG Fronteira da Que-
rência, e foi marcada pela 
apresentação dos excelen-
tes resultados da cooperati-
va nos últimos meses.

Entre os destaques 
apontados pelo diretor-
-geral, está a qualidade e 
preparação na equipe. “São 
pessoas que, mesmo nos 
momentos de dificuldades, 
estão de cabeça erguida, 
permanecendo lado a lado 
com cada um de nossos 
produtores, para que o 

A Assembleia Geral 
Homologatória foi mais 
uma oportunidade de 
aproximar ainda mais o 
produtor e a cooperativa. 
A Copérdia, historicamen-
te, mantém uma relação 
de transparência com seus 
cooperados, consolidando 
um conceito de confia-
bilidade, que colabora 
para o fortalecimento da 
cooperativa em todos os 
segmentos que atua.

Os resultados, apresen-
tados na AGH, evidencia-
ram a trajetória de as-
censão da cooperativa, 
que vem expandindo suas 
atividades, mantendo in-
tegralmente os princípios 
preconizados pelo coopera-
tivismo e priorizando sem-
pre a eficiência em todos os 
processos, principalmente, 
no atendimento às deman-
das dos cooperados.FLÁVIO ZENARO: Diretor Geral da Copérdia
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Associado aprova destinação das sobras
VALDECIR RHODEN

Assembleia Geral Ordiná-
ria em Itá e ficou satisfeito 
com os resultados aferidos 
pela Copérdia em 2021 e 
feliz pela distribuição de 
75% das sobras líquidas 
aos cooperados. “Houve um 
ano em que foi capitalizada 
100% das sobras porque era 
importante para a coope-
rativa. Hoje os cooperados 
enfrentam dificuldades e é 
justo que a Copérdia distri-
bua uma fatia maior das so-
bras entre eles”, observou, 
se referindo a distribuição 
de 75% das sobras líquidas. 

Segundo o produtor, há 
três anos a região sofre com 
estiagem e o retorno das 
sobras é fundamental para 
manter as atividades. “Foi 
uma decisão importante 
da direção e que vai ajudar 
em muito os associados. Essa 
compreensão é fundamental 
para manter a cooperativa 
forte e os cooperados compe-
titivos”, salientou lembrando 

O associado Valdecir 
Rhoden de Linha Fátima, 
Itá, é um exemplo de coo-
perativista convicto. Filho 
de associado, sucedeu o pai 
há quase 40 anos e se man-
tém firme no quadro social 
da Copérdia vendendo o 
produz e se abastecendo na 
Copérdia. “Temos uma tra-
dição familiar de trabalhar 
com a cooperativa de gera-
ção para geração”, assinala. 

Rhoden é produtor de 
leite há 35 anos quando 
a Copérdia iniciou com 
a atividade. Hoje produz 
16 mil litros mês que são 
entregues à cooperativa. 
O produtor acredita que o 
pior momento da atividade 
já passou e a recuperação 
começa a acontecer. “Como 
todas as atividades, o leite 
vive momentos bons e ruins 
e agora está em recupera-
ção o que é um alívio para a 
gente que produz”, ressalta. 

O produtor participou da 

VANDUIR 
MARTINI e 
Egon Schenkel 
na AGO de Itá

Fomentado de Itá elogia a equipe
e revela histórico com a Copérdia

EGON SCHENKEL

Egon Schenkel, 
77, é associado 
da Copérdia desde 
18 de março de 
1969, logo após 
a fundação da 
cooperativa.  

Fomentado da Aurora 
Copp no sistema crechário, 
faz todas as operações de 
compra e venda e acerto 
dos lotes com a filial da Co-
pérdia de Itá. “Sempre com-
prei na Copérdia, mesmo no 
período que era fomentado 
de outra empresa”, revelou. 

Schenkel disse que gosta 
da cooperativa pelo tra-
balho que faz em prol da 
agricultura da região e 
pelo bom atendimento que 
recebe. “Sou sempre bem 

atendido, conheço a equipe 
e não há porque mudar”, 
afirmou. Ele contou que foi 
líder da Copérdia por dois 
anos na época em que um 
cooperado representava 
uma comunidade, indepen-
dente da atividade.

Em relação aos resulta-
dos, Schenkel considerou o 
faturamento bruto de 2021 
excelente, porém, as mar-
gens líquidas entende que 
poderiam ser maiores. “No 
meu conceito os resultados 
foram bons, mas o lucro nem 
tanto, talvez pelos inves-
timentos que foram feitos 
durante o ano passado”, assi-
nalou, lembrando que parti-
cipa das assembleias desde o 
tempo em que era realizada 
apenas um encontro.   

O produtor elogiou a ini-
ciativa do conselho de ad-
ministração em distribuir 
75% das sobras líquidas e 

capitalizar os outros 25% 
proporcional ao movimento 
econômico de cada asso-
ciado. 

Sobre a gestão da Copér-
dia, Schenkel considera de 
qualidade sob a liderança 
de Vanduir Martini, mas 
ressaltou também a quali-
dade da equipe de trabalho. 

“O presidente é importan-
te, é um personagem, mas 
a equipe precisa ser boa, 
estar junto, planejando e 
trabalhando, porque uma 
pessoa sozinha não faz uma 
cooperativa”, afirmou  

Ele finalizou dizendo 
que a Copérdia é funda-
mental ao agro da região e 

como alternativa comercial, 
porém, sugere que a coope-
rativa seja mais competitiva 
em alguns produtos. Sobre 
sucessão, afirmou que está 
encaminhando a gestão ao 
filho Marcos Roberto. “Es-
tamos com uma gestão divi-
dida, mas ele vai assumindo 
tudo naturalmente”, disse

que em 2021 recebeu R$ 7 
mil em sobras e agora espera 
receber o dobro.  

Rhoden tem a ajuda do 
filho e médico veterinário 
Leandro nas tarefas da 
propriedade já pensando 
na transferência da gestão. 
“A sucessão acontece natu-
ralmente na nossa família. 
Recebi do meu pai a res-
ponsabilidade de tocar a 
propriedade e agora come-
ço a fazer a sucessão para o 
meu filho que já é líder do 
negócio leite da Copérdia”, 
relatou.

O produtor conclui suge-
rindo que o trabalho lidera-
do pelo presidente Vanduir 
Martini continue como está 
sendo conduzido, segundo 
ele, com seriedade, transpa-
rência e crescimento. “Torço 
para que o Martini continue 
seu bom trabalho visando 
fortalecer cada vez mais a 
cooperativa sem esquecer do 
cooperado”, finalizou.   

VANDUIR MARTINI com Valdecir 
Rhoden e esposa 
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CLAUDIR 
Dellagostin, 
Gelsi Maltauro e 
Fernanda Basso 
com presidente 
Martini 

Líderes que saem revelam conhecimentos
que absorveram no conselho fiscal 

MISSÃO CUMPRIDA 

Na Assembleia Geral Homologatória da 
Copérdia, realizada no dia 10 de março, no 
CTG Fronteira da Fronteira da Querência, 
quarto lideranças se despediram do Conselho 
Fiscal da cooperativa.

Elas externaram um 
sentimento de dever cum-
prido e relataram todo o 
aprendizado que tiveram 
neste período. A relação 
com a cooperativa ficou 
ainda mais sólida após 
essa experiência. Os con-
selheiros tiveram a opor-
tunidade de conhecer 
com mais profundidade 
a Copérdia e essa circun-
tância fez com que o rela-
cionamento ficasse ainda 
mais estreito.

 A conselheira, Fernan-
da Ribeiro Basso, agrade-
ceu por todo o aprendizado 

que teve em sua trajetória 
no Conselho Fiscal. “Eu 
aprendi muito com todos. 
Foi muito importante ter 
vivido essa experiência”, 
destaca. “A assembleia da 
Copérdia é um livro que 
a gente se encanta em 
ler”, resume Fernanda ao 
comentar sobre a AGH de 
prestação de contas.

Quem também deixou a 
sua marca na cooperativa 
foi a conselheira, Gelsi Lur-
des Maltauro. “Foi muito 
gratificante. Tenho muita 
gratidão pela Copérdia. Foi 
um grande aprendizado”, 

pontua.
Para o conselheiro, Clau-

dir Luiz Dellagostin,  a par-
ticipação no Conselho foi 
uma grande oportunidade 
para conhecer melhor a co-
operativa. “Foi um momen-
to interessante. Tivemos a 
oportunidade de conhecer 
melhor o trabalho da Co-

pérdia. Meu sentimento é 
de gratidão e missão cum-
prida”, finaliza. 

Leinor Lampert tam-
bém  cumpriu seu mandato 
e deixou o Conselho Fiscal.

 Conselho Fiscal - Man-
dato 2021/2022  Fernan-
da Ribeiro Basso, Gelsi 
Lourdes Maltauro, Claudir 

Luiz Dellagostin, Leinor 
Lampert, Mauro de Barba 
e Jacir Antônio Costa.

C o n s e l h o  F i s c a l 
2022/2023  - Mauro De 
Barba, Jacir Antônio Costa, 
Fernando Mattia Ferrari, 
Paulo Dambrós, Rafael Ca-
sagrande e Inês Terezinha 
Ribeiro Conte.
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FLÁVIO ZENARO: Diretor Geral da Copérdia

Afinal, estamos 
falando de uma 
guerra de dois 
países importantes 
mundialmente no 
abastecimento de 
matérias primas es-
senciais, principal-
mente para o agro 
o que gera forte 
tensão. 

A situação econômica brasileira é reflexo
do que está acontecendo no mundo 

VISÃO GLOBAL 

É importante uma 
reflexão nesse 
momento para 
entender o que 
se passa com a 
economia brasileira, 
que é reflexo do que 
está acontecendo 
no mundo e não um 
evento específico no 
Brasil

custos de produção como 
um todo. Some-se a esse fa-
tor a disponibilidade de re-
cursos menor com elevação 
das taxas de juros, fenôme-
no que está ocorrendo nos 
principais países.  Nos Es-
tados Unidos, por exemplo, 
está havendo elevação nas 
taxas de juros e aumento 
da inflação. O Brasil vive o 
que o mundo vive, ou seja, 
absorve os reflexos de uma 
situação mundial. 

O caminho para sair des-
sa situação é de longo prazo 
e precisamos ter isso bem 
claro. Como viemos de um 
período de dificuldade de 
dois anos, vamos precisar 
de mais tempo para sair da 
situação em que nos encon-
tramos. Felizmente a pan-
demia, ao que parece, está 
controlada, já há liberação 
do uso de máscara e reto-
mada das atividades. Essa 
é uma grande notícia para 
todos, de um modo especial 
às cadeias produtivas. 

Segundo, precisamos re-
tomar a capacidade produ-
tiva. E aí tem outra boa no-
tícia que a próxima safrinha 
de milho que vem com boas 
perspectivas de produção o 
que vai ajudar a melhorar 
os níveis de abastecimento 
de milho no mercado inter-
no no segundo semestre. 

E terceiro torcer para o 
encerramento do conflito 
entre Rússia e Ucrânia o 
que pode estancar a eleva-
ção do preço do petróleo 
no mundo. À medida que o 

mundo for resolvendo essas 
questões, vamos tendo um 
horizonte melhor, a come-
çar pela estabilização das 
taxas de juros e dos preços 
do petróleo.

O agro responde por 
40% do PIB brasileiro e 
somos dependentes da im-
portação de fertilizantes, 
o que precisa ser revisto. 
E, que bom que as cabeças 

A gente vem de uma 
pandemia mundial que pro-
duziu impacto importante 
nos mercados, sobretudo 
nas cadeias produtivas com 
redução de muitas ativida-
des e paralisação de outras.

Este cenário criou uma 
pressão no abastecimento 
mundial de insumos refor-
çada pelas estiagens dos 
últimos anos e mais recen-
temente com a guerra Rús-
sia/Ucrãnia que aumentou 
a pressão mundial. Afinal, 
estamos falando de uma 
guerra de dois países im-
portantes mundialmente no 
abastecimento de matérias 
primas essenciais, princi-
palmente para o agro o que 
gera forte tensão. 

Além disso, viemos de 
elevação no preço do pe-
tróleo e este insumo tem 
impacto direto na cadeia 
produtiva, na logística, nos 

pensantes estão atentas à 
essa realidade buscando al-
ternativas para reduzir essa 
dependência. A solução em 
relação a dependência de 
importação de fertilizan-
tes também é uma solução 
de médio e longo prazo. A 
partir daí a gente vislumbra 
um outro horizonte. 

Diante disso precisamos 
olhar para dentro de casa 

como estamos fazendo na 
Copérdia e o produtor pre-
cisa fazer na propriedade. 
Esse é um momento que a 
boa gestão faz toda a dife-
rença. Então mais do que 
nunca é hora de fazer a nos-
sa parte da melhor forma da 
porteira para dentro com 
eficiência, redução dos cus-
tos e despesas sem prejudi-
car a eficiência,  esperando 
pela volta da normalidade. 
Há possibilidade de novos 
mercados compradores já 
que somos referência em 
carnes, mas precisamos me-
lhorar nossos resultados em 
grãos.  Enfim, vivemos um 
período que exige de todos 
empenho, trabalho e otimis-
mo por dias melhores.  
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Falta de matéria 
prima dos 
fertilizantes 
poderá ser o 
principal reflexo 
sentido no Brasil

Se tem Bovigold®, tem uma linha para todas as categorias de bovinos de leite, da cria e 
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Falta poderá ocorrer e dica é 
garantir pelo menos a metade

GUERRA X FERTILIZANTES

A guerra entre a 
Rússia e a Ucrânia 
já dura mais de um 
mês e os reflexos do 
conflito ao redor do 
mundo ainda vêm 
sendo avaliados. 

deverá consumir um pouco 
menor de fertilizante por 
conta do alto custo. Mas 
há outros caminhos para o 
abastecimento. O que está 
mais complicado é o cloreto 
de potássio, mas de modo 
geral, as companhias vem 
trazendo gradativamente 
como conseguem embar-
car”, explica.

Thuns diz que como não 
há previsão sobre o fim da 
guerra, “ainda é cedo para 
dizer se vai ter muita falta 
lá na frente, precisamos 
aguardar os próximos ca-
pítulos do conflito entre os 
países para saber quais os 
reflexos que teremos aqui”.

A Federação das Coope-
rativas Agropecuárias de 
Santa Catarina (Fecoagro) 
tem papel importante neste 
intermédio da necessidade 
dos produtores com o res-

Na questão dos fertili-
zantes, sendo que grande 
parte do que é utilizado no 
Brasil vem de lá, o abaste-
cimento vem ocorrendo de 
forma gradativa. Ainda não 
é possível afirmar se haverá 
falta.

Jarles Thums, do setor 
comercial da Copérdia, 
afirma que ainda não dá 
para afirmar que vai faltar, 
mas o abastecimento pode-
rá ser mais lento. “O Brasil 

tante do mundo. Jairo Loo-
se, gerente de Negócios da 
entidade, diz que é quase 
certo que poderemos sentir 
alguns reflexos. “Se este 
conflito permanecer nos  
próximos 60 dias, teremos 
falta de matérias primas, 

principalmente cloreto de 
potássio para plantio próxi-
ma safra verão”, frisa.

Trabalhar focado na 
prevenção de insumos é 
uma das dicas de Loose. 
“A recomendação é que as 
cooperativas e os produto-

res realizem já a compra 
de ao menos 50% de sua 
necessidade para próximo 
plantio. Neste momento, o 
que ajuda a definir preços 
no Brasil em reais é a queda 
da taxa dólar, que ameniza 
altas em dólar no mercado.”
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NOVA ESTRUTURA 

Copérdia inaugura loja agropecuária 
e investe R$ 1,5mi em Capinzal 

A Copérdia inaugurou 
uma loja agropecuária 
de 400 m2 e três mil 
itens em Capinzal no 
dia 16 de março.  

O evento contou com a 
presença de autoridades, 
lideranças e associados. As 
obras iniciaram em novem-
bro de 2021 e foram entre-
gues no início de março des-
te ano. A equipe de trabalho 
é formada pelo gerente e 
mais 19 colaboradores que 
atendem mais de 250 coope-
rados e clientes que fazem 
as operações na filial.

O diretor geral Flávio 
Zenaro disse durante as 
solenidades que a Copérdia 
vem num ritmo de cres-
cimento importante nos 
últimos anos e Capinzal dá 
importante contribuição 
para os resultados da coope-
rativa. “Ano após ano a Co-
pérdia vem se fortalecendo, 

crescendo, gerando e distri-
buindo resultados. E esta 
loja é um reconhecimento 
à importância de Capinzal 
e região na construção dos 
resultados da cooperativa”, 
assinalou. 

Segundo ele, o traba-
lho da Copérdia consiste 
em construir e distribuir 
resultados, e uma forma 
de compartilhar os lucros 
é reinvestir nas estruturas 
para atender melhor os co-
operados. “Uma prioridade 
da Copérdia é oferecer o 
melhor aos associados em 
atendimento, produtos e 
serviços e em estruturas 
adequadas. Esta tem as 
condições necessárias para 
oferecer o melhor aos coo-
perados”, assegurou.  

O conselheiro de admi-
nistração Carlos Felipini 
agradeceu a direção da 
Copérdia pela nova loja que 
considerou um presente 
à região. Segundo ele, os 
produtores de Capinzal dão 
retorno à cooperativa com 
suas operações e é justo 

ESTRUTURA: A loja agropecuária tem 400m2 e mais de três mil itensFÉ: FREI Davi Colli na hora da bênção ao local

DIRETOR GERAL: Flávio Zenaro 

que recebam uma loja am-
pla, espaçosa e adequada 
às necessidades da região. 
“Todos aqui, indistintamen-
te, merecem essa loja. A 
nova estrutura vai permitir 
um melhor atendimento aos 
associados que lutam no 
campo por melhores dias e 
pelo crescimento da coope-
rativa”, pontuou. 

O gerente regional Dois 
Lindomar Pilonetto, des-
tacou a importância da 
unidade de Capinzal na 
construção dos resultados 
da Copérdia. Segundo ele, 
a aprovação do investi-
mento de R$ 1,5 milhão 
de parte do conselho para 
construção da loja é uma 

comprovação de que a di-
reção reconhece o papel 
da unidade de Capinzal na 
soma dos negócios. “Apro-
veitem essa unidade, é de 
vocês e para vocês, façam 
suas compras, abasteçam 
suas propriedades na loja 
e bons negócios”, sugeriu 
o gerente.

O prefeito Nilvo Dorini 
disse ser uma honra estar 
presente nas solenidades 
de inauguração da loja. 
Segundo ele, quando a Co-
pérdia iniciou no município 
em 2004 ele era prefeito. “A 
chegada da Copérdia deu 
tranquilidade e segurança 
aos produtores à época para 
produzir, vender e receber 

pela produção com pontua-
lidade”, ressaltou. 

Dorini agradeceu o in-
vestimento feito no mu-
nicípio e afirmou que as 
empresas estão olhando 
Capinzal com carinho por-
que percebem que está em 
franco desenvolvimento. 
“Que bom que a Copérdia 
fez esse investimento numa 
loja moderna. Vai oferecer 
um atendimento melhor 
aos cooperados num espaço 
maior e estrutura ampla e 
moderna”, relatou, garan-
tindo que o Capinzal vive 
um momento importante 
recebendo bons investimen-
tos, prosperando e melho-
rando a vida da população. 

EQUIPE da filial de Capinzal no dia da 
inauguração da loja agropecuária
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Consistência de controle 
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Três ativos de alta eficácia 
maximizando o controle
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Alade®. O melhor em qualquer situação.

UM É BOM, DOIS É ÓTIMO, 
 TRÊS É ALADE®.

Chegou o seu fungicida de amplo espectro.
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ASSOCIATIVISMO

Martini destaca a força da cooperação e
a importância das pessoas no processo

O presidente da Copérdia Vanduir 
Martini disse que a entrega da loja 
para alguns foi apenas mais uma 
inauguração, contudo, para a Copér-
dia foi especial, porque é resultado 
de um trabalho sério feito há quase 
20 anos, superando dificuldades e 
recuperando a credibilidade do sis-
tema cooperativo através de muito 
trabalho e parcerias sólidas e trans-
parentes com os produtores. “É uma 
alegria entregar uma estrutura que 
vai atender melhor os cooperados. 
A Copérdia compartilha com os 
cooperados os resultados que eles 
ajudam a cooperativa a construir. 
Distribuímos como sobras líquidas 
esse ano R$ 37 milhões de reais aos 
cooperados comprovando essa polí-
tica”, relatou.  

Martini assegurou que, além do 
retorno de parte dos resultados às 
mãos de quem produziu, o restante 
que permanece na cooperativa é 
reinvestido em melhorias das estru-
turas. “A Copérdia não tem dono, ela 
é de uma sociedade de pessoas que 
acredita no coletivo para transfor-

mar e melhorar a vida das pessoas, 
por isso que compartilhamos com 
elas o que elas ajudam a construir 
”, assinalou. 

O cooperativista disse ainda que 
quando priorizamos o individual 
numa sociedade cooperativa, não 
estamos praticando um bom exem-
plo. “Quando o objetivo é fazer um 
trabalho de cooperação e olhamos 
apenas para o nosso problema, esta-
mos renunciando o princípio da coo-
peração. E esse princípio está muito 
claro em nossos pilares de gestão. E 
é norteado por ele que vamos traba-
lhar para melhorar a vida das pessoas 
e das comunidades”, garantiu. 

Martini encerrou sua fala afirman-
do que o capital humano se sobrepõe 
ao capital financeiro na Copérdia. 
“Por isso estou convidando a todos 
para continuar apostando nesse 
modelo, no associativismo, sendo 
participativos, atentos, atuando 
como porta vozes das necessidades 
da região. A Copérdia está de portas 
abertas a todos os seus cooperados”, 
finalizou.  VANDUIR MARTINI - Defensor das pessoas e da cooperação  



ABRIL 202212|

1° TURMA DO PROGRAMA Silagem Mais da Copérdia no Salto Del Laja, no Chile

ROTEIRO de visitas contemplou vasta 
programação a pontos turísticos no Chile

GRUPO de produtores durante palestra técnica com Lorena Ibanez PRODUTORES e colaboradores em vista a Agrícola Ancali, no Chile

Programa Silagem Mais leva produtores 
e colaboradores para visita ao Chile

INTERCÂMBIO 

Através do Programa Si-
lagem Mais foram sorteados 
23 produtores e 7 colabora-
dores para embarcar nessa 
experiência e conhecer de 
perto o país que é o maior 
produtor e exportador de 
cobre do planeta.

O roteiro contemplou 
palestras técnicas, visitas a 

leiterias chilenas na cidade 
de Los Angeles, city tur 
pela capital chilena – San-
tiago, visitação a Vinícola 
Concha Y Toro e passeios 
pelas cidades de Valparaíso 
e Viña Del Mar.

Os produtores tiveram a 
oportunidade de acompa-
nhar uma palestra técnica 
com a engenheira de qua-
lidade da Iansa, Lorena  
Ibanez, sobre o mercado 
do leite no Chile e também 
uma palestra com o enge-
nheiro agrônomo, Cristian 
Hott k, sobre Silagem de 
Milho.  Airton Vanderlinde 
da Nutron também esteve 
acompanhando a viagem 
e os trabalhos técnicos e 
auxiliou na condução das 
palestras e tradução das 
mesmas.

De 13 a 18 de 
março um grupo de 
produtores de leite 
e colaboradores da 
Copérdia  tiveram 
a oportunidade de 
realizar uma viagem 
técnica com destino 
ao Chile. 

Visitas a
leiterias Chilenas
Um dos marcos da viagem foi a visita à Agrícola Ancali 

localizada na Hacienda El Risquillo em San Carlos Puren 
– Los Angeles, considerada a maior empresa de produção 
leiteira robotizada do mundo.  A equipe foi recebida pelo 
gerente da fazenda, Odriom Escobar.  A leiteria possui 
5100 vacas em lactação com sistema todo robotizado. No 
total são 78 rôbos para realizar a ordenha nos animais. A 
equipe de trabalho é composta por 160 colaboradores. O 
destaque da fazenda vai para a produção diária de leite 
por vaca por dia, são em média 43,5 litros. 

E equipe também visitou no Chile uma propriedade 
com sistema de produção semi confinado onde foram 
recebidos pelo sócio Jorge Guzmán. Nesta fazenda, 50% 
do leite produzido é destinado para a produção de iogur-
tes. Segundo Guzmán o maior desafio de produzir leite no 
Chile é o de manter a CCS baixa visto que alguns perí-
odos  faz muito calor no Chile e em outros momentos o 
clima é muito úmido.

Em ambas as fazendas as equipes também conheceram 
o processo para fazer silagem e também o produto final.
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Sinto que o projeto 
Silagem Mais veio 
para fazer a dife-
rença na vida das 
pessoas 

Flávio Antônio Durante
Gerente do Fomento

de Leite

Parceria comercial 
Confira quem foram os parceiros apoiadores da 1° viagem do pro-

grama Silagem Mais Copérdia ao Chile.
Sementes de Milho: Dekalb, Agroceres, Agroeste, Syngenta Seeds, 

Brevant, Pioneer, Forseeds, Nidera. 
Defensivos: Syngenta, Bayer, Basf, Corteva.
Fertilizantes: Fecoagro, Fertipar, Yara, Ferticel, Compass Minerals.
Lonas: Pacifil, Eletro Plástic. 

Percepção 
dos produtores
Ildo Marchesan de Concórdia esteve entre os 

produtores sorteados e relatou que a viagem ao 
Chile foi uma experiência incrível. “Esse gru-
po teve a oportunidade de viver dias de muito 
conhecimento e aprendizado. Percebi como o 
Chile tem ótimos índices de produção, mesmo 
com condições climáticas desfavoráveis, tempo 
seco e inverno rigoroso, ainda assim a produção 
de leite é muito maior se comparada ao Brasil – 
isso mostra o quanto ainda temos para evoluir 
e melhorar em nossas propriedades”, finaliza 
Marchesan.

Leodimar Moro de Passos Maia foi outro 
produtor sorteado para ir ao Chile, ele desta-
cou que muitas coisas chamaram sua atenção, 
mas especialmente a preocupação que os chi-
lenos tem com o bem estar dos animais. “Isso 
ficou muito nítido, tudo é pensado para que o 
animal tenha o menor desgaste físico possível, 
certamente esse é um fator que contribui muito 
para os índices de produção que conhecemos no 
Chile”, afirma Moro.

Silagem Mais Copérdia
O gerente do fomento de leite, Flávio Antônio 

Durante, se mostrou muito feliz com o aproveitamen-
to que os produtores tiveram a partir desta viagem. 
“Certamente esse grupo não vota para o Brasil com a 
mesma visão que tinham antes. Eles tiveram de forma 
muito clara a percepção de quantas coisas conseguem 
melhorar em suas propriedades e isso é muito válido. 
Sinto que o projeto Silagem Mais veio para fazer a 
diferença na vida das pessoas e esse certamente já é 
um grande legado”, finaliza. 

Rudimar Bieluczyk, gerente comercial da Copérdia, 
também esteve acompanhando o roteiro no Chile e 
destacou que as experiências adquiridas foram muito 
ricas. “É muito valiosa a oportunidade de conhecer 
outro país, sua cultura, modos de produção, gastrono-
mia, moeda,  costumes, isso faz com que a gente veja 
com outros olhos a nossa realidade, traga aquilo que 
pode ser bom para nossas rotinas e valoriza ainda 
mais aquilo que o Brasil tem de bom”, finaliza.

EQUIPE reunida na Agrícola Ancali maior empresa de produção leiteira robotizada do mundo

PRODUTORES tiveram conhecimento de como é produzida e armazenada a silagem no Chile

VISITA a propriedade de Jorge Guzmán, no Chile
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SEMENTES Copérdia foram uma das boas atrações do Tecnoeste 2022

SEMENTES COPÉRDIA

Agricultores tiveram a oportunidade de
ampliar conhecimentos no Tecnoeste

O aumento na área 
de atuação da 
Copérdia proporciona 
maior expansão 
das inovações 
apresentadas no 
Tecnoeste 2022. 

De acordo com a geren-
te da unidade de Beneficia-
mento de Sementes da Co-
pérdia, Franciely Moschen, 
a presença dos visitantes 
diz muito sobre o intuito 
de aprender mais. “Esse 
bate-papo relacionado à 
plantabilidade está cada 
vez mais intenso. O produ-
tor busca conhecimento e 
internaliza as técnicas que 
melhoram a produtivida-
de”, explica.

A gerente da UBS des-

taca o interesse dos coo-
perados em buscar a ino-
vação, introduzindo essas 
novas técnicas em suas 
atividades. De acordo com 
Franciely Moschen, os pro-
dutores estão atentos às 
novidades destinadas a 
todas as culturas. “A gen-
te verifica um interesse 
voltado não só à cultura 
do milho, mas também da 
soja, em diversas regiões 
que antes não tinham essa 
aproximação”, finaliza.

A qualidade das Semen-
tes Copérdia, mais uma 
vez, ficou evidencida no 
Show Tecnológico Rural 
do Oeste Catarinense. Com 
um estande bem estrutu-
rado e amplo, foi possível 
manter uma relação muito 
próxima com os visitan-
tes, possibilitando a troca 
de experiências e novos 
conceitos. A cooperativa 
vem investindo expressi-

vamente em tecnologias, 
melhorando a cada ano a 
qualidade das sementes e. 
com isso, fidelizando cada 
vez mais o relacionamento 
com cooperados e clientes 

em todas as regiões.
O Tecnoeste ocorreu de 

15 a 17 de fevereiro no Ins-
tituto Federal Catarinense, 
campus Concórdia. Cerca 
de 30 mil pessoas visitaram 
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o Show Tecnológico Rural. 
O evento é realizado de 
dois em dois e difunde no-
vas tecnologias que podem 
ser aplicadas no dia a dia 
da propriedade rural.
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JEAN ANTONIETTI 
coordenador da Comissão 

de Agricultura do 
Tecnoeste

UMA MULTIDÃO 
de produtores 
visitaram o 
Tecnoeste durante 
três dias

AGRICULTURA 4.0 

A VOZ DO POVO 

Tecnologias despertam interesse e 
encantam agricultores no Tecnoeste

Produtores aprovam o formato do Tecnoeste  
2022 e destacam a evolução do evento

A décima-sexta edição do Tecnoeste contou com 
destaques envolvendo a inovação no campo, que 
despertou o interesse dos visitantes em aderir 
a tecnologias capazes de fortalecer a produção 
agrícola de formas diferenciadas.

Conhecimento, novos conceitos, novas 
percepções e inovações tecnológicas.  
O Tecnoeste 2022 superou todas as 
expectativas traçadas e foi avaliado de 
forma positiva pelos produtores.

De acordo com o coorde-
nador da Comissão de Agri-
cultura do Tecnoeste, Jean 
Antonietti, a Agricultura 
4.0 tem alterado o vínculo 
entre os trabalhadores e 
o campo, possibilitando 
que o processo de cultivo 
seja facilitado. “A gente 
demonstra a questão da 
pulverização com drones, 
imagens via satélite das 
lavouras para identificar 
fertilidade no solo e planta-

O produtor de grãos, Ola-
vo Mieczrikowski, de Porto 
Brum (Concórdia), avalia de 
forma positiva o Tecnoeste 
2022. “ Eu achei muito inte-
ressante. Toda feira tem coi-
sas novas. Sempre aparece 
uma novidade que podemos 

bilidade”, destaca, citando 
como exemplo uma das 
maiores novidades da ex-
posição deste ano.

Uma das utilidades do 
uso desta inovação é a loca-
lização de plantas daninhas 
para maior efetividade na 
pulverização. Os ganhos 
para o produtor, portanto, 
podem fazer a diferença 
com a ajuda da tecnologia 
“Economiza defensivo, tem-
po e, consequentemente, 

dinheiro  no bolso do pro-
dutor rural”, finaliza.

As tecnologias relacio-
nadas à Agricultura 4.0 
chamaram a atenção dos 
agricultores que visitaram 
o Tecnoeste em fevereiro. 
Eles tiveram a oportuni-
dade de fazer perguntas e 
aprofundar os conhecimen-
tos sobre as novas técnicas 
que estão à disposição do 
meio rural, trocando expe-
riências e prospectando o 
uso dessas tecnologias em 
suas propriedades.

implantar na propriedade”, 
destaca o produtor ao lado 
da esposa Marlene e do filho 
Rafael. Para o produtor de 
leite e de suínos, Leonardo 
Casagrande, é fundamental 
a participação em eventos 
dessa magnitude. “É muito 
importante participar de 
um evento como o Tecno-
este. A minha avaliação é 
totalmente positiva.  A pre-
sença do associado é mui-
to importante. As pessoas 
estão muito interessadas e 
obter novos conhecimen-
tos e fechar negócios”. O 
produtor de suínos e que 
também atua na área de 
reflorestamento, Vilmar 
Lazzari, enaltece o Show 
Tecnológico Rural do Oeste 
Catarinense. “Um evento 

muito bem organizado. O 
que a gente imaginar, te-
mos a oportunidade de ver 
no Tecnoeste”, destaca o 
produtor de Linha Guarani 
(Concórdia). 

A presença de produ-
tores rurais possibilitou a 
todos conhecerem novas 
tecnologias e, sobretudo, a 
aplicação dessas técnicas 
inovadoras no dia a dia das 
propriedades. A imersão e a 
troca de experiências mar-
caram os três dias do Show 
Tecnológico Rural do Oeste 
Catarinense, cujo formato 
foi enaltecido pelos visitan-
tes.  “O Tecnoeste melhora 
a cada ano. Parabéns aos 
organizadores”, observa 
Alcides Seghetto, produtor 
de leite e frangos de Linha 
Salto Grande (Lindóia do 
Sul).  João Jacob Vergutz, 
produtor de leite de Três 
Barras, também enfatiza 
a evolução do Tecnoeste. 
“Evoluiu muito. Já estou 
pensando em participar da 
próxima edição”, assinala.
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LEITE COM QUALIDADE

A constância de 
boas práticas leva 
as propriedades a 
chegarem cada vez 
mais perto do que 
seria a perfeição. 

Constância de manejos e bem-estar 
animal puxam números para o topo

quantidade e qualidade do 
leite. A análise de Conta-
gem de Células Somáticas 
(CCS) e contagem bacteria-
na é feita com frequência, 
para evitar qualquer dano 
à produção.

Na granja, que fica em 
Linha Rigon, são 32 va-
cas em lactação. Giovani 
Rogoski salienta que é 
necessário respeitar uma 
série de técnicas para ter 
os bons resultados. “Uma 
vez a qualidade garantir um 
extra nos lucros, mas hoje 
ela é a nossa lucratividade. 
Então trabalhamos muito 
forte para manter”,explica.

Na rotina, é analisada a 
silagem para garantir uma 
alimentação balanceada 
aos animais. Também há 
pesagem de todo o trato 
para que as vacas recebam 
a quantidade indicada de 
ração, com a ajuda dos pro-
fissionais da Copérdia para 
programar a dieta.

São manejos que podem 
ser considerados simples, 
mas que precisam se tornar 
rotina. Na Granja Rogoski, 
no interior de Concórdia, a 
dedicação da família tem 
garantido números expres-
sivos na produção de leite. 
A média anual de cada vaca 
é de 36 litros por dia.

Não foi fácil chegar a 
este número. A família 
precisou investir em boa 
genética, equipamentos 
e também muito trabalho 
para garantir a saúde e 
o bem-estar dos animais, 
que reflete diretamente na 

GIOVANI E 
INDIANA 
compartilham 
as rotinas 
de trabalho 
e mantêm 
qualidade de 
produção

Ajuda da 
equipe técnica 

e análises 
constantes 

são rotina na 
propriedade

Outro destaque da pro-
priedade são os banhos di-
ários às vacas, que no verão 
podem chegar à quantidade 
de nove diariamente. “São 
dados até banhos noturnos 
para manter o conforto tér-
mico da vaca. Quanto mais 
confortável ela está, maior 
a quantidade e mais leite”, 
garante Rogoski.

Sobre a ordenha, ele sa-
lienta que é feito o controle 

de celulas somáticas indi-
vidualmente, com ajuda 
mensal da veterinária para 
controle das análises e dos 
animais, com isolamento ou 
descarte dos animais, caso 
necessário. “Manter uma 
rotina de trabalho e um 
padrão de manejo é o que 
traz o resultado. A lucrativi-
dade se esconde na média 
de produção alta e também 
na qualidade”.

A mão da obra da granja 
é praticamente toda fami-
liar, com a ajuda apenas 
de um funcionário em al-
guns períodos. O filho de 
Giovani, de 10 anos, ajuda 
como pode no trabalho e já 
demonstra interesse em to-
car os negócios dos pais, as-
sim como a esposa Indiana 
também tem participação 
mais do que importante nas 
rotinas.

A produção de qualidade depende 
de um roteiro já definido na granja. 
Durante a alimentação, o tempo é 
aproveitado para os banhos, pois as 
vacas já ficam em um espécie de túnel 
ventilado para controle de temperatu-
ra. São feitos três tratos diários, sendo 
que o primeiro banho ocorre bem 
cedo, logo após a ordenha da manhã.

O dia só termina tarde, já com 
o sol escondido, com um banho por 
volta das 21h30. “Começamos com 
os banhos há dois anos. É o que mais 
dá resultado”, diz. “A vaca precisa 
fazer troca de calor, começamos com 
ventiladores pequenos e agora au-

mentamos a cada ano, assim como o 
volume de água. Conseguimos subir 
até dois litros de média somente com 
esse sistema”, revela.

A médica veterinária da Copérdia 
Larissa Rafaeli Izonal acompanha a 
família e troca experiências importan-
tes para também ajudar na melhora 
desses índices. “Há cerca de um ano 
comecei o trabalho com eles. Todo mês 
é feita a CCS individual e baseado 
nisso conseguimos isolar, ordenhar por 
último, identificar bactérias e tomar 
medidas mais assertivas. É um con-
junto de itens,pois tudo impacta no 
produto final, que é o leite”, declara.

Rotina definida
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TETRA CAMPEÃO 

A certeza de que 
não há uma fórmula 
mágica para garantir 
o sucesso faz 
com que o amor à 
criação de suinos 
seja parceiro dos 
desafios diários. 

Um segredo escondido na experiência  
e no amor à criação de animais

Aprimoramento
contínuo

aumentar o plantel em 
mais 100 animais. A média 
de produção de leitões na 
propriedade está em 2,4 
partos ao ano. Até agora em 
2022, o número é de 35,95 
desmamados fêmea/ano. 

As boas estatísticas ga-
rantem prêmios à família, 
mas também mostram que 
o negócio precisa da ajuda 
de todos para evoluir. “Es-
tamos com números melho-
res do que o ano passado, 
mas todo mundo se dedica 
bastante ao trabalho. Fize-
mos tudo certinho e ainda 
mais”, destaca Adelício. 
“Vamos mudando o siste-
ma de trabalho, adaptando 
onde precisa melhorar”.

E são essas mudanças e 
evoluções constantes que 
escondem o segredo atrás 
do sucesso. Boa genética, 
instalações de qualidade, 
alimentação balanceada, 
assistência técnica e espe-
cialização constante são 
alguns dos manejos sempre 
em destaque. “O segredo 
está nas mãos de quem 
faz”, revela o patriarca da 
família Canal.

Na propriedade, toda a 
ajuda é bem-vinda. A famí-
lia Canal diz sempre estar 
disposta a ouvir, trocar 
experiências e aprender 
com a equipe técnica da 
Copérdia, que acompanha 
os trabalhos de perto e tam-
bém se orgulha na colheita 
de bons frutos. 

Lucas, que é filho de 

Na propriedade da fa-
mília Canal, no interior de 
Itá, todo mundo pega jun-
to e também colhe unido 
os frutos das conquistas. 
Eles mantêm o título de 
maior número de leitões 
desmamados fêmea/ano 
há pelo menos três edições 
consecutivas do concurso, 
superando a marca de 34 
leitões/porca por ano.

O número é reflexo de 
uma série de manejos ado-
tados com constância na 
propriedade, que fica em 
Linha Esperança. Pai, mãe 
e filhos trabalham juntos 
para garantir a sucessão do 
negócio, que começou há 
cerca de 30 anos. Adelício 
Canal, o patriarca da famí-
lia, lembra que trabalhou 
com o irmão no início, quan-
do transportava os animais 
de carroça, sempre dedica-
do à criação de matrizes.

Atualmente, Canal abri-
ga 306 matrizes e está com 
obras em andamento para 

ROTINAS são melhoradas e família Canal gosta de trabalhar unida

CASAL E FILHOS cultivam o amor pelos animais e dividem as tarefas na granja

nascidos. “No início reveza 
os leitões para mamar. Fe-
cha em uma caixa e depois 
redistribui na mãe que ama-
menta”, diz. “Os primeiros 
dias são essenciais para ter 
um animal com saúde e de 
boa qualidade”.

Além de fazer a rotação, 

a propriedade também va-
loriza os sistemas de gestão, 
que indicam de forma ime-
diata as ações que precisam 
de intererência. “Tudo é 
anotado, analisado para 
que possamos melhorar e 
investir onde realmente 
precisa”, salienta canal.

Além de garantir a presença no pódio dos 
concursos, a família Canal também é vista com 
frequencia nos treinamentos e capacitações ofere-
cidos pela Copérdia. A evolução constante, a troca 
de experiências e os olhos voltados à sucesssão 
familiar também estão em meio aos segredos de 
sucesso da propriedade.

Tanto que mesmo em épocas de crise, que são 
comuns em todos os setores, é possível contornar 
os prejuízos com melhoramentos planejados ao lon-
go dos anos. “Sempre temos um bom resultado. A 
Copérdia tem uma participação grande nisso tudo, 
participamos de reuniões para melhoramento, lim-
peza, desinfecção, manejo. Sempre vai agregando 
tudo à boa vontade de trabalhar”.

E essa rotina exige dedicação de todos. Geral-
mente, os pais são responsáveis pelos trabalhos 
da noite e madrugada, enquanto os filhos pegam 
no batente durante o dia, ajudando em tudo que é 
preciso, inclusive limpeza das baias e partos. Nas 
semanas de nascimento dos leitões, todos ficam à 
postos para que nada saia do planejado. 

Em um dos anos que a família recebeu o prêmio 
de maior número de leitões desmamados fêmea/
ano os pais foram receber o troféu e os filhos fica-
ram na propriedade monitorando o nascimento dos 
leitões. “É um desafio diário, mas todo mundo pega 
junto e se ajuda, pois só assim conseguimos garntir 
o sucesso e buscar melhorar sempre”.

Adelício, é um dos entu-
siastas da propriedade. 
Ajuda o pai nos serviços 
tecnológicos e também bra-
çais, além de estudar para 
ser técnico agrícola. “O 
segredo é fazer aquilo que 
é certo e adaptar conforme 
o que se busca. Cada dia é 
um aprendizado, quando 
precisa mudar vamos ex-
perimentado ténicas com a 
ajuda da equipe”,frisa.

Do ponto de vista práti-
co, sobre o que realmente 
é levado em conta na pro-
priedade, está o sistema de 
maternidade com amamen-
tação rotativa, dando sem-
pre mais atenção aos recém 
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Baixo volume de aplicação. Mais economia.

O TRATAMENTO RESPIRATÓRIO COMPLETO 
COM APENAS UMA ÚNICA APLICAÇÃO

Saiba mais: treoxin.com
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ARTIGO JURÍDICO

Segundo estudos da 
North American Spine 
Society (NASS), publica-
dos em 2016, profissões 
em que se desenvolvem 
trabalhos manuais, entre 
as quais as atividades de 
produtor rural, motorista, 
construção civil, trabalho 
de escritório, mecânicos e 
de ajudantes em depósi-
tos, armazéns e transpor-
tadoras, como sendo as 
que mais provocam lesões 
na coluna.

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS), por sua 
vez, fez um levantamento 

IBGE aponta que um 
a cada cinco adultos 
sofre com dores 
crônicas na coluna

e revelou que a dor lom-
bar é a segunda maior 
causa de ida de pacientes 
aos consultórios médicos, 
perdendo somente pelas 
dores de cabeça. 

No Brasil, um em cada 
cinco adultos possui pro-
blema crônico de coluna, 
segundo dados do Institu-
to Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). O re-
sultado da pesquisa efeti-
vamente corresponde com 
a realidade brasileira no 
sentido de que é comum 
ouvirmos pessoas que 
trabalham com sobrecarga 
de pesos, má postura e em 
atividades repetitivas por 
longos períodos, queixan-
do-se de dores nas costas. 

Atualmente as lesões 
na coluna ocupam o se-
gundo lugar no ranking 
das doenças que mais 

motivam a procura por 
benefícios por incapacida-
de no Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS). 
Se a causa das dores nas 
costas é decorrente do 
trabalho, a perícia médica 
a considera como doença 
do trabalho e concede 
afastamentos remunera-
dos temporários ou defini-
tivos, definidos a partir do 
grau de incapacidade e, do 
tempo de recuperação.

O benefício de auxílio 
por incapacidade temporá-
ria por acidente de traba-
lho (auxílio-doença) é con-
cedido quando a pessoa se 
encontra temporariamen-
te incapaz para o trabalho, 
em decorrência de doença 
causada pelo trabalho ou 
acidente de trabalho.

O benefício por inca-
pacidade permanente 

Por Carlos Alberto Calgaro 
Advogado especialista em 

Direito Previdenciário 
OAB/SC 12.375 

contato@calgaro.adv.br

Lesões na coluna geram
direitos a benefícios do INSS

por acidente de trabalho 
(aposentadoria por invali-
dez), pela doença causada 
pelo trabalho ou acidente 
de trabalho, é destinado 
a quem se tornou incapaz 
para suas atividades e sua 
condição de saúde não 
permite uma readaptação.

E, se as lesões na co-
luna não impedirem a 
pessoa de continuar traba-
lhando, mas causam a ela 
desconforto ou limitações 
a ponto de reduzir a sua 
capacidade em compara-
ção com outra pessoa que 
não tem o mesmo proble-
ma, o INSS dispõe do be-
nefício de auxílio-acidente 
que permite o retorno ao 
trabalho e, ao recebimento 
de meio-salário, até o dia 
da aposentadoria.

Sempre que envolver 
questões de benefícios ou 

aposentadorias no INSS, 
é recomendado buscar 
orientação com profissio-
nal com experiência na 
área previdenciária para 
analisar o caso e fazer o 
melhor encaminhamento.

PERDAS NA SAFRA

Embora não 
tenha ocorrido 
em todas as 
regiões, a estiagem 
prolongada dos 
últimos dias poderá 
afetar bastante a 
safra de grãos em 
algumas localidades. 

Estiagem poderá trazer quebra de até 
40% nos grãos em algumas regiões

Catarina, além do Rio Gran-
de do Sul. No Paraná, onde 
houve chuva mais regular, 
deverá haver pouca perda.

Ele salienta que a região 
de Água Doce, no Meio-O-
este catarinense, deverá 
ter também uma boa safra. 
“A colheita ainda não foi 
concluída, mas a previsão 
indica bons números em 
alguns locais, porém em 
outros a perda poderá pas-
sar de 40% do que estava 
projetado colher”, diz.

Pilonetto declara ainda 
como deverão se compor-
tar os preços de mercado. 
“Quando dá menos o produ-
to, a tendência é subir, mas 
depende muito do mercado, 
do consumo. Acreditamos 
que o preço vai ser manter 
bom ou variar mínima coi-
sa”, diz. “A tendência do 
nosso produtor na região é 
gastar menos porque ele se-
gura as compras e não sabe 
como vai proceder de agora 

NÚMEROS - O levan-
tamento da Epagri indica 
que, até o momento, o 
milho silagem será o mais 
atingido em termos de 
volume total. Com a estia-
gem o estado vai deixar de 
colher 2.963.101,9 tonela-
das de milho silagem, 32% 
a menos do que o esperado 
inicialmente. A safra esti-
mada está em 6.282.956,5 
toneladas e o prejuízo 
calculado até o momento é 
de R$ 740.775.467,0.

A produção catari-
nense de feijão primeira 
safra também sofre com 
a estiagem. A Epagri/
Cepa calcula que Santa 
Catarina colha 46.849,7 
toneladas do grão, volume 
31,5% menor do que a 
estimativa inicial, que era 
de 68.424,5 toneladas. A 
perda em volume está em 
21.574,7 toneladas, com 
prejuízo estimado de R$ 
99.117.905,4.

Há casos em que está 
sendo projetada uma que-
bra de até 40% na colheita, 
em virtude da pouca chuva 
que caiu no período de de-
senvolvimento das lavouras.

Conforme Lindomar Pi-
lonetto, que gerencia uma 
regional com faixa que com-
preende os três Estados do 
Sul, os piores reflexos serão 
sentidos nas regiões Meio-
-Oeste e Oeste de Santa 

em diante, até a conclusão 
de safra”.

Conforme levantamen-
to divulgado pela Epagri/
Cepa, as chuvas irregulares 
e mal distribuídas desde 
dezembro do ano passado 
podem causar perdas de até 
50% na safra de grãos em 

Santa Catarina. As regiões 
do Oeste, Extremo Oeste e 
Planalto Norte são as que 
mais sofrem os reflexos da 
falta de chuva. Segundo o 
relatório, a safra de milho 
pode sofrer uma perda de 
em média 43%, já a soja 
cerca de 30%. 

Milho deverá ter as 
maiores perdas por 
conta da estiagem 
prolongada 
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PRÉ-ASSEMBLEIA

Contas de 2021 do Sicoob Crediauc são aprovadas
Processo ocorreu 
em duas etapas, 
com a realização de 
uma Pré-assembleia 
digital informativa e 
a homologatória com 
os Delegados.

O Sicoob Crediauc, ter-
ceira maior cooperativa 
de crédito do sistema Si-
coob em SC e RS, teve suas 
contas do período 2021 
aprovadas. Para dar maior 
visibilidade e transparên-
cia ao processo assemblear, 
a cooperativa realizou dois 
eventos em Concórdia/SC, 
local onde fica a sua sede 
administrativa. 

No dia 8 de março acon-
teceu a Pré-assembleia 
digital informativa que 
foi transmitida de forma 
remota aos seus mais de 60 
mil cooperados. Uma alter-
nativa prudente e segura 
na concepção do Comitê 
Gestor da instituição, tendo 
em vista o período pandê-
mico ainda vigente no país. 
Na ocasião, um público 
superior a 28 mil pessoas 
acessou os canais digitais 
disponibilizados (Sicoob 
Moob e YouTube) resul-
tando em mais de 6.200 
comentários durante a Live. 
Foram sorteados 51 prêmios 

(TVs e Alexas) e distribuí-
dos vários outros brindes 
aos participantes, três deles 
voltados ao público femini-
no em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher e, 
mais 37 brindes personali-
zados Sicoob, alusivos aos 
37 anos da cooperativa, co-
memorados recentemente.

A segunda etapa do pro-
cesso aconteceu no dia 17 
de março, quando foram 
realizadas as Assembleias 
Gerais Ordinária e Extraor-
dinária (AGOE), com o ob-
jetivo de analisar e aprovar 
o balanço de 2021. O evento 
de cunho deliberativo, con-
tou com membros da alta 
direção da cooperativa e 
dos delegados, os quais re-
presentavam no ato a totali-
dade do quadro associativo. 

Em regime de Assem-
bleia Geral Ordinária, fo-
ram tratados os seguintes 
assuntos: 1) Prestação de 
contas do exercício encer-
rado em 31/12/2021, com-
preendendo: a) Relatório 
da gestão; b) Balanços do 
primeiro e segundo semes-
tres do exercício de 2021; 
c) Demonstração das sobras 
ou perdas apuradas; d) Pa-
recer do Conselho Fiscal; 
e) Relatório de auditoria 
independente. 2) Destina-
ção das sobras apuradas; 
3) Eleição dos componen-
tes do Conselho Fiscal, 
com mandato até a AGO 

de 2024; 4) Renovação do 
prazo de vigência do Fundo 
de Estabilidade Financeira 
(FEF); 5) Autorização para 
a venda de imóvel próprio 
(matrícula nº 15521) da 
cooperativa e 6), outros 
assuntos de interesse do 
quadro social.

Já em regime de Assem-
bleia Geral Extraordinária, 
os temas discutidos foram: 
1) Reforma ampla e geral 
e, consolidação do estatuto 
social, bem como ampliação 
da área de ação da coope-
rativa; 2) Atualização do 
Regulamento Eleitoral; 3) 
Atualização do Regulamen-
to de Eleição de Delegados 

e 4), outros assuntos de 
interesse do quadro social.

O presidente do Sicoob 
Crediauc, Paulo Renato 
Camillo, responsável pela 
condução do processo as-
semblear, se mostrou mui-
to contente, tanto com os 
resultados alcançados em 
2021, quanto com a apro-
vação das contas e demais 
itens do edital. 

“Tivemos um período 
muito proveitoso, apesar das 
previsões pouco animadoras 
do mercado. Pelo 3º ano con-
secutivo figuramos novamen-
te no topo das cooperativas 
com destaque no segmento 
agro. Fomos a 1ª colocada 

entre todas as singulares do 
Sicoob no Brasil, em quanti-
dade de operações de crédito 
via BNDES. Nossas sobras 
brutas evoluíram 33,3% 
comparado ao ano anterior, 
resultando em mais de R$ 
55 milhões de receita. Em 
se tratando de retorno aos 
cooperados, tivemos mais de 
R$ 17 milhões devolvidos, 
considerando a soma das so-
bras líquidas e os juros pagos 
da cota capital”, explicou.

O presidente fez questão 
de comentar sobre o item 
1 discutido e aprovado na 
AGE, ressaltando que hou-
ve um avanço importante 
para as pretensões de cres-
cimento da cooperativa. 

“Com a aprovação da 
reforma ampla e geral e, 
consolidação do estatuto 
social, bem como a amplia-
ção da área de ação da co-
operativa, será possível por 
exemplo, a inclusão da livre 
admissão em nível nacional 
por meio da nossa Agência 
Digital com aporte mínimo 
de apenas um real de cota 
e, a inclusão de novos muni-
cípios do Rio Grande do Sul 
e do Paraná”, comemorou.

Em nome do Conselho 
e Diretoria, o gestor agra-
deceu os delegados por 
abonar o desempenho al-
cançado pela instituição 
em 2021, aprovando todas 
as contas e os demais itens 
que estavam na pauta. “A 
decisão do colegiado au-
menta ainda mais a nossa 
responsabilidade em conti-
nuar cuidando do patrimô-
nio da cooperativa e dos in-
teresses do seu verdadeiro 
dono, o cooperado Sicoob 
Crediauc, concluiu”. 



ABRIL 202223|

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

Descrição 02/2022 SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira  19.441.458  38.926.164 
Operações de Crédito  13.657.022  27.836.785 
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários  1.718.321  3.384.211 
Resultado das Aplicações Compulsórias  -    252 
Ingressos de Depósitos Intercooperativos  4.066.115  7.704.916 
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira  (11.531.852)  (23.338.053)
Operações de Captação no Mercado  (9.096.976)  (17.758.095)
Operações de Empréstimos e Repasses  (1.270.556)  (3.153.386)
Provisão para Operações de Créditos  (1.164.320)  (2.426.571)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira  7.909.607  15.588.111 
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais  (2.728.590)  (5.072.944)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço  630.021  1.445.877 
Rendas (Ingressos) de Tarifas  877.914  1.171.467 
Despesa (Dispêndios) de Pessoal  (2.466.295)  (5.129.801)
Despesas (Dispêndios) Administrativas  (2.274.410)  (4.549.501)
Despesas (Dispêndios) Tributárias  (46.814)  (114.549)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais  1.055.945  3.178.235 
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais  (591.899)  (940.189)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas  86.949  (134.482)
Resultado Operacional  5.181.017  10.515.168 
Outras Receitas e Despesas  (15.406)  139.409 
Lucros em Transações com Valores e Bens  1.761  1.761 
Outras Receitas  48.659  264.156 
Outras Despesas  (65.826)  (126.508)
Resultado Antes da Tributação e Participações  5.165.611  10.654.576 
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos  (25.833)  (64.063)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos  (16.686)  (37.995)
Participações nos Resultados de Empregados  (694.665)  (1.343.421)
Resultado Antes dos Juros ao Capital  4.428.427  9.209.098 
Juros ao Capital  (484.392)  (951.501)
Sobras/Perdas líquidas do período  3.944.035  8.257.597 

Descrição  Saldo 
Circulante e realizável a longo prazo  1.999.036.720 

Caixa e Equivalentes De Caixa  565.900.360 
Instrumentos Financeiros  235.119.854 
Operações de Crédito  1.183.494.050 
Outros Créditos  13.119.406 
Outros Valores e Bens  1.403.050 
Permanente  45.402.973 
Investimentos  28.015.673 
Imobilizado de Uso  17.090.902 
Intangível  296.398 
Total Geral do Ativo  2.044.439.693 

PUBLICAÇÕES LEGAIS             Balancete Mensal - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
de Associados do Alto Uruguai Catarinense

SICOOB CREDIAUC/SC

Valores em reais

Valores em reais

ATIVO

DEMONTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS  | 28/02/2022

PUBLICAÇÕES LEGAIS 
BALANCETE MENSAL  | 28/02/2022 

Descrição  Saldo  
Circulante e Exigível a Longo Prazo  1.807.942.272 
Depósitos  1.204.971.440 
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos  243.212.687 
Relações Interfinanceiras  317.775.123 
Relações Interdependências  11.318 
Obrigações por Empréstimos e Repasses  4.023.209 
Outras Obrigações  37.948.495 
Patrimônio Líquido  236.497.421 
Capital Social  106.963.846 
Reserva de Sobras  106.687.371 
Sobras Acumuladas à disposição da AGO  14.588.606 
Resultado do Ano Corrente  8.257.597 
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido  2.044.439.693 

Valores em reaisPASSIVO

Paulo Renato Camillo Marcia Rauber Borges Vieira  Camila Erika Nicolau
Presidente  Diretora Administrativa   Contadora
       CRC-MG-071309/O-3-T-SC

CRESCIMENTO

Fato ocorreu no dia 
7 de março e foi 
comemorado pela 
cooperativa

O Sicoob Crediauc acaba 
de ultrapassar uma marca 
histórica em seu quadro as-
sociativo. A cooperativa de 
crédito fundada em Concór-
dia/SC em 8 de novembro 
de 1984 chegou a 60 mil 
cooperados no último dia 
7 de março, véspera da re-
alização de sua Pré-assem-
bleia Digital de prestação 
de contas, período 2021. 

A expectativa do grupo 
gestor que atualmente ad-
ministra a instituição é de 
que, em um curto espaço 
de tempo, essa cifra seja 
ainda mais relevante, dada 
a grande adesão e prefe-
rência das pessoas pelo 
segmento cooperativista. 
Em dezembro de 2020, o 
Sicoob Crediauc somava 
54.079 associados. Um ano 

depois (dezembro/2021), o 
número chegou a 59.360, 
uma evolução de 9,7% no 
referido período. Se com-
parado aos últimos cinco 
anos, o Sicoob Crediauc 
cresceu 52,4% e ruma aos 
100 mil membros, pelo 
menos, se depender do 
otimismo do presidente da 
instituição, Paulo Renato 
Camillo.

Segundo ele, “em nível 
Brasil, o Sicoob dobra de 
tamanho a cada quatro ou 
cinco anos, mais ou menos. 
Se essa proporção também 
for aplicada a nossa reali-
dade, é muito provável que 
em cinco anos, romperemos 
a barreira dos 100 mil coo-
perados”, comentou.

O presidente ressalta 
que o processo de expansão 
da cooperativa será primor-
dial para que esse objetivo 
seja alcançado. “Tivemos 
em 2021 a abertura de três 
novas agências, o que, cer-
tamente, foi preponderante 
para agregar novos sócios e 
fortalecer o nosso modelo 
de negócios. O Planejamen-

Sicoob Crediauc ultrapassa a marca de 60 mil cooperados
to para 2022 é um pouco 
mais conservador, porém, 
prevê a instalação de duas 
salas de negócios em dois 
municípios gaúchos onde já 
atuamos, Erechim e Tapeja-
ra, o que demonstra que há 
espaço para ampliar a nos-
sa área, ocupando lacunas 
existentes nos locais onde 
já estamos, sem mencionar 
as oportunidades que irão 
surgir nas demais regiões”, 
avaliou Camillo.

O presidente ratificou a 
previsão otimista, destacan-
do também as vantagens 
que o cooperativismo de 
crédito exerce sobre o mo-
delo bancário tradicional 
do país e que, na sua visão, 
torna-se um diferencial 
para atrair a preferência 
das pessoas. “Apesar do 
apelo tecnológico, há ainda 
uma boa fatia da sociedade 
que prioriza o relaciona-
mento interpessoal. E isso é 
uma marca que cultivamos. 
Acompanhamos a evolução 
digital, sem esquecer das 
nossas origens. O Sicoob 
Crediauc além de dispo-

nibilizar todas as soluções 
financeiras existentes no 
mercado, oferece um plus 
que é justamente o aten-
dimento personalizado e 
humanizado e o sentido 
de pertencimento, uma 

vez que quem opta pelo 
segmento, passa a ser dono 
e não apenas um simples 
cliente. Para nós e para o 
cooperado, isso faz toda 
a diferença”, finalizou o 
gestor. 
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Presidente da Aurora Alimentos defende 
políticas permanentes de combate à estiagens  

NEIVOR CANTON 

Uma política 
permanente para 
combater os efeitos 
das estiagens 
que ocorrem com 
frequência no 
Oeste catarinense 
é uma sugestão do 
presidente da Aurora 
Coop, Neivor Canton.

O dirigente elogia a 
atenção que o Governo do 
Estado e o Ministério da 
Agricultura estão dispen-
sando ao problema, na ten-
tativa de reduzir o impacto 
dos prejuízos dos produto-
res rurais e das agroindús-
trias, mas entende que o 
setor produtivo precisa de 
soluções permanentes e 
não apenas eventuais.

Canto observou que as 
estiagens, por exemplo, são 
fenômenos incontroláveis 
com os quais a agricultura 
convive, mas a forma como 

os governos administram 
seus efeitos faz a diferença 
para o mundo agropecuário. 
“Não podemos tratar da 
questão estiagem só quan-
do ocorre a falta de chuva, 
temos que pensar em pro-
gramas que tragam solução 
para o problema”, analisa.

Canto assinala que o 
governo catarinense, atra-
vés da Secretaria da Agri-
cultura, está priorizando a 
assistência ao meio rural 
por meio de um conjunto in-
tegrado de ações, entre eles, 
o programa de reserva de 
água. “Financiar e apoiar 
a construção de sistemas 
de captação, armazenagem 
e distribuição de água nas 
comunidades rurais e, prin-
cipalmente, nos estabeleci-
mentos agrícolas constitui 
a solução mais adequada 
para o problema”, avalia o 
cooperativista.

Nesse aspecto, o pre-
sidente da Aurora Coop 
classificou de “sensata e 
oportuna” a destinação de 

mais 150 milhões de reais, 
com juros subsidiados, para 
o programa de + Água e 
Solo.  “O governador Carlos 
Moisés e o secretário Altair 
Silva estão demonstrando 
sensibilidade e sintonia 
com as dores e as perdas do 
universo rural barriga-ver-
de,” expôs.

Destacou também o pa-
pel da ministra Tereza Cris-
tina, da Agricultura, no 
enfrentamento da estiagem 
que assola todo o Sul do 
Brasil. Acompanhada do 
staff do Ministério, incluin-
do os presidentes da Em-
presa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária (Embrapa) 
e da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), 
a ministra constatou pesso-
almente a extensão dos pre-
juízos para definir as ações 
que implementará na sua 
pasta. “Esse gesto mostra o 
efetivo comprometimento 
do governo central com as 
pautas da agricultura bra-
sileira”, apontou.

CANTON Defende políticas 
públicas permanentes de 
apoio  à agricultura 

Nevo Canto disse que o 
setor aguarda ajuda mate-
rial, técnica e financeira, 
alongamento de dívidas dos 

produtores rurais e aumen-
to dos recursos para o segu-
ro rural, entre outros. “Essa 
cooperação será essencial 
para que o agronegócio 
continue atuando como a 
locomotiva da economia 
brasileira”, encerrou.


