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PAÍS PERDE COM A NÃO LIBERAÇÃO DA BIOTECNOLOGIA NA CULTURA DO MILHO
A liberação do uso da biotecnologia para a cultura do milho no Brasil faria, possivelmente, com que a produção do cereal
fosse dobrada em cerca de três anos. Isso por que, com a utilização deste recurso seria possível produzir, por exemplo, uma
planta mais resistente, com menor exigência de agrotóxicos e com maior produtividade. O resultado
seria uma maior rentabilidade para o produtor e para toda a cadeia do agronegócio brasileiro. A
constatação é do Eng. Agrônomo, produtor de grãos e vice-presidente da Copercampos Luiz
Carlos Chiocca que, acaba de retornar de uma viagem aos Estados Unidos onde conheceu
um dos maiores centros de pesquisa da utilização da biotecnologia do mundo. Defensor
da liberação do uso da biotecnologia para o milho, Chiocca voltou ainda mais
convencido de que o método traria resultados positivos para o país. Segundo ele, o
Brasil é um dos poucos países onde a biotecnologia para a cultura do milho ainda
não foi liberada. Fator que, coloca o país em desvantagem no setor. No centro de
pesquisa visitado pelo grupo de cooperativistas nos E.U.A, foi possível conhecer
também as mais modernas técnicas de uso da biotecnologia para soja e algodão.
A técnica possibilitou, por exemplo, o desenvolvimento de soja com maior
resistência ao uso de herbicidas e tolerância à seca.
Lavoura de Milho

Chiocca e o Associado José Antônio Chiochetta em St. Louis

Biotecnologia: a biotecnologia caracteriza-se pelo
conhecimento da estrutura do material genético da planta e,
pela transferência de determinados genes de uma planta a
outra, possibilitando um melhoramento da mesma. A
biotecnologia agrícola utiliza a transgenia como uma ferramenta
de pesquisa agrícola. No melhoramento tradicional, cruzam-se
as espécies sexualmente compatíveis e ocorre a combinação
simultânea de vários genes. Já a transgenia é uma evolução
deste processo, com o objetivo de acelerá-lo e de ampliar a
variedade de genes que podem ser introduzidos nas plantas.
Além disso, a transgenia oferece maior precisão do que os
cruzamentos, já que permite a inserção de genes cujas
características são conhecidas com antecedência, sem que
sejam introduzidos outros genes, como ocorre no
melhoramento genético clássico.

Evoluçao das Lavouras de Soja

Centro de Pesquisas da Monsanto
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Investimentos

Circulando
Quem sou e o que faço

Ampliação:
A filial 42 em Brunópolis está passando por uma ampliação.
A capacidade de armazenagem da unidade está sendo
ampliada em três mil toneladas ou, 50 mil sacos. Quando
concluída a obra, a capacidade total de armazenamento da
unidade será de 9.300 toneladas a granel. Também está
sendo adquirido um tombador para agilizar o processo de
descarga dos caminhões. A unidade será utilizada para
armazenamento específico de soja.

Frigorífico:
Durante uma visita à Copercampos na última semana, o
Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico
Sustentável Jean Kuhlmann confirmou a aprovação do
projeto do frigorífico de suínos da cooperativa junto ao
Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense –
Prodec. A aprovação garante uma prorrogação por 48 meses
do prazo para pagamento do ICMS da nova unidade a ser
construída, cujo percentual de beneficio varia de acordo com
o Índice de Desenvolvimento Humano do município de
implantação do projeto. O presidente da cooperativa
Vilibaldo Erich Schmid salienta que o projeto que está sendo
desenvolvido pelo assessor da diretoria Adori Bernardi já foi
aprovado também pelo BRDE onde busca auxílio de recursos
financeiros e, no momento está sendo analisado pelo
BNDES. A cooperativa busca apoio também no Programa
Pró-Emprego para importação de máquinas e equipamentos.

Natural de Erechim e morando naquele
momento em São Miguel d´Oeste, Gilmar Ricardo Dassi
chegou a Campos Novos a procura de emprego na obra de
construção de uma barragem. Como o trabalho naquela
empresa demorou a acontecer, com a ajuda de seu sogro, ele
chegou até a Copercampos. “Meu sogro perguntou ao Nelson
Cruz se estavam precisando de algum funcionário na
cooperativa. O Nelson disse: só se for eletricista. Era
exatamente esta a minha profissão. Então deu tudo certo”,
conta ele que já está na empresa há sete anos. Durante dois
anos e meio ele trabalhou no setor de Gestação da Granja
Ibicuí e depois, lá mesmo, assumiu a função de eletricista.
Mas, desde então faz de tudo um pouco. “Também sou
encanador, pedreiro e carpinteiro”. Feliz e animado com o
trabalho, seu Gilmar é simpático e atencioso e realmente não
nega serviço. Está sempre pronto
para resolver qualquer problema.

Serasa
O departamento de Cadastro e Análise de Crédito firmou um
convênio com o Serasa para obter informações de pessoas
físicas e jurídicas que mantém negociações com a
cooperativa. A credibilidade da instituição certamente irá
reforçar a segurança da empresa em procedimentos de
análise e liberação de crédito. Até então, a cooperativa
dispunha dos serviços do SPC e do SCI para realizar as
operações.

Dica
Quando manipulamos dinheiro temos que estar
atentos, pois, podemos nos contaminar através
dele. As cédulas contaminadas normalmente
são manuseadas por pessoas que, em muitas vezes, tocam
nos alimentos e no dinheiro ao mesmo tempo, como por
exemplo: bares, pequenas padarias, açougues, etc..

Treinamento
Encerrou na terça-feira dia 05, a capacitação voltada aos
colaboradores da suinocultura. Em datas alternadas, dois
grupos passaram pelo treinamento que teve foco no tema
“liderança”. Cerca de 30 colaboradores das Granjas Floresta,
Ibicuí, Novo Milênio, Erval Velho e dos Pinheiros tiveram a
oportunidade de participar do treinamento. De acordo com o
gerente de Agroindústria Lúcio R. de Almeida, o setor de
suinocultura está apresentando um crescimento significativo
e é preciso qualificar cada vez mais os colaboradores para
que os mesmos estejam preparados para esta evolução.

Cuidados que diminuem os riscos de contaminação:
não molhar os dedos com saliva para contar cédulas;
não colocar dinheiro na boca;
não manusear cédulas e tocar em alimentos sem lavar as mãos;
lavar sempre as mãos com bastante sabão após manusear cédulas.

Lembre-se: o dinheiro é apenas uma das possíveis
fontes de contaminação.
Existem inúmeras outras, por isso devemos abolir
completamente certos hábitos, evitando sempre levar
determinados objetos à boca, como por exemplo: canetas,
lápis, grampos e a haste do óculos.

Informática
O computador tornou-se uma ferramenta indispensável no
trabalho na atualidade e, dominar seus recursos é essencial.
Justamente por isso, alguns colaboradores da suinocultura
estão passando por um curso de informática.
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1 - Estão falando por aí
Andam falando por aí que a Rosinha
(Rosely do Setor Financeiro) está de "bilau" novo em folha.
Um exemplar único que ela cuida como se fosse uma relíquia
e não deixa absolutamente ninguém encostar no “bilau”...
Talvez ela não goste, mas, conseguimos uma foto do dito
cujo. Veja na última página...

Aconteceu
O curso de Engenharia Florestal da
Furb promoveu durante esta semana
(de 10 a 14) a XI Semana Acadêmica
de Engenharia Florestal. O evento
aconteceu na própria universidade
em Blumenau com o tema central
“Matrizes Energéticas Florestais”.

Promoção Pontue e Ganhe
Foram sorteados no último dia 03 os nomes
dos vencedores da promoção Pontue e Ganhe do
Supermercado Copercampos. Os ganhadores são: (1) Maria
Janete Devila ( Jóia) - setor Financeiro / prêmio: Carreta
Infantil de Madeira. (2) Maycon Carlos Martinazzo –
Supermercado / prêmio: Liquidicador Mallory. (3) Juarez
Rodrigues de Lima - Granja Floresta / prêmio: Ventilador
Britânia. (4) Marcos Antônio de Souza – Motorista / prêmio:
Sanduicheira Elétrica Mallory. (5) Geomar Salvati – Granja
Floresta / prêmio: Batedeira Britânia. (6) Augusto César dos
Santos – Supermercado / prêmio: TV 14 CCE.
Vale lembrar que ao utilizar o Cartão CoperClube você
estará acumulando pontos que podem ser trocados por
mercadorias.

SIPAT vai movimentar a semana
Você terá inúmeros motivos especiais
para participar das atividades da Semana
Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. A abertura
será nesta segunda-feira (17) às 7h e 30min em frente ao
escritório da matriz. A programação está bastante
diversificada e atrativa. Prestigie as palestras sobre saúde,
os eventos culturais e o encerramento das atividades que
acontece na sexta (21) na AACC a partir das 20h.
Certamente será um momento especial com a premiação
dos vencedores do concurso de desenho infantil, frases e
paródias. E, com o show do Willmut, o “alemão de Marechal
Cândido Rondon”. Só não esqueça de levar um quilo de
alimento não perecível. Os alimentos serão doados a
instituições filantrópicas. Os ingressos para o dia 21 devem
ser retirados com o coordenador do seu setor.

Dia de Campo de Trigo
O departamento Técnico prepara mais uma edição do Dia de
Campo das Culturas de Inverno. Será uma oportunidade para
que produtores possam conhecer as novas variedades de
trigo que estão chegando ao mercado com melhores índices
de produtividade e maior resistência ao acamamento e a
doenças. As variedades já disponíveis também estarão em
demonstração. Além do trigo, quem visitar o Dia de Campo
poderá conhecer ainda variedades e técnicas de cultivo de
cevada e para cobertura de solo, como aveia e nabo.
O evento que acontece no dia 31 de outubro a partir das 13h
e 30min no Campo Demonstrativo da Copercampos conta
com a parceria da Fundação Meridional, Embrapa e Iapar.
Coodetec, OR Sementes, Fundacep e Agrária. Também são
parceiras empresas de agroquímicos para cereais de inverno
como Basf, Bayer, Syngenta e FMC.

Felicidades para...
Data

Colaborador

Setor

15

João Adori de Sordi

Granja Floresta

15

Marcos André Paggi

Dep. Técnico

16

Aldemir Fagundes Maciel

Brunópolis

18

Celso Junior Alves Machado

Controladoria – matriz

18

José Joacir Meira de Chaves

Granja Floresta

19

Edgar Baps

Armazém - matriz

19

Julio César Fernandes

Granja Floresta

19

Rodrigo Juliano Guimarães

Armazém - matriz

19

Simer Tesser

Unidade Trevo Sul – C.Novos

20

Elizandra Maria Machado

Supermercado

21

Ronei Luiz Fachin

Financeiro – matriz

22

José Ari Ribeiro Filho

Supermercado

22

José Marcos Murer

Granja Ibicuí

22

Paulo Sergio Bueno Adriano

Granja Ibicuí

23

Eder João Schmite

Unidade Trevo Sul – C. Novos

23

Izabel Cristina Santos Silva

Dep. Suinocultura

25

Domingos Dambroz

Loja Agropecuária

28

Adriano Luiz Rostirola Rosseti

Supermercado
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Fecoop
Vamos fazer uma torcida especial aos nossos atletas que
estarão participando do Encontro do Cooperativismo
Catarinense – Fecoop – que acontece neste final de semana
em Joaçaba. A Copercampos estará participando com 141
atletas. As modalidades em que os colaboradores e
associados à cooperativa estarão participando são: Atletismo
masculino 100, 200,400 e 3000 mil metros, salto em
distância, revezamento 4x100m, bocha masculino e fem,
bolão masculino e fem, futsal masculino e fem, futebol sete
livre, futebol sete sênior, voleibol masculino e fem, tênis de
mesa masculino, tiro ar comprimido, truco, general, canastra,
futebol dos presidentes, gincana cooperativista e concurso
de dança. Boa Sorte a Todos!

No fundo do Baú
Talvez nem todos
lembrem, mas, já
existiu na cooperativa na
década de 80 e início
dos anos 90, um informe
interno com o nome
Cooperação. Embora a
escrita fosse diferente do
atual, o sentido da palavra é
o mesmo. Aqui está uma foto
da capa de uma das edições
que, aliás, eram muito criativas.
Margarida valeu pela lembrança
do trabalho que na época era
coordenado pelo setor de
Recursos Humanos.

Suinocultura
Suínos 1 Granja Ibicuí
A Granja Ibicuí registrou
no último dia 03, o
nascimento de 22 leitões
vivos em um único parto.
Foi o parto que mais se
aproximou do recorde da
unidade que é de 23
leitões vivos. A informação
é do Encarregado da
Granja Devair do Prado e
do Auxiliar de Escritório
José Luiz de Souza.

Suínos 2 Granja dos Pinheiros
Aproveitando a visita a cooperativa, o Secretário de Estado
do Desenvolvimento Econômico Sustentável Jean kuhlmann
que, estava acompanhado pelo prefeito Nelson Cruz e pelo
secretário de Desenvolvimento Regional Alcides Mantovani
fez uma visita a nova Granja dos Pinheiros. Também fez parte
desta comitiva o novo gerente regional da Fatma de Joaçaba
Raul Furlan que, no mesmo dia fez uma visita à diretoria da
Copercampos. Todos ficaram impressionados com o
tamanho e a moderna estrutura da nova unidade.

Segurança
Para garantir maior segurança e obter um melhor controle de
acesso das pessoas dentro da empresa, o setor de Vigilância
está recebendo novas determinações. O objetivo é evitar a
entrada de carros particulares dentro da mesma,
principalmente na área de Cereais, sem que sejam com o
fim específico de carregamento de produtos comercializados.
Os funcionários que por ventura necessitarem entrar no pátio
da empresa na Área de Produção com seu carro particular,
deverão consultar a Vigilância para autorização, pois, será
determinado em conjunto o tempo de retorno do mesmo,
bem como a comunicação para o chefe do setor do local a
que se encaminhará. Somente poderão entrar no pátio
interno da área de produção, os carros das Gerências,
Diretores e Presidência. Continuam disponíveis os
estacionamentos em frente e atrás da Loja Agropecuária,
atrás da área técnica e administrativa e no pátio externo
próximo da Suinocultura.

2 - Estão falando por aí

Ficou curioso?
Você pensou besteira né?
Bilau é o nome do Cactus
que a Rosinha ganhou da
amiga Dadá pra alegrar mais
a florzinha. Aqui está ele.
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