
Obras da nova unidade de recebimento de grãos em 

Cerro Negro estão na reta final – Pág. 04

Artigo Técnico - Pág. 09

Associado do mês - Pág. 11

• Mais
Nota Fiscal Eletrônica para o 
produtor rural Catarinense 

• Institucional - Pág. 06
Produtores associados 
recebem informações sobre o 
recebimento da safra

• Institucional - Pág. 14

Fechamento autorizado.
Pode ser aberto pela ECT.

Faltam poucos dias para a 21º Edição 
do Dia de Campo Copercampos, 
evento que reúne conhecimento, 
tecnologias e produtividade

Pág. 16 e 20

Qualidade da semente 
dá produtividade e 
sustentabilidade econômica 
na agricultura 

Pág. 03

Campos Novos, 12 de Fevereiro de 2016J O R N A L  |

99ANO VIII -   EDIÇÃO



02 J O R N A L  | 99ANO VIII - EDIÇÃO|  Editorial

Administração Gestão: Março 2015 a Março 2019
Presidente: Luiz Carlos Chiocca
Vice-Presidente: Cláudio Hartmann
Secretário: Sérgio Antônio Mânica

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Adão Pereira Nunes
César Luiz Dall’Oglio
José Antônio Chiochetta
Luiz Alfredo Ogliari
Milton Dalpiva
Reni Gonçalves
 
DIRETORES EXECUTIVOS
Clebi Renato Dias
Laerte Izaias Thibes Júnior

CONSELHO FISCAL 
Davi Ribeiro
Humberto Moacir Marin
Jair Canuto
Jair Socolovski
Lucas Tormen
Osvaldino Xavier

REALIZAÇÃO: Dep. Comunicação & Marketing Copercampos 
JORNALISTA RESPONSÁVEL: Oséias Inácio da Silva/ Reg SC004389JP
comunicacao@copercampos.com.br
SUPERVISÃO: Maria Lucia Pauli
marketing@copercampos.com.br | CRA/SC 5836
PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO: Mk3 Propaganda
IMPRESSÃO: Tipotil Gráfica e Editora Ltda  
TIRAGEM: 2.200 Exemplares

Expediente:

Missão Copercampos
“Produzir, industrializar e comercializar insumos e 

alimentos de qualidade, com tecnologia, rentabilidade 
e respeito ao meio ambiente, promovendo o 
desenvolvimento socioeconômico e cultural”

Política da Qualidade
As unidades de negócios da Copercampos e seus 

funcionários estão comprometidos com a melhoria 
na produção e comercialização de insumos, cereais e 

suínos, para a satisfação dos clientes, com tecnologia, 
capacitação, rentabilidade e responsabilidade social.

Em mais alguns dias estaremos realizando um dos maiores eventos do 
agronegócio do estado. O 21º Dia de Campo da Copercampos, é a oportuni-
dade de produtores, profissionais e pessoas ligadas a agropecuária, durante 
os três dias do evento conhecerem e conferirem as novidades e tecnologias 
que garantem à empresa rural ser cada vez mais produtiva. 

Para atender as necessidades e oferecer mais comodidade, esse ano o 
Campo Demonstrativo da Copercampos estará oferecendo melhorias para 
atender as necessidades dos expositores e visitantes.

Nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, no Dia de Campo da Copercampos 
estarão sendo apresentas as novidades do setor agropecuário, a atual situa-
ção do mercado de cereais, o produtor precisa estar atualizado e conhecen-
do as novidades que serão apresentadas em sementes, químicos e em má-
quinas e equipamentos para uso na lavoura, para que todos possam obter 
rentabilidade com estas novas tecnologias disponíveis. 

No manejo de solos apresentaremos também no evento, o uso de pro-
dutos para fazer frente às adversidades climáticas que tem tanto afetado 
nossa região, além de projetos de integração e conhecimento que a Coper-
campos desenvolve com as mulheres, através do Núcleo Feminino e do Pro-
grama Jovens Empreendedores Copercampos - JEC. 

Citamos também a participação do Sicoob/Credicampos e BRDE, que es-
tarão disponibilizando opões de crédito para que o produtor possa investir 
em tecnologia para a sua empresa rural. 

O Campo Demonstrativo da Copercampos também contará com estrutu-
ra e profissionais, para orientar os criadores, expositores e técnicos do setor 
pecuarista. Na área de exposição dos animais, com demonstração de ovinos, 
bovinos e caprinos, o público irá obter diversas informações, diretamente 
com os proprietários.

Por: Luiz Carlos Chiocca – Diretor Presidente

COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA DE CAMPOS NOVOS | Rodovia BR 282 Km 338 | Bairro Boa Vista | Campos Novos/SC | Fone: (49) 3541-6000 | www.copercampos.com.br
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45ª Assembléia Geral 
Ordinária

A Copercampos convida a todos os seus associados para participarem da 45ª 
Assembleia Geral Ordinária (AGO) que será realizada no dia 04 de março de 2016, às 
10 horas, na Associação Atlética Copercampos em Campos Novos. Durante a AGO 
serão apresentados os resultados do exercício de 2015, através do relatório de 
Gestão do Conselho de Administração e das demonstrações contábeis.

Sua participação é importante!

Já no Pavilhão de Negócios da Copercampos, estarão os estandes da co-
operativa, entre eles o Balcão de Negócios que estará oferecendo promo-
ções de insumos e o espaço dos Supermercados Copercampos. 

Agradecemos as empresas e instituições que estão apoiando a realiza-
ção do 21º Dia de Campo Copercampos, e o patrocínio do SENAR, BRDE e 
Caixa Econômica Federal que valorizam e acreditam no potencial do evento.

Queremos convidar a todos os produtores da região e visitantes em ge-
ral para conhecer o que há de mais moderno na agropecuária catarinense. 
Serão três dias voltados para a difusão de tecnologia, onde todos terão a 
oportunidade de conferir a diversidade de tecnologias em nossa região.
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Sementes de Qualidade, produtividade e sustentabilidade 
econômica na agricultura

A Agricultura contemporânea evoluiu com alguns saltos importantes, per-
cebidos principalmente por aumentos de produtividade e estabilidade na 
produção. Podemos citar a revolução verde, a semeadura na palha e, resisten-
te, a transgenia aliada à disponibilidade de genótipos com maior percentual 
produtivo, específicos para distintas regiões de cultivo, melhorando o posi-
cionamento. O próximo passo deverá se construir no salto da construção de 
lavouras para produtividades superiores.

Neste sentido, não há insumo capaz de aportar tanto ao sistema produtivo 
quanto a semente. Para isso, é fundamental que a mesma seja repensada na 
produção, no comercio, na utilização e, principalmente, na forma como é per-
cebida por quem produz ou utiliza.

Produção de sementes de alta qualidade
Há muitos trabalhos científicos demonstrando as respostas da semente 

de alta qualidade na produtividade de grãos. Todavia, para que ela realmen-
te faça toda essa diferença, necessita ser de altíssima qualidade, não basta 
apenas ser certificada. Nesse sentido, requer diversos cuidados na produção:

- Escolha da região, evitando locais com problemas de elevada temperatu-
ra no enchimento de grãos ou excesso de chuva na colheita;

- Eleição criteriosa do campo de produção, evitando o uso de áreas de bai-
xa fertilidade, infestadas por plantas daninhas ou ainda sujeitas à ocorrência 
de patógenos;

Sementes de maior qualidade dificilmente serão as mais baratas

- Programa nutricional, monitorando principalmente o fósforo e micronu-
trientes;

- Manejo eficiente de pragas, moléstias e plantas daninhas;
- Irrigação, garantindo um ótimo enchimento de grãos e bom planejamen-

to da produção;
- Momento da colheita e um bom planejamento, envolvendo maquinário e 

treinamento, diminuindo o tempo de exposição das sementes às variações de 
temperatura e unidade no campo;

- Secagem artificial, muitas vezes negligenciada por algumas sementeiras;
- Condições adequadas de beneficiamento, utilizando infraestrutura bem 

planejada, de modo a minimizar danos mecânicos e melhorar a qualidade fí-
sica da semente;

- Armazenamento em condições ideais, utilizando sistemas de refrigera-
ção de sementes, sempre que possível, principalmente em regiões quentes;

- Existência de um robusto e arrojado programa de qualidade e uma lo-
gística eficiente, para assim garantir a entrega das variedades mais indicadas 
para cada local com sementes de altíssimas qualidade;

Esses cuidados geram custos superiores, comparativamente à produção 
de grãos e precisam ser remunerados; portanto, é fundamental para a sus-
tentabilidade de cadeia produtiva que o produtor rural esteja ciente de quem 
sementes de maior qualidade dificilmente serão as mais baratas.

*Com informações: Gustavo Zimmer/ Revista SEEDnews
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Obras da nova unidade de recebimento de grãos em Cerro 
Negro estão na reta final

Para atender as necessidades de recebimento, a Copercampos investe 
constantemente em ampliações e novas unidades nas áreas de cereais, se-
mentes e insumos, disponibilizando unidades de armazenagem estrategica-
mente localizadas para atender o recebimento da produção de seus associa-
dos. 

Nesse sentido a Copercampos investiu na construção de nova e moderna 
unidade de recebimento de grãos no município de Cerro Negro. As obras que 
iniciaram na primeira quinzena do mês de maio de 2015 devem estar conclu-
ídas ainda neste mês de fevereiro.

Obras devem estar concluídas ainda neste mês de fevereiro

Objetivo do encontro foi alertar os produtores sobre as possíveis perdas nas lavouras de soja

Associados de Otacílio Costa atentos sobre o manejo de doenças na 
cultura da Soja

No mês de janeiro a filial de Otacílio Costa junto a seu Departamento Téc-
nico realizaram um bate-papo com associados da região do município com 
o objetivo de alertá-los sobre a importância do manejo de doenças em suas 
áreas. 

A reunião contou com a presença do Professor e Doutor, Ricardo Trezzi 
Casa, professor de fitopatologia da Universidade do Estado de Santa Catarina 
– UDESC – Lages, que abordou sobre o monitoramento e manejo de doenças 
como ferrugem asiática da soja, mofo branco e podridões radiculares. 

“Sabendo que essas doenças já estão presentes em nossa região o foco 
foi alertar os produtores sobre as possíveis perdas que as mesmas podem 
trazer a eles tanto em produtividade como qualidade do produto final, pois 
tem-se áreas de produção de semente. Como estamos passando por um pe-
ríodo de muita chuva, temperaturas relativamente alta e dias encobertos o 
que favorecem o desenvolvimento dessas doenças, o departamento técnico 
acredita que o evento foi de extrema importância, pois tratou-se de situações 

“O principal objetivo da Copercampos é estar cada vez mais próxima dos 
agricultores e associados prestando o melhor serviço possível, por isso inves-
timentos em Unidades de Recebimento de Grãos se fazem necessários em 
toda a região”, enfatiza o Diretor Executivo da Copercampos, Clebi Renato 
Dias.

Ao todo estão sendo investidos R$ 7,3 milhões na nova unidade da Co-
percampos, que contará com duas linhas de recebimento, duas máquinas de 
limpeza, secador, dois silos pulmão com capacidade de 1.200 toneladas cada 
e dois silos de armazenagem com capacidade 6 mil toneladas.

que serão enfrentadas pelos produtores”, ressalta o Engenheiro Agrônomo da 
Copercampos, Romulo Luis Zancan.
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O estresse térmico é um dos fatores que causa maior impacto na eficiência econômica do rebanho

Conforto Térmico
No Brasil a criação de bovinos caracteriza-se por ser realizada, em sua 

maioria, com sistemas extensivos de criação. Dessa forma os animais acabam 
ficando sob forte influência do ambiente climático e sensíveis aos problemas 
relacionados com as mudanças climáticas a qual estão expostos.

 O estresse térmico é um dos fatores que causa maior impacto na 
eficiência econômica do rebanho, gerando déficit na produção de carne, leite, 
reprodução, mortalidade de bezerros e saúde do úbere. Nas regiões tropicais, 
esse fator de estresse consiste em uma importante fonte de queda econômica 
na pecuária, gerando perdas produtivas em torno de 10% ou mais.

Geralmente de novembro a abril, existe uma piora nos índices produtivos 
do rebanho e uma melhora gradativa entre maio a outubro. É nessa primeira 
fase que devem ser realizadas estratégias para que a produção não baixe. 
Durante essa época mais quente já se espera uma queda e o que fará a 
diferença na propriedade é o tamanho dessa queda, pois ela representa 50% 
do ano. 

Se os produtores não tomarem nenhuma atitude, a atividade irá entrar 
em um ciclo vicioso, onde irá se trabalhar durante os meses mais frescos para 
pagar a atividade nos meses mais quentes.

É comum as propriedades chegarem ao fim do mês de abril com inúmeros 
problemas decorridos dessa fase que acarretam no atraso do rebanho, baixo 
escore corporal, deficiências reprodutivas, células somáticas elevadas, 
problemas locomotores, animais com problemas de acidose entre outros. Mas 
o que fazer para minimizar essas perdas?

Os ruminantes possuem uma temperatura corporal entre 38°C e 39°C, e 
a sua zona de conforto térmico em função da umidade relativa do ar e da 
radiação solar fica entre 7°C e 21°C, existem alguns estudos que indicam que 
vacas de alta produtividade tem essa faixa reduzida entre 6°C e 16°C.

Pensando nisso será necessário tomar algumas atitudes para aumentar 
o conforto térmico dos animais nessa época do ano, tais como alterações no 
ambiente onde os animais ficam, práticas de manejo nutricional, alterações 
nas formulações das rações e na qualidade dos volumosos ofertados nesse 
período podem reduzir o impacto negativo no desempenho dos animais.

“Pode-se incluir sombras, ventilação e resfriamento. As sombras podem 
ser artificias ou naturais, as sombras naturais provenientes das árvores são 
mais eficientes pois além de diminuir a radiação solar, diminui a temperatura 

do ar abaixo delas. A ventilação é eficiente desde que sejam adequadas, com 
um número de ventiladores ideal para quantidade de animais e a posição 
deve estar correta. O resfriamento é realizado com aspersores de água que 
jogam gotículas de água que tendem a baixar a temperatura corporal dos 
animais, o resfriamento é mais eficaz quando é aliado com os ventiladores, 
os dois juntos conseguem baixar rapidamente a temperatura do animal e 
mantém baixa por mais tempo”, destaca a Médica Veterinária e Assessora de 
Rações da Agroindústria Copercampos, Bruna Alessandra Cruz.

Conforme Bruna Cruz, o manejo nutricional dos animais precisa sofrer 
algumas mudanças, os produtores devem observar qual a melhor hora de 
fornecer os alimentos aos animais, durante o verão o ideal é que os animais 
passem as horas mais quentes do dia em locais sombreados com acesso 
livre a água, pode se alterar os horários das ordenhas, começando a primeira 
ordenha mais cedo pela manhã e a segunda ordenha no fim da tarde. “Deve-
se ficar atento se os animais estão mesmo consumindo o pasto ofertado, 
com a orientação de um profissional da área veterinária, em alguns casos a 
proteína da ração deverá ser alterada para que não ocorra uma diminuição 
na produção. Outro ponto a ficar de olho é na ingestão de fibra efetiva, os 
ruminantes precisam ingerir em média 30% de fibra efetiva para que não 
ocorram desordens metabólicas, um exemplo bem comum é a acidose 
ruminal, enfermidade muito comum nessa época do ano. Em casos onde os 
animais não atingem essa quantidade de fibra, o recomendável é que seja 
utilizado um tamponante na dieta”, explica.

Qualquer investimento no aumento do conforto térmico dos animais, seja 
em melhoria nas instalações, pastagens, manejo nutricional, sistemas de 
sombreamento artificial ou natural, ventilação ou resfriamento, deve ser uma 
meta na produção, pois reflete diretamente no desempenho animal.

“A produção de carne ou leite, só se torna sustentável, ética e viável se 
for bem planejada, não necessariamente precisa ser de alta tecnologia, mas 
é necessário garantir as necessidades básicas dos animais, do ambiente e 
das pessoas envolvidas na cadeia produtiva, seja para geração de produtos 
seguros e de alta qualidade ou para maximizar os ganhos tanto em bem-estar 
animal quanto em produção. O foco na ambiência e no conforto térmico dos 
animais faz parte da nutrição do amanhã”, ressalta a Médica Veterinária e 
Assessora de Rações da Agroindústria Copercampos, Bruna Alessandra Cruz.
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Nota Fiscal Eletrônica para o produtor rural Catarinense

O projeto Nota Fiscal Eletrônica para o produtor rural foi lançado e já está 
sendo testado em alguns municípios aqui do Estado de Santa Catarina, porém 
alguns ajustes e adequações estão sendo efetuadas para atingir os resultados 
almejados pela Secretaria da Fazenda e dos Órgãos controladores das Notas 
Fiscais de Produtor Rural. 

Porém ficou facultativo para o produtor rural fazer a opção no ano de 2016, 
O agricultor deverá ter as condições de acesso à internet e uma impressora, 
podendo imprimir o documento fiscal sem precisar sair da propriedade, a 
série da NFP-e passa a 892, lembrando que a partir da adesão do produtor 
para emitir NFP-e, não poderá utilizar as notas em papel no modelo 04.

Após o credenciamento do Agricultor será fornecido um login e senha 

para ter acesso a emissão das NFP-e para acompanhar sua movimentação 
rural, terá acesso em relatórios de todas as notas emitidas por ele. Com a 
NFP-e, o produtor não precisará se deslocar até a prefeitura da sua cidade 
para prestar contas. Bastará emitir a nota eletrônica para que a operação seja 
contabilizada pelos órgãos competentes. 

Outra vantagem da NFP-e é que o produtor poderá utilizar para toda 
e qualquer saída do produtor, incluindo a venda de máquinas usadas, 
equipamentos usados, insumos agropecuários entre produtores, coisa 
que para atualmente a Nota em papel é permitida somente para produtos 
primários. Outro detalhe que operações de compra e venda entre produtores 
rurais não será necessário a emissão da contra nota, já a operação com 
pessoas jurídicas continua as mesmas regras, ou seja, a empresa é obrigada a 
emissão da contra nota.   

De acordo com o Coordenador Contábil e Fiscal da Copercampos, Valtoir 
Scolaro, para a cooperativa nada muda em relação aos procedimentos e 
controles internos, onde sempre deverá ter uma nota de produtor para vincular 
e registrar a entrada e comercialização da produção rural. “Para o produtor 
representa a desburocratização, agilidade e conforto que facilitará sua vida, 
pois a sua NFP-e será validada, autorizada e impressa instantaneamente para 
acompanhar o transporte. Salientamos que a opção de adesão a NFP-e é de 
livre opção para cada produtor rural”, ressalta Valtoir.

“Para os municípios terão dados detalhados do movimento econômico 
com mais rapidez e precisão, por localidades, distritos, auxiliando o 
administrador público nas tomadas de decisões a partir do valor retornado 
ao município com a emissão das notas fiscais, assim o produtor poderá exigir 
estradas melhores para escoar sua produção rural e escolas melhores para 
seus filhos com a sua contribuição”, salienta o Coordenador Contábil e Fiscal 
da Copercampos, Valtoir Scolaro.

Com a emissão da NFP-e o produtor poderá utilizar para toda e qualquer
saída do produto

Após o credenciamento do Agricultor será fornecido um login e senha para ter acesso 
a emissão das NFP-e

O melhor combustível ou lubrificante para
o seu carro, caminhão ou máquina agrícola,

você só encontra aqui!
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Comitê Tecnológico acompanhou tecnologias a campo

Copercampos firma parceria com Associação 
Ituporanguense de Judô

Integrantes do Comitê Tecnológico da Copercampos estiveram reunidos 
no Campo Demonstrativo da Cooperativa no último mês de janeiro para 
acompanhar atividades de pesquisas e novidades em validação a serem 
aplicadas nas lavouras. 

Durante o encontro foi discutida a situação da soja em lavouras 
apresentando focos de ferrugem, mas com baixa pressão, porém a 
recomendação é aplicar sempre preventivamente. Foi observado também 
a necessidade de reforço no cuidado com o carrapichão, o qual reprova as 
cargas de milho e soja no porto e recomendação de aplicação de glifosato 
para controle.

Visita à área experimental, aonde foi apresentado uma sequência de 
cultivares com três densidade de plantio, e outro experimento com produtos 
para reduzir o porte da soja, produtos diferentes com doses e épocas 
diferentes.

Os participantes também sugeriram tratamentos fúngicos para a cultura da 
soja a serem testados no campo demonstrativo. Nesse sentido será montado 
um ensaio de fungicidas com base nas sugestões dos participantes do comitê.

Ainda durante o encontro Márcio Nohatto assumiu a presidência do 

Educação aliada ao esporte. É nesta fórmula que o projeto “Alegria de 
Viver – Revelando Talentos”, está apostando para descobrir novas revelações 
das artes marciais da cidade de Ituporanga. Realizada pela Copercampos a 
iniciativa será em parceria com a Associação Ituporanguense de Judô

O projeto que realizou a primeira aula no dia 1º de fevereiro oferece aulas 
gratuitas a jovens de 05 a 17 anos, em contra turno escolar. Participam das 
atividades, alunos com bom desempenho escolar e bom comportamento e 
socialização. Em Ituporanga, mais de 100 jovens devem ser beneficiados.

“Como nosso projeto já estava parado há cerca de três anos por falta de 
apoio, esta também foi a oportunidade de reativá-lo, a fim de estimular a 
prática esportiva do Judô, promover a inclusão social, repelir a criminalidade, 

Comitê, ocupada por Jhonathan Hartmann.
O Comitê Tecnológico da Copercampos é formado por técnicos em 

agropecuária, Engenheiros Agrônomos e associados da Copercampos, com 
suporte do Departamento Técnico.

estimular o desempenho e ao mesmo tempo diminuir a evasão escolar”, 
destaca o técnico e Sensei, José Agostinho Jacomelli.

Desde de 2007, a iniciativa da Copercampos já beneficiou milhares de 
alunos. De acordo com a coordenadora dos Projetos Sociais da Copercampos, 
Luciane Batista Antunes, o objetivo é despertar habilidades múltiplas, no 
sentido de formar jovens com educação, união e saúde, princípios básicos do 
cooperativismo.

“A interação, aproximação da sociedade e a difusão do cooperativismo 
norteiam todo o nosso projeto. Somente em 2016, mais de 1.300 jovens dever 
ser beneficiados em 19 entidades”, ressalta Luciane.

Márcio Nohatto é o novo presidente do Comitê Tecnológico da Copercampos

Visita a área experimental

Primeira aula foi realizada no dia 1º de fevereiro
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A tecnologia INTACTA RR2 PRO™ oferece certa comodidade ao produtor no que diz 
respeito a pragas Fabio Luiz Ceni – Engenheiro Agrônomo da Copercampos 

Por: Fabio Luiz Ceni
Engenheiro Agrônomo da Copercampos

O incremento da tecnologia INTACTA RR2 PRO™ aliado ao melhoramento 
genético, tem auxiliado os produtores de soja a atingirem novos patamares 
de produtividade e consequentemente obterem melhores resultados finan-
ceiros.

O uso da Biotecnologia é visto com bons olhos, além de incremento em 
produção o mesmo vem auxiliar na redução do uso de defensivos gerando 
economia e diminuindo os impactos causados pelo uso de agroquímicos.

Se observa que a tecnologia INTACTA RR2 PRO™ oferece certa comodida-
de ao produtor no que diz respeito a pragas, pois a mesma, traz o controle ou 
a supressão da maioria das lagartas da cultura. Esta comodidade pode oca-
sionar erros graves na tomada de decisão no momento da aplicação na área 
em que esteja sendo cultivada a soja com a tecnologia INTACTA RR2 PRO™.

As pragas ali existentes nem sempre causam danos aparentes, ficando 
muito difícil sua visualização, sendo assim, há necessidade de uma análise 
cuidadosa da área em questão.

Segundo o site da Monsanto que é a geradora da tecnologia INTACTA RR2 
PRO™ promove o controle das principais lagartas da cultura da soja: Lagar-
ta da Soja (Anticarsia gemmatalis), Lagarta Falsa Medideira (Chrysodeixis in-
cludens e Rachiplusia nu), Broca das Axilas, também conhecida como broca 
dos ponteiros (Crocidosema aporema) Lagarta das Maçãs (Heliothis virescens), 
supressão à lagarta do tipo Elasmo (Elasmopalpus lignosellus) e Helicoverpa 
(Helicoverpa zea e Helicoverpa armigera).

Ainda assim, vale salientar que a tecnologia não oferece controle em pra-
gas como percevejos e tamanduá da soja (Sternechus subsignatus).

Atenção com as pragas em áreas de soja Intacta
É observado um aumento considerável em lagartas do gênero Spodoptera 

spp., alimentando-se principalmente de botões florais da planta. A presença 
de percevejos tem sido observada em todas as áreas, onde mesmo com uma 
primeira aplicação, há uma nova infestação de forma rápida.

O fator preocupante é que ambas as pragas não ocasionam desfolhas, 
sendo seus danos pouco aparentes em um primeiro momento, mas como são 
pragas que danificam grãos e aparelhos reprodutivos da planta, o dano será 
direto no rendimento, aparecendo o resultado na colheita e prejudicando as-
sim resultado final da área.

Ao falarmos de percevejos, em áreas de produção de sementes, os cuida-
dos devem ser redobrados, pois a semente atacada pelo inseto ficará compro-
metida e provavelmente não venha a gerar uma futura planta. A área com se-
vera infestação pode ser descartada para consumo pelo responsável técnico.

A atitude correta a ser adotada quando se trata de controle de pragas em 
sojas com a tecnologia INTACTA RR2 PRO™ é o monitoramento, realizando 
inspeções constantes, procurando quantificar e identificar as pragas a serem 
controladas. Está pratica, aliada a recomendação correta do responsável téc-
nico, deve aumentar a assertividade, acarretando em economia e maior ren-
dimento.
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Lombo Suíno com
leite de coco

Ingredientes:

- 1 colher (sopa) de óleo;
- 800g de lombo suíno em cubos;
- 1 cebola em pétalas;
- 1 pimentão vermelho médio sem semen-
tes em cubos;
- 1 colher (sopa) de gengibre fresco ralado;
- 1/2 xícara (chá) de champignon fatiado;
- 1 vidro grande de leite de coco (500ml);
Sal, pimenta-do-reino e cebolinha fatiada 
a gosto.

Modo de Preparo: 

Aqueça uma panela de pressão com o 
óleo, em fogo alto e doure o lombo. Adi-
cione a cebola, o pimentão, o gengibre, 
o champignon, o leite de coco e tempe-
re com sal e pimenta. Tampe e cozinhe 
por 15 minutos em fogo baixo depois de 
iniciada a pressão. Deixe sair toda a pres-
são, transfira para uma vasilha, polvilhe 
com cebolinha e sirva acompanhado de 
arroz branco.

Parabéns em seu dia...
Data Associado Município Data Associado Município

14/02 Dirceu Pasinato São José do Ouro
14/02 Oscar Massarolo Campos Novos
14/02 Josemar Tessaro Pereira Campo Belo do Sul
14/02 Jonathan Sanzovo Scolari Frei Rogério
15/02 Faustino Nichele Anita Garibaldi
15/02 Sergio Tagliari Curitibanos
15/02 Daniel Dallagnol Campos Novos
15/02 Vinícios Wiggers Kauling Bom Retiro
16/02 Otávio Alves Ferreira Brunópolis
16/02 Naide T.Nath de Oliveira Lages
16/02 Sergio Antônio Trevisol Campos Novos
17/02 Alécio Mendes Capinzal
17/02 José Mario Luckmann Ponta Grossa
17/02 Vilmar Pedro Pegoraro Brunópolis
17/02 Edilson Luiz Palavro Xanxerê
17/02 Paulo Cezar Galgaro Campos Novos
18/02 Alcides Manfroi Campos Novos
18/02 Lauriano Dondel Campos Novos
18/02 Alexandre Faé Taniguti   Campos Novos
19/02 Loiva Ferro Thibes Campos Novos
19/02 Nadir André Guzzi Ibiam
19/02 Antônio Gaio Neto Ibiam
19/02 Ademil Antônio da Rosa Brunópolis
19/02 Orlando Bettoni Erval Velho
20/02 Máximo Pasinato São José do Ouro
20/02 Divaldino Dalavechia Campos Novos
20/02 Romilda Soares Borges Possebom Capinzal
21/02 Adenir Antônio Danielli Erval Velho
21/02 Adair José Vieceli Ibiam
21/02 Flávio Luiz Manfroi Campos Novos
21/02 Marli Terezinha Rucks de Matos Campos Novos
21/02 Márcio José Nohatto Campos Novos
22/02 Dorvalino Marcante Vargem
22/02 Carolina Paz de Almeida Sarmento Campos Novos
23/02 Carlos Emilio Machado Campos Novos
24/02 Almir Prandi Brunópolis
24/02 Valdair Rissardi Videira
25/02	 Hélio	Antunes	Hoffmann	 Barracão
25/02 João Otávio Carneiro Campos Novos
25/02 Gelson Jomar Nhoato Campos Novos
26/02	 Irena	Illa	Strasser	 Victor	Graeff
26/02 Siloe Aparecida de Souza Campos Novos
26/02 Arnaldo Bressiani Trevisol Herval D’oeste
26/02 Marilene Turra Oselame Agua Doce
27/02 Sergio Antônio Manica Campos Novos
27/02 Ralf José Agrolândia
27/02 Joares Antônio Serpa Campos Novos
27/02 Sergio Zen Campos Novos
27/02 Alexandre Durigon Campos Novos
28/02 Ilenir Jose Zanella Brunópolis
28/02 Nelson Cruz Campos Novos
01/03 Alma Leonides Strapazzon Ibiam
01/03 Nelson José Titton Campos Novos
01/03 Vitor Zanette Campo Belo do Sul
01/03 Ivo Sutil Varela Anita Garibaldi
01/03 Alcidir Dalavechia Campos Novos
01/03 Otávio Henrique Almeida Tessaro Campos Novos

01/03 Miguel Osmar Crivelatti Campos Novos
01/03 Rodrigo de Carvalho Campos Novos
03/03 Claudino Nora Campos Novos
03/03 Alcir Amalcaburio Campos Novos
03/03 Airto Scolaro Tangará
03/03 Lucinei Dondel Campos Novos
04/03 David Manfroi Lages
05/03 Leandro Durigon Campos Novos
05/03 Leonardo Durigon Campos Novos
06/03 Danilo Panisson Campos Novos
06/03 Ademir Elói da Silva Campos Novos
06/03 Ereni Francisco Gomes Barracão
06/03 Lindomar José Loss Curitibanos
07/03 David Rosalen Campos Novos
07/03 Joaquim Ribeiro Becher Campos Novos
07/03 André Cesar Zanella Tupanci do Sul
07/03 Josoé Derli Scheuermann Anita Garibaldi
08/03 José Andrade de Mattos Anita Garibaldi
08/03 João Diocesio Vieira da Luz Barracão
08/03 André Prandi Brunópolis
08/03 Leandro César Nohatto Campos Novos
09/03 Helio José Wilpert Campos Novos
09/03 Adelino Antunes Moreira Ibiam
09/03 Francisco Wilpert Abdon Batista
10/03 Militão João Bergamo Barracão
10/03 Ademir Pedro Danielli Barracão
10/03 Jacob Schimite Soares Campos Novos
10/03 Valdir Zenaro Lacerdópolis
10/03 Cláudio Seibel Campos Novos
10/03 Lúcio Desdewalle Campo Belo do Sul
11/03 Alceu Galgaro Campos Novos
11/03 Darci Beal Campos Novos
12/03 João Arthur da Cunha Traverso Herval D’oeste
12/03 Valdir Tormen Campos Novos
12/03 Anildo Antunes Campos Novos
12/03 Altair Thibes Campos Novos
12/03 Cláudia Angélica Sá Brito Campos Novos
13/03 Dirley Basquera Campos Novos
13/03 Valdir Luiz Pitt  Ibiam
13/03 Pedro Luiz Marubin São José do Ouro
13/03 Saul Pastore Iômere
13/03 Neimar Calegari Campos Novos
13/03 Daiane Ceron Southier Laidnes Ibiam
13/03 Cleder Zanella Brunópolis
14/03 Nadir Piovesan Erval Velho
14/03 Ivan Borba Curitibanos
14/03 João Augusto Bresola Camargo Campos Novos
15/03 Aurora Rostirola Campos Novos
15/03 Terezinha Aparecida Zanatta Brunópolis
16/03 Nelson Silva Campos Novos
16/03 Waldomiro Alves Goss Campos Novos
16/03 Acir Antônio Amalcaburio Campos Novos
16/03 Ivan Vidal Almeida Campos Novos
17/03 Regeane Terezinha Rocha Capinzal
17/03 Nilson Bitarelo Campos Novos
17/03 Nelson Simones Abdon Batista
17/03 Rivair Rodrigues de Oliveira Brunópolis
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Clóvis Antônio Perassoli – Vila Imaza – Monte Carlo
Neste mês de fevereiro a equipe do Jornal Copercampos esteve visitando a Vila Imaza, interior do município de Monte Carlo, propriedade do associado, Clovis 

Antônio Perassoli. Atualmente o associado produz em sua propriedade as culturas de feijão, milho, soja e trigo. 
Clóvis é casado com Senira Gonçalves e tem dois filhos, Claudir e Sidicleia Gonçalves Perassoli. Na oportunidade o produtor relatou um pouco da história e 

os benefícios em ser associado da Copercampos.

A Copercampos
Clóvis Antônio Perassoli é associado da Copercampos há pouco mais de 

um ano, mas relata que já conhece os serviços oferecidos pela cooperativa há 
cerca de dez anos. Em relação a nova Unidade de Recebimento de Grãos e a 
Loja Agropecuária da Copercampos no município de Monte Carlo, o associado 
destaca que a atuação da cooperativa irá facilitar ainda mais a compra e 
venda dos cereais.

“Antes de ser sócio, eu já conhecia a credibilidade e a responsabilidade 
da Copercampos junto aos produtores rurais. Agora com a Unidade da 

Copercampos aqui em Monte Carlo, os produtores terão mais vantagens em 
relação ao armazenamento da produção e na compra de insumos”, ressalta.

Clóvis destaca ainda que a orientação oferecida pelo Departamento 
Técnico é outra vantagem oferecida pela Copercampos a seus associados. 
“A Copercampos sempre nos orienta, por meio do Departamento Técnico, 
está sempre deixando seu associado informado das novas tecnologias, dos 
lançamentos de produtos. A cooperativa conta com técnicos capacitados que 
sempre estão dispostos a oferecer o auxílio que necessito. Minha expectativa 
daqui para frente é a mais positiva possível”, observa.

Sócio Fidelizado
“A ideia em me associar a Copercampos, surgiu com a assistência técnica 

oferecida pela cooperativa, que proporciona mais segurança na hora de 
produzir e é muito importante, para não cometermos os mesmos erros. Posso 
destacar também que Copercampos é uma cooperativa com credibilidade 
que valoriza seus associados e através de sua administração, realiza 
investimentos que garantem a qualidade e a segurança da produção de todos 
os seus associados, assim como, conta com equipe técnica especializada e 
competente que auxilia na melhor condução das lavouras, são fatores como 
estes que me tornaram um sócio fidelizado a Copercampos, e acredito que 
está parceria tem gerado resultados positivos”, enfatiza Clóvis.

Bonificação 
Para o associado Clóvis Antônio Perassoli da Vila Imaza, interior de Monte 

Carlo, o programa de bonificação é mais um diferencial de valorização do 
associado e do compromisso em produzir qualidade. “A parceria entre a 
cooperativa e os produtores associados tem oferecido resultados positivos 
nos últimos anos e é fundamental para a consolidação de bons resultados. Por 
isso temos que destacar essa união”, salienta.Clóvis Antônio Perassoli – Vila Imaza – Monte Carlo
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Foi realizado nos dias 28 e 29 de Janeiro e de 1º a 05 de fevereiro o Curso 
de Armazenagem de Grãos para funcionários da matriz e filiais da Copercam-
pos. 

O objetivo foi repassar informações referentes a otimização operacional, 
armazenagem e secagem de grãos, transporte e limpeza dos mesmos e tam-
bém controle de pragas, o treinamento possibilita aos participantes um co-
nhecimento mais amplo para que seja colocado em prática no dia a dia das 
filiais, aumentando ainda mais a eficácia dos sistemas operacionais da coope-
rativa. Ao total serão treinados 90 funcionários de diversas filiais. 

O treinamento contou com o Apoio do SESCOOP (Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo) e foi realizado através da CENTREINAR 
(Centro Nacional de Treinamento em Armazenagem) em parceria com a Co-
percampos.

Integrantes dos Jovens Empreendedores Copercampos (JEC) estiverem 
reunidos no último mês de janeiro para debater com coordenação do grupo 
as definições de data e atividades para serem desenvolvidas pelos jovens 
durante este ano.

Entre as ações que os jovens estarão participando em 2016, a palestra “A 
mente Inovadora. Comportamento e atitudes que fazem o diferencial” que 
será ministrada por, Alex Born, professor, escritor e pesquisador neurocientis-

Funcionários receberam treinamento sobre otimização 
operacional, armazenagem e secagem de grãos 

Encontro discutiu calendário de atividades do JEC em 2016

Durante o treinamento foram repassadas informações referentes a otimização
operacional, armazenagem e secagem de grãos

ta e referência mundial em Gestão Comportamental realizada durante o Dia 
de Campo, no auditório do Campo Demonstrativo.

O JEC é o grupo de jovens filhos de agricultores e teve início no ano de 
2011 e caracteriza os jovens dentro da cooperativa. Através de palestras, via-
gens técnicas, treinamentos e encontros de integração, os jovens participam 
mais ativamente de atividades que valorizam o cooperativismo e preparam 
para contribuir com o desenvolvimento do agronegócio. 
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Linha completa
de produtos

Stihl

10%
desconto

Rações
Copercampos

com preços
especiais

Medicamentos
Veterinários

Copercampos

6%
desconto

www.copercampos.com.br

PARA SUA COMODIDADE E SATISFAÇÃO COMPRE NAS LOJAS COPERCAMPOS:

Campos Novos
49 3541-6045

Anita Garibaldi
49 3543-0225

Barracão/RS
54 3356-1580

Brunópolis
49 3556-0049

Curitibanos
49 3241-1211

Campo Belo do Sul
49 3249-1201

Otacílio Costa
49 3541-6722

Fraiburgo
49 3246-0917

Ponte Serrada
49 3435-0661

Ituporanga
47 3533-5920

VISITE O STAND DAS
LOJAS AGROPECUÁRIAS COPERCAMPOS

NO DIA DE CAMPO E APROVEITE ESTA

Mega Promoção
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Produtores associados recebem informações sobre o 
recebimento da safra

Com o objetivo de levar informações e esclarecer dúvidas relacionadas 
ao recebimento da safra 2015/2016 a Copercampos realizou dois encontros 
importantes com os produtores e associados das unidades de Ituporanga e 
Brunópolis. A primeira reunião foi realizada no dia 28 de janeiro na cidade de 
Ituporanga. 

“Os produtores receberam informações sobre o panorama do cenário 
agrícola e a expectativa de produção e orientações sobre mercado grãos 
para este primeiro semestre do ano, que é positivo, e os produtores devem se 

Encontro realizado em Ituporanga

mantar atendo às cotações de preço”, destaca o Diretor Executivo da Coper-
campos, Clebi Renato Dias.

Já no dia 04 de fevereiro a reunião foi realizada na Associação Atlética da 
Copercampos na unidade do município de Brunópolis.

Participaram dos encontros com os produtores, o Diretor Vice-presidente 
da Copercampos, Cláudio Hartmann, os Diretores Executivos da Copercam-
pos, Clebi Renato Dias e Laerte Izaias Thibes Junior, Gerentes e funcionários.
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Chuvas do El Niño podem 
dificultar colheita de grãos

Aurora e Fundação Aury Luiz Bodanese participam do
Dia de Campo da Copercampos

SC: Alta no preço do milho e 
impactos do setor produtivo

Produtores de grãos brasileiros podem enfrentar condições climáticas 
mais úmidas devido à continuidade dos efeitos do El Niño, com as colhei-
tas recorde de soja de verão e milho se desdobrando na primeira metade de 
2016, disseram meteorologistas.

O cinturão de açúcar e café do Brasil, que só começará a colheita no se-
gundo trimestre, se beneficiará caso uma explosão final de umidade ajude os 
cultivos nos estágios finais de desenvolvimento. Mas se as chuvas mais fortes 
que o comum persistirem após abril dificultarão a colheita para as safras.

O país está entrando no auge do período de colheita e exportações, quan-
do as chuvas afetam as operações.

“Nossos modelos veem a influência do El Niño até maio no sul do Brasil, 
embora já estejam começando a enfraquecer”, disse Joel Widenor, meteoro-
logista do U.S. Commodity Weather Group.

Aproximar o produtor das ações realizadas pelos programas da Fundação 
Aury Luiz Bodanese, entidade mantida pela Aurora Alimentos, e levar mui-
ta informação. Com esse objetivo uma equipe da Fundação levará ao Dia de 
Campo da Copercampos, cooperativa filiada ao Sistema Aurora, o projeto “A 
hora mais gostosa da Fundação”. A ação também faz parte da comemoração 
alusiva ao aniversário de oito anos da instituição. 

Trabalhando com o eixo social, ambiental e cultural, a Fundação Aury Luiz 
Bodanese objetiva através desse projeto apresentar seus programas e disse-
minar sua essência, desenvolvendo ações de orientação e informação como 
a forma correta de separar os resíduos, reciclagem e reutilização através da A 
Turminha da Reciclagem. Dicas de planejamento financeiro, com o Família é 
Tudo. Prevenção de DSTs e cuidados com a saúde, com o Vivendo Saúde. In-
centivo ao voluntariado, oportunizado pelo programa Amigo Energia e tam-
bém à leitura com a disposição da biblioteca itinerante da Roda de Leitura, 
declamação de poesias, leitura livre e jogos lúdicos. Além de sensibilização 
sobre o comportamento com as pessoas com deficiência, com o Atitude Ago-
ra. 

As atividades acontecem de forma expositiva e descontraída com mostra 
de banners, entrega de material informativo e interação por meio de jogos. 

A alta no preço do milho preocupa o setor produtivo de aves, suínos e leite 
de Santa Catarina. Com o preço da saca superior aos R$ 40,00, produtores e 
entidades temem novas crises nestes setores. Para buscar alternativas que 
minimizem o impacto para o agronegócio catarinense, o secretário de Estado 
da Agricultura e da Pesca, Moacir Sopelsa, esteve reunido no final do mês de 
janeiro com o governador Raimundo Colombo.

“Santa Catarina tem os melhores produtores rurais do país, mas, pelo nos-
so tamanho e topografia, nos faltam insumos para desenvolver nossas ativi-
dades. Temos que encontrar um equilíbrio no mercado, entre o milho que é 
exportado e a necessidade dos produtores”, afirma. Segundo Sopelsa, a des-
valorização da moeda brasileira e a infraestrutura dependente do transporte 
rodoviário contribuíram para a alta nos preços do milho. 

Fonte: Sec. de Agricultura de SC
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Nº 45 

 
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS 

CNPJ 83.158.824/0001-11 – IE 250.167.450 
 

O Presidente da Cooperativa Regional Agropecuária de Campos Novos - Copercampos, no uso das 
atribuições que lhe confere o Artigo 22 do Estatuto Social, convoca os senhores associados para a 45ª 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada nas dependências da Associação Atlética 
Copercampos, sita à Rua Assis Camargo Costa, s/nº - Bairro Boa Vista, em Campos Novos (SC), no 
dia 04 de março de 2016, em primeira convocação às 8:00 horas com a presença mínima de 2/3 (dois 
terços) de associados com direito a voto; em segunda convocação às 9:00 horas com a presença de 
metade mais um dos associados; e em terceira e última convocação às 10:00 horas com a presença de 
no mínimo 10 (dez) associados com direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

1. Apresentação do Relatório do Conselho de Administração, análise e aprovação do Balanço 
Geral, Demonstração das Sobras ou Perdas do Exercício de 2015 e Pareceres do Conselho 
Fiscal e da Auditoria Independente. 

2. Destinação das sobras do exercício de 2015.  
3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal, para a gestão 2016, com renovação de, pelo menos, 

2/3 (dois terços), conforme determina Art. 46 do Estatuto Social. 
4. Fixação da cédula de presença para os membros do Conselho de Administração e Fiscal e pro 

labore para o Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração. 
5. Autorização da Assembleia Geral para o Conselho de Administração nomear e autorizar os 

conselheiros que terão poderes para assinar contratos de Financiamentos, EGF’S, repasses e 
outros que se fizerem necessários junto ao Banco do Brasil S/A. e outras Instituições 
Financeiras, bem como dar bens móveis e imóveis em garantia, aval, penhor ou hipoteca. 

6. Autorizar venda de imóveis da cooperativa (conforme item XI do Art.38 do Estatuto Social). 
7. Assuntos gerais. 

Nota 1. Para fim de quórum o número de associados é de 1.410 (um mil, quatrocentos e dez) associados. 
Nota 2. O prazo para os registros de chapas para a eleição dos Membros do Conselho Fiscal expira às 18:00 
horas do dia 29 de fevereiro de 2016. 
Nota 3. O Balanço Geral, o Demonstrativo das Sobras ou Perdas e demais peças contábeis encontram-se à 
disposição dos associados no Setor Contábil da Copercampos, na Rodovia BR-282, KM 338, nº23, Bairro Boa 
Vista – município de Campos Novos - SC. 
Nota 4. A Assembleia será realizada fora da sede da cooperativa, devido à falta de acomodações adequadas a 
AGO. 

 
Campos Novos (SC), 05 de fevereiro de 2016. 

 Luiz Carlos Chiocca 
Diretor Presidente 
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| Dia de Campo

Contagem regressiva para a 21º Edição do Dia de Campo 
Copercampos, evento que reúne conhecimento, tecnologias 
e produtividade 

Faltam poucos dias para a realização do 21º Dia de Campo Copercampos, 
evento que liga o produtor rural as principais novidades e tecnologias que es-
tão sendo desenvolvidas na agricultura mundial. A abertura oficial do evento 
será dia 23 de fevereiro, às 11 horas e contará com a presença de autoridades 
em nível nacional, estadual e municipal.

A equipe da organização está realizando os últimos ajustes e detalhes, 
deixando tudo pronto para que agricultores e visitantes aproveitem o evento 
e obtenham o máximo de informações sobre as novidades do agronegócio.

O campo demonstrativo está ganhando a forma do evento à medida que 

Foto aérea do evento. Arquivo/2015

O campo demonstrativo está ganhando a forma do evento à medida que os stands 
vão sendo montados

as vitrines de cultivares vão ganhando espaço, e os stands vão sendo monta-
dos, finalizando os preparativos para os três dias de evento.

O 21º Dia de Campo Copercampos será realizado nos dias 23, 24 e 25 de 
fevereiro no Campo Demonstrativo da Copercampos às margens da BR-282 
em Campos Novos. A entrada é franca. “Nestes três dias, estaremos apresen-
tando as potencialidades do agronegócio aos produtores de diversas regiões 
do país e desejamos que durante o evento, possam aproveitar o máximo, para 
que tenhamos uma agricultura sempre mais eficiente e com rentabilidade”, 
ressalta o Diretor Presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca.
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Preocupados em melhor atender os visitantes do Dia de Campo, os orga-
nizadores do evento estão realizando o agendamento das caravanas. “Para 
que os produtores associados e clientes da Copercampos que residem em 
outros municípios possam acompanhar com calma as palestras e o evento, 
evitar também a concentração de visitantes em um único dia, agendamos com 
antecedência a vinda das caravanas para o Dia de Campo” informa Maria Lu-
cia Coordenadora do Evento. 

A expectativa durante os três dias da 21ª Edição do Dia de Campo Coper-
campos é que o público seja superior às últimas edições do evento.

Expositores
Mais de 140 empresas dos mais diversos seguimentos relacionados com 

o agronegócio estarão presentes no 21º Dia de Campo Copercampos. Na área 
de máquinas e implementos agrícolas, as opções são muitas e todos os pro-
dutos apresentados contemplam tecnologia com eficiência no campo. “Este 
ano a procura por espaço foi maior que nas edições anteriores, com muitas 
empresas interessadas em expor seus produtos e serviços”, enfatiza a Coor-
denadora do Dia de Campo, Maria Lucia Pauli. 

Tratores, colheitadeiras, pulverizadores, semeadeiras e outras máquinas 
de uso diário nas propriedades estarão disponíveis para que o agricultor pos-
sa conhecer e fechar negócio já durante o evento

Na área de veículos e utilitários, o visitante do evento da Copercampos 
poderá visualizar os lançamentos disponíveis e também realizar o negócio. Já 
os expositores de pequenos equipamentos, como motosserra, cortadores de 
grama e roçadeiras, entre outros produtos. 

A Energia Solar, também estará em destaque nesta edição do Dia de Cam-
po, com empresas apresentando soluções inovadoras e projetos de energia 
renovável, além de empresas de consultoria e serviços e atividades que serão 
oferecidas pela Segurança do Trabalho da Copercampos e Corpo de Bombei-
ros.

Agricultura de Precisão
Entre os destaques desta edição do Dia de Campo está a Agricultura de 

Precisão (AP). Durante o evento serão realizadas palestras sobre o tema, além 
de demonstrações práticas que estão sendo realizadas no Campo Demons-
trativo em conjunto com empresas parceiras.

“Técnica que a cada ano ganha mais espaço no campo e consiste basica-
mente, no mapeamento da área, coleta do solo, interpretação dos dados e 
correta aplicação da adubação”, destaca o Coordenado do Campo Demons-
trativo e Consultor Técnico da Copercampos, Fabricio Jardim Hennigen. 

A rápida difusão da AP, entre grandes, médios e pequenos produtores 
ocorreu, sem dúvidas, devido ao custo benefício. A técnica pode ser empre-
gada com as ferramentas que o agricultor dispõe na propriedade. 

Pecuária
O Campo Demonstrativo da Copercampos também contará com estrutu-

ra e profissionais, para orientar os criadores, expositores e técnicos do setor 
pecuarista. Ao total 11 cabanhas devem participaram da exposição, com gado 
de leite, gado de corte, ovinos e caprinos. 

Na área de exposição dos animais o público irá obter diversas informa-
ções, diretamente com os proprietários. Os animais expostos também estarão 
disponibilizados para comercialização.

Suinocultura
As chaves para grandes oportunidades na suinocultura são conhecimento, 

qualidade e experiência que refletem em bons resultados e competitivida-
de no mercado. No espaço destinado a suinocultura da Copercampos haverá 
animais exposição com alto padrão genético e com altos índices de produção 
(reprodutores), estarão sendo expostos aos visitantes e interessados em ini-
ciar no processo de produção de suínos em suas regiões.

Bancos
Estão confirmadas as presenças da Cooperativa de Crédito - Sicoob Credi-

campos e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) que 
buscarão atender as necessidades dos produtores. 

“Estaremos oferecendo as melhores condições e vantagens, para facilitar 
as aquisições feitas pelos produtores rurais durante o Dia de Campo”, destaca 
a Gerente Geral da Agência Sicoob/Credicampos de Campos Novos, Juliana 
Cassia Sabei Rosar.

Vitrine Tecnológica
Na vitrine tecnológica, produtores e visitantes poderão acompanhar o 

trabalho realizado pelo Departamento Técnico da Copercampos e o novo 
posicionamento da cooperativa em relação à fungicidas utilizados frente a 
resistência a ferrugem na soja. “Através de demonstrações estaremos ofere-
cendo novas opções em relação ao controle da ferrugem na soja”, destaca o 
Coordenador do Campo Demonstrativo e Consultor Técnico da Copercampos, 
Fabricio Jardim Hennigen.

Nesta edição do evento, além das já tradicionais empresas de sementes, 
quatro novas instituições estarão lançando novos materiais e opções aos pro-
dutores.

Pastagens
Com variedades de pastagens adaptadas a região e novas opções em se-

mentes que são disponibilizadas pela Copercampos, os visitantes poderão 
trocar experiências com os técnicos da área e ampliar o conhecimento para 
agregar qualidade às pastagens tanto para engorda de bovinos, como também 
para a produção de leite. “Estaremos apresentando um trabalho diferenciado 
quanto ao pastejo de algumas variedades e o manejo que foi trabalhando du-
rante todo o ano para apresentar estes resultados no Dia de Campo”, ressalta 
o responsável pela área e Engenheiro Agrônomo, Carlos Alberto Dall’oglio.

Dia de Campo  |

Público superou expectativas dos organizadores em 2015

Arquivo 2015 
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Pavilhão de Negócios Copercampos

Laboratório de Análise de Sementes: Em estande no Pavilhão da Coper-
campos, o Laboratório de Análises de Sementes da Copercampos apresentará 
equipamentos utilizados nas análises de sementes e a demonstração de tes-
tes que são realizados adequados à realidade específica da cooperativa com 
base na norma NBR ISO/IEC 17.025 - Requisitos Gerais para Competência de 
Laboratórios de Ensaio e Calibração.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Aprosesc e 
CIDASC, também marcarão presença no Campo Demonstrativo, orientando e 
alertando aos produtores em relação aos prejuízos na lavoura provocados por 
sementes piratas.

Balcão de Negócios prepara promoção de Insumos: O Dia de Campo Co-
percampos contará com uma área especial para que o produtor rural, pos-
sa debater e trocar informações, assim como realizar suas negociações, com 
tranquilidade e agilidade. Nesse sentido o setor de Insumos da Copercampos 
está preparando promoções com preços especiais para comercialização de 
insumos agrícolas durante o Dia de Campo. “Durante o evento, o produtor 
contará com vantagens exclusivas e preços especiais, além do bom atendi-
mento que será prestado pela equipe Copercampos”, enfatiza o Gerente Téc-
nico e Insumos, Edmilson José Enderle (Chú). 

Loja Agropecuária com ofertas especiais para o evento: Neste ano, a Loja 
Agropecuária da Copercampos estará em outro local. Em estande anexo ao 
Pavilhão da Copercampos, os visitantes poderão adquirir produtos com pre-
ços especiais para o período do evento. Com um mix de produtos as lojas 
comercializam itens para as mais diversas atividades, sejam no campo ou na 
cidade. “No evento teremos a linha de produtos Stihl com 10% de desconto. 
Medicamentos Veterinários com 6% de desconto, além de Ração Copercam-
pos com preços especiais”, destaca o Coordenador de Filiais, Adriano Bevila-
qua.

Espaço do chimarrão, café e degustação de produtos: Para recepcionar 
os visitantes e expositores um espaço está sendo disponibilizado no Pavilhão 
da Copercampos com chimarrão e água quente servido pela equipe da Erva 
Mate Mazutti, degustação de produtos da Cooperativa Aurora, e aquele cafe-
zinho servido por funcionários dos Supermercados Copercampos.

Praça de Alimentação: A Praça de alimentação do Dia de Campo contará 
com almoço servido pela Associação Atlética Copercampos (AACC). Em um 
Buffet variado os participantes poderão saborear um cardápio diferenciado 
para os três dias de realização do evento. O Dia de Campo contará também 
com uma lanchonete, que estará oferecendo lanches durante todo o dia, ini-
ciando às 8 horas.

Apoiadores: O 21º Dia de Campo Copercampos conta com o apoio da Epa-
gri, Cidasc, Ministério da Agricultura e o patrocínio do SENAR, BRDE e Caixa 
Econômica Federal.

Arquivo/2015

Arquivo/2015

Arquivo/2015

PROGRAMAÇÃO

Campo Demonstrativo Copercampos - BR 282 - km 347 - Campos Novos/SC

Abertura dos portões - Visitação livre. 
Palestra: “Produção, uso e Vantagens de Silagens de Alta Qualidade” com Luiz Eduardo Zampar, 
Consultor Técnico em Nutrição e Produção de Ruminantes,  Médico Veterinário  pela UDESC de 
Lages e Pós-Graduado pela UFLA de Lavras/MG. Local: Auditório em anexo a Lanchonete.
Abertura Oficial - Local: Lona do restaurante.
Almoço. 
Palestra:  “Resultados e Perspectivas da Agricultura de Precisão no Planalto Catarinense” com 
Fabiano Paganella, Engenheiro Agrônomo, Pós-Graduado em Georreferenciamento de Imóveis Rurais, 
especializações em Ciência e Tecnologia de Sementes e Agricultura de Precisão.
Local: Auditório em anexo a Lanchonete.
Fechamento dos portões.

8 horas
10 horas

11 horas
12 horas
13h 30min

18 horas

DIA  23 DE FEVEREIRO

Abertura dos portões - Visitação livre.
Palestra: “Prognóstico meteorológico para a safra verão 2015/16” com Luiz Renato Lazinski – 
Meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia INMET – Curitiba/PR - Local: Auditório anexo 
barracão.
Almoço.
Palestra: “Manejo da Ferrugem Asiática na Cultura da Soja” com Erlei de Melo Reis, graduado 
pela UFRGS em 1964, pós-graduado pela ESALQ em 1974 e formado em doutorado pela 
Universidade de Washington em 1984. Trabalhou por 20 anos na Embrapa e 10 anos na UPF de 
Passo Fundo/RS. – Local: Auditório em anexo a Lanchonete.
Palestra: “Leite LINA: Causas e Soluções” com Diego Langwinski, Consultor de Nutrição, 
Engenheiro Agrônomo, MSC em Nutrição Animal. Local: Auditório em anexo a Lanchonete.
Fechamento dos portões.
Jantar de Confraternização dos Expositores.

8 horas
10 horas

12 horas
13h 30min

15 horas

18 horas
19 horas

DIA  24 DE FEVEREIRO

Abertura dos portões - Visitação livre.
Palestra: “Fixação Biológica no N – Importância como fator de produção para a Cultura da Soja” 
com Tadeu Takeyoshi Inoue, Dr. em Solos e Nutrição de Plantas, Engenheiro Agrônomo, Mestre e 
Doutor em Produção Vegetal com ênfase em Solos e Nutrição de Plantas pela Universidade Estadual 
de Maringá em 2014. Área de atuação: Manejo nutricional e fisiológico de soja e milho. Professor na 
Universidade Estadual de Maringá/PR desde 2008. – Local: Auditório em anexo a Lanchonete.
Almoço. 
Palestra: “A mente inovadora. Comportamento e atitudes que fazem o diferencial”, com Alex 
Born, professor, escritor e pesquisador neurocientista e referência mundial em Gestão 
Comportamental, com trabalhos realizados em 23 países. Nos últimos anos vem desenvolvendo 
programas e projetos voltados ao agronegócio. (Palestra direcionada para o JEC – Jovens 
Empreendedores Copercampos.) – Local: Auditório em anexo a Lanchonete. 
Fechamento dos portões e encerramento do evento.

8 horas
10 horas

12 horas
13h 30min

16 horas

DIA  25 DE FEVEREIRO
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RODOVIAS FEDERAIS
RODOVIAS ESTADUAIS

- Terranálises - Análises Ambientais
- Segurança do Trabalho
- Equipagro Representação Ltda
- Coxilha Ind. e Comércio
- Quimioter Agroambiental
- Magnojet Indústria Ltda
- Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda
- Uniplastic Ind. Peças Plásticas
- Água Azul Poços Artesianos
- Eko7
- Agroflorestal São Roque
- MCA Serrarias Portáteis
- Pavimáquinas Com. de Peças Ltda
- Dicave/Volvo
- Cootan - Cooperativa Agrop. Tangará
- Sicoob Credicampos/BRDE
- Auto Show - Chevrolet
- Auto Elite
- Ford Divel
- Renault 
- Rodair Tratores
- Agro NZ - Montana 
- Agriculte
- Madal Palfinger S/A
- Madalmaq Equipamentos Ltda
- Zauto Veículos - Toyota
- Schneider Service
- Talamini Máquinas Agricolas

- Rov Transporte, Máquinas e Implem. Agrícolas
- GSI - Agromarau
- Estrutural Zortea - Genius
- Aral Implementos
- Dresch & Cia
- Napalha Comério e Representações
- Agro Dível Máquinas Agrícolas
- Cooperativa Central Aurora
- Sperandio Máquinas e Equipamentos
- Case - Carboni Máq. Agric.
- Secretaria da Saúde - Campos Novos
- Copercampos - Suinocultura
- Sorvsul Sorvetes
- Copercampos - Institucional
- Copercampos - Produtos Personalizados
- Copercampos - Indústria de Rações
- Copercampos - Supermercados
- Copercampos - Segurança do Trabalho
- Núcleo Feminino Copercampos
- Mapa, Aprocesc e Cidasc
- Copercampos - Laboratório de Sementes
- Copercampos - Balcão de Negócios 
- Copercampos - Loja Agropecuária
- Agroceres PIC
- Agroceres Multimix
- Roani Comércio de Máquinas
- Balanças Rinnert
- Cargill Alimentos Ltda

- Dispra Distribuidora - Prado
- MTS Comércio e Representação
- Erva Mate Mazutti
- BRG Medicamento Homeopático
- Alltech do Brasil Ltda
- Ourofino Agronegócio Ltda
- DMS - Tortuga
- Balanças Alto Vale
- Florestal Trevisol
- Copercampos - Pastagens
- Multirural Com. e Representação
- Epagri
- Timac Agro
- Unoesc-Campus Aproximado Campos Novos
- Canãa Fertilizantes
- Sebrae
- Fazenda Triunfo
- Querência Santa Clara
- Estância Quero-Quero
- Cabanha Santa’Ana
- Cabanha Renascença
- Fazenda Ponche Verde
- Fazenda do Cervo
- Cabanha Raio de Sol
- Cabanha Fonseca
- Fazenda do Ipê
- Plantec
- Agrocele

Além da participação das instituições de pesquisa, empresas de sementes e agroquímicos, também confirmaram presença no 21ª Dia de Campo até o fecha-
mento desta edição do Jornal Copercampos, as seguintes empresas:

Expositores confirmam presença trazendo novidades 

Mapa de localização

HOTÉIS

Campos Novos
Hotel Avenida (49) 3541.0533
Bebber Hotel (49) 3541.6500
Hotel Ceni (49) 3541.0035
Hotel Carlesso (49) 3541.0334
Hotel Chiochetta (49) 3544.1094
Hotel Corujão (49) 3544.0066

Joaçaba
Hotel Jaraguá (49) 3522.4255
Hotel do Comércio (49) 3522.2211
Hotel Farol (49) 3521.2760
Hotel Joaçaba (49) 3521.4131

Erval Velho
Hotel Maichel (49) 3542.1608
Hotel Central (49) 3542.1350
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DIAS 23, 24 e 25
DE FEVEREIRO DE 2016

Evento referência no 
Agronegócio Brasileiro.

Participe!

Evento referência no 
Agronegócio Brasileiro.

Participe!

www.copercampos.com.br
Local: Campo Demonstrativo Copercampos - BR 282 - Km 347 - Campos Novos/SC
Para mais informações: marketing@copercampos.com.br | Fone: 49 3541.6079

ORGANIZAÇÃO:

EMPRESAS PARCEIRAS

APOIO:


