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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.

A entrega da Bonificação de Sementes será realizada no dia 27 de novem-
bro, às 19 horas no Salão Paroquial em Campos Novos. Os convites estão sen-
do expedidos e em breve os produtores multiplicadores de sementes estarão 
recebendo. 

“O evento retribui a dedicação e o compromisso dos associados multipli-

Nesta edição do Jornal Copercampos destacamos a festa de confraterni-
zação alusiva aos 45 anos de fundação da nossa Cooperativa, realizada no 
dia 07 de novembro no Parque Ambiental Ernesto Zortéa em Campos Novos. 
Com certeza um momento muito especial para os associados e diretoria da 
Copercampos. Na oportunidade também foram entregues o trator e os qua-
tro vales-compras no valor de 10 mil reais em insumos da Promoção Show 
de Prêmios 45 anos Copercampos. Desde já parabéns aos contemplados e 
o nosso muito obrigado a todos que participaram da promoção, que contou 
com a distribuição de aproximadamente 170 mil cupons.  

Lembramos que a Copercampos – comemorou no dia 08 de novembro 
seus 45 anos. História que teve origem em 1970 na coragem de 100 agrope-
cuaristas da região de Campos Novos, que buscaram solucionar o problema 
de armazenagem de trigo construindo um armazém, e assim, deram início a 
está grande história de conquistas, vitórias e sucesso que é a Copercampos. 

Com base em sua missão, a cooperativa busca produzir, industrializar e 
comercializar insumos e alimentos de qualidade, com tecnologia, rentabili-
dade, garantindo o respeito ao meio ambiente, e através disso, promover o 
desenvolvimento socioeconômico e cultural.

E 2015 já pode ser considerado um ano muito especial para a nossa co-
operativa que além de completar 45 anos de história e conquistas, passou a 
fazer parte do “Clube do Bilhão”, atingindo ainda no último dia 30 de outu-
bro a faturamento recorde de 1 Bilhão de reais, resultado reflexo do plane-
jamento estratégico realizado pela diretoria da cooperativa, que investiu na 
ampliação e compra de novas unidades, aumentando a comercialização de 
sementes e insumos, assim como a redução de despesas através de treina-
mentos e programas de segurança.

A Copercampos é resultado da força, da coragem e união. Cooperativa 
que tem como alicerce de suas ações, os conceitos do cooperativismo. É 
uma empresa de oportunidades, que gera crescimento e desenvolvimento 
social, econômico e ambiental, que luta pelos direitos e valorização do pro-
dutor rural. É uma Cooperativa que encontra na dedicação de seus funcio-
nários o caminho para o sucesso e na confiança de seus associados o impul-
so para o crescimento e desenvolvimento do setor agrícola do nosso país. 

Queremos destacar também a realização do Dia de Campo que foi re-
alizado no Campo Demonstrativo em Campos Novos, onde através deste 
evento o produtor recebeu as informações necessárias quanto as novas tec-
nologias e manejo para aumentar ainda mais sua produtividade na lavoura. 

Mais uma vez parabenizamos a todos que fazem parte do sucesso da co-
operativa e desejamos que a cada ano, consigamos crescer ainda mais, ven-
cendo obstáculos e enfrentando os desafios para continuarmos juntamente 
com nossos associados e funcionários nesse caminho de vitórias. Luiz Carlos Chiocca, Diretor Presidente da Copercampos
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cadores com a cooperativa. A Bonificação de Sementes valoriza os associa-
dos multiplicadores de tecnologia, e o Programa é mais um diferencial da 
Copercampos para promover maiores ganhos econômicos”, enfatiza o Dire-
tor Presidente Luiz Carlos Chiocca.
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Foi realizado no início desse mês de novembro o sétimo sorteio da Promoção Aniversário Premiado – 45 
anos Copercampos. Foram sorteados cinco vales-compras de R$ 500,00 em cada promoção que é válida para 
as Lojas Agropecuárias, Posto de Combustíveis e Supermercados. 

Os regulamentos das promoções que encerram em dezembro estão disponíveis no site: www.copercampos.
com.br. A Promoção Aniversário Premiado conta com o sorteio de três automóveis, três motocicletas e 135 
vales compras de R$ 500,00 cada, aos associados, clientes e funcionários das Lojas Agropecuárias e Insumos, 
Posto de Combustíveis e Supermercados Copercampos. Ao todo serão distribuídos R$ 400 mil em prêmios.

A Promoção que se encerra no mês de dezembro já sorteou até o momento 105 vales compras. Os sorteios 
dos automóveis serão realizados no dia 23 de dezembro no Posto de Combustíveis e no dia 24 de dezembro na 
Loja Agropecuária e Supermercado do Bairro Aparecida em Campos Novos.

Realizado o 7º sorteio da Promoção
Aniversário Premiado 45 anos

Institucional  |

Próximo sorteio será dia 1º de dezembro

Confira os ganhadores do mês de novembro:

Supermercados Copercampos:

Ganhadora: Sandra Oneda Saurin
Endereço: Campos Novos

Ganhador: Sergio R. Oliveira
Endereço: Celso Ramos

Ganhadora: Beloni Bueno Nunes
Endereço: Campos Novos

Ganhador: Lucas Proner Pereira
Endereço: Campos Novos

Ganhadora: Maria de Lurdes F. Lopes
Endereço: Campos Novos

Posto de Combustíveis Copercampos:

Ganhadora: Mayza de Morais
Endereço: Erval Velho

Ganhador: Leonir Severo
Endereço: Campos Novos

Ganhador: José Elias Dall’Oglio 
Endereço: Campos Novos

Ganhador: David de Oliveira Couto
Endereço: Campos Novos

Ganhadora: Maristela Vezaro
Endereço: Campos Novos

Lojas Agropecuárias da Copercampos:

Ganhador: José Gaspar Ribeiro
Endereço: Campos Novos

Ganhador: Luiz Carlos Sanguanini
Endereço: Campos Novos 

Ganhadora: Martina Marin Kettenhubek
Endereço: Campos Novos

Ganhador: Joanir Antônio Zanela
Endereço: Brunópolis

Ganhador: Adair Lopes
Endereço: Campos Novos
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“Lidando com fortes emoções” foi tema de palestra na 
Copercampos

No dia 14 de outubro as integrantes do Núcleo Feminino da Copercampos 
dos municípios de Barracão, Campos Novos, Curitibanos, Campo Belo do Sul 
e representantes da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Campos Novos, 
participaram da palestra “Lidando com fortes emoções” ministrada pela con-
sultora de empresas, Patrícia Santos. 

Durante o encontro que também contou com o apoio da Ocesc – Sescoop/
SC, foram abordados os temas: Quem não tem raiva? Os mitos da raiva a capa-
cidade de gerenciar seus sentimentos, Raiva Destrutiva X Saudável, Maneiras 
de Lidar com a Raiva, Técnicas de relaxamento e dicas de Saúde. 

“A raiva constitui-se como uma emoção humana normal e habitualmente 
saudável. Os problemas surgem quando se torna descontrolada e destruti-
va, podendo afetar o trabalho, a escola, as relações pessoais e a qualidade 
de vida no geral. O descontrole leva a uma emoção imprevisível e poderosa. 
O conselho mais comum quando estamos perante alguém muito zangado é 
“Tem calma” ou “Relaxa”. Estas afirmações pretendem responder aos sinto-
mas físicos da raiva, os quais geram tensão no corpo. Aprender como relaxar 
pode ajudar a melhor controlar os sinais físicos da raiva”, enfatiza Patrícia 
Santos. 

Para a coordenadora do Núcleo Feminino da Copercampos, Luciane Maria 
Batista Antunes o evento que contou com 90 mulheres foi avaliada de manei-
ra positiva.  “Acredito que a palestra atendeu as expectativas, tivemos dicas 
importantes de como controlar nossos sentimentos de raiva”, ressaltou. 

A palestra também fez parte da programação do “Outubro Rosa” da Rede 
Feminina de Combate ao Câncer de Campos Novos. Evento foi realizado dia 14 de outubro

30 integrantes do NFC participaram do evento

Núcleo Feminino Copercampos participou do 13º encontro 
de Mulheres Cooperativistas

O Núcleo Feminino Copercampos esteve nos dias 29 e 30 de outubro 
participando do 13º Encontro Estadual de Mulheres Cooperativas em Flo-
rianópolis. O evento foi promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Cooperativismo de Santa Catarina (Sescoop) e contou com a presença de 
aproximadamente 900 mulheres de 30 cooperativas de diferentes ramos do 
Estado.

O evento contou com diversos temas e atrações focadas para a susten-
tabilidade, família e qualidade de vida, além de palestra show motivacional, 
espetáculo teatral, jantar de confraternização, entre outras atividades.

O presidente do sistema Ocesc/Sescoop, Marcos Antônio Zordan, desta-

cou que a iniciativa fortalece, na prática, ações que efetivamente contribuem 
para o crescimento da participação feminina no cooperativismo catarinense. 
“Os resultados nos mostram que o evento cumpre com sua proposta de inte-
grar as mulheres que de alguma forma estão vinculadas ao sistema coopera-
tivista catarinense, estimula o conhecimento e incentiva a formação de novas 
líderes nas cooperativas”.

O Núcleo Feminino da Copercampos, participou com 30 integrantes que 
puderam conhecer mais sobre o cooperativismo e as competências necessá-
rias para aumentar e melhorar a atuação feminina na cooperativa
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ATENÇÃO: Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga rigorosamente  
as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual. Nunca permita  
a utilização do produto por menores de idade. CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. VENDA SOB RECEITUÁRIO  
AGRONÔMICO. Produto de uso agrícola. Faça o Manejo Integrado de Pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos do produto.

Saiba mais:

www.dupontagricola.com.br
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VamoS além para proteger
cada Semente como Se foSSe única.
Com um cuidado especial, cada semente da sua lavoura pode produzir muito mais. DuPont™ Dermacor® 
é um inseticida revolucionário para o tratamento de sementes, que protege a sua lavoura  
do plantio até a fase das folhas iniciais. Maior eficiência no controle de pragas de solo – elasmo 
e coró – e de lagartas foliares iniciais – Helicoverpa armigera, Spodoptera frugiperda e Anticarsia 
gemmatalis –, trazendo mais tranquilidade para você. Para ir além mais uma vez, descubra  
DuPont™ Dermacor®.

Proteção que vai além da semente.

HelicoVerpa,  
anticarSia e 
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agora com noVaS 
pragaS regiStradaS
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Pesquisadores da Embrapa Trigo visitaram a Copercampos
Pesquisadores e analistas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuá-

ria – Embrapa – Trigo estiveram visitando a Matriz e o Campo Demonstrativo 
da Copercampos no dia 22 de outubro. O encontro teve o objetivo de buscar 
alternativas e debater formas de como a empresa pode estar auxiliando e 
orientando os produtores associados da Copercampos na produção da cul-
tura de trigo.

Participaram da reunião, o Diretor Presidente da Copercampos, Luiz Carlos 
Chiocca, o Diretor Executivo, Laerte Izaias Thibes Junior, o Engenheiro Agrô-
nomo e Consultor Técnico, Fabrício Jardim Hennigen, o Chefe Geral da Em-
brapa Trigo de Passo Fundo, Sergio Roberto Dotto, o Entomologia, Antônio 
Ricardo Panizzi, o Fitopatologista, José Mauricio Cunha Fernandes, o Analista 
de Produtos e Mercado, Francisco Tenório Falcão Pereira e o Pesquisador, Ge-
nei Antônio Dalmago.

A Embrapa é uma empresa brasileira pública de pesquisa agropecuária, 
que trabalha em soluções que garantam o desenvolvimento sustentável. Encontro teve o objetivo de buscar alternativas de parceria

Comitê Tecnológico da Copercampos realizou reunião 
Integrantes do Comitê Tecnológico da Copercampos estiveram reunidos 

no dia 16 de outubro na Sala de Reuniões do Departamento Técnico em Cam-
pos Novos, para debater ações sobre tecnologias existentes para a agricultu-
ra. Durante a reunião esteve em pauta as sementes tratadas com inoculante e 
o tratamento de sementes de milho.

Em relação ao trigo, os técnicos em agropecuária, engenheiros agrônomos 
e associados que compõe do Comitê, discutiram as avaliações dos resultados 
e os cultivares para safra 2015/2016. Em relação as pragas soluções para apa-
recimento de lagarta-do-trigo e percevejo raspador.

Também esteve em pauta as dessecações de Buva com utilização de her-
bicidas pré-emergentes e a eficiência está dependendo de duas aplicações 
e manejo de inverno e orientações de aparecimento de carrapichão (mais de 
uma aplicação de glifosato ou aumento de dose).

Copergestor ofereceu curso de Planejamento em Vendas

Profissionais das unidades envolvidas no Programa Copergestor partici-
param de 04 e 06 de novembro do curso sobre Gestão Comercial realizado 
no Auditório da Matriz Copercampos. O Curso foi ministrado pelo Consultor 
da MPrado, Eduardo Crosara. 

Durante o encontro os participantes receberam informações dos elemen-
tos que envolvem o processo de vendas, conceito de planejamento, auto pla-
nejamento de desempenho do profissional de vendas: longo, médio e curto 

prazos, além   de análise do ambiente externo e recursos (Oportunidades e 
Ameaças).

A proposta do Copergestor é melhorar a estrutura de planejamento e or-
çamento, estreitar o relacionamento com associados em geral, alcançar me-
tas estratégicas e aprimorar o conhecimento de seus clientes e mercado de 
atuação da Copercampos. Na primeira fase o programa abrange somente a 
área de insumos e faturamento da matriz, filiais, além das lojas agropecuárias.
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TRIGO:
Iniciados os trabalhos de colheita de trigo e cevada em toda a região de abran-

gência da COPERCAMPOS. As preocupações com o clima para o período de colheita 
continuam, pois além das perdas já registradas pela ocorrência de granizo e excesso 
de chuvas agora fica a ansiedade para a situação climática para os próximos dias que 
poderão prejudicar ainda mais a safra. Até o momento foram colhidos apenas 7% do 
volume estimado de recebimento pela COPERCAMPOS que é de 33.000 toneladas – 
(praticamente 57% menor que a safra de 2014 conforme quadro abaixo), e 80% do 
produto recebido até agora é de tipo 2, 3 e baixo padrão.

MERCADO E TENDÊNCIAS: 
O Brasil deverá consumir em 2016 – cerca de 11,00 milhões de toneladas de trigo, 

e tem a estimativa de uma produção ao redor 6,0 milhões de toneladas, mas infeliz-
mente os números ainda não estão fechados e poderemos ter ainda uma redução no 
volume e aumentar a necessidade de importações. Para piorar a situação do abasteci-
mento nacional, podemos prever que a qualidade desse produto não satisfaça as exi-
gências da indústria e assim quem conseguir colher ou se já colheu e possuir produto 
de boa qualidade terá facilidade na comercialização e bons preços. O estado do 
Rio Grande do Sul, está reavaliando sua estimativa de colheita e muitos acreditam 
numa quebra de mais de 40% no volume estimado além de mais de 60% na qualida-
de, se esses números se confirmarem poderemos ter maiores problemas de abasteci-
mento e consequentemente melhores condições mercadologias no início de 2016. O 
câmbio também está favorecendo o mercado no momento, com cotação ao redor de 
R$ 3,80 por dólar com certeza aumenta o custo do produto importado e valoriza um 
pouco mais o produto nacional, vamos acompanhando para ver onde vai chegar. Com 
os argumentos acima podemos dizer que a tendência de preços ao nosso produtor que 
conseguir produto de qualidade é de bons preços, hoje já estão bem acima do que 
era estimado em julho de 2015 quando prevíamos uma das maiores safras da nossa 
história 7,40 milhões de toneladas e preço ao redor de R$ 30,00 por saco ao produtor.  
Agora com as quebras registradas e a desvalorização do real o preço já está em R$ 
36,00 por saco com chance de preços ainda mais altos.

QUADRO DE PREÇOS – COPERCAMPOS

PREÇO: A COPERCAMPOS está pagando ao produtor R$ 36,00 para o trigo Pão tipo 
1 e R$ 42,00 para o Trigo tipo 1 – Segregados Branqueadores, com pagamento em 30 
dias.

MERCADO DE SOJA
Calmaria geral na comercialização de soja em toda região de atuação da COPER-

CAMPOS. Depois dos repiques do mercado e da desvalorização do real em outubro 
poucos negócios foram realizados nesse mês de novembro. Após um longo período de 
chuvas que atingiram todo o Sul do País com volumes acima de 300 mm, e com a volta 
esporádica do sol, os produtores retomaram o plantio da soja.

 
NEGÓCIOS: 
Poucos negócios foram realizados na nossa região de soja disponível e da safra fu-

tura. Com as baixas na Bolsa de Chicago e o foco do produtor nas atividades de plantio 
registra se uma parada geral no mercado, principalmente devido ao preço para nego-
ciação que no momento não motiva a venda pelo produtor. Do volume da safra atual de 
SOJA que recebemos na COPERCAMPOS, os produtores comercializaram o percentual 
de 92,45%, e atingimos o volume de 32,00% de comercialização do volume estimado 
para a safra de 2016. Notamos no mercado Brasileiro um descolamento dos mercados 
locais do mercado internacional, e com a finalização dos embarques do produto no 
Brasil, estão ocorrendo valorizações do grão disponível pela indústria. É nesse fator 
que deveremos estar de olho para aproveitar os picos que possam ocorrer para nego-
ciar o nosso saldo.

TENDÊNCIAS: 
ACOMPANHE as principais notícias veiculadas dos próximos dias: 
- Números finais do Plantio do Brasil, Argentina e Paraguai.
- USDA de novembro com os dados da Safra dos Estados Unidos, mais de 93% 

colhidos.
- Clima nos Estados Unidos e China para finalização das suas colheitas.
- Clima na América do Sul para o plantio de desenvolvimento safra, com o efeito do 

EL NIÑO até maio de 2016 – Plantio no momento de mais de 45%.
- Cambio US$ x REAL – como se comportará nos próximos três meses – R$ 3,60 
  ou R$ 4,00 acima.
- Banco Central Americano USA – Altera ou não altera sua taxa de juros? Medida 

que se for tomada poderá DESVALORIZAR o Real.

QUADRO HISTÓRICO DE PREÇOS – COPERCAMPOS

PREÇO:  O preço da soja industrial na COPERCAMPOS está em R$ 71,50 por saco 
de 60 quilos, para soja disponível com pagamento em 03 dias.  Negócios futuros para 
2016, no momento sem referencial.

MILHO:
EXPORTAÇÕES e CÂMBIO foram os FATORES importantes para o produtor de mi-

lho nos últimos três meses, impulsionaram os preços para patamares excelentes em 
relação a preço praticado no primeiro semestre. O quadro das exportações Brasileiras 
já se aproxima de 25 milhões de toneladas e o mercado já acredita no recorde de 30 
milhões de toneladas para essa safra, deixando o mercado equilibrado e preocupando 
os principais consumidores com um custo mais alto do insumo e risco de desabaste-
cimento.

TENDÊNCIAS:
Mudança rápida na tendência de preços no mercado de milho durante esse ano 

de 2015, principalmente no câmbio que atingiu até R$ 4,15 por US$ 1,00 em outubro. 
Com esse fator os preços reagiram acima do esperado e conforme quadro abaixo a 
alta foi de mais de 25%. Grande parte do milho da 2.a. safra que estava à procura de 
mercado rapidamente foi EXPORTADO e com medo de desabastecimento a Industria 
de Ração do Sul do país não tiveram outra coisa a fazer e foram obrigados a subirem 
seus níveis para não ficarem sem milho. Para vender muitos produtores querem aguar-
dar preços acima de R$ 30,00 por saco, assim vamos aguardando e a COPERCAMPOS 
oferecendo aos produtores o melhor preço possível dia a dia.

FATORES QUE INFLUNCIARÃO O PREÇO DE AGORA EM DIANTE:
- Exportações Brasileiras – 25 ou 30 milhões de toneladas?
- O Relatório do USDA de novembro com as novas previsões e com novos números. 
- DOLAR - US$ Dólar a R$ 3,60 ou R$ 4,00?
- Clima na América do Sul para o plantio de desenvolvimento safra, com o efeito do 

EL  NIÑO até maio de 2016.
- Plantio no Brasil – redução de quantos%?
- CLIMA – Previsões para a América do Sul. 

QUADRO HISTÓRICO DE PREÇOS – COPERCAMPOS

PREÇO AO PRODUTOR:   Com um bom volume dessa safra ainda para negociar, cer-
ca de 27,00% do volume, o produtor tem o preço na COPERCAMPOS hoje de R$ 29,50 
por saco de 60 quilos com pagamento em 30 dias, muito bom em relação aos R$ 24,00 
vigentes no primeiro semestre de 2015.

SAFRA  2016: Com a queda de plantio na nossa região de mais de 30%, a CO-
PERCAMPOS, resolveu abrir um preço EXCEPCIONAL de compra para um determinado 
volume visando o abastecimento da sua Industria de Raçoes a R$ 30,00 por saco de 
60 quilos para milho FUTURO, com entrega em março e pagamento para o dia 31 de 
maio de 2016. 

Por: CLEBI RENATO DIAS
Elaborado em 10/11/2015
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Copercampos celebrou 45 anos de história

No dia 08 de novembro, a Copercampos completou 45 anos de fundação 
e a coragem dos 100 agricultores da região de Campos Novos que se uniram 
pelo mesmo ideal é um exemplo para toda a comunidade. 

Ao longo desses 45 anos a Copercampos cresceu e se tornou em uma das 
mais importantes empresas do país. Em 2015 a cooperativa foi destaque na 
edição especial “Melhores & Maiores: as 1000 maiores empresas do Brasil”, 
publicada pela Revista Exame no mês de julho, onde figura entre as 1000 
maiores em vendas líquidas do país, e na relação com as 400 maiores em-
presas do agronegócio brasileiro a Copercampos ocupa a 127ª posição no 
ranking baseado no exercício de 2014. 

Considerando as 50 maiores empresas do agronegócio da Região Sul, 
pelo critério de vendas líquidas, a Copercampos ocupa o 41º lugar e o 1º lugar 
de crescimento em Santa Catarina com 22,8% de aumento de vendas no ano. 
Numa análise dessas informações, a Copercampos reafirma sua posição como 
a 2ª maior cooperativa do agronegócio de Santa Catarina.

Atuando em um mercado cada vez mais competitivo, a Copercampos con-
ta hoje com 1394 associados e 1103 funcionários e busca ferramentas que a 
diferenciem das demais empresas, mantendo sempre a qualidade e o com-
promisso com seus associados. Desta forma, além de investir em ampliações 
e novas unidades, também investe no quadro funcional.

Em 2015 a Copercampos conquistou pela 4ª vez consecutiva, o primeiro 
lugar no Prêmio Valor Carreira. A cooperativa é apontada como a melhor em-
presa na Gestão de Pessoas – categoria 501 a 1.000 funcionários – (números 

referentes até dezembro de 2014) de acordo com a avaliação realizada pelo 
Jornal Valor Econômico em parceria com a consultoria Aon Hewitt.

Conforme o Diretor Presidente da Copercampos Luiz Carlos Chiocca, há 
também conquistas da empresa na área social. “Temos muito que comemorar 
nestes 45 anos de existência da nossa Copercampos. Projetos sociais e edu-
cacionais são desenvolvidos pela cooperativa, como o Cooperjovem e os Pro-
jetos do Alegria de Viver – Revelando Talentos no Judô, Dança, Xadrez, Futsal 
e do Coral da Melhor Idade”, destaca Chiocca. 

Já nos setores do agronegócio a Copercampos se consolidou como a em-
presa destaque em qualidade na produção de sementes, principalmente de 
soja.  “Temos parcerias com empresas de pesquisa que tem contribuído signi-
ficativamente para que os agricultores obtenham produtividade diferenciada 
em todas as culturas em nossa região. Temos o compromisso de atender as 
necessidades dos agricultores que estamos a cada dia buscando melhorar em 
todas as áreas da Copercampos”, afirma Chiocca.

O Presidente agradece ainda a todos os associados e funcionários por 
mais um ano de sucesso da Copercampos. “Aproveitamos a oportunidade 
e queremos parabenizar os associados e funcionários pelo compromisso e 
união ao longo dos 45 anos da Copercampos. É através de nosso trabalho 
que conquistamos o sucesso e vamos juntos construir muito mais pela Co-
percampos. Parabéns a todos que fazem parte desta verdadeira família que 
transforma o agronegócio a cada dia”, finaliza o Diretor Presidente Luiz Carlos 
Chiocca.

Faturamento recorde de R$ 1 bilhão 2015
A Copercampos atingiu na manhã do dia 30 de outubro a meta prevista 

para 2015 estimada em R$ 1 bilhão e bateu recorde histórico em faturamento.
“O resultado é reflexo do planejamento estratégico realizado pela direto-

ria da cooperativa, que investiu na ampliação e compra de novas unidades, 

aumentando a comercialização de sementes e insumos, assim como a redu-
ção de despesas através de treinamentos e programas de segurança, qualida-
de e na valorização dos cereais”, enfatiza o Diretor Presidente da Copercam-
pos, Luiz Carlos Chiocca.
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Copercampos comemorou seus 45 anos de conquistas com 
associados 

Mais de 3 mil pessoas participaram no dia 07 de novembro no Parque 
Ambiental Ernesto Zortéa, em Campos Novos do almoço de confraternização 
alusivo aos 45 anos de fundação da Copercampos. O evento foi direcionado 
para associados e familiares, que puderam conhecer um pouco mais da histó-
ria da Copercampos. 

Na oportunidade foram entregues um trator John Deere modelo 6130J e 
quatro vales compras no valor R$ 10 mil cada, a serem retirados em insumos 
agrícolas na cooperativa, totalizando R$ 200 mil em premiação da Promoção 
Show de Prêmios 45 anos Copercampos. O sorteio foi realizado no dia 05 de 
novembro em frente ao Departamento de Vendas da Copercampos.

1º  Prêmio – 01 Trator Agrícola Marca John Deere, modelo 6130J
Ganhador: Rivaldo de Almeida
Cidade: Curitibanos

A promoção Show de Prêmios Insumos Agrícolas foi exclusiva para asso-
ciados da Copercampos e alusiva aos 45 anos de fundação da cooperativa. 

De acordo com o Diretor Presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca 
Presidente da Copercampos a promoção reforça o comprometimento da Co-
percampos para com seus associados. “Procuramos sempre atender as suas 
necessidades e realizamos investimentos para assegurar a produtividade das 
suas lavouras. Esta premiação é um reconhecimento pelo compromisso da-
queles que contribuem para o crescimento da cooperativa, os nossos asso-
ciados”, declara.

2º Prêmio -  01 Vale-compras de R$ 10 mil
Ganhador:  Nelson André Bérgamo (Na foto representado pela esposa 
Andréia Magarinos Bérgamo)
Cidade: Barracão/RS

Mais de 3 mil pessoas participaram do evento

Confira os ganhadores: 
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3º Prêmio -  01 Vale-compras de R$ 10 mil
Ganhador: Adair Toaldo
Cidade: Capinzal

4º Prêmio -  01 Vale-compras de R$ 10 mil
Ganhador: Paulo Sávio C. Thibes
Cidade: Campos Novos

 
5º Prêmio -  01 Vale-compras de R$ 10 mil
Ganhador: Jhoseffer Martins Chaves
Cidade: Campo Belo do Sul
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Ações alusivas aos 45 anos foram realizadas nos 
Supermercados, Posto de combustíveis, Lojas 
Agropecuárias e com funcionários

Para celebrar a data com associados, clientes e funcionários a Copercam-
pos realizou atividades especiais nos Supermercados e promoções nas Lojas 
Agropecuárias e Posto de Combustíveis.

No dia 07 de novembro os Supermercados do Centro, Bairro Aaprecida e 
de Otacílio Costa, contaram com uma programação especial. Além das pro-

moções dos produtos durante o dia, personagens infantis e palhaços fizeram 
a diversão das crianças que também se deliciaram com balas e algodão doce 
e se divertiram na piscina de bolinhas, cama elástica e tobogã. 

A data dos 45 anos também foi marcada com preços especiais dos produ-
tos nas Lojas Agropecuárias e Posto de Combustíveis.
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Produtores iniciaram o plantio da safra de verão

Os períodos chuvosos diminuíram significativamente a janela de plantio 
das culturas de verão na região de Campos Novos e em todo o sul do país, 
porém, desde o dia 15 de outubro, com o fim do vazio sanitário e liberação 
para semeadura da soja, os agricultores estão aproveitando e iniciando mais 
uma safra do grão.

A expectativa é que área de plantio na safra 2015/2016, será recorde, 
segundo projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 
e profissionais de cooperativas de Campos Novos. A estimativa é de que 57 
mil hectares sejam destinados à oleaginosa, tornando assim, a cultura da soja 
ainda mais difundida e valorizada pelos agricultores. Na safra anterior, a área 
total foi de 54 mil hectares.

O aumento de área é explicado pela diminuição de áreas das culturas do 

milho e de feijão. O milho perde espaço devido ao custo alto de produção e 
baixa valorização no mercado, e isso reflete nos números. Nesta safra, a área 
plantada com milho é de 8 mil hectares, na anterior foi de 9 mil. Já o feijão 
espera-se a redução de 9 para 8 mil hectares de mil hectares, segundo dados 
do IBGE.

Conforme o Engenheiro Agrônomo da Copercampos, Marcelo Capelari, as 
janelas curtas de plantio e de aplicações necessárias nas culturas de verão 
podem atrapalhar a vida dos agricultores. “As chuvas tem sido frequentes 
e precisamos aproveitar os melhores períodos para dar ênfase ao plantio e 
tratos culturais das culturas. Para pulverização das áreas esse clima também 
prejudica e já vimos à presença de pragas no milho e no trigo, que também 
podem prejudicar a soja, como lagartas, percevejos. Esta safra exige que o 
produtor fique atento a isso e efetue o monitoramento constante e faça as 
aplicações necessárias”, ressaltou.

“Se a chuva atrapalha no plantio e manejo, a germinação das áreas deve 
ser satisfatória. Com boa umidade e calor, o plantio bem feito vai ter uma 
excelente germinação que é o primeiro passo para bons resultados em pro-
dutividade na cultura”, destaca Marcelo Capelari.

A estimativa é de que 57 mil hectares sejam ao plantio de soja
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Safra de inverno foi afetada pelo frio e a chuva
A safra das culturas de inverno foi comprometida devido à geada e as 

constantes chuvas registradas nos últimos meses na região. Houve perda na 
qualidade dos grãos e cerca de 40% produção dessas culturas foi afetada.

De acordo com o Engenheiro Agrônomo da Copercampos, Marcelo Cape-
lari, a influência do clima prejudicou a produtividade e a qualidade final das 
culturas de inverno. “Estimasse 40% de perda na cultura de cevada e 30% 
na cultura do trigo”, informa Marcelo. Ainda de acordo com o Departamento 
Técnico da Copercampos, 50% da produção de Aveia e 40% da produção de 
Azevém registraram perdas. 

“O clima atípico implicou no aparecimento de pragas e prejudicou signi-
ficativamente as plantas, danificando toda a cadeia de produção. O produtor 
não teve chance de aplicar os fungicidas no tempo certo, devido à quanti-

dade de chuva”, observa o Engenheiro Agrônomo da Copercampos, Marcelo 
Capelari.
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Copercampos realizou Dia de Campo Culturas de Inverno
A Copercampos realizou no dia 28 de outubro no Campo Demonstrativo 

em Campos Novos, o Dia de Campo – Culturas de Inverno. O evento de difu-
são de tecnologias contou com a presença de produtores rurais e estudantes 
da área de toda a região.

De acordo com o Engenheiro Agrônomo e Consultor Técnico da Coper-
campos, Fabrício Jardim Hennigen, além da difusão de tecnologia, o Dia de 
Campo de Inverno teve o objetivo de demonstrar aos produtores e público 
visitante, o desenvolvimento e adaptação de cada cultura, para que os pro-
dutores possam analisar e assim escolher os melhores cultivares e manejo 
adequado.

“Com o Dia de Campo - Culturas de Inverno, a Copercampos está, junta-
mente com as empresas parceiras e Instituições de Pesquisa, buscando apre-
sentar aos associados e produtores as principais novidades no cultivo e ma-
nejo das culturas de inverno, a fim de possibilitar informações referente ao 
comportamento dos cultivares, e também as principais tecnologias para as 
culturas, visando sempre o aumento de produção e a lucratividade das lavou-
ras”, comenta Fabrício Hennigen.

Alunos do curso de Agronomia da IFSC e UFSC realizaram 
visitas técnicas 

Acadêmicos do curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal Ca-
tarinense Campus de Santa Rosa do Sul (SC), da turma de Matologia/Tecno-
logia e Produção de Sementes da Universidade Federal de Santa Catarina de 
Curitibanos realizaram nos dias 09 e 20 de outubro visitas técnicas à Coper-
campos em Campos Novos. 

Nas oportunidades, os alunos acompanharam apresentações da produção 
de sementes da Copercampos no auditório da cooperativa, onde puderam 

sanar dúvidas e obter mais conhecimento quanto ao trabalho desenvolvido 
pela cooperativa na área de produção de sementes. 

Os acadêmicos também acompanharam análises e testes realizados pelo 
Laboratório da Copercampos, para comprovar a qualidade das sementes, e 
conheceram as instalações da moderna Unidade de Beneficiamento de Se-
mentes - UBS - localizada no Bairro Aparecida.

Acadêmicos do Instituto Federal Catarinense Campus de Santa Rosa do Sul (SC) Alunos da Universidade Federal de Santa Catarina de Curitibanos
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Costelinha suína na panela de pressão
Ingredientes

- 1,5 Kg de costelinha de suíno
– 2 Cebolas grandes fatiadas 
- 2 Tomates picados 
- 2 Cenouras picadas em palitos 
- Azeite, sal, alho, limão 

Modo de Preparo:

Tempere a carne com limão e sal. Cubra o fundo 
da panela de pressão com a cebola por baixo, os 
outros ingredientes. Não coloque água. Tampe a 
panela e leve ao fogo, a partir do momento que co-
meçar a pressão deixe em fogo baixo por 30 minu-
tos. Desligue e deixe a pressão sair naturalmente. 
Prove o sal. Coloque numa forma e leve ao forno só 
para dourar a carne, menos de 10 mi- nutos. Sirva 
com batata palha e com o caldo que se formou no 
fundo.

Prezado Associado,
A Copercampos informa que a falta de atualização do cadastro está dificultando ao associado a emissão 
de notas fiscais. É necessário atualizar endereço, telefone, dados do conjugue e dependentes, também 
dados de imóveis, benfeitorias, maquinários, rotação de cultura e pecuárias. A atualização do cadastro 
poderá ser realizada no setor de Cadastro na Matriz da Copercampos em Campos Novos ou nas filiais.

Duvidas entrar em contato com Eliane e Marineide pelo telefone (49) 3541.6025 e 3541.6743.

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

13/11 Jandyr Biolchi Campos Novos
13/11 Nadir Bresciani Ibiam
13/11 Rubens Grigoletto Videira
14/11 Antenor de Souza Maciel Monte Carlo
14/11 Ademir Ribeiro da Costa Otacílio Costa
14/11 Mário José Ceregati Abdon Batista
14/11 Gilberto Luiz Surdi Erval Velho
14/11 Evandro Zanchett Abdon Batista
15/11 Leonildo Dambros  Ibiam
16/11 Ari José Jung  Campos Novos
16/11 Osvaldo Xavier Schons Campo Belo do Sul
17/11 Célio Matos Anita Garibaldi
17/11 Lucas de Almeida Chiocca Campos Novos
17/11 Emerson Flavio Zanela Brunópolis
18/11 José Antônio Fabris Celso Ramos
18/11 Claiton Zampieri Curitibanos
18/11 Wagner Vieira Sarmento Campos Novos
19/11 Alicindo Coelho Avila Campos Novos
19/11 Gelson Andolfatto Erval Velho
19/11 Roberto Carlos de Bona Campo Belo do Sul
20/11 Euclides Morais dos Santos Campos Novos
20/11 Dirceu Francisco Danielli Erval Velho
20/11 Rogerio Andrade de Mattos Campo Belo do Sul
20/11 Erison Adriano Gasparet Brunópolis
21/11 Antoninho Martinson Campos Novos
21/11 Adeni Rocha Navegantes
21/11 Adevir Antônio Gris Vargem
21/11 Lucas Ezequiel Miranda Bocaina do Sul
21/11 Luciano Marcos Antunes Martins Campos Novos
22/11 Sergio Pegoraro Brunópolis
22/11 Sabino Evaristo Santos Campos Novos
23/11 Vergílio Martins Netto Campos Novos
23/11 Antônio Braz Pancera Campos Novos
23/11 Patsy Rudnick Van de Wyngard Campos Novos
23/11 João Amilton Antunes dos Santos Anita Garibaldi
23/11 Luiz Busnello Sobrinho Abdon Batista
23/11 Adnilce Toaldo Borges Capinzal
23/11 Eduardo Ceratti de Almeida Curitibanos
24/11 Fernando José Soder Campos Novos
25/11 Jandir Nhoato Campos Novos
25/11 João Batista Toscan Campos Novos
25/11 José Maria Heleodoro Ferreira Brunópolis
25/11 Sergio Giugno Siqueira Curitibanos
26/11 José Lino Hilleshein Agronômica
26/11 Luiz Valmorbida Herval D’oeste
26/11 Rosnei Alberto Soder Campos Novos
26/11 Paulo Savio Czupryn Thibes Campos Novos

27/11 Cláudio Hartmann Campos Novos
27/11 Celso Rogerio de Souza Campos Novos
28/11 João José Joaquim Rossato Tangará
28/11 Airton Sasset Tangará
28/11 Neli Goncalves Gasperim Campos Novos
28/11 Aurimar Gris Vargem
29/11 Francisca Stefanes Canali Campos Novos
29/11 Laercon Gomes Ribeiro Curitibanos
29/11 Hermidio Teo Erval Velho
29/11 Nilson José Camargo Curitibanos
29/11 Jocemar Severino Del Re Erval Velho
30/11 Iracy Piana de Azevedo Campos Novos
30/11 Ezequiel Pelozato Anita Garibaldi
30/11 Neila Salete Fornara Campos Novos
30/11 Gerson Assis Stein Barracão
30/11 Marcos Aurelio Ramos de Almeida Campos Novos
3011 Andrea Bevilaqua Medeiros Campos Novos
30/11 Gleice Mery Cominetti Fraiburgo
30/11 Fernando Simones Abdon Batista
01/12 Carpi Durigon  Anita Garibaldi
01/12 Valdair Longhi Brunópolis
02/12 Beloni Inez Borsoi Ibiam
02/12 Ademir Francisco Varela Anita Garibaldi
02/12 Tânia Maria Manfroi Cassiano Campos Novos
02/12 Cláudia Zanella Brunópolis
02/12 Elisane Sasset Tangará
03/12 Jorge Peterle Anita Garibaldi
03/12 Luiz Antônio Zanchett Abdon Batista
03/12 Joel Simiano Petrolândia
04/12 Adilson Saurin Abdon Batista
05/12 Ângelo Sergio Tonett Erval Velho
05/12 Jairo Everton Bernardon Campos Novos
07/12 Maria Doralice Iacobucci São Paulo
07/12 Ênio Muller Tangará
07/12 Michel Danielli Erval Velho
07/12 Felipe Durigon Campos Novos
08/12 Getúlio Ernesto Pegoraro Brunópolis
08/12 Clovis Antônio Perassoli Tangará
08/12	 Aluir	Caraffa	 Erval	Velho
08/12 Juliano Andreazza Campos Novos
08/12 Ricardo Chechi Fraiburgo
09/12 Agostinho Redante Abdon Batista
09/12 Afonso Bortoli Abdon Batista
09/12 Dirceu José Kaiper Campos Novos
09/12 Luiz Roque Mazzuco Fraiburgo
10/12 Iuma Mabel Ceconello Campos Novos
10/12 Jamir Titon Ibiam
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Carlos Possera – Linha Gaúcha – Ibiam
O produtor integrado da Copercampos, Carlos Possera, da localidade de Linha Gaúcha, interior do município de Ibiam é associado da Copercampos há mais de 

20 anos. Foi seguindo os passos do pai Ernesto Possera, que Carlos buscou inspiração para atuar no meio rural. “Eu nasci na agricultura e desde criança trabalho 
nisso. Durante esse tempo eu aprendi muitas coisas.”, enfatiza o produtor. Carlos é casado com Terezinha e o casal tem um filho: José Carlos Possera. Nesta edição 
do Jornal Copercampos você acompanha um pouco da história desse produtor. 

A Copercampos
Atualmente Carlos produz em média 800 suínos em sua propriedade, nú-

mero segundo ele alcançado graças à parceria com a Copercampos. “Antes 
de ser um integrado, eu trabalhava com 350 suínos, hoje são 800. Por isso 
acredito que a Copercampos traz segurança para o agricultor, presta assistên-
cia técnica. Encontramos quase a totalidade dos insumos que precisamos na 
cooperativa”, ressaltou. 

Para Carlos Possera, o agricultor tem que trabalhar com produtos efi-
cientes, que têm qualidade e a Copercampos atua nesse repasse de conhe-
cimentos. “A Copercampos sempre nos orienta, por meio do Departamento 
de Suinocultura, está sempre deixando seu integrado informado das novas 
tecnologias, dos lançamentos de produtos, já que a cooperativa faz o papel 
de repassadora, e nós somos os consumidores finais”, lembrou. 

O integrado salienta o bom relacionamento com a Copercampos. “Nossa 
relação é muito boa e tem que ser assim mesmo. A cooperativa é dos associa-
dos e integrados, são os cooperados que fazem ela e tem de haver essa reci-
procidade. Por isso eu estou sempre conversando com o pessoal”, observou. 

“Só tenho a agradecer a parceria com a Copercampos, pois foi fundamen-
tal para o incremento da minha renda e o desenvolvimento da produção. A 
cooperativa conta com técnicos capacitados que sempre estão dispostos a 
oferecer o auxílio que necessito. Minha expectativa daqui pra frente é a mais 
positiva possível” enfatiza Carlos. 

Bonificação 
Para o integrado da localidade de Linha Gaúcha, o programa de bonifica-

ção da suinocultura é mais um diferencial de valorização do associado e do 
compromisso em produzir qualidade. O emprego de alta tecnologia aplicada 
na produção de suínos traz resultados aos produtores e também a cooperati-
va e permite uma renda extra aos seus associados. 

“A parceria entre a cooperativa e os produtores de suínos tem oferecido 
resultados positivos nos últimos anos e é fundamental para a consolidação 
de bons resultados. Por isso temos que destacar a união entre a Copercam-
pos e os produtores associados, pois os suínos são rastreados e isso é muito 

importante para a exportação da carne e fundamental para o crescimento da 
Copercampos e principalmente dos associados”, salienta Carlos.

Diversificação na propriedade 
A diversificação diminui os riscos de se ter apenas uma atividade como 

principal fonte de renda e manutenção familiar. No entanto, vale lembrar, que 
aspectos como o econômico, financeiro e o ambiental também devem ser cri-
teriosamente analisados quando se busca aproveitar os nichos e demandas 
do mercado por produtos de qualidade. Nesse sentido Carlos Possera investe 
na produtividade de gado de leite, como alternativa de renda que proporcio-
na sustentabilidade a propriedade. 

“Além da criação de suínos, investimos na produção de gado de leite em 
nossa propriedade como alternativa de renda. Na época recebemos orienta-
ção da Copercampos, na hora do investimento. Hoje contamos com 16 vacas 
leiteiras, que produzem uma média de 150 litros de leite por dia”, ressalta o 
produtor integrado Carlos Possera.



17 



18 J O R N A L  | 96ANO VIII - EDIÇÃO| Institucional

Instalações conservadas lucro garantido

No decorrer dos anos, os criadores de suínos vêm intensificando suas téc-
nicas de manejo, mudando-as gradualmente do sistema de criação extensivo 
para o sistema intensivo, procurando melhorar o controle sanitário, a eficiên-
cia da mão de obra e o desempenho dos animais. “Com isso eliminaram-se as 
opções de busca, por parte dos animais, de um ambiente mais propício ao seu 
bem-estar. Nesse sentido, as instalações apresentam um papel fundamental 
no desempenho dos animais, com isso as instalações mais antigas necessitam 
ser submetidas as adequações e manutenção preventiva mais eficiente para 
que possamos obter melhores índices zootécnicos”, ressalta o Médico Veteri-
nário da Copercampos, Marcelo Augusto Santos Bresola. 

Cortinados
O desconforto, gerado por um ambiente inadequado, implica em estresse, 

em função do esforço realizado pelo animal com a finalidade de manter sua 
temperatura corporal constante, além de sofrer agressões no trato respirató-
rio devido as altas concentrações de gases presentes no ambiente. 

“Neste aspecto o cortinado deve estar sempre em perfeitas condições 
sem presença de furos, que propiciem uma regulagem precisa ao longo do 
barracão, não permita a entrada de vento nos cantos e parte superior. Para 
isso devemos nos atentar com o sistema utilizado na regulagem das mesmas, 
tendo catracas adequadas, presença de bandos na parte superior, acessório 
que contribui muito, evitando a entrada de correntes de ar e radiações sola-
res, cabos que fazem o movimento das mesmas sem emendas e alinhados o 
que facilitará o manuseio diário”, informa Marcelo.

Comedouros
Estes devem ser alocados no interior da baia sempre bem fixos, para que 

facilitem o acesso de maior número de animais ao mesmo tempo para que 
possam se alimentar com tranquilidade. Estes devem ter uma regulagem 
precisa para que os suínos possam ingerir a quantidade de ração necessária 
para cada fase de produção sem gerar perdas/desperdício e que tenha uma 
fácil regulagem para que possa ser realizado ajustes diários. Sempre manter 
a ração úmida afim de estimular o consumo e melhorar desempenho. Visan-
do uma melhoria da conversão alimentar. Fazer a substituição de peças que 

apresentem desgaste, pois existe grandes riscos de lesões nos animais em 
virtude de difusores afiados, parafusos pontiagudos e demais partes que po-
dem causar lesões.

Bebedouros
Os bebedouros têm grande importância no desenvolvimento dos animais, 

pois são eles que fornecem a água para os suínos que é necessária inclusive 
para melhorar o consumo de ração. Temos que garantir uma quantidade satis-
fatória de bebedouros por baia, variando conforme o modelo do bebedouro 
e número de animais. É necessária uma vazão de água adequada, garantindo 
a ingestão suficiente para cada fase. Manter sempre em bom estado de con-
servação, que possua um sistema de sustentação eficiente para que não gere 
desperdício e não venha a ferir a boca dos suínos durante a ingestão, pois as 
chupetas geralmente vão ficando afiadas ao longo do tempo.

Infraestrutura
Outro ponto que tem grande importância são as condições das estruturas, 

onde há uma baixa manutenção, porém quando é necessário realizar manu-
tenção geralmente existe a necessidade de parar com a produção e requer 
um maior valor. Por isso é importante ter um barracão que não possua go-
teiras, propicie um bom isolamento térmico e uma facilidade de limpeza. É 
preciso também ficar atentos nos pisos e paredes para que não tenham furos, 
rachaduras e sejam de superfície lisa, o que facilita o processo de limpeza e 
com isso garantir uma melhor lavação e desinfecção a cada intervalo de lote. 
Ter portões com perfeitos encaixes, sem remendos sempre tomando cuidado 
para não ter ponta de pregos ou madeira lascada, pois isto pode ferir os ani-
mais durante o manejo. 

“Este conjunto de medidas quando não bem realizadas, faz com que o 
animal seja incapaz de demonstrar seu máximo potencial genético, não apro-
veitando todo o potencial nutricional que é fornecido aos suínos, e muitas 
vezes agravando os problemas sanitários dos animais, aumentando os custos 
de produção, reduzindo assim a rentabilidade do setor produtivo”, ressalta o 
Médico Veterinário da Copercampos, Marcelo Augusto Santos Bresola. 
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Sementes de soja foram
exportadas para países da
América do Sul

Sementes certificadas: Garantia de boa produtividade

Caminhões com baú refrigerado carregaram no último mês de outubro na 
Unidade de Beneficiamento de Sementes (UBS) Trevo Sul em Campos Novos, 
aproximadamente 23 mil sacos de sementes de soja para exportação. O grão 
teve como destino países da América do Sul, entre eles, Argentina, Bolívia, 
Paraguai e Uruguai.

De acordo com o Gerente Operacional da Copercampos, Marcos Fiori, o 
transporte em Caminhões com baú refrigerado garante a qualidade da se-
mente de soja durante o deslocamento. “A medida visa assegurar a qualidade 
das sementes quando o transporte exige grandes distâncias, uma vez que a 
temperatura média dentro do baú é de 10ºC a 14ºC.”, enfatiza Marcos Fiori.

Desde a entrada em vigor da Lei de Proteção de Culti-
vares, em 1997, a produtividade média de soja no Brasil 
aumentou aproximadamente 25%. Este índice, de mais de 
1,35% ao ano deve ser muito valorizado, visto que se deu 
em um cenário em que, no mesmo período, a área plantada 
da cultura cresceu 171% (de 11 para 31 milhões de hecta-
res), Ou seja, diversas foram as áreas cultivadas em situação 
de “abertura”, sem que o solo estivesse devidamente pre-
parado para levar as lavouras ao seu melhor desempenho. 
Resultado, a produção de soja aumentou mais de 230%. 

Foi o marco regulatório de 1997 que permitiu ao Brasil 
receber maiores investimentos em pesquisas genéticas em 
soja. Assim, novas cultivares foram lançadas, cada vez mais 
produtivas e específicas para os diferentes ambientes agrí-
colas de nosso país. Isto permitiu ao agricultor explorar seu 
arrojo em novas áreas de terra e capturar as oportunidades 
de mercado advindas do aumento da demanda global por 
alimentos. Hoje, por exemplo, existem mais de 500 cultiva-
res diferentes registradas comercialmente. A evolução gené-
tica, além do rendimento final, trouxe também melhoria nas 
características agronômicas das variedades, gerando maio-
res segurança e praticidade na condução da lavoura. 

Tudo isso, só vem sendo possível porque a cadeia pro-
dutiva da soja reconheceu o valor de cada elo, promovendo 
maiores rentabilidades aos produtores rurais e garantin-
do novas injeções financeiras nos centros de pesquisa das 
empresas obtentoras de genética. Entretanto, nas últimas 
safras, o mercado de sementes certificadas, em que toda a 
cadeia tem seu valor reconhecido pelo sistema, tem sofri-
do fortes golpes de uma fatia, cada vez mais expressiva, 
de membros da cadeia que produzem e/ou comercializam 
ilegalmente sementes de soja. É o mercado de soja pirata, 
também conhecido como “bolsa branca” ou “saco branco”. 
Com preços inferiores e sem o devido cumprimento à Lei de 
Sementes, oferecem genéticas de ponta sem reconhecer ao 
obtentor o seu valor de direito. 

Conforme o Presidente da Associação dos Produtores de 
Sementes e Mudas do Estado de Santa Catarina (APROSESC) 
e Engenheiro Agrônomo da Copercampos, Marcos André Pa-
ggi, entre os principais riscos de utilizar sementes piratas ou 

salvas, estão problemas com pragas e fungos disseminados na lavoura, diminuição dos níveis 
produtivos e perda de competitividade ao longo do tempo, barreiras comerciais impostas por 
países importadores, em função de produção desconhecida.
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Coperjovem realizou a entrega de livros a alunos
O Programa Cooperjovem com o objetivo de promover a cultura da coo-

peração nas escolas, presenteou no último mês de outubro os alunos da rede 
municipal de ensino do 2º ao 5º ano das escolas participantes do programa 
em Campos Novos, com o livro: “O Menino que Cooperava”. Participaram do 
ato de entrega, a coordenadora regional do Cooperjovem, Sinclair Pisani Zot-
ti, a Secretária de Educação de Campos Novos. Elenice Fornara, o Gerente Ad-
ministrativo da Copercampos, Ademir Carlesso e a coordenadora dos projetos 
sociais, Luciane Maria Batista Antunes.

O livro de autoria do jornalista e escritor Roberto Rech, vem ao encontro 
da necessidade de despertar na criança o senso de Cooperação, respeito e 
solidariedade, quesitos indispensáveis para a formação de um ser que pensa 
e age dentro de uma visão propositiva, organizada e cooperativa. 

A obra foi elaborada de forma a produzir resultados positivos para alunos, 
professores, sociedade e cooperativismo. “Buscando desenvolver os mais 

Alunos do Coperjovem de Campos Novos foram destaques 
em concurso de desenhos

Com o objetivo de estimular a criatividade e a expressão artística dos alu-
nos, por meio da criação de desenhos que expressem a cultura da cooperação 
vivenciada no ambiente da escola, o Sescoop promoveu o 4º concurso esta-
dual de desenho para as escolas cadastradas no programa Cooperjovem. O 
tema da edição deste ano foi: “Vivendo a Cooperação: valores se aprendem”.

Foram duas categorias de premiação: 1º e 2º ano fundamental; e 3º e 4º 
ano fundamental. Serão critérios de avaliação dos desenhos: a criatividade, 
a harmonia, a originalidade e a coerência com o tema proposto. Os três pri-
meiros colocados de cada categoria foram premiados com um tablet, troféu 
e certificado, o resultado foi divulgado no último dia 12 de outubro os 12 
melhores desenhos serão publicados no calendário 2016 do Programa Coo-
perjovem.

O concurso teve inscrições de 8.354 alunos, sendo: 4.075 na Categoria I 
(1º e 2º ano) e 4.279 na Categoria II (3º e 4º ano), de um total de 63 escolas 
participantes, através da parceria de 23 cooperativas. Na primeira fase rea-
lizada nas escolas foram selecionados um total de 196 desenhos que foram 
avaliados pela Comissão Julgadora do SESCOOP/SC. 

Entre os primeiros desenhos selecionados doze foram das Escolas de 
Campos Novos. “Parabenizamos todas as escolas, professores e alunos par-

altos valores éticos no ser humano, através de personagens gentis e genero-
sos e de uma trama possível na realidade atual, a obra projeta no leitor uma 
vocação cooperativista, que é a base para um conhecimento mais profundo 
sobre o cooperativismo”, destaca a coordenadora regional do Cooperjovem, 
Sinclair Pisani Zotti.

ticipantes do 4º Concurso de Desenho e agradecemos a dedicação e empe-
nho que foram de extrema importância para o sucesso dos resultados deste 
concurso.
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“EL NIÑO”:  fatores a considerar para alcançarmos o sucesso

O “El Niño” é um fenômeno atmosférico-oceânico causado pela alteração 
da diferença de temperatura entre o Oceano Pacífico na região equatorial 
próxima a Oceania e a região próxima à América. Sua ocorrência provoca alte-
ração na circulação atmosférica local e de várias regiões do planeta, alteran-
do principalmente o regime de precipitação e a temperatura. 

Como previsto, estão ocorrendo precipitações acima da média, com ten-
dências desses efeitos se prolongarem ao longo do ciclo das culturas de ve-
rão.

Com a incidência de vários dias de chuva, os trabalhos à campo ficam 
dificultados, devido ao excesso de umidade. Por isso deve-se levar em conta 
algumas considerações:,

Pré-semeadura:
- Estar com o maquinário (pulverizadores, tratores e plantadeiras) devi-

damente revisado e preparado para o trabalho, assim como a equipe de tra-
balho.

- Dessecar as áreas com antecedência, para que no momento do plantio as 
mesmas ofereçam as condições adequadas.

- Contratar seguro agrícola, pois a probabilidade de granizo na região é 
considerável.

Semeadura:
- Utilizar sementes certificadas, devidamente tratadas com fungicida e in-

seticida. Garantindo a proteção e o pronto estabelecimento da lavoura.

-Plantar variedades de diferentes ciclos, escalonando assim tratos cultu-
rais e colheita.

- Esperar o solo oferecer condições de umidade ideais para o plantio, pois 
o excesso de umidade além de prejudicar a plantabilidade, pode ocasionar 
morte das sementes por afogamento e doenças.

 - Velocidade de plantio adequada, pois a distribuição das sementes inter-
fere diretamente na produtividade da lavoura.

Tratos culturais:
- Dar atenção ao controle de plantas daninhas. Devido à falta de luminosi-

dade, os herbicidas podem ter sua eficiência reduzida.
-Para a cultura do milho, adiantar a adubação de cobertura. Com o excesso 

de chuvas ocorre a lixiviação do nitrogênio contido na adubação de base.
- Devido à baixa ocorrência de geadas, devemos ter cuidados especiais 

com os ataques de pragas e doenças nos estágios iniciais das culturas.
- Atenção ao controle de doenças fúngicas, pois com o excesso de chuva o 

efeito residual dos fungicidas será reduzido e as doenças tendem a se multi-
plicar mais rapidamente, especialmente ferrugem asiática.

Colheita:
- Ter um bom dimensionamento de colheitadeiras, aproveitando assim os 

momentos que o clima permitir trabalhar.
Boa safra a todos!

Por: Rogerio Junior Vieira
Engenheiro Agrônomo – Copercampos – Unidade Curitibanos

Influências do fenômeno “El niño sobre o clima do planeta
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Copercampos é a melhor empresa na Gestão de Pessoas do 
Brasil – categoria de 501 a 1000 funcionários

Durante a cerimônia de premiação das 35 melhores empresas na 
gestão de pessoas realizada no dia 26 de outubro no Espaço Trivento 
em São Paulo, a Copercampos conquistou pela 4ª vez consecutiva, 
o primeiro lugar no Prêmio Valor Carreira. A cooperativa é aponta-
da como a melhor empresa na Gestão de Pessoas – categoria 501 a 
1.000 funcionários – de acordo com a avaliação realizada pelo Jornal 
Valor Econômico em parceria com a consultoria Aon Hewitt. Partici-
param do evento o Diretor Vice-presidente, Cláudio Hartmann, e o 
Gerente Administrativo, Ademir Carlesso.

Segundo Cláudio Hartmann, o prêmio Valor Carreira é o reconhe-
cimento do trabalho, do aperfeiçoamento e da dedicação de todos 
os funcionários. “A Copercampos está em constante busca pela qua-
lificação e aprimoramento, sabemos que essa é a chave do sucesso, 
e para obter bons resultados é necessário uma equipe treinada e 
motivada, que trabalhe de forma segura, e este é o compromisso da 
Copercampos, oferecer oportunidades para que nossos funcionários 
cresçam profissionalmente, se aperfeiçoem e consigam realizar de 
forma eficaz suas atividades dentro da empresa”, destaca o Diretor 
Vice-presidente da Copercampos.

A Copercampos já participou de 8 edições do Prêmio Valor Car-
reira, sendo que nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015 conquistou o 
1º lugar, como a melhor empresa na Gestão de Pessoas – categoria 
501 a 1.000 funcionários.
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Indústria de Rações investe em equipamento de análises 
de rações

A Indústria de Rações da Copercampos visando melhorar seu de-
sempenho e controle da qualidade adquiriu um equipamento para 
realizar análises de rações e matérias-primas moídas ou inteiras. 
Analisando parâmetros como: gordura, proteína, umidade, cinzas, 
amido, aminoácidos, fibra bruta e cor, tendo como objetivo monito-
rar a qualidade no recebimento de matérias primas, controlar a roti-
na de produção para aumento da eficiência e economia, monitorar a 
qualidade do produto final em diversos parâmetros.

“Em menos de um minuto pode-se obter os resultados, não há 
equipamentos laboratoriais e vidrarias envolvidos na análise, exige 
menor interação do operador assegurando a segurança do mesmo e 
visando maior precisão da análise, não há descarte de amostras, não 
oferece risco ao usuário pois não utiliza reagentes ácidos e solven-
tes e é de fácil manuseio, não requer um treinamento intensivo para 
operá-lo. Com este equipamento podemos assegurar a qualidade de 
nossos produtos”, destaca a Assistente de Gestão de Qualidade da 
Copercampos, Roberta Karine Michelin Sampaio. 

Atualmente a Indústria de Rações tem capacidade para produ-
ção de 60 toneladas hora, oferecendo ao mercado produtos com 
qualidade, seguros e confiáveis, obedecendo aos padrões exigidos 
internacionalmente, compostos por ingredientes rigorosamente 
selecionados. A produção atende as granjas da Copercampos e dos 
integrados. Produz também comercialmente ração para suínos e ru-
minantes.



24 J O R N A L  | 96ANO VIII - EDIÇÃO

O Campo Demonstrativo da Copercampos em Campos Novos, segue 
recebendo melhorias e investimentos para a 21ª Edição do Dia de Campo que 
será realizada nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro de 2016.

No final do mês de outubro foram implantadas as vitrines das culturas 
de verão e no início desse mês de novembro, ruas receberam melhorias na 
pavimentação asfáltica e uma nova rua foi aberta para melhor atender os 
expositores.

Com o objetivo de aproximar o produtor das inovações tecnológicas 
e das soluções do agronegócio, visando o desenvolvimento econômico, 
social e ambiental, o Dia de Campo Copercampos é realizado anualmente. O 
evento que é conduzido pela cooperativa é um dos maiores do agronegócio 
brasileiro. Pesquisas são realizadas no Campo Demonstrativo para validação 

|  Dia de Campo 2016 

21º Dia de Campo 
Copercampos: Campo 
Demonstrativo recebe 
investimentos

de novas tecnologias, desenvolvimento e melhoria da eficiência produtiva. 
Os resultados dos testes com sementes, produtos químicos e técnicas de 
produção, servem de referência para o planejamento das áreas de produção 
dos associados da Copercampos e agropecuaristas visitantes.  
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