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Estamos a dez dias do 20º Dia de Campo Co-

percampos, evento esse que é referência 
no agronegócio do sul brasileiro e que esse 

ano completa duas décadas. Durante os três dias, 
os produtores, pesquisadores e pessoas ligadas 
a agricultura, terão a oportunidade de conhecer, 
conferir e divulgar as novidades e tecnologias que 
garantem uma agricultura cada vez mais tecnoló-
gica e produtiva. 

Para atender as necessidades e oferecer mais 
comodidade aos expositores e visitantes, esse ano 

o Campo Demonstrativo da Copercampos estará oferecendo novas melhorias, 
uma delas é o aperfeiçoamento na recepção do sinal de celular, com a instalação 
de uma antena no local que proporcionará melhor qualidade na rede da área facili-
tando a comunicação via telefone celular. Também estão sendo feitas melhorias na 
área voltada a logística interna do evento como, por exemplo, a área de descarga 
e embarque de animais e máquinas que serão expostos durante o Dia de Campo. 

Nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro, no Dia de Campo da Copercampos estarão 
sendo apresentas as novidades do setor agropecuário, a atual situação do mercado 
de cereais, o produtor precisa estar atualizado e conhecendo as novidades que se-
rão apresentadas em sementes, químicos e em máquinas e equipamentos para uso 
na lavoura, para que todos possam obter rentabilidade com estas novas tecnolo-

gias disponíveis. No manejo de solos apresentaremos também no evento, o uso de 
produtos para fazer frente às adversidades climáticas que tem tanto afetado nossa 
região. Outras novidades deste ano, serão o manejo diferenciado de pastagens, 
apresentação de gado de corte e leiteiro, projetos de integração e conhecimento 
que a Copercampos desenvolve com as mulheres, através do Núcleo Feminino e do 
Programa Jovens Empreendedores Copercampos - JEC. 

Citamos também neste ano a participação das instituições bancárias atenden-
do a reivindicação de muitos anos dos produtores e empresas. A Caixa Econômica 
Federal, Sicoob/Credicampos e BRDE estarão disponibilizando as opões de crédito 
para que o produtor possa investir em tecnologia para a sua empresa rural.

Aproveitamos o momento para alertar nossos produtores associados, pois 
o ano de 2015 está sujeito a mudanças frequentes no cenário do agronegócio, 
por isso devemos estar preparados e ter cuidado. Para que não haja imprevistos 
é fundamental que façamos frente ao aumento dos custos de produção, e para 
isso temos que diminuir nossas despesas ou aumentar nossa produtividade, e o 
Dia de Campo Copercampos é o local certo paras os produtores obterem infor-
mações precisas e necessária para tornar a propriedade muito mais produtiva.

Desde já queremos convidar a todos os produtores da região e visitantes 
em geral para conhecer o que há de mais moderno no setor agropecuário 
catarinense. Teremos três dias voltados para a difusão de tecnologias e esta 
é uma oportunidade única para que todos possam conferir a diversidade de 
atividades em nossa região.
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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.

Luiz Carlos Chiocca, Diretor
Presidente da Copercampos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Nº 44

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 44ª 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 
06 de março de 2015, em primeira convocação às 8:00 horas com a presença mí-
nima de 2/3 (dois terços) de associados com direito a voto; em segunda convoca-
ção às 9:00 horas com a presença de metade mais um dos associados; e em ter-
ceira 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 apro-
vação do Balanço Geral, Demonstração das Sobras ou Perdas do Exercício 
de 2014 e Pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente.
2. Destinação das sobras do exercício de 2014. 
3. Eleição dos membros do Conselho de Administração, para a gestão do 
próximo quadriênio, com renovação de, no mínimo, 1/3 (um terço), conforme 
artigo 35 do Estatuto Social.
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal, para a gestão 2015, com re-
novação de, pelo menos, 2/3 (dois terços), conforme determina Art. 46 do 
Estatuto Social.
5. 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.
6. Autorização da Assembleia Geral para o Conselho de Administração no-
mear 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.
7. Autorizar venda de imóveis da cooperativa (conforme item XI do Art.38 do 
Estatuto Social).
8. Assuntos gerais.
Nota 1. Para fim de quórum o número de associados é de 1.291 (um mil, 
duzentos e noventa e um) associados.
Nota 2. O prazo para os registros de chapas para a eleição do Conselho 
de Administração e Conselho Fiscal expira às 18:00 horas do dia 02 de 
março de 2015.
Nota 3. O Balanço Geral, o Demonstrativo das Sobras ou Perdas e de-
mais 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, devi-
do à falta de acomodações adequadas a AGO.

Campos Novos (SC), 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Chiocca 
Diretor Presidente
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Definir a qualidade da carne suína é algo bastante amplo e complexo. 
Existe um grande número de fatores que participam de todas as fases 
da cadeia de concepção até o preparo final do produto para consumo e 

que se interagem e influenciam as diferentes características relacionadas com a 
qualidade da carne, e com o objetivo de manter a qualidade da carne suína ofe-
recida ao consumidor, o Departamento de Suinocultura da Copercampos está 
realizando a monitoria de sanidade do plantel de suínos. 

“As amostras estão sendo coletadas nas granjas dos integrados e nas Unida-
des de Produção de Leitões (UPLs) da cooperativa e o material encaminhado ao 
laboratório para analises de qualidade”, ressalta o Sanitarista da Copercampos, 
Elaer Carvalho de Matos.

A monitoria sanitária é uma maneira sistemática e organizada de acompa-
nhar no tempo e no espaço a saúde de um rebanho. Pode ser realizada com vá-
rios objetivos, como a certificação da granja livre de algumas doenças (GRSC), o 
diagnóstico e a avaliação de medidas de controle e de programas de vacinação.

O Departamento Técnico da Copercampos no dia 22 de janeiro esteve 
junto aos associados da Copercampos no município de Curitibanos, 
realizando uma palestra sobre doenças nas culturas de feijão e soja.

De acordo com o Consultor Técnico e Engenheiro Agrônomo da Copercam-
pos, Fabrício Hennigen, durante o encontro com os produtores foram repas-
sadas informações sobre as doenças penitentes nas culturas de feijão e soja.

“Abordamos sobre o mofo branco causado pelo fungo Sclerotinia sclerotio-
rum que é, atualmente, uma das principais doenças das culturas de feijão e soja 
pelos prejuízos ocasionados nas últimas safras e pela dificuldade de controle. 
Também esteve em pauta a ferrugem da soja, doença que se inicia pelas folhas 
localizadas nas partes baixas da planta e Fusarium, doenças mais prejudiciais 
à cultura do feijoeiro, onde os sintomas são observados na parte aérea das 
plantas, que murcham, e as folhas amarelecem, secam e caem a partir da base 
da planta”, explica Fabrício Hennigen. 

Na oportunidade os produtores também receberam orientações de como 
proceder no controle e manejo das doenças.

Departamento de Suinocultura da Copercampos 
acompanha qualidade na produção de suínos

Copercampos realizou palestra sobre doenças nas 
culturas de feijão e soja

Institucional •
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A Copercampos implantou áreas experimentais para avaliar o comporta-
mento da soja plantada em várzea de arroz. 

No dia 08 de janeiro o Diretor Executivo da Copercampos, Laerte 
Izaias Thibes Júnior, juntamente com o Consultor Técnico e Engenheiro Agrô-
nomo, Fabrício Jardim Hennigen e o Chefe da Unidade 45 de Ituporanga, Cás-
sio Tholl, estiveram acompanhando os testes com a cultura da soja que estão 
sendo realizados em áreas de várzea de arroz que foram implantadas em Join-
ville na propriedade de Lindormar Schulze e em Massaranduba na proprieda-
de de Acássio Laucir Kasnirski.

“A soja apresenta um bom desenvolvimento e encontra-se no início de flo-
rescimento. Vale ressaltar que este trabalho tem como objetivo identificar os 
materiais mais adaptados a esta condição de cultivo, buscando uma opção de 
rotação de cultura para a diversificação da atividade da região que vai benefi-
ciar os produtores principalmente no controle de plantas invasoras da cultura 
como o Arroz Vermelho”, salienta o Consultor Técnico e Engenheiro Agrônomo 
da Copercampos, Fabrício Jardim Hennigen.

Segundo o Diretor Executivo da Copercampos, Laerte Izaias Thibes Junior, 

os resultados apresentados até o momento são positivos. “O trabalho está sen-
do positivo e demonstra que o investimento em áreas de várzea de arroz é 
viável. No entanto é preciso ajustar alguns detalhes relacionados ao processo 
de plantio e manejo da área a ser implantada a cultura da soja”, ressalta.

• Institucional

Copercampos realiza teste de plantio de 
soja em várzea de arroz

Os testes estão sendo realizados em áreas de várzea na região de Joinville
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A Copercampos está investindo mais de R$ 7 milhões para modernizar 
e ampliar sua Indústria de Rações. As obras iniciaram em julho do ano 
passado e já contam com algumas etapas concluídas. O investimento 

busca reduzir os custos e ampliar a produção e garantir cada vez mais a quali-
dade nos produtos.

O investimento permitirá a modernização das condi-
ções físicas e operacionais da unidade, de modo a ampliar 
a capacidade produtiva de rações para bovinos e suínos. 

O projeto contempla a área de moega e armazena-
gem, fábrica de rações pra bovinos e suínos, além do sis-
tema de automação e elétrica.

Na área da moega e armazenagem, por exemplo, fo-
ram construídos 10 silos com capacidade total de 1 mil m³ 
para armazenagem de matérias-primas. No local serão 
instaladas duas mesas densimétricas com a capacidade 
de 120 sacos/hora para efetuar a limpeza do milho em 
grão, destinado a produção de rações para leitões e ma-
trizes suínas. O ripado de madeira será substituído por 
um de ferro para atender os requisitos de boas práticas 
de fabricação.

As obras na fábrica de rações para bovinos contem-
plam a instalação de mais silos de dosagem, o que irá 
reduzir os custos de produção e manter a qualidade das 
Rações Copercampos. O processo de moagem será mo-
dificado, passando de moagem convencional para con-
junta, isso permitirá otimização nos moinhos e redução 
no consumo de energia elétrica. Também serão instaladas 
duas ensacadeiras automáticas, com a capacidade de en-

saque de 12 sacos de 40kg por minuto. Para dobrar a capacidade de produção 
da linha, o misturador atual será substituído por um novo e maior.

Nas obras da fábrica de rações para suínos, foram instalados vinte oito silos 
em aço inox microdosadores, onde os microingredientes serão armazenados e 

• Institucional

Copercampos investe mais de R$ 7 milhões 
na Indústria de Rações

O investimento permitirá modernização e ampliação da capacidade produtiva

Obra contempla instalação de um novo misturador
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Sala de Compressores

Institucional •

dosados partir do silo automaticamente, otimizando o processo de produção 
e reduzindo os custos com mão-de-obra. O misturador de núcleo será instala-
do na torre de Premix, o que possibilitará otimização no processo de produção 
de rações com formulação aberta.

Já em relação ao sistema de automação e elétrica, foi construída uma sala 

de comando, onde apenas um funcionário controla todas as linhas de produ-
ção. O sistema de automação nas linhas de produção também será atualizado, 
oferecendo, maior rendimento dos equipamentos, maior segurança com ras-
treabilidade total dos processos de produção, além da geração de indicadores 
importantes no processo de gestão da indústria.
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Agricultores associados representantes do Comitê Tecnológico Coper-
campos, profissionais do Departamento Técnico da cooperativa, além 
do Diretor Executivo, Laerte Izaias Thibes Júnior, estiveram no dia 22 de 

janeiro, no Campo Demonstrativo da Copercampos conferindo o desenvolvi-
mento da Soja com uso de Inoculante para fixação biológica de nitrogênio longa 
vida, onde acompanharam as áreas com 14, 30 e 45 dias de plantio.

De acordo com presidente do Comitê Tecnológico da Copercampos, Jho-
natan Hartmann, os resultados apresentados foram positivos. Em relação a 
atividades ao campo, Jhonatan salienta que são fundamentais para aplicação 
de novas tecnologias na produção. “Vale destacar que o Inoculante longa vida 
apresentado, oferece 30 dias de vida útil a planta. Já essas ações são válidas, pois 
contribuem na hora da tomada decisão e oferecem as novidades tecnológicas 
que serão repassadas pela Copercampos aos seus associados”, salienta.

Ainda na oportunidade foram relatados os demais ensaios desenvolvidos no 
Campo Demonstrativo e a programação de outras atividades a campo.

No dia 03 de janeiro um grupo formado por Técnicos Agrícolas 
e Engenheiros Agrônomos associados da Copercampos, com 
suporte dos técnicos funcionários da cooperativa realizaram 

a primeira reunião para formação do Comitê Tecnológico no municí-
pio de Campo Belo do Sul e foi escolhido como presidente o associa-
do e Engenheiro Agrônomo, Adilson Zanette.

Com objetivos de atualizar e difundir conhecimentos sobre novas 
tecnologias de aplicação de insumos, produção de sementes e tratos 
culturais, o Comitê Tecnológico realizará projetos e experimentos na 
Área Experimental e em áreas de produtores associados.

O Comitê desenvolverá ações em parceria com os demais produ-
tores para que todos possam conhecer e usufruir de tecnologias exis-
tentes para a agricultura e estará aberto a participação de associados 
com formação profissional na área.

O Comitê Tecnológico de Campo Belo do Sul é o segundo forma-
do pela Copercampos. Ainda durante o encontro o Departamento 
Técnico da Copercampos realizou uma palestra sobre as doenças nas 
culturas de feijão e soja, ministrada pelo Consultor Técnico e Enge-
nheiro Agrônomo, Fabrício Hennigen.

• Institucional

Técnicos e associados participaram de atividade 
no Campo Demonstrativo Copercampos

Comitê Tecnológico da Copercampos é formado 
em Campo Belo do Sul
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Comentário elaborado no dia 9 de fevereiro de 2014. 

MERCADO DE FEIJÃO CARIOCA
É grande a expectativa do produtor de feijão carioca pelo início dos tra-
balhos de colheita, o mercado continua firme e aguardando produto de 
boa qualidade que a nossa região costumeiramente oferece de fevereiro 
a abril. A preocupação do produtor é enorme pois o clima nos últimos 45 

dias tem sido severo para a cultura, chuvas em excesso e ininterruptas estão compro-
metendo a produtividade e a qualidade que é marca registrada do nosso produto. Em 
conversa com os produtores detectamos a estimativa de uma quebra de no mínimo 
20% e até 40% em alguns casos em decorrência da situação climática. No momento a 
expectativa dos produtores está focada no mercado, que nos últimos dias tem se apre-
sentado promissor para o produto EXTRA, atingindo na Bolsinha de São Paulo até R$ 
205,00 por saco de 60 quilos. Esse preço descontadas as despesas de frete, impostos, 
etc. resulta em aproximadamente R$ 180,00 por saco de 60 quilos no mercado local 
ao produtor. Assim a ansiedade do produtor de feijão carioca é que as chuvas cessem 
para o fechamento do ciclo e que tenham condições de colheita para retirar da lavoura 
um produto de boa qualidade e assim atingir as cotações do produto EXTRA. Como 

sempre comentamos o feijão é um produto que sofre grandes alterações nos preços, 
e nesse ano não será diferente muita coisa ainda poderá acontecer, e não estranhem 
se as cotações romperem novamente a casa dos R$ 200,00 por saco ao produtor. O 
ano de 2015 está bem semelhante ao de 2013, veja o gráfico de preços abaixo. Vamos 
acompanhar e ver aonde o mercado para essa tão importante leguminosa para a nos-
sa região e país poderá chegar. 
TABELA DE PREÇOS ELABORADA PELA COPERCAMPOS:

MERCADO DE SOJA
Com todas as divulgações antecipadas feitas por praticamente todas as Con-
sultorias de Mercado sobre a boa safra dos Estados Unidos e América do Sul, 
o desenho era de uma tendência mundial de cotações desfavoráveis para as 
commodities, e mesmo com essas informações o produtor vendeu apenas 14% 
do volume estimado de colheita na nossa região. Com mais sorte do que juízo 

nesse mês de fevereiro os preços que tinham tudo para estar abaixo de R$ 50,00 para a safra 
2015, voltaram para o valor de R$ 56,00 por saco de 60 quilos. Com o DÓLAR se valorizando 
os preços em reais estão sendo compensados em parte das perdas ocorridas pela queda 
das cotações internacionais da Bolsa de Chicago-USA. Mesmo assim os negócios antecipa-
dos efetuados em novembro/dezembro/2014 - a R$ 60,00 efetuados nos contratos a termo 
para entrega em março e pagamento 10 de maio, ainda são melhores do que o preço atual. 
Assim o foco fica para as oscilações do mercado cambial, pois a instabilidade da situação 
política no Brasil está dando um tempero especial ao mercado.
INFLUÊNCIAS NO MERCADO:
- No momento nota-se um grande de navios nos Portos esperando para carregamento e 
uma grande procura de produto disponível. Como o produtor não está vendendo os preços 
em reais nos Portos subiram bem nas últimas semanas.
- Acompanhamento da Safra da América do Sul – amanhã deverá sair os números do USDA 
de janeiro/fevereiro e a expectativa é de uma redução na safra Brasileira.
- Dólar até onde se valorizará, poderemos ter US$ 1,00 cotado a R$ 3,00?? Tudo que oscilar 
significa impacto direto no preço ao produtor.
- INTENÇAO de plantio nos Estados Unidos para 2015/2016, poderemos ter um aumento 
significativo na área a ser plantada.
- Situação econômica da CHINA nosso grande importador de soja, as turbulências poderão 
influenciar no volume?
PREÇO: O preço aos produtores com produto disponível na COPERCAMPOS, está em R$ 
56,00 por saco de 60 quilos – pagamento em 03 dias.  No mercado futuro safra 2015 esta-
mos também com preço de R$ 56,00 por saco para entrega até final de março e pagamento 
no dia 10 de maio.

TABELA DE PREÇOS ELABORADA PELA COPERCAMPOS:

CONAB – ESTIMATIVAS DE PRODUÇÃO DA SAFRA DE VERÃO 2014/2015

MERCADO DE MILHO
Na nossa região a colheita começa depois do dia 20 de fevereiro, e a nossa es-
perança é de que tenhamos uma safra cheia. A expectativa é de obtermos uma 
produtividade média histórica, ou seja acima dos 160 sacos por hectare e com 
muitos produtores atingindo até 200 sacos. O clima colaborou com a cultura 
transcorrendo dentro de uma normalidade pluviométrica excepcional para o 

milho. Os produtores que diminuíram a área de plantio assustados com o alto custo de pro-
dução, provavelmente terão a compensação da boa tecnologia aplicada com uma excelente 
produtividade já a olhos vistos pelos agrônomos da COPERCAMPOS nas vistorias das lavouras. 
Nas movimentações do mercado, o ano novamente iniciou com redução nos preços para o 
milho em Santa Catarina, tendo como fator principal o início da colheita na região Oeste de 
Santa Catarina. A comercialização teve picos de oferta em final de dezembro e janeiro com 
vendas pontuais dos operadores de mercado do Oeste Catarinense para abrir espaços nos 
armazéns com a intenção de acomodar a safra de milho e soja. Hoje essas ofertas diminuíram 
e os preços já esboçaram reação de R$ 1,50 por saco. 
INFLUÊNCIAS NO MERCADO:
- Retenção dos produtores do milho de safras anteriores e sem interesse de venda da que está 
em colheita e para colher.
- Acompanhamento da Safra da América do Sul – amanhã deverá sair os números do USDA 
de janeiro/fevereiro. Com foco no Brasil e Argentina. No Brasil a colheita do milho safra está 
ao redor de 10%.
- MILHO SAFRINHA – é o divisor de aguas no mercado, a expectativa é grande do plantio a 

colheita, pois acreditamos que o Mato Grosso já tem problemas com o plantio devido ao atra-
so na colheita da soja, além da diminuição de tecnologia devido ao alto custo. Imaginem se 
tivermos algum problema CLIMATICO. O plantio está em aproximadamente 7,90%.
- Como na Soja – o dólar até onde se valorizará, poderemos ter US$ 1,00 cotado a R$ 3,00?? 
Tudo que oscilar significa impacto direto no preço ao produtor.
- Exportações Brasileiras, em janeiro muitos negócios de milho Safrinha do Mato Grosso foram 
realizadas para Setembro/Dezembro 2015 a R$ 26,50 por saco. Na semana passada e nessa 
semana com dólar a R$ 2,78 compradores ofertaram R$ 30,50 por saco – Cif Paranaguá para 
entrega e pagamento em outubro de 2015. Alta de R$ 4,00 por saco.
- INTENÇAO de plantio nos Estados Unidos para 2015/2016.
TABELA DE PREÇOS ELABORADA PELA COPERCAMPOS:

MERCADO DE TRIGO
Mercado parado, compradores voltando de férias e abastecidos na sua maio-
ria até final de março. A valorização do dólar deverá dar suporte aos preços 
no retorno dos negócios. O produtor associado ainda tem cerca de 30% para 
comercializar, mas aguarda melhora nas cotações. Assim ficamos na expecta-
tiva dos negócios nos próximos meses, que com certeza depois do carnaval 

deverão ter reinicio. 
PREÇO: O preço para o produto tipo 1 ao produtor está em R$ 30,00 e para o tipo 2 – R$ 
28,00 por saco para pagamento em 30 dias.

TABELA DE PREÇOS ELABORADA PELA COPERCAMPOS:
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Com o objetivo de levar a difusão de tecnologias, trocar informações e co-
nhecimentos sobre o agronegócio junto aos produtores, a Copercampos 
realizava há 20 anos a primeira edição do Dia de Campo. Na época, em 

1996, o evento foi direcionado apenas para produtores do município de Campos 
Novos e região, direcionado a divulgação da produção de sementes do milho e 
soja FT, atividade comercial que a Copercampos estava iniciando naquele ano. 

Com o passar dos anos o Dia de Campo Copercampos conquistou o seu 
espaço e ganhou maior dimensão e nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2000, os 
números do 5º Dia de Campo, já confirmavam uma evolução significativa na di-
versidade de apresentações em todos os segmentos da agropecuária. O sucesso 
do evento ultrapassou fronteiras, ficando conhecido em todo o estado, no Brasil 
e no exterior. A partir desta edição os expositores ampliaram seus contatos, com 
aumentos significativos nas vendas de máquinas, defensivos e sementes.

Com o passar dos anos o Dia de Campo Copercampos conquistou o 
seu espaço e ganhou maior dimensão e nos dias 15 e 16 de fevereiro 
de 2000, os números do 5º Dia de Campo, já confirmavam uma evo-

lução significativa na diversidade de apresentações em todos os segmen-
tos da agropecuária.

O Dia de Campo Copercampos, realizado nos dias 14 e 15 de março já 
havia se tornado o maior evento do agronegócio catarinense. Com 
o privilégio de Campos Novos estar localizado na mais importante 

área agrícola de Santa Catarina, onde se pratica uma agricultura altamente 
tecnológica e dinâmica.

O evento realizado nos dias 13 e 14 de março firmou-se como o en-
contro do agronegócio de Santa Catarina. Pequenos, médios e 
grandes produtores têm a oportunidade de ampliar horizontes de 

suas expectativas e realizações no negócio agrícola e pecuário.

A 8ª edição do Dia de Campo Copercampos, foi realizada dias 12 e 13 
de março em parceria com 75 empresas que participaram com stan-
ds de produtos e serviços. A presença de empresas fornecedoras 

de máquinas, equipamentos, veículos e ainda nutrição animal geraram um 
movimento de vendas superando as expectativas.

• Dia de Campo

Dia de Campo Copercampos: 20 anos aproximando 
o produtor das inovações tecnológicas

1996 a 2000

2001

2002

2003

Arquivo 2014

1º Dia de Campo Copercampos

5º Dia de Campo Copercampos

8º Dia de Campo Copercampos
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Ano em que a Copercampos completou 40 anos de fundação, o 15º 
Dia de Campo Copercampos realizado de 09 a 11 de março, superou 
expectativas de público e negócios. As difusões de tecnologia para 

as lavouras e a mais pura genética de bovinos leiteiros e de corte também 
foram apresentadas durante o evento.

O sucesso do 9º Dia de Campo realizado nos dias 10 e 11 de março 
demonstrou a dimensão que atingiu o agronegócio, tornando o 
Dia de Campo num grande evento tecnológico. O que surpreen-

deu os organizadores foi o número de visitantes de outros estados, não só 
da região sul, como também de outras regiões do Brasil e outros países. As 
palestras continuam sendo um dos pontos fortes, os temas foram pesqui-
sados e escolhidos observando sempre a tendência do agronegócio, aten-
dendo as expectativas dos visitantes.

2004

Em 2006 a agricultura registrava três anos de clima instável e logos 
períodos de estiagem, por isso as vitrines conduzidas em condições 
de campo, sem irrigação, apresentaram a adoção das tecnologias dis-

poníveis, mesmo sem chuva, cenário em que as plantas tiveram um ótimo 
desenvolvimento. O evento foi realizado nos dias 8 e 9 de março.

2006

O 13ª Dia de Campo Copercampos realizado nos dias 5 e 6 de março, 
destacou o meio ambiente, o reflorestamento e o incentivo cultural, 
através de apresentação de filmes em parceria com a Monsanto.

2008

2010

O evento que contou com a presença de mais de 10 mil pessoas, rea-
lizado de 14 a 16 de fevereiro apresentou, além de todas as novida-
des no setor de sementes e produção de grãos da safra de verão. 

Outro ponto forte do evento foi à apresentação da piscicultura como alter-
nativa viável e rentável para os empresários rurais da região.

2012

Os visitantes tiveram no período de 26 a 28 de fevereiro a oportu-
nidade de conferir os lançamentos em novas variedades de soja, 
novos híbridos de milho e sorgo, variedades de feijão, novidades 

em pastagens e animais de gado de leite e de corte, apresentação da avan-
çada genética em suínos, exposição de máquinas e implementos agrícolas, 
exposição de veículos e utilitários, além da diversidade de produtos exis-
tentes para facilitar a vida do homem do campo.

2013

Mais de 8 mil pessoas visitaram o Campo Demonstrativo da Co-
percampos. Durante o evento realizado em 07 e 08 de março as 
inovações tecnológicas foram o ponto alto do Dia de Campo. Os 

estandes do Biodiesel receberam inúmeras visitas, bem como as vitrines 
das Instituições de Pesquisa, empresas de sementes e agroquímicos. Os 
lançamentos de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária 
atraíram os visitantes.

2007

Nos dias 10, 11 e 12 de março as principais atrações foram a apresen-
tação dos cultivares de milho transgênico, a esteira da plantabi-
lidade, fertilizantes BioCoper, palestras, lançamento de cultivares 

de soja e feijão, híbridos de milho, suinocultura, instituições de pesquisa, 
reflorestamento, pastagens, expositores de nutrição e medicamentos vete-
rinários e as novidades em máquinas agrícolas e automóveis.

2009

Dia de Campo •

Nesta edição do evento realizada nos dias 2 e 3 de março, o destaque 
foi para o projeto Mecanismos de Produção Limpa, apresentado 
pela Copercampos que chamou a atenção dos visitantes para a 

preocupação com o meio-ambiente.

2005

10º Dia de Campo Copercampos

Na 18ª edição do Dia de Campo Copercampos de 01 a 03 de março, 
os visitantes tiveram a oportunidade de conferir os lançamentos 
em novas variedades de soja, novos híbridos de milho e sorgo, va-

riedades de feijão, novidades em pastagens e animais de gado de leite e de 
corte, apresentação da avançada genética em suínos, além de exposição 
de máquinas e implementos agrícolas.

2011

16º Dia de Campo Copercampos

Para o a 19ª edição do evento, realizado nos dias 25, 26 e 27 de fe-
vereiro foram feitos investimentos e melhorias foram realizadas no 
Campo Demonstrativo, como o asfaltamento da rua principal e duas 

ruas secundarias, facilitando assim o deslocamento e a visitação do públi-
co. A área de exposição e estacionamento também foram ampliadas, assim 
como a construído um pavilhão de 490 m² para a exposição da alta genéti-
ca de bovinos e ovinos. Com a participação de mais de 140 empresas, o 19º 
Dia de Campo, foi realmente um sucesso em difusão de tecnologias.

2014

19º Dia de Campo Copercampos 
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Tudo já está organizado para a realização da 20ª edição do Dia de Campo, 
os preparativos estão na reta final. A montagem dos stands dos expo-
sitores já começou. Já os organizadores do evento estão acertando os 

detalhes finais e fechando os últimos contratos com as empresas que estarão 
participando do Dia de Campo. 

Preocupados em melhor atender os visitantes do Dia de Campo, os organi-
zadores 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 os produtos em ex-
posição, evitar também a concentração de visitantes em um único dia, agen-
damos com antecedência a vinda das caravanas para o Dia de Campo” informa 
Maria Lucia Coordenadora do Evento. 

A expectativa é que mais de 12 mil pessoas compareçam durante os três 
dias da 20ª edição do Dia de Campo Copercampos.

Mais de 130 empresas dos mais diversos seguimentos relacionados com 
o agronegócio confirmaram presença no 20º Dia de Campo Coper-
campos. Na área de máquinas e implementos agrícolas, as opções são 

muitas e todos os produtos apresentados contemplam tecnologia com eficiên-
cia no campo. Tratores, colheitadeiras, pulverizadores, semeadeiras e outras má-
quinas de uso diário nas propriedades estarão disponíveis para que o agricultor 
possa conhecer e fechar negócio já durante o evento “Este ano a procura por 
espaço foi maior que nas edições anteriores, com muitas empresas interessadas 
em expor seus produtos e serviços durante os três dias do evento”, enfatiza a 
Coordenadora do Dia de Campo, Maria Lucia Pauli.

Na área de veículos e utilitários, o visitante do evento da Copercampos pode-
rá visualizar os lançamentos disponíveis e também realizar o negócio. Já os ex-
positores de pequenos equipamentos, como motosserra, cortadores de grama e 
roçadeiras, entre outros produtos. Visite a área de máquinas e serviços e confira 
toda a opção de equipamentos para você ter mais comodidade na propriedade.

Com variedades de pastagens adaptadas a região e novas opções em 
sementes que são disponibilizadas pela Copercampos, os visitantes po-
derão trocar experiências com os técnicos da área e ampliar o conhe-

cimento para agregar qualidade às pastagens tanto para engorda de bovinos, 
como também para a produção de leite. “O manejo das pastagens apresenta-
da no Campo Demonstrativo vai proporcionar ao público, informações para 
obter maiores produtividades na área, as demonstrações do manejo de dife-
rentes espécies são essenciais para os pecuaristas que trabalham com leite a 
obterem maior eficiência e produtividade em suas propriedades, assim como 
também para engorda dos animais. Estaremos apresentando um trabalho di-
ferenciado quanto ao pastejo de algumas variedades durante todo o ano para 
apresentar estes resultados no Dia de Campo e tivemos uma avaliação positiva 
do público visitante, ressalta o responsável pela área e Engenheiro Agrônomo, 
Carlos Alberto Dall’oglio.

Preparativos finais

Expositores apresentarão a 
diversidade de oportunidades do 
agronegócio

Manejo de pastagens

Pavilhão Comemorativo – Iniciada a montagemEstacionamento recebe cobertura de cascalho

Estruturas estão sendo montadas
Área da pecuária sendo preparada para 

receber expositores e visitantes
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A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina 
(Cidasc) estará presente no Dia de Campo Copercampos e apresentan-
do um pouco do trabalho realizado na empresa que busca executar 

ações de sanidade animal e vegetal, preservar a saúde pública, promover o 
agronegócio e o desenvolvimento sustentável de Santa Catarina. 

Sempre presente no evento, a Associação dos Produtores de Sementes e 
Mudas do Estado de Santa Catarina (Aprosesc) destacará os resultados expres-
sivos do estado na produção de sementes. 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), também 
marcará presença no Campo Demonstrativo. O visitante poderá visualizar um 
pouco da rotina de trabalhos executados no laboratório que analisa e atesta 
a qualidade das sementes produzidas pela cooperativa e o controle realizado 
pelo MAPA nesta área. 

No stand do Laboratório de Análises de Sementes da Copercampos (LAS) 
serão apresentados equipamentos utilizados nas análises de sementes e a de-
monstração de testes 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. Os serviços do Laborató-
rio da Copercampos também são prestados a clientes externos.

Já a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (Epagri) tem re-
presentado e defendido os pequenos agricultores e agricultores familiares e 
com o objetivo de difundir junto aos agricultores, técnicos agrícolas e estu-
dantes, informações sobre o cultivo e produção de hortaliças no sistema agro-
ecológico, a Epagri estará conduzindo durante o Dia de Campo Copercampos 
uma Horta Agroecológica de Referência na área experimental da cooperativa.

“A Horta Agroecológica contará com quinze espécies que serão cultiva-
das sem o uso de produtos agroquímicos, pois quando a horta é cultivada 
no sistema agroecológico, as vantagens são maiores. As hortaliças agroeco-
lógicas são ricas em vitaminas e sais minerais, têm bom teor de carboidratos, 
proteínas e fibras”, afirma o Engenheiro Agrônomo e Extensionista da Epagri, 
Cirio Parizotto.

Conforme Cirio, além de estimular a produção de alimentos agroecológi-
cos nos espaços disponíveis no perímetro urbano e rural, consumir hortaliças 
fresquinhas cultivadas em casa faz bem para a saúde e traz economia “Para 
uma família de cinco pessoas é suficiente uma horta de 50 m². Com essa área é 
possível produzir uma grande diversidade de espécies de olerícolas. No cam-
po ou na cidade, manter uma horta para consumo da família não exige gran-
des áreas nem muita mão de obra. Basta seguir algumas orientações”, explica 
o Engenheiro Agrônomo e Extensionista da Epagri

Ainda de acordo com Cirio Parizotto, também será implantado um abrigo 
protegido (estufa) irrigado com o sistema de cisterna, que utilizará a água cap-
tada de chuva para produção de tomate, pimentas e outras espécies delicas na 
produção ao ar livre.

Com o objetivo de levar informações precisas aos produtores rurais, o Dia 
de Campo Copercampos estará oferecendo três palestras sobre temas re-
lacionados a produção e lucratividade do homem do Campo, uma delas 

abordando a “Tecnologia de Aplicação de Agroquímicos” que será ministrada por 
Marco Antônio Gandolfo, Engenheiro Agrônomo, Doutor em Tecnologia de Apli-
cação, Pesquisador e Professor da Universidade Estadual do Norte do Paraná.  

A outra palestra agendada tem o tema “Garantindo o lucro com a silagem de 
milho de alta qualidade” com Luis Eduardo Zampar, Médico Veterinário, Consultor 
em Nutrição Animal, Pós Graduado em Produção de Ruminantes pela UFLA de 
Lavras-MG. - Local: Auditório em anexo a Lanchonete.

O 20º Dia de Campo também estará oferecendo palestra “Perspectiva do mer-
cado de Soja e Milho para 2015” que será ministrada por Clebi Renato Dias, Gestor 
Empresarial, Pós Graduado em Comércio Exterior e MBA em Finanças Corporati-
vas, Diretor Executivo da Copercampos.

Palestras

No Dia de Campo Copercampos, os pesquisadores das instituições de 
pesquisa parceiras da cooperativa estarão à disposição dos agriculto-
res e visitantes para a troca de informações e apresentação das novi-

dades que devem ser apresentadas comercialmente em sementes e químicos.
No evento o visitante terá a oportunidade de conhecer as novidades da 

Embrapa Milho e Sorgo, Embrapa Feijão e Embrapa Soja, além do trabalho re-
alizado na Coodetec, Fundação Meridional, Iapar, IAC, e outras empresas pre-
sentes no evento.

Instituições de pesquisa no evento

Até o momento estão confirmadas as presenças da Cooperativa de Cré-
dito - Sicoob Credicampos, Banco Regional de Desenvolvimento do 
Extremo Sul (BRDE) e Caixa Econômica Federal que buscarão atender 

as necessidades dos produtores. 
As agências estão oferecendo melhores condições e vantagens, bem como 

as linhas de créditos disponíveis, tudo para facilitar as aquisições feitas pelos 
produtores rurais durante o Dia de Campo.

Bancos

O Dia de Campo Copercampos contará com uma área especial para 
que o produtor rural, possa debater e trocar informações, assim 
como realizar suas negociações, com tranquilidade e agilidade. Nes-

se sentido o setor de Insumos da Copercampos está preparando promoções 
com preços especiais para comercialização de fertilizantes e glifosatos du-
rante o Dia de Campo.

Balcão de Negócios prepara 
promoção de Insumos

LAS Copercampos, Mapa, Epagri, 
Cidasc e Aprosesc presenças 
confirmadas

Horta Agroecológica e estufa em construção

A Praça de alimentação do Dia de Campo contará com almoço servido pela 
Associação Atlética Copercampos (AACC). Em um Buffet variado os participan-
tes 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, iniciando às 8 horas.

Praça de Alimentação

Arquivo 2014
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Apoio:
A realização da 20ª edição do Dia de Campo Copercampos conta com o apoio das seguintes empresas:

DIA 24 de fevereiro
8 horas - Abertura dos portões - Visitação livre.
11 horas - Abertura Oficial - Local: Lona do restaurante.
12 horas - Almoço. 
13h 30min - Palestra: “Tecnologia de Aplicação de Agroquímicos” com Mar-

co Antônio Gandolfo, Engenheiro Agrônomo, Doutor em Tecnologia de Apli-
cação, Pesquisador e Professor da Universidade Estadual do Norte do Paraná. 
- Local: Auditório em anexo a Lanchonete.

18 horas - Fechamento dos portões.

DIA 25 de fevereiro
8 horas - Abertura dos portões - Visitação livre.
10 horas - Palestra: “Garantindo o lucro com a silagem de milho de alta qua-

lidade” com Luis Eduardo Zampar, Médico Veterinário, Consultor em Nutrição 
Animal, Pós Graduado em Produção de Ruminantes pela UFLA de Lavras-MG. 
- Local: Auditório em anexo a Lanchonete.

12 horas - Almoço.
13h 30min - Palestra: “Perspectiva do mercado de Soja e Milho para 2015” 

com Clebi Renato Dias, Gestor Empresarial, Pós Graduado em Comércio Ex-

terior e MBA em Finanças Corporativas, Diretor Executivo da Copercampos. 
- Local: Auditório em anexo a Lanchonete.

18 horas - Fechamento dos portões.
19 horas - Jantar de Confraternização dos Expositores.

DIA 26 de fevereiro
8 horas - Abertura dos portões - Visitação livre. 
10 horas - Palestra: “Garantindo o lucro com a silagem de milho de alta qua-

lidade” com Luis Eduardo Zampar, Médico Veterinário, Consultor em Nutrição 
Animal, Pós Graduado em Produção de Ruminantes pela UFLA de Lavras-MG. 
- Local: Auditório em anexo a Lanchonete.

12 horas - Almoço.
13h 30min - Palestra: “Análise de Mercado e Agronegócio” com Clebi Re-

nato Dias, Gestor Empresarial, Pós Graduado em Comércio Exterior e MBA em 
Finanças Corporativas, Diretor Executivo da Copercampos. Palestra direciona-
da para o JEC - Jovens Empreendedores Copercampos. - Local: Auditório em 
anexo a Lanchonete. 

16 horas - Fechamento dos portões e encerramento do evento.

Confira a programação para 
o 20º Dia de Campo

Arquivo 2014

Realização:
O 20º Dia de Campo Copercampos é organizado pela Copercampos em parceria com empresas de sementes e agroquímicos.
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Mapa do Evento 
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Parabéns em seu dia...
Data Associado Município Data Associado Município

14/02 Ermínio da Rocha Gil Lages
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 Rogerio
15/02 Faustino Nichele Anita Garibaldi
15/02 Sergio Tagliari Curitibanos
15/02 Antônio Pinto Vieira Anita Garibaldi
15/02 Daniel Dallagnol Campos Novos
15/02 Pedro Rayzer Ibiam
15/02 Vinicios Wiggers Kauling Bom Retiro
16/02 Otávio Alves Ferreira Brunópolis
16/02 Naide T. Nath de Oliveira Lages
17/02 José Mário 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 Fae Taniguti Campos Novos
18/02 Helena Falcão Galgaro Campos Novos
19/02 Loiva Ferro Thibes Campos Novos
19/02 Nadir Andre Guzzi Ibiam
19/02 Antônio Gaio Neto Ibiam
19/02 Ademil Antônio da Rosa Brunópolis
19/02 Orlando Bettoni Erval Velho
20/02 Maximo Pasinato São Jose do Ouro
20/02 Divaldino Dalavechia Campos Novos
20/02 Romilda Soares B. Possebon Capinzal
21/02 Adenir Antônio Danielli Erval Velho
21/02 Adair José Vieceli Ibiam
21/02 Flavio Luiz Manfroi Campos Novos
21/02 Marli Terezinha Rucks de Matos Campos Novos
21/02 Marcio José Nohatto Campos Novos
22/02 Nestor Pontel Carlesso Tangará
22/02 Dorvalino Marcante Vargem
22/02 Silvino Gazzola 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 Rudimar Mendes Agua Doce
25/02 Helio Antunes Hoffmann Barracão
25/02 João Otavio 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
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 Odila Zorzzi Ferreira Curitiba
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 Otavio Henrique Almeida Tessaro Campos Novos
01/03 Miguel Osmar Crivelatti Campos Novos
01/03 Francieli Amalcaburio Campos Novos
01/03 Rodrigo de Carvalho Campos Novos
01/03 Alice Calegari Campos Novos
02/03 Angela Seibel Campos Novos
03/03 Claudino Nora Campos Novos
03/03 Alcir Amalcaburio Campos Novos
03/03 Lucinei Dondel  Campos Novos

03/03 Alessandra Udineia Amalcaburio Campos Novos
04/03 David Manfroi Lages
04/03 David Manfroi  Campos Novos
04/03 Luiz Antônio Primon  Brunópolis
04/03 Arnoldo Hoppen Campos Novos
05/03 Leandro Durigon Campos Novos
05/03 Leonardo Durigon Campos Novos
06/03 Danilo Panisson  Campos Novos
06/03 Ademir Eloi 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 Dirceu Vedovatto Tangará
07/03 André Cesar Zanella Tupanci Do Sul
08/03 Fermino Ribeiro Batista Abdon Batista
08/03 José Andrade de Mattos  Anita Garibaldi
08/03 Andre Prandi Brunópolis
08/03 Leandro Cesar Nohatto Campos Novos
09/03 Helio José Wilpert Campos Novos
09/03 Adelino Antunes Moreira Ibiam
09/03 Francisco Wilpert Abdon Batista
10/03 Militao João Bergamo Barracão
10/03 Ademir Pedro Danielli  Barracão
10/03 Jacob Schimite Soares Campos Novos
10/03 Valdir Zenaro Lacerdópolis
10/03 Lucio Desdewalle Campo Belo do Sul
11/03 Alceu Galgaro Campos Novos
11/03 Darci Beal Campos Novos
12/03 Valdir Tormen Campos Novos
12/03 Etelvino Scapinello Videira
12/03 Anildo Antunes Campos Novos
12/03 Altair Thibes Campos Novos
13/03 Dirley Basquera Campos Novos
13/03 Valdir Luiz Pitt Ibiam
13/03 Pedro Luiz Marubin Sao Jose do Ouro
13/03 Saul Pastore Iomerê
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 João Augusto Bresola Camargo Campos Novos
15/03 Aurora Rostirola Campos Novos
16/03 Nelson Silva Campos Novos
16/03 Waldomiro Alves Goss Campos Novos
16/03 Acir Antônio Amalcaburio Campos Novos
17/03 Regeane Terezinha Rocha Campos Novos
17/03 Nilson Bitarelo Campos Novos
17/03 Nelson Simones Abdon Batista
18/03 Egon Rossdeutscher Campos Novos
18/03 Carlos Alberto Rossa da Silva Campos Novos
18/03 José de Oliveira Brunópolis
18/03 Hildo Santin Vargem
18/03 Valter da Silva Brunópolis
19/03 Olga Viero Dall’oglio Campos Novos
19/03 Dercio Andreazza Campos Novos
19/03 Valmor José Gauer Monte Carlo
19/03 Sergio Joaquim Dalsoto Zortéa
19/03 José Roberval Becker De Gois Brunópolis
19/03 Jean Paulo Almeida Campos Novos
19/03 Fabio Dutra Menegat São Jose do Ouro
20/03 Maria Helena Maestri Capinzal
20/03 Moacir Schaly Campos Novos
20/03 Edina Terezinha Gomes de Oliveira Campos Novos
20/03 José Geraldo Costa de Almeida Curitibanos
20/03 Jesse James Almeida Campos Novos
20/03 Recieri Germiniani dos Santos Correia Pinto

• Variedades

Ingredientes:
- 1500g de lombo suíno
- 1 abacaxi cortado em fatias
- 5 limões
- 8 dentes de alho
- 2 xícara de folhas de espinafre
- 1 xícara de ameixa seca sem caroço 
  cortada ao meio
- 200g de bacon fatiado
- 1 xícara de vinho
- 3 colheres de mel
- ½ xícara de alecrim
- ¼ xícara de óleo de milho

Lombo à Catarina
Modo de preparo:
Cortar o lombo, abrindo para parecer um tapete.
Bater no liquidificador o alho, o alecrim, o vinho e o limão. 
Deixar o lombo temperando por 2 horas.
Abrir o lombo, temperar com sal, colocar o bacon, depois o 
espinafre, as ameixas e enrolar.
Amarrar e colocar numa forma, com as fatias de abacaxi por 
baixo. Colocar o óleo por cima. Cobrir com papel alumínio e 
assar em forno baixo até ficar macio. Tirar o papel alumínio, 
pincelar com mel por cima e voltar ao forno forte, para dourar.
Aproximadamente 3 horas de forno.

Rendimento:
6 porções
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Filho do casal Alfeu e Ozilia, o integrado da Copercampos, Gelson Piovesan, 
reside há 49 anos na localidade de Linha Central, interior do município de 
Ibiam. Gelson é casado com Loiva Piovesan, pai de Geferson e Tamara e atua 

na criação de aves e suínos.  Nesta edição do Jornal Copercampos você acompa-
nha um pouco da história desse produtor.

Início e diversificação das atividades
“Meus pais sempre atuaram no meio rural e quando assumi a propriedade 

procurei diversificar a produção, através da criação aves e suínos e a produção de 
milho. Pois acredito, que no meio rural estamos sujeitos a instabilidades em algum 
dos setores, por isso é importante diversificar a produção e estar atento ao merca-
do. Hoje conto com 150 matrizes reprodutoras de suíno e 68 mil aves”.

Paixão pela produção de suínos
“Desde a juventude tive mais afinidade com criação de suínos. Meu pai conta-

va com algumas matrizes de reprodução então isso virou paixão e eu não me vejo 
fora desse setor. Posso abandonar a criação de aves, mas não a de suínos”.

Apoio da Copercampos
“Minha história com a Copercampos teve início há 20 anos, em 1995 quando 

me associei. Na época realizei um financiamento através da cooperativa e ampliei 
a minha produção de aves e suínos. Hoje vejo que as vantagens são muitas, o 
como, por exemplo, o programa de bonificação de suínos, no qual a cooperativa 
reparte os lucros com os integrados. Acredito que a Copercampos seja a única que 
adota essa forma de programa. O dinheiro que recebo na bonificação é investido 
na ampliação e em melhorias aqui na propriedade, tudo para continuar a oferecer 
uma produção de qualidade”.

Associado do Mês

Gelson Piovesan 
Ibiam - SC

Produtor associado a Copercampos, Gelson Piovesan

Geferson, Loiva e Gelson Piovesan
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Anomalia da TSM nos oceanos Atlântico e Pacifico, em dezembro de 2014

A previsão para os próximos meses é de totais de chuva acima da média 
climatológica em fevereiro e próximo da média em março e abril em 
Santa Catarina. Para a maior parte de fevereiro a distribuição de preci-

pitação tende a manter o padrão de janeiro, bem distribuída e concentrando-
-se no período da tarde e noite, com chuvas típicas de verão. No verão as pan-
cadas de chuva são frequentes, com curta duração, acompanhadas de raios e 
rajadas de vento, por vezes com acumulados significativos e totais diários que 
podem superar a média climática mensal e, dependendo da vulnerabilidade 
da região, resultar em alagamentos deixando algumas localidades em situação 
de atenção ou alerta. 

Nos meses seguintes o regime de chuva muda, diminuindo os valores de 
precipitação mensal a partir da segunda quinzena de março e, sobretudo, em 
abril.  Ressalta-se que eventos de chuva intensa podem ocorrer em qualquer 
época do ano.

Climatologia de chuva: 
Em fevereiro a média mensal é de 180 a 200 mm, com o regime de verão já 

estabelecido. As frentes frias passam com deslocamento rápido e continuam 
frequentes as chuvas convectivas, ou chuvas de verão, localizadas e de curta 
duração, preferencialmente entre a tarde e noite, e por vezes na madrugada. 
Em março diminuem as chuvas de verão (convectivas) e, principalmente a par-
tir da segunda quinzena, as frentes frias são mais frequentes no Sul do Brasil e 
responsáveis pela maior parte da chuva em Santa Catarina. 

A média climática de precipitação varia entre 120 mm, no Meio Oeste e 
Planalto, e de 150 a 190 mm nas outras regiões. Já em abril o acumulado de 
chuva é de 140mm na Grande Florianópolis, varia entre 160 mm e 200 mm no 
Oeste e entre 105 e 125 mm. 

 As temperaturas continuam acima da média climatológica no trimestre 
(máximas médias entre 27ºC e 30ºC em fevereiro e março, entre 25ºC e 27ºC 
em abril) e pelo menos uma ou duas ondas de calor mais intenso ainda devem 
atuar em SC no que resta do verão, mantendo um padrão esperado para a 

época do ano. As primeiras massas de ar frio chegam ao Estado a partir do final 
do mês de março. 

Em abril temperaturas mais baixas, especialmente na noite, madrugada e 
amanhecer favorecem a formação de geada e nevoeiros em algumas localida-
des do Estado, principalmente no Planalto.

Temperatura da Superfície do Mar
No mês de dezembro de 2014 a TSM (Temperatura da Superfície do Mar) no 

Oceano Pacífico Equatorial, região de monitoramento do El Niño, permaneceu 
com valores acima da média climatológica, em torno de 0,5ºC e 1,5ºC como 
mostra a Figura 1. Os modelos de previsão climática analisados indicam per-
sistência do aquecimento das águas do Pacífico Equatorial para os próximos 
meses, com possível formação do fenômeno El Niño, de intensidade fraca, em 
abril de 2015.

 
(Fonte: Previsão do Fórum Climático: EPAGRI/CIRAM e IFSC). Boletim: 

Marilene de Lima / Gilsânia Cruz (Meteorologistas)

• Clima

O DE PRIMEIRA, SEM DÚVIDA É UM PROJETO PIONEIRO QUE APRESENTA 
EM TEMPO REAL O MONITORAMENTO DAS LAVOURAS DE SOJA. 
PRESENTE EM DIVERSAS ESTAÇÕES NO BRASIL, CONTA COM A 
SUPERVISÃO DE ALGUNS DOS PRINCIPAIS PESQUISADORES DO 
AGRONEGÓCIO. ALÉM DE OFERECER ORIENTAÇÕES SOBRE O MOMENTO 
ADEQUADO PARA A APLICAÇÃO DE FUNGICIDAS E O MÁXIMO CONTROLE 
DE DOENÇAS. ACESSE WWW.DEPRIMEIRASEMDUVIDA.COM.BR E CONFIRA 
O TRABALHO DESENVOLVIDO NAS LAVOURAS EM TEMPO REAL.

AF_PagSimples_255x355.indd   1 1/20/15   3:41 PM

Calor deve persistir acima do normal 
em Santa Catarina
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20 • Artigo Técnico

Folha Carijó

Doenças Radiculares em Soja
Por: Fabrício Jardim Hennigen - Consultor Técnico
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As precipitações e temperaturas acima da média, registradas na atual sa-
fra além de favorecer a cultura da soja, favorece também as doenças na 
cultura da soja, entre elas as radiculares. Neste complexo de doenças 

podemos citar como as principais a Podridão Vermelha da Raiz (Fusarium spp.), 
Podridão Radicular de Fitóftora (Phytophthora sojae) e Podridão Parda da Haste 
PPH (Cadophora gregata). Estas doenças não são transmitidas por sementes.

Além da temperatura e umidade elevada favorecer estas doenças, podemos 
citar outros fatores em comum para a ocorrência como por exemplo solos com-
pactados, mal drenados e plantio direto em monocultura de soja. Muitas vezes 
confundimos o diagnóstico exato da doença por apresentarem sintomas na fo-
lha semelhantes denominado “folha carijó”, que é a clorose e posteriormente 
a necrose internerval. Para um diagnóstico mais correto devemos observar os 
sintomas na haste e na raiz da planta.

Na podridão vermelha da raiz, o sintoma é o aparecimento de uma mancha 
avermelhada, logo abaixo do nível do solo que progride e adquire coloração ne-
gra. A podridão de fitóftora apresenta coloração marrom escura, na parte exterior 
da haste, a partir do nível do solo podendo progredir até as hastes laterais. No caso 
da podridão parda da haste o sintoma ocorre internamente na medula e no siste-
ma vascular das hastes, que apresentam escurecimento, de cor marrom a marrom 
avermelhada. Na parte externa da haste a aparência e de uma haste normal.

 Como métodos de controle para estas doenças podemos citar a utilização 

de cultivares resistentes (mais difícil para fusarium spp), rotação de culturas 
para evitar o aumento do inóculo das doenças e a principal de todas que é 
a melhoria das condições físicas do solo visando diminuir a compactação e 
aumentar a drenagem.
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Comitê Tecnológico realizou reunião

Institucional •

O Comitê Tecnológico da Copercampos esteve reunido no dia 15 de janeiro 
para discutir e debater o controle e manejo de pragas nas culturas de fei-
jão e soja, principalmente o mofo branco, causado pelo fungo Sclerotínia 

Sclerotiorum, que é uma das principais doenças da cultura da soja e responsável 
pelos prejuízos ocasionados nas últimas safras e pela dificuldade no controle.

Conforme informações do Instituto Biológico de São Paulo, a Sclerotínia Sclero-
tiorum tem como hospedeiros mais de 400 espécies pertencentes a, aproximada-
mente, 200 gêneros botânicos, entre as mais importantes culturas estão, além da 
soja, o feijão, o girassol, o algodão, o nabo forrageiro, o tomate industrial, a batata 

e algumas outras hortaliças.
Já entre outros assuntos tratados durante a reunião do Comitê Tecnológico da 

Copercampos, estavam a ocorrência de pragas como lagartas, danos provocados 
pelo percevejo e o momento de controle e avaliação de incidência dessas pragas.

Ainda estiveram em pauta durante o encontro, a reserva de sementes de trigo 
para a safra 2015.

O Comitê Tecnológico da Copercampos é formado por técnicos em agrope-
cuária, Engenheiros Agrônomos e associados da Copercampos, com suporte do 
Departamento Técnico.
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22 • Institucional

Show de Prêmios Insumos Agrícolas: Copercampos 
irá sortear um trator para os associados

A Copercampos estará lançando no próximo dia 1º de março a promoção 
Show de Prêmios Insumos Agrícolas alusiva aos 45 anos de fundação 
da cooperativa. Ao todo serão distribuídos cinco prêmios, sendo eles: 

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.

“A promoção reforça o comprometimento da Copercampos em oferecer 
produtos mais avançados tecnologicamente e adequados às necessidades de 
nossos associados, pois para assegurar o máximo desempenho na lavoura é 
necessário investir em produtos de qualidade”, enfatiza Luiz Carlos Chiocca, 
Diretor Presidente da Copercampos.

O Show de Prêmios Insumos Agrícolas é uma promoção exclusiva para os 

produtores associados a Copercampos. Para concorrer, os produtores par-
ticipantes terão direito a cupom a cada R$ 1 mil em compras efetuadas e 
responder a pergunta “Quantos anos a Copercampos completará em 2015?”. 
Participam da promoção todos os setores de vendas de Insumos na Coper-
campos. As urnas para depósito do cupom estarão no setor de vendas da 
Matriz, Loja Agropecuária em Campos Novos e as unidades da Copercam-
pos nos municípios de Anita Garibaldi, Barracão (RS), Bom Retiro, Brunópolis, 
Campo Belo do Sul, Curitibanos, Fraiburgo, Ituporanga, Otacílio Costa, São 
José do Ouro (RS) e Zortéa.

O sorteio dos prêmios será realizado no dia 05 de novembro 2015.  O regu-
lamento completo da promoção estará disponível nos próximos dias no site 
www.copercampos.com.br.
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Capacitação em Tecnologia de Sementes de Soja

Institucional •

Funcionários da Copercampos envolvi-
dos na produção de sementes na Matriz 
e nas unidades do Bairro Aparecida e 

Trevo Sul em Campos Novos, Campo Belo do 
Sul e Curitibanos, participaram no dia 13 de 
janeiro em Cascavel (PR) de mais uma etapa 
do Programa de Capacitação em Tecnologia 
de Sementes de Soja realizado pela Syngenta.

O evento teve por objetivo promover atu-
alização técnica aos gerentes, supervisores, 
encarregados e assistentes operacionais dos 
produtores da rede Syngenta de produção, 
além da equipe técnica da Syngenta e áreas 
de suporte, no sentido de incentivar e dire-
cionar a melhoria contínua nos processos 
produtivos de sementes de soja de alta qua-
lidade.

Durante o treinamento os participantes 
receberam orientações sobre os fundamen-
tos em produção de sementes de alta qua-
lidade (Visão de Campo, UBS e Qualidade) e 
informações sobre novas tecnologias em pro-
dução de sementes. 

As palestras foram ministradas pelos con-
sultores Francisco Amaral Villela e Geri Edu-
ardo Meneghello, ambos professores da Uni-
versidade Federal de Pelotas (UFPel).
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