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A Copercampos comemora neste mês de junho duas novas conquistas, a 

primeira foi a certificação da Indústria de Rações junto ao Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA, onde durante uma Audi-

tória de três dias, a Indústria de Rações da Copercampos conseguiu aprovação 
nas três certificações solicitadas, sendo: Boas práticas de fabricação, produção 
de rações com medicamentos veterinários e também está apta à produção de 
rações para suínos exportados, atendendo a exigência de alguns mercados in-
ternacionais. 

A segunda comemoração é a matéria de capa desta edição, a inauguração 
da nova loja dos Supermercados Copercampos, um amplo e moderno espaço 
que conta com uma variada linha de produtos, estacionamento coberto, central 
de compras e também central de distribuição para toda a rede de Supermerca-
dos Copercampos. Além dos setores tradicionais, também conta com praça de 
alimentação e uma agência da Cooperativa de Credito - Sicoop/Credicampos, 
para melhor atender as necessidades dos clientes. 

Parabenizamos e agradecemos a toda a diretoria, gerentes, coordenadores 
e funcionários dos Supermercados, da Indústria de Rações e demais setores que 
de alguma forma auxiliaram para que estas duas unidades conseguissem alcan-
çar o sucesso almejado. A cooperação e a união são fatores essenciais para que 
a Copercampos continue a crescer, buscando novos caminhos e prosperando 
para o desenvolvimento de várias regiões. 

Estamos finalizando a colheita, e mais uma vez podemos dizer, que superou 
as expectativas, tanto na produtividade, quanto no preço. Parabéns a todos os 
associados da Copercampos por mais uma colheita com ótimos resultados. 

Em junho também tivemos um evento com a diretoria da Copercampos, ge-
rentes, assessores conselheiros administrativos e fiscais, para analisar os negó-
cios da cooperativa, os resultados e os investimentos a serem realizados.  Nos 
preocupamos em ter um planejamento bem definido e com a concordância de 
todos, para que a Copercampos se torne cada vez mais sólida e que atenda sem-
pre as necessidades dos nossos associados.

Dia 31 de maio, cinco anos do falecimento do nosso amigo Ivar 
Antônio Machado, e na lembrança sua presença está viva entre 
nós. Amigo de tantas lutas e vitórias, a saudade é uma das formas 

mais belas de expressarmos nossa amizade, e gratidão por toda a dedica-
ção e empenho em fazer da Copercampos uma cooperativa de constante 
crescimento e sucesso.

Na memória guardamos com carinho as boas lembranças e o aprendi-
zado diário que adquirimos com você amigo! Agradecemos pela impor-
tante contribuição para o desenvolvimento da Copercampos, na criação 
de projetos como: O programa de Fidelidade e Bonificação de Sementes, 
assim como participação ativa na Associação Atlética Copercampos.

 Ivar, muito obrigado por fazer parte da Família Copercampos e dedi-
car seus momentos ao crescimento da nossa cooperativa, trazendo bon-
dade e alegria em nossas vidas!

Homenagem ao Amigo Ivar!

• Editorial
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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 negócio 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
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Reunião para a atualização técnica

Institucional •

A Equipe de Engenheiros Agrônomos e Técnicos Agrícolas, de todas as 
unidades da Copercampos participaram durante o dia 20 de maio, de 
uma reunião técnica com as empresas parceiras da cooperativa. De 

acordo com o Coordenador do Departamento Técnico, Marcos Schlegel, o ob-
jetivo do evento foi a atualização técnica, onde cada empresa apresentou seu 
portfólio, afim de repassar aos técnicos seus principais produtos, e novidades 
no manejo de pragas e doenças nas diversas culturas. 

“A equipe técnica precisa estar em constante atualização, conhecendo no-
vos produtos e novas tecnologias que serão aplicados no campo, auxiliando 

os produtores nas suas escolhas, para que realizem o manejo adequado das 
lavouras, visando a qualidade e o aumento da produtividade. E é através de 
eventos como este, que conseguimos juntamente com as empresas parceiras, 
trazer várias informações, sanar dúvidas e ampliar o conhecimento de toda a 
equipe técnica”. Comentou Schlegel.

O evento que foi realizado no auditório da matriz Copercampos contou 
com a participação das empresas: Syngenta, Basf, Bayer, Du Pont, Adama, Mon-
santo, Dow Agrosciences, FMC, e Ihara. E com aproximadamente 50 participan-
tes de diversas unidades da cooperativa.
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O Núcleo Feminino juntamente com o Grupo de Jovens Empreendedores 
da Copercampos - JEC, convidam a todos os associados, funcionários e 
familiares para participar no dia 1º de agosto do evento “Uma Noite em 

Hollywood”, show que será realizado pelo grupo Cantares, onde com interpre-
tações de trilhas e temas de grandes sucessos de Hollywood, promete um show 
de emoções para você e sua família. 

O evento terá início às 19h 29min no Clube Aqua Camponovense. O espetá-
culo que é reservado apenas para associados, funcionários e familiares da Coper-
campos, tem ingressos limitados, portanto garanta logo o seu, no setor de Treina-
mentos, Recepções do Departamento Técnico e Administrativo da Copercampos. 
A organização do evento lembra ainda, que é necessário levar 1kg de alimento não 
perecível e toda a arrecadação será destina a instituições do município.

- Encontro com todos os jovens participantes do JEC dia 26 de julho às 8h 
30min, no Auditório da Copercampos em Campos Novos

- Evento de integração com os jovens da Coopavel, em Cascavel, dias 15 e 16 
de agosto.

O Grupo cantares foi fundado em 1977 pela soprano Maria Geralda 
Cunha e o baixista Geraldo Cunha, e desde então tem se apresen-
tado em diversas cerimônias e eventos corporativos em Patos de 

Minas e diversos estados do Brasil. O Grupo Cantares se apresenta com um 
repertório diversificado desde árias de ópera e Oratórios até grandes clássi-
cos do teatro musical, músicas populares nacionais e internacionais. Aliando 
música e administração, se apresenta em palestras motivacionais para gru-
pos empresariais e diversos eventos corporativos em todo Brasil. O Grupo 
Cantares realiza sistemático trabalho técnico sob direção de Sérgio Cunha e 
propõe sempre um repertório rico, sofisticado e ao mesmo tempo acessível 
a todos os públicos. Fonte: Grupo Cantares. 

Participe e prestigie esse show de emoções que proporcionará a você e 
sua família momentos inesquecíveis!

Funcionários dos Supermercados Copercampos, juntamente com o Dire-
tor Vice-presidente, Cláudio Hartmann, Setor de Marketing, Gerentes e 
Coordenadores, realizaram no dia 27 de maio, reunião para apresentar 

as alterações do cartão de relacionamento da Copercampos CoperClube e os 
novos procedimentos para as lojas dos Supermercados. 

Para atender o novo regulamento, todos os clientes precisam realizar a 
atualização de cadastros e retirar seu novo cartão CoperClube durante o pe-

ríodo do dia 04 ao dia 30 de junho, após esta data apenas o novo cartão será 
válido para o acúmulo de pontos e troca de vale-compras. A substituição é 
simples e deverá ser realizada nos postos de atendimento dos Supermerca-
dos Copercampos.

E você que ainda não tem o cartão CoperClube dirija-se a uma das lojas, 
faça seu cadastro e conheça os benefícios de ser Cliente CoperClube!

Núcleo Feminino e JEC convidam para “Uma Noite em Hollywood”

O novo Cartão CoperClube

Agenda do JEC

Grupo Cantares
Um Toque de Classe com Excelência e Qualidade

Confira agenda de eventos do Núcleo Feminino 
da Copercampos

09/07 - Quarta-feira - reunião 19h14min
1º de agosto Evento NFC e JEC - Grupo Cantares 19h29min
Em agosto - Não haverá reunião   
10/09 - Quarta-feira - reunião 19h14min
08/10 - Quarta-feira - reunião 19h14min
29/11 - SÁBADO - SALÃO PAROQUIAL CAMPOS 9h29min
NOVOS - ENCERRAMENTO ATIVIDADES 2014
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A Diretoria da Copercampos convida a todos os participantes do JEC - 
Jovens Empreendedores Copercampos, para participar no dia 26 de 
julho, do 4º Encontro do programa. 

Para este evento, os coordenadores do programa, estão organização uma 
programação diferenciada para os integrantes do JEC, terão uma manhã de 

atividades ligadas a jogos empresariais com grupos dinâmicos voltados para 
gestão da propriedade e também grupos práticos de estudo. Na edição do 
Jornal Copercampos de julho será divulgada a agenda do encontro.

Lembrando que as participações nos eventos são fundamentais para con-
correr a viagem aos EUA.

Formatura Programa 
Jovem Aprendiz

Jovens Empreendedores Copercampos

Encontro no ano de 2013

Institucional •

A Copercampos juntamente com o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial - Senac e com o apoio do Sescoop/SC, desenvolvem o Pro-
grama Jovem Aprendiz, projeto que visa oportunizar aos jovens o pri-

meiro passo ao mercado de trabalho.  A entrega dos certificados foi realizada 
na sexta-feira (16/05) no auditório João Carlos Bebber. 

Na oportunidade a Psicóloga da Copercampos, Neila Marta Dutra Nunes, 
esteve representando o Diretor Presidente, Luiz Carlos Chiocca, e parabenizou 

aos jovens por mais uma etapa de aprendizado concluída.  “O mercado de tra-
balho está cada vez mais exigente, é necessário que todos os profissionais es-
tejam preparados para os desafios do dia a dia, e nós da Copercampos, através 
do Programa Jovens Aprendiz, buscamos auxiliar a comunidade e estes jovens 
a obter as melhores condições de se desenvolver pessoalmente e profissio-
nalmente. Parabenizamos a todos que se empenharam e aproveitaram esta 
oportunidade de aprender e assim desenvolver suas habilidades”. Destacou.



06

CBOT retorna abaixo dos US$ 4.50/
Bushel com otimismo na safra 2014

• Mercado Agropecuário

O mercado de milho vai convergindo para uma variá-vel de boas 
produções no Hemisfério Norte. Estados Unidos, Europa, Rússia, 
Ucrânia seguem com condições climáticas normais e, após, quatro 

anos de problemas sequentes, as expectativas retomam o otimismo com a 
produção de milho, soja e trigo. Os preços são inversamente proporcionais 
a produções elevadas e ao menos que o consumo surpreenda nos próximos 
meses, o mercado nestas três commodities sugere um ciclo de patamares 
mais baixos em nível mundial. Imaginar ou supor fatores de reversão para este 
quadro é natural, porém, enquanto não surgirem o mercado vai precificando 
a elevação da produção mundial e o reequilíbrio de preços. O caso brasileiro 
no milho parece mais grave, não em função da baixa externa, mas, pelo fato 
de atuarmos com a devida proporção de um exportador ao longo do ano. 
Expectativas, informações internas distorcidas, transferência de notícias 
sempre otimistas aos produtores geram ambientes que deformam o quadro 
real interno brasileiro e impede que as oportunidades de comercialização 
sejam melhor aproveitadas ao longo do ano comercial.

O mercado de milho apresenta um momento de intervalo entre o final 
da comercialização de verão e o início da safrinha no Brasil. Em meio a este 
quadro, há poucos sinais de mudança na orientação dos preços. Porém, é 
claro, a safra do Hemisfério Norte esta apenas sendo plantada e há a variável 
câmbio no Brasil com chances de surpresas a frente. O que já esta consolidado 
é a safrinha brasileira, com riscos bastante reduzidos neste momento. 

O sentimento interno pode sugerir que os preços estão já bastante baixos e 
não haveria espaço para novas fortes quedas. Naturalmente, este é um perfil de 
quem esta observando um mercado sem horizonte de recuperação e procura 
encontrar algum ingrediente improvável para apontar uma alta a qualquer 
momento. De fato, um ano como este esta sujeito a surpresas e reversões em 
casos de fatos novos representativos. Porém, até o momento, nenhuma das 
variáveis possíveis sugere modificar o ambiente depressivo nas cotações no 
curto e médio prazos. Definitivamente, o Brasil precisa colocar volumes na 
exportação e este é o ponto chave para o mercado interno. O câmbio segue 
sendo a variável imprecisa de curto prazo.  

O mercado interno procura refletir os efeitos da combinação da Bolsa de 
Chicago em baixa, patamar do câmbio, preço do porto e referência interna a 
partir da combinação destes fatores. Há certos comentários no mercado de 
que estaríamos em um preço de fundo e abaixo disso será difícil ceder. Bem, 
devemos entender que a safra norte-americana recorde ainda não entrou no 
mercado, a Bolsa de Chicago ainda não testou as mínimas, há poucos fatores 
de clima para afetar a safrinha brasileira, o embarque na exportação é muito 
abaixo do necessário para trazer liquidez ao mercado interno e os preços de 
porto podem ainda ceder ao longo das próximas semanas. Paralelamente, 
apenas o câmbio soa diferente e com certo ambiente de imprecisão em sua 
tendência. Então vamos recapitular os principais indicadores deste momento:

- Câmbio - o mercado está sujeito ao fluxo cambial semanal. Com a balança 
comercial não conseguiu corrigir o seu déficit, o Brasil depende do fluxo de 
capitais. O governo adotou mais uma medida na área eliminando o IOF sobre 
empréstimos internacionais. Por um lado, visa acentuar o fluxo de capitais e 
financiar o rombo em conta corrente. Por outro mostra para o mercado que há 
problemas permanentes e graves e que somente as taxas de juros não estão 
conseguindo corrigir. O câmbio seguirá volátil e poderá se agravar no segundo 
semestre se o fluxo de capitais se tornar negativo. A volatilidade do câmbio 
dependerá agora do fluxo cambial diário. 

• Mercado Agropecuário

Por Paulo Molinari 
Analista de Mercado

Maio fechou com fluxo cambial negativo e foi neutralizado por uma 
leve melhora no saldo comercial, no auge do embarque de soja brasileiro. 
Definitivamente, o Brasil assumiu uma postura importadora em que não 
consegue alterar e por mais que se tente melhorar as exportações, as 
importações não invertem de sentido e não melhoram o saldo comercial 
nacional. Na semana, o câmbio ameaçou superar os R$ 2.30/Dólar novamente, 
mas, foi “salvo” pela surpreendente postura do Banco Central Europeu que 
baixou ao limite as taxas de juros e passou a alavancar a liquidez monetária 
focando o crescimento econômico. Com isso, o spread de taxas de juros entre 
Brasil e Europa se mantém elevado e capaz de atrair capitais. As elei-ções no 
segundo semestre tornam-se um ponto especulativo para o câmbio devido a 
este ambiente do fluxo de capitais.

Se o Banco Central conseguir trazer um otimismo ao mercado no sentido 
de conseguir controlar o processo inflacionário e ao mesmo tempo reduzir o 
rombo nas contas externas, o câmbio poderia dispor de alguma acomodação 
como ocorreu neste primeiro semestre. É sempre mais difícil conter as 
importações no segundo semestre.

- Safrinha - A colheita da safrinha esta começando. Pontos do Paraná, Mato 
Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul devem apresentar entrada de milho a partir 
desta semana. Parte da safrinha do Paraná tem risco de geadas ainda. Porém, a 
frente fria prevista inicialmente para a próxima semana enfraqueceu bastante 
e teremos apenas chuvas no estado, situação que pode, no máximo, atrasar a 
colheita. Então, o efeito clima sobre a safrinha vai perdendo força a partir de agora.

Dependendo dos níveis de produtividade nas lavouras mais tardias, 
poderemos apontar até uma safrinha superior a prevista atualmente. Agora, a 
questão das chuvas regionais e das temperaturas definirá o ritmo de colheita 
nas próximas semanas.

- Exportações - Infelizmente, alguns estados-chave venderam pouco de 
forma antecipada na safrinha 2014. Agora, entrarão no mercado brasileiro 
43 milhões de toneladas nos próximos 90 dias. O fluxo de exportação será 
muito baixo em junho, inferior a 100 mil toneladas. Julho talvez 800 mil 
toneladas no máximo. Agosto e setembro volumes que podem chegar a 1,5 
milhão de toneladas/mês. Após setembro praticamente ainda não há vendas 
na exportação. É demasiadamente discreto o volume para oferecer liquidez 
a forte entrada de safrinha. E este é o grande problema de 2014, o baixo 
compromisso com a exportação em meio à colheita da safrinha. 

A questão básica é que o Brasil vendeu pouco quando os preços nos portos 
chegaram a R$ 30/32/saca para os embar-ques de julho a setembro. Houve 
demanda de exportação, havia compradores no mercado internacional e os 
preços geravam um ambiente interno equalizado com os custos de produção 
apesar de não se mostrarem altos. Agora, os preços chegaram a R$ 26.50/27 
nos portos para os mesmos períodos de embarques. O Brasil continua não 
vendendo a preços mais altos ou a preços mais baixos. Enquanto isso, uma 
safrinha de 43 milhões de toneladas começa a ser colhida e teremos que 
arrumar liquidez para toda esta produção. 

Nesta composição de fatores, temos o câmbio como a variável que pode 
trazer surpresas. Porém, sem comprometi-mento na exportação, o mercado 
dependerá do preço de porto e da demanda internacional para esvaziar o 
excedente interno e parece difícil mudar o rumo dos preços, mesmo por que 
os prêmios ainda estão altos. Depois disso, o mercado dependerá dos Pepros 
do governo, se houver recursos para este mecanismo, já que o governo ainda 
está pagando os contratos de 2013.
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Copercampos realiza reunião com 
chefes de unidades

Institucional •

A diretoria da Copercampos juntamente com a equipe de gerentes e coor-
denadores, realizaram no dia 21 de maio, a reunião com os chefes das uni-
dades da cooperativa. O foco central é repassar as unidades, informações 

de todos os departamentos da matriz, sanar dúvidas, estabelecer metas e também 
ouvir sugestões a fim de melhorar ainda mais a interação entre matriz e unidades.

De acordo com o Diretor Presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca, o 
crescimento da cooperativa depende do empenho e organização de cada unida-
de. “A Copercampos está em constante desenvolvimento, e para que possamos 
crescer com solidez é necessário organização e responsabilidade nas atividades 
desempenhadas. Estamos ampliando e construindo novas unidades para que 
possamos beneficiar nossos associados, oportunizar novos empregos e conse-
quentemente auxiliar no crescimento econômico dos municípios de atuação, con-
tudo para que este sistema funcione é necessário que as unidades correspondam 
com resultados esperados, por isso pedimos aos chefes das filiais que orientem a 
todos os seus funcionários, quanto as normas da empresa, organização de cadas-
tros, trabalhem de acordo com o programa de qualidade total, busquem repassar 
informações adquiridas em cursos de capacitação e aperfeiçoamento, enfim, pe-
dimos que todos preocupem-se em realizar um bom trabalho dentro da unidade 
de sua responsabilidade,  porque através a soma dos esforços de cada um teremos 
o resultado positivo desejado.” 

Na oportunidade também estiveram presentes o diretor Vice-presidente, 
Cláudio Hartmann, e os Diretores Executivos Clebi Renato Dias, e Laerte Izaias Thi-
bes Júnior, repassando informações de suas respectivas diretorias. 

Na reunião foram apresentadas informações da Assessoria da Diretoria, Trans-
porte, Insumos, Financeiro, Operacional, Gestão de Pessoas, Comunicação e Ma-
rketing, Contabilidade e Indústria de Rações.
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A Indústria de Rações da Copercampos participou nos dias 27, 28 e 29 da 
auditoria realizada pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abasteci-
mento – MAPA. A auditoria foi conduzida por 4 Fiscais Federais Agrope-

cuários, que durante estes três dias avaliaram 153 itens do check list da Instrução 
Normativa nº 04, no que se refere às Boas Práticas de Fabricação (BPF), assim 
como a avaliação de todo o processo para evitar a contaminação cruzada das 
rações, com relação a Instrução Normativa nº 65, que refere-se a produção de 
rações com medicamentos veterinários. E também todos os processos para cer-
tificação da Planta Live de ractopamina. 

Após a rigorosa auditoria, a Indústria de Rações da Copercampos obteve ex-
celente nota, classificando-se no grupo 1 com: 84,62 pontos, sendo aprovada 
em todos as certificações solicitadas: 

- BPF: Boas práticas de Fabricação
- Instrução Normativa nº 65: Produção de rações com medicamentos vete-
rinários
- Planta livre de ractopamina: produção de rações para suínos exportados, 
atendendo a exigência de alguns mercados internacionais.
De acordo com o Gerente Agroindustrial, Lucio Marsal Rosa de Almeida, 

através desta certificação a Indústria de Rações está apta a produzir rações de 

excelente qualidade, nas três linhas de produção. “Atualmente a Indústria de ra-
ções da Copercampos, trabalha com a produção de núcleo, produção de rações 
para suínos, bovinos e aves, através desta certificação a Indústria de Rações está 
autorizada a misturar medicamentos em produtos para a alimentação animal 
nas três linhas de produção, assim como, possui a certificação de planta livre de 
ractopamina, onde pode-se produzir ração para suínos exportados.” Comentou 
o gerente que também agradeceu a Diretoria e a todos os funcionários que au-
xiliam para que a Indústria de Rações atingisse seus objetivos.

O coordenador do setor de Gestão da Qualidade, Cristian Rodrigo Venturin, 
destacou o trabalho realizado juntamente com os funcionários da Indústria de 
Rações para chegar ao resultado desejado. “A excelente nota que obtivemos na 
auditoria da Indústria de Rações, foi o resultado da dedicação e do compromisso 
de todos os funcionários que se empenharam em realizar suas atividades dentro 
das normas, buscando sempre a segurança e a qualidade das rações. Também 
contamos com total apoio da direção a qual não mediu esforços para que obti-
véssemos esse excelente resultado”. Ressaltou Cristian

Já o Responsável Técnico da Indústria de Rações, Odair Pavan agradeceu a to-
dos que estiveram envolvidos neste processo de certificação, parabenizando-os 
pelo empenho e dedicação no trabalho realizado e excelente resultado obtido.

• Certificação

Indústria de Rações Copercampos é aprovada 
em auditoria realizada pelo MAPA

Auditores do MAPA e equipe da Copercampos

Equipe da Indústria de Rações, e Sistema de Gestão da Qualidade
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Programa de Fidelização 
Copercampos

Parabéns ao Sistema Cooperativista

Institucional •

A Copercampos convida você, sócio Fidelizado, para participar do jantar 
de Bonificação do Programa de Fidelização. Evento que será realizado 
no dia 03 de julho, às 19 horas, no Salão Paroquial de Campos Novos. E 

para os associados que ainda não são fidelizados, conheçam como funciona o 
Programa e os benefícios de ser Sócio Fidelizado da Copercampos.

Conheça os benéficos de ser Sócio Fidelizado
Único entre as cooperativas brasileiras, o Programa de Fidelização, busca 

valorizar os associados que assumiram o compromisso de adquirir insumos e 
comercializar toda a produção da safra na cooperativa. No ano de 2013, a Co-
percampos distribuiu mais de R$ 5 milhões entre os associados que aderiram 
ao programa. Além deste benefício, o programa ainda oferece aos seus asso-
ciados a preferência para produzir sementes, assistência técnica direta, crédito 

rotativo facilitado com base na conta capital integral, cursos técnicos, adminis-
trativos, financeiros e outros, informações diárias de mercado e participação 
em viagens técnicas e eventos.

Como funciona Programa de Fidelização Copercampos
Para participar do Programa de Fidelização da Copercampos é necessário as-

sinar o termo de adesão ao programa, que tem validade de dois anos. O cálculo 
para a bonificação da fidelização é baseado na movimentação econômica do 
exercício anterior, como por exemplo, aquisição de insumos, vendas de cereais, 
compras nas lojas agropecuárias, posto de combustíveis e supermercados. 

Lembrando que o termo para adesão de fidelização/2014 está disponível 
nos Departamentos Técnicos da Copercampos na matriz e nas filiais e deverá ser 
assinado até 31/12, para participar da bonificação, a ser paga em julho de 2015.

Um sistema sólido, construído através da superação coletiva. Com ações voltadas para unir e pro-
mover o desenvolvimento social, cultural e econômico; O cooperativismo vive momentos de 
glória graças ao comprometimento de seus participantes. Suas ideias são focadas na participa-

ção democrática, solidariedade, independência e autonomia.  O Cooperativismo é visto como uma filo-
sofia de vida, um movimento que consegue unir o bem estar social com o desenvolvimento econômico. 

O Dia Internacional do Cooperativismo, que será comemorado em 05 de julho, traz mais uma vez 
à sociedade os conceitos e valores aplicados diariamente pelas cooperativas deste sistema que agrega 
valor e promove o sucesso, visando às necessidades do todo e não apenas o lucro. Enfatizando a busca 
pelo desenvolvimento conjunto e não individual. São através de fatores como estes, que fazem do coo-
perativismo um sistema de grande sucesso empregado no mundo todo.

Este ano o Dia Internacional do Cooperativismo traz como tema: “As Cooperativas conquistam de-
senvolvimento sustentável para todos”, tema que remete ao conceito de inclusão das questões ambien-
tais, econômica e social de forma sustentável. Preocupando-se com as necessidades humanas e com o 
bem estar social.

Arquivo 2013 - Jantar de Fidelização
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Inauguração da nova e moderna loja dos 
Supermercados Copercampos

A Copercampos inaugurou no dia 03 de junho, uma nova loja dos Su-
permercados Copercampos, o moderno investimento que teve suas 
obras de reforma e ampliação iniciadas em janeiro deste ano, conta 

com 1500m de área de vendas, 600m de área de apoio e um deposito com 
área de 1500m, além de uma Central de Distribuição para toda a rede de 
Supermercados Copercampos.

O novo e moderno investimento, localizado no Bairro Aparecida, em Cam-
pos Novos foi estrategicamente instalado para atender toda a cidade, em es-
pecial aos clientes dos bairros Jardim Bela Vista, Bairro Aparecida, São José 
Operário, Integração, Colina das Flores, São Sebastião e também ao centro e 
demais bairros. Para maior comodidade de seus clientes, a nova loja da rede 
de Supermercados além de contar com os setores tradicionais, possui também 
área de alimentação em anexo a padaria com um cardápio variado e uma vasta 
linha de produtos, preços e promoções. A obra contou com um investimento 
de aproximadamente R$12 milhões e proporcionará em torno de 80 novos em-
pregos, também contará com uma central de compras e de distribuição para 
a rede de supermercados Copercampos. Outro diferencial é o estacionamen-
to coberto que conta com espaço total para 200 vagas, proporcionando aos 
clientes, maior conforto e segurança na realização de suas compras. 

A solenidade de inauguração teve a presença de autoridades públicas, 
membros da diretoria, pároco, gerentes, funcionários, e clientes. O Diretor 
Presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca, ressaltou este novo inves-
timento como uma obra realizada para atender as famílias de nosso municí-
pio. “É com muita alegria que estamos inaugurando, esta nova loja, um local 

amplo e moderno, feito para atender às necessidades de todas as famílias 
dos nossos clientes, com garantia de bons preços e produtos de qualidade, 
reforçando o compromisso da Copercampos com a comunidade de Campos 
Novos e região”. Comentou 

O Diretor Presidente Luiz Carlos Chiocca destacou ainda que a Copercampos 
está em constante crescimento na área de grãos e beneficiamento de semen-
tes, contudo um dos objetivo dos membros da diretoria e conselheiros é focar 
também na expansão em lojas agropecuárias e supermercados, “Além deste Su-
permercado inaugurado em Campos Novos, investimos na construção de uma 
moderna Loja Agropecuária em Ituporanga, e mais um Supermercado em Ota-
cílio Costa, assim estamos fazendo com que a Copercampos cresça, amplie suas 
áreas de negócios, gerando benefícios aos municípios de atuação, e atendendo 
as necessidades de seus associados e clientes.” Finalizou Chiocca.

Além das compras realizadas diretamente nas duas lojas dos Supermer-
cados da Copercampos, os clientes ainda contam com os programas de com-
pras Online através do site www.supermercadoscopercampos.com.br ou 
Televendas pelos telefones 3541-6774 (loja Centro) e 3541-6776 (loja Bairro 
Aparecida). Você pode fazer suas compras na comodidade de sua casa. Taxa 
de entrega R$ 2,50 e nas compras acima de R$ 50,00 a entrega é grátis.

As promoções, novidades, receitas, dicas e muito mais estão disponibili-
zados no site e também no Facebook (Fanpage) dos Supermercados.

O horário de atendimento para a nova loja segue de acordo com o Sin-
dicato do Comércio e CDL, com início às 8h 30min até as 20h sem fechar ao 
meio dia.
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Diretor Executivo Clebi Renato Dias

Diretor Presidente, Luiz Carlos Chiocca Pároco, Genoir Pietra fez a benção à nova loja
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Funcionários da Suinocultura participaram 
de treinamento de Biossegurança

Gerente Agroindustrial Lucio Marsal Rosa de 
Almeida

Sanitarista Elaer Carvalho de Matos

Gerente Agroindustrial Lucio Marsal Rosa de Almeida

No dia 07 de maio, funcionários das Granjas:  Floresta, Pinheiros, Ibicuí 
e também equipe técnica do Departamento de Suinocultura e Ges-
tão da Qualidade, estiveram participando de uma apresentação sobre 

normas de Biossegurança. O evento foi realizado no auditório da Matriz e teve 
como principal objetivo repassar aos funcionários, medidas de segurança con-
tra diversas doenças, principalmente o Vírus da Diarreia Epidêmica dos Suínos 
(PEDv), doença que vem causando prejuízos incalculáveis à produção de suí-
nos em diversos países.

De acordo com o Sanitarista do Departamento de Suinocultura, Elaer Car-
valho de Matos, não existem casos registrados no Brasil, contudo a melhor 
forma de prevenção é através de medidas de biossegurança. “Como não exis-
te vacina para a PEDv, a única forma de prevenção é através de medidas de 
biossegurança, especialmente evitar o uso de ração com produtos de origem 
animal como plasma, farinha de carne, farinha de sangue, e farinha de vísce-
ras”. Comentou Elaer. 

 

Características do Vírus?
É um Coronavirus, causa nos suínos, vômito, diarreia e inapetência. Altos 

níveis de excreção, causa alta mortalidade, chegando a 100% em leitões de 
maternidade nas primeiras quatro semanas.

Formas de transmissão?
Transmissão direta via fecal-oral e alto potencial de transmissão indireta 

(transporte, ar, pessoas, ração).  A transmissão deste vírus ocorre nos suínos de 
todas as idades.

Sobre a doença:
De acordo com informações, a doença começou sua manifestação em 

maio de 2013 na suinocultura norte-americana, e em poucos meses já atingiu 
vários estados do país.

Prejuízos:
Cerca de 7 milhões de leitões morreram nos EUA devido a este vírus que 

vem se espalhando de maneira devastadora em diversos países do continente 
americano e asiático.
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Copercampos participou do 
Fórum de RH - Syngenta

Acadêmicos da UDESC visitaram a Copercampos
Acadêmicos do Curso de Agronomia da Universidade do Estado de San-

ta Catarina - UDESC de Lages estiveram visitando e conhecendo os pro-
cessos de produção de sementes e armazenagem da Copercampos. 

Recepcionados no auditório da matriz no dia 30 de maio, os acadêmicos do 
Centro de Ciências Agroveterinárias - CAV puderam conhecer e tirar suas dúvi-

das a respeito da produção, qualidade e armazenagem de sementes, apresen-
tadas pelo Engenheiro Agrônomo, Marcos André Paggi. Os acadêmicos ainda 
conheceram a parte de análise de sementes que foi apresentada pela Enge-
nheira Agrônoma Larissa Fatima Bones, e acompanhar os processos na Uni-
dade de Beneficiamento de Sementes da Copercampos no Bairro Aparecida.

Institucional •

Nos dias 15 e 16 de maio, a Coordenadora de Treinamentos, Carolini 
Aparecida Berlanda e a Coordenadora do Setor de Gestão de Pessoas, 
Vânia de Fátima Basílio, estiveram participando do Fórum de RH - Syn-

genta na cidade de Curitiba. 
Na oportunidade foi apresentado um pouco mais da história da Coper-

campos, estrutura administrativa, áreas de atuação e negócios, assim como 
políticas na gestão de pessoas e ações de treinamento e desenvolvimento que 
a empresa utiliza para o desenvolvimento e capacitação de seus funcionários, 
destacando o Programa de Educação Continuada em Gestão Empresarial, ( 
PEC e Mini PEC), projetos realizados em parceria com a Syngenta e MPrado, 
onde 71 funcionários da cooperativa tiveram a oportunidade de aprender e 
desenvolver técnicas de liderança, comunicação interna mais focada e efetiva, 

integração entre as unidades, autoconhecimento, enfim, diversos fatores que 
auxiliaram para  melhorias na qualidade no desenvolvimento das atividades 
tornando um trabalho mais produtivo com resultados satisfatórios. 

De acordo com a Coordenadora de Treinamentos da Copercampos, Caro-
line Aparecida Berlanda, tanto o PEC quanto o Mini PEC conseguiram atingir 
seus objetivos e desenvolver em seus participantes a capacidade de gestão 
e liderança de equipe, “O Programa de Educação Continuada em Gestão Em-
presarial, foi realmente um sucesso e através do Fórum de RH da Syngenta, 
conseguimos demonstrar um pouco do trabalho que foi realizado através de 
disciplinas que discutiram diversos assuntos importantes para a qualificação e 
aprendizado de todos os participantes.” Comentou Carolini.
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Cartão de Identificação dos Associados

Feira Internacional de Negócios Cooperativos - Expocoop 2014

A Copercampos buscando sempre atender 
seus sócios com dedicação e qualidade, está 
iniciando a atualização dos cadastros de seus 

associados. Através desta atualização será possível a 
organização de dados como endereço, telefone e 
número de dependentes. Através deste processo 
também a cooperativa estará se adequando as exi-
gências do e-Social.

A atualização também será essencial para o re-
cebimento do Cartão do Associado, que terá seu 
lançamento no evento da Fidelização. O Cartão do 
Associado, além de ser uma forma de identificação, 

ainda auxiliará na organização de convites para fes-
tas e eventos coordenados pela cooperativa. A partir 
do lançamento do cartão, só poderão participar de 
eventos como Bonificação de Sementes e Confra-
ternização de final de ano, associados que tenham 
atualizado seu cadastro e possuírem o Cartão de 
Associado da Copercampos. A atualização pode ser 
feita em qualquer uma das unidades da cooperativa, 
sendo necessário que o sócio apresente uma foto 
3x4. Para mais informações entrar em contato com 
a Eliane Carniel França, no Setor de Cadastro - Dep. 
Financeiro ou pelo telefone 49-3541-6025.

O Diretor Vice-presidente, Cláudio Hartmann, juntamente com o Gerente Adminis-
trativo Ademir Carlesso e a Assessora da Diretoria Executiva, Alessandra Aparecida 
Fagundes Sartor, estiveram participando da Expocoop - Feira Internacional de Negó-

cios Cooperativos realizada em Curitiba. 
O principal foco da Expocoop 2014 é oportunizar às 

cooperativas um espaço para que possam apresentar 
suas mais recentes inovações e criar uma plataforma de 
negócios entre produtores e o mercado de consumo. É 
uma feira destinada a promover produtos e serviços de 
cooperativas de todos os setores. Promovendo assim o 
crescimento e desenvolvimento das cooperativas, ex-
pandindo o comércio intercooperativo e consolidando 
contatos e novas oportunidades de negócios.

Assessora da Diretoria Executiva, Alessandra A. Fagundes
Sartor e Diretor Vice-presidente, Cláudio HartmannGerente Administrativo Ademir Carlesso
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Sementes Nexsem na Copercampos

No dia 09 de junho a Diretoria da Copercampos juntamente com Téc-
nicos Agrícolas, Engenheiros Agrônomos, e também associados da 
cooperativa, estiveram reunidos com a equipe técnica da empresa 

Nexsem, para realizar o registro das primeiras sementes- Nexsem produzidas 
pela cooperativa no país. De acordo com o Supervisor de Desenvolvimento da 
Nexsem, Elias Miguel Titton, a empresa fundada em setembro de 2013, tem 
muito agradecer a Copercampos e aos produtores associados que aceitaram 
o desafio de serem os primeiros multiplicadores de sementes Nexsem. “Fo-
ram produzidas na cooperativa, 50 mil sc de semente de soja dos seguintes 
materiais (Nex 457 IPRO, Nex 458 RR e Nex 467 RR). A Nexsem ainda possui 3 
híbridos de milho (Nex 5466PW, Nex 5566PW e Nex 5617PW). Em nome do Di-
retor Comercial da Nexsem, Marcelo de Oliveira, agradecemos o compromisso 
firmado, e desejamos que nas próximas safras estejamos unidos e fortalecidos 
gerando resultados.” Comentou Elias Miguel Titton, convidando a todos os 
produtor para conhecer os materiais da empresa.

Institucional •
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Dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
- IBGE, apontam a safra 2013/2014 como uma das melhores safras rea-
lizadas nos últimos anos no município de Campos Novos, nos fatores 

de rendimento médio e área plantada.
De acordo com a equipe Técnica da Copercampos, não apenas em Cam-

pos Novos, mas também nas outras regiões de atuação da cooperativa, a safra 
ocorreu de forma normal e equilibrada, com condições climáticas favoráveis e 
tecnologias sendo aplicadas no campo de maneira correta e precisa, os resul-
tados mostraram excelentes índices de produtividade.

Destaque para a cultura da soja que devido a ataques de pragas e doenças, 
fez o custo final da lavoura aumentar, porém o produtor juntamente com o 
acompanhamento da equipe da assistência técnica, investiu na aplicação de 
tecnologias às lavouras, garantido um aumento de 5 a 10 sacos por hectare, 
fechando uma média produtiva de 63sacos/ha.

O milho teve uma excelente produtividade, sem muitas perdas devido ao 
clima ou doenças, a cultura fecha a safra 2013/14 com uma média produtiva de 
160 sacos/ha. Já a cultura do feijão, foi a que mais sofreu com fatores climáticos 
e ataque severo de pragas de difícil controle, fatores que acabaram influen-
ciando em uma produtividade abaixo da média esperada. A cultura registrou 
média produtiva de 33 sacos/ha.

Resultados da safra 2013/14
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Acadêmicos da UFSC conheceram processo de produção, 
qualidade e beneficiamento de sementes da Copercampos

Acadêmicos da 9ª fase do curso de Agronomia da Universidade de Fe-
deral de Santa Catarina - UFSC, estiveram no dia 22 de maio visitando 
as instalações e conhecendo um pouco mais sobre a história, área de 

negócio e de atuação da Copercampos. 
Na oportunidade os acadêmicos foram recepcionados no auditório da ma-

triz pela Coordenadora de Comunicação e Marketing, Maria Lucia Pauli que 
através do vídeo institucional apresentou aos visitantes as principais ativida-
des e projetos desenvolvidos pela cooperativa. Os alunos contaram também 
com a participação do Engenheiro Agrônomo, Marcos André Paggi, que re-
passou informações sobre todo o processo de produção, controle e beneficia-

mento de sementes da Copercampos, explicando desde a escolha da varieda-
de, feita juntamente com os produtores multiplicadores, cadastros de campos 
de sementes, vistorias, liberação da área e todo o processo de recebimento e 
beneficiamento nas Unidades de Beneficiamento de Sementes - UBS.

Já Engenheira Agrônoma e responsável técnica pelo Laboratório de Aná-
lise de Sementes da Copercampos, Maria Luiza Guizzardi Carlesso apresentou 
aos visitantes, os processos e testes realizados para a aprovação da qualidade 
das sementes produzidas na cooperativa. Os acadêmicos ainda conheceram 
as Unidades de Beneficiamento de Sementes - UBS, da matriz e da unidade 35 
no Bairro Aparecida.

Institucional •

Associados são premiados em Feira do Terneiro em Campos Novos
Realizado no dia 17 de maio a feira do Terneiro (a) no Parque de Expo-

sições Leônidas Rupp em Campos Novos. No evento foram premiados 
pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Campos Novos, os melhores lo-

tes de terneira, terneiros e novilhas. O associado da Copercampos, Jean Carlos 
Dogenski, recebeu o prêmio pelo melhor lote de terneiros.  Com o segundo 
melhor lote foram premiados os associados Daniel e Emanuelle Dalagnol que 

também receberam premiação pelo melhor lote de novilhas. Já com o melhor 
lote de terneiras foi premiado o criador José Zeferino Pedroso. 

O evento recebeu a inscrição de 512 animais, onde 377 foram apresenta-
dos no leilão que teve um aproveitamento de 100%, com a comercialização 
de todos os animais colocados à venda, e um movimento de financeiro de R$ 
451.140,00. Além dos terneiros e terneiras também foram a leilão 50 novilhas.
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A Loja Agropecuária da Coper-
campos, (filial 23) de Campos 
Novos, entregou no dia 20 de 

maio brinde ao produtor e cliente, 
Eduardo Bordin. A premiação foi re-
ferente a compra de produtos vete-
rinários Dectomax - Zoetis Indústria 
de Produtos Veterinários. Eduardo 
Bordin foi contemplado com um Co-
oler Térmico Dectomax.

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

14/06 João Xavier Teixeira Brusque
14/06 Arceli Deuner Campo Belo do Sul
14/06 Sady Antônio Deitos  Campos Novos
14/06 José Antônio Chiochetta Campos Novos
14/06 João Pedro Brunetto Erval Velho
15/06 Adelar Amantino Antunes Gloria De Dourados - MS
15/06 Gilvane Gauger  Campos Novos
15/06 Gledson Junior Bitarelo Klein Campos Novos
16/06 Ary Varela Ramos Anita Garibaldi
16/06 Belirdes Betiolo Tormen Campos Novos
16/06 Francieli Bulla Erval Velho
17/06 Rodrigo Roveda Campos Novos
18/06 Manoel Osorio da Silva Passos Vargem
18/06 Zozino Guimaraes Bueno Barracão
18/06 Celio Roberto Zornitta Tangará
19/06 João Batista José Rodrigues Anita Garibaldi
19/06 Walmir da Silva Campos Novos
20/06 Rodolfo Manfroi Lages
20/06 João de Oliveira Zortéa
21/06 Vilmar Vieira Branco Lages
21/06 Albino de Mattias Celso Ramos
21/06 Sérgio Antônio Andrioni Campos Novos
21/06 Flavio Luiz Iacobucci São Paulo
21/06 Ivando Luiz Zanchett Abdon Batista
21/06 Luiz Alves Gonçalves  Campos Novos
21/06 Idacir Klein Campos Novos
21/06 Renato Luiz Savaris Campos Novos
21/06 Fiorindo Paulo Tormen Brunópolis
22/06 Dioni João de Giacometti  Campos Novos
22/06 Paulino Dal Piva Campo Belo do Sul
23/06 Maurino Rech Curitibanos
23/06 Valdeni Cordeiro dos Santos Campos Novos
24/06 João Batista Machado Campos Novos
24/06 Pedro Aldair da Silva Campos Novos
25/06 João Maria Ribeiro I Monte Carlo
26/06 Lindomar Deodoro Chiochetta Vargem
26/06 Pedro Fagundes Campos Novos
26/06 Adelmino Gatti Ibiam
26/06 José Antônio da Silva  Brunópolis
26/06 Emerson Ari Souza Matos Vargem
27/06 Antônio de Jesus Gonçalves Thibes Campos Novos
27/06 Leonardo Zanatta Correa Brunópolis
27/06 Mauricio Vitorio Rovea Recalcatti Campos Novos
28/06 Moacir Marin  Campos Novos
28/06 Luciana Aparecida de Almeida Tessaro Campos Novos

28/06 Aldanir Grassi  Campos Novos
28/06 Ricardo Henrique Ribeiro Campos Novos
29/06 Pedro Paulo Antunes Anita Garibaldi
29/06 Elieu Retore Campos Novos
30/06 Odilson Milani  Abdon Batista
30/06 Roberto Pauletti  Tangará
30/06 Emanuelle Maracci Dallagnol de Almeida Campos Novos
01/07 Laurindo Tormen Brunópolis
01/07 Vilmar Antônio de Matos Anita Garibaldi
01/07 Hernani Drissen de Farias Curitibanos
01/07 José Gilberto do C.A. Ribeiro  Curitiba - PR
02/07 Gervásio Rosa de Almeida Barracão
02/07 Dolvino Gris Vargem
02/07 Eder dos Anjos Fogaça Brunópolis
02/07 Antônio Marcos Antunes  Campos Novos
02/07 Viviane Rodrigues Lima Raysel Campos Novos
03/07 Adão Da Silva Curitibanos
03/07 Cristian Cezar de Oliveira Piaia Ibiam
04/07 Ernesto Bernardelli Campos Novos
04/07 Irineu Antônio Francelino Reinaldo Abdon Batista
04/07 Arno Rui Schaly  Campos Novos
04/07 Edimo Pereira Nunes Barracão
05/07 Jair Canuto Campos Novos
06/07 Enio Alves de Oliveira Lages
06/07 Nelcir Carmen Locatelli Campos Novos
06/07 Solange Aparecida Nohatto Campos Novos
08/07 Lealdino Neris Motta Anita Garibaldi
08/07 Sonia Mara da Silva Carneiro Florianópolis
08/07 Vilmar Odorissi  Ibiam
08/07 Magno Peliccioli Erval Velho
08/07 Junior Carlos da Silva Campos Novos
08/07 Lucas Tormen  Brunópolis
09/07 Maria Panisson Chiochetta Campos Novos
09/07 João Clemente de Moraes Cerro Negro
09/07 Sérgio Matos Lages
09/07 Dugair Rogerio da Rosa Brunópolis
09/07 Marcos Bilck  Campos Novos
10/07 Laurindo Ferreira Lopes  Campos Novos
10/07 Nilton Rogério Antunes Balneário Camboriú 
10/07 Marcio Smentkoski Curitibanos
10/07 Fábio Raul Schutz Trombudo Central
11/07 Hugo Leopoldo Klein  Campos Novos
11/07 Valderi Correa Becker Campos Novos
11/07 Edson Klein Campos Novos
11/07 Giovani Dogenski Vargem

• Variedades

Modo de Preparo:
1. Pegue a peça de picanha suína (que já vem temperada) coloque
sobre um papel alumínio (dentro de uma assadeira forrada).
2. Faça uma pastinha com o alho e o suco de limão e espalhe
por cima da carne.
3. Feche o papel alumínio e leve para assar em forno pré-aquecido alto por uns 40 minutos. 
4. Retire o papel alumínio, volte a picanha na assadeira, espalhe a mandioca cozida ao lado, regue os pedaços 
de mandioca com margarina e polvilhe orégano. 
5. Deixe no forno até a carne ficar douradinha e crocante (por causa do alho). 
6. Fatie e sirva com arroz branco, salada verde e limão.

Ingredientes
- 1 peça de picanha suína temperada 
(aproximadamente 1,2 kg);
- Suco de 1 limão;
- 6 dentes de alho grandes amassados;
- 500 g de mandioca cozida com água e 
sal e cortada em palitos;
- 1/2 xícara (chá) de margarina derretida;
- Orégano a gosto.

Picanha Suína

Cliente da Loja Agropecuária recebeu brinde
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20 • Associado do Mês

A matéria deste mês traz como foco principal a pecuária, uma das ativida-
des que também auxiliou no crescimento e desenvolvimento do muni-
cípio e que imperava na região antes da expansão da agricultura.  Para 

a realização da matéria, conversamos com os Associados Daniel Dallagnol e sua 
filha, Emanuelle Maracci Dallagnol de Almeida, ambos associados da coopera-
tiva. Pai e filha nos contaram as principais atividades realizadas na propriedade 
Querência Santa Clara, localizada em Campos Novos.

A Querência Santa Clara 
“A Querência Santa Clara é uma propriedade de médio porte, há alguns anos, 

percebemos a necessidade de diversificar nossas atividades tornando-a assim, via-
velmente econômica e mantendo-se ativa no acirrado mercado do Agronegócio. 
Desta maneira investimos nas atividades da pecuária e suinocultura. No ano de 
2000, compramos nosso primeiro animal PO (Puro de Origem) da raça Limousin, 
(chamava-se Katyra TE São Luiz e deixou 80 animais PO) e algumas vacas cruzadas 
para criar terneiros. Com o passar dos anos, buscando aprimorar nosso plantel e 
atender nossos clientes, começamos criar as raças Simental e Angus”.

Atividades desenvolvidas na propriedade
“Além da atividade na área de suinocultura e lavouras, na Querência Santa 

Clara, destacamos o trabalho desenvolvido na pecuária. A pecuária da Querên-
cia Santa Clara é trabalhada de maneira muito especial e profissional. Existem 
três pilares essenciais para a realização nesta atividade: Genética + Alimen-
tação + Amor. Estes três fatores são extremamente importantes e necessários 
para alcançarmos nossos objetivos: alta produção em tempo reduzido, padroni-
zação e resultados econômicos viáveis”. Destacou o Sr. Daniel Dallagnol.

Atualmente, a Querência Santa Clara trabalha com dois seguimentos dentro 
da pecuária como explica Emanuelle Dallagnol de Almeida: Gado PO (Puro de 
Origem) das raças Limousin, Simental e Angus: “Nesta categoria todos os ani-
mais são registrados nas Associações Brasileiras dos Criadores das Raças Limou-
sin, Simental e Angus. Para melhorar seu potencial genético utilizamos a técnica 
de coleta de embriões, buscando sêmen e embriões dos melhores touros e ma-
trizes do mundo. Assim, vendemos reprodutores e matrizes registradas, aptos 
a produzir produtos com a mais alta qualidade. Todos os animais são criados a 
campo com suplementação mineral”. Comentou.

Gado de corte
“A Querência Santa Clara faz o ciclo completo, cria, recria e engorda. Com 

suas matrizes produz 100% de seus terneiros. Neste setor, utilizamos a técnica 
de IATF (Inseminação Artificial de Tempo Fixo) em todas e matrizes com repasse 
com seus próprios touros, produzindo terneiros padronizados e com alta genéti-
ca. Devido ao espaço reduzido a campo, criamos terneiros confinados, otimizan-
do seu espaço e aumentado sua produção”. Finalizou Emanuelle.

O excelente padrão genético e a alimentação dos animais 
“Quanto a questão da genética, buscamos em diversas empresas e criadores 

reconhecidos mundialmente, além de visitas técnicas nos Estados Unidos, Ar-
gentina, Uruguai e Rio Grande do Sul. Já a alimentação dos animais confinados, 
firmamos uma parceria com a Copercampos, a qual, após análise dos produtos 
disponibilizados (silagem e grão úmido), desenvolveu um concentrado de alta 
performance específico para a propriedade. Juntamente com a Equipe técnica 
da Copercampos estamos buscando através da ração, uma alimentação segura, 
que auxilie no ganho de peso dos animais no menor tempo possível; Nossas 
expectativas é um peso médio de 500kg em um período de 14 a 16 meses”.
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Ampliação Associação Atlética 
Copercampos

Equipe de futsal sub 15 da Copercampos

Buscando sempre atender as necessidades e trazer benefícios aos seus 
associados, a Associação Atlética Copercampos, iniciou as obras de 
ampliação e melhorias na sede social.  De acordo com o Presidente da 

AACC, Edmilson José Enderle, a obra irá proporcionar um espaço ainda melhor 
para a realização de festas e eventos, “Estamos trabalhando e investindo em 
melhorias para trazer maior comodidade aos nossos associados, com esta am-
pliação conseguiremos atender com qualidade eventos com maior número de 
participantes”. Comentou.

De acordo com o Tesoureiro da AACC, Glademir Antônio Becker, o investi-
mento na ampliação será de aproximadamente R$ 70 mil, destacando também 
a aquisição de três novas mesas de sinuca, com um investimento de R$ 4.200.

Na tarde de 29 de maio, o Presidente da AACC, Edmilson José Enderle, a 
Vice-presidente Rita Canuto e o Tesoureiro, Glademir Antônio Becker estive-
ram conferindo as obras de ampliação e as novas aquisições, que estão à dis-
posição de todos os associados da AACC.

A Equipe da Escolinha de Futsal da Copercampos participou no dia 18 de 
maio do Circuito Catarinense de Futsal, na cidade de São Cristovão do 
Sul. O Campeonato que é realizado em 12 cidades do estado, envolveu 

diversas equipes nas categorias masculino e feminino.
Na disputada da categoria sub 12 a Equipe da Escolinha de Futsal da Co-

percampos enfrentou times da cidade de Lages e São Cristovão do Sul, onde 
conquistou o 3º lugar na competição. Já na categoria sub 13 os atletas disputa-
ram contra as equipes de Ponte Alta e São Cristovão do Sul, e conquistaram o 
2ª lugar do Circuito Catarinense de Futsal.

Institucional •

Diretoria confere novas aquisições da AACC

Ampliação da Associação Atlética Copercampos
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No sistema de produção de suínos atual é constante a preocupação em 
se atingir as melhores condições de ambiência dos leitões ou se chegar 
muito próximas a elas. A ambiência está diretamente relacionada a tem-

peratura de conforto dos suínos e a qualidade do ar, entre outros fatores, como 
densidade animal e possibilidade do suíno expressar seu comportamento nato. 
Uma vez não atingido essas condições, o desempenho final dos suínos não será 
bom. Quanto mais próximo das melhores condições de ambiência melhor será o 
desempenho zootécnico dos suínos, fato que implica diretamente sobre o rendi-
mento financeiro.

No inverno os cuidados nas granjas de terminação estão voltados principal-
mente sobre a temperatura no interior da pocilga. Abaixo segue a tabela com a 
temperatura ideal do ambiente de acordo com o período de alojamento na fase 
de crescimento e terminação do suíno. Nessa época do ano onde a temperatura 
ambiente muitas vezes chega próximo a 0ºC as cortinas são mantidas na maior 
parte do tempo fechadas, isso para se tentar proporcionar um ambiente mais 
aquecido para os animais.

Porém, uma vez priorizando um dos parâmetros de ambiência é comprometi-
do outro parâmetro: a qualidade do ar. Com as cortinas muito fechadas, a concen-
tração de gases gerados pela fermentação das fezes e urina dos próprios suínos, 
é sempre maior do que no verão, quando os dias são mais quentes, e as cortinas 
ficam mais abertas facilitando a troca de ar no interior da pocilga. Além disso, com 
as cortinas mais fechadas, se tem o acúmulo de poeira no interior da pocilga, como 
no piso das baias, sobre muretas e corredores, como o registrado na foto abaixo.

Estudos apontam que o excesso de gás e poeira provoca danos a mucosa na-
sal, favorecendo o aparecimento de doenças respiratórias, como espirros, tosses e 
pneumonias. E com isso, o desempenho dos suínos fica comprometido.

Frente ao exposto, qual seria o parâmetro de ambiência que se deve seguir? A 

resposta correta: os dois parâmetros citados acima. E então, como conciliar tem-
peratura ideal e qualidade do ar no inverno? A tarefa não é simples, mas abaixo 
estão listadas algumas ações que devem ser tomadas para dar uma boa condição 
de ambiência aos suínos:
 Nas horas mais quentes do dia abrir um pouco a cortina para fazer a reno-

vação do ar.
 Não permitir que o vento e a chuva incidam diretamente sobre os animais.
 De 2 a 3 vezes por semana varrer as baias, por cima das muretas e corredores 

para eliminar o acumulo de poeira.
 Evitar o acumulo de fezes e urina (cascão) nas baias para minimizar a con-

centração de gases.
 Estar sempre atento com relação à altura das cortinas, pois existe uma varia-

ção muito grande de temperatura durante o dia.
Vale lembrar que para que esse manejo seja possível ser adotado com sucesso 

as instalações e cortinas devem estar em boas condições.

Manejo de inverno: como minimizar os impactos da 
baixa temperatura sobre o desempenho dos suínos

Temperatura de conforto para diferentes períodos de Alojamento
 Período de Alojamento Máxima Mínima
 0 a 25 dias 24ºC 20 ºC
 26 a 50 dias  22 ºC 18 ºC
 51 a 75 dias 20 ºC 16 ºC
 76 a 100 dias 18 ºC 14 ºC
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Funcionários participaram de Treinamento Vivencial

Campeonato Estadual de Futebol Amador

Funcionários do Departamento Administrativo e Assessoria da Diretoria Exe-
cutiva participaram nos dias 31de maio e 1º de junho de um treinamento 
Vivencial em São Miguel do Oeste.  O treinamento foi coordenado pela em-

presa DATRILHA Treinamentos e contou com a participação de 35 funcionários.
De acordo com a Coordenadora de Treinamentos da Copercampos, Caroli-

ni Aparecida Berlanda, durante as atividades, que são desenvolvidas ao ar livre, 
a equipe de funcionários conseguiu sair um pouco da rotina diária e fortalecer a 
autoestima, bem como a integração do grupo, solidificando o espírito de equipe e 
também o desenvolvimento de habilidades, como a tomada de decisão em grupo 
e a importância da cooperação no ambiente de trabalho.

“Através das dinâmicas, trabalhos em grupo, e atividades de aventuras realiza-

das, a equipe conseguiu trabalhar em cada participante a administração do medo 
e a superação de desafios, assim como o comprometimento com as atividades 
desenvolvidas, e também aspectos como: a comunicação, a motivação e o autoco-
nhecimento, fatores essenciais para que todos nós possamos melhorar a cada dia, 
quanto pessoas, quanto profissionais e também em grupo”. Comentou Carolini.

O Diretor Vice-presidente, Cláudio Hartmann e o Gerente Administrativo 
Ademir Carlesso, também estiveram participando do treinamento e destacaram 
a importância da participação de todos que durante as atividades estiveram 
empenhados, dedicados e com muita alegria desenvolvendo as atividades, de-
monstrando o espirito de equipe e o comprometimento dos funcionários.

A Copercampos venceu na tarde de domingo (01/06), partida contra o time 
do Flor da Serra de Erval D’Oste. A partida válida pela sétima rodada do 
Campeonato Estadual de Futebol Amador, foi realizada no Estádio Mu-

nicipal Cid Caesar de Almeida Pedroso. E a equipe da Copercampos mostrou-se 
melhor dentro de campo saindo com a vitória por 2 x 0, com um gol do jogador 
Nano e no final do jogo um gol de pênalti do jogador Tondello. Com o resultado 
positivo a Copecampos está classificada em primeiro lugar da chave B, e garan-
tida para a 2ª fase do campeonato, prevista para iniciar no final deste mês. O 
próximo jogo será realizado no dia 22 de junho contra SER Juventude, na cidade 
de Lindóia do Sul.

Institucional •
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Diretoria realiza reunião para planejamento

Nos dias 06 e 07 de junho, diretores, gerentes, assessores, conselheiros 
administrativos e fiscais estiveram participando de uma reunião em 
Santo Amaro da Imperatriz, com o objetivo de analisar os negócios, 

resultados e investimentos a serem realizados pela cooperativa.  De acordo 
com o Diretor Presidente, Luiz Carlos Chiocca, a preocupação da diretoria é 
ter um planejamento bem definido, que seja coerente com as necessidades 
de seus associados, para que a Copercampos torne-se cada vez mais sólida, 

promovendo o crescimento e o desenvolvimento.  
No evento também foi realizada a palestra com o Advogado Dr. Luiz Car-

los Crema, da Crema Associados, onde foram ministrados assuntos como, a 
atribuição e responsabilidades do administrador, planejamento sucessório, 
patrimonial e familiar, assim como temas ligados a atualização de cadastros 
dos associados e adequação ao E-Social.

• Institucional


