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Estamos encerrando mais um ano de atividade, onde com muito orgulho 
e felicidade, podemos dizer que a Copercampos, juntamente com sua 
diretoria, associados e funcionários, realizaram um excelente trabalho, 

ultrapassando as metas planejadas e colhendo ótimos resultados. Tivemos 
uma safra realmente muito boa, que trouxe resultados positivos aos nossos 
associados, tanto na produção de grãos quanto na multiplicação de sementes.

Neste ano de 2013 tivemos alguns desafios, que com a luta diária e a de-
terminação de todos, foram superados e nos mostram a força e a união que 
rege o cooperativismo. Ampliamos nossa área de armazenagem e atuação, 
inauguramos lojas agropecuárias, e estamos construindo três novas unidades 
em Ponte Serrada, Coxilha Rica e Ervalzinho – RS. Oferecendo assim maior co-
modidade aos associados da Copercampos. Repassamos aos sócios fideliza-
dos mais de R$ 5 milhões, e mais de R$ 9 milhões na bonificação de sementes, 

resultados que só puderam ser alcançados com a dedicação e compromisso 
de todos com a cooperativa.

Investimos também em cursos e capacitações aos nossos funcionários me-
lhorando a aprendizagem e qualidade dos serviços prestados pela Copercam-
pos, resultado que nos proporcionou pela segunda vez o 1º lugar na pesquisa 
de gestão de pessoas realizada pela Revista Valor Carreira. 

Queremos agradecer a todos as empresas parceiras, fornecedores, associa-
dos e funcionários que participaram no último sábado, dia 07 de dezembro, 
da confraternização realizada pela Copercampos, o evento novamente foi um 
sucesso, e esperamos todos vocês para que em 2014, possamos juntos come-
morar mais um ano com muita saúde, alegrias, e produtividade.

Feliz Natal a todos e um próspero ano novo!

• 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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Copercampos recebeu 15ª edição do Prêmio 
Empreendedor José Paschoal Baggio 

Com o objetivo de homenagear as empresas que contribuem e promovem 
o desenvolvimento socioeconômico da Serra Catarinense, a 15ª edição 
do Prêmio Empreendedor José Paschoal Baggio, realizada pelo Jornal 

Correio Lageano, premiou na noite do dia 21 de novembro, as 55 empresas que 
mais se destacaram no ano de 2013.

 E as unidades da Copercampos em Campo Belo do Sul e Anita Garibaldi, 
foram mais uma vez destaques no evento por atuar diretamente no desen-
volvimento econômico e social da região.  O Prêmio foi recebido pelo Diretor 
Vice-presidente Cláudio Hartmann e pelo Chefe da unidade de Campo Belo do 

Sul, Jocelito Mattos.
 O evento que aconteceu no Clube Caça e Tiro, contou com a presença de 

autoridades e personalidades de Santa Catarina. O Prêmio Empreendedor José 
Paschoal Baggio foi destinado as 50 empresas que mais contribuíram para arre-
cadar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aos municí-
pios da região. O Prêmio Empreendedor identificou também cinco destaques 
pela inovação e a excelência dos serviços prestados de maneira diferenciada e 
empreendedora. Assim como, premiou nove empresas de Lages e região que 
participam do evento desde a sua primeira edição, realizada no ano de 1999.

Institucional •

Vice-presidente Cláudio Hartmann recebeu a homenagem pela Copercampos
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Realizada na noite de 26 de novembro, reunião de confraternização com pro-
dutores associados e clientes de Anita Garibaldi e região.  Na oportunidade 
os associados puderam conferir a evolução da Copercampos através da 

apresentação do vídeo institucional, assim como sanar dúvidas a respeito da coo-
perativa com o Diretor Executivo, Laerte Izaias Thibes Júnior, que apresentou aos 
participantes os novos investimentos, atividades como a produção de sementes, 
projetos que estão sendo realizados pela cooperativa, e também os benefícios e 
diferenciais em ser sócio da Copercampos.

O evento contou também com a presença dos funcionários da Unidade de 
Anita Garibaldi e Campo Belo do Sul, bem como, do Assessor Comercial, Glademir 
Antônio Becker, que falou aos associados sobre a atividade de aquisição e venda 
de insumos. A reunião contou com aproximadamente 40 participantes.

Produtores de Anita Garibaldi e região 
participaram de reunião de Confraternização

• Institucional

Evento contou com a participação de 150 produtores associados e clientes

Associados e Clientes de Fraiburgo e região 
participaram de confraternização

As tradicionais confraternizações de final de ano realizadas com produto-
res associados da Copercampos nos municípios de atuação da coopera-
tiva, iniciaram em 21 de novembro. E para agradecer e comemorar mais 

um ano de ótimos resultados, associados e clientes de Fraiburgo, Lebon Regis e 
Monte Carlo, participaram de um jantar de confraternização, no Restaurante do 
Hotel Fraiburgo.

No evento, o Diretor Presidente Luiz Carlos, destacou a evolução agrícola da 
região, a parceria e compromisso com os produtores, assim como o crescimento 
da Copercampos, com ampliações de unidades e novos investimentos que pro-
porcionarão maior suporte aos clientes e associados. “O maior objetivo da Co-
percampos, e levar soluções aos produtores, seja através de tecnologia, assistên-
cia técnica, ou armazenagem, nosso compromisso é fazer com que o produtor 

aumente sua produtividade e lucratividade nas lavouras.” Comentou Chiocca.
O Diretor Presidente destacou também os benefícios em ser sócio da Coper-

campos, assim como a maior participação dos jovens nas reuniões, e convidou 
a todos para conferirem as novas variedades e tecnologias disponíveis no 19º 
Dia de Campo – Copercampos, que será realizado de 25 a 27 de fevereiro, no 
Campo Demonstrativo em Campos Novos.  O Presidente agradeceu a presença 
dos produtores e clientes e desejou um natal de muita paz, reflexão e uma safra 
com ótimos resultados a todos.

Na oportunidade o Diretor Executivo Laerte Izaias Thibes Junior, e o Gerente 
Comercial, Rosnei Soder, comentaram sobre os resultados obtidos pela Coper-
campos no ano de 2013, assim como as tendências e expectativas do mercado 
agrícola e de fertilizantes.
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Copercampos realizou Tarde de Campo 
nas unidades do Rio Grande do Sul

TVs corporativas da Copercampos divulgam 
Relatório de Risco

A Copercampos realizou Dia de Campo na Unidade de Curitibanos. O 
evento que teve como objetivo demonstrar as novas tecnologias e ma-
nejo das culturas de inverno, contou com a participação de 20 produ-

tores e alunos do curso de Agronomia da UFSC – Curitibanos.
O Dia de Campo na unidade foi realizado na propriedade do associado Ka-

oru Haramoto e contou com a presença de empresas de químicos e a apresen-

tação de novas cultivares para a região.
De acordo com a Engenheira Agrônoma da filial de Curitibanos, Larissa 

Bones, a área plantada de trigo foi de 1400 ha. Larissa, destaca ainda que o 
aumento da área plantada, que no ano passado foi de 600ha, em grande parte 
está relacionada com o bom preço de comercialização do cereal.

As unidades de Barracão e São José do Ouro, realizaram no dia 14 de 
novembro, uma tarde de Campo, com produtores, associados e equipe 
técnica da cooperativa. O evento voltado à demonstração de Cereais 

de Inverno foi realizado no Campo Demonstrativo da Copercampos, próximo 
ao Pesque Pague do Perin em São José do Ouro –RS.

Através desta Tarde de Campo, produtores puderam conferir as novas tec-
nologias em manejo e as variedades disponíveis em cada cultura, analisando 
assim, a que melhor se adapta à região.

No evento os produtores puderam também conferir as características e 
os diferenciais do fertilizante BioCoper, assim como a tecnologia disponível 
nos produtos das empresa participantes: Biotrigo Genética, Basf, Stoller, Bayer 
CropScience e Syngenta

“Monsanto divulga Acompanhamento de Agricultores na TV corporativa da 
Copercampos”

Mais um ação juntamente com a Monsanto estará sendo realizada nos 
próximos meses, nas unidades da Copercampos que possuem o siste-
ma da TV Copercampos.

A Monsanto divulgará pela TV, seu programa de Acompanhamento de Agri-
cultores, que acontece por meio de três visitas técnicas que são realizadas pelos 
Agrônomos e Técnicos da Copercampos, onde reportam infestação de plantas da-
ninhas na dessecação, pós emergência e pós colheita da cultura de verão, obten-
do assim um histórico da área do Agricultor, com o manejo realizado pelo mesmo.

Ao final das 3 visitas, a Monsanto emitirá um ‘Relatório de risco’, onde o Agri-
cultor que é acompanhado pode retirar com o seu Técnico o da safra 12/13. Neste 
relatório existem diversas informações de Boas Práticas Agronômicas e uma árvo-
re de recomendação, para que o produtor possa ter a sua recomendação persona-
lizada para sua propriedade, baseada nas situações encontradas.

Este trabalho está no segundo ano e já estão sendo acompanhadas cerca de 

800 áreas em toda a região de atuação da Copercampos.
 De acordo com a Engenheira Agrônoma da Monsanto, Flavia Espanhol, a ideia 

do acompanhamento surgiu para complementar o Sistema Roundup Ready Plus, 
sistema de manejo integrado de plantas daninhas, onde a Monsanto oferece su-
porte, equipe de campo para acompanhar áreas com problemas e auxiliar no con-
trole das invasoras e prevenir novos casos.

“O Sistema Roundup Ready Plus foi lançado em 2011 no Sul do Brasil, onde 
o problema de plantas daninhas resistentes ao glifosato já é enfrentado pelos 
Agricultores da região, oferecendo recomendações de manejo efetivas e econo-
micamente viáveis, contribuindo com a sustentabilidade da Agricultura.” Flavia 
Espanhol comenta ainda que o principal objetivo do sistema é difundir as melho-
res soluções de manejo de plantas daninhas resistentes, de maneira preventiva e 
também curativa, que sejam simples, e que estejam de acordo com as recomen-
dações dos principais pesquisadores do país, e que aliem um custo competitivo, 
para que possam ser executadas facilmente pelo agricultor, protegendo assim a 
produtividade das culturas a curto e longo prazo.

Institucional •

Unidade da Copercampos em Curitibanos 
realizou Dia de Campo – Culturas de Inverno
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Natal, momento de celebrar
Natal representa vida, crescimento e novas realizações. É por isso que após um ano 

de trabalho, dedicação e muito plantio, paramos nesta data para comemorar a 

colheita da vida, nossas conquistas! Vamos para perto de nossos familiares e 

amigos para celebrar este momento precioso. Então traçamos nossas metas e 

objetivos para próximo ano, sempre pensando em nossos parceiros de caminhada.

O desejo de toda família Copercampos é que no próximo ano

possamos continuar nossa parceria.

Feliz Natal e próspero 2013!

• Mercado Agropecuário
Comentário elaborado no dia 10 de dezembro de 2013. 

MERCADO DE SOJA
O USDA de novembro recolocou o mercado no ar, depois de paralisar as atividades em 
outubro em virtude da votação pelo Senado do acréscimo orçamentário daquele país, 
por dois meses o mercado fez suas próprias estimativas. A grande surpresa foi o aumen-
to da produção dos Estados Unidos que no relatório de setembro estimava em 85,70 
milhões de toneladas e subiu para 88,70 milhões em novembro, ou seja 3,00 milhões 

de toneladas de aumento. O USDA manteve os números do Brasil em 82,00 e da Argentina em 53,50 
milhões de toneladas.

NEGÓCIOS: Acreditamos que no Brasil o volume comercializado da safra 2013 esteja próximo a 96%, 
já os produtores com produto na COPERCAMPOS possuem ainda 11% para comercializar da safra ve-
lha, ou seja: comercializaram 89%, e poucos negócios estão sendo realizados na nossa região. Para a 
Safra nova de 2014, cerca de 19% foram negociados em contratos a termo com preços oscilando entre 
R$ 55,00 a R$ 60,00 por saco de 60 quilos. Nesse mês estão acontecendo negócios esporádicos a R$ 
60,00 por saco para entrega em abril e pagamento em maio de 2014.

TENDÊNCIAS:  ACOMPANHE as principais notícias e fique atento nos: 
- Números finais do plantio do Brasil, Argentina e Paraguai.
- USDA de dezembro os dados de colheita final da safra dos Estados Unidos.
- Clima na América do Sul – Brasil, Argentina e Paraguai.
- FIQUEM DE OLHO, para aproveitar as oportunidades que possam acontecer, tanto para o mercado 
da safra velha quanto da nova, pois as indicações são de BAIXA,  em Santa Catarina as cotações das 
Industrias caíram muito, pois estão abastecidas até final de janeiro de 2014, e aguardam para comprar 

produto de 2014 a preços inferiores. Para piorar não tem mais interesse de compradores para exporta-
ção via portos de São Francisco do Sul – SC e Paranaguá – PR.

PREÇO (10/12) : A COPERCAMPOS está pagando ao produtor por soja disponível R$ 68,00 por saco 
de 60 quilos com pagamento em 03 dias, e R$ 60,00 para soja contrato futuro com entrega abril e 
pagamento dia 10 de maio de 2014.

SOJA - PREÇOS MÉDIOS HISTÓRICOS EM REAIS – DE 1999 A NOVEMBRO/2013.

MERCADO DE MILHO
Encerrado o plantio na nossa área de atuação, os produtores que investiram quase R$ 
3.000,00 por hectare para implantação da cultura (VALOR MUITO ALTO),  terão que colher 
125 somente para pagamento do custeio, e buscar na tecnologia e produtividade o re-
sultado para seu plano de negócio - MILHO. Realmente é uma cultura de alto risco para 
o produtor, mas mesmo assim pela importância no manejo e planejamento da proprie-

dade o produtor resolver arriscar na cultura. Em 2013 atingimos em algumas lavouras níveis de até 180 
sacos por hectare, e esperamos que São Pedro nos ajude com uma boa situação climática para que o 
produtor tenha o bom resultado que merece por acreditar na cultura.

COMERCIALIZAÇÃO:  Tivemos os melhores preços no inicio do ano, mas com a maior safra de milho da 
historia do país 81,00 milhões de toneladas, é natural a baixa nos preços, por esse motivo os produtores 
pararam as vendas e ainda restam 38% para negociar da safra 2013 pelos nossos ASSOCIADOS.

NEGÓCIOS E TENDÊNCIAS: No momento em Santa Catarina mercado sem liquidez, com os compra-
dores tentando aviltar ao máximo os preços. A especulação em todo país é grande, todos tentando 
resguardar os seus interesses, os produtores tentando conseguir o máximo nas suas vendas e a indús-
tria de ração tentando a todo custo baixar os preços adotando a tática de ficar fora das compras. O 
ASSOCIADO da Copercampos capitalizado deixará grande parte do seu estoque para vender em 2014, 
acreditando que com a diminuição do plantio da 1ª. Safra do Brasil, os preços possam melhorar no 1º. 
Trimestre de 2014. Já a Indústria pensa ao contrario, acredita que os grandes estoques existentes hoje 
no Centro Oeste do País virão para o mercado por falta de estrutura armazenadora forçando baixa no 
preço. Nessa queda de braço o fator determinante é a logística com os fretes buscando níveis mais altos 
para compensar alta nos combustíveis e leis. Temos que esperar para ver o resultado.
No momento o cambio está impulsionando as exportações atingindo 3,91 milhões de toneladas no 

mês de novembro e totalizando de JANEIRO A NOVEMBRO de 2013 o VOLUME TOTAL DE 23,61 MI-
LHÕES DE TONELADAS. Excelente numero para o ano.
PREÇO (10/12): O preço na COPERCAMPOS está em R$ 23,50 o saco de 60 quilos, para pagamento 
com 3 dias.

MILHO - PREÇOS MÉDIOS HISTÓRICOS EM REAIS – DE 1999 A NOVEMBRO/2013

MERCADO DE TRIGO
COLHEITA: FELICIDADE TOTAL para o TRITICULTOR da nossa região, depois de usar a 
melhor tecnologia e escolher as melhores variedades de semente para o plantio, o re-
sultado positivo veio. Estamos colhendo em Santa Catarina e no Norte do Rio Grande 
do Sul onde temos nossas unidades uma excelente safra em todos os quesitos, ou seja, 
excelente produtividade e excelente qualidade. Em resumo VALEU a pena o investi-

mento e DEUS nos ajudou e a recompensa aconteceu. Praticamente encerrada a colheita restando 
em 10/12 aproximadamente 12%.

MERCADO: Os preços internos estiveram bem melhores em setembro/outubro atingindo até o 
patamar de R$ 50,00 por saco ao produtor no Estado do Paraná. Mas com o andamento das co-
lheitas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina os preços foram reduzindo-se gradativamente. A 
COPERCAMPOS fez um volume de contrato antecipado a R$ 42,00 por saco – um bom nível para 
o produtor, hoje caíram para R$ 38,00  por saco de 60 quilos para o trigo tipo 1 em deposito com 
pagamento em 30 dias. 

PREÇO(10/12):  R$ 38,00 por saco tipo 1 e R$ 36,00 por saco para o trigo tipo 2  - Pagamento 30 dias

TENDÊNCIAS: Na reunião que participei no dia 04 de dezembro de 2013 da Câmara Setorial de Cul-
turas de Inverno em Brasília – DF, foram analisados os números da safra Brasileira e a surpresa agra-
dável foi a produção do Estado do Rio Grande do Sul que poderá atingir 3,00 milhões de toneladas, 
que somadas as 1,80 do Paraná, 0,23 de Santa Catarina, mais Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e São 
Paulo deveremos chegar a uma safra total próxima a 5,30 milhões de Toneladas. Esse número é cerca 
de 400 mil toneladas acima do que o mercado previa, atualizado graças ao efeito produtividade no 

Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mesmo assim o mercado acredita numa ALTA nos preços entre 
março e julho, onde já é esperado um vácuo no abastecimento interno. Outra noticia importante foi 
a aceitação unânime para que a Câmara apresentasse ao Governo a sugestão para o preço mínimo 
para 2014 seja de R$ 635,33 por tonelada ou R$ 38,11 por saco de 60 quilos – Trigo pão tipo 1, como 
a Abitrigo e outros representantes da Industria e do mercado consumidor acataram o preço acredito 
que o Governo irá aprovar.

TRIGO - PREÇOS MÉDIOS HISTÓRICOS EM REAIS – DE 1999 A NOVEMBRO/2013.

Por CLEBI RENATO DIAS
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II encontro de Mulheres 
Cooperativistas Copercampos

Institucional •

O Núcleo Feminino Copercampos realizou no dia 11 de novembro o 
II encontro de Mulheres Cooperativistas Copercampos no auditó-
rio da matriz. O evento contou com a presença de 100 mulheres 

dos núcleos de Campo Belo do Sul, Campos Novos e Curitibanos.
O Diretor Presidente Luiz Carlos Chiocca fez a abertura do evento e des-

tacou os resultados obtidos neste ano pela Copercampos e também para-
benizou a todas pela excelente participação nas atividades desenvolvidas 
pelo Núcleo Feminino, destacando o trabalho realizado pelas integrantes 
na Rede Feminina de Combate ao Câncer. O presidente comentou também 
sobre as melhorias realizadas no Campo Demonstrativo para a realização 
da 19ª edição do Dia de Campo – Copercampos, e convidou a todas para 
participar do evento e também da Assembleia Ordinária que será realizada 
em Março de 2014. Sendo a última reunião do Núcleo Feminino no ano, o 
Diretor Presidente desejou para todas um feliz natal, prospero 2014, e uma 
safra abundante, para que todos possam crescer cada vez mais.

Na oportunidade as integrantes do Núcleo Feminino que participaram 
da viagem aos EUA, agradeceram a Copercampos pela oportunidade e fize-
ram um relato sobre lugares que conheceram, e como esta viagem foi im-
portante para o crescimento e conhecimento de cada uma das participantes.

O evento contou também com a Palestra– Faça da vida um Show “Mu-
lheres de Fé e de Flores” - realizada pelo Sr. Roselei Angst e Equipe, onde 
com muita alegria e carisma falou sobre assuntos como: Família, Amor, Fe-
licidade, Sucesso e Fé.

Para a Coordenadora do Núcleo Feminino da Copercampos, Luciane 
Maria Batista Antunes, 2013 foi um excelente ano de atividades para o 
Núcleo. “A Copercampos oportunizou para as integrantes a participação 
de palestras e cursos que contribuíram para o crescimento pessoal e pro-
moveram a iniciativa, integração e valorização da cooperação. Pois capa-
citando as mulheres buscamos o fortalecimento da agricultura familiar”.  
Comentou Luciane

Natal, momento de celebrar
Natal representa vida, crescimento e novas realizações. É por isso que após um ano 

de trabalho, dedicação e muito plantio, paramos nesta data para comemorar a 

colheita da vida, nossas conquistas! Vamos para perto de nossos familiares e 

amigos para celebrar este momento precioso. Então traçamos nossas metas e 

objetivos para próximo ano, sempre pensando em nossos parceiros de caminhada.

O desejo de toda família Copercampos é que no próximo ano

possamos continuar nossa parceria.

Feliz Natal e próspero 2013!
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Diretores, Gerentes e Equipe Técnica da Copercampos Técnico Agrícola, Rodrigo Sartor e Associado Dirceu Bettoni

Copercampos distribuiu mais de R$ 9
Desenvolvido para valorizar os associados multiplica-

dores de tecnologia, o programa de bonificação de 
sementes da Copercampos, já distribuiu mais de R$ 30 

milhões aos seus associados. E na noite de 28 de novembro, 
aproximadamente 300 produtores bonificados participaram 
do tradicional evento de bonificação que este ano distribuiu 
mais de R$ 9 milhões.

De acordo com o Diretor Executivo, Laerte Izaias Thibes Jú-
nior, a bonificação de sementes é o evento que marca o resul-
tado do trabalho realizado por toda a equipe da cooperativa 
(associados e funcionários), que neste ano têm muito a come-
morar, pois a Copercampos, tornou-se nesta safra a maior em-
presa do Brasil em produção de semente de soja.

Neste ano, associados produziram semente de trigo e a 
previsão é para uma valorização ainda maior desta semente 
para a próxima safra. Já na bonificação de semente de soja, 
284 associados trabalharam com dedicação e compromisso 
para produzir uma semente cada vez mais qualificada. O Dire-
tor Executivo, Laerte Izaias Thibes Júnior, destacou também a 
UBS da Unidade de Campo Belo do Sul, onde foram produzidas 
120 mil sacas de semente, bem como, os novos investimentos 
em Curitibanos e a previsão de construção de novas unidades 
de beneficiamento, levando assim a produção de sementes 
para várias unidades da cooperativa. Laerte Izaias Thibes Jú-
nior, destacou ainda que a receita em sementes da cooperati-
va, teve um crescimento de 40%, e agradeceu a Diretoria pelo 
apoio recebido quanto aos investimentos necessários para a 
expansão da produção de sementes, assim como as empresas 
parceiras e equipe técnica da cooperativa, e parabenizou  a 
todos os produtores pela dedicação no trabalho realizado, res-
saltando que o objetivo da Copercampos será sempre a busca 
pela valorização e qualificação das sementes produzidas pelos 
associados da cooperativa.

O Diretor Presidente, Luiz Carlos Chiocca, parabenizou a 
todos os associados pela dedicação na produção de semen-
tes, assim como a equipe da Copercampos que não mede es-
forços para auxiliar os produtores buscando sempre a melhor 
alternativa para o crescimento da produção de todos. Ressal-
tou ainda que a bonificação de sementes é essencial para a 
valorização dos associados multiplicadores que através deste 
programa conseguem maiores ganhos econômicos.   Na opor-
tunidade o Diretor Presidente destacou os resultados obtidos 
pela Copercampos no ano de 2013 e os investimentos que es-
tão programados para o próximo ano.  
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O evento contou também com a participação do Diretor 
Vice-presidente Cláudio Hartmann, Diretor Executivo, Clebi Re-
nato Dias, Gerente Técnico e Insumos, Edmilson José Enderle e 
Gerente Operacional, Marcos Juvenal Fiori, que destacaram a 
bonificação de sementes, como mais um diferencial da Coper-
campos, para valorizar aqueles que trabalham e dedicam-se a 
multiplicação de sementes de soja e trigo, parabenizando a to-
dos pelo excelente trabalho realizado.

Depoimentos:
Sócios Fundadores - Olímpio e Antero Durigon - Cam-

pos Novos
“Estamos há 43 anos trabalhando com a Copercampos, é 

muito gratificante vermos a evolução e o crescimento da coo-
perativa. Temos muito a agradecer a Copercampos, se não fos-
se pela luta diária e pela seriedade com que é dirigida por seus 
diretores e associados, nós não estaríamos aqui, comemoran-
do nesta bonificação de sementes o sucesso do nosso trabalho. 
Parabéns à Diretoria e a todos os Associados!”

Associado - Luiz Alfredo Ogliari - Curitibanos
 “A bonificação de sementes é um diferencial da Coper-

campos, é a valorização da dedicação e comprometimento 
dos associados no trabalho realizado para a multiplicação de 
sementes. A cooperativa está de parabéns pela realização de 
mais este evento de bonificação de sementes, e pela união en-
tre diretoria, equipe técnica e associados que fazem da Coper-
campos a maior produtora de semente de soja do país. “

Associado - Arides de Souza Filho - Campo Belo do Sul
“É um incentivo que a cooperativa dá ao produtor, que atra-

vés do valor recebido consegue aumentar a renda ou auxiliar 
economicamente nas despesas da lavoura. A Bonificação de se-
mentes é um programa que auxilia os associados e busca trazer 
as melhores tecnologia visando o aumento da produtividade.”

Agricultor Marcos Bilck - Campos Novos 
“A Bonificação de sementes além de ser um diferencial da 

Copercampos também é um incentivo para o produtor.  Antes 
não se produzia sementes, e agora, a lavoura já é conduzida 
pensando em se produzir uma semente com melhor qualida-
de, com assistência técnica diferenciada, e cuidados redobra-
dos, que irão aumentar a produtividade e consequentemente a 
rentabilidade dos produtores. “

milhões na Bonificação de Sementes
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Alunos do segundo semestre de Agronomia da Universidade Federal 
de Santa Catarina – UFSC, estiveram participando de visita técnica a 
Copercampos. Na oportunidade os alunos puderam conhecer a parte 

de produção de sementes da Copercampos que foi apresentada pelo Enge-
nheiro Agrônomo Marcos André Paggi, e também as atividades realizadas pelo 
Laboratório de Análise de Sementes, que foram apresentadas pela Engenhei-
ra Agrônoma e responsável Técnica pelo Laboratório Maria Luiza Guizzardi 
Carlesso. E para sanar dúvidas a respeito do beneficiamento de sementes, os 
acadêmicos conheceram a moderna unidade da Copercampos localizada no 
Bairro Aparecida (unidade 35).

Acadêmicos da oitava fase do curso de graduação em Agronomia do Ins-
tituto Federal Catarinense – Campus Sombrio – SC, estiveram no dia 20 
de novembro realizando visita técnica a Copercampos. 

Na oportunidade foram recepcionados no auditório da matriz e puderam 
conferir e sanar dúvidas a respeito da produção, armazenagem e comerciali-
zação de sementes da cooperativa, assuntos que foram apresentados pelo En-
genheiro Agrônomo, Marcos André Paggi. Já a responsável técnica pelo Labo-
ratório de Análise de Sementes, Engenheira Agrônoma, Maria Luiza Guizzardi 
Carlesso, apresentou aos alunos os processos e testes realizados para garantir 
e comprovar a qualidade das sementes.

Os acadêmicos puderam ainda conferir a moderna Unidade de Beneficia-
mento de Sementes da filial 35 – Bairro Aparecida.

• Visitas

Acadêmicos da UFSC – Campus de 
Curitibanos visitaram a Copercampos

Copercampos recebeu visita de 
alunos do IFC – Campus Sombrio - SC
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Tecnologia genética, eficiência e rentabilidade, é a Granja 
Floresta inserida no que há de mais moderno no mundo

Copercampos participou do programa Mercado 
& Cia do Canal Rural

Contar com um programa genético de ponta é condição fundamental para 
a obtenção de bons resultados na suinocultura. O uso de animais geneti-
camente superiores tem efeito direto sobre a produtividade dos plantéis 

e, por extensão, sobre a rentabilidade dos produtores. O enunciado é simples: 
quanto maior o valor genético de um plantel, melhor será seu retorno econômi-
co.  

De olho nessa premissa, a Agroceres PIC e a PIC sempre investiram no de-
senvolvimento de novas tecnologias de melhoramento genético. São ferra-
mentas de última geração que têm permitido à Granja Floresta acelerar o pro-
gresso genético de seus animais. Os resultados desse esforço podem ser vistos 
no campo. A velocidade de melhoramento genético na Agroceres PIC quase 
triplicou nos últimos anos, graças ao uso de tecnologias especiais em seu sis-
tema de seleção e melhoramento. São avanços importantes, que têm propor-
cionado ganhos consistentes e mais rápidos de rentabilidade à Copercampos.

Uma das ferramentas que tem assegurado o aumento da eficiência de se-
leção e melhoramento genético da PIC e da Agroceres PIC é o PICTraq, tecno-
logia que controla mundialmente todos os eventos relacionados ao programa 
genético das duas empresas. Trata-se de um extenso banco de dados conten-
do desempenho e pedigree de milhares de animais. Através do PICTraq é pos-
sível acompanhar, pelo valor genético, a evolução individual de cada animal 
desde a sua concepção e em todas as fases de sua vida útil. O valor genético, 
também comumente chamado de EBV (Estimated Breeding Value), é expresso 
por um número e engloba uma série de tratamentos de importância econômi-
ca em uma granja de suínos.

No Brasil, o programa PICTraq é usado em todas as granjas que fazem parte 
do programa genético da Agroceres PIC e a Granja Floresta, por fazer parte 
deste programa, está em conexão direta com os dados de produção e seleção 
genética da rede mundial PIC. 

Como resultado do trabalho realizado na Granja Floresta usando o progra-

ma PICTraq, a seguir são apresentados dados de desempenho reprodutivo de 
fêmeas AG1010 de acordo com seu valor genético por ocasião da inseminação:

A Expedição Soja Brasil, projeto que iniciou no mês de outubro e irá percor-
rer 40 mil quilômetros em 13 estados brasileiros, através de participações 
ao vivo no programa Mercado & Cia do Canal Rural, está buscando mos-

trar a realidade das lavouras nas cidades percorridas. Serão quase cinco meses de 
viagem, na qual jornalistas, pesquisadores, especialistas e analistas de mercado 
estarão conferindo de perto o desenvolvimento das lavoura e produção da soja.

E no dia 09 de dezembro, a equipe do projeto Soja Brasil chegou a Campos 
Novos, município com título de Celeiro Catarinense e que também destaca-se 
como um dos maiores produtores de semente do país.

 O programa foi gravado na propriedade da associada da Copercampos, 
Edina Terezinha Gomes de Oliveira Thibes e contou com a participação do Di-
retor Presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca, Diretor Vice-presidente 
Cláudio Hartmann, Engenheiro Agrônomo da cooperativa, Marcelo Capelari, 
Deputado Federal Valdir Colatto, Prefeito Municipal Nelson Cruz, Secretário de 

Desenvolvimento Regional, Vilibaldo Erich Schmid, e os associados, Lucas Chioc-
ca, Juvenil Dutra, e Sérgio Antônio Mânica.

Nas entrevistas foram abordados temas como logística e a dificuldade do 
escoamento de produção, novo código florestal, defesa vegetal contra a presen-
ça da lagarta Helicoverpa, e a produção de semente de soja, uma das maiores 
atividades realizadas pela copercampos. 

De acordo com o Diretor Presidente, Luiz Carlos Chiocca, a produção de 
semente de soja chega a ser 12% mais rentável do que o trabalho com grãos, 
destacando que através do programa de multiplicação de sementes da coope-
rativa, associados conseguem ganhos entre 9% e 12% maiores do que com a 
soja comercial.  O Diretor Presidente destaca ainda que para o próximo ano, está 
previsto a criação da APROSOJA - Associação de Produtores de Soja de Santa 
Catarina, que terá sede na cidade de Campos Novos, trazendo assim mais uma 
ferramenta em benefício dos produtores e na qualidade da produção de soja.

Ano após ano estamos obtendo melhoria significativa nos índices dos ani-
mais puros no Núcleo Floresta, e esta comparação é realizada em relação aos 
animais da PIC no mundo. Com o uso da ferramenta PIC Traq implantada na 
Granja Floresta pode-se obter análise precisa de cada indivíduo e assim selecio-
nar animais de altíssimo potencial genético, garantindo uma evolução nos resul-
tados econômicos de maneira mais rápida, tornando todo o sistema da suinocul-
tura Copercampos mais competitivo. O programa é Alimentado e Monitorado 
diariamente pelo Auxiliar de Escritório Diego Solon da Granja Floresta.

*Fonte: Médico Veterinário: Marcelo Augusto Santos Bresola. Coordenador da 
Granja Núcleo Multiplicadora Floresta e Agroceres Pic.

Institucional •

Grupo Faixa EBV Número Número Taxa de NT NV
 de EBV Médio Inseminações de Partos Parto (%)
1 < 50 47 206 201 98 9,92 9,57
2 51 - 60 56 523 504 96 10,99 10,59
3 61 - 70 66 912 885 97 11,78 11,32
4 71 - 80 75 1012 985 97 12,57 11,98
5 81 - 90 85 981 955 97 12,79 12,19
6 91 - 100 95 909 877 96 13,31 12,76
7 > 100 110 840 816 97 14,65 14,00
TOTAL Média 81 5383 5223 97 12,67 12,12
(*) - Considerando inseminações realizadas até Maio/13
Legenda:
NT – Nascidos Totais
NV – Nascidos Vivos

DESEMPENHO REPRODUTIVO DE FÊMEAS AG1010 - GRANJA FLORESTA
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Confraternização foi marcada por muita alegria, descontração e agradeci-
mento pelos ótimos resultado colhidos durante o ano de 2013.

Associados e seus familiares, parceiros e fornecedores da cooperativa 
estiveram reunidos no sábado, dia 07 de dezembro, para confrater-
nizar e agradecer pelas conquistas e excelente ano de 2013. O evento 

que acontece sempre no primeiro sábado do mês de dezembro, contou com 
a presença de mais de 2.500 pessoas, e este ano foi realizado no Parque Am-
biental Municipal de Campos Novos.

A festa de confraternização da Copercampos contou com a participação 
de autoridades que estiveram debatendo com os diretores da cooperativa e 
também com os produtores a busca de soluções e melhorias para o desen-
volvimento da agricultura.

Estiveram presentes no evento, Gilmar Antônio Zanluchi Superintenden-
te do Senar, representando José Zeferino Pedroso – Presidente da Faesc e 
Senar, Neivo Panho – Superintendente da Osesc representando, Marcos 
Antônio Zordan - Presidente da Osesc, Deputado Estadual Romildo Titon, 
Deputado Estadual Moacir Sopelsa, Secretário de Estado da Casa Civil Nel-
son Serpa, Secretário de Desenvolvimento Regional, Vilibaldo Erich Schmid, 
Athos de Almeida Lopes representando o Senador Paulo Bauer, Prefeito Mu-
nicipal de Campos Novos Nelson Cruz, Deputado Federal Valdir Colatto, Pre-
feitos das regiões de abrangência da Copercampos, vereadores, presidentes 
das cooperativas de Campos Novos, e Padre Alcides Angonezi que fez uma 

Copercampos realizou festa de Confrate
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Deputado Federal Valdir Colatto

oração de agradecimento ao excelente ano que está se encerando.
Na oportunidade o Diretor Presidente da Copercampos, Luiz Carlos 

Chiocca, destacou a importância do trabalho realizado pelos produtores e 
suas famílias, assim como os ótimos resultados que a Copercampos junta-
mente com seus associados, clientes, empresas parceiras e funcionários con-
seguiram alcançar no ano de 2013. “Estamos encerrando mais um ano de ati-
vidades, onde com muita luta, coragem e determinação conseguimos vencer 
desafios e alcançarmos nossos objetivos, quero agradecer a cada associado e 
seus familiares pela confiança e dedicação à Copercampos.” 

O Presidente destacou ainda a luta e as conquistas realizadas neste ano. 
“Uma das nossas maiores preocupações é com a segurança do produtor ru-
ral, e o estado de Santa Catarina contava com apenas 40% da subvenção do 
seguro agrícola, enquanto estados como Rio Grande do Sul e Paraná possu-
íam 60%, conversamos com o Presidente da Faesc e Senar, José Zeferino Pe-
droso  e com o Deputado Federal Valdir Colatto, que rapidamente acionaram 
o Ministério da Agricultura, e depois de muita luta conseguimos a subvenção 
de 60% do seguro agrícola, nos equiparando aos outros estados da região sul 
do país, trazendo assim uma maior segurança aos agricultores.” Comentou o 
Presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca que finalizou seu discurso 
agradecendo a presença de todos, desejando um Feliz Natal e que o no ano 
de 2014, possam estar todos juntos comemorando e agradecendo por mais 
uma excelente safra.

rnização e reuniu mais de 2.500 pessoas

Diretor Vice-Presidente Cláudio Hartmann

Prefeito de Campos Novos, Nelson Cruz

Secretário de Desenvolvimento Regional, Vilibaldo Erich Schmid

Diretor Presidente Luiz Carlos Chiocca

Evento •
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Funcionários da Copercampos 
participaram de Treinamento Vivencial

Realizado nos dias 09 e 10, em São Miguel do Oeste, o Treinamento Vi-
vencial com a empresa DATRILHA treinamentos. Participaram do evento 
40 funcionários de todas as filiais da Copercampos, que estão ligados à 

Área Técnica e Insumos da cooperativa. O TEAL teve como parceira a empresa 
Syngenta que também esteve presente no treinamento.

De acordo com a responsável pelos treinamentos da Copercampos, Caro-
lini Aparecida Berlanda, o evento teve como objetivo a integração do grupo, a 
troca de experiências, solidificando assim o espírito de equipe, auxiliando no 
desenvolvimento de habilidades, como a tomada de decisão em grupo. Ca-
rolini destaca ainda que, o treinamento desenvolvido ao ar livre, ajudou tam-
bém a fortalecer a autoestima de cada participante, bem como a importância 
da cooperação no ambiente de trabalho, o comprometimento nas atividades 

desenvolvidas, e também fatores como a, comunicação, a motivação e o auto-
conhecimento, fatores essenciais para que todos possam melhorar a cada dia, 
como pessoas, como profissionais e como grupo.

“Através das dinâmicas realizadas, trabalhos em grupo, e atividades de 
aventuras desenvolvidas, foi trabalhado em cada participante a administração 
do medo e a superação de desafios. Acredito que este Treinamento Vivencial, 
que foi o primeiro realizado com os funcionários da Copercampos, superou 
todas as expectativas do grupo, pois através das atividades práticas analisa-
mos os 5 pilares fundamentais para o desempenho de um ótimo trabalho: o 
planejamento, a comunicação, o comprometimento, a liderança, a cooperação 
e a confiança na equipe.” Comentou Carolini.
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Modo de Preparo:
Limpe as bistecas.
Depois tempere com sal e alho coloque 
em um tabuleiro e reserve. 
Em uma tigela misture a mostarda, colo-
rau, tempero baiano, vinho branco. 
Assim que tudo estiver bem misturado, 
inserir as bistecas de suíno.
Regue com azeite e o suco de laranja ou abacaxi, verifique o sal.
Leve para assar em forno pré-aquecido virando dos dois lados por 40 minutos, 
ou até as bistecas estiverem douradas. Retire e sirva

Ingredientes
- 8 bistecas de suíno 
- 2 dentes de alho amassado 
- 1 colher sopa de mostarda 
- 1 colher de chá de colorau 
- 1 colher chá de tempero baiano 
- 100 ml de vinho branco 
- 100 ml de azeite 
- 100 ml suco de laranja ou abacaxi 
- Sal a gosto 

Bisteca Suína ao forno

Nutrientes da carne Suína - Carne suína e vitaminas
Do ponto de vista vitamínico, a carne suína se distingue essencialmente 

por sua riqueza em vitaminas do complexo B, e mais particularmente 
pela vitamina B1 (tiamina), que exerce um papel essencial na assimila-

ção dos glicídios, transmissão de influxos nervosos e funcionamento do siste-
ma neuromuscular. A carne suína representa uma das melhores fontes alimen-
tares de vitamina B1 e, com um teor recorde de 0,7 a 1mg, ela supera com folga 
todas as outras carnes.

Após o cozimento, 100g de carne suína contém:
• 40-60% das necessidades diárias de vitamina B1;
• 20-30% das necessidades de vitaminas B2, PP e B6;
• 30% das necessidades de vitamina B12.

Pode-se ainda ressaltar a presença de vitamina E e de traços de vitaminas A 
e D. Os miúdos de suíno são igualmente ricos em vitamina A.

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

15/12 Dirceu Kemer de Souza Brunópolis
15/12 Airton Luis Xavier Turek Calmon
15/12 Célio da Silva Santos Barracão
15/12 Deivid Branco Campo Belo do Sul
16/12 Alfredo Bilck Campos Novos
16/12 Albino Bernardi Campos Novos
17/12 Macir Zanin Ibiam
17/12 Amanda Einsfeld Erval Velho
18/12 Olimpio Durigon Campos Novos
18/12 João Batista Ramos Campos Novos
18/12 Marcio Passos Moraes Campo Belo do Sul
18/12 Volnei Carafa Erval Velho
19/12 Ademir Bernardi Campos Novos
19/12 Vitorino Tormen Brunópolis
19/12 Arone Antônio Darold Campos Novos
19/12 Gediel Bennert Braço do Trombudo
22/12 Josemar Fontana São Jose Do Ouro
23/12 Amilton Bernardi Campos Novos
23/12 David Mocelin Abdon Batista
24/12 Carlos Ricardo Mocelin Campo Belo do Sul
25/12 Domingos Trevisol Campos Novos
25/12 Darci Nicolau Berwig Campos Novos
25/12 Natal Alberti Tangará
25/12 Aracelis Maria Borges Campo Belo do Sul
25/12 Ivo Justino Bettoni Erval Velho
25/12 Gilson Tomazi Campos Novos
26/12 Expedito Crippa Campos Novos
28/12 Vicente Gerônimo Bortoli Abdon Batista
28/12 Gilmar Antônio Pereira Capinzal
29/12 André Becker Campos Novos
29/12 Anildo Possera Tangara
29/12 Jorge Luiz Ferreira São Jose do Cerrito
30/12 Ibrain Alves Sampaio Campos Novos
30/12 Angelin Rosseti Campos Novos
30/12 Mario Haag Frei Rogerio
30/12 Darli Luiz Belotto Campos Novos
30/12 Luis Antônio Zanatta Campos Novos
31/12 Vergilio Salvio Borges Campo Belo do Sul
31/12 Nedio Calegari Campos Novos
01/01 Loreni Lourdes Piroli Campos Novos
01/01 Jandir Rodrigues Lages
01/01 Alseu Cole Campos Novos
02/01 Sizenando de Almeida Maciel Curitibanos
02/01 Itamar Salmoria Campos Novos

02/01 José Thieres Alves Ribeiro Brunópolis
02/01 Renato Jamir Pauletti Tangará
02/01 Enesio Guesser Abdon Batista
03/01 Altair Luiz Rigo Campos Novos
04/01 Moyses Antunes Maciel Campos Novos
04/01 Aparício Alves Ferreira Brunópolis
04/01 Claudimiro José Paganini Campos Novos
04/01 Marcos Roberto R. Biston  Curitibanos
04/01 Eberson Mello Campos Novos
04/01 Hermann Hartmann Curitibanos
05/01 Nelly Ko Freitag Curitibanos
05/01 Lauri José Gonçalves Campo Belo do Sul
05/01 Valdir Dogenski Vargem
05/01 Nelci Francisco de Souza Otacílio Costa
06/01 Joanir Antônio Zanela Brunópolis
08/01 José Ferreira Gomes Sobrinho Brunópolis
08/01 Itamar Roque Guarda Campo Belo Do
09/01 Leonir Cesca Agua Doce
09/01 Itacir Donizete Ribeiro Celso Ramos
09/01 Ademar Bressan Filho Erval Velho
10/01 Pedro Salvador da Rocha Campos Novos
10/01 Sady Dutra Campos Novos
10/01 Antônio Klein Campos Novos
10/01 Carlos Possera Ibiam
10/01 Aldizir Carlos Tessaro Campo Belo do Sul
11/01 Valdomiro Junior Scapini Campos Novos
12/01 Romualdo Pedro Scalabrin Barracão
12/01 Pedro Pinto Ribeiro Anita Garibaldi
12/01 Iara de Farias Curitibanos
12/01 Celso Andolfatto Erval Velho
12/01 Pedro Augustinho Danielli Barracão
12/01 Nelson Antonio Kern Brunópolis
13/01 Olário Chiamolera Campos Novos
13/01 Levir Oscar Pegoraro Brunópolis
14/01 Rita de Cassia Iacobucci Campos Novos
14/01 Celso Gheller Campos Novos
14/01 Adriano Dalavechia Campos Novos
15/01 Sebastiao Nunes dos Santos Brunópolis
15/01 Luiz Odilon Teixeira Campos Novos
15/01 João Neto Reginato  Campos Novos
16/01 Diego Marinho Curitibanos
17/01 Luiz Roberto Tagliari Santa Cecilia
17/01 Nelson Dalzotto  Campos Novos
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Copercampos realizou na noite de 03 de dezembro, reunião de confraterni-
zação com produtores associados das unidades de Ituporanga e Bom Reti-
ro. Na oportunidade o Diretor Executivo Laerte Izaias Thibes Júnior, apre-

sentou aos produtores os resultados obtidos no ano de 2013, as projeções para a 
safra do próximo ano, assim como os investimentos que estão sendo feitos no mu-
nicípio e região. “A Unidade de Ituporanga vem crescendo a cada ano e é necessá-
rio destacarmos os excelentes resultados obtidos pela filial na área de recebimento 
de cereais, onde foi recebido mais de 88 mil sacas de milho e mais de 25 mil sacas 
de trigo, resultados que demonstram o comprometimento e a união entre a Coper-
campos e seus associados na busca pelo crescimento e desenvolvimento mútuo, e 
para continuarmos obtendo excelentes resultados e trazer maiores benefícios aos 

nossos associados e clientes, estamos construindo uma moderna Loja Agropecuá-
ria, um amplo espaço adaptado para melhor atender as necessidades do produtor 
rural, a unidade prestará todo o suporte em insumos e produtos para as atividades 
agropecuárias.” Comentou o Diretor Executivo Laerte Izaias Thibes Júnior. 

O evento foi realizado no Restaurante Q’delicia e também contou com a parti-
cipação do Assessor Comercial, Carlos Alberto Dall’oglio e a Coordenadora de Co-
municação e Marketing da Copercampos, Maria Lucia Pauli, assim como os Chefes 
de Unidades, Cassio Tholl (Ituporanga) e Simone Brito (Bom Retiro) que agrade-
ceram pela parceria de sucesso, e ótimos resultados obtidos neste ano, firmando 
o compromisso da Copercampos para 2014 e desejando a todos uma excelente 
safra. Aproximadamente 80 produtores participaram na confraternização.

Reunião de Confraternização 
realizada em Ituporanga

Institucional •
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A criação de suíno representa um importante papel, entre as atividades 
pecuárias do Brasil, pois é uma das atividades que gera emprego e 
mão-de-obra, fixa o homem no campo, e é um dos setores que mais 

gera recursos financeiros, além de fornecer alimentos de alto valor biológico 
para o consumo da população. No Brasil, a suinocultura é bastante desenvol-
vida, sendo caracterizada na maioria das vezes, por criação do tipo intensiva.

A saúde da população, o meio ambiente e, sobretudo o bem estar animal 
deve ser respeitado quando o objetivo é produzir suínos com qualidade. O 
suinocultor deve estar sempre atento para fatores importantes como manejo 
sanitário, pois deles também dependem o sucesso do empreendimento.   

Durante o verão os desafios sanitários dos suínos estão voltados aos pro-
blemas entéricos (distúrbios intestinais). Esses distúrbios, ou diarreias, geral-
mente são causadas por bactérias ou fungos (micotoxinas) que se aproveitam 
de momentos de queda de imunidade dos animais. Neste período de calor a 
atenção deve ser voltada a um programa terapêutico (medicamentoso) que 
abranja todos este agentes causadores destas enfermidades. Não pode ser es-
quecido principalmente do controle de ambiência das instalações como ma-
nejo de cortinas, limpeza, qualidade de água e ração.

Existem manejos que devem ser realizados durante o ano inteiro para que 
seja mantido um status sanitário de excelência, que se inicia na gestação, ma-
ternidade, creche e se estende até o crescimento e terminação. 

Segue abaixo alguns procedimentos necessários para um manejo sanitário 
adequado:

- Informações de como fazer a limpeza e desinfecção das instalações;
- Monitoramento de entrada e saída de veículos e pessoas da granja;
- Prevenção das principais enfermidades;
- Aplicação de melhorias sanitárias;
- Cuidados de saúde com os leitões em fase de maternidade, creche, cres-

cimento e terminação;
- Aplicação correta dos medicamentos;
- Estabelecimento de controle de roedores e moscas até a destinação ade-

quada dos dejetos.

A compreensão e a parceria do integrado juntamente com a equipe da Sui-
nocultura e demais setores da Cooperativa faz com que sempre se busque o 
melhor para a Atividade. 

Fonte: Médico Veterinário, Elaer C. de Matos - Sanitarista- Departamento Sui-
nocultura

• Suinocultura

Manejo Sanitário de Verão
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Copercampos realizou solenidade de 
formatura de cursos profissionalizantes

Trinta e Três funcionários de diversos setores e filiais, participaram na noi-
te de 25 de novembro, no auditório da matriz, da solenidade de forma-
tura dos cursos oferecidos pela Copercampos, e realizados pelo CETESC 

– Cursos Profissionalizantes. 
Esteve presente no evento, o Diretor Vice-presidente, Cláudio Hartmann, que 

falou aos formandos sobre a importância da realização e consolidação destes 
cursos.  “A Copercampos é uma empresa que está sempre buscando o aperfeiço-
amento e a profissionalização de seus funcionários, investindo em treinamentos 
e capacitações nas mais diversas áreas da cooperativa, com o intuito de propor-
cionar maior conhecimento aos funcionários e melhorias na qualidade dos ser-
viços prestados pela Copercampos.” Comentou o Diretor Vice-presidente, que 
também parabenizou a todos os funcionários pela dedicação e compromisso na 

realização de mais esta etapa de suas vidas profissionais. Também estiveram pre-
sentes, o Gerente Administrativo da Copercampos, Ademir Carlesso, o Diretor do 
CETESC, Edmilson Bobello, a Coordenadora do CETESC, Eliz Cristina Hetkowski e 
os professores, Isabela Carolina Correa e Manoel Carlos de Souza Sobrinho.

Os cursos que tiveram a formatura realizada foram: Excel Avançado que 
contou com 14 funcionários. Informática Básica, com 17 funcionários e Design 
Gráfico, com 2 funcionários. Para a responsável pelos treinamentos na Coper-
campos Carolini Aparecida Berlanda, esta formatura representa o final de uma 
etapa que exigiu empenho, dedicação e alguns sacrifícios, mas que com toda 
certeza significa principalmente o começo de uma nova etapa na vida de cada 
funcionário. Etapa esta, repleta de desafios que lhes tornarão mais fortes na 
conquista de novos ideais.

Institucional •
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Edevânio e Leonir Cesca

Nesta edição do Jornal Copercampos, iremos contar um pouco 
da história da família Cesca, as atividades que desenvolvem 
na propriedade e a parceria de sucesso que estão construindo 

com a Copercampos. Nesta reportagem conversamos com o associa-
do, Leonir Cesca e seu irmão Edevânio Cesca. De Linha Herciliopólis no 
município de Água Doce

30 anos de trabalho na suinocultura
“Trabalhamos desde 1983 com atividades da suinocultura. Atual-

mente contamos com um plantel de mil fêmeas produtivas e temos 
um projeto para aumentar em mil fêmeas a partir do próximo ano. A 
atividade gira com o auxílio de 23 funcionários e tem a participação 
de 5 sócios, sendo todos da família Cesca.

Parceria com a Copercampos
“Começamos a trabalhar com a cooperativa no mês de abril deste 

ano, onde passamos a entregar leitões desmamados de 22 kg. Acre-
dito que encontramos uma cooperativa de grande valia, esta parceria 
entre a família Cesca e a Copercampos está tendo um resultado mui-
to satisfatório, pois estamos trabalhando com uma cooperativa séria, 
que possui uma diretoria responsável e comprometia com seus asso-
ciados.“

Edevânio Cesca: “É importante destacarmos também a equipe técni-
ca da Copercampos, que está sempre nos auxiliando e buscando através 
da troca de ideias, as orientações sobre manejo, instalações e ambiência 
dos suínos. Dessa forma contribui para o melhoramento e o crescimento 
produtivo dos integrados e consequentemente da cooperativa.”

“Esta união entre integrados e cooperativa, cada um com as suas 
responsabilidades e lutando por um mesmo ideal é a chave para a 
realização de uma parceria de sucesso, e esperamos que esta união 
possa permanecer e durar por muitos anos.”

Diversificação de atividades
 “Além da Suinocultura, trabalhamos há 6 anos com a atividade lei-

teira, onde possuímos 130 vacas em lactação, atividade lucrativa que 
também traz um bom retorno e ajuda a suprir as despesas. Plantamos 
aproximadamente 60 hectares de lavoura de milho, e utilizamos os 
desejos suínos nas lavouras, onde a produção é 100% destinado à sila-
gem para o gado de leite.”

Boas Festas e excelente 2014 a todos
“Em nome da família Cesca, quero agradecer a Copercampos pela 

parceria, aos técnicos e gerencia da suinocultura pela dedicação na re-
alização de suas tarefas, e desejar a toda a diretoria da Copercampos, 
seus funcionários, associados e integrados, um Feliz Natal, prospero 
ano Novo, com muitas felicidades, produtividade e sucesso a todos.”

• Associado do Mês
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Copercampos recebeu a visita de Chilenos

Equipe Técnica Copercampos, participa de 
evento da Basf

Visitantes Ingleses conheceram a Copercampos 

Acadêmicos do curso de Administração da 
UNOESC – Campos Novos visitaram a Copercampos

Visitantes Chilenos estiveram no dia 27 de novembro, quarta-feira, visitan-
do e conhecendo um pouco mais sobre a história, área de negócio e pro-
jetos realizados pela cooperativa. 

Na oportunidade, os visitantes foram recepcionados pelo Diretor Presidente 
Luiz Carlos Chiocca, Vice-presidente Cláudio Hartamm, Diretor Executivo Clebi 
Renato Dias, e Assessora da Diretoria Alessandra Aparecida Fagundes Sartor.

Fazendo parte de um roteiro de viagens os visitantes conheceram empre-
sas de Campos Novos e região, e parabenizaram a cooperativa pelo trabalho 
realizado, destacando as ati- 
vidades com os jovens, trazen-
do-os para dentro da coopera-
tiva e oportunizando o melho-
ramento e aprimoramento do 
conhecimento nas atividades 
agrícolas. 

Gerente Técnico e Insumos, 
Edmilson José Enderle e o 
Engenheiro Agrônomo Mar-

cos Schlegel, estiveram participando 
no dia 03 de dezembro, em Curitiba - 
PR, do evento - Orkestra SC, realizado 
pela Basf. O evento contou com apre-
sentações do Maestro Marcelo Bratke, 
Camerata Brasil, Balé, Quarteto de 
Cordas, e marca o lançamento do fun-
gicida Orquestra.

Grupo de visitantes Ingleses estiveram no dia 4 de dezembro conhecendo 
um pouco mais sobre a história, área de atuação e atividades realizadas 
pela cooperativa. Na oportunidade, os visitantes conheceram o projeto 

de Biodigestores, implantados nas granjas da cooperativa, que é utilizado para 
produção de biogás e redução da emissão de gases poluentes na atmosfera, as-
sim como auxiliando na redução de despesas de energia das unidades. A visita à 
Indústria de Fertilizantes também fez parte do roteiro, onde os visitantes pude-
ram conhecer as instalações, e o processo de produção do Fertilizante BioCoper.

Acadêmicos da 6ª fase de Administração da Unoesc – Campos Novos, 
estiveram no dia 26 de novembro visitando as instalações da Coper-
campos, acom-

panhados pelo coorde- 
nador de Produção, Ri- 
cardo Saurin, conhece- 
ram um pouco mais so- 
bre história, área de ar- 
mazenagem e as ativida-
des desenvolvidas pe- 
la cooperativa.
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Professores e Coordenadores das escolas e cooperativas parceiras do 
programa Cooperjovem participaram do III Encontro Estadual, realizado 
nos dias 28 e 29 de novembro, em Florianópolis.

O evento teve como objetivo apresentar as novas diretrizes, principais pro-
jetos e ações a serem executados para o próximo ano, buscando sensibilizar 
e integrar os participantes aumentando assim o fortalecimento do programa 
nas escolas, além de promover o reconhecimento e a valorização das conquis-
tas alcançadas no ano de 2013. Ao total 11 professores do Cooperjovem das 
escolas de Campos Novos participaram do evento.

Na oportunidade também foi premiada a aluna da escola GEM Deputado 
Waldemar Rupp, Francieli Rossato da Silva que recebeu a premiação pelo 1º 
lugar conquistado na Categoria I, do 3º Concurso Estadual de Desenho do Pro-
grama Cooperjovem.

O concurso contou com a participação total de 5.012 alunos de 53 escolas 
parceiras do programa em Santa Catarina. Ao todo concorreram 2.220 alunos 

na Categoria I (1º e 2º ano) e 2.792 alunos na Categoria II (3º e 4º ano).  Os três 
primeiros colocados de cada categoria receberam: 1º lugar, um viagem com 
acompanhante para o Parque Beto Carrero World; 2º lugar, uma câmera digi-
tal; e 3º lugar, uma bicicleta, além de troféu e certificado.  Ainda como forma 
de reconhecimento e valorização dos trabalhos realizados pelos alunos, os 
12 desenhos finalistas farão parte do Calendário 2014 do Programa Cooper-
jovem, que será distribuído para todas as escolas e parceiros do programa 
até o final deste ano.

• Institucional

III Encontro Estadual do Programa Cooperjovem

Professores da Cooperjovem

Francieli Rossato da Silva que recebeu a premiação pelo 1º lugar 
conquistado na Categoria I, do 3º Concurso Estadual de Desenho
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Conhecida como a planta daninha inimiga da produtividade, a Buva é 
um problema que vem a vários anos causando estragos e dificultando 
o desenvolvimento das lavouras. E para evitar este problema é necessá-

rio que todos os produtores intensifiquem os cuidados na lavoura realizando o 
manejo adequado para garantir assim uma melhor qualidade e produtividade.

De acordo com o Departamento Técnico da Copercampos, o manejo da 
Buva inicia muito antes da semeadura, uma boa cobertura forrageira, auxiliará 
para dificultar o desenvolvimento desta espécie cujo o crescimento se intensifi-
cou nos últimos anos, tanto por ser uma praga de controle naturalmente difícil, 
quanto pela capacidade de resistência a herbicidas, em especial ao glifosato. 
No Brasil, existem cinco espécies resistentes ao glifosato, e destes, três espécies 
de Buva (Conyza bonariensis, Conyza canadenses e Conyza sumatrensis), que es-
tão adaptadas ao uso de produtos químicos à base deste princípio ativo.

Segundo o Engenheiro Agrônomo do Departamento Técnico da Copercam-
pos, Marcelo Luiz Capelari, a melhor maneira para garantir uma lavoura sem a pre-
sença da Buva, é realizar o manejo da área durante o ano todo. “É necessário que 
os produtores intensifiquem o controle desta planta daninha, realizando o mane-

jo antecipado das áreas, atra-
vés da formação de palhada, 
preparo do solo, adubação, 
assim como o cuidado no 
espaçamento e densidade 
da semeadura, pois uma La-
voura sadia e vigorosa possui 
alto poder de competição, 
dificultando o desenvolvi-
mento das plantas daninhas. 

Lembrando sempre que o controle químico é um método adicional e não a única 
ferramenta para o manejo da Buva.” Comentou Marcelo Luiz Capelari. 

O Engenheiro Agrônomo destaca ainda que o produtor deve ficar atento 
ao ciclo germinativo da Buva.  “O ciclo germinativo da Buva se dá em dois mo-
mentos: inverno e primavera, no período de agosto e novembro, e sabemos 
que uma única planta pode produzir até duas mil sementes que apresentam 
características e estruturas favoráveis à dispersão através do vento, e por isso 
ela consegue atingir amplas áreas em pouco espaço de tempo.”  Marcelo Luiz 
Capelari comenta ainda que o controle da Buva só é eficaz quando as plantas 
têm menos de 10 cm, porque a partir deste tamanho a chance da planta dani-
nha rebrotar é muito grande. Para isso o controle químico de dessecação, tanto 
no período pré-semeadura, como pós-colheita, são essenciais.

Outro assunto que vem sendo muito discutido é a resistência e tolerância 
das plantas daninhas, fator causado pelo uso continuo de um mesmo herbi-
cida ou os mesmos mecanismos de ação. De acordo com o Engenheiro Agrô-
nomo, Marcelo Luiz Capelari, a rotação na utilização destes produtos é extre-
mamente necessário. “É importante que os produtores realizem a rotação de 
herbicidas, evitando utilizar 
produtos que apresentem 
os mesmos mecanismos 
de ação.” Marcelo Capelari 
destaca ainda que a utiliza-
ção da associação de herbi-
cidas também é uma alter-
nativa de ação preventiva 
para o controle de plantas 
daninhas resistentes.
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Buva, uma ameaça constante à produtividade


