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Compartilhamos soluções 
para o campo

Palavra do Presidente

Esta edição de março de nosso informativo mensal é especial. Apre-
sentamos aqui, o resultado obtido no nosso Dia de Campo e nesta 24ª 
edição, cumprimos nosso objetivo e confirmamos mais uma vez, que é 
por meio do conhecimento e com uso da tecnologia, que faremos mais na 
agropecuária. 

Fizemos um grande evento e repassamos, juntamente com as empre-
sas parceiras, novas informações aos visitantes. As soluções apresentadas 
pelos profissionais técnicos e pesquisadores das empresas parceiras, são 
relevantes para que o homem do campo possa desenvolver sua atividade 
com sustentabilidade. A continuidade do agronegócio de sucesso passa 
pela qualificação e com o compartilhamento de experiências podemos jun-
tos fazer mais no campo. 

Parabenizamos a toda a equipe da Copercampos que esteve na orga-
nização e condução dos trabalhos no evento e agradecemos aos patroci-
nadores, apoiadores e expositores por assim como nós, acreditarem que é 
por meio deste evento técnico, que podemos transformar o agronegócio. 

Em 2020, teremos muitas novidades. O nosso dia de campo mudou 
de nome e passa agora a se chamar “Show Tecnológico Copercampos”. 
Esta alteração foi pensada por nossa equipe para elevar a marca do even-
to, pois quando falávamos em dia de campo, as pessoas imaginavam um 
evento na lavoura, pequeno, porém, o nosso evento cresceu muito e estará 
completando 25 anos com uma qualidade diferenciada em organização, 
demonstrações de sementes, portfólio de agroquímicos, máquinas e equi-
pamentos para as atividades rurais. 

Aos visitantes, um grande abraço e já convidamos a todos para parti-
cipar nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro de 2020 do nosso Show Tecnológico 
Copercampos.

Que seja farta a colheita
Chegou o momento da colheita. O momento mais esperado por toda 

a cooperativa e também pelos produtores rurais. O trabalho agora é contí-
nuo, pois colhemos mais que grãos, colhemos todos os esforços realizados 
durante a safra para produzir mais e melhor.

Apesar das adversidades no início da safra com custo alto de implan-
tação e as incertezas climáticas, as expectativas são positivas nesta safra 
2018/19. Na cultura do milho, altas produtividades foram registradas nas 
primeiras áreas e com cerca de 35% da área colhida em Campos Novos/
SC, por exemplo, a média ultrapassa os 190 sacos/ha, resultado do uso de 
tecnologia de plantio, sementes, condução das áreas e clima propício para 
a cultura. A safra de soja está iniciando com áreas de cultivares precoces e 
acreditamos em um ótimo resultado em produção da oleaginosa. 

Ao associado, queremos ressaltar mais uma vez os investimentos 
realizados pela Copercampos na área de armazenagem. Nosso desejo é 
de atender a todos com a máxima eficiência e agilidade e nossa equipe 
operacional está à disposição de todos para que nesta safra, tenhamos o 
melhor atendimento e possamos manter a qualidade do grão produzido 
nas lavouras.

Desejamos mais uma vez, uma ótima safra a todos. Trabalhamos muito 
para chegar ao momento da colheita e que possamos agora colher tudo o 
que almejamos. Um abraço.

Olá, queremos apresentar a você associado, parceiro e leitor 
de nossos informativos, o nosso novo projeto. O Jornal Coper-
campos, que por mais de 11 anos e 135 edições se aposentou 
para dar lugar a “Revista Copercampos”.

Mudamos nossa roupa, mas mantemos o compromisso de 
repassar mensalmente, os principais acontecimentos vivencia-
dos na Copercampos, com notícias especiais, comentários de 
diretores, homenagens, informações sobre mercado e safra de 
grãos, artigos técnicos e principalmente, valorizando o associado 
da nossa cooperativa. O projeto gráfico moderno e limpo, textos 
narrativos e informativos, com imagens que retratam a tecnologia 
da região e a realidade existente do setor agrícola, serão ampla-
mente trabalhados, para que você leitor, obtenha conhecimentos 
que agreguem no desenvolvimento das atividades no campo.

Reiteramos nesta edição 001 da nossa Revista Copercampos, 
o compromisso de apresentar temas interessantes e pertinentes 
ao dia a dia do empresário rural e dos profissionais envolvidos 
com a agropecuária regional.

O projeto que saiu da gaveta e ganhou forma neste mês de 
março vem apresentar o sucesso da 24ª edição do Dia de Campo 
Copercampos que reuniu um público de mais de 16,5 mil pesso-
as durante os dias 26, 27 e 28 de fevereiro. A revista ainda traz 
os acontecimentos deste mês, com destaque para as Tardes de 
Campo e eventos técnicos em unidades da cooperativa.

Este novo projeto gráfico continua a ter ações integradas com 
o mundo digital para que você confira as informações da Coper-
campos de onde quiser. 

A todos uma ótima leitura.

Luiz Carlos Chiocca 
Diretor Presidente
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O Laboratório de Análises de Sementes – LAS da Copercam-
pos, realizou entre os dias 19 e 22 de fevereiro, curso teórico e prá-
tico de tetrazólio em Soja, ministrado pela Dra. Maria de Fátima 
Zorato.

Trinta e sete analistas realizaram o curso, divididos em duas 
turmas, uma com experiência em tetrazólio e analistas sem expe-
riência. 

A Soja é uma importante cultura que foi se estabelecendo em 
diferentes regiões do Brasil, e o teste de tetrazólio se apresenta 
como uma ferramenta estratégica para a gestão de qualidade fisio-
lógica da semente. 

Segundo a Dra. Maria de Fátima Zoratto os analistas precisam 
ter uma visão ampla da semente o que pode fazer toda a diferença 
nas ações empreendidas, a soma de todo o conhecimento é que 
dará a confiança necessária para que a análise decorra de maneira 
normal, gerando resultado de êxitos. 

No curso de tetrazólio além de avaliar a viabilidade e o vigor 
podemos fazer um diagnóstico das principais causas que foram 
responsáveis pela redução de qualidade como os efeitos da de-
terioração por umidade, o dano mecânico, danos por percevejo e 
interpretar alguns “defeitos fisiológicos” atuais como semente es-
verdeada e rasgo genético, mancha púrpura, depressões e outros. 
Também foi promovido um debate sobre as dúvidas dos diferentes 
tipos de danos e suas influências na qualidade, e como interpretar 
os resultados. Os participantes desenvolveram várias repetições na 
pratica e fizeram o preenchimento correto da ficha e os cálculos 
para obtenção dos resultados.

A Gerente de Qualidade do LAS – Bióloga Vanessa Pezzini Sca-
lon ressalta a importância no preparo da amostra para o teste de te-
trazólio, estamos utilizando o pré-umedecimento em rolo de papel 

conforme orientado pela Dra. Fátima desde a safra de 2017/2018 
promovendo qualidade na absorção e facilitando a avaliação das 
sementes principalmente quando o grau de umidade da semente 
está abaixo de 11%.

O curso também contou com palestra no dia 20 de fevereiro, 
que marcou o encerramento do curso da primeira turma e o início 
das atividades para a segunda turma. A palestra teve como tema, 
“Variabilidade da interação genética e ambiente, e suas implicações 
sobre o potencial fisiológico de sementes de soja”.

De acordo com a Responsável Técnica do Laboratório de Aná-
lise de Sementes da Copercampos, Engº Agrº Maria Luiza Guizzar-
di Carlesso, o objetivo dos treinamentos foi de oportunizar novos 
conhecimentos aos analistas com experiência e também qualificar 
outros profissionais sobre os fundamentos básicos de avaliação das 
sementes.

LAS realiza curso 
teórico e prático de 
Tetrazólio em Soja

Copercampos promove Manhã de 
Campo em Joinville/SC

A Copercampos, cooperativa que atua na produção de semen-
tes de soja e forrageiras, com sede em Campos Novos/SC e que 
conta com mais de 65 unidades em Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul, promoveu em 14 de fevereiro, na propriedade de Vilmar Ross, 
no bairro Vila Nova, em Joinville/SC, uma manhã de campo, com 
o objetivo de apresentar a cultura da soja a produtores da região.

No evento técnico, os profissionais da cooperativa, especial-
mente da Unidade de Ituporanga, localizada no alto vale do Itajaí, 
apresentaram 20 cultivares de soja comercializadas pela coopera-
tiva. Os mais de 60 produtores participantes da manhã de campo 
conferiram o potencial produtivo das variedades e visualizaram a 
adaptação dos materiais em área de várzea.

O Gerente Técnico e de Insumos da Copercampos, Edmilson 
Enderle (Chú), participou do evento e ressalta que a cooperativa 
buscou com a manhã de campo, difundir a cultura da soja na re-
gião. “Nós promovemos esse encontro e já agradecemos ao Vilmar 
Ross por disponibilizar a área, para demonstrar aos produtores uma 
alternativa para produção de grãos nesta região que desenvolve a 
pecuária e a produção de arroz. Com o trabalho podemos conferir 

o desenvolvimento e adaptação destas 20 cultivares e assim, de-
monstrar que a soja é uma opção viável para a região”, comentou 
Chú.

Segundo o Eng. Agrônomo Marcos André Paggi, que coordena 
a área de Desenvolvimento Técnico e de Mercado na Copercampos, 
as variedades de soja apresentadas na manhã de campo serão ava-
liadas, especialmente quanto a produtividade final. “Com este traba-
lho podemos visualizar o desenvolvimento, adaptação e rendimento 
destes materiais. Estaremos divulgando os resultados da produção 
de todos os materiais aos interessados para que possamos difundir 
a cultura da soja também nesta região que cultiva somente arroz 
nas áreas de várzea”, explicou.

O produtor rural Vilmar Ross buscou na soja, rotacionar culturas 
na sua propriedade. “Trabalhamos com arroz e rotacionamos sem-
pre com milho, então, investimos na soja que é uma leguminosa 
para diversificar um pouco a produção. Estamos visualizando um 
bom desenvolvimento da cultura e vamos avaliar a produtividade 
e a variedade que mais se adapta ao nosso clima, podendo suprir 
essa dificuldade existente devido a monocultura do arroz”, ressaltou.

Objetivo da cooperativa foi de avaliar desempenho de cultivares de soja em várzea.
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Dos produtores que adotaram área de refúgio na cultura da soja 
nesta safra 2018/19 e se inscreveram no programa, um associado 
da Copercampos teve a grata felicidade de ser premiado por cum-
prir a primeira missão do projeto. Jair Canuto ganhou um Quadri-
ciclo.

O Diretor Vice-presidente da Copercampos Cláudio Hartmann, 
juntamente com o Eng. Agrônomo Marcelo Capelari e o Represen-

Clube do Refúgio 
premia associado da 
Copercampos

Garantir a longevidade das tecnologias é essencial 
para o desenvolvimento da agricultura e por meio do 
Clube do Refúgio, os associados da Copercampos, 
além de contribuir para a preservação da tecnologia 
Intacta, concorrem a prêmios.

tante Comercial da Intacta na Bayer Ivan Guterres realizaram a en-
trega do quadriciclo ao associado Jair e ao seu filho Matheus, nesta 
sexta-feira, 1° de março, na matriz da Copercampos, em Campos 
Novos/SC.

Para o Vice-presidente da cooperativa Cláudio Hartmann, a 
iniciativa de premiar os produtores, incentiva a maior adesão na 
missão de prevenção da tecnologia Intacta. “Esta tecnologia é im-
portante para o controle das pragas e com as áreas de refúgio va-
mos conseguir preservar e garantir uma longevidade no sistema”, 
reforçou.

O Clube do Refúgio tem o propósito de estimular a prática do 
refúgio por meio de uma plataforma on-line simples e colaborativa. 
A plataforma inclui um site e um aplicativo, por meio dos quais os 
usuários têm acesso a conteúdo exclusivos e todo tipo de suporte 
relacionado ao refúgio. Ao longo de cada um dos cinco momen-
tos da safra – planejamento, pré-plantio, plantio, desenvolvimento 
e colheita – tanto os produtores quanto os técnicos têm missões a 
serem cumpridas. Ao concluírem as missões com sucesso, conquis-
tam números da sorte, e ao longo de toda a safra têm a chance de 
ganhar muitos prêmios.

35 anos
DE COPERCAMPOS

Comprometimento, dedicação, persistência, disciplina, compe-
tência e responsabilidade. Estes fatores fazem a diferença para o 
sucesso das pessoas nas empresas e sou grato por contar com 
grandes pessoas com estas características nestes 35 anos de Co-
percampos.

Iniciei minhas atividades nesta cooperativa em abril de 1980 
e agora, com mais de três décadas de serviços prestados, acredi-
to que a sucessão está bem encaminhada. Iniciei minhas ativida-
des como assessor comercial, quando a cooperativa contava com 
duas unidades de armazenagem de grãos (Campos Novos e Anita 
Garibaldi, ambas em Santa Catarina), e por acreditarmos no coo-
perativismo, nesse modelo de vida partilhado e que contribui para 
o sucesso coletivo, a Copercampos cresceu, e hoje como Diretor 
Executivo a cooperativa conta com 35 unidades de cereais. 

Recordando os momentos desta história, vejo que muito foi fei-
to e os caminhos que percorremos, nós, funcionários e associados, 
são de um sucesso absoluto. A Copercampos é sinônimo de se-
riedade e nós abraçamos esse compromisso, com a finalidade de 
promovermos o desenvolvimento social e sustentável.

Confesso que nestes últimos meses repensei muito a minha 
posição, por saber que não terei o compromisso diário de repassar 
ao produtor rural, os dados de mercado e as oportunidades exis-
tentes neste dinâmico setor comercial. Tenho orgulho em conferir 
diariamente os resultados obtidos pela Copercampos e pelo cresci-
mento dos associados. Como operador de mercado de grãos, sei 
que as mudanças são constantes e a vida é assim, precisamos 
nos renovar diariamente e por isso, que estarei me desligan-
do neste início de abril da Copercampos para oportunizar 
também voos maiores de nossos colegas que assumem 
as responsabilidades na gestão comercial. 

Acredito que a evolução da Copercampos nestes 
48 anos foi constante e contribuir com o sucesso da 
nossa cooperativa foi sempre um prazer. Vamos con-
tinuar acompanhando com orgulho a nossa segun-
da casa, pois aqui continuam os amigos que darão 
continuidade a Copercampos. Gratidão por tra-
balhar com grandes pessoas que são do BEM, 
que prezam pelo bem do próximo e agradeço 
a Deus por ter saúde para estar até agora 
atuando com muita alegria e persistência. 

Vamos continuar a escrever a história 
da Copercampos. Um abraço a todos os as-
sociados, clientes, parceiros e colegas que 
contribuem para o crescimento da coopera-
tiva. Obrigado aos diretores da Copercampos 
que sempre nos apoiaram e acreditaram em nos-
so trabalho, um Obrigado Especial ao nosso Líder 
– Luiz Carlos Chiocca pela oportunidade de estarmos 
juntos nessa causa desde 1980.

Clebi Renato Dias 
Diretor Executivo
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Copercampos promove encontro 
com produtores de Esmeralda/RS

Copercampos realiza reunião 
com produtores de Ponte 
Serrada/SC

A Copercampos promoveu na noite de terça-feira, 12 de feve-
reiro, no Salão da Capela de São Sebastião, em Esmeralda/RS, reu-
nião com produtores rurais da região, a fim de apresentar a coope-
rativa, debater o cenário de grãos e realizar a inauguração simbólica 
da Unidade de Armazenagem de Grãos localizada na estrada de 
São Sebastião.

A unidade com capacidade para armazenagem de 240 mil sa-
cos/60kg de grãos teve investimentos de mais de R$ 8 milhões e 
conta com balança, duas moegas, tombador, secador de grãos, dois 
silos pulmão e dois silos de 100 mil sacos/60kg cada. Na safra de 
trigo de 2018, a cooperativa já recebeu grãos no espaço, porém, 
agora, todas as obras foram finalizadas. O espaço está disponível 
aos produtores para depositar milho e soja nesta safra 2018/19.

No encontro que contou com a presença do Diretor Presidente 
Luiz Carlos Chiocca, Vice-presidente Cláudio Hartmann, Diretores 
Executivos Clebi Renato Dias e Júlio Alberto Wickert, Diretor Co-
mercial Rosnei Soder, dos Gerentes Edmilson Enderle (Técnico e 
Insumos) e Nelson Cruz (Operacional), além de conselheiros de Ad-
ministração e Fiscal, os mais de 100 produtores rurais participantes, 
além do Prefeito de Esmeralda Ailton de Sá Rosa e Vice-prefeito 
Odilon Mendes Pacheco, conheceram a história da Copercampos 
e suas atividades.

Produtores do município de Ponte Serrada/SC e região estive-
ram na noite de 13 de fevereiro, participando de reunião com dire-
tores e gerentes da Copercampos. O encontro teve como objetivo 
compartilhar com o produtor rural informações sobre o cenário do 
mercado de grãos/2019, recebimento de cereais e assuntos gerais 
da cooperativa. Na oportunidade esteve presente o Diretor Presi-
dente Luiz Carlos Chiocca, Vice-presidente Cláudio Hartmann, Di-
retores Executivos Clebi Renato Dias e Júlio Alberto Wickert, Diretor 
Comercial Rosnei Soder, os Gerentes Paulo Henrique Lopes (Co-
mercial), e Nelson Cruz (Operacional), Assessor Comercial Glade-
mir Antônio Becker e o Conselheiro de Administração César Luiz 
Dall’Oglio.

A área de insumos foi apresentada pelo Assessor Comercial 
Glademir Becker, ressaltando os números e as expectativas para o 
mercado de insumos, além do trabalho realizado pelo departamen-
to técnico na assistência aos produtores. Becker reforçou o convite 
para o 24º Dia de Campo da Copercampos, onde a área de insumos 
através do balcão de negócios estará realizando a comercialização 
de produtos com preços diferenciados, buscando as melhores con-
dições para que o produtor realize bons negócios em insumos. O 
Gerente Operacional Nelson Cruz, falou sobre o investimento de 
cerca de R$ 8 milhões, realizados com a construção de uma nova 
unidade de recebimento e armazenagem de cereais, que conta com 
capacidade para 240 mil sacos/60kg, balança, duas moegas, tom-
bador, secador de grãos, dois silos pulmão e dois silos de 100 mil 
sacos/60kg cada.

O Diretor Executivo Clebi Renato Dias aproveitou a oportunida-
de para apresentar o cenário do mercado de grãos aos convidados. 
Clebi que exerce atividades na área comercial há mais de 35 anos, 
ressaltou que neste ano, o mercado não apresenta previsões de 
melhora, porém, se vive a expectativa de uma valorização no prê-
mio da soja, o que pode agregar receitas ao produtor. “Nesta safra, 
o custo de produção foi alto, com insumos valorizados no momento 
de plantio e hoje, não se tem previsões de altas na commodities da 
soja, então, fica essa expectativa para a colheita. O produtor que fez 
contratos futuros a R$ 78,00 ou até R$ 80,00 hoje está ganhando 
dinheiro, mas ficamos na expectativa de novos movimentos dos Es-
tados Unidos da América e China, nesta briga comercial, para quem 
sabe, ter um prêmio maior da soja brasileira”, ressaltou.

O Gerente Técnico e de Insumos Edmilson Enderle (Chú), expla-
nou sobre o trabalho técnico da cooperativa e a busca por propor-
cionar um aumento de produtividade às lavouras de soja, com uma 
produção média superior. Chú destacou a qualificação da equipe 
técnica e a difusão da Agricultura de Precisão, além dos diferenciais 
das Sementes Copercampos no mercado.

Já Nelson Cruz, Gerente Operacional comentou sobre os in-
vestimentos na unidade e que a cooperativa está à disposição dos 
produtores rurais tanto na armazenagem como na comercialização 
dos produtos.

Na área comercial, o Diretor Executivo Clebi Renato Dias, agra-
deceu a parceria com os produtores e a confiança da diretoria com 
a construção dessa nova unidade de armazenagem. O mercado 
de grãos foi apresentado pelo Diretor Comercial Rosnei Soder que 
destacou as expectativas e a volatilidade do mercado agrícola, ex-
plicando os fatores que interferem dos custos e na venda da produ-
ção. Já o Diretor Presidente Luiz Carlos Chiocca, e o Vice-presidente 
Cláudio Hartmann, destacaram a importância dos associados para 
o crescimento da Copercampos e os benefícios em ser sócios, apre-
sentando os programas de Fidelidade e Bonificação de Sementes, 
além da Cota Capital “ Estamos sempre buscando a valorização dos 
nossos associados e do produtor rural que trabalha com a Coper-
campos, investimos nesta nova unidade aqui no município de Ponte 
Serrada porque acreditamos no potencial da região, no trabalho re-
alizado pelos nossos profissionais e no cooperativismo do produtor 
rural”, comentou Luiz Carlos Chiocca.

O Diretor Presidente Luiz Carlos Chiocca, ressaltou no encontro os benefícios de 
ser associado da Copercampos, como os programas de Fidelidade e Bonificação de 
Sementes, além da Cota Capital. “Temos programas que valorizam o associado e tra-
balhamos sempre para valorizar o produtor rural que trabalha com a cooperativa. Fize-
mos este investimento em Esmeralda por acreditar no potencial da região e para que 
juntos, possamos evoluir na produção de soja e milho. Abrimos as portas de nossa 
unidade e temos a certeza de que os produtores desta região, vão trabalhar com a 
Copercampos, uma cooperativa que prioriza o homem do campo e a adoção de tecno-
logias para o sucesso da agropecuária”, comentou o Presidente.

Obras da Unidade de recebimento de grãos 
do município foram finalizadas e diretores 
ressaltam potencial agrícola da região.

Aproximadamente R$ 8 milhões foram investidos na nova unidade 
de recebimento
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Giro Técnico apresenta 
novas cultivares de 
soja e soluções para 
manejo da cultura

Posicionamento técnico 
para cultura do milho

7ª Tarde de Campo em
São José do Ouro/RS

Os profissionais do Departamento Técnico da Copercampos e 
membros do Comitê Tecnológico, realizaram no dia 14 de feverei-
ro, no Campo Demonstrativo da cooperativa, em Campos Novos, o 
Giro Técnico para avaliação de cultivares de soja e opções de ma-
nejo.

Na oportunidade, o Eng. Agrônomo Fabrício Jardim Hennigen, 
coordenador do campo, apresentou os ensaios realizados no espa-
ço, como os ensaios de população, manejo com fungicidas e uso de 
reguladores de crescimento de plantas, por exemplo.

Além disso, os Técnicos Agrícolas e Eng. Agrônomos membros 
do Comitê e da equipe da cooperativa, visualizaram a sanidade dos 
cultivares de soja, potencial produtivo e novas variedades que estão 
sendo avaliadas no Campo Experimental da Copercampos. “Te-
mos os ensaios de Valor, Cultivo e Uso – VCU, juntamente com as 
empresas de pesquisa para avaliar adaptação, desenvolvimento e 
produtividade dos novos materiais que serão lançados no mercado 
e assim, nossa equipe técnica e associados já visualizam as opor-
tunidades existentes para elevar o teto produtivo com a cultura da 
soja”, explicou Fabrício Hennigen.

A Pioneer, empresa parceira da Copercampos na comercializa-
ção de milho, promoveu no dia 08 de março, no Campo Demons-
trativo da cooperativa, encontro com técnicos e associados, com o 
objetivo de apresentar três lançamentos de híbridos de milho e uma 
nova biotecnologia contra o complexo de lagartas para cultura do 
milho.

Na manhã de campo, os representantes da empresa ressalta-
ram os diferenciais de cada hibrido e o seu melhor posicionamento 
no campo, a fim de se conquistar altos tetos produtivos na cultura 
do milho. 

A Copercampos promoveu no dia 19 de fevereiro, no Turismo 
rural Tia Helena – Pesque e Pague Perin, a 7ª Tarde de Campo da 
unidade de São José do Ouro/RS. O encontro teve objetivo de re-
passar aos produtores, informações técnicas sobre cultivares de 
soja e milho, além de opções para manejo das culturas.

Com a participação de mais de 150 produtores rurais da re-
gião, a tradicional Tarde de Campo reuniu em 2019, 14 empresas 
expositoras. A Copercampos apresentou as cultivares de soja que 
são comercializadas pela cooperativa no sistema de licenciamento, 
além de novas cultivares que estão sendo avaliadas no Campo Ex-
perimental de Campos Novos/SC, a fim de apresentar a adaptação 
destas variedades a esta microrregião do estado gaúcho.

De acordo com o Técnico Agrícola Fábio Zanela, que coordenou 
a área experimental de São José do Ouro, a presença dos produto-
res da região enaltece o trabalho da equipe técnica da Copercampos 
e também dos parceiros, que puderam repassar informações sobre 
o portfólio de produtos químicos disponíveis, híbridos de milho e 
cultivares de soja. “Queremos agradecer a presença dos produtores 
e empresas parceiras. Ficamos felizes e surpresos pelo público pre-
sente nesta Tarde de Campo e aqui estes produtores visualizaram 
todo o potencial das cultivares de soja, assim como estamos vendo 
nas lavouras de soja da região”, ressaltou Fábio. 

Com o evento técnico especifico para esta região, a Coper-
campos busca apresentar as melhores opções ao produtor rural, 
de acordo com o clima e adaptação das culturas. Na área de se-
mentes de soja, a cooperativa apresentou as melhores opções para 
que o produtor produza mais e obtenha maior renda com a cultura. 
Novas variedades que estarão no mercado nas próximas safras já 
são visualizadas pelos agricultores nas áreas experimentais da co-
operativa, demonstrando o diferencial e as soluções existentes na 
biotecnologia.

14 empresas parceiras participaram do evento 
que busca transmitir informações ao produtor 
rural de acordo com a adaptação de soja e 
milho na microrregião.
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Técnicos e equipe 
comercial da 
Copercampos 
realizam planejamento 
do recebimento da 
safra 18/19

Palestra sobre Qualidade de 
Sementes

Os profissionais que atuam na assistência técnica à produtores 
e equipe comercial das unidades da Copercampos, estiveram reu-
nidos no dia 13 de fevereiro, em Campos Novos/SC, para reunião 
de alinhamento e definição de metas no recebimento e comerciali-
zação de grãos.

Durante toda a tarde, os gerentes da cooperativa estiveram re-
passando orientações aos profissionais sobre as atividades e pro-
jeções da cooperativa. O Gerente Operacional Nelson Cruz buscou 
identificar as oportunidades no recebimento e os gargalos existen-
tes, a fim de proporcionar o melhor atendimento aos produtores 
associados. 

Com a equipe engajada, a Copercampos busca superar os nú-
meros de recebimento da safra 17/18 neste ano. De acordo com o 
Diretor Executivo Clebi Renato Dias, para esta safra, a Copercampos 
estima receber 7 milhões de sacos de 60 quilos de soja (industrial e 
semente), e 3,1 milhões de sacos de milho. “Preparamos toda a es-
trutura operacional da empresa para proporcionar aos produtores a 
entrega da sua produção com a maior agilidade possível”, explicou. 

O Diretor Presidente Luiz Carlos Chiocca e o Diretor Vice-pre-
sidente Cláudio Hartmann participaram da reunião e ressaltaram 
os investimentos realizados pela cooperativa na área de armazena-
gem. Nos anos de 2017 e 2018, a cooperativa investiu mais de R$ 
80 milhões neste setor.

A Copercampos, por meio da Gerência de Sementes, reali-
zou no dia 19 de fevereiro, na Associação Atlética Copercampos 
– AACC, reunião com os profissionais que atuam nas Unidades de 
Beneficiamento de Sementes – UBS’s.

No encontro para Alinhamento de Safra, já que a colheita deve 
iniciar ainda nesta semana na região de Campos Novos/SC, o Ge-
rente de Sementes Marcos Juvenal Fiori repassou algumas orien-
tações a equipe.

Além disso, o encontro oportunizou aos profissionais, conheci-
mentos sobre a importância de se manter a qualidade das semen-
tes vindas do campo. A Dra. Maria de Fátima Zorato, palestrou so-
bre o tema e repassou os atributos da qualidade destes seres vivos. 
Garantir com que a semente se mantenha com alta qualidade da 
colheita à expedição é essencial para a Copercampos e na palestra, 
a equipe que atua nas unidades visualizou as oportunidades exis-
tentes no processo de beneficiamento.

Associados e equipe técnica participam de evento sobre 
posicionamento de fungicidas para soja

Pecuaristas de 
Sananduva/RS 
participam de palestra 
sobre produtos 
homeopáticos 

A Syngenta realizou no dia 07 de março, no Campo Demonstra-
tivo Copercampos, uma tarde de campo para apresentar o posicio-
namento de fungicidas da marca para a cultura da soja.

No encontro com visitação em duas áreas, uma conduzida pela 
equipe do Campo Demonstrativo e outra pela Syngenta, foram de-
monstrados manejos diferentes com uso de produtos da marca e 
também testemunhas, para que os associados e técnicos pudes-
sem avaliar o desempenho real dos produtos, especialmente para 
controle de ferrugem asiática, por exemplo.

No encontro, o profissional Laércio Hoffmann do DTM da em-
presa, apresentou os diferenciais de cada fungicida para uso pre-
ventivo e de controle das principais doenças da cultura.

A Copercampos, em parceria com a BRG VET, promoveu no 
dia 19 de fevereiro, em Sananduva/RS, palestra sobre utilização de 
homeopáticos na dieta de bovinos. com o palestrante Cassemiro 
Noria. Cerca de 30 produtores da região participaram do encontro, 
e tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o as-
sunto e tirar dúvidas com um especialista na área.

Segundo Cassemiro, a Minerphós está há 28 anos no merca-
do e se posiciona entre as maiores empresas de nutrição animal 
e conta também com um dos maiores laboratórios homeopáticos 
do país, levando qualidade e inovação a nossos clientes. “O uso 
da Homeopatia para o tratamento de doenças de animais, assim 
como de humanos, vem crescendo a cada ano que passa, pois são 
produtos naturais que dispensam o uso de antibióticos e quando 
usados de forma preventiva reduz drasticamente os problemas com 
os animais e aumenta a lucratividade em função de você ter menos 
animais doentes”, ressalta Cassemiro.

Segundo Marcelo Durigon Testa, Médico Veterinário da Coper-
campos, essa palestra teve objetivo de agregar conhecimento ao 
produtor, trazendo inovação ao campo com o objetivo de aumentar 
a margem líquida do produto. “A Copercampos trabalha com toda 
a linha de Homeopáticos e estamos à disposição do produtor in-
teressado para fazer uma visita na propriedade e apresentar estas 
soluções”.
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3ª Tarde de Campo em Ibiraiaras/RS 

Tour técnico de soja

A Copercampos promoveu no dia 08 de março, a 3ª Tarde de 
Campo da cooperativa em Ibiraiaras/RS. O encontro com o objetivo 
de repassar aos produtores, informações técnicas sobre cultivares 
de soja e híbridos de milho, além de opções para manejo das cultu-
ras, reuniu 11 empresas parceiras da cooperativa.

Com a participação de mais de 100 produtores rurais da região, 
a já tradicional Tarde de Campo é uma oportunidade para que o 
homem do campo possa avaliar o desempenho de novas cultivares 
de soja, conferir o posicionamento técnico e lançamentos de novos 
híbridos de milho, e a adaptação destes materiais na região.

No campo, 20 variedades de soja que são comercializadas pela 
cooperativa no sistema de licenciamento, além de novas cultivares 
que estão sendo avaliadas no Campo Experimental de Campos No-
vos/SC, foram apresentadas aos produtores.

Segundo o Supervisor Regional da Copercampos Willian De 
Bastiani, com o evento técnico especifico para esta região, a Co-
percampos busca apresentar as melhores opções ao produtor rural, 
de acordo com o clima e adaptação das culturas. “Nesta 3ª Tarde 
de Campo tivemos um bom público de produtores rurais, que aqui 
tiveram a oportunidade de debater com os técnicos de empresas 

A Copercampos promoveu no dia 07 de 
março, em Pinhal da Serra/RS, o Tour Técnico 
- cultura da soja, com o objetivo de avaliar 20 
cultivares de sementes disponíveis no siste-
ma licenciado da cooperativa.

O encontro buscou avaliar o desempenho 
das cultivares de acordo com a adaptação ao 
microclima da região, desde desenvolvimento 
até a visualização do potencial produtivo das 
variedades. Com o trabalho, a equipe de De-
senvolvimento Técnico e de Mercado – DTM 
da Copercampos busca desenvolver o mer-
cado de sementes de soja, seguindo orienta-
ções específicas de produtividade dos mate-
riais a fim de elevar a produção regional e a 
comercialização de sementes.

Além de possibilitar conhecimento aos 
produtores e profissionais da área técnica, 
avaliações de desenvolvimento das cultiva-
res e de produtividade são realizadas. As va-
riedades de sementes dos campos do DTM 
são das detentoras Nidera, Monsoy, Brasmax, 
Syngenta e TMG. 

parceiras e da Copercampos, o uso de químicos e seu melhor posi-
cionamento, assim como de híbridos de milho e cultivares de soja. 
Nosso objetivo é de apresentar os materiais disponíveis e a adapta-
ção a região, especialmente quanto ao microclima que interfere no 
desenvolvimento das plantas”, ressaltou.
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Apresentar as novas tecnologias do agronegócio e compartilhar 
conhecimentos para o homem do campo prosperar em suas ativi-
dades. A 24ª edição do Dia de Campo Copercampos, promovido de 
26 a 28 de fevereiro, reuniu um público de mais de 16,5 mil pessoas 
no Campo Demonstrativo da cooperativa, em Campos Novos/SC. 

Com a participação de mais de 150 empresas ligadas ao setor 
agropecuário, o maior evento da história da Copercampos oportuni-
zou grandes negócios aos produtores rurais, especialmente de má-
quinas, implementos agrícolas e equipamentos pesados, veículos, 
contratos nos ramos sustentáveis com a geração de energia limpa 
por meio de painéis solares e também aquisições de insumos para 
a próxima safra, como por exemplo de fertilizantes, pois a coope-
rativa preparou uma campanha especial de comercialização destes 
insumos no evento.

A organização do 24º Dia de Campo Copercampos fez uma es-
timativa de negócios realizados no evento. Mais de R$ 40 milhões 
foram gerados em vendas de insumos, máquinas e implementos, 
negócios com veículos, equipamentos para o campo e comerciali-
zação de animais, além de oportunizar negócios pós-evento.

Caracterizado como o evento catarinense que apresenta a mais 
alta tecnologia disponível no agronegócio, a 24ª edição do Dia de 
Campo superou as expectativas da organização. O Eng. Agrônomo 
Fabrício Jardim Hennigen, coordenador do evento, destaca que as 
mais de 16 mil pessoas presentes no Campo Demonstrativo Coper-
campos estavam interessadas em visualizar o que há de moderno 
na agropecuária. “Mais um ano temos que agradecer a presença 
dos visitantes de toda a região de atuação da cooperativa e também 
de parceiros e clientes vindos de diferentes regiões do Brasil e do 
exterior, com destaque para Paraguay, além de visitantes da Itália e 
Japão. O público altamente interessado e ligado ao setor fez com 
que este 24º Dia de Campo Copercampos fosse um sucesso de pú-
blico e negócios. Nosso objetivo é de possibilitar a sustentabilidade 
no campo e podemos conquistar isso com conhecimentos e com a 
adoção das tecnologias disponíveis, como por exemplo, a agricultu-
ra de precisão e digital”, explanou.

O 24º Dia de Campo Copercampos teve o patrocínio de Brades-
co, UPL, Bayer, Syngenta, Basf, Giro Agro, Caixa, Banco do Brasil, 
Sicoob, Sicredi e Governo Federal e apoio do BRDE, Sescoop, Senar, 
Epagri, Cidasc e PD Eventos.

UM SHOW DE 
TECNOLOGIA

24º Dia de Campo apresenta as melhores 
oportunidades para a agropecuária da região.

+
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Tributações que prejudicam o Agro 
foram foco na abertura do evento

A abertura do evento reuniu autoridades políticas e do setor, 
com destaque para a Vice-governadora Daniela Reinehr, o secre-
tário de Agricultura de SC Ricardo Gouvêa, Dep. Estaduais Romildo 
Titon, Moacir Sopelsa e Altair Silva, Presidente da Faesc e Senar 
José Zeferino Pedroso, além de lideranças da Ocesc, Fecoagro, 
Epagri, Aurora e Cidasc, além de comitivas do Paraguay, além de 
Italianos e Japoneses, clientes e parceiros da Copercampos. 

O setor agrícola do estado está preocupado com as tributações 
aos produtos, e está solicitando ao Governo do Estado, a revogação 
do decreto publicado no final da Administração estadual anterior 
que tributou os defensivos agrícolas. Os efeitos dessa medida serão 
o aumento dos custos de produção de grãos, leite e carne, a redução 
da produtividade média e a perda da competitividade dos produtos 
agrícolas catarinenses nos mercados nacional e internacional. Em 

seu discurso, o presidente do Senar/Faesc, José Zeferino Pedroso, 
aproveitou a presença da Vice-governadora Daniela Reinehr para 
solicitar a revogação do decreto do ICMS. “Essa questão porque 
preocupa a classe produtora de Santa Catarina. Temos apelado 
constantemente ao governador para revogar estes decretos. Já que 
estavam aqui o secretário de Agricultura e a Vice-governadora que-
ro que eles saibam a gravidade do que pode ocorrer se algo não for 
feito para a revogação desse decreto ou um estudo mais aprofun-
dado para não onerar a classe produtora que tem sido o sustentácu-
lo da economia catarinense. Vamos batalhar para ter sucesso nessa 
questão. Se não houver uma reposta do executivo vamos buscar os 
deputados para que tenhamos sucesso”, ressaltou. 

O secretário de Agricultura Ricardo Gouvêa, em seu discurso, 
se pronunciou a respeito do assunto e enalteceu que o Governo do 

Estado tem a intenção de ouvir as entidades representantes dos 
produtores e que o objetivo é manter a competitividade do setor. 
“Como secretário já recebi o apelo das entidades sobre o que é im-
portante ao setor, e já passei isso ao secretário de Fazenda. Vamos 
agendar uma reunião com os setores da agricultura para ouvi-las, 
e, em conjunto com a equipe da Fazenda, reconstruir esse incentivo 
fiscal para que de forma alguma venha a prejudicar a atividade eco-
nômica do Estado. Estamos trabalhando sério para que haja esse 
equilíbrio fiscal e possamos apoiar a competitividade da agricultura 
de Santa Catarina”, afirmou. 

Já a vice-governadora, Daniela Reinher, destacou a situação 
frágil em que se encontra o Estado, mas garantiu que o Governo 
está trabalhando para reequilibrar esta situação. “Nós recebemos 
um Estado fragilizado, e temos um comprometimento orçamentário 
difícil de transpor, temos uma reorganização de incentivos a fazer, 
e estamos fazendo. Estamos estudando a reestruturação dos in-
centivos fiscais no Estado. Queremos reequilibrar essa situação que 
vivemos, queremos alcançar condições de igualdade e produção. 
O olhar do governo do Estado ao agronegócio é de muita preocu-
pação e de responsabilidade, porque temos consciência do que o 
setor representa para Estado e para a economia. Nosso modelo de 

agricultura é modelo no Brasil e no mundo. O governador Carlos 
Moises já recebeu vários representantes do setor produtivo e não 
iremos fazer nada sem ouvi-los”. 

O Presidente da Copercampos Luiz Carlos Chiocca sustentou 
o discurso de José Zeferino Pedroso quanto a tributação do ICMS 
para os produtos agrícolas e lembrou que com esta cobrança, os 
produtos não serão competitivos no mercado. Chiocca ressaltou 
ainda que as políticas públicas precisam atender os setores que ge-
ram emprego e renda ao estado e especialmente o agronegócio que 
responde por 66% das exportações do estado.

O Decreto 1.866/2018, assinado pelo então governador Eduardo 
Pinho Moreira revogou benefícios fiscais no âmbito do ICMS para 
um importante grupo de defensivos. Foram excluídos do benefício 
e passaram a ser tributados em 17% de ICMS os inseticidas, fun-
gicidas, formicidas, herbicidas, parasiticidas, germicidas, acaricidas, 
nematicidas, raticidas, desfolhantes, dessecantes, espalhantes e 
adesivos. A revogação dos benefícios fiscais entra em vigor a partir 
de 1º de abril deste ano.

A maioria dos Estados brasileiros mantém a isenção de im-
postos, o que deixará o produto catarinense em desvantagem no 
mercado.
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Fórum Mais 
Milho debate 

soluções para a 
cadeia produtiva 

de cereais e 
carnes

O segundo evento da 3ª edição do Fórum Mais Milho 2018/2019, 
evento promovido pelo Canal Rural, aconteceu no primeiro dia da 
24ª edição do Dia de Campo Copercampos, em 26 de fevereiro.

Dois painéis foram realizados, com transmissão ao vivo pelo 
Canal Rural para todo o Brasil. No primeiro debate sobre “Cereais 
de inverno para ração animal”, os painelistas debateram sobre os 
desafios para o aumento da produtividade de trigo, triticale e ce-
vada e utilização destes cereais para produção de proteína animal 
no estado. 

Eduardo Caierao, pesquisador da Embrapa Trigo, realizou uma 
breve palestra sobre uso de tecnologia para colher seis toneladas 
de cereais de inverno por hectare. Como moderador do debate, Air-
ton Spies, engenheiro agrônomo e ex-secretário Agricultura de SC 
ressaltou a necessidade de investimento na área, assim como os 
debatedores Gustavo Lima, Pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, 
Fabiana Schmidt, pesquisadora da Epagri e João Carlos Di Domeni-
co, presidente da Coocam. 

No segundo painel do Fórum, sobre a Maior produtividade e 
logística eficiente, os dois pilares para abastecimento de milho a 
custo competitivo em Santa Catarina, houve palestra sobre as “Es-
tratégias para elevar a produtividade média para 10 toneladas por 
hectare até 2021”, com Haroldo Tavares Elias, analista de pesquisa 
da Epagri, e também palestra sobre “Infraestrutura: O que falta para 
a Rota do Milho de SC se tornar uma realidade?”, com Flávio Ber-
té, Coordenador Adjunto do Núcleo Estadual Faixa de Fronteira de 
Santa Catarina (NFSC). 

Glauber Silveira, Vice-presidente da Abramilho foi o moderador 
do encontro que teve como debates Luiz Carlos Chiocca presidente 
da Copercampos, Edoard Schaffrath, prefeito de Naranjal, Paraguai 
e Cláudio Post, presidente da Fecoagro e da Cooperativa Auriverde.

Houve reclamação por parte dos produtores sobre o compro-
metimento das agroindústrias na compra, inclusive do milho, pois 
não está havendo preocupação em remunerar o produto, levando 
ao desestímulo e transferência das áreas para a soja ou outras cul-
turas de menor custo e maior rentabilidade.

O Diretor Presidente Luiz Carlos Chiocca ressaltou a necessi-
dade de se criar uma espécie de “bolsinha para o milho”, garantin-

do um preço melhor ao produto catarinense, estimulando assim, o 
agricultor a investir no milho. “Além de se pensar em infraestrutura, 
como a rota do milho, precisamos olhar para o agricultor do estado, 
valorizar mais a sua produção, pois já produzimos muito milho no 
estado e hoje, por não existir uma garantia e preços melhores para 
o cereal, o produtor investe na soja pela liquidez da cultura. Preci-
samos criar formas de garantir um preço mínimo para o milho, pois 
temos condições de produzir mais no estado”, explanou.

O Presidente lembrou ainda que na região de Campos Novos, 
a média produtiva do cereal é diferente das demais regiões do es-
tado. “Os produtores da nossa região já produzem mais de 10 ton 
por hectare de milho, porque investem em fertilidade de solo, em 
sementes de alta qualidade e adubação, além de Agricultura de Pre-
cisão, então, temos aqui uma demonstração de eficiência na produ-
ção do cereal”, comentou ainda Chiocca.

Santa Catarina consome em média 6,4 milhões de toneladas 
por ano de milho, a produção esperada para a safra 2018/2019 
está entre 2,5 e 2,8 milhões de toneladas. O déficit anual varia entre 
3,6 e 4 milhões de toneladas de milho, que precisam vir de outros 
Estados e até de outros países.
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Área de 
pastagens atraí 
pecuaristas 

Altas produtividades se conquistam com 
boas sementes, manejo e conhecimentos

A área de pastagens do Dia de Campo Coper-
campos recebe visitantes interessados em elevar 
seus ganhos na pecuária de corte e de leite. No es-
paço, capim sudão, milheto, sorgo, brachiarias, cor-
nichão, trevos e Pânicum foram apresentadas para 
que o produtor rural pudesse avaliar as característi-
cas e diferenciais de cada variedade. 

As novidades do espaço foram na implanta-
ção de pastagens perenes, como as variedades 
de Jiggs, Tangola e Estrela Africana. Com grande 
visitação a cada evento, o espaço tem se tornado 
referência para que os agropecuaristas invistam em 
novas pastagens em suas propriedades.  Todas as 
variedades apresentadas no Dia de Campo são co-
mercializadas nas Lojas Copercampos, o que facili-
ta também o acesso dos produtores às novidades. 

A ampla visitação de produtores de soja, milho e feijão coroou 
o trabalho responsável e altamente técnico dos profissionais que 
conduzem a Vitrine Tecnológica da Copercampos. 

No espaço, a equipe técnica da cooperativa repassou conheci-
mentos e informações essenciais para que o público visitante possa 
elevar a produtividade de soja, milho e feijão em suas propriedades.

Com apresentação de ensaios e avaliação de desempenho de 
fungicidas para mofo-branco, uso de reguladores de crescimento 
para soja, apresentação de novas cultivares e o trabalho de ma-
nejo de fertilidade de solo, assim como ensaios de fungicidas em 
milho e de plantabilidade em milho e feijão, o objetivo na Vitrine 
Tecnológica é de oportunizar a evolução no manejo das culturas e 
os melhores caminhos para alta rentabilidade nas culturas de verão.

Os produtores rurais conferiram todas as informações de mais 
de 20 variedades de soja disponíveis para semeadura na próxima 
safra, especialmente quanto adaptação e condições necessárias 
para produção de grãos e também de sementes.
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Pecuária de alta qualidade
No 24º Dia de Campo Copercampos, a exposição de animais demonstra 

o potencial e a força da pecuária de toda a região. Com genética diferenciada, 
uso de tecnologias disponíveis e com a qualificação dos pecuaristas, belos 
exemplares das raças Devon, Charolês, Angus, Guzerá, Simental e Simbrasil, 
além de gado de leite com exposição de vacas da raça Holandesa foram apre-
sentados aos visitantes. O espaço da pecuária contou ainda com ovinos das 
raças Santa Inês, Crioula e Hampshire Down.

O objetivo da cooperativa no espaço de pastagens é demonstrar as variedades 
adaptadas a região e que apresentam melhores índices nutricionais ao pastejo, tanto 
para pecuária de corte como leiteira. O manejo correto é essencial neste processo, 
desde a semeadura com cuidados na adubação e profundidade de plantio, momento 
ideal para primeiro pastejo, além de formas de realizar a limpeza das pastagens, 
eliminando plantas daninhas da área.

Os profissionais da Copercampos repassaram informações relevantes e troca-
ram experiências com produtores sobre a entrada e saída de animais da área, visan-
do o aumento da durabilidade da pastagem, por exemplo.
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Julgamentos das raças Simental e Simbrasil

A Associação Catarinense de Criadores de Simental 
e Simbrasil, realizou julgamento dos animais. Os animais 
das raças Simental e Simbrasil são valorizados pelos pe-
cuaristas que buscam na atividade, a produção de carne 
de alta qualidade com precocidade.

No julgamento que avalia todas as características dos 
animais, a grande campeã na categoria Fêmea da raça 
Simental é de propriedade da Fazenda Sonho e Realidade 
Wanderley Berté de Água Doce/SC. Já a fêmea Reserva-
da Campeã é de propriedade de Rodrigo Amalcaburio da 
Cabanha Santa Lúcia, de Campos Novos/SC.

O Grande campeão de machos é de propriedade de 
Leonardo Durigon da AgroCampo, de Campos Novos/SC. 
O reservado campeão de machos é da Fazenda Sonho e 
Realidade Wanderley Berté. Da raça Simbrasil, o grande 
campeão de machos é da Fazenda Recanto Gaudério, de 
Hermogenes Balena, da cidade de Papanduva/SC.

Raça Devon apresenta seu 
potencial

A presença de animais da raça Devon chamou a atenção dos visitantes no evento 
deste ano. Os exemplares da Cabanha Gralha Azul, da cidade de Fraiburgo/SC, apre-
sentam toda a genética, docilidade, precocidade e potencial para produção de carne de 
alta qualidade.

A presença da Presidente da Associação Brasileira de Criadores de Devon (ABCD), 
Simone Bianchini, no evento enalteceu o trabalho realizado pelo criador e também pela 
entidade, que tem buscado demonstrar os diferenciais da raça para os pecuaristas do 
estado e também do Brasil. Segundo Simone Bianchini, a produção de animais precoces 
e a certificação da carne agrega valor ao produto final, gerando rentabilidade diferen-
ciada ao pecuarista.

“Nosso maior objetivo é de divulgar a raça e os diferenciais do Devon aos pecuaristas 
de toda a região, que já trabalham com animais europeus. Os animais da raça Devon têm 
alta capacidade de produção de carne, possuem precocidade, são animais dóceis e de 
fácil manejo e temos aqui a Certificação de Carnes, em parceria com o Frigorífico São 
João, que agrega valor e oferta ao mercado, um produto de alta qualidade. Hoje nós não 
suprimos a demanda existente pelo produto por disponibilizarmos ao consumidor, um 
produto diferenciado”, ressaltou Simone.
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Área de hortaliças 
demonstra trabalho 
da cooperativa e 
parceiros

Sementes de qualidade e manejo diferenciado, geram belos e 
saborosos frutos. Neste ano, o público visitante conferiu na área de 
Hortaliças, o trabalho voltado ao manejo com insumos para as cul-
turas de tomate, pimentão, cenoura, moranga cabotiá, alface, beter-
raba, repolho e melancia. 

Nos canteiros conduzidos sob a responsabilidade do Eng. Agrô-
nomo Carlos Alberto Dall’Oglio, os visitantes tiveram a oportuni-
dade de conhecer variedades adaptadas a região, assim como as 
formas de se conduzir a lavoura de hortaliças para produzir mais 
sem perder a qualidade.

A visitação no espaço de hortaliças foi excelente, e os produto-
res tiveram informações dos produtos utilizados para condução das 
áreas. A cooperativa está atuando com equipes técnicas capacita-
das e disponibilizando a linha completa de insumos para produzir 
hortaliças e fruticultura nas regiões onde a atividade é realizada. 

Além da Copercampos, as empresas parceiras que dispõe de 
um portfólio de produtos para hortifrutigranjeiros também conduzi-
ram vitrines de demonstração. 

Suínos de genética 
diferenciada e 
equipamentos 
para desenvolver 
a atividade

No 24º Dia de Campo Copercampos, o espaço da suinocultura 
apresentou oportunidades para diversificação de atividades. O setor 
agroindustrial da cooperativa esteve apresentando todo o trabalho 
realizado nas quatro unidades de produção de leitões, por meio de 
um vídeo explicativo, a importância da produção de rações de alta 
qualidade, além da troca de experiências entre produtores e profis-
sionais da área.

No espaço da Mini Granja de suinocultura, os visitantes conse-
guiram visualizar todas as etapas do processo de produção dos ani-
mais, desde o nascimento, com animais em maternidade, sistema 
de creche (quando os leitões são desmamados), até o sistema de 
terminação (engorda para destinação do suíno para o abate).

Além de reforçar a parceria existente entre Copercampos e a 
Agroceres PIC, foram apresentados no espaço, os diferenciais dos 
produtos e serviços disponíveis entre as empresas. Os interessa-
dos e especialmente os suinocultores conferiram as principais tec-
nologias em melhoramento genético, as características do macho 
comercial AGPIC 359 e da matriz Camborough, produtos que vêm 
registrando excelentes resultados de campo no Brasil.

Além dos animais, a Indústria de Rações Copercampos apre-
sentou os processos e produtos disponíveis aos suinocultores. 

Equipamentos para desenvolver a atividade, como silos, cochos 
para alimentação e bebedouros, por exemplo, e empresas de medi-
camentos estiveram expondo seus produtos no evento.
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Painéis 
solares 

oportunidades para gerar 
economia no campo

Nesta edição do Dia de Campo Copercam-
pos, os visitantes conheceram novas oportuni-
dades para a instalação de painéis solares. Com 
a participação de empresas do ramo, o produtor 
rural teve a oportunidade de conhecer mais sobre 
a energia fotovoltaica e também contratar o ser-
viço para gerar economia e promover o desenvol-
vimento sustentável da propriedade. 

A área que desperta o interesse de produto-
res rurais que buscam reduzir despesas contou 
nesta edição do evento, com três empresas de ra-
mos distintos, como de geração de energia para 
residências e industrias, aquecimento de água e 
utilização em sistemas de irrigação, podendo ser 
utilizadas tanto em culturas hortifrutigranjeiras 
como para grãos. 

A programação de palestras e debates desta 24ª edição abor-
dou temas relevantes para produção de grãos e manejo na pecuá-
ria. Com o tema “Desafio do Estresse Térmico”, com Jeferson Palau-
ro, Médico Veterinário, a palestra voltada aos pecuaristas debateu a 
necessidade de adequações na propriedade rural, pois o estresse 
afeta o desempenho e a saúde do rebanho, como por exemplo, de 
fertilidade dos animais. Vacas leiteiras de alta produção são mais 
afetadas, pois produzem mais calor durante a digestão do volume 
adicional de alimento necessário para manter o alto rendimento 
leiteiro. No manejo, é necessário oferecer sombra e ventilação ade-
quada, otimizar o suprimento de água e oferecer rações em perío-
dos mais frescos.

Roberto Favaretto, Engenheiro Agrônomo e MBA em Agrone-
gócios pela UPF (Passo Fundo/RS), explanou sobre o Manejo Inte-
grados de Plantas Daninhas – Uma visão sistêmica. Outra palestra 
sobre Manejo Sustentável de Percevejos em Grandes Áreas Agrí-
colas – com Anildo Betencourt, Engenheiro Agrônomo pela UPF 
(Passo Fundo/RS), atraiu o público do evento. 

Agricultura 4.0 – Evolução tecnológica e a conectividade no setor

Palestras movimentaram a programação do 24º Dia de Cam-
po Copercampos e o tema Agricultura 4.0 chamou a atenção dos 
visitantes. Eduardo Menezes Barbosa, responsável pelo programa 
Agrostart da Basf, apresentou a evolução da tecnologia a favor do 
setor. No evento que reuniu os integrantes do Programa Jovens Em-
preendedores Copercampos – JEC, as necessidades e adaptações 
necessárias para se implantar a agricultura digital estiveram em de-
bate. 

“A adoção das tecnologias digitais é ainda difícil no campo, mas 
a Basf, especialmente criou um programa para aceleração e para 
aproximação com startups que tenham soluções digitais que é o 
Agrostart. Existem tecnologias e o produtor se sente confuso com 
isso, não se consegue uma interação e temos dificuldade de cone-
xão em algumas regiões e queremos co-criar com estas startups 
para implantar a agricultura 4.0 e deixar o produtor seguro na ado-
ção destas tecnologias”, explicou Eduardo.

Possibilitar a identificação dos diferenciais da tecnologia para 
obter ganhos de produtividade é o grande objetivo da agricultura 
moderna. “Temos monitoramento de clima, de solo, e de fertilidade, 
estamos trabalhando para identificação da atuação de pragas. Res-
saltamos esse trabalho desenvolvido entre as empresas para que 
possamos evoluir no setor e produzir mais no campo. Sabemos que 
o jovem já nasce conectado e é mais fácil entender esse potencial 
da agricultura digital. Um dos pilares da agricultura 4.0 é a internet 
das coisas e precisamos ter uma rede que funcione de forma ade-
quada e esse é o grande desafio para todos os envolvidos”, finalizou.

Outra palestra sobre o tema Conectividade no Campo foi profe-
rida por Maurício Finotti, e abordou às tendências tecnológicas para 
a atividade, assim como as oportunidades já existentes para adoção 
da era digital no meio rural.

Palestras 
técnicas 
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Instituições bancárias 
presentes no evento

A pesquisa e promoção de 
alimentos orgânicos

A presença de cooperativas de crédito e de agências bancárias pos-
sibilitaram que o produtor realizasse bons negócios durante a realização 
do Dia de Campo Copercampos. Neste ano, seis instituições do setor par-
ticiparam do evento (Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, Sicoob, Cresol e 
Sicredi).

Nos estandes, as instituições bancarias apresentaram seus serviços, 
como por exemplo, financiamentos de máquinas, casa própria, veículos, 
linhas de crédito para a safra e seguro rural.

No 24º Dia de Campo Copercampos, o espaço da Epagri apresentou 
as inovações do campo. No espaço da Epagri, os profissionais apresen-
taram os dados das cultivares melhoradas de milho e feijão bem como a 
produção de arroz de sequeiro. Na área de Horticultura foram apresen-
tadas soluções para o plantio direto de hortaliças e a produção orgânica 
de alimentos. Já na área da fruticultura foram apresentados os pequenos 
frutos, como de amora. 

No setor de pecuária, a Epagri apresentou pastagens perenes reco-
mendadas e a altura de corte avaliada, bem como a cerca elétrica ade-
quada para a divisão de piquetes. Uma das novidades no espaço foi a 
demonstração de produção de mudas de pastagens em bandejas. Os 
equipamentos e tecnologias para o monitoramento e previsão do clima 
foram apresentados pela Epagri/CIRAM. A Epagri apresentou ainda pro-
dutos da agricultura familiar.

 Show
DE TECNOLOGIA 

EM MÁQUINAS, 
IMPLEMENTOS E 

VEÍCULOS

Trazendo inovações em máquinas, equipamentos agrícolas e 
veículos, tanto na linha pesada como leve, o 24º Dia de Campo con-
tou com promoções especiais e descontos para que o produtor rural 
ampliasse sua frota de máquinas ou renovasse seus equipamentos. 

Sinônimo de maior agilidade e economia, as modernas má-
quinas pesadas são um atrativo diferenciado do evento que conta 
com mais de 30 empresas do ramo de máquinas e equipamentos 
pesados.

A mais alta tecnologia encontrada em colheitadeiras, tratores, 
pulverizadores, plantadeiras, caminhões e veículos leves receberam 
um público interessado em avaliar as novidades e realizar bons ne-
gócios. 

A ampliação do espaço de máquinas enaltece o sucesso do Dia 
de Campo Copercampos, que contou com a participação das prin-
cipais concessionárias e revendas de máquinas e veículos da região.
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Atividades, serviços e espaço de interação. Para 
atender aos associados e clientes, a Copercampos ins-
talou o Pavilhão de Negócios, espaço destinado as ne-
gociações comerciais, promoções e serviços da coope-
rativa e parceiros. 

Neste 24º Dia de Campo Copercampos, o produtor 
rural teve a oportunidade de adquirir insumos para a la-
voura com preços diferenciados. O Balcão de Negócios 
oportunizou a aquisição da linha completa de insumos e 
sementes durante o evento.

Os supermercados Copercampos apresentaram 
seus produtos e os visitantes puderam se deliciar com 
pães, bolos, tortas e cucas produzidos nas padarias das 
unidades da cooperativa. 

Pavilhão
Local de grandes negócios

As integrantes do Núcleo Feminino Copercampos 
estiveram recepcionando os visitantes e apresentando 
o projeto. Já a Rede Feminina de Combate ao Câncer, 
detalhou o trabalho desenvolvido no município, impor-
tância da prevenção e promoção da saúde, assim como 
comercializou produtos artesanais.

As lojas Copercampos realizaram superpromoções 
e descontos de produtos aos clientes e produtores que 
participaram do dia de campo. Para esta edição as lojas 
em parceria com a Shell, trouxeram a réplica de uma 
Ferrari para a exposição.

O pavilhão de negócios também contou com os es-
tandes do Laboratório de Análise de Sementes, Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), 
Aprosesc e Aprosoja.
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Durante a 24ª edição do Dia de Campo Copercampos, a Cidasc 
esteve realizando campanha de orientação e sensibilização aos pe-
cuaristas e visitantes, sobre a importância da vacinação de animais 
contra a raiva. 

A ação integra campanhas da Cidasc devido aos registros de 
casos de raiva bovina no município de Campos Novos. A raiva é 
uma doença fatal que acomete todos os mamíferos, inclusive os se-
res humanos. A doença, que é transmitida por animais domésticos, 
de produção e silvestres ataca o Sistema Nervoso Central (cére-
bro), causando mudança de comportamento, paralisia e, por vezes, 
agressividade. O animal doente elimina o vírus da raiva pela saliva. 
Por isso, não se deve colocar a mão na boca de cavalos ou bovinos 
que estejam com dificuldade de locomoção e/ou salivação intensa. 
Cães, gatos e animais silvestres transmitem a doença pela mordida. 
O morcego hematófago da espécie Desmodus rotundus é o respon-
sável pela transmissão da doença para os herbívoros. 

Cidasc realiza 
campanha 

contra raiva 
bovina

A TecExpert, empresa brasileira do merca-
do de telecomunicações e conectividade sem 
fio, fez no 24º Dia de Campo Copercampos, 
o lançamento da solução AgroMobility. A so-
lução atende aos requisitos da agricultura de 
precisão, com alta demanda por máquinas au-
tônomas, equipamentos e sistemas inteligen-
tes de medição conectados à internet. 

O AgroMobility é composto por pequenas 
Estações Móveis facilmente engatáveis, confi-
guráveis e transportáveis para qualquer ponto 
da propriedade. Com ela o produtor rural tem 
controle da produção e do desempenho de 
seus equipamentos em tempo real através das 
tecnologias Wi-Fi e LoRA, integradas pela Te-
cExpert. A tecnologia adapta-se a diversas situ-
ações, com configurações que incluem Estação 
Móvel com Tecnologia Inteligente, Robusta e 
Simplificada, Internet Banda Larga Via Satélite, 
Soluções IoT para Coleta de Dados e Estações 
Meteorológicas, Monitoramento e Suporte 
Técnico em Campo. Tudo com investimento 
mensal aproximado 40% menor que o de um 
colaborador dedicado. 
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No 24º Dia de Campo Copercampos, os visitantes con-
correram a diversos prêmios em promoções recreativas. 
Na Vitrine Tecnológica Copercampos, a promoção especial 
que sorteou três celulares iPhone 8 Plus e que teve apoio da 
Bayer, Syngenta e Basf teve os seguintes ganhadores: Helena 
Zanatta Corrêa, de Brunópolis/SC, José Moreira Jr., de Curiti-
banos/SC e Antônio Rático de Campos Novos/SC.

Já na promoção em parceria com a Bayer de um kit Cli-
mate FieldView para uso em 500 hectares foi o associado 
Joel Kemer, de Campos Novos/SC.

Na promoção do setor de Segurança do Trabalho da Co-
percampos, com validação por visitar o estande e mostrar 
força e habilidade no “Martelo da Força”, teve como ganha-
dora de um celular Moto E5 16GB Platinum foi Tatieli Baron-
cello, de Videira/SC.

PARABÉNS AOS GANHADORES
e obrigado a todos que participaram destas promoções especiais.

Ganhadores
DAS PROMOÇÕES

24ª
EDIÇÃO

Espaço da Segurança 
do Trabalho com 

apresentações teatrais 
e competição de força

O Setor de Segurança e Medicina do Trabalho da co-
operativa, conta com um espaço de sensibilização e de 
entretenimento ao público visitante. 

Neste ano, além da parede de escalada para refor-
çar a importância do uso de Equipamentos de Proteção 
Individual – EPI, como o cinto de segurança, o espaço 
contou com apresentações teatrais de sensibilização e 
prevenção a acidentes de trânsito, promovidas pela Fun-
dação Elisabeta Randon, com o espetáculo Vida Sempre 
– A cultura roda nas estradas.

Além destas atividades, o estande da Segurança fez 
a competição com o uso do Martelo de Força.
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NOVO 
NOME, 
MESMO 
OBJETIVO

Para o evento de 2020, o Dia de Campo Copercampos muda 
de nome e agora passa a se chamar “Show Tecnológico Coper-
campos”. Nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro do próximo ano, a feira 
agropecuária da cooperativa, que acontece no Campo Demonstra-
tivo Copercampos, em Campos Novos/SC, tem nova nomenclatu-
ra, elaborada para a edição comemorativa de Bodas de Prata do 
evento.

O objetivo da Copercampos em apresentar o novo nome, é de 
elevar ainda mais a promoção da agropecuária regional, especial-
mente oportunizada pela qualificação do produtor rural, profissio-
nais da área e pela adoção da mais alta tecnologia existente no setor 
agrícola. O Show Tecnológico Copercampos de 2020 será especial 
também por registrar o início das comemorações de 25 anos do Dia 
de Campo e também dos 50 anos de fundação da cooperativa, que 
completa aniversário em 08 de novembro.

A moderna agricultura praticada na região e amplamente pro-
movida pela Copercampos estará em pauta no evento. A evolu-
ção do setor é constante e a adoção das mais avançadas técnicas 
de cuidados do solo, plantio, manejo de plantas, mapeamentos de 
colheita e controle de custos na propriedade serão debatidas em 
2020. A agricultura digital, chamada de 4.0, já presente na edição 
de 2019 do Dia de Campo estará em evidência, possibilitando ao 
homem do campo, um controle efetivo e simples de todos os pro-
cessos da propriedade rural.

TECNOLÓGICO

Para o Diretor Presidente da Copercampos Luiz Carlos Chioc-
ca, o Show Tecnológico representa a promoção do agronegócio 
sustentável, voltado a agregação de valor às atividades e geração 
de renda à propriedade rural. “Demonstramos em 24 eventos, que 
nosso setor continua em evolução e precisamos estar atentos a to-
das as tecnologias e informações para continuarmos a ter sucesso 
no campo. Nosso Campo Demonstrativo dispõe de toda estrutura 
para divulgar as novas tecnologias em plantas, novos equipamen-

tos para uso no campo, qualidade genética de animais, geração de 
energia limpa, e muitos outros serviços oferecidos no setor, então, 
mudamos o nome do Dia de Campo para Show Tecnológico para 
demonstrar ainda mais a qualidade do agronegócio de nossa re-
gião, que serve de exemplo para outras regiões pelos resultados 
produtivos alcançados nesta terra. Convidamos desde já a todos 
que se fizeram presentes no 24º Dia de Campo Copercampos, para 
o nosso evento de 2020”, ressalta Chiocca.




