
Associado do Mês  – Pág. 11 

Artigo Técnico – Pág. 12 

• Mais
Produtores associados 
devem agendar a retirada 
de fertilizantes 

• Institucional - Pág. 07
Obras do Supermercado 
Copercampos em Capinzal 
em ritmo acelerado 

• Institucional- Pág. 24

Fechamento autorizado.
Pode ser aberto pela ECT.

Sementes Copercampos: 
Qualidade e segurança desde 
a produção à comercialização

Pág. 16 e 17

Inicia o plantio 
do trigo

Pág. 05

Campos Novos, 15 de Julho de 2016J O R N A L  |

104ANO VIII -   EDIÇÃO



02 J O R N A L  | 104ANO VIII - EDIÇÃO|  Editorial

Administração Gestão: Março 2015 a Março 2019
Presidente: Luiz Carlos Chiocca
Vice-Presidente: Cláudio Hartmann
Secretário: Sérgio Antônio Mânica

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Adão Pereira Nunes
César Luiz Dall’Oglio
José Antônio Chiochetta
Luiz Alfredo Ogliari
Milton Dalpiva
Reni Gonçalves
 
DIRETORES EXECUTIVOS
Clebi Renato Dias
Laerte Izaias Thibes Júnior

CONSELHO FISCAL 
Agostinho João Dal Moro 
Antônio Cezar Zanella
Humberto Moacir Marin
Jair Socolovski
Leonir Severo
Recieri Germiniani dos Santos 

REALIZAÇÃO: Dep. Comunicação & Marketing Copercampos 
JORNALISTA RESPONSÁVEL: Oséias Inácio da Silva/ Reg SC004389JP
comunicacao@copercampos.com.br
SUPERVISÃO: Maria Lucia Pauli
marketing@copercampos.com.br | CRA/SC 5836
PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO: Mk3 Propaganda
IMPRESSÃO: Tipotil Gráfica e Editora Ltda  
TIRAGEM: 2.200 Exemplares

Expediente:

Missão Copercampos
“Produzir, industrializar e comercializar insumos e 

alimentos de qualidade, com tecnologia, rentabilidade 
e respeito ao meio ambiente, promovendo o 
desenvolvimento socioeconômico e cultural”

Política da Qualidade
As unidades de negócios da Copercampos e seus 

funcionários estão comprometidos com a melhoria 
na produção e comercialização de insumos, cereais e 

suínos, para a satisfação dos clientes, com tecnologia, 
capacitação, rentabilidade e responsabilidade social.

Estamos no mês de julho, na fase de planejamento da safra 
2016/2017 e também do plantio das culturas de inverno. Os associados 
da Copercampos estão em constante busca do melhor resultado em pro-
dutividade e através de suas atividades de pecuária ou da lavoura estão 
trabalhando para produzir uma grande safra de inverno. 

A aveia, cobertura de inverno que engorda o boi e também pode ren-
der ganhos econômicos na produção. Já na cultura do trigo os produto-
res apostam no cultivo do cereal, uma vez que a área de plantio deve 
se manter na mesma média do ano passado. A expectativa de melhores 
preços e o clima deste ano também motivam os produtores para uma 
boa safra.

Aproveitamos esta edição do Jornal Copercampos para parabenizar 
e reconhecer a dedicação dos associados da cooperativa que permitem 
grandes conquistas como a de obter novamente o maior faturamento 
mensal da história da cooperativa, onde no último mês de junho o fatu-
ramento atingiu R$ 163 milhões e 340 mil, o maior valor registrado nos 
45 anos da cooperativa mesmo diante de tantas dificuldades enfrenta-
das atualmente com a situação brasileira.

Desde já esperamos que este desenvolvimento seja continuo, que 
possamos sempre contar com associados e funcionários comprometi-
dos com a união, crescimento e sucesso da Copercampos.

Também destacamos os investimentos que já estavam programados 
e estão em andamento, um deles é a construção de um amplo e mo-
derno Supermercado na cidade de Capinzal, onde as obras estão em 
ritmo acelerado e a previsão de inauguração está programada para o 
mês de novembro. Já no município de Santa Cecília a Copercampos está 
investindo na construção de uma granja de suínos com capacidade para 
1.500 matrizes.

Já no próximo dia 25 de julho comemora-se o Dia do Colono e no dia 
28 de julho comemoramos o Dia do Agricultor. Nesta edição do jornal 
Copercampos queremos parabenizar todos os colonos e agricultores, 
que através da luta diária e dedicação ao campo, produzem com exce-
lência o alimento para todos nós. Sabemos que a agricultura não é uma 
atividade fácil, e do início do plantio até o término da colheita muitos 
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são os desafios e dificuldades enfrentadas por todos nós agricultores.
Como estamos falando de agricultura, não podemos deixar de para-

benizar também os responsáveis pelo transporte de toda essa riqueza. 
Dia 25 de julho comemoramos o Dia do Motorista e queremos deixar a 
nossa homenagem e o nosso muito obrigado a todos os motoristas, pela 
dedicação e comprometimento com o trabalho que desenvolvem; que 
assim como a agricultura, muitas vezes não é valorizado e reconheci-
do como deveria, mas que tem papel fundamental para o crescimento 
da sociedade.

Por: Luiz Carlos Chiocca – Diretor Presidente da Copercampos

Festival de música divulgou valores sociais alertando e 
prevenindo sobre o uso de drogas

Realizado durante a XIII Semana Municipal Antidrogas entre os dias 03 

e 05 de julho o 1º Festival de Música Amigos do Comad – Femac – reuniu 

novos talentos locais e regionais com o objetivo de divulgar valores sociais 

alertando e prevenindo crianças e jovens sobre o uso de drogas. 

O Festival foi uma iniciativa do Conselho Municipal Antidrogas de Cam-

pos Novos – Comad – contou com o apoio da Copercampos na premiação de 

1º e 3º lugar na categoria Composição para alunos.

Nessa terça-feira (05) os finalistas foram conhecidos e o Gerente Admi-

nistrativo da Copercampos, Ademir Carlesso, participou da solenidade de 

entrega da premiação aos vencedores.
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Caminhos para a alta produtividade da soja em destaque

Confraternização marcou encerramento de safra em Otacílio Costa

Produtores associados, engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas da 
Copercampos, estiveram reunidos no dia 16 de junho na Associação Atlética 
da cooperativa em Campos Novos, para debater o manejo da soja para altas 
produtividades, controle de doenças e mercado. 

A palestra com o tema “Caminhos para a alta produtividade da soja” foi 
ministrada pelo Engenheiro Agrônomo, Luiz Gustavo Floss e promovida pela 
Copercampos em parceria com a Yara e a Plantec.

“Hoje em algumas áreas comerciais nós temos o potencial da soja esti-
mado em 100 sacos por hectare, e neste evento, destacamos quais os ca-
minhos que podem ser traçados para se obter essa produtividade”, observa 
Luiz Gustavo.

Um dos pontos destacados pelo Engenheiro Agrônomo, Luiz Gustavo 
Floss, está relacionado ao bom manejo de nutrientes, rotação de cultura e 

Produtores rurais e associados da Copercampos participaram no dia 02 de 
julho do almoço de encerramento da safra 2015/16 no município de Otacílio 
Costa. O evento coordenado pela filial de Otacílio Costa em parceria com em-
presas fornecedoras, foi realizado no salão da comunidade de Vila Aparecida 
e reuniu cerca de 100 pessoas.

De acordo com o Engenheiro Agrônomo e Chefe da Unidade da Copercam-
pos em Otacílio Costa, Romulo Luis Zancan, o momento foi de confraternizar 
e comemorar com os bons resultados obtidos durante a safra. “Temos que 
destacar que o recebimento da produção ficou de dentro da média estima-
da pela cooperativa aqui em Otacílio. Desde já, agradecemos aos produtores 
pela confiança nos trabalhos prestados pela Copercampos”, ressalta.

Também participaram do evento, o Gerente Técnico e Insumos da Coper-
campos, Edmilson Jose Enderle (Chú), o Gerente Operacional, Marcos Fiori, 
funcionários e parceiros da cooperativa.

adubação equilibrada. “A boa escolha do cultivar, o momento certo de fazer 
sua semeadura, população de plantas também estão relacionados a escada 
da maior produtividade no campo”, enfatiza.

Já o Engenheiro Agrônomo e Coordenador do Departamento Técnico da 
Copercampos, Marcos Schlegel, destacou que os agricultores e os profissio-
nais da área precisam conhecer a planta e as etapas que interferem direta-
mente na produção da oleaginosa. “Conhecer o ambiente e ter estratégias de 
manejo para produzir a soja são fundamentais. As necessidades das plantas 
precisam ser atendidas, pois só assim, se conquistará uma produtividade su-
perior à média”, ressalta.

Palestra foi realizada na AACC em Campos Novos
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Expectativa de uma boa safra de trigo em 2016

Clima deve favorecer culturas de inverno

Iniciou neste mês o plantio da cultura do trigo. A expectativa de acordo 
com o Departamento Técnico da Copercampos é que sejam implantados 7,5 
mil hectares de trigo na região de Campos Novos, mantendo a média de área 
de 2015.

Este ano o clima pode passar de vilão a aliado, caso se confirme uma pri-
mavera mais seca devido à previsão do fenômeno La Niña. Outro fator é o 
preço. No início deste ano, o Ministério da Agricultura publicou portaria re-
ajustando o preço mínimo do grão em 10,5% na região Sul a partir de julho. 

Os resultados ruins nas duas últimas safras de trigo não abalam a convic-
ção do produtor associado da Copercampos, Marco Almeida, que afirma que 
após as colheitas frustradas por problemas climáticos, este ano está otimista 
em relação à produtividade do trigo. “Nesta safra de inverno investirei na im-
plantação de 75 hectares trigo e 50 hectares de cevada. Diferente dos últimos 
anos, estou na expectativa de uma boa produtividade”, destaca Marcos.

Conforme o Engenheiro Agrônomo da Copercampos, Solimar Zotti, a co-
operativa prioriza por variedades com alto potencial produtivo e de melhor 
qualidade industrial, o que facilita no momento de comercialização do trigo. 
“Também temos que destacar os cuidados nos controles de ervas daninhas e 
população de plantas, além de utilizar o melhor manejo no controle de pragas 
e doenças”, enfatiza Solimar Zotti.

O inverno deste ano deve ser mais frio e menos chuvoso do que o ano passado, que teve a influência direta do El Niño. O indicativo é que neste ano tenhamos 
uma estação mais próxima do padrão normal, ou seja, com ondas de frio e episódios de chuvas mais intercalados. Isso se deve ao enfraquecimento do El Niño e, 
na sequência, possivelmente, ao início de uma fase de resfriamento das águas do Pacífico a partir da parte leste.

Esse padrão, mesmo sem garantir condições ideais, deve beneficiar as culturas agrícolas de inverno no sul do Brasil, como trigo, cevada e as frutas de clima 
temperado. Vale lembrar que na safra passada as lavouras de inverno foram fortemente castigadas, ora pelo excesso de chuva, ora pelo calor e frio fora de época, 
ora por tempestades de vento e granizo.

Sem dúvida, a estação neste ano deve ser mais fresca que a do ano passado, inclusive com maior número de ondas de frio e episódios de geadas, muito em-
bora sem previsão de inverno rigoroso. 

“Em 2016 o clima deve se manter mais favorável a cultura do trigo, em 
relação ao ano passado, quando tivemos instabilidades que prejudicaram a 
produtividade do cereal. Para esta safra de inverno o produtor aposta no trigo 
como uma boa opção”, ressalta Solimar Zotti. 

Já em relação a cultura da cevada a área plantada em 2016 ficará em 1.180 
hectares na região de Campos Novos, pouco abaixo do último ano, quando o 
cultivo foi de 1.400 hectares.

Fonte: Somar Meteorologia

Área implantada de trigo na região de Campos Novos deve se manter na média da última safra

Safra de inverno
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Mascote do Maio Amarelo Copercampos foi escolhida em 
Concurso Cultural

A Copercampos através da CIPA e do Setor de Segurança e Medicina do Trabalho, promoveu durante o último mês de maio a campanha “Maio Amarelo: Atenção 
Pela Vida” com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito.

Entre as ações promovidas pela cooperativa destaque para o concurso cultural que escolheu a mascote do Maio Amarelo Copercampos que será utilizada nas 
próximas campanhas. Participaram do concurso que foi dividido em duas categorias, alunos matriculados nas séries iniciais do Ensino Fundamental em escolas 
municipais de Campos Novos.

Após as avalições dos desenhos a Comissão Julgadora escolheu a Mascote “Zé Plaquinha” desenvolvida pela aluna, Jessica Aparecida de Souza, do Grupo Escolar 
Municipal Deputado Waldemar Rupp. A divulgação dos trabalhos foi realizada no dia 23 junho em cerimônia a realizada no auditório da Matriz Copercampos. 

 “O concurso foi mais uma ação para a conscientização no trânsito. O envolvimento dos estudantes quanto às problemáticas atuais relacionadas a esse tema, com 
certeza resultará em bons resultados no futuro”, avalia a Engenheira de Segurança do Trabalho, Vanessa Marin.

A premiação foi dividida em categoria I, do 1ª ao 3ª ano e categoria II entre 4º e 5º ano. Confira os vencedores:
 

Categoria I Categoria II

1º lugar: Camilly Rodrigues dos Santos – Escola Santa Júlia Billiart 1º lugar: Jessica Aparecida de Souza – Grupo Escolar Municipal Deputado Waldemar Rupp

2º lugar: Eduardo Rosalen Miguel – Escola Novos Campos 2º lugar: Gabrielly Vieira Dutra – CAIC Nadir da Silva Gris

3º lugar: Leandro Vieira Fetter – Professora Maria G. Delavy Becker 3º lugar: Bruno Batista de Oliveira – Escola Infantil Municipal Encruzilhada

1º lugar: Jessica Aparecida de Souza – Grupo 
Escolar Municipal Deputado Waldemar Rupp

A divulgação dos trabalhos foi realizada no dia 23 junho
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“Bons preços estimularam a comercialização da produção de milho e soja”
Clebi Renato Dias – Diretor Executivo da Copercampos

“Produtores associados e clientes devem agendar a retirada de fertilizantes”
Edmilson José Enderle (Chú) – Gerente Técnico e Insumos da Copercampos

“Agroindústria da Copercampos busca alternativas de redução em custos de produção”
Lúcio Marsal Rosa de Almeida – Gerente da Agroindústria Copercampos

Como Gestor da área de grãos da Copercampos, podemos dizer que em 
2016 tivemos bons desempenhos no recebimento e comercialização dos 
cereais, principalmente na cultura da soja onde atingimos aproximadamente 
6 milhões de sacos que foram recebidos em nossas unidades e mais cerca de 
um milhão e trezentos mil sacos de negociações com terceiros. Esses números 
correspondem a nossa expectativa de um volume acima de sete milhões de 
sacos nessa safra. O bom movimento do primeiro semestre de 2016 com a 
comercialização ainda em andamento, e os cereais chegando à níveis de preços 
acima do que eram previstos o faturamento até o mês de junho ficou acima do 
planejado cumprindo as metas previstas.

Em termos gerais tivemos surpresas agradáveis, onde no início do ano a 
expectativa do preço da soja era de ficar em torno dos R$ 55 e R$ 65, mas nos 
meses de maio e junho, por influência do clima, principalmente na Argentina 
e também os números Norte Americanos os preços subiram bem, chegou-se 
a pagar até R$ 87 o saco ao produtor. Muitos produtores aproveitaram o bom 
preço e comercializaram parte da sua produção. Vale destacar que ainda há um 
volume significativo para ser comercializado até o final do ano. 

Com relação ao milho, o quadro é semelhante, onde nos últimos 10 anos a 
Copercampos nunca teve um volume tão abaixo para comercializar, reflexo do 
bom preço pago ao produtor, que ultrapassou os R$ 40 o saco de 60kg, e em 
abril maio atingiu até R$ 48,00 por saco – melhor preço ao produtor da história.

Assim ficam as expectativas para o segundo semestre, vamos torcendo por 
boas noticias.

Nesse primeiro semestre de 2016 o trabalho da Agroindústria da 
Copercampos esteve focado em alternativas de redução de custos de produção, 
tendo em vista que os insumos da cadeia produtiva da ração estão altos e nós 
estamos procurando encontrar soluções de economia, uma delas, foi a entrada 
de origem animal na produção de ração dos suínos, com isso se tem uma 
redução considerável no custo de produção dos animais. 

No entanto o Ministério da Agricultura não permite a produção de ração de 
suínos de origem animal com ruminantes na mesma planta, pois pode oferecer 
riscos de contaminação na ração. Por isso foi necessário buscar parcerias para 
produção de ração de ruminantes. Nesse sentido a Copercampos fechou 
parceria com a empresa Sertaneja do município de Água Doce para a produção 
dessa ração.

Ainda em relação a contenção de custos, as granjas da Copercampos 
reduziram investimentos em suas estruturas, mão de obra e no manejo na 
produção dos suínos.

Associados e clientes da Copercampos, devem programar a retirada dos 
fertilizantes junto aos técnicos responsáveis, pois os espaços disponíveis na 
cooperativa estão ocupados com sementes de soja. Por isso, é importante que 
os agricultores programem a retirada com pelo menos dez dias de antecedência, 
pois em cima da hora fica difícil atender a todos.

Atualmente, são dez lojas que oferecem insumos básicos e de excelente 
qualidade. Herbicidas, inseticidas, fungicidas, calcário, fertilizantes e 
microelementos, sementes próprias e de terceiros podem ser encontrados nas 
diversas unidades da Cooperativa, facilitando a logística da venda e da entrega.

Aproveitamos a oportunidade para reforçar aos produtores que aproveitem 
as campanhas de vendas das empresas parceiras, que estão com preços 
diferenciados por tempo limitado. É momento de o produtor negociar e ficar 
atento as datas e prazos das campanhas.

Os produtores podem procurar os técnicos para mais orientações.
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mas também agregará mais valor ao produto final. “Agradecemos a par-
ticipação de todos os produtores, sabemos que essa iniciativa é muito 
importante para uma produção cada vez maior e mais qualificada, ga-
rantindo rentabilidade e lucratividade ao produtor”. Destacou Lúcio.

Institucional

Funcionários da filial da Copercampos do município de Campo Belo do 
Sul juntamente com profissionais do setor de Segurança e Medicina do Tra-
balho da cooperativa, participaram no dia 18 de junho da segunda edição 
do Campo Belo em Ação, Saúde e Cidadania. 

A iniciativa reuniu 96 parceiros entre entidades públicas e privadas, Pre-
feitura Municipal e Secretaria de Saúde com o objetivo de proporcionar à 
comunidade, serviços gratuitos nas mais variadas áreas. A ação foi realizada 
na Escola de Educação Básica Major Otacílio Couto e contou com a partici-
pação de aproximadamente três mil pessoas.

Durante o evento os funcionários da Copercampos orientaram a popu-
lação sobre os cuidados no manuseio de produtos químicos que estão pre-
sentes em nosso dia a dia, seja em casa ou no trabalho.

 O 2º Campo Belo em Ação também ofereceu serviços como consultas 

A exportação brasileira de carne suína, considerando todos os produtos 
(in natura e processados), alcançou 65,036 mil toneladas em maio, volume 
40,8% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado. Em receita 
cambial, o saldo dos embarques de maio atingiu US$ 125,3 milhões, valor 
11% superior ao resultado em maio de 2015. Os números fazem parte do 
levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

No acumulado do ano, de janeiro a maio, o volume exportado de carne 
suína cresceu 61,2%, com total de 291,9 mil toneladas, ante os primeiros 
cinco meses de 2015. No acumulado, o crescimento em receita cambial é de 
18,1%, com US$ 510,9 milhões.

Conforme a ABPA, no saldo em reais, o cenário também é positivo, com 
crescimento de 27,4% no mês de maio, atingindo R$ 440,4 milhões. Nos 
cinco primeiros meses, a alta é de 48,6%, com total de R$ 1,904 bilhão.

“Os custos de produção foram repassados de forma mais significativa em 
maio, com preços médios quase 150 dólares superiores aos de abril. Neste 
contexto, com a retração do consumo interno, os embarques têm dado um 
alívio para as empresas com a elevação do preço do milho e da soja”, afir-
mou, em nota, Francisco Turra, presidente-executivo da ABPA.

Principal destino das exportações (com 35,1% do total), a Rússia impor-
tou 101,2 mil toneladas de carne suína do Brasil entre janeiro e maio deste 

Comunidade recebeu orientação sobre cuidados no manuseio de 
produtos químicos durante o 2º Campo Belo em Ação

Volume exportado de carne suína em maio subiu 40,8% em relação 
ao último ano

Produtividade do leite em destaque
A Copercampos através da Agroindústria realiza o Projeto Mais Leite, 

ação que tem como objetivo incentivar os produtores participantes a 
obterem mais informações, conhecimentos e melhores resultados em 
suas propriedades. Nesse sentido, mais um encontro com produtores 
participantes foi realizado no dia 13 de junho no auditório da Matriz 
Copercampos.

Segundo a Médica Veterinária da Copercampos, Bruna Cruz, o pro-
jeto que está sendo realizado em conjunto com empresas parceiras da 
Copercampos, será dividido em módulos, com um encontro mensal. No 
termino do projeto os produtores receberão certificado, participarão 
de um dia de campo em uma das propriedades participantes, e será 
realizado um jantar de confraternização entre todas as propriedades e 
as empresas que participaram do projeto.

De acordo com o Gerente Agroindustrial Lúcio Marsal Rosa de Almei-
da, o projeto não irá somente capacitar e auxiliar o produtor de leite, 

médicas, confecção de CPF e RG, cortes de cabelo, maquiagem, doações de 
roupas e calçados, orientações previdenciárias, preventivas à saúde e ao 
trânsito, além de atividades recreativas como teatro, música e dança.

ano, volume 37% superior ao alcançado no mesmo período do ano passado.
As vendas para Hong Kong acumulam alta de 71% em relação ao ano 

anterior, atingindo 74,7 mil toneladas entre janeiro e maio (25,9% do total).
Consolidado como terceiro maior importador, o mercado chinês foi des-

tino de 10% do total exportado pelo Brasil, ou o equivalente a 28,7 mil 
toneladas (8,7 mil toneladas somente em maio).

Fonte: Globo Rural
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Farofa de pinhão com pernil suíno
Ingredientes
• 1 kg de pernil sem osso;
• 2 kg de pinhão cozido descascado;
• 250 gramas de bacon;
• 250 gramas de linguiça
   defumada moída;
• 2 cebolas picadas;
• 2 dentes de alho picados;

Modo de Preparo:
Cozinhar, descascar e moer os pinhões e reservar. Cozinhar o pernil em água 
com sal e louro numa panela de pressão por até 30 minutos. Após levar à pres-
são, retire, deixe esfriar e desfie. Reserve a carne. 
Em uma panela grande, aqueça o óleo, acrescente o bacon e frite. Na sequên-
cia, junte a linguiça e continue fritando. Acrescente a cebola e o alho, deixan-
do-os refogar. Adicione o pernil e deixe esfriar, sempre mexendo bem. Por fim, 
acrescente o pinhão e os ovos crus. 
Mexa bem até os ovos cozinharem. Acerte o sal e adicione os temperos verdes 
e os ovos cozidos cortados.

Parabéns em seu dia...
Data Associado Município Data Associado Município
15/07 Dirceu José Bosi Campos Novos
15/07 Adair Darlei Tessaro Campo Belo do Sul
15/07 Edson Moacir Carneiro Campos Novos
15/07 Francisco Laone Manfroi Campos Novos
16/07 Altair Pereira Nunes Barracão/RS
17/07 João Camargo  Campos Novos
17/07 Maximino Moschen Capinzal
17/07	 Albino	Boff	Netto	 Erval	Velho
17/07 Fabiano Dala Bilia Curitibanos
17/07 Jussara de Fátima Lenz dos Santos Barracão/RS
17/07 Rodrigo Amalcaburio Campos Novos
17/07 André Gheller Fraiburgo
18/07	 Adenilson	Gris	 Vargem
18/07 Lauri Epaninondas de Jesus Maciel Campos Novos
19/07 José Domicio Neto Cerro Negro
19/07 Sebastião Henrique Di Domenico Campos Novos
19/07 Andrea Magarinos Bergamo Barracão/RS
19/07 Luiz Ênio Cominetti Junior Fraiburgo
19/07 Sandro Luiz Toaldo Capinzal
19/07 Jean Marcell Primon Brunópolis
20/07 Wulmar Camargo Granemann Campos Novos
20/07 Eugenio Elias David Campos Novos
20/07 Rivaldo de Almeida Curitibanos
20/07	 Marcio	Ferrari	 Erval	Velho
21/07 Raul Piovesam Curitibanos
21/07 Ana Wiggers Kauling Bom Retiro
21/07 Rodrigo Angelo Pauletti Tangará
22/07 Rogerio Antunes de Lima Campo Belo do Sul
22/07	 Vladimir	Roveda	 Campos	Novos
22/07 Geovane José Gracietti Anita Garibaldi
22/07	 Emerson	Bilibio	 Erval	Velho
22/07 Audeneir Guarda Campo Belo do Sul
22/07 Marcelo Eduardo Tormem Curitibanos
23/07 Devino Bornaghi Cerro Negro
23/07 Antônio Cesar Zanella Brunópolis
23/07 Thiago Felipe Nadal Curitibanos
24/07 Nicolau Kemer Netto Campos Novos
24/07 José Augusto Debastiani Abdon Batista
24/07	 Valsir	Zancanaro	 Tangará
24/07 Júlio Cesar de Souza Maciel Curitibanos
24/07 Nilton André dos Santos Campos Novos
25/07 Getúlio Pereira de Camargo Curitibanos
25/07 Manoel de Almeida Zortéa
25/07 Adayr Grocinotti Brunópolis
25/07 Ilceu Luiz Machado Campos Novos
25/07 Renato Carlos de Souza Barracão/RS
25/07	 Volmir	Chiaparini	 Curitibanos
25/07 Gecione Tessaro Pereira Campo Belo do Sul
25/07	 Valmir	Prandi	 Curitibanos
26/07 Antônio Agostini Campos Novos
26/07 Ernei Camilo Grethe Campo Belo do Sul
26/07 Paulo Henrique Ceni Alves Campos Novos
26/07	 Valmir	Brocardo	 Erval	Velho
26/07 Gabriel Fagundes Canali Campos Novos
27/07 Eduardo de Almeida Curitibanos

28/07	 Osni	Dutra	 Vacaria/RS
28/07 Aloisio Alberto Rech Curitibanos
29/07 Dautilio de Oliveira Pereira São José do Cerrito
29/07 Celio José Moreira Campos Novos
29/07 Lauro Schlesser Chapadão do Lageado
29/07 Carlos Sandrigo Becker Monte Carlo
29/07 Ronaldo de Campos Paim Otacílio Costa
30/07 Arnaldo Antônio Faversani Campos Novos
30/07 Claudio Eger Petrolândia
31/07 Riscala Miguel Fadel Campos Novos
31/07 Carlos Augusto Dall Igna Curitibanos
31/07 Marli Gonçalves Thibes Campos Novos
31/07 Antônio Marcos Slhessarenko Campos Novos
31/07 Leonardo Farias Kauling Bom Retiro
01/08 Dirceu Edison Pavelski Caçador
01/08 Dilce Libera Savaris Capinzal
01/08 Emilio Ribeiro Proenca Campos Novos
01/08 Edinilson Pazinatto São Jose do Ouro/RS
02/08	 Vilson	Dalpiva	 Vargem
02/08 Augusto Desdewalle Campo Belo do Sul
02/08 Ângela Maria da Silva Gonçalves Monte Carlo
03/08 Adair Toaldo Capinzal
03/08 Leodi Bernardino Covatti Zortéa
03/08 Wilson Berri Witmarsum
04/08 Olivio Lopes de Albuquerque Monte Carlo
04/08	 Alseu	Moacir	Andolfatto	 Erval	Velho
04/08	 João	Brunetto	 Erval	Velho
04/08 Sadir Domingos Dalsoto Campos Novos
04/08 Mario Cesar de Souza Bom Retiro
04/08 Ederson Meyer Imbuia
05/08 Juvenil Moyses Dutra Campos Novos
05/08 Leonardo Tormen Brunópolis
06/08 Adão Jesus de Morais Anita Garibaldi
06/08 Edir Alves da Silva Bernardi Campos Novos
06/08 Eliseu Rogerio Sasso Antunes Lages
06/08 Dirceu Luiz Poggere Ouro
06/08 Jean Martendal Campos Novos
07/08 Marlene Martins de Souza Campos Novos
07/08 Jani de Souza Filho Campo Belo do Sul
07/08 Edilson Tonello São José do Ouro/RS
07/08	 Valdomiro	Menegazzo	Junior	 Campos	Novos
07/08 Juliano André Oselame Água Doce
08/08 Solano Francisco Darold Campos Novos
08/08 Lori Luiz Quinatto Anita Garibaldi
08/08 Evilasio Menegazzo Anita Garibaldi
09/08 Ozires Bernardi Campos Novos
09/08 Marlene Hahmeyer Socolovski Campos Novos
09/08 Aldivio Strasser Lages
09/08 Ederson Luiz Berwig Campos Novos
10/08 Lacir Ribas Campos Novos
10/08 Joel de Oliveira Monte Carlo
10/08 Kazunari Jorge Sugiyama Campos Novos
11/08 Herminio Trombetta Campos Novos
11/08 José Gaspar Ribeiro Campos Novos

• 6 ovos cozidos;
• 6 ovos crus;
• Tempero verde;
• Sal a gosto;
• 1 xícara de óleo;
• Folha de louro.
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O produtor associado e Conselheiro Fiscal da Copercampos, Recieri Germiniani, conduz a sua propriedade na localidade de Corredeira, interior do município 
de Correia Pinto, onde produz soja e atua na criação de gado de corte. No local, Recieri reside com a esposa Keli Souza Bittencourt e o filho Thiago Bittencourt 
dos Santos.

Sócio fidelizado da Copercampos o produtor, atua desde a infância no meio rural e atualmente se diz satisfeito com os resultados obtidos junto com a Coper-
campos. “Hoje temos a Copercampos entre as principais cooperativas do Brasil, me sinto muito contente em fazer parte desta história, acompanhando desde o 
início a evolução da cooperativa aqui em Correia Pinto”, enfatiza.

Sócio Fidelizado 
Para o associado da Copercampos, Recieri Germiniani, o Programa de Fidelização é mais um diferencial de valorização do associado e do compromisso em 

produzir qualidade. “O Programa de Fidelidade da Copercampos é um projeto que valoriza o nosso trabalho. Através deste programa temos vários benefícios 
que incentivam o produtor rural e que auxiliam as atividades, como a assistência técnica diferenciada e a bonificação. Acredito no potencial da Copercampos e 
parabenizo a empresa pelo excelente trabalho que vem realizando através de seus funcionários”, observa.

Assistência da Copercampos ao produtor 
Já entre os principais benefícios oferecidos pela cooperati-

va, Recieri, afirma que estão relacionados ao apoio prestado pela 
cooperativa e acompanhamento dos técnicos. “Ao longo desses 
anos foi possível observar a evolução na produção da lavoura, 
tudo isso com o apoio da Copercampos no acompanhamento dos 
técnicos, que nos repassam informações e orientações precisas. A 
expectativa daqui para frente é que aumente ainda mais a nossa 
produção”, destaca.

Diversificação na propriedade 
A diversificação agrícola diminui os riscos de se ter apenas 

uma atividade como principal fonte de renda e manutenção fa-
miliar. Nesse sentido o associado investe na produção do gado de 
corte, como alternativa de renda que proporciona sustentabilida-
de a propriedade. “Além da produção de grãos investimos tam-
bém na produção do gado de corte em nossa propriedade como 
alternativa de renda”, ressalta Recieri.

Associado do Mês  |

Recieri Germiniani dos Santos – Correia Pinto (SC)
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O Potencial produtivo das lavouras de inverno, muitas vezes é preju-
dicado pelo aparecimento de pragas como corós e pulgões. Para evitar 
ou minimizar os danos que estes podem causar nas lavouras, alguns cui-
dados devem ser realizados. 

O tratamento de sementes é um dos fatores determinantes para asse-
gurar uma lavoura sadia. Para o combate a estas pragas é importante que 
o produtor realize um bom tratamento de sementes e monitoramento 
frequente das áreas. 

O tratamento de sementes com inseticidas do grupo dos neonicoti-
nóides controlam os pulgões em até 30 a 35 dias após a emergência da 
planta. Porém é preciso estar atento as variações climáticas, com um cli-
ma seco, as plantas translocam poucos nutrientes, dificultando também 
a translocação do ingrediente ativo na planta para o controle de pulgões. 

Os pulgões, tanto jovens quanto adultos, alimentam-se de seiva, cau-
sando danos principalmente ao trigo desde a emergência das plantas até 
que os grãos estejam completamente formados, esses danos podem ser 
ocasionados diretamente, através da sucção da seiva e de suas consequ-
ências no rendimento de grãos, como diminuição de tamanho, número 
e peso, além de serem os agentes transmissores do vírus do Nanismo 
Amarelo da Cevada (VNAC), doença que deixa as folhas da planta com 
aspecto avermelhado ou com cores amarelo-brilhante e após infectada 

A Copercampos conta com o troca-troca de sementes de milho para 
as famílias rurais. O projeto, que faz parte do programa “Terra Boa” é 
subsidiado pela Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural de Santa Catarina. 

“A Copercampos disponibiliza 26 híbridos de milho de variedades 
tecnológicas disponibilizadas por empresas parceiras. É importante que 
os produtores que desejam participar do programa, procurem a Coper-
campos o mais breve possível. O programa encerra dia 20 de novembro 
ou enquanto durarem os estoques”, destaca o Assessor Comercial da Co-
percampos, Carlos Alberto Dall Oglio.

O programa conta com atendimento na matriz em Campos Novos e 
unidades da Copercampos em toda a região de abrangência. Para acessar 
o troca-troca na cooperativa o produtor deve estar enquadrado no Pro-
naf e retirar a autorização junto ao escritório local da Epagri.

Importância do tratamento de sementes em trigo

Copercampos efetua “Troca-troca” de sementes do programa 
Terra Boa

podem morrer levando ao escurecimento da espiga. 
Já os corós são capazes de consumir em torno de duas plântulas de 

trigo em uma semana. A ocorrência de corós varia de um ano para ou-
tro, dependendo da espécie de coró e da mortalidade natural. Tanto o 
coró-das-pastagens como o coró-do-trigo podem causar danos ao trigo 
a partir de 5 corós/m2. Pela eficiência e pela facilidade de aplicação, o 
tratamento de sementes com inseticidas é o método de controle químico 
mais indicado para o controle desta praga na cultura do trigo.

Outro fator que se deve destacar em relação ao tratamento de se-
mentes, é o uso de fungicidas específicos. Devido aos altos índices plu-
viométricos sofridos durante a condução das lavouras de trigo da safra 
passada, podemos esperar uma maior incidência de fungos nas semen-
tes. O tratamento das mesmas, pode auxiliar o produtor a evitar que os 
mesmos, atinjam a lavoura de trigo, além de trazer outros benefícios, 
como possibilitar um arranque mais uniforme e melhores condições sa-
nitárias.

A compra de sementes de qualidade, aliada ao tratamento das mes-
mas é um passo essencial para o bom desenvolvimento da cultura. O tra-
tamento de sementes ainda não é realizado em 100% das propriedades, 
mas aos poucos, os produtores estão se conscientizando da importância 
deste investimento.

Larissa Fátima Bones
Engenheira Agrônoma
da Copercampos 
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O Posto de Combustíveis Copercampos passa a oferecer para Campos Novos e região a Gasolina Podium Petrobras, considerada a melhor por possuir a 
maior octanagem do mundo e proporcionar uma máxima limpeza do motor, menor emissão de gases poluentes e uma economia em manutenção. 

A Petrobras Podium é uma gasolina do tipo Premium, tendo a mais alta octanagem do mundo, que é 95, além de ter menor teor de enxofre. Ela também 
oferece melhor resposta nas retomadas de velocidade 
para veículos que precisam de um combustível com alta 
octanagem. Devido a sua formulação especial, reduz a 
formação de depósitos, aumenta o intervalo entre as 
manutenções e também a durabilidade do motor. 

O atendimento do Posto Copercampos é de segun-
da a sexta-feira das 6h30min às 20h, aos sábados das 
6h30min às 19h e nos domingos, das 7h às 12h.

Principais características da Gasolina Podium
• Contém detergentes/dispersantes que mantêm limpo o 
sistema de combustão, evitando formação de depósitos 
no motor;
• Recebe adição de etanol anidro, conforme legislação 
vigente;
• É menos poluente, apresentando teor de enxofre = 30 
ppm;
• É levemente alaranjada devido ao corante laranja adi-
cionado ao etanolanidro;
• Pode ser utilizada em qualquer veículo movido a gaso-
lina, especialmente os equipados com injeção eletrônica.

Posto de Combustíveis Copercampos passa oferecer 
Gasolina Podium
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Integrantes Núcleo Feminino participaram de encontros
As integrantes do Núcleo Feminino Copercampos estiveram participando durante o mês de junho, de reuniões realizadas nas cidades de Campos Novos, 

Barracão, Curitibanos e Campo Belo do Sul. 
As reuniões foram conduzidas pelo auxiliar contábil, Douglas Rayzer, que demonstrou o quanto é importante e como desenvolver um Planejamento Fi-

nanceiro Familiar, tanto com suas subdivisões, identificando o que são despesas fixas e variáveis, investimentos, sobras ou falta de caixa, desenvolvendo uma 
atividade para colocar a teoria na prática.  

Foi abordado também quais as vantagens e desvantagens na utilização das ferramentas financeiras ofertas (cartões de crédito, cheques, empréstimos, 
juros pagos, descontos recebidos).

O Diretor Executivo da Copercampos, Clebi 
Renato Dias, participou entre os dias 13 de maio 
e 15 de junho de viagem internacional que per-
correu 16 países entre os continentes america-
no, asiático e Oceania.

“Participar desse projeto foi um sonho reali-
zado. Conhecer diferenças econômicas e sociais 
desses países foi realmente muito valioso, pois 
me permitiu refletir que o Brasil poderia ser um 
dos melhores países para se viver”, destaca Clebi 
Renato Dias.

A viagem contemplou visita aos países como: 
Inglaterra, França, Holanda, Rússia, Cazaquistão, 
Azerbaijão, Qatar, Nepal, Singapura, Camboja, 
Vietnam, Philipinas, Indonésia, Austrália, Nova 
Zelândia e Estados Unidos.

Barracão/RS Campo Belo do SulReunião realizada em Campos Novos

Praça de Alimentação com lanchonete, 
panificadora, hortifrúti, açougue, café da tarde, 
bebidas e uma infinidade de produtos, para o 
seu dia a dia ou para aquele encontro com a 

família ou os amigos.

Serviço de almoço
de segunda-feira à sábado e aos 

domingos você pode fazer 
encomenda de carne

e frango assados.

Ambiente agradável, produtos com 
qualidade e o atendimento 
personalizado da equipe de 
funcionários Hipper Center 

Copercampos.
Suas compras no Hipper
Center também acumulam
pontos no cartão CoperClube.

UM NOVO CONCEITO, UM GRANDE CENTRO DE ALIMENTOS.

Segunda-feira a Sábado: 7h30min às 21h30min. Domingos: 7h30min às 13h. 49 3541.0022 hippercenter@copercampos.com.br 

www.hippercenter.com.br

Volta ao Mundo - 16 países em 33 dias
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A partir desta edição o Jornal Copercampos passa a contar com espaço 
destinado a apresentação de suas unidades. O destaque desta edição vai 
para a filial de número 32 localizada no município de Campo Belo do Sul, 
Microrregião Serrana de Santa Catarina.

A filial da Copercampos em Campo Belo do Sul, iniciou suas atividades 
em 1994, onde foi construída uma unidade completa, com silo, balança, se-
cador e escritórios. Ao longo dos anos, novos investimentos, como a Loja e 
constantes ampliações na área de armazenagem, além da Assistência Técni-
ca, venda de insumos, comercialização de cereais e a Unidade de Beneficia-
mento de Sementes (UBS), fizeram da filial de Campo Belo do Sul, uma das 
principais unidades da Copercampos.

Atualmente a unidade conta com capacidade estática para 735 mil sa-
cos, e possui uma área que abrange os munícipios de Campo Belo do Sul e 
Capão Alto. A área cultivada como safra de verão nas culturas de soja, milho 
e feijão é de 12,6 mil hectares.

A cultura da soja é o carro chefe da região, respondendo por 70% da 
área de plantio. É importante destacar que 40% da produção recebida é 
destinada a produção de semente, agregando valor à renda do produtor.  

Na safra 2015/16 a Unidade de Campo Belo do Sul recebeu 500 mil sa-
cos de soja e 230.000 sacas de milho. Destacamos também que, 29,7% do 
movimento econômico do município de Campo Belo do Sul, atribui-se a filial 
da Copercampos. Atualmente a Unidade conta com 51 funcionários e 97 
associados.

Serviços oferecidos: Armazenamento e comercialização de cereais, 
UBS, Tratamento de Sementes Industrializadas (TSI). Assistência Técnica e 
Loja com artigos agropecuários e material de construção.

Início das atividades: 05/09/1994
Número de funcionários: 51
Capacidade de armazenagem: 735 mil sacos 
Endereço: Av. Brasil nº 1555 - Centro / Campo Belo do Sul -SC
Telefone: (049) 3249.1201

Campo Belo do Sul

Funcionários Armazém 

Funcionários Loja

Equipe da unidade de Campo Belo do Sul
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A Copercampos com sede em Campos Novos, Planalto Sul de Santa Ca-
tarina, a uma altitude de 940 metros, com temperaturas amenas no verão 
e com clima favorável para a produção de sementes é hoje referência na 
produção de sementes na região sul do Brasil.

Desde a produção até a comercialização são muitos os caminhos percor-
ridos pela semente produzida na cooperativa. 

 
A produção de sementes: envolve inúmeros processos. Tudo começa com 
o planejamento e projeto de sementes entre técnicos, diretores e empre-
sas parceiras, plantio, inscrições dos campos junto ao MAPA (Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento), rastreabilidade, tratos culturais, 
assistência técnica (laudos e vistorias), colheita (regulagens e limpezas de 
colheitadeiras, caminhões, etc), recebimento, classificação, análise e arma-
zenagem, tratamento de sementes (TSI), até a comercialização. Processos 
que garantem a certificação e a qualidade da semente.

Conforme o Engenheiro Agrônomo da Copercampos, Marcos André Pag-
gi, as tecnologias disponíveis são fundamentais para obter sementes de alta 
qualidade e estão relacionadas com diversos fatores, como os cuidados com 
as sementes, secagem, classificação, esfriamento dinâmico e logística do 
ensaque, processo que são realizados nas Unidades de Beneficiamento de 
Sementes (UBS). “Na UBS, a semente passa pelos processos de pré limpeza, 
limpeza, secagem dos grãos, espiral, classificação em Mesa de Ar e Peneiras 
– (MAP), em seguida a semente segue para ensaque, silo ou Big Bag”, ressalta 
Marcos Paggi.

Nesse sentido a Copercampos conta com sete unidades de beneficia-
mento de sementes.  As modernas unidades garantem e mantem a qualida-
de das sementes. Destaque para a UBS do Bairro Aparecida em Campos No-
vos, com capacidade de processamento de 20 toneladas /hora de sementes 
de soja, sendo referência no sistema de beneficiamento da cooperativa e a 
mais ágil. 

| Sementes Copercampos

Sementes Copercampos: Qualidade e segurança desde a 
produção até a comercialização

Com armazéns específicos para depósito de sementes, a Unidade 35 - 
Bairro Aparecida - apresenta capacidade estática de armazenagem de 700 
mil sacos/40kg de sementes de soja, além dos outros armazéns destinados 
a depósito de soja para consumo, conta ainda com uma Central de Tratamen-
to de Sementes - CTS, que garante uma maior qualidade aos tratamentos 
industriais de sementes adquiridas pelos agricultores da região e também 
clientes de outras regiões do Brasil. 

“A classificação de sementes exige um processo rigoroso de qualidade, 
onde contamos com funcionários altamente treinados, acompanhando to-
dos os processos desde a chegada até o embarque final da semente. Con-
tando com apoio dos Profissionais do Departamento Técnico e Laboratório 
de Sementes”, observa Paggi.

De acordo com o Diretor Executivo da Copercampos, Laerte Izaias Thibes 
Junior, a cada ano amplia-se o mercado de comercialização das sementes 
Copercampos, devido ao comprometimento de todos os envolvidos nesta 
atividade e principalmente pelo potencial de produtividade das cultivares 
beneficiadas nas unidades, resultando em grandes parcerias. 

“Com produção superior a 60 mil toneladas por ano, a Copercampos pro-
duz sementes fiscalizadas e certificadas de soja, trigo, feijão e forrageiras de 
verão e inverno e realiza altos investimentos na melhoria dos processos das 
unidades de beneficiamento. Conseguimos, assim, com os esforços conjun-
tos de associados e funcionários, nos tornar referência no cooperativismo 
brasileiro em produtividade e qualidade”, enfatiza Laerte.

Para garantir a oferta de novas variedades no mercado e genética das se-
mentes, a Copercampos mantém parcerias com as Instituições de Pesquisa 
Embrapa, Advanta, Coodetec, Nidera, TMG, Don Mario, Agroeste, Syngenta, 
Brasmax e Monsoy, multiplicando sementes para os obtentores Coodetec, 
Nidera. TMG e Syngenta na produção de classes superiores.

“Semente de qualidade se faz no campo”
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e duas de pó, podendo assim trabalhar com caldas prontas mais polímero e 
pó secante, oferecendo maior qualidade em se que se refere em tratamen-
to. Tem uma capacidade de 6 toneladas hora. E também possui seu painel 
de controle digital com maior precisão.

“A máquina está locada na UBS matriz onde seu trabalho será bastante 
importante no tratamento de sementes de milho, soja, feijão e aveias”, 
destaca.

Tecnologia da soja em pauta
Diretores e funcionários envolvidos na área de produção, recebimento 

e comercialização de sementes de soja da Copercampos estiveram reuni-
dos no dia 22 de junho com representantes da empresa Monsanto na sala 
de reuniões da Matriz Copercampos em Campos Novos.

Em pauta estiverem assuntos relacionados aos benefícios da tecno-
logia INTACTA para o produtor, proteção contra as principais lagartas da 
cultura da soja, sequência cronológica de pesquisa, desenvolvimento da 
tecnologia e importância da adoção do refúgio.

Participaram do encontro os Diretores Executivos da Copercampos, La-
erte Izaias Thibes Junior e Clebi Renato Dias, o Gerente Técnico e Insumos, 
Edmilson José Enderle (Chú), o Gerente Financeiro, Ilceu Luiz Machado, 
além dos representantes da Monsanto, Daniel Kothe, Beatriz Sette, Tales 
Pezzini e funcionários da Copercampos.

Armazenagem e controle de temperatura
Todos os armazéns destinados à armazenagem de grãos são moni-

torados diariamente. Nos locais destinados para armazenar sementes o 
controle é ainda mais rigoroso. Através de exaustores os armazéns perma-
necem em uma temperatura média de 16ºC. Com o aumento da produção 
de sementes, o setor operacional destina nove armazéns para depositar as 
sementes até a comercialização.

Máquina de tratamento de sementes em pequena escala
Em busca de uma maior eficácia em tratamento de sementes, constan-

tes investimentos vêm sendo empregados, para se adequar ao mercado 
que está muito competitivo.  Não basta somente escolher produtos de 
ótima qualidade como fungicidas e inseticidas se a distribuição uniforme 
não for bem empregada na semente, fator principal, no início de um cultivo 
seja de inverno ou verão.

Com isso a Copercampos realizou a aquisição de uma máquina ON Farm 
para tratamento de sementes em pequena escala. A nova aquisição tem um 
objetivo de realizar um TS (Tratamento de Sementes) de ótima qualidade 
gerando assim uniformidade nas sementes, ou seja, melhor distribuição de 
produtos químicos, consequentemente maior eficácia no campo.

A máquina do modelo MTS 120 Spray System Celebration da empresa 
Grazmec de Não Me Toque – RS, está equipada com duas caixas de líquido 

Sementes Copercampos  |
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Com o objetivo de apresentar os últimos resultados obtidos e reconhecer 
os produtores, profissionais envolvidos e cooperativas participantes do Grano-
Top 2016, a Syngenta realizou no mês de junho evento técnico que reuniu dire-
ção e profissionais das cooperativas de Campos Novos, produtores e familiares, 
além de representantes da liderança da Syngenta Brasil.

Com a produção de 220 sacas/ha, Ulisses Lemos França Junior,  conquistou 
o melhor resultado do concurso entre os produtores da Copercampos. O asso-
ciado recebeu como premiação, uma viagem nacional com acompanhante paga 
pela Syngenta.

Assim como nas demais cooperativas participantes do programa GranoTop 
safra 2015/16, na Copercampos, os associados que obtiveram o segundo e ter-
ceiro lugares também foram premiados. O associado Sérgio Manica ficou em 2º 
com o resultado de 207 sacas/ha recebendo uma viagem estadual. Volni Mâni-
ca foi o 3° colocado, colhendo 206 sacas/ha e foi premiado com uma cafeteira. 

Os técnicos da cooperativa também foram contemplados com a premiação. 
Aproximadamente 2500 hectares de lavoura de milho estavam participando 
do projeto GranoTop Syngenta Safra 2015/2016.

O programa de Produtividade Integrada (PIN) da Syngenta, premiou no 
dia 02 de julho em Foz do Iguaçu os produtores que atingiram as maiores 
produtividades na safra de 2015/16. O produtor associado da Copercam-
pos, Ulisses Lemos França Junior, que ficou em terceiro lugar de produtivida-
de de milho na região sul do país, e o Engenheiro Agrônomo, Solimar Zotti, 
participaram do evento. 

Participaram da premiação os melhores colocados das safras de soja, 
trigo e milho, levando cerca de 200 pessoas ao evento, representando 50 
regiões brasileiras. Esta foi a segunda edição do programa, sendo a primeira 
em 2015 na Bahia.

Com objetivo de aumentar a produtividade da cultura do milho, cerca de 
15 produtores e funcionários da Copercampos, participaram no dia 04 de 
julho da reunião de lançamento do programa GranoTop da Syngenta na re-
gião do município de Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul. Na oportunidade 
os representantes da multinacional repassaram informações e esclareceram 
dúvidas dos produtores em relação ao programa.

Já no dia 07 de julho a Syngenta lançou aos produtores associados da 
Copercampos no município de Curitibanos o programa Top Soja, que tem o 
objetivo de buscar como parceiros os produtores líderes em tecnologia na 
região, divulgar eficiência do portfólio da Syngenta, além de contribuir para 
o aumento da média de produtividade da Copercampos.

Para participar do Concurso de Produtividade os produtores terão que 
inscrever uma área mínima de 5 ha e adotar o mesmo manejo em toda essa 
área. A colheita deverá ser de no mínimo 2 hectares. Todas as áreas inscritas 
passarão por uma estimativa de produtividade pré colheita, para selecionar 
as melhores para a fase final do concurso.

O prazo para adesão do produtor ao programa encerra dia 30 de no-
vembro de 2016. Para mais informações, os produtores interessados devem 
procurar os técnicos da cooperativa.

|  Produtividade

Associado da Copercampos é reconhecido como o maior 
produtor de milho da cooperativa

Melhores produtores agrícolas do país são premiados em Foz 
do Iguaçu

Campanhas de produtividade foram lançadas nas filias

 “A Syngenta tem vários programas que engrandece as cooperativas e os pro-
dutores, oferecendo ferramentas para facilitar o trabalho. Com o projeto Grano-
Top obtivemos muitos resultados positivos e isso enriquece a cadeia produtiva, 
por isso, desejo mais sucesso a equipe Syngenta e aos nossos produtores”, des-
taca o Diretor Presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca, Presidente da 
Copercampos.

Lançamento Granotop em Lagoa Vermelha

Lançamento Top Soja em Curitibanos 

Arame
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Levar conhecimento, educação e informação aos seus integrados é uma 

das diversas ações que a Copercampos vem realizando para formar produ-

tores cada vez mais capacitados. Uma delas, é o investimento no Programa 

5S PARA PROPRIEDADES RURAIS – D-OLHO, projeto que disponibiliza cur-

sos, treinamentos e palestras gratuitamente aos seus associados, familiares 

e funcionários, para melhorar a qualidade do que é produzido e melhorar a 

rentabilidade das atividades nas propriedades rurais, gerando maior quali-

dade de vida para quem vive no campo.

O programa 5S é estruturado em cinco sensos para implantação nas em-

presas rurais: descarte (eliminar o que não se utiliza), organização (para faci-

litar o trabalho), limpeza (manter limpo, princípio básico não sujar), higiene 

(satisfação pessoal, profissional e aparência) e ordem mantida (comprome-

timento e mudança de hábitos e atitudes).

 O programa tem como objetivo uma mudança comportamental e de 

cultura, e requer atitude e determinação dos produtores participantes para 

que consigam implantar as técnicas em suas propriedades.

O consultor do SEBRAE, Marcio Henrique Boza é quem acompanha os 

As origens da instituição do dia 25 de julho para homenagear colonos e mo-

toristas são diferentes: para os motoristas, a escolha da data foi motivada pelo 

dia de São Cristóvão, padroeiro universal dos motoristas para a Igreja Católica. Já 

o dia do Colono foi instituído pela lei nº 5.496, de 5 de setembro de 1968, que 

estabeleceu o dia 25 de julho para homenagear os trabalhadores que vieram ao 

Brasil “colonizar, desbravar e produzir alimentos”. Já o dia do Agricultor foi criada 

no dia 28 de julho de 1960, em razão de ter sido nesse dia a fundação do Minis-

tério da Agricultura, no mandato de Juscelino Kubitschek.

As datas não possuem relação entre si, contudo, os ofícios se completam 

constantemente. As profissões são fundamentais, constituindo-se como a base 

da economia nacional. A produção de alimentos e o transporte de bens e pro-

dutos Brasil afora não só garantem o feijão com arroz na mesa de cada brasileiro, 

como asseguram também a movimentação da estrutura econômica nacional.

A data serve para refletir a valorização destas classes de trabalhadores que 

diariamente promovem o crescimento econômico e colaboram para alimentar a 

sociedade mundial.

E a Copercampos não poderia deixar de agradecer aos responsáveis por 

transportar a riqueza produzida pelos colonos e agricultores de nosso país. O 

colono e o agricultor têm a missão de produzir e o motorista tem a importante 

missão de transportar essa riqueza para os diversos destinos comerciais.

É através do caminhão que todos os produtos são transportados. As máqui-

nas precisam funcionar, mas sem vocês motoristas jamais se conquistará o cres-

cimento sustentável.

Destaque para o setor de logística da Copercampos que sempre está buscan-

do atender a demanda garantindo a qualidade no escoamento da produção, e a 
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Produtores integrados da suinocultura Copercampos 
participam do programa 5S em propriedades rurais – D-olho

25 de julho: Dia de homenagear aqueles, que na terra ou na 
estrada, impulsionam a economia do país

produtores no programa, os conteúdos são transmitidos através de encon-

tros teóricos e práticos, além de todas as propriedades participantes se-

rem acompanhadas. As informações são repassadas para que os produtores 

consigam implantar técnicas de qualidade na propriedade, como por exem-

plo descarte, organização, limpeza e autodisciplina, os treinamentos foram 

adaptados para que os integrados estejam em conformidade com normas 

dos mercados internos e externos.

Ao todo 35 propriedades estão participando do programa, que reúne 

produtores de Campos Novos, Ibiam, Erval Velho, Abdon Batista, Capin-

zal, Joaçaba e Brunópolis. O programa teve início em junho e irá até final 

de agosto.

Os produtores que começaram a colocar em prática as técnicas apren-

didas já conseguem perceber uma grande diferença nas suas proprieda-

des, com economia de tempo e dinheiro entres outros benefícios como 

aumento na produtividade, maior satisfação pessoal, e melhoria na gestão 

do seu negócio.

disponibilização de matérias primas para a industrialização. Contando com uma 

frota de veículos de qualidade e profissionais comprometidos com a segurança 

e agilidade no transporte. A frota de veículos da Copercampos tem hoje 49 cami-

nhões para o transporte de cereais, sementes e insumos, 10 caminhões a serviço 

da suinocultura e dois caminhões a serviço do Posto de Combustíveis.

Nesta data muitas manifestações buscam valorizar o colono, o agricultor e 

o motorista e na Copercampos a valorização se faz com o reconhecimento. O 

homem que semeia e que colhe e o homem que transporta merece os parabéns. 

As classes são guerreiras e esta homenagem não resume as suas importan-

tes missões, mas sim lembram que todo o sucesso da sociedade de nossa região 

depende de vocês.

Sucesso no campo, paz na estrada. Continuem trabalhando com a Copercam-

pos e juntos estaremos promovendo o crescimento do agronegócio brasileiro.
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No último mês de junho a Copercampos em parceria com a empresa FMC 

realizou palestra com o Engenheiro Agrônomo e Pesquisador na área de Ento-

mologia da MTB Consultoria, Mauro Braga, sobre Manejo de Percevejo. O en-

contro reuniu produtores e associados da cooperativa na Associação Atlética 

da Copercampos em Campos Novos.

Na oportunidade Mauro Braga falou da importância de se fazer manejo e 

vistoriar a lavoura. “Os percevejos representam um dos principais grupos de 

insetos na cultura da soja. Nos últimos anos os danos causados pela incidên-

cia de percevejos estão ficando cada vez maior nas áreas plantadoras de soja 

no Brasil. Além da cultura da soja nas últimas safras a incidência da praga tam-

Palestra alertou produtores sobre a importância do manejo 
de percevejo

Institucional  |

bém aumentou nas culturas de trigo e milho, onde temos a presença do inseto 

praticamente o ano todo nas culturas. Os percevejos podem causar danos de 

até 20%, sendo que os ataques ocorrem desde a fase de formação das vagens 

(R3) até a maturação fisiológica (R7) ”, explica o pesquisador Mauro Braga.

Os percevejos podem causar diversos tipos de danos na cultura. Na planta 

os principais danos são a transmissão de doenças e a indução de um distúrbio 

fisiológico que mantém as plantas verde o que causa problemas na colheita.

Outro problema é o dano na produção de sementes, afetando a germi-

nação e vigor do lote de sementes, para tanto, o monitoramento e controle 

devem ser constantes.
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efeitos anteriormente citados.
“Outra forma de correção empregada nos últimos anos é a gessagem. 

O gesso pode ser empregado em solos com deficiência de cálcio e/ou com 
teores tóxicos de alumínio em camadas do subsolo e também em solos com 
deficiência de enxofre e/ou com estreita relação cálcio/magnésio nas cama-
das superficiais. Ao se dissociarem na solução do solo, tanto o cálcio como 
o sulfato formam complexos químicos com outros cátions e ânions. A forma-
ção de complexos químicos com o alumínio torna-o menos disponível para 
as plantas. Por ter alta solubilidade no solo, o gesso fornece rapidamente o 
cálcio, que pode ser lixiviado em profundidade, melhorando a fertilidade 
e aumentando a exploração das raízes”, observa Fabricio Jardim Hennigen.

Devemos realizar a coleta da amostra como maior antecedência possí-
vel, para que o produtor após a obtenção dos resultados da análise de solo e 
da recomendação técnica possa se planejar operacionalmente e financeira-
mente para aquisição e aplicação dos corretivos, e os produtos aplicados te-
nham tempo para realizar as reações químicas necessárias para a correção. 

O Departamento técnico da Copercampos está preparado para realizar 
a recomendação correta para os agricultores terem êxitos nas operações 
de correção do solo, indicando os produtos corretos e de melhor qualidade 
para os agricultores utilizarem. Além disso a Copercampos conta com parce-
rias com empresas especializadas em amostragem de solo com Agricultura 
de Precisão e aplicação de corretivos com taxas variáveis.
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A correção da fertilidade do solo é um dos fatores básicos para aumentar 
a produtividade das atividades agrícolas. Entre as correções pode-se citar 
a calagem como uma das mais importantes operações a serem realizadas.

De acordo com o Engenheiro Agrônomo da Copercampos, Fabricio   Jar-
dim Hennigen, em um solo onde ocorre a presença em excesso do Alumínio 
e Hidrogênio ou deficiência de Cálcio e Magnésio, o crescimento do siste-
ma radicular é reduzido. “Essa redução é o principal fator para a redução 
da produtividade, pois um sistema radicular pouco desenvolvido acarreta 
menor absorção de nutrientes e água, menor tolerância a veranicos e con-
sequentemente diminuição da produtividade”, ressalta. Entre os principais 
benefícios podemos citar:
• Eleva o pH;
• Fornece Ca e Mg como nutrientes;
• Diminui ou elimina os efeitos tóxicos do Al, Mn e Fe;
• Diminui a “fixação” de P;
• Aumenta a disponibilidade do N, P, K, Ca, Mg, S e Mo no solo;
• Aumenta e eficiência dos fertilizantes;
• Aumenta a atividade microbiana e a liberação de nutrientes, tais como N,P, 

S e B, pela decomposição da matéria orgânica;
• Melhora as propriedades físicas do solo, proporcionando melhor aeração, 

circulação de água, favorecendo o desenvolvimento das raízesdasplantas;
• Aumenta a produtividade das culturas como resultado de um ou mais dos 

A importância da correção de solo

Cláudio Hartmann participou da 3ª edição do Global 
Agribusiness Forum

O Presidente da Aprosoja/SC, Cláudio Hartmann, participou nos dias 04 e 05 

de julho da 3ª edição do Global Agribusiness Forum 2016, evento internacional 

que reuniu expoentes da agricultura mundial para debater o agronegócio e bus-

car soluções para atender a demanda pelo aumento na produção de alimentos 

aliado à preservação do meio ambiente. Informatização na lavoura e o uso de 

tecnologias de precisão também estiveram em pautas durante o evento.

Durante o evento, o presidente Michel Temer, destacou a importância do 

agronegócio para a economia brasileira, que corresponde por mais de 40% das 

exportações, por 25% dos empregos e por cerca de 20% do PIB e afirmou que a 

partir de agosto, irá viajar para atrair investimentos externos para o agronegócio, 

para a indústria e para o comércio.

“O Global Agribusiness Forum é um evento que oferece a troca de conheci-

mento e tecnologia para os produtores brasileiros e estrangeiros debatendo o 

conhecimento de todas as modernidades, com o objetivo de ampliar e seguir as 

tendências do agronegócio mundial. Pois, existe no mundo uma atenção muito 

grande pela perspectiva de que até 2050, o Brasil figure entre os maiores pro-

dutores de alimentos do mundo. Também há visão que o Sudoeste Asiático cor-

responda a 51% da população mundial, 19% do PIB, 18% da terra disponível”, 

destaca Cláudio Hartmann.

A terceira edição do evento teve como tema este ano “Agropecuária do Ama-

nhã: Fazer Mais com Menos (Disseminando as bases do desenvolvimento susten-

tável)” e foi realizado pela Sociedade Rural Brasileira – SRB, Associação Brasileira 

de Produtores de Milho, Associação Brasileira de Criadores de Zebu e Datagro, 

empresa de consultoria agrícola.
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Alunos do Projeto Bombeiro Mirim da Copercampos 
se formam em agosto
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Os alunos participantes do 2º Curso de Formação de Bombeiros Mirins 

realizado pela Associação de Bombeiros Comunitários de Campos Novos em 

parceria com a Copercampos encerram suas aulas no final deste mês julho e 

estão com a formatura programada para o mês de agosto. Durante solenida-

de de conclusão do curso os alunos irão receber certificado de participação 

e o fardamento.

O projeto tem objetivo de proporcionar opor-

tunidades à crianças e adolescente através da 

preparação delas para as ações de defesa civil 

e com práticas vivenciais de prevenção e segu-

rança, resultando na melhora da autoestima e da 

autoconfiança. Participam do curso 23 crianças e 

adolescentes de 07 a 12 nos de idade, filhos de 

funcionários e associados.

Durante as aulas são abordados temas como 

noções de prevenção contra incêndio, primeiros 

socorros e acidentes de trânsito, evitando ou di-

minuindo o índice de acidentes, além de temas 

sobre meio ambiente e dos cuidados para a sua 

prevenção, a prevenção ao uso de drogas lícitas 

e ilícitas. “As instruções têm como ênfase a busca 

pela valorização da cidadania e do respeito ao ser 

humano com apresentação e a motivação de valo-

res, tais como, a disciplina individual e a coletiva, 
Projeto tem objetivo de preparar os alunos para as ações de defesa civil

respeito a todos os seres vivos, à natureza e a prática da solidariedade”, 

destaca o 2º Tenente BM Felipe Daniel da Silva.

As aulas que iniciaram no final do mês de março acontecem às quintas-

-feiras pela manhã e são coordenadas pelo setor de Segurança e Medicina 

do Trabalho da Copercampos.
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Obras do Supermercado Copercampos de Capinzal em ritmo 
acelerado

Nova e moderna granja de suínos começa a ser construída em 
Santa Cecília

As obras de construção do Supermercado Copercampos no município de Ca-

pinzal estão em ritmo acelerado. São mais de 3,7 mil m² de área construída com 

capacidade para 100 vagas de estacionamento, além de duas salas comerciais 

anexas.

“O andamento das obras atende o cronograma planejado. Já estamos na fase 

de montagem do sistema de refrigeração e energia elétrica. Os banheiros e vesti-

ários estão praticamente concluídos. Nos próximos dias iniciam as obras na parte 

externa, que já foi drenada”, destaca o Coordenador dos Supermercados Coper-

campos, Moacir Antônio Jung.

Seguindo com seu cronograma de investimentos para 2016 a Copercam-

pos iniciou as obras de construção de uma nova e moderna granja de suínos 

no município de Santa Cecília com capacidade de 1.500 matrizes em parceria 

com a Agroceres PIC, o que proporciona a produção de animais com genética 

de altíssima qualidade.

Obras iniciaram neste mês de julho com terraplanagem do terreno onde 

serão construídos os Sítios 1 e 2. A conclusão das obras está prevista entre os 

De acordo com o Diretor Vice-presidente da Copercampos, Cláudio Hart-

mann, a cooperativa continua investindo na região com segurança e buscando 

trazer os melhores resultados. “Sabemos que estes investimentos são frutos do 

excelente trabalho que a Copercampos desenvolve em todas as suas atividades 

e demonstram o perfil de uma cooperativa sólida, que se destaca pela qualidade 

e compromisso com seus associados, funcionários e clientes”, ressalta Cláudio.

 O novo empreendimento que deve ser inaugurado no próximo mês de no-

vembro está localizado na SC-390, Bairro São Cristóvão em Capinzal, trevo de 

acesso ao município de Piratuba (SC).

meses de fevereiro e março de 2017.

De acordo com o Gerente da Agroindústria da Copercampos Lucio Marsal 

Rosa de Almeida, o investimento é resultado da busca de alternativas e de es-

tudos realizados entre diretores e associados, visando o incremento da renda. 

“Essa granja será um diferencial da Copercampos. Contará toda a estrutura 

voltada ao bem-estar dos animais, que atenderá os quesitos exigidos pelo 

mercado externo, além de ser totalmente automatizada, uma novidade para 

cooperativa”, ressalta Lúcio.

 “As irmãs dos machos e os irmãos das 

bisavós serão comercializados como leitão 

desmamado, uma opção de negócio que 

diminui a despesas da Copercampos, por-

quê o animal não é alojado na terminação e 

é um animal que hoje com toda essa crise, 

ele oferece lucro. Então, seria uma maneira 

diversificada no setor para tentar manter os 

custos de produção”, observa Lúcio.

A produção de suínos da Copercampos 

conta com sistema de rastreabilidade dos 

animais, pelo qual é possível acompanhar 

todo o processo, desde a criação até o 

mercado consumidor. Os suínos rastreados 

também são exportados para países da 

Ásia, como China, Japão e Rússia.


