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Neste mês de julho, onde comemoramos o Dia Internacional do 

Cooperativismo, a Copercampos realizou o jantar de fidelização, 
evento que marca a união entre a cooperativa e os associados que 

confiam no trabalho da Copercampos e buscam nesta confiança a segurança 
necessária para continuar trabalhando em busca do crescimento e desenvol-
vimento necessário. Durante a solenidade realizada no dia 02 de junho foram 
distribuídos mais de R$ 5 milhões aos sócios fidelizados.

No dia 25 de julho comemora-se o Dia do Colono e no dia 28 de julho co-
memoramos o Dia do Agricultor. Nesta edição do jornal Copercampos quere-
mos parabenizar todos os colonos e agricultores, que através da luta diária e 
dedicação ao campo, produzem com excelência 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 são os desafios e dificuldades enfrentadas por 
todos nós agricultores. 

Estamos sempre sujeitos às condições climáticas, ao trabalho em jornada 
incerta, em busca de novas tecnologias e produtos que facilitem e tragam 
bons resultados, porém uma das maiores dificuldades talvez seja o não reco-
nhecimento e valorização do agricultor. Por isso a Copercampos está há mais 
de 44 anos lutando junto com seus associados pelo respeito e reconhecimento 
de homens e mulheres que semeiam com fé, na esperança de uma colheita de 
ótimos resultados. 

Como estamos falando de agricultura, não podemos deixar de parabenizar 
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 
nosso muito obrigado a todos os motoristas, pela dedicação e comprometi-
mento com o trabalho que desenvolvem; que assim como a agricultura, muitas 
vezes não é valorizado e reconhecido como deveria, mas que tem papel fun-
damental para o crescimento da sociedade.

• Editorial
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Missão Copercampos
“Produzir, industrializar e comercializar insumos e 

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

Política da Qualidade
As unidades de negócios da Copercampos e seus 

funcionários estão comprometidos  com a melhoria 
na produção e comercialização de insumos, cereais e 
suínos, para a satisfação dos clientes, com tecnologia, 
capacitação, rentabilidade e responsabilidade social.

Luiz Carlos Chiocca, Diretor Presidente da Copercampos
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Profissionais das unidades envolvidas no Programa Copergestor par-
ticiparam no dia 18 de junho de curso sobre Gestão Comercial reali-
zado na Associação Atlética Copercampos (AACC). O Curso foi minis-

trado pelos Consultores da MPrado, Andréia Gentilini Milan e Eduardo Crosara.
Durante o encontro os participantes receberam informações como apri-

morar metodologia de acompanhamento e suporte à equipe, aplicar o mode-
lo de gestão por meritocracia, evoluir no processo de visão analítica, realizar 
reuniões de análises críticas visando otimizar os recursos, além de desenvolver 
a força de vendas e alcançar a alta performance em vendas.

A proposta do Copergestor é melhorar a estrutura de planejamento e or-
çamento, estreitar o relacionamento com associados em geral, alcançar metas 
estratégicas e aprimorar o conhecimento de seus clientes e mercado de atua-
ção da Copercampos.

Na primeira fase o programa abrange somente a área de insumos e fatura-
mento da matriz, filiais, além das lojas agropecuárias.

Comitê Tecnológico da Copercampos realizou reunião 

Copergestor ofereceu curso de Gestão Comercial

Institucional •

Comitê Tecnológico da Copercampos esteve reunido no dia 18 junho

O Comitê Tecnológico da Copercampos esteve reunido no dia 18 ju-
nho na seda da AACC em Campos Novos para discutir sobre tecno-
logias em produtos existentes e lançamentos no mercado.

Na oportunidade os integrantes do Comitê Tecnológico, Engenheiros Agrô-
nomos e Técnicos Agrícolas da Copercampos, abordaram assuntos como CTS 
2000 Inoculação Antecipada em soja, o Sistema de Fertilização do Solo e a pro-

gramação de um curso sobre fertilidade do Solo, com data ainda a ser definida.
O Comitê Tecnológico da Copercampos desenvolve ações em parceria com 

os demais produtores para que todos possam conhecer e usufruir de tecnolo-
gias existentes para a agricultura e estará aberto a participação de associados 
com formação profissional na área.

Proposta do Copergestor é melhorar a estrutura de planejamento
e orçamento, estreitar o relacionamento com associados
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Aproximadamente, 30 associados da Copercampos participaram nos 
dias 31 de junho e 1º de julho no auditório da Copercampos, do 
encontro do Programa de Gestão Profissional para Empresas Rurais 

– GEFAZ – que debateu a Gestão por orçamento e fluxo de caixa.
O objetivo do programa que é ministrado pela MPrado Consultoria Empre-

sarial, é desenvolver a gestão das propriedades rurais através de eficientes fer-
ramentas, para potencializar a rentabilidade e sustentabilidade dos negócios 
agrícolas visando aproximação e fidelização dos associados. 

Para o Coordenador do Setor de Gestão da Qualidade, Cristian Venturin, 
que acompanha o desenvolvimento do programa, a Copercampos está inves-
tindo em seus associados oferecendo este curso que não irá apenas melhorar 
a qualidade, mas também auxiliará nas tomadas de decisões e no próprio ge-
renciamento financeiro e empresarial das propriedades.

União, trabalho e o respeito a princípios internacionalmente esta-
belecidos formam os ingredientes do cooperativismo, uma dou-
trina que baliza o funcionamento de uma das mais democráticas e 

exitosas sociedades humanas: a cooperativa. Em 2015 o Dia Internacional do 
Cooperativismo foi celebrado no sábado dia 04 de julho.

Vale destacar que as cooperativas são organizações humanas inspiradas 
em princípios da conjugação de esforços com objetivos econômicos. Os sete 
princípios cooperativos, linhas orientadoras através das quais as cooperativas 
levam os seus valores à prática, expressam em sua natureza: adesão voluntária 
e livre, gestão democrática, participação econômica dos membros, autonomia 

e independência, educação/formação/informação, intercooperação e interes-
se pela comunidade.

Números da Copercampos

A Copercampos conta com 1.354 associados e mantém 1.102 empregados 
e 51 unidades. Com faturamento estimado em R$ 1 bilhão em 2015, a Coper-
campos promove o cooperativismo e leva o desenvolvimento há quase 45 
anos nas cidades onde atua.

Parabéns a todos que fazem parte deste sistema Cooperativista!!!

Associados participaram de encontro do Programa GEFAZ

Dia 04 de julho marcou o Dia Internacional do Cooperativismo

GEFAZ debateu a Gestão por orçamento e fluxo de caixa

• Institucional

Vamos além para proteger
cada semente como se fosse única.
Com um cuidado especial, cada semente da sua lavoura pode produzir muito mais. 
DuPont™ Dermacor® é um inseticida revolucionário para o tratamento de sementes,  
que protege a sua lavoura do plantio até a fase das folhas iniciais. Mais eficácia no controle 
de pragas como a Helicoverpa* e mais tranquilidade para você. Para ir além mais uma vez, 
descubra DuPont™ Dermacor®.

Proteção que vai além da semente.

ATENÇÃO: Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga rigorosamente as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. 
Utilize sempre os equipamentos de proteção individual. Nunca permita a utilização do produto por menores de idade. CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. 
VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO. Produto de uso agrícola. Faça o Manejo Integrado de Pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos do produto.
*Dermacor® está registrado emergencialmente para controle da Helicoverpa spp. Outras pragas foliares e pragas de solo estão em fase de registro.

Saiba mais:

www.dupontagricola.com.br
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Foi realizado no dia 1º de julho o 3º sorteio da Promoção Aniversário Premiado 
– 45 anos Copercampos. Foram sorteados cinco vales-compras de R$ 500,00 
em cada promoção que é válida para as Lojas Agropecuárias, Posto de Com-

bustíveis e Supermercados. Todos os cupons, inclusive os sorteados voltaram para as 
urnas e seguem concorrendo até o sorteio final da promoção que será realizada no 
dia 24 de dezembro de 2015. 
O próximo sorteio será dia 01 de agosto, no mesmo horário e locais. 

Confira os ganhadores:

Aniversário Premiado Copercampos - Supermercados:

Ganhadora: Ires Scarabotto
Endereço:  Campos Novos
Filial: Supermercado – Bairro Aparecida

Ganhador: Mateus de Oliveira 
Endereço: Campos Novos
Filial: Supermercado – Centro

Ganhadora: Marilene G. Delfino
Endereço: Campos Novos
Filial: Supermercado – Centro 

Ganhadora: Rafaela Guerreiro Delazi
Endereço: Otacílio Costa
Filial: Supermercado – Otacílio Costa

Ganhadora: Tânia Machado de Oliveira 
Endereço: Campos Novos
Filial: Supermercado – Bairro Aparecida

Aniversário Premiado Copercampos – Lojas Agropecuárias:

Ganhador: Ilceu Fontoura 
Endereço: São José do Ouro
Filial: São José do Ouro

Ganhador: Célio Dilso Tesser
Endereço: Campos Novos
Filial: Insumos Copercampos

Ganhadora: Luanna Coninck
Endereço: Campos Novos 
Filial: Insumos Copercampos

Ganhador: Marcel de Atanásio
Endereço: Palmeira
Filial: Loja Agropecuária – Otacílio Costa

Ganhador: João Tobias Pereira
Endereço: Ponte Alta
Filial: Loja Agropecuária - Curitibanos

Aniversário Premiado Copercampos – Posto de Combustíveis:

Ganhador: Célio Dilso Tesser
Endereço: Campos Novos

Ganhadora: Claudete Mª de Bona
Endereço: Campos Novos

Ganhadora: Jaqueline Schwantes
Endereço: Campos Novos

Ganhador: Juvenil Moyses Dutra
Endereço: Campos Novos

Ganhador: Solão Bach
Endereço: Vargem

A Promoção Aniversário Premiado contará com o sorteio de três automó-
veis, três motocicletas e 135 vales-compras de R$ 500,00 cada, aos associados, 
clientes e funcionários das Lojas Agropecuárias e Insumos, Posto de Combustí-
veis e Supermercados Copercampos. 

Ao todo serão distribuídos R$ 400 mil em prêmios.

Realizado o terceiro sorteio da Promoção Aniversário 
Premiado – 45 anos Copercampos

Próximo sorteio será dia 1ª de agosto
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MERCADO DA SOJA: “SALVOS PELO GONGO”. Essa citação nos remete a pensar 
que teremos mais um tempo, quem sabe mais um ano para realizarmos ganhos 
com a cultura da soja. Há dois meses todos os analistas do mercado, juntamente 
com grandes bancos operadores de commodities do mundo, davam como certa 
uma queda vertiginosa nas cotações internacionais de todos os grãos. Muitos es-

timaram preços para a soja entre 8,50 a 9,00 dólares por bushel.  Mas apareceu novamente a 
variável CLIMA para dar um novo tom ao mercado e o preço em Chicago atingiu o que ninguém 
mais esperava os US$ 10,45 por bushel.

As chuvas excessivas nos Estados 
Unidos que atingiram grande par-
te do CORN BELT, encharcou as la-
vouras de soja e milho já causando 
perdas irrecuperáveis, e que cer-
tamente no relatório do USDA de 
agosto deverão proporcionar cor-
tes na previsão otimista para a safra 
daquele país cujo relatório de julho 
manteve a sua previsão em 105,73 
milhões de toneladas.

VEJAM ABAIXO RELATORIO DO USDA DESSE MÊS.

MERCADO:  Apresenta um momento melhor do que era esperado, nesses primeiros dias de julho 
com a melhora das cotações em Chicago potencializadas pelo câmbio com o real desvalorizado 

até R$ 3,21 levaram muitos produtores a comercializar um bom volume da soja disponível na 
COPERCAMPOS. Os preços oscilaram entre R$ 60,00 até R$ 65,00 por saco de 60 quilos nessa 
quinzena, preços considerados bons para os produtores. Fluiram bem os negócios para a 
SAFRA FUTURA de 2016, com entrega em março e abril e pagamento no dia 31 de maio 2016, 
a R$ 68,00 por saco de 60 quilos. Um excelente preço pois já garante ganhos econômicos 
para a safra a ser PLANTADA.
COMERCIALIZAÇAO: Atingimos até hoje 74% comercializado do volume dessa safra na 
COPERCAMPOS.
TENDÊNCIAS: 
• FOCO na safra americana, principalmente na situação climática cujas chuvas deverão continuar 
nas próximas duas semanas pelos mapas climáticos, se isso realmente acontecer com certeza os 
números da produção deverão cair com perdas em decorrência do excesso de chuvas.
• Como terminará o ciclo climático da safra dos USA – e as próximas estimativas. 
• Já começam as especulações para a AMERICA DO SUL, confirmando também aumento de área 
e produção para o 1º. Semestre de 2015;
• China a BOLA DA VEZ, será? Se for não podemos esquecer que é o grande IMPORTADOR de soja.
• Cambio no Brasil tem tudo para chegar aos R$ 3,50? Então TORCIDA pessoal é a salvação 
da lavoura.
PREÇO AO PRODUTOR:  O preço da COPERCAMPOS hoje em R$ 64,00 por saco de 60 quilos com 
pagamento em 03 dias e R$ 65,00 com pagamento em 30 dias.
HISTÓRICO DE PREÇOS AO PRODUTOR COPERCAMPOS – JUNHO 2015:

MERCADO DE MILHO: Os produtores de milho que possuem produto para comer-
cialização na COPERCAMPOS estavam desanimados com o quadro que se apresen-
tava na comercialização do grão, com a expectativa de uma 2ª SAFRA MONSTRO no 
Brasil e com uma tendência natural de preços baixos a comercialização não avança-
va. Quando o produtor já estava se conformando com o preços em baixa as coisas 

no mercado mudaram com extrema rapidez surpreendendo a todos. Como na soja, o mercado 
de milho obteve reação positiva em todo Brasil, puxado pela complicação climática nos Estados 
Unidos e pela desvalorização do real. Em Santa Catarina a melhora nos preços foi bem mais ex-
pressiva. A um mês os preços estavam em R$ 22,00, subiram de R$ 2,00 a R$ 3,00 – atingindo até 
R$ 25,00 por saco dependendo do prazo de pagamento. 
VEJAM ABAIXO RELATORIO DO USDA DESSE MÊS.

COMERCIALIZAÇÃO: Até o momento os produtores com milho depositado negociaram 53%, 
restando ainda 47% para comercializar.
NEGÓCIOS:  Observamos nesses meses de junho e julho um forte movimento de exportação via 
Porto de São Francisco do Sul e de Paranaguá. Isso deu uma melhor base de preço para o produ-
tor já que foram registrados negócios até a R$ 32,00 posto corredor de exportação por saco, com 
entrega em agosto e setembro/2015 e com pagamento para 31 de outubro de 2015. Esse preço 
resulta num preço ao produtor de aproximadamente R$ 25,50 para 31 de outubro. Estamos na 
busca dos R$ 33,00, e para isto basta apenas uma pequena melhora em Chicago e no câmbio 
para o preço chegue nesse nível que permitiria remunerar o produtor em R$ 26,50.
TENDÊNCIAS: 
• Acompanhar números da colheita do milho safrinha para ver se os números citados se confir-
marão; pois já temos problemas de chuvas excessivas no Paraná.

• Acompanhar o desenvolvimento dos acontecimentos nos Estados Unidos, pois temos ainda 
pela frente os meses quentes de julho e agosto (verão nos USA), e a colheita será de setembro a 
novembro. Se ocorrerem mais problemas o mercado poderá precificar com rapidez;
• Câmbio: Uma desvalorização do Real como citamos na soja, poderá viabilizar a ainda mais 
as exportações.
• Vamos acompanhando para ver o que acontecerá.
PREÇO: A COPERCAMPOS está pagando ao produtor por milho disponível R$ 24,00 por saco 
com pagamento em 15 dias e R$ 25,00 com pagamento para o dia 31 de agosto de 2015.
CONAB – SAFRA BRASILEIRA DE MILHO 2015

Mercado Agropecuário •
Comentário elaborado no dia 14 de julho de 2015. 

Por: CLEBI RENATO DIAS



08



09 Institucional •

Copercampos distribuiu mais de 5 milhões a seus associados

O tradicional jantar de fidelização realizado pela Copercampos para 
a entrega simbólica dos retornos financeiros aos participantes do 
Programa de Fidelidade foi realizado dia 02 de julho, no Salão Pa-

roquial de Campos Novos. O evento contou com a participação de aproxima-
damente 650 pessoas. Este ano o programa de fidelização da Copercampos 
distribuiu mais de R$ 5 milhões na conta dos associados considerados 100% 
fiéis, ou seja, aqueles que tiveram o compromisso de adquirir insumos e co-
mercializar a produção da safra na cooperativa. Estes sócios receberam valores 
correspondentes a sua movimentação financeira na Copercampos, referente 
ao ano de 2014.

A abertura do evento contou com a palestra “Perspectiva da economia e 
do mercado agrícola 2015” ministrada pelo Doutor em Economia Aplicada e 
Sócio Consultor da MB Agro, Alexandre Mendonça de Barros.

Na oportunidade o Diretor Executivo Clebi Renato Dias, apresentou os nú-
meros referentes ao recebimento de cereais, capacidade de armazenagem, 
dados sobre a área de atuação da cooperativa, repassando aos associados in-
formações sobre as unidades e também os novos investimentos. “Atender as 
necessidades de seus clientes e associados com qualidade e segurança, é o ob-
jetivo da Copercampos, ampliar nossa área de atuação foi uma das prioridades 
do ano de 2014, e para o ano de 2015 continuaremos investindo, auxiliando e 

trazendo ainda mais benefícios aos associados”. Comentou Clebi Renato Dias. 
O Diretor Executivo Laerte Izaias Thibes Júnior, destacou os benefícios de ser 

sócio fiel da Copercampos, “Os associados fidelizados têm preferência para pro-

duzir sementes, assistência técnica direta, crédito rotativo facilitado com base na 
conta capital integral, cursos técnicos, administrativos, financeiros e outros, infor-
mações diárias de mercado e participação em viagens técnicas e eventos”. 

Já o Diretor Vice-presidente da Copercampos, Claudio Hartmann, destacou 
que o Programa de Fidelidade da Copercampos, é um real exemplo de como o 
sistema cooperativista funciona, com união, determinação e principalmente o 
trabalho em conjunto, onde a cooperativa e o associado trabalham em busca 
do mesmo ideal, visando o crescimento mútuo. “Aproveitamos e destacamos 
também a palestra do Dr. Alexandre Mendonça de Barros, que nos trouxe in-
formações precisas e serão de grande valia para os produtores, principalmente 
na hora de tomada de decisões importantes”, ressalta Claudio Hartmann.

A solenidade também foi marcada pela comemoração do Dia Internacional 
do Cooperativismo, data que representa a prática da solidariedade, companhei-
rismo, união e neste ano celebrada no dia 04 de julho. O Diretor Presidente Luiz 
Carlos Chiocca destacou conceitos e princípios do cooperativismo. “As cooperati-
vas são baseadas em valores, com um modelo de governança participativa, onde 
as decisões são tomadas em forma de colegiado entre funcionários e diretores; 
Nós da Copercampos temos como nosso principal objetivo atender bem o nosso 
associado, buscar constantemente novos espaços, abertura de novas áreas, que 
venham de encontro aos interesses dos sócios.”

No evento o Diretor Presidente, Luiz 
Carlos Chiocca agradeceu a todos os 
associados que fazem da Copercampos 
uma cooperativa de sucesso e união, 
que valoriza seus associados. “Nosso 
Programa de Fidelização tem como ob-
jetivo valorizar aqueles sócios que tive-
ram o compromisso de adquirir 100% 
dos insumos e comercializar 100% de 
sua produção na Copercampos. Quere-
mos agradecer pela confiança deposita-
da na diretoria e também no nosso De-
partamento Técnico, que está sempre 
em busca de melhorias para atender as 
necessidades dos nossos associados”. 

O Evento também contou com a 
participação dos gerentes, engenheiros 
agrônomos e técnicos da Copercampos.

Diretor Presidente da Copercampos,
Luiz Carlos Chiocca.

Presidente, Vice e Diretores Executivos da Copercampos 
ao lado do palestrante, Alexandre Mendonça de Barros.
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Entrega do cartão bônus aos associados
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Sorteio de brindes para associados 100% Copercampos

Os sócios fidelizados que estavam presentes no evento participaram do sorteio de uma Camionete Saveiro, uma Motocicleta Honda NXR 160, três apa-
relhos celulares Galaxy S6 e três iPhone 6. Confira os sócios ganhadores:

GALAxy S6

• Rodrigo Amalcaburio – Campos Novos
• Valdir Dogenski – Vargem

• Orlando Padilha da Costa – Curitibanos

IPhONE 6

• Sergio Antônio Mânica – Campos Novos
• Alexandre Durigon – Campos Novos

• Jean Marcell Primon – Brunópolis

CAMIONETE SAVEIRO

• Moyses Antunes Maciel – Campos Novos

MOTOCICLETA hONDA NxR 160

• Alcedir Dalavechia – Campos Novos
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Biossegurança em Granjas de terminação

Sabemos que Santa Catarina ocupa um lugar de destaque na suino-
cultura brasileira devido ao seu status sanitário de livre de doenças 
de notificação obrigatória. Esta condição proporciona a nossa expor-

tação para diversos países. Para mantermos este privilégio dependemos da 
colaboração de todos os envolvidos na cadeia de produção. Vem ocorrendo 
no país o aparecimento de algumas doenças exóticas, as quais vem ocasionan-
do transtornos principalmente no momento do abate onde o S.I.F (Serviço de 
Inspeção Federal) constata o aparecimento das lesões e descarta o uso destas 
carcaças para exportação. Devemos relembrar as principais formas de trans-
missão dos agentes infecciosos:

CONTATO:
Ocorre através do contato físico direto entre os animais infectados e sus-

ceptíveis, animais silvestres, ou indiretamente através de contatos com secre-
ções recentes (salivares, nasais e/ou lacrimais) excreções (urina, fezes, leite) ou 
outros fluidos do organismo (sangue).

VEÍCULOS DIVERSOS:
Substâncias inanimadas (roupas, calçados, leite, água, produtos biológi-

cos, poeira, solo) contaminados com material infeccioso que pode transmitir 
o agente. 

VETORES: 
São seres vivos invertebrados portadores do agente infeccioso, tais como 

moscas, mosquitos, piolhos etc.

AEROSSÓIS: 
Quando o ar e o vento são os dispersores do agente. O agente pode ser 

disperso por partículas de poeira, ou gotículas. Os ambientes confinados faci-
litam a sua dispersão, sendo que exaustores de ar bem instalados reduzem a 
sua concentração no ambiente.

Pensando no bom desempenho da nossa atividade, o Departamento de 
Suinocultura da Copercampos vem fazendo um trabalho intenso junto aos 
produtores. Várias medidas de biossegurança são tomadas para evitar a entra-
das de agentes causadores de doenças no rebanho. 

Nas propriedades cada técnico possui uma muda de roupa (macacão) e um 
par de botas, além de acesso a roupas descartáveis quando acompanhado de 
algum visitante. O carro é estacionado a uma distância considerável de cada 
pocilga e o técnico deve vestir uma bota descartável para o deslocamento até 
a mesma. Os veículos de atendimento são lavados e desinfetados semanal-
mente. As pocilgas possuem um pedilúvio com cal ou desinfetante na entrada 
para desinfecção das botas evitando o carreamento de agentes. Os produtores 
devem evitar a entrada de animais domésticos (cães, gatos, galinhas...) e de 
pessoas estranhas nas pocilgase também é expressamente proibida sua visita 
à outras propriedades que possuam a criação de suínos. 

Estes são alguns cuidados básicos que devemos tomar, mas que podem 
evitar problemas de grandes proporções para o setor de Suinocultura.

Por: Elaer Carvalho de Matos
Sanitarista Departamento de Suinocultura da Copercampos Dow Sementes™

Soluções para um Mundo em Crescimento

TECNOLOGIA LÍDER,
HÍBRIDOS DE ALTA PERFORMANCE
esse é o nosso DNA

O melhor portifólio associado à melhor biotecnologia
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Produtores da Copercampos iniciam o plantio do trigo

Iniciou no mês de julho o plantio da cultura do trigo. A expectativa de acor-
do com o Departamento Técnico da Copercampos é que sejam implanta-
dos 7,5 mil hectares de trigo na região de Campos Novos neste ano, 1,5 mil 

hectares a menos em comparação com 2014, onde foram implantados 9 mil/ha.
Em Santa Catarina os produtores de trigo esperam uma safra menor do 

que a registrada no ano passado. O setor acredita que a área plantada deve 
reduzir em 20%, o que significa, 75 mil hectares de trigo.

“O aumento no custo de produção do trigo foi o principal responsável pela di-
minuição da área que será implantada este ano. A expectativa para safra de inver-

no, é que os produtores produzam para pagar os custos. Também vale destacar 
que devido ao excesso de chuva registrado até a primeira quinzena desse mês de 
julho, ocorreu atraso no plantio de trigo. O ponto positivo desse atraso no plantio 
é que pode evitar a geada no trigo, evitando assim possíveis prejuízos nas lavou-
ras”, ressalta o Engenheiro Agrônomo da Copercampos, Marcelo Luiz Capelari.

Em relação a cultura da cevada a área plantada aumentou em relação a 
última safra. Em 2015 foram implantados 1,4 mil/ha enquanto o ano passado 
foram 800 ha.

Em 2015 devem ser implantados 7,5 mil hectares de
trigo na região de Campos Novos (Arquivo/Copercampos)



15 
Plano Safra 2015/2016 já está disponível

BB disponibilizará R$ 110,5 bilhões em crédito
à agropecuária brasileira na safra 2015/2016.

Geral •

Acrescente produtividade
na sua receita de silagem 
de milho.
A Coodetec oferece inovações com excelente desempenho para a 
produção de silagem. O CD384PW, com tecnologia PowerCore™, 
apresenta estabilidade e alta qualidade, o que significa mais 
produção de leite no momento da ordenha.

Faça como a propriedade Giliotto e escolha o CD384PW. 
O resultado foi a produção de 72 litros de leite e o título
de campeão na Expointer 2014.

SILAGEM?
ESCOLHA HÍBRIDOS 
DE MILHO COODETEC.
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O Vice-presidente de Agronegócios do Banco do Brasil (BB), Osmar 
Fernandes Dias, anunciou que a instituição disponibilizará R$ 110,5 
bilhões em crédito à agropecuária brasileira na safra 2015/2016.

Durante o evento que detalhou como será a participação do banco no Pla-
no Agrícola e Pecuário, em Brasília, Dias informou que a parte de custeio e 
comercialização ficará com 74% dos recursos. Os produtores e as cooperativas 
terão direito a R$ 90,5 bilhões do crédito, enquanto R$ 20 bilhões irão para 
empresas do agronegócio.

“No momento em que o país faz ajuste fiscal, o Ministério da Fazenda teve 
sensibilidade de não realizar cortes no crédito rural – afirmou o executivo du-
rante a cerimônia”.

O montante reservado para a agricultura familiar subiu 11% em relação à 
temporada 2014/2015, para R$ 17,7 bilhões. Os médios produtores poderão 
acessar R$ 14,1 bilhões em crédito, aumento de 21%, e a agricultura empresa-
rial terá direito a R$ 58,7 bilhões, crescimento de 28%.

Juros
A respeito dos juros que incidirão sobre estes recursos, o Vice-presidente 

de Agronegócios do Banco do Brasil disse que 73,76% serão a juros controla-
dos e apenas 26,24% será através de juros livres. Com essa distribuição, o BB 
separou R$ 29 bilhões em juros livres e R$ 81,5 bilhões em controlados. 

De acordo Dias, as taxas de juros controladas para o Plano Safra 2015/16 
ficaram abaixo do que o produtor esperava.  Segundo ele, a taxa média vai de-
pender do porte do produtor. Ele relatou, ainda, que os juros controlados vão 
de 2% ao ano a 8,75% ao ano. No entanto, ele evitou falar quais seriam as taxas 
livres, mas lembrou que na safra passada, em função de um mix de funding, foi 
possível fazer taxas de 10% ao ano para comercialização.

Dias afirmou também que não haverá interrupção na liberação de recursos 
para o Plano Safra 2015/2016, em virtude dos atrasos no pagamento da equa-
lização das taxas de juros pelo governo ainda da safra passada. Ele observou, 
ainda, que os desembolsos, nesta safra, vão crescer 23% em relação à passada.

Fonte: Canal Rural
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Parabéns em seu dia...
Data Associado Município Data Associado Município

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 Rodrigo Amalcaburio Campos Novos
17/07 André Gheller Fraiburgo
18/07 Adenilson Gris Vargem
18/07 Lauri Epaninondas de Jesus Maciel Campos Novos
18/07 Eduardo Fabricio Molin de Almeida Curitibanos
19/07 José Domício Neto Cerro Negro
19/07 Sebastião Henrique Di Domenico Campos Novos
19/07 Andrea Magarinos Bergamo Barracão
19/07 Luiz Enio 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 Ângelo Pauletti Tangará
22/07 Rogério Antunes de Lima Campo Belo do Sul
22/07 Vladimir Roveda Campos Novos
22/07 Geovane José Gracietti Anita Garibaldi
22/07 Lucimar de Fatima Zaparoli Anita Garibaldi
22/07 Emerson Bilibio Erval Velho
22/07 Marcelo Eduardo Tormem Curitibanos
22/07 Ana Carla Thibes Campos Novos
23/07 Devino Bornaghi  Campo Belo do Sul
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 César de Souza Maciel Curitibanos
25/07 Laurindo Paese Paim Filho
25/07 Getúlio Pereira de Camargo Curitibanos
25/07 Adayr Grocinotti Brunópolis
25/07 Ilceu Luiz Machado  Campos Novos
25/07 Adelar de Carvalho Campos Novos
25/07 Renato Carlos de Souza Barracão
25/07 Volmir Chiaparini Curitibanos
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 Narciso Manchein Abdon Batista
28/07 Osni Dutra Vacaria
28/07 Aloisio Alberto Rech Curitibanos
28/07 Vitor Ferrari Erval Velho
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 Itacir Pitt Videira
29/07 Carlos Sandrigo Becker Monte Carlo
29/07 Ronaldo de Campos Paim Otacílio Costa

30/07 Arnaldo Antônio Faversani Campos Novos
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 Darci de Oliveira Ibiam
01/08 Dilce Libera Savaris Capinzal
01/08 Emilio Ribeiro Proenca Campos Novos
01/08 Edinilson Pazinatto São José do Ouro
01/08 Emerson Bulla Erval Velho
02/08 Geraldo Antônio Dalmolin Ibiam
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 Analice Tesser Campos Novos
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
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
07/08 Valdomiro Menegazzo Junior Campos Novos
08/08 Tetsuo Yamanishi Campo Belo do Sul
08/08 Sandra Aparecida Almeida Chiocca Campos Novos
08/08 Solano Francisco Darold Campos Novos
08/08 Lori Luiz Quinatto Anita Garibaldi
08/08 Evilasio Menegazzo Anita Garibaldi
09/08 Ozires Bernardi Capinzal
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 Ulisses Gatti Ibiam
10/08 Joel de Oliveira Monte Carlo
10/08 Kazunari Jorge Sugiyama Campos Novos
10/08 Vitor Junior Marcon  Brunópolis
11/08 Herminio Trombetta Campos Novos
11/08 José Gaspar Ribeiro Campos Novos
12/08 Oraclides Dutra Anita Garibaldi
12/08 André Kemer Brunópolis
12/08 Algenor Antunes Maciel Campos Novos
12/08 Adilso Zini Campos Novos
13/08 João Carlos Primon Brunópolis
13/08 Livino Canuto Campos Novos
13/08 Flavio Brasil Rosar Campos Novos
13/08 Moacir Titon Ibiam
13/08 Célio Deitos Campos Novos

Lombo Suíno à parmegiana
Ingredientes
• Alho
• 1 colher (sopa) de azeite de oliva
• Cebola
• 1 1/2 xícara (chá) de farinha de rosca
• Lombo suíno bifado
• 4 colheres (sopa) de óleo
• 1 pitada de orégano
• 2 ovos
• 1 pitada de pimenta reino
• 120g de queijo mussarela
• 4 colheres(sopa) de queijo parmessão
• 1 pitada de sal
• 2 tomates

Modo de preparo 
• Bata ligeiramente cada bife cortado em fatias finas.
• Tempere-os com sal.
• Bata os ovos.
• Coloque a farinha de rosca num prato raso.
• Refogue no azeite o alho e a cebola picadinhos.
• Adicione o tomate picado, o orégano, o sal restante e a pimenta do reino.
• Deixe cozinhar em fogo brando mexendo sempre.
• Reserve.
• Frite os bifes no óleo quente.
• Retire e escorra-os em papel absorvente.
• Disponha-os numa travessa e derrame o molho de tomates por cima.
• Cubra com a mussarela fatiada.
• Polvilhe o queijo parmesão ralado e leve ao forno até o queijo derreter.
• Sirva a seguir.

Rendimento: 8 pessoas.

Dia 25 de julho comemoramos o Dia do Colono e do Motorista e 28/07 Dia do Agricultor
A Copercampos agradece e parabeniza a todos os colonos e agricultores, 

que através da luta diária e dedicação ao campo, produzem com excelência o 
alimento para todos nós. Sabemos que a agricultura não é uma atividade fácil, 
e do início do plantio até o termino da colheita muitos são os desafios e difi-
culdades enfrentadas. Por isso a Copercampos está há quase 45 anos lutando 

junto com seus associados pelo respeito e reconhecimento do produtor rural.
Queremos parabenizar também os responsáveis pelo transporte de toda 

essa riqueza, que é a agricultura. A todos os motoristas queremos deixar a nos-
sa homenagem e nosso muito obrigado pela dedicação e comprometimento 
com o trabalho que desenvolvem.



17 Associado do Mês •

Os produtores associados da Copercampos, Névio Antônio Maru-
bim e Pedro Luiz Marubim, Arroio Mariano, interior de São José do 
Ouro Rio Grande do Sul, são os associados do mês nesta edição do 

Jornal Copercampos. 

A Copercampos
Atualmente os irmãos produzem em média 2,3 mil sacos de soja, 900 sacos 

milho e 900 sacos de trigo, na propriedade que conta com mais de 45 hectares, 
número segundo os produtores alcançado graças à parceria com a Copercam-
pos. “A Copercampos sempre nos orienta, por meio do Departamento Técnico, 
está sempre deixando seu associado informado das novas tecnologias, dos lan-
çamentos de produtos, já que a cooperativa faz o papel de repassadora”, lem-
brou Névio Antônio Marubim. 

O associado salienta o bom relacionamento com a Copercampos. “Nossa re-
lação é muito boa e tem que ser assim mesmo. A cooperativa é dos associados e 
integrados, são os cooperados que fazem ela e tem de haver essa reciprocidade. 
Por isso eu estou sempre conversando com o pessoal”, observou. “Só tenho a 
agradecer a parceria com a Copercampos, pois foi fundamental para o incre-
mento da minha renda e o desenvolvimento da produção. A cooperativa conta 
com técnicos capacitados que sempre estão dispostos a oferecer o auxílio que 
necessito. Minha expectativa daqui para frente é a mais positiva possível” enfa-
tiza Névio Antônio Marubim.

Bonificação
Para os irmãos Névio Antônio Marubim e Pedro Luiz Marubim – Arroio Ma-

riano – São José do Ouro, o programa de bonificação é mais um diferencial de 
valorização do associado e do compromisso em produzir qualidade. “A parceria 
entre a cooperativa e os produtores associados tem oferecido resultados positi-
vos nos últimos anos e é fundamental para a consolidação de bons resultados. 
Por isso temos que destacar essa união”, salienta Pedro Luiz Marubim.

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

como principal fonte de renda e manutenção familiar. No entanto, vale lembrar, 

que aspectos como o econômico, financeiro e o ambiental também devem ser 
criteriosamente analisados quando se busca aproveitar os nichos e demandas 
do mercado por produtos de qualidade. Nesse sentido os irmãos Névio Antônio 
Marubim e Pedro Luiz Marubim investem na produtividade de gado de leite, 
como alternativa de renda que proporciona sustentabilidade a propriedade. 
“Além da produção de grãos investimos também na produção de gado de leite 
em nossa propriedade como alternativa de renda. Hoje contamos com 32 vacas 
leiteiras, que produzem uma média de 200 litros de leite por dia” ressalta o pro-
dutor associado Pedro Luiz Marubim.

Mensagem
 “A agricultura está se modernizando e os produtores precisam acompanhar 

isso. Tenho orgulho em ser agricultor porque nós produzimos alimentos para o 
Brasil e o mundo, e não há nada mais nobre do que produzir e saber que todos 
os dias, no café da manhã, no almoço, no café da tarde e no jantar, aquilo que irá 
para a mesa das pessoas foi produzido pelo homem do campo”, concluiu Névio 
Antônio Marubim.

Associado do mês

Irmãos – Névio Antônio Marubim e
Pedro Luiz Marubim – Arroio Mariano – São José do Ouro
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Os produtores de suínos devem ter consciência de que adotar práticas 
preventivas é um modo de não gastar com ações curativas, como é 
o caso das vacinas. Se o produtor mantiver um controle rigoroso do 

processo de vacinação, raramente ele terá problemas com seu rebanho.
Pensando nisso o Departamento de Suinocultura da Copercampos promo-

veu no último mês de junho, treinamento de vacinação ministrado pelo enge-
nheiro agrônomo da MSD Saúde Animal, Cristiano Godoy. Durante o encontro 
foram repassadas informações sobre o transporte, conservação e formas corretas 
de aplicar as vacinas.

Ao todo mais de quarenta pessoas entre integrados, encarregados das gran-
jas e técnicos participaram do treinamento.

Suinocultores receberam curso técnico de vacinação de suínos

Foram repassadas informações sobre o transporte, 
conservação e formas corretas de aplicar as vacinas

Produtores integrados da suinocultura Copercampos participaram 
no dia 11 de junho de visita técnica ao frigorifico da Aurora em Joa-
çaba.  Na ocasião cerca de 30 integrados acompanharam o processo 

de produção desde o abate até a industrialização dos suínos.
“A visita foi muito positiva, pois mostrou aos produtores como melhorar no 

manejo da produção na propriedade e os cuidados no carregamento dos suí-
nos, além de conhecerem o processo de industrialização da carne, que começa 
no dia a dia na propriedade”, destacou o Médico Veterinário e Coordenador do 
Departamento de Suinocultura, Marciano Martelo.

Integrados de suinocultura participaram de visita a Aurora

30 integrados acompanharam o
processo de produção  desde o abate

até a industrialização dos suínos

As integrantes do Núcleo Feminino 
Copercampos participaram no 
dia 08 de julho de mais uma reu-

nião mensal. Na oportunidade as mulheres 
acompanharam uma palestra com Luciana 
Martins Medeiros, sócia-proprietária da em-
presa Martins Coopers Ltda ME e Consultora 
da Mprado Consultoria Empresarial. 

A palestra com o tema “À Espera da Fe-
licidade”, abordou assuntos como: A impor-
tância das prioridades, tempo é vida tempo 
é dinheiro, pesquisas sobre a felicidade, rela-
tos de uma tragédia, a importância do hoje, 
a influência das escolhas, a felicidade não es-
pera e pequenos momentos. 

O evento contou com apoio do SESCOOP/SC.

Núcleo Feminino participou da palestra “À Espera da Felicidade”

As mulheres acompanharam a palestra “À Espera da Felicidade”

A compra de insumos e sementes através do Programa Barter e co-
mercialização futura de milho, soja e trigo segue sendo realizada 
pela Copercampos. Para efetuar a troca, os produtores interessados 

devem procurar os agrônomos e técnicos da Copercampos.
As operações Barter (do inglês barter significa “troca”), em agronegócio é 

o pagamento pelo insumo através da entrega do grão na pós-colheita, sem a 
intermediação monetária, este é um mecanismo de financiamento de safra. 
Consiste na troca de insumos, como fertilizantes, sementes, defensivos, entre 
outros, por produtos agropecuários, como soja, milho, trigo e demais culturas 
após a colheita.

Programa Barter Copercampos
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ENSAIO DE POPULAÇÃO E ÉPOCA DE PLANTIO DE SOJA (Glycine max.) - SAFRA 2014/2015 -  CAMPO DEMONSTRATIVO - COPERCAMPOS

             * Fabrício Jardim Hennigen / ** Rafael Junior Postal

Resultados de ensaios de híbridos do Campo Demonstrativo Copercampos

1) OBJETIVOS:
Os ensaios tiveram como principal objetivo avaliar o comportamento de 25 materiais de soja, entre cultivares e linhagens, em relação à produtividade, 
características agronômicas, ciclo da cultura e a sua interação entre densidade de semeadura e época de plantio.

2) CARACTERIZAÇÃO GERAL DO ENSAIO:
• Localização: Campo Demonstrativo - Copercampos - BR 282, Km 347 - Campos Novos SC
            Latitude: 27°22’02.08”     Longitude: 51°15’21.81”      Altitude: 902 m
• Classificação Solo: Latossolo Bruno Roxo
• Área parcela: 9,0 m² (5 linhas X 0,45 m X 4,0 m)
• Área útil colhida: 5,4 m² (3 linha X 0,45 m X 4,0 m)
• Rotação de culturas: soja/aveia preta/milho/aveia preta
• Sistema de cultivo: Plantio direto
• Plantio: semeadora adubadora, 100% a mais de semente no plantio, posterior desbaste manual para ajuste da população.

3) PRECIPITAÇÃO MÉDIA DO PERÍODO:

4) TEMPERATURA MÉDIA DO PERÍODO:

5) ANÁLISE DE SOLO DA ÁREA:

6) TRATOS CULTURAIS:

• Manejo da dessecação: 1) Trop (2,5 lt/ha) + Poast (1,0 l/ha) + Assist (0,7 l/ha) + Certero (50 ml/ha) – 30 dias antes plantio
 2)  Zapp QI (2,0 l/ha) – pré-plantio          

• Adubação de base: 370 kg/ha BIOCOPER 00-12/03-12

• Tratamento de sementes: Cruiser (2,5 ml/kg sem.) + Certeza (2,0 ml/kg sem.)

• Aplicação de pós emergência:  Roundup Original (2,5 l/ha) + Talstar (0,3 l/ha) + Score Flex (0,15 l/ha) 

• Controle de pragas e doenças:
1ª Aplic.: Pirate (800 ml/ha) 
2ª Aplic.: Fox (0,4 l/ha) + Aureo (0,2 l/ha) + Lannate (1,5 l/ha) + Engeo Pleno (0,25 l/ha)
3ª Aplic.: Ellatus (0,2 kg/ha) + Nimbus (0,6 l/ha) + Premio (0,08 l/ha) + Engeo Pleno (0,25 l/ha)
4ª Aplic.: Orkestra (0,3 l/ha) + Assist (0,5 l/ha) + Hero (0,3 /ha) + Nomolt (0,15 l/ha)
5ª Aplic.: Opera Ultra (0,5 l/ha) + Galil (0,3 l/ha) + Nomolt (0,15 l/ha)
6ª Aplic.: Fox (0,4 l/ha) + Aureo (0,2 l/ha)

* Eng°Agr°, responsável técnico pelo Campo Demonstrativo - COPERCAMPOS
** Técnico Agrícola, Campo Demonstrativo - COPERCAMPOS

1° 10 132 38 30 24 33 16 283

2° 49 12 42 185 86 2 65 441

3° 1 65 189 26 46 99 5 431

Total 60 209 268 241 156 135 86 1155

 OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR
 mm mm mm mm mm mm mmDecêndio Total (mm)

1° 17,4 20 21,5 22,8 20,1 20,8 17,4

2° 20,1 19,2 21,2 22 20,6 20,6 19,2

3° 20,8 20,7 19,6 20,6 18,9 18,9 15,9

Total 19,4 20,0 20,8 21,8 19,9 20,1 17,5

 OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR
 °C °C °C °C °C °C °CDecêndio

0-20 cm 5,7 0 5,3 2,6 0,81 0 64 8,2

 pH Al Ca Mg K Al V P
 H2O cmolc/dm³   (%) (%) mg/dm³profund.

• Campo Demonstrativo
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GRÁfICO 01. PRODuTIvIDADE DAS CuLTIvARES DE SOjA (SC.hA-1) EM DIFERENTES DENSIDADES DE PLANTIO.

Cultivar

9,0 plantas.m-1

DENSIDADE DE SEMEADURA

12,0 plantas.m-1 14,0 plantas.m-1 16,0 plantas.m-1

Rendimento(1) PMSPMSPMSPMS

(g) (g) (g) (g)sc.ha-1 sc.ha-1 sc.ha-1 sc.ha-1kg.ha-1 kg.ha-1kg.ha-1kg.ha-1

Rendimento(1)Rendimento(1)Rendimento(1)

P 95R51 5708 95,1 173,3 6058 101,0 173,3 5945 99,1 166,7 5641 94,0 166,7

M 5947 IPRO 5339 89,0 166,7 5382 89,7 166,7 5182 86,4 176,7 5456 90,9 173,3

AS 3570 IPRO 5464 91,1 163,3 5692 94,9 163,3 5472 91,2 176,7 5519 92,0 170,0

TMG 2158 IPRO 4920 82,0 160,0 5157 85,9 156,7 4381 73,0 160,0 5011 83,5 170,0

M 5917 IPRO 6400 106,7 173,3 6292 104,9 173,3 6314 105,2 170,0 6263 104,4 170,0

AS 3610 IPRO 5571 92,8 160,0 5360 89,3 160,0 5655 94,3 170,0 5378 89,6 166,7

Syn 1263 RR 5483 91,4 156,7 5416 90,3 150,0 5687 94,8 163,3 5823 97,1 153,3

NS 6700 IPRO 5160 86,0 166,7 5771 96,2 176,7 5683 94,7 166,7 5222 87,0 163,3

NS 5000 IPRO 5344 89,1 176,7 5262 87,7 196,7 5093 84,9 190,0 5036 83,9 193,3

Syn 13561 IPRO 5712 95,2 186,7 5745 95,8 176,7 5794 96,6 183,3 5685 94,7 173,3

P 95Y72 5706 95,1 186,7 5968 99,5 176,7 5605 93,4 190,0 5900 98,3 193,3

BMX ELITE IPRO 5615 93,6 166,7 5697 94,9 166,7 5348 89,1 170,0 5144 85,7 186,7

BMX ALVO RR 6149 102,5 186,7 6381 106,4 180,0 6416 106,9 180,0 5825 97,1 196,7

NA 5909 RG 6124 102,1 173,3 6135 102,2 180,0 6139 102,3 176,7 5870 97,8 176,7

NS 5959 IPRO 6418 107,0 183,3 6477 107,9 213,3 6369 106,2 170,0 6984 116,4 183,3

BRS 1001 IPRO 5637 93,9 176,7 5489 91,5 183,3 5380 89,7 183,3 6154 102,6 196,7

CD 2609 RR 5997 99,9 176,7 5667 94,5 166,7 5376 89,6 160,0 5396 89,9 153,3

NS 6006 IPRO 5327 88,8 183,3 5232 87,2 186,7 4986 83,1 190,0 5110 85,2 186,7

BMX VANGUARDA IPRO 5762 96,0 170,0 5706 95,1 176,7 5717 95,3 180,0 5708 95,1 176,7 

Syn 1163 RR 6085 101,4 173,3 6059 101,0 170,0 6075 101,3 180,0 6013 100,2 173,3

BMX PONTA IPRO 5791 96,5 166,7 5141 85,7 176,7 4901 81,7 163,3 5670 94,5 173,3

Syn 1367 IPRO 5560 92,7 173,3 5605 93,4 170,0 5730 95,5 186,7 5712 95,2 176,7

BMX TORNADO RSF 5027 83,8 170,0 5767 96,1 170,0 5544 92,4 173,3 5939 99,0 176,7

BMX VALENTE RSF 5316 88,6 176,7 5135 85,6 196,7 5201 86,7 190,0 5102 85,0 193,3

BMX VELOZ RSF 6587 109,8 186,7 6437 107,3 163,3 6615 110,3 176,7 6940 115,7 176,7

Média Geral 5688 94,8 173 5721 95,4 175 5624 93,7 176 5700 95,0 177
(1) Rendimento de grãos corrigidos para 13% de umidade;

7) RESULTADOS:

1ª ÉPOCA:  DATA DE PLANTIO: 24/10/2014

                         DATA DE EMERGÊNCIA: 31/10/2014

Tabela 01. Rendimento de grãos (kg.ha-1)(1) de vinte e cinco cultivares de soja (Glycine max ) em 04 populações de plantas. CD/COPERCAMPOS, Campos 
Novos, SC, Safra 2014/2015. Média de 3 repetições.
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GRÁfICO 02. PRODuTIvIDADE DAS CuLTIvARES DE SOjA (SC.hA-1) EM DIFERENTES DENSIDADES DE PLANTIO.

Cultivar

9,0 plantas.m-1

DENSIDADE DE SEMEADURA

12,0 plantas.m-1 14,0 plantas.m-1 16,0 plantas.m-1

Rendimento(1) PMSPMSPMSPMS

(g) (g) (g) (g)sc.ha-1 sc.ha-1 sc.ha-1 sc.ha-1kg.ha-1 kg.ha-1kg.ha-1kg.ha-1

Rendimento(1)Rendimento(1)Rendimento(1)

P 95R51 5213 86,9 167 5192 86,5 177 5168 86,1 173 5187 86,5 157

M 5947 IPRO 5057 84,3 183 5160 86,0 157 5147 85,8 160 4950 82,5 153

AS 3570 IPRO 5375 89,6 157 5297 88,3 167 5112 85,2 163 5498 91,6 163

TMG 2158 IPRO 4132 68,9 173 3720 62,0 163 3747 62,5 187 4123 68,7 167

M 5917 IPRO 4656 77,6 160 4737 79,0 157 4682 78,0 163 5123 85,4 147

AS 3610 IPRO 4951 82,5 170 4226 70,4 177 4562 76,0 147 4349 72,5 170 

Syn 1263 RR 4687 78,1 163 4722 78,7 173 4780 79,7 167 5232 87,2 167

NS 6700 IPRO 5047 84,1 183 5099 85,0 170 5128 85,5 173 5251 87,5 167

NS 5000 IPRO 4407 73,5 173 4016 66,9 197 4550 75,8 167 4624 77,1 187

Syn 13561 IPRO 5037 83,9 163 4561 76,0 157 4960 82,7 167 5067 84,4 150

P 95Y72 5047 84,1 193 4719 78,6 153 4831 80,5 187 4614 76,9 167

BMX ELITE IPRO 5280 88,0 177 4953 82,5 190 5273 87,9 180 5412 90,2 190

BMX ALVO RR 5245 87,4 177 5679 94,7 170 5496 91,6 177 5434 90,6 163

NA 5909 RG 4834 80,6 160 4925 82,1 150 5016 83,6 150 5184 86,4 157

NS 5959 IPRO 4807 80,1 173 5113 85,2 177 5111 85,2 177 5515 91,9 173

BRS 1001 IPRO 5533 92,2 177 5887 98,1 187 5551 92,5 183 5510 91,8 180

CD 2609 RR 4843 80,7 160 4676 77,9 157 4867 81,1 163 5145 85,7 157

NS 6006 IPRO 4234 70,6 173 4758 79,3 180 4814 80,2 173 5006 83,4 163

BMX VANGUARDA IPRO 4749 79,2 150 4967 82,8 163 4875 81,3 163 4570 76,2 163

Syn 1163 RR 5257 87,6 143 5781 96,3 147 5395 89,9 150 5293 88,2 150

BMX PONTA IPRO 4910 81,8 153 5162 86,0 153 5258 87,6 150 5244 87,4 143

Syn 1367 IPRO 5339 89,0 170 5045 84,1 177 5135 85,6 173 5368 89,5 180

BMX TORNADO RSF 5463 91,0 160 5313 88,5 150 5364 89,4 150 5049 84,1 177

BMX VALENTE RSF 4411 73,5 173 4203 70,1 180 4465 74,4 170 4090 68,2 183

BMX VELOZ RSF 5183 86,4 163 5098 85,0 170 5079 84,6 153 5279 88,0 167

Média Geral 4948 82,5 168 4920 82,0 168 4975 82,9 167 5045 84,1 166
(1) Rendimento de grãos corrigidos para 13% de umidade;

2ª ÉPOCA: DATA DE PLANTIO: 14/11/2014

                        DATA DE EMERGÊNCIA: 21/11/2014

Tabela 02. Rendimento de grãos (kg.ha-1)(1) de vinte e cinco cultivares de soja (Glycine max ) em 04 populações de plantas. CD/COPERCAMPOS, Campos 
Novos, SC, Safra 2014/2015. Média de 3 repetições.
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GRÁfICO 03. PRODuTIvIDADE DAS CuLTIvARES DE SOjA (SC.hA-1) EM DIFERENTES DENSIDADES DE PLANTIO.

Cultivar

9,0 plantas.m-1

DENSIDADE DE SEMEADURA

12,0 plantas.m-1 14,0 plantas.m-1 16,0 plantas.m-1

Rendimento(1) PMSPMSPMSPMS

(g) (g) (g) (g)sc.ha-1 sc.ha-1 sc.ha-1 sc.ha-1kg.ha-1 kg.ha-1kg.ha-1kg.ha-1

Rendimento(1)Rendimento(1)Rendimento(1)

P 95R51 4107 68,5 170 4375 72,9 175 4310 71,8 170 3804 63,4 162

M 5947 IPRO 3720 62,0 175 3456 57,6 162 3584 59,7 168 3427 57,1 163

AS 3570 IPRO 3591 59,8 160 3654 60,9 165 3813 63,5 170 3613 60,2 167

TMG 2158 IPRO 3240 54,0 167 3000 50,0 160 3354 55,9 173 3126 52,1 168

M 5917 IPRO 3449 57,5 167 3374 56,2 165 3484 58,1 167 3164 52,7 158

AS 3610 IPRO 3223 53,7 165 3042 50,7 168 3257 54,3 158 2776 46,3 168

Syn 1263 RR 4010 66,8 160 3239 54,0 162 3401 56,7 165 3566 59,4 160

NS 6700 IPRO 3687 61,4 175 3585 59,8 173 3781 63,0 170 3564 59,4 165

NS 5000 IPRO 3419 57,0 175 3436 57,3 197 3480 58,0 178 3313 55,2 190

Syn 13561 IPRO 4046 67,4 175 3636 60,6 167 4009 66,8 175 3617 60,3 162

P-95Y72 4462 74,4 190 4237 70,6 165 4500 75,0 188 4067 67,8 180

BMX ELITE IPRO 3470 57,8 172 3373 56,2 178 3493 58,2 175 3540 59,0 188

BMX ALVO RR 3786 63,1 182 3611 60,2 175 4147 69,1 178 3808 63,5 180

NA 5909 RG 3559 59,3 167 3333 55,6 165 3291 54,9 163 3533 58,9 167

NS 5959 IPRO 4039 67,3 178 3903 65,0 195 3929 65,5 173 3954 65,9 178

BRS 1001 IPRO 3026 50,4 177 3049 50,8 185 3478 58,0 183 3410 56,8 188

CD 2609 RR 2524 42,1 168 2274 37,9 162 2652 44,2 162 2611 43,5 155

NS 6006 IPRO 3322 55,4 178 3619 60,3 183 3369 56,2 182 3208 53,5 175

BMX VANGUARDA IPRO 3524 58,7 160 3447 57,4 170 3306 55,1 172 3180 53,0 170

Syn 1163 RR 3363 56,0 158 3249 54,2 158 3368 56,1 165 3256 54,3 162

BMX PONTA IPRO 3251 54,2 160 3263 54,4 165 3567 59,5 157 3293 54,9 158

Syn 1367 IPRO 3087 51,5 172 3487 58,1 173 3295 54,9 180 3178 53,0 178

BMX TORNADO RSF 3235 53,9 165 3397 56,6 160 3326 55,4 162 3307 55,1 177

BMX VALENTE RSF 2619 43,7 175 2783 46,4 188 2625 43,8 180 2815 46,9 188

BMX VELOZ RSF 3535 58,9 175 3905 65,1 167 3617 60,3 165 3552 59,2 172

Média Geral 3492 58,2 171 3429 57,2 171 3538 59,0 171 3387 56,5 171
(1) Rendimento de grãos corrigidos para 13% de umidade;

3ª ÉPOCA: DATA DE PLANTIO: 05/12/2014

                        DATA DE EMERGÊNCIA: 11/12/2014

Tabela 03. Rendimento de grãos (kg.ha-1)(1) de vinte e cinco cultivares de soja (Glycine max ) em 04 populações de plantas. CD/COPERCAMPOS, Campos 
Novos, SC, Safra 2014/2015. Média de 3 repetições(2).
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Foi realizada no dia 25 junho na Associação Atlética Copercampos 
(AACC), em Campos Novos, a solenidade de premiação do Concurso de 
Produtividade Integrada (PIN) Syngenta e Copercampos que confirmou 

o resultado do Concurso de Produtividade de Milho (safra 2014/15). 
De acordo com o Engenheiro Agrônomo da Copercampos, Marcos Schlegel, a 

busca contínua pelo aumento da produtividade é a única forma de os produtores 
se manterem competitivos. “A diferença entre o lucro e o prejuízo pode estar, 
justamente, na produtividade conquistada”, citou. 

Quanto ao PIN Syngenta e Copercampos, o Engenheiro Agrônomo da 
Syngenta, Fernando Bertolo, lembrou que pequenos detalhes fizeram a diferença 
do primeiro para o segundo colocado. “Temos um futuro muito promissor no que 
refere ao aumento da produtividade, mas os produtores precisam atentar para 
cada detalhe”, ressaltou.

Durante o evento foi divulgado o resultado do Concurso de Produtividade 
que foi desenvolvido na área de abrangência da cooperativa com associados 15 
que aceitaram utilizar em uma área mínima de 10 hectares todo o portfólio de 
produtos Syngenta, agregado a assistência técnica diferenciada da Copercampos. 

O PIN, como é chamado o programa, visa alcançar altas produtividades com 
uma assistência técnica direcionada para garantir rentabilidade e sustentabilidade 
ao agricultor. Os grandes vencedores desta edição do concurso foram os irmãos 

e associados da Copercampos, Hermann e Jhonatan Hartmann que atingiram a 
produtividade de 260 sacos por hectare da variedade Status VIP. Em segundo lugar 
ficou o produtor associado da Copercampos, Emerson Zanela, da cidade de Brunópolis.

Já entre os dias 02 e 05 de julho, a Syngenta celebrou os resultados alcançados 
durante evento realizado na Praia do Forte, na Bahia.  Por meio do PIN, o diretor da 
Unidade de Negócios Sul da Syngenta, João Paulo Zampieri, destacou que ações 
sustentadas nos pilares da inovação, tecnologia e assistência técnica, resultaram 
em uma colheita recorde em 140 propriedades.

Na foto o Gerente Comercial da Syngenta, Pedro Sasso, o Engenheiro Agrôno-
mo da Copercampos, Marcos Schlegel, o diretor da Unidade de Negócios Sul da 
Syngenta, João Paulo Zampieri e o associado da Copercampos, Emerson Zanela.

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 Desenvol-

vimento Rural de Santa Catarina. O programa terá 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 deverá estar enquadrado 

no Pronaf e efetuar a autorização junto ao escritório local da Epagri. 
Os municípios atendidos pela Copercampos que podem participar do “Tro-

ca-troca” são: Anita Garibaldi, Bom Retiro, Brunópolis, Campos Novos, Campo 
Belo do Sul, Correia Pinto, Curitibanos, Fraiburgo, Ituporanga, Otacílio Costa, 
Ponte Serrada.

PIN mostra que tecnologia faz a diferença para o aumento da produtividade

Copercampos efetua “Troca-troca” de sementes 2015

Evento realizado na Praia do Forte, na Bahia.
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POSTO DE COMBUSTÍVEIS

Escolha a opção que
mais combina com você
e acompanhe suas chances
no ranking dos modelos
mais votados!
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PLANTIO DE REFÚGIO - O plantio de áreas de refúgio é parte do Programa de Manejo de Resistência de Insetos. Com o objetivo de 
prevenir a seleção de insetos resistentes à tecnologia Bt, indicamos o plantio de pelo menos 10% da área total de cultivo com qualquer 
milho não Bt de mesmo ciclo e porte do milho Bt. Para obter informações mais detalhadas, consulte seu engenheiro agrônomo ou o 
departamento técnico da cooperativa, revendedor ou distribuidor autorizado que atende a sua região.
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Nesta safra, comprando sementes com as tecnologias VT PRO,
você ganha 30% de desconto nas sementes de refúgio.

Consulte o regulamento completo em www.refugiocomdesconto.com.br 

Apoio:

MONS0414-0064_AnRefugio_255x350.indd   1 28/05/15   11:20

• Institucional 

A Equipe de Engenheiros Agrônomos e Técnicos Agrícolas, de todas as 
unidades da Copercampos participaram durante o dia 17 de junho, 
da reunião técnica para aperfeiçoamento do portfólio de produtos 

comercializados pela cooperativa. O treinamento foi ministrado pelo Consultor 
Técnico e Engenheiro Agrônomo da Copercampos, Fabrício   Jardim Hennigen.

De acordo com o Coordenador do Departamento Técnico, Marcos Schlegel, 
o encontro teve por objetivo de repassar aos técnicos seus principais produtos, e 
novidades no manejo de pragas e doenças nas diversas culturas.

“A equipe técnica precisa estar em constante atualização, conhecendo novos 
produtos e novas tecnologias que serão aplicados no campo, auxiliando os pro-
dutores nas suas escolhas, para que realizem o manejo adequado das lavouras, 
visando a qualidade e o aumento da produtividade. E através de encontros como 
este conseguimos trazer várias informações, sanar dúvidas e ampliar o conheci-
mento de toda a equipe técnica”, comentou Schlegel.

O município de Otacílio Costa passou a contar no último mês de junho 
com uma nova Loja Agropecuária com os padrões Copercampos 
de qualidade, que oferece um amplo espaço adaptado para melhor 

atender seus clientes e associados. A unidade prestará todo o suporte em insu-
mos, sementes e produtos para todas as atividades agropecuárias. 

A loja que antes atuava no centro do município, agora atende junto a unidade 

de armazenagem, na Estrada Geral da Localidade Fundo do Campo, Vila Apareci-
da interior de Otacílio Costa

Ao todo foram investidos mais de R$ 1,1 milhão. “São essas ações que mos-
tram nosso comprometimento da Copercampos com seus associados e clientes, 
oferecendo ao produtor rural opções de itens para auxilia-los em suas atividades 
do dia a dia”, comenta o Diretor Presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca.

Reunião para aperfeiçoamento técnico

Loja Agropecuária Copercampos atende 
em novo endereço em Otacílio Costa

Reunião técnica para aperfeiçoamento portfólio de
produtos comercializados pela cooperativa

Unidade recebeu investimentos de R$ 1,1 milhão
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PLANTIO DE REFÚGIO - O plantio de áreas de refúgio é parte do Programa de Manejo de Resistência de Insetos. Com o objetivo de 
prevenir a seleção de insetos resistentes à tecnologia Bt, indicamos o plantio de pelo menos 10% da área total de cultivo com qualquer 
milho não Bt de mesmo ciclo e porte do milho Bt. Para obter informações mais detalhadas, consulte seu engenheiro agrônomo ou o 
departamento técnico da cooperativa, revendedor ou distribuidor autorizado que atende a sua região.
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Nesta safra, comprando sementes com as tecnologias VT PRO,
você ganha 30% de desconto nas sementes de refúgio.

Consulte o regulamento completo em www.refugiocomdesconto.com.br 

Apoio:

MONS0414-0064_AnRefugio_255x350.indd   1 28/05/15   11:20
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BOVINOS
DE LEITE

Fases
- Máxima Bezerra
- Máxima Novilha
- Máxima Pré Parto
- Máxima Lactação

BOVINOS
DE CORTE

Fases
- Creep Feeding
- Engorda 14% PB
- Confinamento 17% PB
- Concentrado 28% PB

AVES
Fases

- Inicial
- Crescimento
- Postura

SUÍNOS
Fases

- Crescimento
- Terminação

Nutrição de qualidade para seu rebanho.

Tel.: (49) 3541-6054 - Campos Novos/SC

BOVINOS
DE LEITE

Fases
- Máxima Bezerra
- Máxima Novilha
- Máxima Pré Parto
- Máxima Lactação

BOVINOS
DE CORTE

Fases
- Creep Feeding
- Engorda 14% PB
- Confinamento 17% PB
- Concentrado 28% PB

AVES
Fases

- Inicial
- Crescimento
- Postura

SUÍNOS
Fases

- Crescimento
- Terminação

Nutrição de qualidade para seu rebanho.

Tel.: (49) 3541-6054 - Campos Novos/SC

• Institucional 

Saber o que seus animais estão comendo, não irá apenas resultar em 
benefícios na realização de uma dieta balanceada, esta alternativa se 
faz viável para equilibrar o custo da dieta com o retorno que a mesma 

proporciona, e se esta medida está resultando em lucros para propriedade. De 
nada adianta possuir os melhores alimentos, os melhores animais e não saber 
como usá-los para maximizar os rendimentos. Se tratando de vacas leiteiras a 
dieta é o fator mais importante do custo da produção de leite, por essas razões 
deve se evitar o desperdício, e otimizar ao máximo a relação custo benefício 
garantindo o sucesso da atividade.

Tudo que as vacas comem interfere diretamente na quantidade e na 
qualidade do produto final que é o leite, por essa razão é essencial saber o que 
os seus animais estão comendo. Existem três pilares dentro de uma dieta, que 
precisam estar em sintonia: a dieta que o nutricionista sugeriu, a dieta que o 
tratador realizou e por último a dieta que a vaca ingeriu, essas três dietas precisam 
estar próximas para poder expressar todo potencial produtivo do rebanho.

Um litro de leite é constituído de aproximadamente 87% de água, as vacas 
bebem cerca de 4 litros de água para cada 1 litro de leite produzido, no verão 
esse consumo pode dobrar, os animais devem ter acesso livre a água potável 
24 horas por dia. Alguns estudos demonstram que vacas que tem acesso a 
água 24 horas por dia produzem de 4% a 5% a mais de leite que aquelas que 
tiveram acesso a água 2 vezes ao dia, e 6% a 11% a mais do que as que tiveram 
acesso a água 1 vez ao dia.

Proporcionar condições adequadas para o bom pastejo é indispensável, 
as vacas de leite comem nas horas mais frescas do dia ou a noite, elas evitam 
situações estressantes como ambientes muito quentes e barulhentos. Além 
do gasto calórico utilizado para produção de leite, as vacas ainda precisam 
disponibilizar energia para se manter, como por exemplo durante o trajeto 
da pastagem para sala de ordenha e vice versa, toda essa energia poderia 
ser utilizada para produção de leite, por essa razão essa medida se faz tão 
importante. Fornece um concentrado de alta energia e boa qualidade garante 
um bom desempenho do rebanho.

As vacas passam em média 8 horas do seu dia pastejando, 8 horas são 
dedicadas a ruminação e as outras 8 são destinadas para o descanso.

Outro fator importante dentro de uma propriedade de leite, são os 21 
dias que antecedem o parto, esses dias podem determinar a qualidade de 

toda lactação da vaca. Se faz necessário tomar algumas medidas nutricionais 
durante esse momento, como o uso de ração ou sal que deve ser especifico 
para o período pré-parto, pois caso contrário pode gerar algumas perdas aos 
animais, exemplo disso é o uso de sal comum ou sal mineral não especifico 
para período os mesmos contém uma quantidade de cloreto de sódio que 
pode desenvolver o edema de úbere, uma restrição no consumo de tais sais, 
pode diminuir esta ocorrência. O edema de úbere causa redução na produção 
de leite e pode causar estiramento nos ligamentos do úbere.

Conhecer os animais e entender os sinais que eles transmitem pode melhorar 
a produção do rebanho. Calcular quanto do investimento está sendo revertido 
em lucro, e gerenciar a propriedade são as chaves dos produtores de sucesso.

Amigo produtor de leite

A Copercampos conta com assistência técnica especializada em nutrição para 
seu rebanho. Para conhecer como funciona o projeto, os produtores interessados 
devem entrar em contato com a Médica Veterinária da Copercampos Bruna 
Alessandra Cruz ou com o Assessor Comercial da Industria de Rações, Vinicius e Sá.

Conhecendo seus animais
Por: Bruna Alessandra Cruz – Médica Veterinária da Copercampos


