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Nesta edição do Jornal Copercampos vamos destacar os eventos téc-
nicos que prezam pela transferência de tecnologia e conhecimentos 
auxiliando os agricultores na obtenção de melhores resultados no 

campo. Exemplo disso foi a realização 20º Dia de Campo Copercampos, evento 
que superou as expectativas na demonstração do trabalho realizado para ge-
rar renda aos agropecuaristas desde as vitrines de sementes e agroquímicos, 
a genética em animais para produção de carne, tanto bovinos como suínos e 
também com o show de tecnologia de máquinas e implementos. 

As palestras do evento foram essenciais para auxiliar os agricultores na solu-

ção de problemas existentes na agropecuária e com a troca de informações com 
pesquisadores das empresas parceiras temos a certeza que a Copercampos e os 
associados estão no caminho certo para desenvolver o agronegócio regional. 

Nossa maior preocupação é atender as necessidades dos associados e por 
isso levamos estes eventos cada vez mais perto dos agricultores e assim, reali-
zamos os Dias de Campo nas filiais de São José do Ouro, Zortéa e no município 
Joinville onde foi realizado o Dia de Campo de Soja com plantio em várzea 
de arroz, para que os produtores realizem o planejamento da próxima safra, 
sabendo quais produtos apresentam melhor rendimento, de acordo com as 
necessidades da sua propriedade. 

A safra de grãos 2014/2015 já iniciou, desde o final de fevereiro estamos rece-
bendo grãos em nossas unidades e nossa meta de recebimento são audaciosas e 
esperamos que as produtividades sejam altas para que possamos superar o rece-
bimento da safra de 2014. E desde já desejamos aos nossos associados, uma ótima 
colheita e que ao final de mais esta etapa, possamos todos ter bons resultados 
para que o agronegócio em nossa região seja ainda mais forte. 

Podemos destacar também a Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada no 
dia 06 de março, onde ficamos muito contentes com a presença dos associados. 
Apresentamos o balanço anual 2014 e os resultados de todo um trabalho desen-
volvido ao longo do ano pelos associados e funcionários da nossa cooperativa. As 
sobras, que superaram os R$ 25 milhões foram capitalizadas na conta capital de 
cada sócio, de acordo com a movimentação de cada produtor. Queremos para-
benizar os associados pelos excelentes resultados obtidos, onde tivemos um fa-
turamento de R$ 960 milhões e com isso, demonstramos que a administração da 
Copercampos vive um momento histórico e os resultados refletem que o quadro 
social está escrevendo uma história de união a favor do cooperativismo.

Está em funcionamento desde o dia 
17 de março em anexo ao Supermer-
cado Copercampos o terminal da 

agência Sicoob/Credicampos. No local os 
clientes, associados e funcionários da Co-
percampos contarão com todos os serviços 
prestados pelo Sicoob, entre eles depósi-
tos, transferências, pagamento de títulos 
diversos, TED, DOC, saques, malotes para 
empresas, além de empréstimos de todas 
as linhas, abertura de conta corrente Pes-
soa Física e Jurídica, poupança, aplicações, 
contas salário.

Para a direção da Copercampos o novo 
terminal busca garantir comodidade aos 
clientes, associados e funcionários da Co-
percampos.

Supermercado Copercampos do bairro Aparecida passa 
a contar com terminal da agência Sicoob Credicampos
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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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Realizado no período de 24 a 26 de fevereiro, a 20ª edição do Dia de 
Campo Copercampos apresentou as principais novidades relaciona-
das a difusão de novas tecnologias para a agricultura e pecuária, além 

de máquinas e implementos agrícolas que auxiliam, na produtividade e ren-
tabilidade das lavouras.

A abertura oficial do evento, foi realizada na manhã do dia 24 de feverei-
ro  no Campo Demonstrativo da cooperativa às margens da BR-282 em 
Campos Novos, e contou com a presença do Deputado Estadual Ro-

mildo Titon, Secretário Adjunto de Estado da Agricultura e Pesca, Airton Spies, 
Presidente da Cidasc, Enori Barbieri, Prefeito Municipal de Campos Novos, Nel-
son Cruz, Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional Vilibaldo Erich 
Schmid, além dos Prefeitos dos municípios de atuação da cooperativa, assim 
como, expositores, imprensa e produtores de diversas regiões. Na oportunida-
de o público acompanhou o vídeo institucional que resgatou a história dos 20 
anos do Dia de Campo Copercampos.

Em seu discurso o Diretor Vice-presidente da Copercampos, Cláudio Hart-
mann, destacou os objetivos do evento que há duas décadas oferece aos pro-
dutores o contato com as diversas tecnologias, nas mais variadas culturas, vi-
sando sempre uma maior rentabilidade ao empresário rural. “Neste três dias, 
estaremos apresentando as potencialidades do agronegócio aos produtores 
de diversas regiões do país e desejamos que durante o evento, possam apro-
veitar o máximo, para que tenhamos uma agricultura sempre mais eficiente e 
com rentabilidade”, ressaltou Cláudio Hartmann.

Já o Diretor Presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca, destacou 
o histórico do Dia de Campo. “Nosso primeiro Dia de Campo, começou com 
algumas vitrines, onde demonstrávamos aos nossos associados e clientes as 
características e variedades de soja, para então comercializarmos em vários 

estados do país. Daquelas vitrines foi se aperfeiçoando, e o evento firmou-se 
como o encontro do agronegócio de Santa Catarina, onde médios e grandes 
produtores têm a oportunidade de ampliar horizontes de suas expectativas e 
realizações no negócio agrícola e pecuário”, enfatizou Chiocca.

Ainda durante seu discurso, Chiocca falou sobre o atual cenário do agro-
negócio, e a importância da união entre os setores. “Em 2015 devemos ter cui-
dado com a economia da cooperativa para que possamos amenizar o impacto 
da economia nacional e mundial para que não haja imprevistos, devido à alta 
do dólar e a previsão de alta na taxa de juros e inflação e para obtermos êxito 
no meio rural é necessário que o homem do campo esteja em harmonia com 
a terra e a tecnologia. Por isso a união entre esses fatores a fundamental para 
uma excelente produção este ano”, enfatizou Chiocca.

Durante a programação os produtores e visitantes puderam acompanhar a 
palestra “Tecnologia de Aplicação de Agroquímicos” com Marco Antônio 
Gandolfo, Engenheiro Agrônomo, Doutor em Tecnologia de Aplicação, 

Pesquisador e Professor da Universidade Estadual do Norte do Paraná. 
O Dia de Campo Copercampos ofereceu a palestra “Garantindo o lucro com 

a silagem de milho de alta qualidade” com Luis Eduardo Zampar, Médico Veteri-
nário, Consultor em Nutrição Animal, Pós Graduado em Produção de Ruminantes 
pela UFLA de Lavras-MG e a palestra: “Perspectiva do mercado de Soja e Milho 
para 2015” com Clebi Renato Dias, Gestor Empresarial, Pós Graduado em Comér-
cio Exterior e MBA em Finanças Corporativas, Diretor Executivo da Copercampos, 
que foram realizadas auditório em anexo a lanchonete. O auditório do Campo De-
monstrativo esteve lotado durante todas as palestras.

20ª edição do Dia de Campo Copercampos superou 
as expectativas dos organizadores

Abertura oficial

Palestras

Dia de Campo •

Público superou expectativas dos organizadores

Abertura oficial contou com a presença de autoridades

Grande público prestigiou as palestras
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Em comemoração à sua 20ª edição, o Dia de Campo Copercampos este 
ano contou com um pavilhão comemorativo, onde através de fotos o 
público visitante pode acompanhar um pouco da história do evento. O 

resgate histórico contou com fotografias que ilustraram a evolução e a impor-
tância do evento na difusão de tecnologias, melhorias no manejo e soluções 
para o desenvolvimento da produção agrícola e pecuária.

Nas quatro primeiras edições, o Dia de Campo foi um evento simples, dire-
cionado apenas a produtores de Campos Novos. A partir do ano 2000 o evento 

ganhou uma maior dimensão, conquistou seu espaço e trouxe novidades em 
máquinas, defensivos agrícolas, e sementes. O evento passou a contar tam-
bém com a participação de instituições de pesquisas, empresas dos setores de 
agroquímicos, equipamentos agrícolas, medicamentos veterinários, nutrição 
animal, bovinocultura e suinocultura.

Mantendo sempre seu foco inicial e compromisso com a valorização do 
agricultor rural, o evento tornou-se referência no agronegócio brasileiro.

Com variedades de pastagens adaptadas à região e novas opções em 
sementes que são disponibilizadas pela Copercampos, os visitantes pu-
deram trocar experiências com os técnicos da área e ampliar o conhe-

cimento para agregar qualidade às pastagens tanto para engorda de bovinos, 
como também para a produção de leite. 

De acordo com o responsável pela área, Engenheiro Agrônomo Carlos Al-
berto Dall’oglio, um grande número de visitantes procurou informações.  “O 
manejo das pastagens apresentado no Campo Demonstrativo proporcionou 
ao público, informações para obter maiores produtividades na área, as de-
monstrações do manejo de diferentes espécies são essenciais para os pecua-
ristas que trabalham com leite a obterem maior eficiência e produtividade em 
suas propriedades, assim como também para engorda dos animais. Fizemos 
um trabalho diferenciado quanto ao pastejo de algumas variedades durante 
todo o ano para apresentar estes resultados no Dia de Campo e tivemos uma 
avaliação positiva do público visitante, comentou Dall’oglio.

• Dia de Campo

20ª edição do Dia de Campo apresentou resgate histórico

Diversidade nas pastagens

Resgate histórico contou com fotografias que ilustraram a evolução e a importância do evento

Para o Diretor Presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca, a participa-
ção e interesse do associado marcou o evento, além da ótima estrutura e 
qualidade do almoço e o empenho das equipes de apoio como áreas de 

segurança e estacionamento e os visíveis investimentos dos expositores. “Tudo 
ocorreu acima da nossa expectativa, o tempo bom contribuiu ainda mais para a 
presença do público no Campo Demonstrativo. Temos que destacar também as 
vitrines das culturas de feijão, soja e milho que estavam com excelente qualida-
de e atraíram a atenção do público”, ressalta Chiocca.

Com intensa movimentação, a presença de público superou as expectativas 
dos organizadores e parceiros. “Tivemos um crescimento muito bom no número 
de visitantes. O pessoal veio conhecer e se mostrou bem receptivo às novas tec-
nologias apresentadas e os expositores que estiveram presentes nesta edição 

do evento fecharam bons negócios com os produtores “, afirmou o Engenheiro 
Agrônomo e Consultor Técnico da Copercampos, Fabrício Jardim Hennigen.

Consolidado como um dos maiores eventos do agronegócio brasileiro, o 
Dia de Campo Copercampos contou com a parceria de empresas de sementes, 
fertilizantes, agroquímicos e expositores em geral. “Mais de 140 empresas dos 
mais diversos seguimentos relacionados com o agronegócio estiveram pre-
sentes no evento. Na área de máquinas e implementos agrícolas, as opções 
foram muitas e todos os produtos apresentados contemplaram a tecnologia 
com eficiência no campo”, salienta a Coordenadora do Dia de Campo Coper-
campos, Maria Lucia Pauli.

A data da próxima edição do Dia de Campo Copercampos está confirmada 
para os dias 23, 24 e 25 de fevereiro de 2016.

Coordenadores avaliam o evento
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Conhecida pela sua alta qualidade em produção e pela 
excelente genética utilizada nas Granjas, a suinocultura 
da Copercampos, também esteve presente no 20º Dia de 

Campo, onde suinocultores e visitantes puderam conferir um 
pouco do trabalho realizado nas unidades produtoras e na ter-
minação de suínos.

Nos três dias do evento a equipe técnica da suinocultura es-
teve recepcionando os visitantes, sanando dúvidas a respeito 
das atividades realizadas pelo departamento e apresentando o 
diferencial e a qualidade em todos os animais da cadeia produ-
tiva da cooperativa.

Na área de exposição dos animais, com demonstração de ovinos, bo-
vinos e caprinos, o movimento foi intenso e o público pôde obter 
diversas informações, diretamente com os proprietários. Ao total 11 

cabanhas participaram da exposição, com gado de leite, gado de corte, ovinos 

e caprinos. “Durante os três dias de evento, tivemos um bom número de pú-
blico visitante, que puderam conferir toda a genética, potencial e o trabalho 
realizado com estes animais nas propriedades”, destacou a Médica Veterinária 
da Copercampos, Bruna Alessandra Cruz.

As empresas de sementes, defensivos e de nutrição de plantas apresen-
taram aos produtores as melhores soluções e tecnologias para garan-
tir produtividade. Através das vitrines de feijoeiros, os empresários do 

campo puderam conferir o desempenho de cada variedade, assim como obter 
informações referente a técnicas e manejo que irão auxiliar na condução das 
lavouras. Já nas vitrines de milho, o foco foi a produtividade, o público pode 
conferir os novos híbridos tanto para grãos quanto silagem, e esclarecer dúvi-
das a respeito da época de plantio, densidade, nutrição e manejo das princi-
pais doenças presentes nesta cultura.

De acordo com o Engenheiro Agrônomo Coordenador do Campo De-
monstrativo e Consultor Técnico, Fabrício Jardim Hennigen, diversas empresas 
lançaram novas variedades de soja. “A tecnologia Intacta já está amplamente 
difundida em nossa região e empresas como a Embrapa tem acompanhado 
essa evolução e durante o 20º Dia de Campo a empresa apresentou a tecnolo-
gia em suas cultivares de soja”, ressaltou.

Conforme Fabrício Jardim Hennigen, no evento também houve novida-
des no setor de defensivos agrícolas, como o lançamento de fungicidas para 
o controle de doenças como a ferrugem asiática. Um dos produtos é o Elatus, 
da Syngenta, que tem como base a nova molécula da empresa, a Solatenol, 
misturada com fungicida a base de estrobilurina.

Suinocultura

Animais foram expostos e atraíram interesse 
de agropecuaristas e visitantes

Vitrines focadas na produtividade

Dia de Campo •
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Cada vez mais as tecnologias encontradas nas máquinas agrícolas, não 
tem apenas facilitado o trabalho do agricultor, como também auxiliado 
na eficiência produtiva, permitindo melhores ganhos no manejo das 

culturas. E para atender as necessidades dos produtores, a área dos exposi-
tores foi ampliada, e diversas empresas puderam apresentar seus lançamen-

tos em tratores, pulverizadores, colheitadeiras e outros equipamentos, com 
as tecnologias necessárias para as atividades no campo. Já para o conforto e 
transporte de produtos, caminhões e utilitários, além de veículos de passeio 
tiveram seu espaço repleto de lançamentos.

Grupo de jovens filhos de agricultores, que teve início no ano de 2011, 
o JEC é o que caracteriza os jovens dentro da cooperativa. Através de 
palestras, viagens técnicas e encontro de integrações, os jovens parti-

cipam mais ativamente de atividades que valorizam o cooperativismo e prepa-
ram para contribuir com o desenvolvimento do agronegócio. Com um stand 
localizado no Pavilhão Comemorativo, o JEC participou pela terceira vez no 
Dia de Campo Copercampos, onde os integrantes do programa receberam in-
formações sobre projetos a serem desenvolvidos pelo grupo em 2015.

Com o objetivo de promover a participação da mulher na tomada de 
decisões na empresa rural e também fortalecer a presença destas na 
cooperativa, o Núcleo Feminino da Copercampos, vem desenvolven-

do um excelente trabalho na área do cooperativismo. Presentes nos quatro 
últimos eventos, o Núcleo Feminino Copercampos juntamente com a Rede 
Feminina de Combate ao Câncer expôs e comercializou peças artesanais 
criadas pelas integrantes, onde o valor arrecadado será destinado a Rede 
Feminina de Campos Novos.

A eficiência da produção agrícola, com máquinas 
implementos e utilitários

Estiveram presentes: JEC e Núcleo Feminino Copercampos

A área dos expositores foi ampliada, e diversas empresas
puderam apresentar seus lançamentos

• Dia de Campo



07 Mercado Agropecuário •Por CLEBI RENATO DIAS

Comentário elaborado no dia 17 de março de 2014. 

MERCADO DE FEIJÃO CARIOCA
Colheita acontecendo de forma bem complicada na região de atua-
ção da COPERCAMPOS, as chuvas atrapalharam os trabalhos além de 
em alguns casos prejudicar a qualidade. A história do ano é de muita 
ansiedade dos produtores que desde o cultivo até esse momento tive-

ram percalços com o clima em janeiro e fevereiro/15 com registro de chuvas acima 
do normal. Por outro lado o preço do Feijão Carioca na Bolsinha está animando o 
produtor, aumentando mais ainda a sua ansiedade, pois precisa colher produto de 
qualidade para conseguir vender no preço do produto Extra que hoje está ótimo.
COLHEITA: aproximadamente 55,00% colhido.
NEGÓCIOS: Em fevereiro aconteceram negócios até a R$ 165,00 pelo feijão carioca 
EXTRA em Campos Novos, essas cotações começaram dar um ar de tranquilidade 
ao produtor. Do final do mês fevereiro até agora os níveis oscilam entre R$ 150,00 
para R$ 165,00 dependendo do grau de umidade do grão, o que não dá para re-

clamar por se tratar de um excelente preço. No plantio a expectativa era de preços 
acima de R$ 120,00 por saco e esse nível acima de R$ 150,00 por saco de 60 quilos 
pelo produto praticamente bruto sem secagem e beneficiamento e um bom preço 
e agrada os produtores.
TENDÊNCIA: 
Para o produto bom EXTRA/CAMPEÃO a demanda continua firme, e a maioria dos 
operadores do mercado não acredita em preços menores do que R$ 190,00 na Bol-
sinha ou aproximadamente R$ 150,00 na lavoura, já para o produto comercial além 
do preço cair vertiginosamente o interesse também é menor dificultando a comer-
cialização.
PREÇO: HOJE NA COPERCAMPOS os preços estão entre em R$ 150,00 a R$ 160,00 
por saco de 60 quilos para o feijão EXTRA, para o COMERCIAL NOVO entre R$ 110,00 
a R$ 120,00 para os feijões comerciais, ambos com pagamento com 15 dias.

MERCADO DE MILHO
Colheita em andamento com o clima colaborando para os trabalhos. Os 
produtores estão ansiosos para fechar as áreas de colheita para calcular 
a média da produção, existe a expectativa em toda região de que tere-
mos a melhor média de produtividade por hectare da nossa história. 

Muitos produtores atingirão a quantidade média de 170 sacos por hectare, e tere-
mos casos de produtores ultrapassando os 200 sacos por hectare. Assim fica essa 
esperança já que o preço não satisfaz o produtor pelo menos o prazer de uma boa 
colheita vai ser possível. Assim agora é esperar para ver os números finais.
COLHEITA: Está avançando em toda a região atingindo o percentual de 35,60%.
NEGÓCIOS: Os produtores estão colhendo e vendendo pequenos volumes para 
compromissos imediatos, transmitindo a ideia de que esperam preços bem acima 
dos praticados para liquidarem maiores volumes. Achamos que o preço atual é ex-
celente, mas os produtores relutam em comercializar pois alegam que o custo de 
produção foi muito alto e no valor de hoje a margem de ganhos é pequena, prefe-
rindo apostar para vendas no segundo semestre.
TENDÊNCIAS: O CÂMBIO mudou todo cenário que o mercado esperava. Os negó-
cios que estavam saindo na exportação de milho safrinha para entrega de julho a 
novembro no preço de R$ 26,50 – CIF - PORTO, com a puxada do DÓLAR para R$ 
3,30 subiram bem. Nessa semana foram realizados negócios de milho SAFRINHA a 
R$ 31,50 – CIF PORTO de Paranaguá – para entrega setembro e pagamento em 31 
de outubro de 2015. 
Com esses negócios acontecendo a pressão de venda futura deixou de existir e 
acredito que um bom volume de milho SAFRINHA a colher foram comercializados, 
melhorando com isso o mercado do Sul do Brasil. Os preços que chegaram a cair 

em início de janeiro até a R$ 21,00 no Oeste Catarinense subiram novamente R$ 
4,00 por saco.
Assim ficam as grandes dúvidas que irão NORTEAR as cotações: 1º. O DÓLAR até que 
nível chegará? E a SAFRINHA será cheia ou o clima pode mudar os números?  
PREÇO: O preço de hoje para o produto na COPERCAMPOS está em R$ 25,50 o saco 
de 60 quilos, para pagamento com 30 dias.

MERCADO DE SOJA
Iniciada a colheita de soja em toda região de abrangência da COPER-
CAMPOS, a grande expectativa fica por conta da produtividade. Claro 
que até colheita ser finalizada ainda teremos fatores climáticos que 
poderão alterar o quadro, mas a esperança e a expectativa é de que 

o Sojicultores que atenderam as recomendações técnicas do Corpo Agronômico 
da COPERCAMPOS obtenham a melhor média histórica de produtividade.  Muitos 
produtores acreditam que deverão superar os 70 sacos por hectare em algumas 
lavouras e na média atingir até 62 sacos por hectare. 
COLHEITA NA REGIÃO:  Iniciando – até essa data não chega a 11,00%.
NEGÓCIOS: Com as oscilações diárias da SOJA na Bolsa de Chicago e principal-
mente da do DÓLAR na BM&FBOVESPA, os negócios tem acontecido de forma fra-
cionada, com os produtores vendendo pequenos lotes e esperando melhora nas 
cotações para comercializar maiores volumes. Na COPERCAMPOS os produtores 
comercializaram em contratos de 2015 cerca de 36,00% da safra, restando ainda 
um bom volume a ser comercializado.
TENDÊNCIAS: 
As principais notícias veiculadas e que todos produtores devem ficar atentos são:
a) O acompanhamento das estimativas da safra da América do Sul – BRASIL de 
93,00 ou 95,00 milhões de toneladas – ARGENTINA de 54,00 ou 56,00 – PARAGUAI 
de 8,30 ou 9,00.  Observando que o mercado precifica todo dia essas alterações 
nas previsões.
b) Expectativa pelo Relatório do USDA que será divulgado dia 31 de março com 
as previsões de plantio da safra de verão dos Estados Unidos – principalmente de 
soja com notícias de um pequeno aumento de área. 
d) Qual??? o número da importação da CHINA de soja – 78,00 ou 85,00 milhões de 
toneladas para o período 2015/2016.

e) DÓLAR - US$ a R$ 2,90 ou 3,50? Essa é a grande incógnita pois hoje o Dólar está 
em R$ 3,25 com isso temos o preço de soja em reais atual, quando plantamos 
em outubro/novembro o Dólar estava em R$ 2,52 e se continuasse nesse nível o 
preço da soja hoje seria R$ 51,00 por saco.
f ) Petróleo até onde irá cair, hoje já está em US$ 49,00 o barril.
PREÇO: Hoje a COPERCAMPOS está pagando ao produtor por soja disponível e 
futura (março/abril) R$ 62.00 - por saco com pagamento em 03 dias.  
SOJA – USDA MARÇO 2015



08 • Artigo Suinocultura

Conversão Alimentar contribuição na 
produtividade da suinocultura 
Por: Marcelo Augusto Santos Bresola - Médico Veterinário - Departamento de Suinocultura

A Melhoria dos resultados técnicos é requisito para controlar os custos de 
produção e aumentar a lucratividade. Nesse sentido as fases de recria e 
terminação tem tido especial importância dado o peso econômico que 

reside sobre as mesmas considerando o capital de giro envolvido em animais 
e ração, por exemplo. O domínio e a intervenção assertiva nos principais fato-
res que influenciam no desenvolvimento dos suínos nessas fases são de vital 
importância para obtenção de ganhos que têm reflexo na cadeia produtiva 
como um todo. O objetivo da presente artigo é justamente tentar abordar al-
guns desses fatores de maneira a contribuir para o entendimento e gestão dos 
mesmos visando ganhos de produtividade.

Conceitualmente, entende-se por recria ou crescimento o período com-
preendido entre a saída da creche e até a metade do peso esperado de abate, 
ou seja, entre 50 e 65 Kg para a realidade brasileira atualmente. Já a terminação 
compreende o período que inicia na faixa anteriormente citada até o peso final 
de abate que oscila entre 100 a 130 kg.

Vamos abordar um parâmetro de rentabilidade que é a Conversão alimen-
tar que tem um conceito simples que é: quantidade de ração necessária para 
produzir um quilo de suíno.

Fatores (Manejo) que colaboram para atingirmos melhor conversão:
 1- Regulagem dos Comedouros: Os suínos gostam de fazer alvoroço du-

rante o arraçoamento e podem facilmente desperdiçar grandes quantidades 
de comida ao selecionar o alimento e ao carreá-lo no focinho e face, derru-
bando-o quando se afastam dos comedouro. Estima-se que 3,4% da ração é 
desperdiçada no comedouro.  Então o ajuste do comedouro desempenha um 
papel importante para a melhoria da conversão alimentar. Recomendação é 
que o percentual de cobertura com ração do comedouro não ultrapasse à 30% 
da Bandeja.

 2- Vazão e números de suínos atendidos/bebedouros: Vazão mínima 
de 1 Litro/minuto é aconselhável para recria/terminação.

Bebedouros Pendulares com Chupetas:  10 suínos por Chupeta.
Bebedouros ecológicos: no máximo 15 suínos por bebedouro (Tipo concha)
3- Sanidade: O impacto da sanidade na conversão alimentar é, em grande 

parte, mediado através da mortalidade. Portanto, se você tem um evento com 
alta mortalidade, isso será um indicador da magnitude do impacto sobre a 
conversão alimentar. De um ponto de vista simplista, monitorar mortalidade 
é a forma que nós poderemos calibrar em nossas mentes, qual o impacto que 
a mortalidade terá na conversão alimentar. Principalmente em final de lote.

Por final, queremos demonstrar a importância do produtor incluir, em sua 
rotina, a observação e regulagem de comedouros, assim como a observação 
dos animais, especialmente no momento da alimentação. 
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A Copercampos realizou no dia 12 de fevereiro o Dia de Campo de Soja 
com plantio em várzea de arroz. O evento foi realizado na estrada Blu-
menau – Km 15, Vila Nova em Joinville e contou com a presença de 

aproximadamente 80 pessoas, entre produtores, cerealistas, rizicultores, enge-
nheiros agrônomos e pesquisadores da Epagri, além do Diretor Vice-presiden-
te da Copercampos, Cláudio Hartmann.

Os testes com a cultura da soja que estão sendo realizados em áreas de várzea 
de arroz foram implantadas na propriedade dos produtores Lindormar Schulze 
em Joinville e em Massaranduba na propriedade de Acássio Laucir Kasnirski.

O Diretor Vice-presidente da Copercampos, Cláudio Hartmann, avalia 
como positiva a realização do evento e destaca a necessidade de rotação de 
cultura naquela região. “A Copercampos sempre busca inovar e dar suporte 
aos produtores rurais, e nesse sentido, procuramos identificar os materiais 
mais adaptados a esta condição de cultivo, buscando na soja, uma opção de 
rotação de cultura para a diversificação da atividade da região que vai benefi-
ciar os produtores”, ressalta Cláudio Hartmann.

O chefe da unidade de Ituporanga, Cassio Tholl, observa a necessidade dos 
produtores estarem atentos às adversidades da propriedade. “A Copercampos 
seguirá com os experimentos na região, mas é fundamental que os produto-
res interessados nessa rotação de cultura, busquem orientações técnicas para 
uma lavoura mais segura, pois cada propriedade apresenta um ambiente de 
plantio diferente”, explica Cláudio Hartmann.

Já o Consultor Técnico e Engenheiro Agrônomo da Copercampos, Fabricio 
Jardim Hennigen, ressalta que a soja apresenta um bom desenvolvimento na 
área experimental e os resultados apresentados até o momento são positivos.  
“O trabalho está sendo positivo e demonstra que o investimento em áreas de 
várzea de arroz é viável. No entanto é preciso ajustar alguns detalhes relacio-
nados ao processo de plantio e manejo da área a ser implantada a cultura da 
soja”, enfatiza Fabricio Jardim Hennigen.

• Institucional

Copercampos realizou Dia de Campo de Soja com 
plantio em várzea de arroz

Soja apresenta um bom desenvolvimento na área experimental e os
resultados apresentados até o momento são positivos
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Dia de Campo em São José do Ouro (RS)

Dia de Campo em Zortéa

POSTO DE COMBUSTÍVEIS

Escolha a opção que
mais combina com você
e acompanhe suas chances
no ranking dos modelos
mais votados!

PARA

CA
DA6

PONTOS
NO PREMMIA

NÚMERO
PARTICIPAR0 1=

No dia 19 de fevereiro a filial de São José do Ouro realizou uma tarde de 
campo, onde tecnologias foram apresentadas para as culturas da soja. 
Já no dia 11 de março, a Copercampos realizou o Dia de Campo no Cam-

po Experimental da unidade do município de Zortéa.
Na oportunidade os produtores acompanharam através das vitrines de mi-

lho e soja, o desempenho das culturas naquelas regiões.
De acordo com o Diretor Executivo da Copercampos, Laerte Izaias Thibes 

Junior, o principal objetivo destes Dias de Campo é proporcionar ao produtor, 
a análise das características e o desempenho dos cultivares em cada região. 
“Através destes eventos técnicos nas unidades, a Copercampos busca fornecer 
a seus associados, produtores e clientes uma ampla análise do comportamento 
das culturas recomendadas para a região, assim como as melhores tecnologias, 

visando a redução de custos, aumento da produtividade e consequentemente 
da lucratividade”, ressalta.

Para o chefe da unidade em São José do Ouro, Vinicius Giotto Vanz, o evento 
demonstra a preocupação da Copercampos em levar as informações aos pro-
dutores. “Mais uma vez nosso Dia de Campo superou as expectativas. Cada ano 
o público aumenta e isso demostra que Copercampos está fazendo seu papel 
como cooperativa e desenvolvendo essa parte de extensão rural”, destaca.

O Chefe de Unidade de Zortéa, Fabio Ceni, destaca a participação dos produ-
tores e avalia como positiva a realização do evento. “O Dia de Campo em Zortéa 
atendeu nossa expectativa de público e os produtores e associados que parti-
ciparam do evento puderam conferir através das 11 empresas participantes, as 
melhores soluções para a cultura da soja e milho”, enfatiza.
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Com o objetivo de levar informações e esclarecer dúvidas relacionadas ao 
recebimento da safra 2014/2015 a Copercampos realizou duas importan-
tes reuniões com os produtores e associados das unidade de Brunópolis 

e Linha Hervalzinho (RS).
A primeira reunião foi realizada no dia 06 de março no município de Bru-

nópolis, onde a expectativa de recebimento é de 80 mil sacos de milho e 192 
mil sacos de soja.  Já no dia 11 de março a reunião foi realizada na comunidade 
Arroio Mariano, linha Hervalzinho em São José do Ouro (RS), onde a expectativa 
é que sejam recebidos 140 mil sacos de grãos.

Para o Chefe da unidade de linha Hervalzinho, Carlos Gustavo de Lemos 
(Guto) o encontro com os produtores foi muito positivo. “Contamos com a parti-
cipação de aproximadamente 130 produtores que estão muito satisfeitos com a 
atuação da Copercampos na região e otimistas para esta safra”, destaca.

Participaram dos encontros com os produtores, Diretor Presidente da Coper-
campos, Luiz Carlos Chiocca, o Diretor Vice-presidente da Copercampos, Cláu-
dio Hartmann, os Diretores Executivos da Copercampos, Clebi Renato Dias e La-
erte Izaias Thibes Junior, o Gerente de Insumos, Edmilson José Enderle (Chú), o 
Gerente Operacional, Marcos Fiori e o Engenheiro Agrônomo, Marcos Schlegel.

Produtores associados recebem informações 
sobre o recebimento da safra

Reunião em Brunópolis

Reunião realizada em linha Hervalzinho



13 Institucional •

O presidente da Copercampos Luiz Carlos Chiocca, foi eleito para o seu 
terceiro mandato consecutivo, durante a 44ª Assembleia Geral Ordi-
nária (AGO) da Copercampos realizada no dia 06 de março na Associa-

ção Atlética Copercampos. Chiocca seguirá a frente da cooperativa até o ano 
de 2019. Na ocasião também ficou definido o novo Conselho Administrativo 
para a gestão 2015/2019 e o novo Conselho Fiscal 2015/2016.

Durante a AGO foram apresentados os resultados do exercício de 2014, 
através do relatório de Gestão do Conselho de Administração e das demons-
trações contábeis que teve a aprovação unânime dos sócios. As sobras de mais 
de R$ 25 milhões foram destinadas a incorporação na conta capital do associa-
do - proporcional ao movimento no exercício. 

Em 2014 o faturamento da Copercampos atingiu faturamento recorde de 
R$ 960 milhões e o quadro social registrou o número de 1.280 sócios até o final 
de dezembro.

Na oportunidade o Diretor Presidente da Copercampos Luiz Carlos Chioc-
ca, destacou que os resultados expressam o comprometimento dos associa-
dos, diretoria e funcionários. “Queremos parabenizar também os produtores 

pelos excelentes resultados obtidos no último ano. Já para 2015, apesar da ins-
tabilidade econômica do Brasil, esperamos crescer ainda mais, com os novos 
investimentos que estão sendo feitos pela cooperativa e com a consolidação 
do compromisso da Copercampos com seus associados”, enfatizou Chiocca.

A diretoria da Copercampos ficou composta da seguinte forma:
Presidente – Luiz Carlos Chiocca
Vice-presidente – Cláudio Hartmann
Secretário – Sergio Antônio Mânica

Conselheiros de Administração:
Adão Pereira Nunes
César Luiz Dall’Oglio
José Antônio Chiochetta
Luiz Alfredo Ogliari
Milton Dalpiva
Reni Gonçalves

Luiz Carlos Chiocca é eleito para o 3° mandato 
consecutivo na Copercampos

Conselho Administrativo Conselho Fiscal

Conselho Fiscal:
Davi Ribeiro
Humberto Moacir Marin
Jair Canuto
Jair Socolovski
Lucas Tormen
Osvaldino Xavier
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A Copercampos realizou no dia 05 de março reunião com produtores e asso-
ciados da cooperativa na região do município de Correia Pinto. O encontro 
que foi realizado na Churrascaria Tertúlia, às margens da BR-116, reuniu 

cerca de cem pessoas.
Na oportunidade o Diretor Presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca, 

informou sobre o andamento e a finalização das obras dos silos de recebimento 
de grãos que estão sendo instalados em Correia Pinto. “Tivemos contratempos 
por conta das chuvas torrenciais que atingiram a região e comprometeram o an-
damento das obras, no entanto a previsão é que até o final do mês de março a uni-
dade esteja preparada para o recebimento da safra de verão”, explicou Chiocca. 
O presidente de Copercampos destacou ainda a importância e as vantagens do 
associativismo. 

O Diretor Vice-presidente da Copercampos, Cláudio Hartmann, falou sobre 
os produtos e serviços oferecidos pela cooperativa e as vantagens de ser sócio. 
“Temos que destacar que a Copercampos é uma cooperativa que conta com pro-
fissionais treinados e qualificados para oferecer informações precisas aos seus 
associados, como por exemplo, o controle e manejo de doenças, evitando assim 
perdas na produção que apresentam como resultado, uma maior produtividade e 
rentabilidade na lavoura “, ressalta Cláudio Hartmann.

Já em relação a implantação da unidade de recebimento de grãos da Coper-
campos em Correia Pinto, o produtor e associado da cooperativa, Artico Tadeu Faé, 
morador da cidade de Ponte Alta, avalia como positiva. “Essa unidade irá facilitar a 

entrega do produto nos silos, pois teremos proximidade e ganharemos tempo. É 
um ponto muito positivo para os produtores aqui da região”, observa o produtor.

Ainda durante o encontro o Departamento Técnico da Copercampos ofereceu 
a palestra: “O Potencial da Soja” ministrada pelo Engenheiro Agrônomo, Fabricio   
Jardim Hennigen, que orientou e informou os produtores sobre como obter exce-
lentes resultados na produção da cultura.

Também estiveram presentes no encontro, o Prefeito de Correia Pinto, Vânio 
Forster, os Diretores Executivos da Copercampos, Clebi Renato Dias e Laerte Izaias 
Thibes Junior, o Gerente Operacional da Copercampos, Marcos Fiori, o Gerente de 
Insumos, Edmilson Jose Enderle, o Engenheiro Agrônomo, Marcos Schlegel, além 
do Chefe da Unidade em Correia Pinto, Gabriel Ávila Prestes e funcionários das 
unidades da Copercampos em Campos Novos, Correia Pinto e Curitibanos.

Copercampos realizou encontro com produtores e 
associados em Correia Pinto
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Quando você precisa de um herbicida com amplo 
espectro para trigo, qual a sua escolha?
(    ) O mesmo
(    ) O mesmo 
( √ ) Tricea®. A nova opção para controlar
o azevém e outras plantas daninhas no trigo 

0800 772 2492 | www.dowagro.com

Chegou Tricea®, o herbicida da Dow AgroSciences que trouxe uma 
alternativa para a cultura de trigo. Com amplo espectro, Tricea® controla o 
azevém e outras plantas daninhas, resistentes ou não ao glifosato, e ainda 
apresenta maior residual, atuando no solo por muito mais tempo. 

Tricea®.  A escolha certa.  

DOW-0076-14 ANUNCIO TRICEA 255x175.indd   1 26/02/15   11:29

Granja dos Pinheiros produziu mais de 
100 mil leitões em 2014

Granja dos Pinheiros da Copercampos, superou as expectativas e
fechou o ano com cem mil e quatorze leitões produzidos

Em 2014 a produção de suínos na Granja dos Pinheiros da Copercampos, su-
perou as expectativas e fechou o ano com cem mil e quatorze leitões pro-
duzidos, cerca de 12,6 mil a mais do que o projetado pelo Departamento 

Agroindustrial da cooperativa, que era 88,4 mil suínos. A granja produz linhagens 
para Agroceres Pic, sendo cruzamentos que produzem 8 linhagens. 

Os números de acordo com o Gerente Agroindustrial da Copercampos, Lúcio 
Marsal Rosa de Almeida, são reflexos dos investimentos e da alta qualidade dos 
suínos produzidos pela cooperativa. “Esses resultados são consequências dos In-
vestimentos feitos pela Copercampos na área de genética, o que garantiu uma 
produção padrão e de alta qualidade”, observa Lúcio.

Conforme Lúcio Marsal, o sêmen utilizado na reprodução dos suínos da Granja 
dos Pinheiros é proveniente de uma central que conta com machos reprodutores 
de alto padrão. “Além da excelente linhagem a granja também recebeu investi-
mentos de sêmen. Além disso contamos com fêmeas selecionadas pelo alto valor 
genético de cada uma, o que aumenta a produção e qualidade”, ressalta o Gerente 
Agroindustrial da Copercampos. Os leitões produzidos são comercializados com 
integrados de suínos da cooperativa.

Para oferecer uma carne de boa qualidade ao consumidor são necessários al-
guns cuidados na criação de suínos. Como por exemplo, a nutrição, a escolha da raça 
dos animais, o sexo e o peso são aspectos importantes para a qualidade da carne. 

“Nossas granjas contam com um processo de nutrição aberta produzida pela Coper-
campos o que também garante uma melhor qualidade dos suínos”, destaca Lúcio. 

O Gerente Agroindustrial da Copercampos, Lúcio Marsal Rosa de Almeida, ob-
serva também que no último ano houve incremento em todas as granjas da Co-
percampos. “Além da Granja dos Pinheiros, em 2014 também houve crescimento 
na produção registrado nas granjas Floresta e Ibicuí”, ressalta. 

Comprometimento dos funcionários
Assim como a obtenção de ganhos genéticos é um processo que demanda 

gerações de trabalho de seleção de reprodutores, o futuro da granja também de-
pende do trabalho dos funcionários que atuam nesses setores. A Granja dos Pi-
nheiros, por exemplo, conta com uma equipe formada por profissionais experien-
tes, que são comprometidos com os bons resultados. Ao todo são 31 funcionários, 
sendo 25 deles diretamente na criação de suínos, uma média de 136 matrizes para 
cada funcionário.

“Como o Agronegócio é o motor que impulsiona o progresso do Brasil, temos 
a convicção de que estamos no caminho certo. Nos orgulhamos de estar em des-
taque entre as grandes empresas do setor, implantando tecnologias, aliadas ao 
trabalho de nossos profissionais, e conquistando clientes fiéis, de grande impor-
tância nacional e internacional, focados sempre na excelência de resultados obti-
dos”, finaliza Lúcio Marsal Rosa de Almeida.
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Copercampos ofereceu palestra sobre 
manejo de percevejo

Cerca de 40 produtores associados participaram do encontro
que foi realizado na Associação Atlética da cooperativa.
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Quando você precisa de um herbicida com amplo 
espectro para trigo, qual a sua escolha?
(    ) O mesmo
(    ) O mesmo 
( √ ) Tricea®. A nova opção para controlar
o azevém e outras plantas daninhas no trigo 

0800 772 2492 | www.dowagro.com

Chegou Tricea®, o herbicida da Dow AgroSciences que trouxe uma 
alternativa para a cultura de trigo. Com amplo espectro, Tricea® controla o 
azevém e outras plantas daninhas, resistentes ou não ao glifosato, e ainda 
apresenta maior residual, atuando no solo por muito mais tempo. 

Tricea®.  A escolha certa.  

DOW-0076-14 ANUNCIO TRICEA 255x175.indd   1 26/02/15   11:29

No dia 12 de fevereiro a Copercampos em parceria com a Adama realizou 
a palestra com o pesquisador Silvestre Bellettini sobre Manejo de Perce-
vejo no Sistema Produtivo. Cerca de 40 produtores associados participa-

ram do encontro que foi realizado na Associação Atlética da cooperativa.
Na oportunidade Bellettini falou da importância de se fazer manejo e vis-

toriar a lavoura. “Os percevejos representam um dos principais grupos de in-
setos na cultura da soja. Nos últimos anos os danos causados pela incidência 
de percevejos está ficando cada vez maior nas áreas plantadoras de soja no 
Brasil. Além da cultura da soja nas últimas safras a incidência da praga tam-
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 Silvestre Bellettini.
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.  

Também estiveram presentes no evento, os Engenheiros Agrônomos da 
Copercampos, Fabricio Jardim Hennigen, Marcos Schlegel e Solimar Zotti, 
além do Gerente Técnico e Insumos, Edmilson José Enderle (Chú) e o represen-
tante de vendas da empresa Adama, João Bosco Petry.



18

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

21/03 Ary José Calai  Ibiam
21/03 Reni Toldo  Ibiam
22/03 Sergio Augustinho Mecabô  Campos Novos
22/03 Antônio Salomão Carneiro Campos Novos
22/03 Anne Caroline Mânica Campos Novos
23/03 Dirceu José Carneiro  Lages
23/03 Luiz Felice Prandi Brunópolis
23/03 Leandro Augusto Debastiani Campo Belo do Sul
23/03 João Paulo Machado Campos Novos
24/03 Crecencio Salmória Sobrinho  Cerro Negro
24/03 Fiorindo de Oliveira Fraiburgo
24/03 José Tadeu Iacobucci São Paulo
25/03 Sebastião Nicolau Becker Campos Novos
25/03 Orides das Gracas Ribeiro Celso Ramos
26/03 Dorilde Cole Facin  Campos Novos
27/03 José Luiz Debastiani Campos Novos
27/03 Juscelino Dal Cortivo Neris Lages
27/03 Sergio Luiz Prandi Brunópolis
28/03 José Carlos Pereira Nunes Barracão
28/03 Valdir Corso São José do Ouro
29/03 Vitor Marcon Brunópolis
29/03 Manoel de Almeida Zortéa
29/03 Selmo Antônio Dalazen  Ibiam
29/03 Helena Maria Novacki Prandi Brunópolis
29/03 Eraldo Goetten Carvalho Curitibanos
30/03 Lodoir Caraffa  Erval Velho
31/03 Nelson Mantovani Vargem
31/03 Nilson Mocelin  Campo Belo do Sul
31/03 Adilson Foppa Campos Novos
31/03 Antônio Zanette Neto Campo Belo do Sul
31/03 Jhoseffer Martins Chaves Campo Belo do Sul
01/04 Guilberto Raizer da Costa Campos Novos
02/04 Juvelino Goncalves de Menezes Zortéa
02/04 José Romildo Ribeiro Monte Carlo
03/04 Rogerio Vilson Medeiros Curitibanos
03/04 Darci Cadore Campos Novos
03/04 Angelo Adelir Guarda Anita Garibaldi
03/04 Vitalino Zenaro Lacerdópolis
03/04 Sandro Miguel Goncalves Campo Belo do Sul
03/04 Uilian Caraffa Erval Velho
04/04 Sebastião Walter Ibiam

04/04 Adelino Araldi Tangará
04/04 Orides Henrique Frizon  Brunópolis
04/04 Altamir Erick Rosseti Campos Novos
05/04 Nadir Susin Erval Velho
05/04 Euclides Canuto Campos Novos
05/04 Carmita Salmória Petry Anita Garibaldi
05/04 Adão de Jesus Antunes Campos Novos
05/04 Luiz Rui Papini Lacerdópolis
05/04 Rita Mery de Abreu Campos Novos
05/04 Valdir Francisco Fabiane Barracão
06/04 Alfredo Henrique Wagner Campos Novos
07/04 Italo Gastão Boff Campos Novos
07/04 Ernesto Maciel Curitibanos
08/04 Jorge Luis Andreazza Balneário Camboriu
08/04 Lúcio Marsal Rosa de Almeida Campos Novos
09/04 Flávio Mauricio Martins de Souza Campos Novos
09/04 Valdir Caetano Bevilaqua  Campos Novos
09/04 Shayan Desdewalle Campo Belo do Sul
10/04 Ortemio Trevisol Ibiam
10/04 Valcir Turcatto Ibiam
10/04 Antônio Antunes Telles  Campos Novos
10/04 Antônio Durigon Campos Novos
10/04 Luiz Alfredo Ogliari Curitibanos
11/04 Anildo Camargo Fontana  Campos Novos
11/04 Gilmar Conte Fraiburgo
11/04 Ricardo Granemann Carneiro Florianópolis
12/04 Gelson José Piovesan Ibiam
12/04 Adelir Palavro Abdon Batista
12/04 Darci Scortegagna Tangará
13/04 Vilibaldo Erich Schmid Campos Novos
13/04 Moisés Cordova Pereira Campo Belo do Sul
13/04 Raul Furlan Junior Joaçaba
13/04 José Mauricio Moraes da Costa  Curitibanos
13/04 Alberto Martins Perim Correia Pinto
14/04 Emilio Roque Cassaniga Campos Novos
15/04 Aristides Bresola Balneário Camboriu
15/04 Adelino Sanguanini Campos Novos
15/04 Jerônimo Barbosa de Souza Campo Belo do Sul
15/04 Joel Tessari Herval D’oeste
15/04 Carlos Henrique Klauberg Ituporanga
16/04 Daniel Ribeiro dos Santos  Campos Novos

• Variedades

Ingredientes:
- 1 pernil suíno temperado de 2,5 a 3 kg
- 1 colher de margarina
- Raminhos de orégano a gosto
- Raminhos de alecrim a gosto
- 2 dentes de alho amassados
- 4 batatas fatiadas
- 2 cenouras cortadas ao meio e de comprido
- 2 batatas doce fatiadas
- 6 dentes de alho inteiros
- Raminhos de tomilho e alecrim

Pernil Assado com Legumes
Modo de preparo:
Coloque o pernil em uma assadeira grande. Tempere um pouco 
mais com o alho amassado, o alecrim e o orégano. Besunte com 
a margarina e leve ao forno forte com a gordura virada para baixo 
por 20 minutos. Retire, vire do outro lado e deixe por mais 20 
minutos. Tempere os legumes com sal, tomilho, alecrim. Arrume 
todos eles em volta do pernil e distribua os alhos inteiros. Cubra 
com papel alumínio e leve ao forno médio por 1 hora. Retire o 
papel alumínio e deixe por mais 40 a 50 minutos regando algumas 
vezes com o caldo da assadeira. O caldo praticamente seca, o 
tempero fica muito gostoso e o alho fica maravilhoso.

Páscoa significa renascimento, renascer. Desejo que neste dia, em que nós cristãos, comemo-
ramos o seu renascimento para a vida eterna, possamos renascer também em nossos corações. 
Que neste momento tão especial de reflexão possamos lembrar daqueles que estão aflitos e sem 
esperanças. Possamos fazer uma prece por aqueles que já não o fazem mais, porque perderam a 
fé em um novo recomeçar, pois esqueceram que a vida é um eterno ressurgir.

Nesse sentido a Copercampos deseja a todos aos seus sócios, clientes e funcionários uma 
Feliz Páscoa!!!

Páscoa
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Neste mês de março a equipe do Jornal Copercampos esteve visitando 
a Fazenda do Cervo em Campos Novos, propriedade da família dos as-
sociados, Wulmar Camargo Granemann, Anildo Camargo, Sergio Zen 

e Adelar Suzin. No local a família se dedica a produção de leite e ao cultivo 
de soja. Na oportunidade os produtores relataram um pouco da história e os 
benefícios em terem se associados à Coopercampos.

Sócio desde a fundação da Copercampos
Sócio com a matricula 137 o produtor, Wulmar Camargo Graneman, atua 

desde a infância no meio rural e atualmente se diz satisfeito com os resultados 
obtidos junto com a Copercampos. “Hoje temos a Copercampos entre as princi-
pais cooperativas do Brasil, me sinto muito contente em fazer parte desta histó-
ria, acompanhando desde o início a evolução da cooperativa”, enfatiza.

Atualmente o associado, Wulmar Camargo Graneman se dedica a produção 
de leite junto com seu filho Anildo Camargo, sócio da Copercampos há 12 anos.

Assistência da Copercampos ao produtor
Para Sergio Zen, produtor de soja que há cinco anos é sócio da Copercam-

pos, entre as principais vantagens oferecidas pela cooperativa, estão o apoio 
prestado pela Copercampos e acompanhamento dos técnicos. “Ao logo des-
ses anos foi possível observar a evolução na produção da lavoura, tudo isso 
com o apoio da Copercampos no acompanhamento dos técnicos, que nos re-
passam informações e orientações precisas. A expectativa daqui para frente 
que é aumente ainda mais a nossa produção”, destaca.

Vantagens 
Já entre as principais vantagens observadas pelo produtor e sócio da Co-

percampos, Adelar Fontana Camargo, estão a comercialização e a bonificação 
de sementes. “Sempre gostei da agricultura, atuo no campo há 20 anos e sou 
sócio da Copercampos há cinco anos.  Entre as principais vantagens que pode-
mos destacar, estão a parceria da cooperativa na comercialização de semen-
tes, sempre com os melhores preços do mercados, a bonificação e o acompa-
nhamento técnico oferecido pela cooperativa.

Associado do Mês

Fazenda do Cervo 
Campos Novos - SC
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Associados já podem participar do Show de 
Prêmios Insumos Agrícolas
A Copercampos lançou no início deste mês de março a promoção Show 

de Prêmios Insumos Agrícolas alusiva aos 45 anos de fundação da co-
operativa. Ao todo serão distribuídos cinco prêmios, sendo eles: um 

trator John Deere modelo 6130J e quatro vales-compras no valor R$ 10 mil 
cada a serem retirados em insumos agrícolas na cooperativa, totalizando R$ 
200 mil em premiação. 

O Show de Prêmios Insumos Agrícolas é uma promoção exclusiva para os 
produtores associados a Copercampos. Para concorrer, os produtores partici-
pantes terão direito a cupom a cada R$ 1 mil em compras efetuadas e respon-
der a pergunta “Quantos anos a Copercampos completará em 2015?”. Partici-
pam da promoção todos os setores de vendas de Insumos na Copercampos. 

As urnas para depósito do cupom estarão no setor de vendas da Matriz, Loja 
Agropecuária em Campos Novos e as unidades da Copercampos nos municípios 
de Anita Garibaldi, Barracão (RS), Bom Retiro, Brunópolis, Campo Belo do Sul, 
Curitibanos, Fraiburgo, Ituporanga, Otacílio Costa, São José do Ouro (RS) e Zor-
téa. O sorteio dos prêmios será realizado no dia 05 de novembro 2015. 

O regulamento completo da promoção estará disponível no site da www.
copercampos.com.br.

Copercampos entregou agendas para alunos 
da rede municipal de Campos Novos

A Copercampos, parceira do Programa Cooperjovem/SESCOOP- SC, que 
é desenvolvido em escolas da Rede Municipal de Campos Novos, en-
tregou no dia 27 de fevereiro as agendas que serão fornecidas a todos 

os alunos do ensino fundamental, pré-escola e professores do Programa Coo-
perjovem/SESCOOP-SC.

O Diretor Presidente, Luiz Carlos Chiocca, parabenizou aos professores 
pelo realização e coordenação do projeto Cooperjovem, que tem como ob-
jetivo trabalhar o cooperativismo dentro das unidades escolares. Luiz Carlos 
Chiocca destacou também que a Copercampos, está sempre buscando auxi-
liar na educação, conhecimento e na qualidade de vida dos jovens e crianças 
do município, através das atividades desenvolvidas pelos projetos sociais.

De acordo com a Secretária de Educação e Cultura, Rosangela Luft, a 

distribuição do material auxiliará na organização pessoal, na comunicação 
entre a comunidade escolar e os pais dos alunos, assim como proporcionará 
mais um incentivo aos estudos. Rosangela Luft agradeceu a Copercampos 
pelo compromisso e responsabilidade social que a cooperativa demonstra 
no auxílio à comunidade. 

A entrega simbólica aconteceu na sede da Cooperativa e contou com a pre-
sença do Diretor Presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca, o Diretor Vi-
ce-presidente, Cláudio Hartmann, o prefeito Nelson Cruz, do Vice Jairo Luft e das 
representantes da secretaria de Educação, Rosângela Luft, secretária municipal, 
Mairi Ribeiro e a Coordenadora do Programa Cooperjovem Sinclair Zotti.

Ao todo 3,5 mil foram agendas entregues aos alunos da rede municipal 
de ensino.



21 
Núcleo Feminino Copercampos participou de 
palestra alusiva ao Dia Internacional da Mulher

Núcleo Feminino •

As integrantes do Núcleo Feminino da Copercampos (NFC), participaram no 
dia 11 de março da palestra “Mulheres talentosas as donas do presente e 
futuro”, ministrada por, Giovani Zanetta, considerado referência como Pa-

lestrante Comportamental. O evento que foi alusivo ao Dia Internacional da Mu-
lher, foi realizado no auditório da cooperativa e reuniu cerca de 60 mulheres.

Reconhecido pelo carisma, conteúdo e uma metodologia totalmente diferen-
te Giovani Zanetta, interagiu com o público, proporcionando de forma contagian-
te e versátil, importantes reflexões sobre as novas atitudes pessoais e profissio-
nais. “Entre os principais pontos abordados na palestra podemos destacar, como 
harmonizar família e trabalho no dia a dia sem estresse, a influência magnífica da 
mulher na sua cidade, na comunidade, na empresa, o grande aprendizado:  como 
agradecer mais e reclamar menos e o novo perfil da mulher”, destaca a coordena-
dora do NFC, Luciane M. Batista Antunes.

A missão do Núcleo Feminino Copercampos é contribuir com a gestão da pro-
priedade rural e da família, agregando conhecimentos para aplicação prática, com 
integração e responsabilidade social. Através de cursos técnicos, palestras e via-
gens as integrantes do NFC, adquirem experiências e conhecimentos que auxiliam 
no desenvolvimento de atividades ligadas a administração e gestão de proprieda-
de, atividades que antes eram apenas delegadas aos homens, mas que atualmen-
te contam com a participação das mulheres, que cada vez mais estão em busca de 
conhecimentos mantendo-se assim preparadas para assumir cargos de liderança 
e administração da propriedade, até mesmo no caso de uma eventual fatalidade.

Atualmente 150 mulheres sócias e filhas de associados fazem parte deste pro-
jeto da Copercampos. Se você é associada, filha ou esposa de associado, poderá 
também fazer parte deste excelente projeto. Para obter mais informações entre 
em contato com o setor de Treinamento e Desenvolvimento da Cooperativa.

Evento que foi alusivo ao Dia Internacional da Mulher
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Cuidados fundamentais na colheita 
de sementes

Para se produzir sementes com o padrão Copercampos, muitos são os 
desafios durante a safra. Inspeções para que não exista mistura de va-
riedades são realizadas, porém a limpeza das máquinas que irão colher 

as sementes devem ser feitas completamente. 
“A limpeza total das máquinas proporciona segurança ao produtor e traz 

qualidade às sementes produzidas. É um trabalho que exige atenção e tempo, 
mas se faz necessária quando da troca de variedades a serem colhidas”, define 
o Engenheiro Agrônomo da Copercampos Marcos André Paggi.

No trabalho que exige de três a quatro horas. Às peneiras, superior e infe-
rior das máquinas são retiradas e limpas com atenção. A máquina é aberta e 
um aspirador é utilizado para remover sujeiras. De acordo com Paggi, o gra-
neleiro é o último setor a ser limpo. O depósito de grãos deve ser totalmente 
limpo. Nenhum grão de outra variedade deve permanecer na máquina, pois 

é através da limpeza que se evitam misturas de variedades da soja. Para as 
sementes serem de qualidade a mistura não deve existir e por isso realizamos 
a limpeza das colheitadeiras”, explica.

A plataforma também é verificada e limpa. Muitos dos grãos ficam presen-
tes nessa parte da máquina e a limpeza neste setor também é fundamental. 
Segundo Marcos André Paggi, a primeira carga dos produtos é destinada ge-
ralmente ao consumo, pois se evitam assim, misturas de variedades em se-
mentes. “No caminhão também são necessárias limpezas, pois só assim ire-
mos eliminar a mistura. Enviamos a primeira carga para consumo e depois são 
destinados os grãos para semente. O trabalho de multiplicador exige muita 
responsabilidade dos produtores e temos hoje na Copercampos esse pensa-
mento e por isso, proporcionamos aos clientes e associados, sementes de qua-
lidade, que resultam em produtividade”, finaliza Paggi.

Limpeza das máquinas que irão colher as
sementes devem ser feitas completamente
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Integrantes do JEC realizam viagem a Expodireto

Institucional •

O Diretor Vice-presidente da Copercampos, Cláudio Hartmann, foi 
eleito no dia 27 de fevereiro o novo presidente da Associação dos 
Produtores de Soja de Santa Catariana (Aprosoja/SC). Junto com 

Cláudio Hartmann, assume a entidade como vice-presidente Alexandre 
Alvadi Di Domenico. A nova diretoria foi eleita por aclamação por repre-
sentantes da entidade em âmbito estadual, durante eleição realizada na 
Associação Atlética da Copercampos.

Para o Diretor Presidente da Copercampos e Ex-presidente da Aprosoja 
Santa Catarina, Luiz Carlos Chiocca, a entidade é um movimento necessá-
rio, que auxilia os produtores de toda a região de Campos Novos. “Com a 
Aprosoja fortalecemos o trabalho do produtor rural em nosso estado, com 
redução de custos, aumento da produtividade, aperfeiçoamento de políti-
cas agrícolas voltadas ao melhoramento no crédito, direitos e valorização 
dos produtores rurais”, ressaltou Chiocca.

Como diretriz de trabalho, o novo presidente, Cláudio Hartmann, traça 
a consolidação e fortalecimento da Aprosoja/SC dando apoio para que a 
entidade tenha estrutura para representar os produtores de grãos catari-

nenses. “Aprosoja é uma entidade sem fins lucrativos, constituída por pro-
dutores rurais ligados à cultura de soja, onde o principal objetivo é unir a 
classe, manter um canal de comunicação aberto com os sojicultores brasi-
leiros”, destacou Cláudio Hartmann.

Durante a AGO foi eleito também o Conselho Fiscal, composto por re-
presentantes de várias regiões de Santa Catarina.

A nova diretoria ficou composta da seguinte forma:
Diretor Presidente: Cláudio Hartmann
Diretor Vice-presidente: Alexandre Alvadi Di Domenico
Diretor Vice- presidente Regional (Planalto Norte): Susana Cassias Herbst Viana
Diretor Vice- presidente Regional (Oeste): Leozir Luís Barretta
Diretor Vice- presidente Regional (Alto Vale): Ralf José
Diretor Vice- presidente Regional (Planalto Sul): Antônio Zanette Neto
Diretor Administrativo: Tânia Maria Manfroi Cassiano
2º Diretor Administrativo: Paulo Sergio Manfroi
Diretor Financeiro: Brahian Kastl Popinhak
2º Diretor Financeiro: Nei Remi Rigo

Os Jovens Empreendedores da Coper-
campos - JEC, juntamente com algu-
mas participantes do Núcleo Feminino 

e funcionários da cooperativa, visitaram a 16ª 
Expodireto da Cotrijal, na cidade de Não-Me-
-Toque/RS. 

A feira que é conhecida internacionalmente, 
e foi realizada de 10 a 14 deste mês, teve como 
tema “semeando oportunidades, colhendo re-
sultados”. Esta viagem faz parte de uma pro-
gramação de eventos do grupo de jovens para 
2015, que foi organizada pela Copercampos 
juntamente com os participantes do projeto. 

Na oportunidade, os participantes puderam 
conhecer um pouco mais sobre tecnologia e 
inovações para o agronegócio que foram apre-
sentados durante o evento na cidade gaúcha.

Cláudio Hartmann foi eleito o novo 
presidente da Aprosoja/SC 
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Copercampos iniciou recebimento da safra 2014/2015

Terceiro encontro do Programa GEFAZ

Iniciou no final do mês de fevereiro o recebimento da safra 2014/2015 de mi-
lho e soja nos armazéns da Copercampos.

De acordo com informações do Departamento Operacional da Copercam-
pos, a expectativa é que sejam recebidos 2,5 milhões de sacos de milho e 4,7 
milhões de sacos de soja. Até o momento foram recebidos 20% da produção 
de milho e 3% da produção de soja. “A estimativa é que a colheita de milho es-
teja concluída nas próximas semanas e a de soja na primeira semana de maio”, 
ressalta o Gerente Operacional da cooperativa, Marcos Fiori.

Para agilizar o processo a Copercampos em 2014 realizou vários investi-
mentos para agilizar o recebimento da produção, ampliando sua capacidade 
de armazenagem de 7.200.000 para 8.000.000 de sacos. Os números foram re-
passados pelo setor Operacional da cooperativa.

Segundo o Gerente Operacional da Copercampos, Marcos Fiori, a coope-
rativa investiu R$ 18 milhões em obras de construção e ampliação de silos e 
armazéns na Matriz e nas filiais de Bom Retiro, Brunópolis, Campo Belo do Sul, 
Correia Pinto, Hervalzinho, Ituporanga, Lebon Régis, Otacílio Costa, São José 
do Ouro e Ponte Serrada.

“Com esses investimentos a Copercampos além de ampliar a capacidade 
de armazenagem de grãos e sementes agora conta com a capacidade de rece-
bimento e secagem de 200.000 sacos por dia”, destaca Marcos Fiori.

Em 2015 a perspectiva da Copercampos é expandir a área de atuação e am-
pliar ainda mais a capacidade de armazenagem. “A expectativa para este ano 
é que sejam investidos cerca de R$ 35 milhões na área operacional”, adianta 
Marcos Fiori.

Aproximadamente, 30 associados da Copercampos participaram nos dias 
04 e 05 de fevereiro na Associação Atlética da Copercampos (AACC) do 
terceiro encontro do Programa de Gestão Profissional para Empresas 

Rurais – GEFAZ. O objetivo do programa que é ministrado pela MPrado Con-
sultoria Empresarial, é desenvolver a gestão das propriedades rurais através de 
eficientes ferramentas, 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.

Expectativa é que sejam recebidos 2,5 milhões
de sacos de milho e 4,7 milhões de sacos de soja

O objetivo do programa que é ministrado pela MPrado Consultoria
Empresarial, é desenvolver a gestão das propriedades rurais


