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Nesta edição do mês de março, destacamos a 43ª Assembleia Geral Or-
dinária, que foi realizada no dia 14 deste mês na Associação Atlética 
Copercampos, contamos com um grande número de associados que 

compareceram no evento e puderam conferir a apresentação do relatório 
anual e os resultados de todo o trabalho desenvolvido por associados e fun-
cionários. Com aceitação unânime nosso relatório foi aprovado e as sobras, 
que superaram os R$ 17 milhões foram capitalizados as contas capitais dos 
sócios, de acordo com a movimentação de cada produtor. 

Queremos parabenizar os produtores pelos excelentes resultados obti-
dos em 2013, onde tivemos um faturamento recorde de R$ 735 milhões e 
com isso, demonstramos que a administração da Copercampos vive um mo-
mento histórico e os resultados tendem a crescer ainda mais com os novos 
investimentos que estão sendo adquiridos, e com a consolidação do com-
promisso da Copercampos com seus associados.

Mês de março também é marcado pelos eventos técnicos realizados nas 

áreas experimentais da cooperativa em diversas unidades. Os dias de cam-
po nas unidades da Copercampos têm objetivo de levar até ao agricultor 
toda a tecnologia disponível em variedades adaptadas as suas respectivas 
regiões, assim os produtores podem conferir a adaptação e tirar dúvidas a 
respeito da cultura desejada. Contudo nesta edição, queremos agradecer a 
todos que fizeram do nosso 19º Dia de Campo, um evento de grande sucesso 
da difusão de conhecimento e tecnologias. Estamos muito contentes com a 
aceitação do público quanto as mudanças que foram realizadas dentro do 
Campo Demonstrativo, e também com a participação de produtores de di-
versas regiões, que buscaram através da troca de informações e do diálogo 
com a equipe técnica da cooperativa e também das empresas parceiras, as 
soluções e as tecnologias adequadas para suas propriedades. É através de 
eventos como o Dia de Campo, que vamos mantendo a nossa marca e en-
frentando desafios para que a agricultura continue a crescer e comece a ser 
melhor valorizada em nosso país.

Tradicionalmente presente no evento, a Copercampos estará nos 
dias 28, 29 e 30 de março, recepcionando associados, clientes, for-
necedores, funcionários e visitantes, no stand montado no Pavilhão 

da Feira da Indústria e Comércio no Complexo Esportivo Municipal
A programação completa da Festa dos 133 anos do munícipio de Cam-

pos Novos está disponível no site www.camposnovos.sc.gov.br.

Copercampos participa da Festa dos 133 anos de Campos Novos 
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Missão Copercampos
“Produzir, industrializar e comercializar insumos e 

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

Política da Qualidade
As unidades de negócio da Copercampos e seus 

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

Luiz Carlos Chiocca, Diretor Presidente da Copercampos
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19º Dia de Campo Copercampos, sucesso em 
difusão de tecnologias

Abertura oficial reúne grande número de autoridades

19º Dia de Campo •

Referência no agronegócio brasileiro, o 19º dia de Campo da Copercampos, 
que foi realizado entre os dias 25 e 27 de fevereiro no Campo Demonstra-
tivo da cooperativa, oportunizou a produtores e visitantes o contato com 

as mais novas tecnologias utilizadas na agricultura, a troca de informações, a 
ampliação do conhecimento e acima de tudo apresentou as melhores soluções 
para o aumento da produtividade e rentabilidade nas lavouras.

A abertura oficial do evento, que foi realizada às 11 horas do dia 25 de feve-
reiro, contou com a presença de várias autoridades, incluindo o Vice-go-
vernador do estado Eduardo Pinho Moreira. Na oportunidade o Diretor 

Vice-presidente da Copercampos, Cláudio Hartmann, destacou os objetivos do 
evento que vem há 19 anos oportunizando aos produtores o contato com as di-
versas tecnologias, nas mais variadas culturas, visando sempre uma maior renta-
bilidade ao empresário rural. “Nosso Dia de Campo, é especificamente realizado 
para que o produtor rural encontre as melhores soluções às suas atividades. Nes-
tes três dias, apresentamos as potencialidades do agronegócio aos produtores 
de diversas regiões do país. Podemos dizer que o 19º Dia de Campo da Coper-
campos é o evento que expressa a realidade existente no setor do agronegócio 
e preparamos tudo para que a difusão de tecnologias seja completa. O Dia de 
Campo é um evento que está sempre buscando inovações, e este ano investi-
mos na receita: lavoura pecuária, sempre com objetivo de trazer aos produtores 
uma agricultura sempre mais eficiente e com rentabilidade.” O Vice-presidente 
destacou ainda, que no próximo ano, o Dia da Campo estará completando 20 
anos de história e a Copercampos com-
pletará 45 anos de trabalho sério e dedi-
cação aos seus associados.

Já o Diretor Presidente Luiz Carlos 
Chiocca, saudou a todas as autoridades 
e o público presente, e em seu discurso 
pediu mais atenção das autoridades do 
poder público, quanto a valorização da 
agricultura em nosso país.

“Neste três dias de evento, temos a 
presença de diversas empresas fazendo 
a difusão da tecnologia. Destacamos 
também a suinocultura e a bovinocultu-
ra junto com as pastagens, que são ati-
vidades rentáveis aos produtores rurais. 

Mas para que toda essa cadeia continue a produzir, é extremamente necessário 
à agricultura, e por isso que com a presença de autoridades no evento desta-
co alguns assuntos muitas vezes comentados pelos produtores, porém pouco 
discutidos pelas autoridades.  O PIB (Produto Interno Bruto) no setor agrícola 
no ano de 2013, foi de 7,45% e o saldo comercial do agronegócio fechou R$ 40 
bilhões. Mesmo com todo este resultado positivo, é muito difícil, nós agriculto-
res obtermos uma conversa com as autoridades do governo federal e estadual 
para discutirmos as melhorias à agricultura. É por isso que em nome de todos 
os produtores agrícolas da região, peço as autoridades que se comprometam 
com o setor agrícola, e invistam em infraestrutura, valorizando esta atividade 
que tanto faz crescer o nosso país. Finalizou Chiocca. O Vice-governador, Eduar-
do Pinho Moreira, parabenizou a Copercampos pela grandiosidade do evento, e 
garantiu que a reivindicação será entregue ao Governador do Estado. Eduardo 
Pinho Moreira, destacou também que a agricultura precisa ser melhor valoriza-
da, e é através de eventos como este que os produtores se mantem organizados 
e buscando informações para garantir seus direitos e melhorias na agricultura.

Abertura Oficial do evento
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Durante os três dias do evento, o público pode conferir palestras com 
diversos temas ligados a agricultura. O Professor Doutor João Ricardo 
Alves Pereira da Universidade Estadual de Ponta Grossa – PR, palestrou 

sobre “Silagem de Milho no planejamento alimentar do rebanho”.  Já Dr. André 
Mateus Prando - Pesquisador da área de Transferência de Tecnologia da Em-
brapa Soja de Londrina/PR, abordou um dos temas que ganhou destaque no 
evento: O Manejo Integrado de pragas na cultura da soja, com ênfase na lagarta 
Helicoverpa armigera. O tema Gestão da Propriedade Rural: Superação por En-
cantamento, também foi discutido e trabalhado com os jovens e seus familiares, 

pela Consultora Associada da MPrado Consultoria Empresarial, Uberlândia/MG, 
Luciana Martins Medeiros. As previsões climática para este ano, foram apresen-
tadas pelo meteorologista do Instituto de Meteorologia INMET – Curitiba/PR, 
Luiz Renato Lazinski, que destacou o ano de 2014 como um ano neutro, ou seja, 
sem a atuação do fenômeno La Niña ou El Niño, nesta condição tanto as tempe-
raturas (altas ou baixas) quanto a precipitação (chuva irregulares) estarão sem-
pre em longos períodos. Esta situação deve permanecer até o início do inverno, 
quando provavelmente o fenômeno El Niño volte a influenciar no clima.

Palestras foram destaque novamente 
nesta edição

• 19º Dia de Campo

Dr. André Mateus Prando

Meteorologista do Instituto de Meteorologia INMET- Luiz Renato LazinskiO Professor Doutor João Ricardo Alves Pereira

Consultora Associada da MPrado Consultoria Empresarial, Uberlândia/MG, Luciana Martins Medeiros
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Coordenadores avaliam o 19º Dia 
de Campo Copercampos

De acordo com Coordenador do Campo Demonstrativo Engenheiro 
Agrônomo, Fabrício Jardim Hennigen, o evento conseguiu alcançar 
seu objetivo, a difusão de conhecimentos e tecnologias. “Para o pro-

dutor que esteve participando destes três dias de evento, pôde conferir e am-
pliar seus conhecimentos, e teve a oportunidade de trocar ideias em diversas 
áreas do setor agropecuário. Já na parte de visitação tivemos uma participação 
superior ao ano passado, e mesmo com os períodos de chuva que ocorreram 
nos dois últimos dias, produtores e visitantes não deixaram de prestigiar o 
evento”. Comentou Fabrício. O coordenador do Campo Demonstrativo, des-
tacou também que um dos grandes investimentos da cooperativa para este 
evento foi na parte pecuária, e que a atividade também, teve uma boa aceita-
ção pelo público atingindo um grande número de visitantes.

O Diretor Presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca, agradeceu a to-
dos pela participação, destacando que novos investimentos serão feitos para 

o próximo ano. “A Copercampos está sempre buscando investir no Campo 
Demonstrativo, pois o Dia de Campo é o evento que realiza a difusão de tec-
nologias e aproxima o produtor rural das melhores técnicas e soluções, e por 
isso precisa estar constantemente investindo em melhorias de acessibilidade, 
e comodidade para atender a todos os nossos expositores e visitantes, porém 
o evento não teria todos este sucesso, se não fosse o trabalho e o empenho da 
equipe de funcionários da cooperativa, que dedicam-se o ano todo para que o 
evento continue a crescer. Comentou o Presidente. 

Luiz Carlos Chiocca, destacou ainda que a Copercampos se sente orgulho-
sa por ter estas mais de 140 empresas expositoras, trabalhando para manter a 
qualidade e a realização do evento. Para o próximo ano, o evento será realiza-
do de 24 a 26 de fevereiro, com uma programação diferenciada para celebrar 
os 20 anos do Dia de Campo e os 45 anos de história da Copercampos.

19º Dia de Campo •
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Engenheiro Agrônomo Carlos Alberto Dall’oglio, apresenta
qualidade das pastagens no Dia de Campo

Com variedades de pastagens adaptadas a 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 Alberto Dall’oglio, um grande número de 
visitantes procurou informações e soluções para o manejo das pastagens. “O 
manejo das pastagens apresentada 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.

Diversidade nas pastagens
• 19º Dia de Campo

Suinocultura

Conhecida pela sua alta qualidade em produção e pela excelente genética 
utilizada nas Granja, a suinocultura da Copercampos, também esteve pre-
sente no 19º Dia de Campo, onde suinocultores e visitantes puderam con-

ferir um pouco do trabalho realizado nas unidades produtoras e na terminação 
de suínos. Nos três dias do evento a equipe técnica da suinocultura esteve recep-
cionando os visitantes, sanando dúvidas a respeito das atividades realizadas pelo 
departamento e apresentando o diferencial e a qualidade em todos os animais da 
cadeia produtiva da cooperativa.
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Animais foram expostos e atraíram interesse 
de agropecuaristas e visitantes

19º Dia de Campo •

Na área de exposição dos animais, que este ano contou com um pavilhão 
para a demonstração de ovinos, bovinos e caprinos, o movimento foi in-
tenso e o público pôde obter diversas informações, diretamente com os 

proprietários. Ao total 13 cabanhas participaram da exposição, com gado de leite, 
gado de corte, ovinos e caprinos. De acordo com a Médica Veterinária da Coper-

campos, Bruna Alessandra Cruz, com a construção do pavilhão, a Copercampos 
proporcionou maior conforto ao público visitante, bem como resgatou a expo-
sição pecuária no munícipio. “Durante os três dias de evento, tivemos um bom 
número de público visitante, que puderam conferir toda a genética, potencial e o 
trabalho realizado com estes animais nas propriedades.” Comentou Bruna.
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Vitrines focadas na produtividade

No 19º Dia de Campo, as empresas de sementes e químicos apresentaram 
aos produtores as melhores soluções e tecnologias para garantir produ-
tividade. Através das vitrines de feijoeiros, os empresários do campo pu-

deram conferir o desempenho de cada variedade, assim como obter informações 
referente a técnicas e manejo que irão auxiliar na condução das lavouras. Já nas vi-
trines de milho, o foco foi a produtividade, o público pode conferir os novos híbri-
dos tanto para grãos quanto silagem, e sanar dúvidas a respeito da época de plan-

tio, densidade, nutrição e manejo das principais doenças presentes nesta cultura.
A produção de soja também foi um dos assuntos que mereceu destaque nesta 

edição. Sendo uma das principais atividades da cooperativa, este ano as vitrines 
de soja trouxeram cultivares com novas tecnologias, como é o caso da INTACTA 
RR2 PRO, e os produtores puderam conferir e tirar suas dúvidas sobre a genética 
e manejo destes materiais. Destaque também para as atividades desenvolvidas 
pelas Instituições de pesquisa.

Mesmo com a chuva, produtores e
visitantes prestigiaram o evento

Produtores conferem resultado no evento

Visitantes avaliam qualidade da variedades

Acadêmicos visitam o evento
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Os Jovens participando da Cooperativa

Núcleo Feminino no 19º Dia de Campo
O Núcleo Feminino da Copercampos juntamente com a Rede Feminina 

de Combate ao Câncer também estiveram presentes no 19º Dia de 
Campo. As integrantes  apresentaram um pouco do trabalho que é 

realizado pelo grupo, além da comercialização de peças artesanais e recepção 
de produtores e visitantes.

19º Dia de Campo •

Sorteio de brindes para os jovens que visitaram o stand do JEC

O Programa da Copercampos destinado aos jovens, filhos de associados da cooperativa denomi-
nado Jovens Empreendedores Copercampos – JEC, esteve mais uma vez presente no Dia de 
Campo. No stand, integrantes do grupo apresentaram aos visitantes um pouco do trabalho já re-

alizado pelo grupo e também aproveitaram a oportunidade para convidar jovens a ingressar no projeto.
Durante o evento, os jovens participaram da palestra Gestão da Propriedade Rural: Superação por 

Encantamento”, ministrada pela Consultora Associada da MPrado Consultoria Empresarial, Uberlân-
dia/MG, Luciana Martins Medeiros, onde foram discutidos temas como: gestão financeira, fluxo de 
caixa, investimentos, lucros, metas e disciplina para a gestão comercial da propriedade, e a utilização 
deste conceitos para unir as duas gerações (pais e filhos) que estão trabalhando no campo, garantindo 
assim o sucesso da propriedade. Após a palestra integrantes do JEC, receberam as informações para 
o dia 26 de julho. 

Durante os três dias do evento os integrantes do JEC participaram da promoção “Registre e divul-
gue no Facebook do JEC”, partilhando uma foto de algo que considerasse merecedor de destaque no 
19º Dia de Campo Copercampos. A foto escolhida pela diretoria da Copercampos foi do integrante do 
JEC, Felipe Durigon.

Foto ganhadora da promoção



10 • 19º Dia de Campo

A eficiência da produção agrícola,  
com máquinas implementos e utilitários

Cada vez mais as tecnologias encontradas nas máquinas agrícolas, não 
tem apenas facilitado o trabalho do agricultor, como também auxiliado 
na eficiência na produção, 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.

A Diretoria, e a coordenação do 19º Dia de Campo agradecem as empresas de sementes e de agroquímicos pela parceria na rea-
lização de mais um evento de sucesso, e agradecem também as empresas e instituições que apoiaram o evento.

Realização:

Apoio:
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Comentário elaborado no dia 18 de março de 2014. 

Mercado Agropecuário •Por CLEBI RENATO DIAS

MERCADO DE MILHO
A atenção do momento está voltada para os trabalhos de colheita que começam 
a entrar num ritmo mais acelerado na região de atuação da COPERCAMPOS. A 
colheita está atrasada devido a chuva que tem caído quase todos os dias nas 
últimas duas semanas. De qualquer forma o produtor não tem do que reclamar,  

pois apesar dos problemas climáticos temos a expectativa de uma produtividade média den-
tro da normalidade. Se o clima colaborar para colheita até 15 de abril o grande volume de 
recebimento estará nos nossos armazéns.

COLHEITA: Atingindo até o momento o percentual de 12 %.

NEGÓCIOS: O produtor continua em sintonia com todos os produtores do Brasil, e ao que 
parece entraram numa combinação de não vender milho em grandes volumes nos meses de 
fevereiro e agora nesse mês de março. Esse fator tem diminuído a quantidade ofertada de mi-
lho em todo o país, e em contra partida os compradores estão cada dia mais afoitos em busca 
do produto para o seu abastecimento, obrigando os a pagar pelo grão um preço mais alto do 
que esperavam para esse período de colheita. O efeito psicológico das cotações na BOVESPA/
BMF para o milho que atingiram em São Paulo até R$ 34,90 para o mês de março, chegou ao 
campo e os produtores que possuem produto dessa safra e da safra passada simplesmente 
deram um STOP nas vendas, esperando preços nas regiões de produção ainda maiores do que 
os que estão sendo praticados. A QUEDA DE BRAÇO é grande mas a situação está favorável 
aos produtores que começaram o ano em janeiro vendendo milho a R$ 21,50 no oeste de San-
ta Catarina e hoje conseguem até R$ 5,00 por saco de 60 quilos a mais, ou o equivalente a 21% 
de ganho.  Diante desse quadro a preocupação do Setor de Carnes é grande com o plantio do 
milho safrinha, pois o abastecimento e os preços estão reféns dos números da área de plantio 
efetiva e a produção possível. 

TENDÊNCIAS: 
Milho – Safrinha – Apenas maneira de falar “safrinha”, pois ela já é maior do que a safra nor-
mal. Pelo relatório da CONAB de março, a safrinha deverá ocupar uma área de 8,69 milhões de 
hectares contra 6,43 da safra normal, e uma produção esperada de 43,75 milhões de tonela-
das na safrinha contra 31,42 milhões da safra – totalizando uma área total de 15,12 milhões de 

hectares e 75,17 milhões de toneladas de produção que por sinal fica 6,33 milhões de tonela-
das a menos que a safra de 2013 que atingiu 81,50 milhões de toneladas. Assim a ansiedade 
do produtor é a de que: Será que a safrinha não vai ter nenhum problema climático? Será que 
vai produzir os 43,75 mt? E se der algum problema aonde irão parar os preços? Assim fica essa 
grande dúvida que é o que o mercado precifica todo dia em preços. Vamos acompanhando e 
ver para que lado as coisas irão. 
Plantio nos Estados Unidos – Também é grande a expectativa pelos números da intenção de 
plantio de milho e soja nos Estados Unidos. O relatório será divulgado no dia 31 de março, e já 
estima-se uma redução na área de milho, substituída por soja. Vamos esperar a confirmação. 
PREÇO: NA COPERCAMPOS o preço ao produtor está em R$ 26,00 o saco de 60 quilos, para 
pagamento com 3 dias e R$ 26,50 com pagamento em 30 dias.

QUADRO DE PREÇOS COPERCAMPOS DE 1999 A 2014.

MERCADO DE SOJA
Mercado totalmente parado na nossa região. Os produtores aguardam a evolu-
ção da colheita para tomar decisões sobre a comercialização, já que a espera até 
o momento só tem aumentado seus ganhos com os preços subindo bem nesses 
últimos dois meses. Um volume de aproximadamente 24% foi comercializado 

antecipadamente e o produtor tem ainda um percentual de 76% para comercializar. Como 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul são praticamente os últimos estados a colher no Brasil fica 
a expectativa pela produção e produtividade principalmente na nossa região.  

COLHEITA: Em andamento atingindo apenas 4%.

NEGÓCIOS: Os negócios estão sendo pontuais, como os produtores já venderam antecipada-
mente o volume de 24% a preços entre R$ 56,00 a R$ 62,00, aguardam a entrega do produto 
nos armazéns para checagem de volume e produtividade. Os preços nessa primeira quinzena 
de março foram ótimos as cotações na Bolsa de Chicago atingiram o excelente nível de US$ 
14,40 - base Março/14, e os preços ao produtor para o produto colhido e até mesmo para o 
a colher em março e abril também acompanharam atingindo R$ 68,00 por saco de 60 quilos. 
Mas após o relatório do USDA do dia 10 de março, que não apresentou alterações significati-
vas e com as peças que todos os anos os Chineses pregam no mercado tais como: devolução 
de cargas de navio em trânsito, cancelamento de compras, desvio de navios que iriam para 
a China para descarga nos Estados Unidos, etc.., o mercado caiu cerca de US$ 1,30 por saco.

TENDÊNCIAS / FATORES DE INFLUÊNCIA: 
- Expectativa pela efetiva safra Brasileira antes das quebras registradas no Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e Paraná era de 90 milhões de toneladas posicionando o Brasil como o maior 
produtor de soja do Mundo. Mas hoje os números que os órgãos oficiais e empresas de con-
sultoria apresentam ficam bem abaixo da estimativa inicial, numa oscilação entre 85,50 a 
88,00 milhões de toneladas. 
- Finalização da colheita no Brasil que está hoje em aproximadamente 60%.
- Confirmação da produção obtida na América do Sul – Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia.

- Relatório de INTENÇÃO DE PLANTIO da safra 2014/2015 no dia 31 de março de 2014 dos 
Estados Unidos. Os números estão sendo aguardados com muita expectativa pelo mercado, 
esperando um pequeno aumento na área de soja em detrimento de milho.
- Previsões climáticas para a Safra dos Estados Unidos.
- Guerra na Ucrânia.
- E câmbio do Brasil.
Como vocês podem analisar com as variáveis acima, muita coisa pode acontecer no mercado, 
e a expectativa dos produtores da COPERCAMPOS que ainda possuem um bom percentual 
para comercialização (76%) é de que os preços melhorem ainda mais.

PREÇO: NA COPERCAMPOS o preço ao produtor está em R$ 66,00 o saco de 60 quilos, para 
pagamento com 3 dias.

QUADRO DE PREÇOS COPERCAMPOS DE 1999 A 2014.



12 • Eventos

Dias de Campo nas Unidades da Copercampos

Dia de Campo em Zortéa

Diretor Presidente Luiz Carlos Chiocca, Engenheiro Agrônomo Marcos
Schlegel e Gerente Técnico e Insumos Edmilson José Enderle

Dia de Campo em Caçador

Produtores de Caçador participam de Dia de Campo Copercampos

Iniciaram os Dias de Campo nas Unidades da Copercampos. No dia 07 de 
março a filial de Zortéa e produtores de Lebon Regis e Caçador, realizaram 
uma tarde de campo, onde tecnologias foram apresentadas para as cultu-

ras da soja.
De acordo com o Gerente Técnico e Insumos, Edmilson José Enderle e o 

Engenheiro Agrônomo da Copercampos, Marcos Schlegel, 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 técni-
cos nas unidades, a Copercampos busca fornecer a seus associados, produto-
res e clientes uma ampla análise do comportamento das culturas recomen-
dadas para a região, assim como as melhores tecnologias, visando a redução 
de custos, aumento da produtividade e consequentemente da lucratividade.

O chefe da Unidade de Zortéa, Engenheiro Agrônomo, Fábio Luiz Ceni, 
destacou que o Dia de Campo realizado na unidade contou com aproximada-
mente 50 produtores, que puderam conferir através das nove empresas parti-
cipantes, as melhores soluções para a cultura da soja. O evento foi realizado na 
área experimental da unidade, na propriedade do Sr. Diones Paulo Menegaz.

Já os Produtores de Lebon Régis e Caçador participaram da primeira tarde 
de campo realizada pela Copercampos nesta região. De acordo com a Enge-
nheira Agrônoma, Michele Brunoni, o evento contou com aproximadamente 
25 produtores, interessados na tecnologia da Soja Intacta. A tarde de campo 
foi realizada na propriedade do produtor Valdeci Rosa.

Confira Programação dos Dias de Campo:

Data Horário Unidade
07 de Março 13h 30 min Zortéa/SC
07 de Março 13h 30min Lebon Régis/SC
17 de Março 13h 30min São José do Ouro e Barracão/RS
18 de Março 13h 30min Campo Belo do Sul/SC
19 de Março 10h 00min Brunópolis/SC
20 de Março 13h 30 min Fraiburgo/SC
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Seminário 5S nas Propriedades Rurais

Realizado na Associação Atlética Copercampos (AACC), o Seminário dos 
5S nas Propriedades Rurais, desenvolvido pelo Sistema de Gestão da 
Qualidade – Copercampos. Na oportunidade, 15 produtores, associados 

e integrados da suinocultura, apresentaram através de fotos as melhorias que 
ocorrem após o início das atividades do 5S em suas propriedades. O Programa 
5S foi aplicado em 36 propriedades rurais, com um total de 16 horas de capa-
citação e mais de 180 horas de consultoria. O principal objetivo do programa 
é criar e mudar hábitos no cotidiano da empresa rural, proporcionando uma 
rotina diária mais saudável, com menos desperdício e mais organizada. De 
acordo com os depoimentos apresentados durante o seminário, foi possível 
perceber a dedicação de todos os participantes, na busca por atingir os obje-
tivos realizando as melhorias. 

Segundo o Coordenador da Gestão da Qualidade da Copercampos, Cris-
tian Rodrigo Venturin, os principais objetivos propostos com o programa 5S 

foram cumpridos, e foi possível evidenciar isso, com os resultados apresenta-
dos pelas propriedades no seminário. Ainda de acordo com o Coordenador, 
é possível afirmar que o empreendedor rural tem por objetivos essenciais a 
descoberta de novas tecnologias e novas formas de cultivo e manejo em sua 
propriedade, ou seja, a ênfase normalmente está na parte técnica do negócio. 
Neste contexto, a gestão do empreendimento fica em um segundo plano, dei-
xando de fazer parte da prioridade do empreendedor rural. 

“Com a implantação dos 5S podemos contribuir fortemente para ampliar 
a visão do empreendedor rural quanto ao caminho da gestão. Trata-se de um 
programa onde os resultados são visíveis em curto prazo, o que motiva os pro-
dutores a buscarem novos conhecimentos em gestão financeira, gestão de re-
cursos humanos e gestão da produção, dentre outros temas que compõem a 
administração da propriedade rural.” Comentou o Coordenador da Gestão da 
Qualidade da Copercampos, Cristian Rodrigo Venturin.

Institucional •

Coordenador Sistema Gestão de Qualidade, Cristian Venturin Produtores apresentaram os resultados do trabalho realizado nas propriedades
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Os resultados da produção e do trabalho desenvolvido durante o ano de 
2013, foram apresentados na 43ª Assembleia Geral Ordinária da Coper-
campos. Realizada no dia 14 de março, na Associação Atlética Coper-

campos – AACC, a assembleia contou com a participação de um grande número 
de associados, que puderam conferir através do relatório anual os resultados 
apresentados pela diretoria da cooperativa. 

Na AGO foram apresentados o relatório da Gestão do Conselho de Adminis-
tração e as demonstrações contábeis que teve a aprovação unânime dos sócios 
e as sobras de mais de R$ 17 milhões foram destinadas a incorporação na conta 
capital do associado - proporcional ao movimento total no exercício.

Com faturamento de 735 milhões em 2013, valor recorde na história da Co-
percampos, a cooperativa obteve um crescimento de aproximadamente 22 % 
no faturamento, em relação ao ano de 2012. Os investimentos realizados pela 
Copercampos, em construções e ampliações nas áreas de cereais, sementes, in-
sumos, suinocultura, lojas agropecuárias, campo demonstrativo, posto de com-
bustíveis e supermercados, ultrapassou os 27 milhões.

O Diretor Presidente da Copercampos Luiz Carlos Chiocca destacou que os 

resultados comprovaram a eficiência comercial e produtiva, assim como o com-
promisso dos sócios, diretoria e funcionários. “A Copercampos é o resultado da 
união entre associados e cooperativa na busca constante por uma agricultura 
cada vez mais produtiva e sustentável, através desta assembleia podemos apre-
sentar a todos, as melhorias efetuadas nas áreas de atuação e de negócios da 
cooperativa, e também os novos investimento que serão realizados para suprir 
cada vez mais as necessidades dos nossos associados e clientes.” Comentou 
Chiocca.

As gestões social e ambiental, mais uma vez receberam destaque na AGO, 
assim como a Gestão dedica aos associados, onde programas como Núcleo Fe-
minino e Jovens Empreendedores da Copercampos são realizados, proporcio-
nando a união da família dentro da cooperativa.

Também cumprindo o artigo 46 do Estatuto Social foram eleitos os membros 
do Conselho Fiscal com renovação de dois terços dos conselheiros. Os membros 
do conselho que irão fiscalizar as contas e atividades da Copercampos na gestão 
2014 são: César Luiz Dall’oglio, Jair Socolovski, Adair Darlei Tessaro, Arlindo Tor-
men, Marcio José Nohatto, Valdir Francisco Fabiane.

Copercampos realiza AGO e distribui mais 
de R$ 17 milhões aos associados
Faturamento de R$ 735 milhões no ano de 2013, recorde na história da cooperativa!

Diretor Executivo Laerte Izaias Thibes JúniorDiretor Executivo Clebi Renato Dias
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Diretor Presidente Luiz Carlos Chiocca

Contadora Rita Canuto, apresentou
as demonstrações contábeis na AGO

Novos membros do Conselho Fiscal da Copercampos

Diretor Vice-presidente Cláudio Hartmann

Assessora da Diretoria Executiva, Alessandra Aparecida Fagundes Sartor,
apresentou a previsão orçamentária para 2014

Na aprovação do balanço anual, associado Jorge Alberto Tagliari assumiu
como Presidente e associado Júlio Cesar Granzotto como secretário
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Reunião Núcleo Feminino Copercampos Curso de manuseio de plantas medicinais

Calendário do Núcleo Feminino para 2014

Obs.:  As reuniões serão realizadas em Campos 
Novos, no auditório da Copercampos, com ex-
ceção do encontro de 29/11 que será na AACC.

O Núcleo Feminino da Copercampos, realizou reunião para repasse de informações e definições de ati-
vidades que serão realizadas durante o ano. Na reunião a Coordenadora do setor de Comunicação e 
Marketing, Maria Lucia Pauli, apresentou as integrantes a logomarca que foi elaborada para o Núcleo 

Feminino, a importância das cores utilizadas e o significado que esta representa. Na oportunidade Maria Lucia 
informou os procedimentos para o 19º Dia de Campo da Copercampos, referente a participação do Núcleo Femi-
nino da Copercampos e a Rede Feminina de Combate ao Câncer no evento.

A Coordenadora do Núcleo Feminino, Luciane Maria Batista Antunes, apresentou a agenda de atividades para 
o ano de 2014, e também foi realizado o sorteio das quatro integrantes que irão participar da viagem aos EUA, 
este ano o Núcleo Feminino Copercampos, votou e optou em pagar meio pacote da viagem e sortear quatro 
integrantes. As felizardas da viagem que será realizada em setembro foram: 

01 - Francielli Soso Reginato
02 - Maria Júlia de Souza Santos
03 - Inês Dal Piva Zanette
04 - Ironete Marques De Souza

Núcleo Feminino Copercampos inicia suas atividades

DATA HORÁRIO
19/02 – Quarta-feira 19h14min
19/03 – Quarta-feira  19h14min
23/04 – Quarta-feira  19h14min
07/05 – Quarta-feira   19h14min
11/06 – Quarta-feira   19h14min
09/07 – Quarta-feira   19h14min
13/08 – Quarta-feira  19h14min
10/09 – Quarta-feira  19h14min
08/10 – Quarta-feira  19h14min
29/11 – Sábado 9h29min
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Equipe Técnica e Produtores participam 
de Dia de Campo INTACTA RR2 PRO™

Produtores e equipe técnica da Copercampos estiveram participando no 
mês de fevereiro, do Dia de Campo Intacta, o evento foi realizado na 
propriedade do produtor Lucas de Almeida Chiocca. De acordo com o 

Engenheiro Agrônomo da Monsanto Thiago Montanha, o objetivo do evento 
foi demonstrar o potencial de cada variedade de soja com a tecnologia Intacta 
e o desenvolvimento da cultura na fase de floração, até a colheita.

A tecnologia INTACTA RR2 PRO™ combina três soluções em um único pro-
duto: resultados de produtividade sem precedentes; tolerância ao herbicida 
glifosato proporcionada pela tecnologia Roundup Ready (RR); controle contra 
as principais lagartas que atacam a cultura da soja – lagarta da soja, lagarta fal-
sa medideira, broca das axilas, também conhecida como broca dos ponteiros 
e lagarta das maçãs – e supressão às lagartas do tipo elasmo e do gênero He-
licoverpa. “Além de causar desfolha nas plantas de soja, a lagarta Helicoverpa 
causa danos diretos na produtividade ao se alimentar de flores e vagens. Os 
resultados científicos de supressão à Helicoverpa apresentados pela tecnolo-
gia INTACTA RR2 PRO™ para a cultura da soja trazem perspectivas bastante 
otimistas para os agricultores brasileiros, auxiliando no combate dessa praga 
e contribuindo efetivamente para o manejo integrado de pragas na cultura da 
soja”, afirma Geraldo Berger, diretor de Regulamentação da Monsanto.

A soja INTACTA RR2 PRO™, primeira biotecnologia desenvolvida especial-
mente para um mercado fora dos Estados Unidos, após 11 anos de estudos e 
pesquisas no Brasil, teve o maior estudo de campo já realizado do mundo, com 
1.500 áreas experimentais em duas safras (2011/12 e 2012/13), em propriedades 
localizadas em 419 municípios de 14 estados brasileiros, além do Distrito Fede-
ral. Os resultados foram positivos, com ganho médio de produtividade de 6,4 
sacas a mais em comparação com as variedades mais plantadas em cada região.

De acordo com a Monsanto, mesmo com a tecnologia INTACTA RR2 PRO™ 
conferindo supressão contra as lagartas do gênero Helicoverpa, o agricul-
tor deve continuar realizando o manejo integrado de pragas, com atenção 
especial ao monitoramento da lavoura. A preservação e a sustentabilidade 

da nova soja INTACTA RR2 PRO™ dependem do cumprimento das recomen-
dações de Manejo de Resistência de Insetos (MRI) pelos produtores, que in-
cluem a adoção das áreas de refúgio estruturado, garantindo a eficácia e a 
longevidade à tecnologia.

Entre as ações de manejo recomendadas pela Monsanto, destacam-se:
• Áreas de refúgio para tecnologia INTACTA RR2 PRO™ devem ser de soja 
não-Bt cultivadas na proporção de, pelo menos, 20% da área total planta-
da com soja;
• A distância máxima entre a área de refúgio e a lavoura de soja com a tec-
nologia INTACTA RR2 PRO™ deve ser de 800 metros;
• As áreas de refúgio devem ser conduzidas normalmente, com pulveriza-
ções de inseticidas ou adoção de outros métodos de controle. Não é reco-
mendada a aplicação de inseticida à base de Bt nas áreas de refúgio;
• Manejo Integrado de Pragas: o produtor deve continuar a realizar o moni-
toramento constante das pragas e considerar o nível de dano econômico 
para a tomada de decisão e intervenção durante todo o ciclo da cultura. O 
controle químico ou biológico (desde que não à base de Bt) deve ser rea-
lizado respeitando doses e recomendações descritas na bula do produto;
• Implantação da cultura “no limpo”: a dessecação antecipada para o con-
trole de plantas daninhas e o manejo de pragas residentes na palhada de-
vem ser realizados antes da implantação da cultura;
• O tratamento de sementes com fungicida e inseticida é uma prática re-
comendada para a tecnologia INTACTA RR2 PRO™ para evitar a incidência 
de pragas não-alvo da tecnologia e de patógenos oportunistas. Segundo 
dados da consultoria Kleffmann, o número médio de aplicações foliares 
com inseticidas para o controle de lagartas na cultura da soja no Brasil au-
mentou de 3,6 aplicações por hectare na safra 2010/11 para 4,6 aplicações 
por hectare na safra 2012/13, levando a um aumento no gasto por hectare 
de inseticida de 107% em dois anos.

Institucional •
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A Copercampos buscando sempre manter o compromisso com a comu-
nidade, realizou do dia 17 de fevereiro, a entrega de mais de 3 mil agen-
das escolares à rede Municipal de Ensino. 

A doação das agendas foi realizada na EMEF Novos Campos, e contou com 
a presença do Direto Presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca, do Dire-
tor Vice-presidente, Cláudio Hartmann, Secretária de Educação e Cultura, Ro-
sangela Luft, Coordenadora do Cooperjovem, Sinclair Pisani Zotti, e também 
dos professores e alunos do programa.

De acordo com a Secretária de Educação e Cultura, Rosangela Luft, a distribui-
ção do material auxiliará na organização pessoal, na comunicação entre a comu-
nidade escolar e os pais dos alunos, assim como proporcionará mais um incenti-
vo aos estudos. Rosangela Luft agradeceu a Copercampos pelo compromisso e 
responsabilidade social que a cooperativa demonstra no auxílio à comunidade.

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.

• Institucional

Realizado em Florianópolis o II Encontro dos Coordenadores do Programa 
Cooperjovem, o evento que reuniu cooperativas de todo o estado de Santa 
Catarina, teve como objetivo discutir o aperfeiçoamento do programa que 

atende 16.201 alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.
Nos dias do encontro, os participantes debateram sobre as estratégias neces-

sárias para aperfeiçoar o desenvolvimento do programa e das demais ações e pro-
jetos que serão realizados em 2014, onde o programa contará com novos desafios, 
mudanças institucionais e operacionais. 

De acordo com a coordenadora de Promoção Social do Sescoop/SC, Patrícia de 
Souza, a educação cooperativa passou a ser a escolha pedagógica que guia as prá-
ticas educacionais sugeridas, fazendo com que não só os alunos, mas também os 
professores e a comunidade sejam beneficiados pelas ações do programa. E para 
que as cooperativas possam apoiar, acompanhar e avaliar a implantação e o desen-
volvimento do programa nas escolas, os coordenadores precisam receber subsí-

dios que permitam a tomada de decisões coerentes com a educação cooperativa, 
objetivos e metodologia. “Para isso, o Sescoop/SC reuniu algumas orientações que 
servirão de apoio às cooperativas, com o intuito de facilitar tanto o entendimento 
quanto o acompanhamento e avaliação deste novo processo. Esse foi o objetivo 
de reuni-los no II Encontro de Coordenadores do Programa Cooperjovem”, explica 
Patrícia de Souza.

Estiveram participando do evento, a Coordenadora de projetos sociais da Co-
percampos, Luciane Maria Batista Antunes e a Coordenadora do Cooperjovem, Sin-
clair Pisani Zotti. O Programa Cooperjovem inicia uma nova etapa, com nova meto-
dologia de abrangência nacional. “O II Encontro de Coordenadores realizado pelo 
Sescoop/SC, nos dias 27 e 28 de fevereiro foi a oportunidade de discutir, analisar e 
planejar ações e estratégias para esse novo ciclo do programa, permitindo assim, a 
interlocução eficaz entre as escolas e a Copercampos, solidificando a cooperação 
entre todos os atores do programa.“ Destacou Sinclair Pisani Zotti.

II Encontro de Coordenadores do Cooperjovem

Copercampos realiza entrega de agendas aos 
alunos da Rede Municipal de Ensino

Alunos e professores escola EMEF Novos Campos

Diretor Vice-presidente Cláudio Hartmann e Diretor Presidente
Luiz Carlos Chiocca, fizeram a entrega das agendas escolares
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Produtores participaram na noite de 12 de março de reunião com a em-
presa Bayer CropSiencies, o evento foi marcado pela presença da equi-
pe do projeto Rally da Safra, programa que vem sendo realizado desde 

de 2004, e tem como objetivo percorrer os principais polos produtores de soja 
e milho do país. Na oportunidade produtores puderam conhecer um pouco 
mais a respeito deste projeto que realiza a expedição entre janeiro e março, 
durante a fase de desenvolvimento das lavouras e colheita. 

No dia 13 de março a equipe técnica da Copercampos, juntamente com 
produtores associados, percorrem junto com a equipe do Rally da Safra, al-
guns campos de soja de Campos Novos e região, fazendo levantamentos e 
avaliações a respeito da qualidade das lavouras. 

De acordo com o Coordenador do Departamento Técnico da Copercam-
pos, Engenheiro Agrônomo Marcos Schlegel, as vistorias realizadas em par-
ceria com o projeto Rally da safra, vem fortalecer e ampliar o conhecimento 
técnico, proporcionando a troca de experiências entre produtores e equipe 

técnica. A visita foi realizada nas propriedades dos associados, Lucas Chiocca, 
Humberto Marin e Sergio e Volni Mânica.

Visita à Expodireto oportuniza conhecimento

A troca de experiência com o Rally da safra

Os Jovens Empreendedores da Copercampos - JEC, juntamente com 
alguns associados, participantes do Núcleo Feminino e funcionários 
da cooperativa, visitaram a 15ª Expodireto 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 resultados”. Esta 
viagem faz parte de uma programação de eventos do grupo de jovens para 

2014, 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.

Para o Diretor Executivo da Copercampos e coordenador do JEC, Laerte 
Izaias Thibes Junior, o objetivo destas visitas é oferecer ferramentas, conheci-
mento e novas ideias a fim de proporcionar aos jovens a troca de informações 
e contato com as inovações que possam ser utilizadas nas propriedades.

Evento •

Supermercado Copercampos, tudo o que você quer de um supermercado!Supermercado Copercampos, tudo o que você quer de um supermercado!

Tradição em preços baixos, qualidade 
e variedade de produtos, atendimento 
diferenciado e as vantagens do Cartão 
CoperClube que transforma suas 
compras em recompensas. 

www.copercampos.com.br/supermercado | Tel.: (49) 3541-0300www.copercampos.com.br/supermercado | Tel.: (49) 3541-0300 Campos Novos/SCCampos Novos/SC
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O produtor Jhonathan Hartmann e o Engenheiro Agrônomo da Copercampos, Maiko Ferreira da Unidade 
de Curitibanos, participaram no mês de janeiro, do Programa Interação da empresa Ihara. O projeto visa 
criar uma interação entre produtores de diferentes regiões do país, para discussão e busca de manejos 

para diversos assuntos.
Na oportunidade, alguns produtores e clientes da Ihara, da região Sul do país, foram para a cidade de Formosa, 

em Goiás, onde puderam visitar e debater com produtores e consultores da região a respeito do mofo branco (Scle-
reotinia sclerotiorum), doença, que vem crescendo em Campos Novos e região causando danos significativos nas 

lavouras e, consequentemente, perdas 
aos produtores. 

De acordo como Engenheiro Agrô-
nomo da Ihara, Felipe Bicalho, na oca-
sião um grupo de produtores de Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná tiveram a oportunidade de conhecer e conversar a 
respeito da doença em diferentes fazendas na região de Formosa, onde o manejo já é reali-
zado há mais tempo e com ótimos resultados. 

Durante as visitas foram demonstradas a importância de se realizar o manejo preventivo 
da doença, iniciando com o tratamento de sementes e aplicações preventivas de produtos 
específicos recomendados para a doença. “A viagem começou em 28 de janeiro, com uma 
palestra a respeito do manejo do mofo branco com Edson Miranda, engenheiro agrônomo 
da Ihara. Já no dia 29, foram realizadas visitações em diferentes propriedades da região, 
com diferentes talhões visitados por propriedade, onde os produtores e agrônomos pu-
deram conversar e trocar informações sobre esta doença, crescente na região de Campos 
Novos.” Comentou o Engenheiro Agrônomo.

Associado e Engenheiro Agrônomo da Copercampos 
participaram de Projeto Interação da Ihara em Goiás

• Institucional

Associado Jhonathan Hartmann, Engenheiro
Agrônomo Maiko Ferreira e o Engenheiro

Agrônomo da empresa Ihara Felipe Bicalho

Participantes Projeto Interação da Ihara em Goiás
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Parabéns em seu dia...
Data Associado Município Data Associado Município

22/03 Sergio Augustinho Mecabo Campos Novos
22/03 Antônio Salomão Carneiro Campos Novos
22/03 Anne Caroline Mânica Campos Novos
23/03 Dirceu Jose 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 Salmoria Sobrinho  Cerro Negro
24/03 José Tadeu Iacobucci São Paulo
25/03 Sebastiao Nicolau Becker Campos Novos
25/03 Darcy Vivan  Campos Novos
25/03 Orides das Graças 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 Paulo Lourival Palavro Abdon Batista
29/03 Vitor Marcon Brunópolis
29/03 Manoel de Almeida Zortéa
29/03 Selmo Antônio Dalazen  Ibiam
29/03 Eraldo Goetten Carvalho Curitibanos
29/03 Vanessa Fontana Demeneck Brunópolis
30/03 João Almiro da Silva Anita Garibaldi
30/03 Vera Lucia Daudt Pletsch Campos Novos
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  Campos Novos
02/04 Jose Romildo Ribeiro Monte Carlo
03/04 Rogério Vilson Medeiros Curitibanos
03/04 Darci Cadore Campos Novos
03/04 Ângelo Adelir Guarda  Anita Garibaldi
03/04 Vitalino Zenaro  Lacerdópolis
03/04 Sandro Miguel Gonçalves Campo Belo do Sul
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 Salmoria 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
07/04 Italo Gastao Boff Campos Novos
07/04 Ernesto Maciel Curitibanos
08/04 Jorge Luis Andreazza Balneário Camboriú

08/04 Lucio Marsal Rosa de Almeida Campos Novos
09/04 Valdir Caetano Bevilaqua Campos Novos
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 Ricardo Granemann Carneiro Florianópolis
12/04 Gelson Jose Piovesan Ibiam
12/04 Adelir Palavro Abdon Batista
12/04 Darci Scortegagna Tangará
13/04 Vilibaldo Erich Schmid Campos Novos
13/04 Moises Cordova Pereira Campo Belo do Sul
13/04 Raul Furlan Junior Joaçaba
13/04 José Mauricio Moraes da Costa  Curitibanos
14/04 Emilio Roque Cassaniga Campos Novos
15/04 Aristides Bresola Balneário Camboriú
15/04 Adelino Sanguanini Campos Novos
15/04 Jeronimo Barbosa de Souza Campo Belo do Sul
15/04 Carlos Henrique Klauberg Ituporanga
16/04 Daniel Ribeiro Dos Santos Campos Novos
17/04 Jacy Francisco Natalio Zortéa
17/04 José Argenta Campos Novos
17/04 Gasparino Antunes Correia Anita Garibaldi
17/04 Itamir Roch Cesa Capinzal
17/04 Alceu Assis da Silva  Campo Belo do Sul
18/04 Francisco Nunes de Almeida Brunópolis
18/04 Clovis Boff  Erval Velho
19/04 Expedito Jose Laidnes  Ibiam
20/04 Darci Tonial  Erval Velho
20/04 Lourdes Maria Berwig Campos Novos
20/04 João Carlos Gris Campos Novos
20/04 Waldemar Dalmolin Odorizzi Ibiam
20/04 Marcio Ademir Ribeiro  Brunópolis
21/04 Florentino Pauli Campos Novos
21/04 Felicio Cavichon Campos Novos
22/04 Epaminondas Almeida Campos Novos
22/04 Cid Antônio Moreira Campos Novos
22/04 Valdeni Goncalves  Campos Novos
22/04 Paulo Junior Correa Becker Campos Novos
23/04 Mariano Fagundes Campos Novos
23/04 Cristina Pereira de Almeida Anita Garibaldi
24/04 Nereu Becker Curitibanos
24/04 Alcides Coronetti Capinzal
24/04 Marcia Regina Bordin Nath Lages
25/04 Vitor Wolf Rodrigues Vargem
25/04 Sergio Bruno Schirmer  Curitiba
25/04 Jalmei Amantino de Matos  Joaçaba
25/04 Acir de Almeida Camargo Curitibanos
25/04 Itacir Piroli Campos Novos
25/04 Volni Fernandes Da Silva  Anita Garibaldi
25/04 Brahian Kastl Popinhak Curitibanos

• Variedades

Modo de Preparo:
Limpe bem o lombo, depois fure de ambos lados com a faca. 
Coloque o lombo em uma tigela tempere com os ingredien-
tes e cubra com filme-plástico e deixe neste tempero por 2 
horas, virando sempre para pegar o gosto do molho. 
Em uma panela coloque o óleo e acrescente o lombo, reser-
ve o tempero. Leve ao fogo e deixe fritar dos dois lados por 
10 minutos ou até ficar dourado. Depois de frito adicione o 
tempero que estava reservado tampe a panela e deixe cozi-
nhar por 30 minutos. Assim que estiver cozido deixe secar 
um pouco o caldo, polvilhe o alecrim e sirva fatiado.

Ingredientes
- 2 kg de lombo de suíno
- Suco de 2 limões 
- Sal e pimenta do reino a gosto 
- 2 folhas de louro 
- 1/2 garrafa de vinha branco 
- 1 cebola ralada 
- 1 xícara de chá de cheiro verde 
bem picado 
- 1/2 xícara chá de óleo 
- Alecrim a gosto

Lombo suíno à mineira

Bons motivos para apreciar a carne suína:
•  Ao consumir 85 gramas de carne suína, uma pessoa atende aos seguintes 

percentuais de sua necessidade diária de nutrientes: 
a) 53% de tiamina
b) 33% de vitamina B12
c) 22% de fósforo
d) 20% de niacina
e) 19% de riboflavina

f) 18% de vitamina B6
g) 15% de zinco
h) 11% de potássio
i) 7% de ferro
j) 6% de magnésio

• A carne suína é recomendada para portadores de hipertensão arterial 
(pressão alta). Uma das causas da hipertensão arterial é o consumo de alimen-

tos com alto teor de sódio. Quando comparado às carnes de frango e bovina, 
a carne suína possui menor teor de sódio e, como vantagem adicional, nível 
mais elevado de potássio. Um alimento é avaliado pela relação sódio/potássio. 
A carne suína tem a menor relação sódio/potássio quando comprada às carnes 
de frango e bovina. Por isso, é indicada para quem tem pressão alta.

• Em países mais desenvolvidos, como os pertencentes ao Mercado Co-
mum Europeu e Estados Unidos e Canadá, onde a população é extrema-
mente saudável. O consumo médio de carne suína é de cerca de 45 kg/ha-
bitante/ano.
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A Copercampos em parceria com a Syngenta realizou no mês de fevereiro 
o treinamento de processamento de Semente de Soja, ministrado pelo 
professor da Universidade de Pelotas, Francisco Villela, o evento contou 

com a participação de equipes técnicas de várias cooperativas da região.
Na oportunidade, os participantes puderam debater e trocar informações 

referente a área de sementes, quanto a aspectos fundamentais, qualidade das 
sementes com ênfase no vigor e uniformidade na emergência, bem como as 
tecnologias utilizadas durante o plantio, maturação, colheita, pós colheita e 
comercialização.

Villela, destacou também a importância na redução de danos mecânicos 
às sementes, onde sementes mecanicamente danificadas apresentam redu-
ção na germinação e no vigor, além de dificultarem as operações de benefi-
ciamento. “Vários fatores influenciam na qualidade da sementes, precisamos 
ficar atentos à genética da variedade escolhida, o preparo do solo, época de 
semeadura, cuidados da colheita até a fase de comercialização, todos estes, e 
diversos outros fatores influenciam no potencial de produtividade das lavou-
ras e consequentemente na qualidade das sementes.” Comentou Villela.

Na área de recebimento, beneficiamento e armazenagem, o Professor cha-
mou atenção para os cuidados que se devem ter nas UBS (Unidade de Benefi-
ciamento de Sementes), “Mistura varietal, danos mecânicos e más condições 
de armazenagem são constantes fatores que prejudicam a qualidade das se-

mentes, sendo assim, é necessário que o sistema operacional nas unidades 
estejam ajustados e adequados, reduzindo os prejuízos nestas etapas.” Villella 
enfatizou ainda que Campos Novos e região possuem condições favoráveis a 
produção de semente, por possuírem clima seco e frio durante o período de 
armazenagem o que favorece a qualidade da semente.

Treinamento de Processamento 
de Semente de Soja

Safra 2014 •

A prática do treinamento foi realizada no armazém 15 da matriz
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Granja Ibicuí – Maternidade possui 
alimentação automatizada 
Sistema garante dosagem correta de ração e benefícios na alimentação suína

Primeira unidade do sistema agroindustrial construída pela Copercampos, 
a Granja Ibicuí conta hoje com um plantel de 3.120 matrizes e uma média 
de 1.750 leitões por semana são destinados aos associados terminadores 

e aos Sítio III destinados a reprodução.
As atividades na Granja Ibicuí iniciaram em abril de 1999 e os primeiros suí-

nos produzidos na granja eram destinados a AgroceresPic. Ao longo dos anos, a 
unidade foi ganhando mais investimos e um moderno sistema de tratamento de 
efluentes foi instalado na granja. 

Funcionando com UPL (unidade produtora de leitões), ou seja, desde a ges-
tação, maternidade e creche, destinando os animais aos terminadores, a Granja 
Ibicuí trabalha diariamente para aliar alta produtividade, genética de alta quali-
dade e sustentabilidade.

O sistema conta com duas unidades de tratamento de efluentes. Nas creches, 
um biodigestor e duas lagoas de tratamento de água garantem a recuperação 
de todo material liquido utilizado na granja. O gás produzido pelo biodigestor é 
utilizado no aquecimento das creches. A granja conta também com dois biodi-
gestores no sítio I, onde dois geradores geram energia limpa, através do uso do 
biogás, ajudando a minimizar os custos. Também possui duas lagoas de decan-
tação que auxiliam no desenvolvimento ecológico da unidade.

Buscando sempre aumentar a qualidade na produção, a Granja Ibicuí, espe-
cificamente o setor de maternidade, recebeu um investimento do sistema de 
alimentação automática das fêmeas. Com o novo sistema de alimentação, além 
da garantia da dosagem correta de ração, o sistema permite: redução no desper-
dício da ração, menor estresse das fêmeas, menor possibilidade de contamina-

ção da ração, assim como garante facilidades no manejo do sistema. De acordo 
com estudos os sistemas de alimentação, ao permitir um maior controle sobre 
a quantidade de ração fornecida na alimentação das fêmeas em lactação, possi-
bilita uma vida produtiva mais longa e com maior nível de produção. Segundo 
o coordenador das granjas da Copercampos, Júnior de Oliveira Couto, o novo 
sistema que vem sendo implantado na granja Ibicuí desde 2013, contempla 576 
gaiolas, ou seja, todas as fêmeas em processo de lactação, são favorecidas por 
este sistema. Além das vantagens descritas acima, o sistema possibilita no perí-
odo de verão, alimentação noturna das fêmeas. “Devido a altas temperaturas, 
os animais tendem a diminuir o consumo, diminuindo consideravelmente a 
produção de leite, prejudicando o desenvolvimento dos leitões. Já obtivemos 
excelentes resultados desde a implantação até o momento, foi um investimento 
pontual, necessário e promissor.” Comentou Júnior de Oliveira Couto.

• Suinocultura

Alimentação automatizada na granja Ibicuí

Funcionários da maternidade da granja


