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Neste mês de novembro a Copercampos completou 44 

anos de fundação e a coragem dos cem agricultores da 
região de Campos Novos que se uniram pelo mesmo 

ideal segue como exemplo para toda a nossa comunidade. 
Desde 1970 a Cooperativa Regional Agropecuária de Campos 
Novos - Copercampos - vem atuando socialmente para que as 
pessoas obtenham melhores condições de vida e maior cresci-
mento humano. 

Pela terceira vez Melhor empresa do país na Gestão de Pesso-
as, na categoria de 501 a mil funcionários, a Copercampos conta 
hoje com 1008 funcionários que buscam a cada dia desempenhar 
suas atividades na busca pelo sucesso através da cooperação.

Hoje a Copercampos destaca-se entre as cooperativas agrope-
cuárias de Santa Catarina, ocupando a 3ª posição em faturamen-
to. Com matriz em Campos Novos, município reconhecido como 
“Celeiro Catarinense”, têm suas principais atividades focadas na 
produção e comercialização de cereais, produção de sementes, 
venda de insumos e agroindústria. Atualmente são mais de 40 
unidades distribuídas em Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Destacamos também parcerias com empresas de pesqui-
sa que contribuem significativamente para que os agricultores 
obtenham produtividade diferenciada em todas as culturas em 
nossa região. Temos o compromisso de atender as necessidades 
dos agricultores e é por estes empresários da produção de ali-
mentos que estamos a cada dia buscando melhorar em todas as 
áreas da Copercampos.

Desde já agradeço a todos os associados e funcionários por 
mais um ano de sucesso da Copercampos. Para finalizar esta pe-
quena demonstração do que é a cooperativa, queremos parabe-
nizar os associados e funcionários pelo compromisso e união ao 
longo dos 44 anos da Copercampos. É através de nosso trabalho 
que conquistamos o sucesso e vamos juntos construir muito 
mais pela Copercampos. Parabéns a todos que fazem parte des-
ta verdadeira família que transforma o agronegócio a cada dia.

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

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

Política da Qualidade
As unidades de negócios da Copercampos e seus 

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

Luiz Carlos Chiocca, Diretor Presidente da Copercampos

“A Bonificação de Sementes valoriza os associados 
multiplicadores de tecnologia, e o Programa é mais 
um diferencial da Copercampos para promover 

maiores ganhos econômicos”. Com esta definição, o Diretor 
Presidente Luiz Carlos Chiocca e os membros da Diretoria, 
informam aos associados multiplicadores, que a entrega da 
Bonificação de Sementes será no dia 28 de Novembro, às 20 
horas no Salão Paroquial em Campos Novos. Os convites es-
tão sendo expedidos e em breve estarão recebendo. O Evento 
retribui a dedicação e o compromisso dos associados multipli-
cadores com a cooperativa.

Bonificação de sementes tem data agendada
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O Núcleo Feminino Copercampos esteve nos dias 23 e 24 de outubro 
participando do 12º Encontro Estadual de Mulheres Cooperativas em 
Florianópolis.  O Evento é promovido pela Organização das Cooperati-

vas do Estado de Santa Catarina (Ocesc) com patrocínio do Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop). 

Com o tema “Família, a base das sociedades cooperativas”, o evento reuniu 
mais de 900 pessoas entre lideranças, cooperadas, colaboradoras de 28 coope-
rativas, além de autoridades políticas e representantes de entidades. 

Através de palestras sobre diversos temas como: mídias sociais, desenvolvi-
mento sustentável e educação familiar, o evento proporcionou um grande leque 
de informações e conhecimento sobre o cooperativismo, a importância da mu-
lher no mercado de trabalho, bem como, as oportunidades e ameaças no que 
diz respeito a utilização de redes sociais. O evento também foi marcado com 
momentos de lazer e descontração com a apresentação artística, “A essência do 
universo feminino” (artistas do Espaço Sou Arte).

O Núcleo Feminino da Copercampos, participou com 30 integrantes que 
puderam conhecer mais sobre o cooperativismo e as competências necessárias 
para aumentar e melhorar a atuação feminina na cooperativa.

Núcleo Feminino Copercampos participa do 12º 
encontro de Mulheres Cooperativistas

Institucional •
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Copercampos é pela terceira vez a melhor 
do Brasil em Gestão de Pessoas

A Copercampos conquistou pela terceira vez consecutiva, o 1º lugar no Prê-
mio Valor Carreira, sendo apontada como a Melhor em Gestão de Pessoas 
- categoria 501 a 1.000 funcionários - de acordo com a avaliação realizada 

pelo Jornal Valor Econômico em parceria com a consultoria Aon Hewitt.
A cerimônia de premiação das melhores empresas na gestão de pessoas foi re-

alizada na cidade de São Paulo. Participaram do evento o Diretor Vice-presidente, 
Cláudio Hartmann, o Diretor Executivo, Clebi Renato Dias, o Gerente Administrati-
vo, Ademir Carlesso, a Coordenadora do Setor de Gestão de Pessoas, Vânia Fátima 
Basílio e a Controller, Rita Canuto.

De acordo com o Diretor Vice-presidente Cláudio Hartmann, o prêmio Valor Car-
reira é o reconhecimento dos funcionários pela cooperativa, e a demonstração do 
quanto estão satisfeitos em integrarem o quadro funcional da empresa, pois a ava-
liação é realizada diretamente com os funcionários: “A Copercampos está em cons-

tante busca pela qualificação e aprimoramento, e esta devolutiva positiva por parte 
dos nossos funcionários é de extrema importância, pois nos mostra que estamos no 
caminho certo, onde os bons resultados só são possíveis quando a equipe é habili-
tada e motivada, trabalhando de forma segura e comprometida com a empresa”, O 
Vice-presidente, afirmou que o compromisso da Copercampos, é oferecer oportuni-
dades para que os funcionários cresçam profissionalmente e 
pessoalmente: “Pretendemos manter as estratégias e metas 
que temos definidas, principalmente no que diz respeito às 
Pessoas, é necessário manter o aperfeiçoamento contínuo 
de nossa equipe para acompanhar as constantes mudanças 
do ambiente interno e externo das empresas, é necessário 
oferecer benefícios e reconhecimento aos funcionários para 
podermos compartilhar bons resultados”, finalizou.
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06 Por CLEBI RENATO DIAS

MERCADO DE MILHO
Momento de incertezas para o produtor da COPERCAMPOS que ainda possuem 
produto para comercialização. Pelo menos até agora as boas oportunidades pas-
saram, já que os negócios realizados antecipadamente e nos meses de abril e 
maio foram os melhores do ano atingindo no seu melhor momento o preço de 
R$ 28,00 por saco, hoje está em R$ 24,00. A COPERCAMPOS tem um grande pro-

blema com estocagem, pois os produtores ainda possuem 2,00 milhões de sacos de milho 
para comercializar e aguardam comercialização, que serão somados a 1,0 de sacos de trigo 
que iremos receber em novembro/dezembro e mais 7,00 milhões de sacos de milho e soja de 
fevereiro a abril de 2015 totalizam 10,0 milhões de sacos para estocar ou comercializar. Com 
isso se o mercado não melhorar HAJA espaço para guardar a produção.
Para vender muitos produtores querem aguardar preços ao redor de R$ 30,00 por saco, núme-
ro longe do mercado atual, mas quem pode adivinhar o futuro? Assim vamos aguardando e a 
COPERCAMPOS oferecendo aos produtores o melhor preço possível dia a dia.
FATORES QUE INFLUNCIARÃO O PREÇO DE AGORA EM DIANTE:
-- O Relatório do USDA de Dezembro com as novas previsões e com novos números manten-
do ou mudando os 365,97 milhões de toneladas de Milho previstos para colheita.
- Eleições - INFLUÊNCIA no US$. Dólar a R$ 2,30 ou R$ 2,70.
- Previsão para o CLIMA no Brasil.
- Plantio no Brasil - redução de quantos%?
- CLIMA - Previsões para a América do Sul. 
PREÇO AO PRODUTOR:  Com um bom volume dessa safra ainda para negociar, cerca de 42% 
do volume, o produtor tem o preço na COPERCAMPOS hoje de R$ 24,00 por saco de 60 quilos 
com pagamento em 30 dias.

SAFRA  2015: Com a queda de plantio na nossa região de mais de 30%, a COPERCAMPOS - CON-
SELHO DE ADMINISTRAÇÃO resolveu abrir um preço EXCEPCIONAL de compra para um determi-
nado volume visando o abastecimento da sua Industria de Raçoes a R$ 25,00 por saco de 60 quilos 
para milho FUTURO, com entrega em março e  pagamento para o dia 31 de maio de 2015. 
QUADRO DE PREÇOS - COPERCAMPOS

MERCADO DE SOJA
De agosto para novembro o mercado internacional foi precificando a queda já es-
timada em março, ou seja com a aproximação da colheita em maio/junho caiu de 
US$ 14,50 para US$ 13,50 - e de agosto em diante com os números melhorando e 
a boa situação climática dos Estados Unidos, prejudicando as cotações que caíram 
de US$ 12,00 para US$ 10,12 por bushel cotação ainda acima dos US$ 9,00 que o 

mercado esperava. Ou seja a profecia (tendência informada ao mercado em março de 2014) se 
concretizou e aquilo que a maioria não acreditava se confirmou e as cotações caíram para os 
US$ 10,00 por bushel. Em novembro os preços estão oscilando entre US$ 9,80 a US$ 10,50 o 
bushel com a colheita da maior safra de soja dos Estados Unidos. Em relação a abril os preços 
caíram cerca de US$ 5,00 por saco de 60 quilos ou R$ 12,00 nos últimos cinco meses, mas ainda 
se mantém num bom patamar devido ao câmbio que está hoje em R$ 2,60 por dólar.
MERCADO E TENDÊNCIAS: No momento a preocupação é muito grande, principalmente por-
que todos cometeram o mesmo erro, Americanos e Brasileiros venderam antecipadamente um 
volume inexpressivo, ao contrário dos anos anteriores. Com isso a tendência de reter estoques é 
quase que inevitável, no Brasil a comercialização da safra 2015 não passa dos 20% e nos Estados 
Unidos dos 30%. Boas oportunidades de preços e negócios foram perdidas, e assim terá muita 
coisa para rodar no mercado. Com certeza os problemas logísticos aumentarão com a estoca-
gem para venda futura.
Nessa semana devido principalmente ao câmbio, bons preços futuros foram praticados nos por-
tos brasileiros, mas os volumes não foram os que o mercado esperava.
FATORES QUE INFLUNCIARÃO O PREÇO DE AGORA EM DIANTE:
-- O Relatório do USDA de Dezembro com as novas previsões e com a confirmação da Safra Ame-
ricana mantendo ou mudando os 107,73 milhões de toneladas de Soja previstos para colheita.
- Eleições - INFLUÊNCIA no US$. Dólar a R$ 2,30 ou R$ 2,70.
- Previsão para o CLIMA no Brasil.
- Quadro- Demanda e Oferta - focando os estoques e CHINA (importação de 72 ou 75 MT).

- Indicações Oficiais das INTENÇÕES de plantio da próxima safra da América do Sul, principal-
mente Brasil e Argentina, que deverão ter acréscimos razoáveis.
- CLIMA - Previsões para a América do Sul. 
PREÇO AO PRODUTOR:  Com um volume de 12% dessa safra ainda para negociar o produtor tem 
o preço na COPERCAMPOS hoje de R$ 60,00 por saco de 60 quilos com pagamento em 03 dias.
SAFRA  2015: Pequenos volumes já estão sendo negociados da safra 2015 ao preço de R$ 57,00 
por saco de 60 quilos para entrega nas unidades da COPERCAMPOS em abril e pagamento dia 
10 de maio de 2015. 
QUADRO DE PREÇOS - COPERCAMPOS

MERCADO DE TRIGO
Novamente voltamos aos velhos problemas do BRASIL e dos nossos produ-
tores de trigo, que é a falta de perspectivas positivas no curto prazo para 
comercialização do produto que está na fase de colheita. O produtor fez o 
dever de casa aplicando a melhor tecnologia possível nas lavouras da nossa 
região, mas está com medo de não ser correspondido, pois quando plantou 

acreditou que teria no mínimo a garantia do preço mínimo do Governo Federal e pelas ex-
periências que tivemos com feijão nesse ano de 2014, as esperanças do sistema funcionar 
são desanimadoras e para piorar o custo de produção foi o maior da história. Assim para 
quem iniciou a colheita e deverá encerrar nos próximos 15 dias a dúvida é grande quanto 
ao mercado e aos preços, mas fica a esperança de que pelo menos atinja os R$ 30,00 
por saco. Claro que a maior ansiedade do PRODUTOR DA REGIÃO DA COPERCAMPOS é 
com a colheita, com as recentes mudanças bruscas no clima, queda de granizo e chuvas 
torrenciais, a preocupação maior passou a ser com a lavoura, para que obtenhamos boa 
produtividade e BOA QUALIDADE, fatores que se forem positivos ajudarão a amenizar a 
queda nos preços ou facilitar a comercialização.
MERCADO E TENDÊNCIAS: O Brasil deverá consumir em 2015 - cerca de 11,00 milhões de 
toneladas, e tem a estimativa de uma produção acima de 7,0 milhões de toneladas, se os 
números se confirmarem colheremos a segunda maior safra da nossa história oferecendo 
uma grande tranquilidade aos moinhos compradores. Com isso a expectativa é de preços 
baixos ao produtor e sérias dificuldades nas negociações, principalmente se a qualidade 
não atingir o índice de Pão, teremos saudades de 2013/2014 onde foram atingidos os 
melhores preços em reais a produtor de R$ 42,00 o saco de 60 quilos, veja quadro abaixo.
O estado do Rio Grande do Sul, está reavaliando sua estimativa de colheita e muitos 
acreditam numa quebra de mais de 30% no volume estimado além de mais de 50% na 
qualidade, se esses números se confirmarem poderemos ter melhores condições merca-
dologias no início de 2015. 
O câmbio também está favorecendo o mercado no momento, com cotação ao redor de R$ 
2,60 por dólar com certeza aumenta o custo do produto importado e valoriza um pouco 
mais o produto nacional, vamos acompanhando para ver onde vai chegar.
PREÇO:   A COPERCAMPOS está pagando ao produtor R$ 30,00 para o trigo Pão tipo 1 e 
R$ 28,00 para o Trigo tipo 2, com pagamento em 30 dias.

QUADRO DE PREÇOS - COPERCAMPOS

TRIGO - CONAB - NOVEMBRO DE 2014 - ESTIMATIVAS.

Comentário elaborado no dia 18 de novembro de 2014. 
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A Copercampos realizou no dia 29 de outubro, no Campo Demonstrativo 
da cooperativa, mais uma edição do Dia de Campo - Culturas de Inverno, 
onde os produtores puderam conferir lançamentos em cultivares de tri-

go, cevada, forrageiras, aveia branca e aveia preta. No evento também foram de-
monstradas as principais técnicas de manejo dessas culturas, e também manejo 
de plantas daninhas de difícil controle.

De acordo com o Coordenador do Campo Demonstrativo, Engenheiro Agrô-
nomo Fabrício Jardim Hennigen, o Dia de Campo de Inverno tem como objetivo 
demonstrar aos produtores e público visitante, o desenvolvimento e adaptação 
de cada cultura, para que os produtores possam analisar e assim escolher os me-
lhores cultivares e manejo adequado. “Com o Dia de Campo - Culturas de Inverno, 

a Copercampos está, juntamente com as empresas parceiras e Instituições de Pes-
quisa, buscando apresentar aos associados e produtores as principais novidades 
no cultivo e manejo das culturas de inverno, a fim de possibilitar informações re-
ferentes ao comportamento dos cultivares, e também as principais tecnologias 
para as culturas, visando sempre o aumento de produção e a lucratividade das 
lavouras.” Comentou Fabrício Hennigen.

O evento contou com a participação de 120 visitantes, incluindo a participação 
dos alunos da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC. A Copercampos 
também realizou mais quatro Dias de Campo, nas regiões de Bom Retiro, Itupo-
ranga, São José do Ouro e Witmarsun, onde os produtores puderam conferir os 
resultados obtidos e a adaptação das culturas de acordo com cada região.

• Dia de Campo

Copercampos realizou 
Dia de Campo - Culturas de Inverno

Dia de Campo Bom Retiro

Dia de Campo em São José do Ouro

Dia de Campo em Ituporanga 

Dia de Campo em Witmarsun
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A Copercampos participou entre os dias 27 e 31 de outubro da PorkEx-
po 2014 e o VII Congresso Internacional de Suinocultura, em Foz do 
Iguaçu - PR. Na oportunidade o Gerente Agroindustrial, Lúcio Marsal 

Rosa de Almeida, recebeu o “Prêmio PorkWorld da Suinocultura” na categoria 
Meio Ambiente. O objetivo do evento é prestigiar o trabalho das pessoas que 
contribuem para o desenvolvimento da suinocultura no país. De acordo com 
Lúcio Marsal Rosa de Almeida, o prêmio representa a dedicação e o compro-
misso da Copercampos com a produção de suínos. “Há 15 anos trabalhando 
com a suinocultura, muitos foram os desafios enfrentados, mas junto com a di-
retoria da Copercampos conseguimos superá-los e fazer da suinocultura uma 
atividade em constante crescimento, auxiliando assim no desenvolvimento da 
Copercampos.” Comentou o Gerente Agroindustrial, agradecendo a diretoria 
da cooperativa e parabenizando a todos os participantes.

Premiação PorkWorld 2014
Institucional •
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No 08 de Novembro a Copercampos comemorou 44 anos de fundação. 
História que começou com a coragem de 100 agropecuaristas da re-
gião de Campos Novos, que buscando solucionar um problema de 

armazenagem de trigo construíram um armazém, e assim, deram início a esta 
grande história de vitórias e sucesso. 

Resultado da força, da coragem e união, a Copercampos tem como alicerce 
de suas ações, os conceitos do cooperativismo. É uma empresa de oportunida-
des, que gera crescimento e desenvolvimento social, econômico e ambiental, 
que luta pelos direitos e valorização do produtor rural.  É uma cooperativa que 
encontra na dedicação de seus funcionários o caminho para o sucesso e na 
confiança de seus associados o impulso para o crescimento e desenvolvimen-
to do setor agrícola do país. 

Com faturamento acima de R$ 900 milhões este ano, e em constante cres-
cimento a Copercampos expandiu sua área de atuação, ampliando a rede su-
permercadista, com a construção de mais três supermercados, localizados na 
cidade de Campos Novos, Otacílio Costa e Capinzal. Já na produção de semen-
tes e grãos, a cooperativa tem realizado novos investimentos e ampliações em 
unidades de diversas regiões do estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 
visando sempre facilitar ao produtor a entrega de sua produção, com maior 
comodidade e segurança. De acordo com o Diretor Presidente, Luiz Carlos 
Chiocca, este é um dos compromissos da cooperativa, atender as necessidades 
dos associados, buscando alternativas que auxiliem na qualidade da produção 
e armazenagem.

No mercado de suínos, a Copercampos busca constante melhorias, aten-
dendo as exigências do mercado, com a certificação da Indústria de Rações, 
nos processos de boas práticas de fabricação, instrução normativa nº 65 e tam-

bém planta livre de ractopamina. O Departamento de Suinocultura trabalha 
também como a implantação da rastreabilidade em toda a cadeia produtiva, 
atendendo as exigências de países compradores da carne suína catarinense.  

Atuando em um mercado cada vez mais competitivo, a Copercampos con-
ta hoje com 1269 associados e 1008 funcionários e busca ferramentas que a 
diferenciem das demais empresas, mantendo sempre a qualidade e o com-
promisso com seus associados. Desta forma, além de investir em ampliações 
e novas unidades, também investe no quadro funcional. Através de cursos, 
treinamentos e capacitações, busca oferecer o crescimento necessário para a 
vida profissional e bem estar de seus funcionários. E o reconhecimento des-
ta valorização, foi demonstrada mais uma vez, pela pesquisa realizada pelo 
Jornal Valor Econômico em parceria com a consultoria Aon Hewitt, onde a Co-
percampos foi eleita pela terceira vez consecutiva como a melhor empresa na 
Gestão de Pessoas - Categoria 501-1.000 funcionários.

Além de ser destaque na gestão ambiental, a cooperativa realiza um ex-
celente trabalho na gestão social, buscando a cada ano contribuir com o cres-
cimento dos municípios das áreas de atuação. Através do Programa Alegria 
de Viver e diversas ações sociais a cooperativa vem auxiliando na educação, 
estimulando o esporte e incentivando a cultura de jovens e crianças da rede 
municipal de ensino. Além de apoio em outras atividades, que também garan-
tem melhor qualidade de vida à população. O Diretor Presidente, Luiz Carlos 
Chiocca, agradece a todos os membros da diretoria, funcionários e associa-
dos por mais um ano de sucesso, onde desafios foram superados e objetivos 
alcançados, “Queremos agradecer e parabenizar a todos que fazem parte e 
contribuíram para o sucesso e crescimento da Copercampos ao longo destes 
44 anos de história.

• Institucional

Copercampos comemora 44 anos de sucesso
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Realizado no dia 09 de novembro, em São Miguel do Oeste, o Treinamento 
Vivencial com a empresa DATRILHA treinamentos. Participaram do evento 
44 funcionários do Setor de Transporte e Logística. 

De acordo com a Coordenadora de Treinamentos da Copercampos, Carolini 
Aparecida Berlanda, o evento teve como objetivo a integração do grupo, a troca 
de experiências, solidificar assim o espírito de equipe, auxiliando no desenvol-
vimento de habilidades, como a tomada de decisão em grupo. Carolini destaca 
ainda que, o treinamento desenvolvido ao ar livre, ajudou também a fortalecer a 
autoestima de cada participante, bem como a importância da cooperação no am-
biente de trabalho, o comprometimento nas atividades desenvolvidas, e também 
fatores como a, comunicação, motivação e o autoconhecimento, fatores essen-
ciais para que todos possam melhorar a cada dia, como pessoas, como profissio-
nais e também em grupo.

Para o Coordenador de Transporte e Logística Walter Daniel Siqueira Brandão, 
o treinamento auxiliou na motivação dos participantes, ao enfrentarem os desa-

fios, desenvolvendo habilidades como a comunicação, comprometimento, lide-
rança, e cooperação, buscando realizar as atividades de forma conjunta em busca 
de um mesmo ideal.

Setor de Transporte e Logística participaram 
de treinamento Vivencial

Institucional •
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Desenvolvido para facilitar a identificação dos associados a Copercam-
pos está entregando o Cartão do Associado.  Além de facilitar a identi-
ficação, o objetivo do Cartão do Associado é a atualização do cadastro 

e de endereços, agilizando também o envio de correspondências e convites 
dos eventos promovidos pela cooperativa.

Para a aquisição do Cartão do Associado é necessário que o associado 
compareça em uma das unidades da Copercampos ou no setor financeiro na 
matriz em Campos Novos, realizar a atualização do cadastro. Será necessário 
levar uma foto 3x4. 

Lembrando que para os próximos eventos será solicitado a apresentação 
do Cartão do Associado para identificação. Para mais informações entrar em 
contato pelo telefone 49- 3541-6025 falar com Eliane.

Cartões de Identificação dos Associados Copercampos

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

21/11 Antoninho Martinson Campos Novos
21/11 Adeni Rocha Navegantes
21/11 Adevir Antônio Gris Vargem
21/11 Lucas Ezequiel Miranda Bocaina do Sul
21/11 Luciano Marcos Antunes Martins Campos Novos
22/11 Sérgio Pegoraro Brunópolis
22/11 Sabino Evaristo Santos Campos Novos
23/11 Vergílio Martins Netto Campos Novos
23/11 Antônio Braz Pancera  Campos Novos
23/11 Patsy Rudnick Van de Wyngard Campos Novos
23/11 João Amilton Antunes dos Santos Anita Garibaldi
23/11 Luiz Busnello Sobrinho Abdon Batista
23/11 Adnilce Toaldo Borges Capinzal
23/11 Eduardo Ceratti de Almeida Curitibanos
23/11 Pedro Pelizzaro Camargo Curitibanos
24/11 Fernando Jose Soder Campos Novos
25/11 Jandir Nhoato Campos Novos
25/11 Antônio Ribeiro da Rosa Cerro Negro
25/11 José Maria Heleodoro Ferreira Brunópolis
25/11 Sergio Giugno Siqueira Curitibanos
26/11 Luiz Valmorbida Herval D’oeste
26/11 Rosnei Alberto Soder Campos Novos
26/11 Paulo Savio Czupryn Thibes Campos Novos
27/11 Claudio Hartmann Campos Novos
27/11 Celso Rogerio de Souza Campos Novos
28/11 João José Joaquim Rossato Tangará
28/11 Neli Gonçalves Gasperim Campos Novos
28/11 Aurimar Gris Vargem
29/11 Francisca Stefanes Canali Campos Novos
29/11 Laercon Gomes Ribeiro Curitibanos
29/11 Hermídio Teo  Erval Velho
29/11 Nilson José Camargo Curitibanos
29/11 Jocemar Severino Del Re Erval Velho
30/11 Iracy Piana de Azevedo Campos Novos
30/11 Ezequiel Pelozato  Anita Garibaldi
30/11 Neila Salete Fornara  Campos Novos
30/11 Gerson Assis Stein Barracão
30/11 Andrea Bevilaqua Medeiros Campos Novos
30/11 Gleice Mery Cominetti Fraiburgo
30/11 Fernando Simones  Abdon Batista
01/12 Doaldo Dall’oglio Campos Novos
01/12 Carpi Durigon  Anita Garibaldi

01/12 Valdair Longhi  Brunópolis
01/12 Rodrigo Leonir Nohatto Campos Novos
02/12 Vicente Campioni Capinzal
02/12 Beloni Inez Borsoi Ibiam
02/12 Ademir Francisco Varela Anita Garibaldi
02/12 Luiz Otacílio Costa Granemann Curitibanos
02/12 Tania Maria Manfroi Cassiano Campos Novos
02/12 Claudia Zanella  Brunópolis
03/12 Jorge Peterle Anita Garibaldi
03/12 Luiz Antônio Zanchett Abdon Batista
04/12 Ari Marques Pacheco Lages
04/12 Adilson Saurin Abdon Batista
05/12 Lourenço Geraldo Busatto Ibiam
05/12 Ângelo Sergio Tonett  Erval Velho
05/12 Jairo Everton Bernardon  Campos Novos
06/12 Roberto Nicolau Bulla Erval Velho
06/12 Mateus Assis Stein Barracão
07/12 Maria Doralice Iacobucci São Paulo
07/12 Enio Muller Tangara
07/12 Michel Danielli Erval Velho
07/12 José Augusto Matos Anita Garibaldi
07/12 Felipe Durigon Campos Novos
08/12 Getúlio Ernesto Pegoraro Brunópolis
08/12 Aluir Caraffa Erval Velho
08/12 Juliano Andreazza Campos Novos
09/12 Agostinho Redante  Abdon Batista
09/12 Afonso Bortoli Abdon Batista
09/12 Dirceu José Kaiper  Campos Novos
09/12 Emanuele Tatiana de Souza Campos Novos
10/12 Iuma Mabel Ceconello Campos Novos
10/12 Jamir Titon  Ibiam
11/12 Cassiano Antônio de Mattos Campo Belo do Sul
11/12 Adão Pereira Nunes  Campos Novos
11/12 Antônio Carlos Brunetto Erval Velho
12/12 João Mocelin Junior Abdon Batista
12/12 Ernani José de Castro Gamborges Lages
12/12 Kichiji Sato Curitiba
12/12 Augusto João Bergamo São Jose do Ouro
12/12 Domingos Zanatta Ponte Alta
12/12 Themis Aparecida de A. Pedroso Ross Florianópolis
12/12 Maria Aparecida Becker Ribeiro Campos Novos
12/12 Leandro Surdi  Erval Velho

• Variedades

Ingredientes:
- 1 pedaço de pernil de 1 kg
- 3 cebolas grandes cortadas em cubos
- 1 colher de alho amassado
- Sal a gosto
- 2 colheres de vinagre 

Modo de Preparo:
Tempere o pernil com o sal e alho.
Coloque as cebolas cortadas no fundo 

Pernil ao molho de cebola
de uma panela. 
Acomode a carne sobre as cebolas de modo 
bem livre.
Regue-a com vinagre, tampe a panela e deixe 
no fogo alto até que comece a dourar a cebola.
Abaixe o fogo e continue o cozimento virando de 
vez em quando a carne para dourar os 2 lados.
Caso o caldo fique seco, coloque 1 xícara de 
café com água e tampe novamente até a carne 
ficar macia e dourada.
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Alunos de Agronomia do Instituto Federal Catarinense- IFC, estiveram par-
ticipando no dia 30 de outubro de visita técnica a Copercampos. Através 
da explicação dos Engenheiros Agrônomos, Marcos André Paggi e Larissa 

Bones, os alunos puderam sanar dúvidas e obter mais conhecimento quanto ao 
trabalho desenvolvido pela cooperativa na área de produção de sementes. Já as 
análises e testes realizados para pelo Laboratório da Copercampos, para compro-

var a qualidade das sementes, foram explicados pela Engenheira Agrônoma e Co-
ordenadora do Laboratório, Maria Luiza Guizzardi Carlesso.

Na oportunidade os alunos também conheceram as instalações da moderna 
Unidade de Beneficiamento de Sementes localizada no Bairro Aparecida. A visita 
técnica também foi acompanhada pela Engenheira Agrônoma Larissa Bones e o 
Chefe da Unidade 35, José Tadeu Guzatti.

Alunos do curso de Agronomia do IFC 
visitaram a Copercampos
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A edição do Jornal Copercampos deste mês traz a história do asso-
ciado Ênio Baratieri e seu envolvimento com a Copercampos. Ênio 
mora na Fazenda Pindorama, interior de Zortéa, atua no campo há 

mais de 35 anos e atualmente cultiva em sua lavoura as culturas de Milho 
e Soja, além de contar com criações de ave e gado. Filho do casal de agri-
cultores Valdemar Bararatieri (falecido) e Orlanda Falavigna Baratieri, Enio 
conta um pouco de sua história.

Início das Atividades
“Trabalho no campo desde os 11 anos de idade, lembro que acompanhava 

meu pai na lavoura e sempre gostei da atividade. Quando completei 15 anos 
meu pai faleceu e fui obrigado a abandonar os estudos. Desde então assumi a 
responsabilidade da propriedade, no cultivo e produção de grãos”.

Apoio da Copercampos
“Com o avanço da tecnologia na lavoura o apoio da Copercampos foi 

fundamental para o desenvolvimento e ampliação da minha produção. Pois 
a parceria com a cooperativa está sendo determinante para escolher os im-
plementos agrícolas e os produtos e certos para aplicação na lavoura. Outro 
ponto muito positivo é a proximidade com a unidade da Copercampos aqui 
em Zortéa, antigamente tínhamos que nos distanciar cerca de 30 quilômetros 
para fazer a entrega da safra, hoje a distância não chega a dez quilômetros”.

Programa de Fidelidade 
“Ingressei no programa de fidelidade da Copercampos há dois anos e no 

ano passado já recebi a primeira participação nos lucros, foi um retorno satis-
fatório e a tendência é só melhorar daqui pra frente”.

Associado do Mês

Ênio Baratieri 
Zortéa - SC
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A ocorrência do Carrapihão já prejudica a comercialização e exporta-
ção de soja de produtores da região. O Carrapichão - Xanthium stru-
marium L. - é uma planta daninha invasora de pastagens e culturas 

anuais como soja e outras. De acordo com o Departamento Técnico da Co-
percampos, na última safra, cargas de soja que já estavam prestes a serem 
exportadas tiveram que retornar para suas unidades devido a presença de 
sementes da planta daninha.

Segundo o Engenheiro Agrônomo da Copercampos, Fabrício Hennigen 
o Carrapichão é considerado uma planta infestante nociva em áreas de pro-
dução agrícola e agropecuária e já foi registrada em áreas de produtores nos 
municípios de Curitibanos, Fraiburgo, Otácilio Costa e em algumas cidades do 
norte do Rio Grande do Sul.

Fabricio explica que o Carrapichão é uma espécie considerada tóxica con-
forme a instrução normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento. “De acordo com Art. 7º da IN N° 11, o lote de soja que apresentar, por 
quilograma de amostra, duas ou mais bagas de mamona ou outras sementes 
de espécies tóxicas em seu estado natural deverá obrigatoriamente passar 
pelo processo de beneficiamento antes de proceder à sua classificação. Por 
esse motivo, os produtores devem estar atentos a ocorrência da invasora. 

O produtor que registrar a presença do Carrapichão em sua lavoura deve 
procurar o departamento técnico mais próximo. “Estaremos oferecendo infor-
mações e orientações sobre procedimentos e uso de herbicidas no controle 
desta planta daninha”, destaca Fabrício Hennigen.

Para alertar sobre a ocorrência do Carrapichão em lavouras de soja, o De-
partamento Técnico da Copercampos em parceria com a Syngenta iniciou 
uma série de reuniões aos produtores associados. No dia 12 de novembro foi 

realizada a reunião na Associação Atlética da Copercampos em Curitibanos. Na 
oportunidade os associados puderam acompanhar dicas e orientações para 
prevenir e evitar a planta daninha.

Reunião realizada com produtores de Curitibanos e região

Carrapichão prejudica comercialização 
e exportação de soja
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A influência das altas temperaturas 
sobre o desempenho de suínos

Artigo •

A suinocultura moderna a cada dia que passa vem melhorando a genética 
dos plantéis assim como a alimentação que estes animais recebem para 
que possam melhorar os índices produtivos e gerar maior rentabilidade 

para a atividade. Mas de nada adianta estarmos com uma alimentação rigidamen-
te balanceada e com animais de grande potencial genético, se não nos atentarmos 
a alguns fatores do ambiente físico dentro da propriedade os quais muitas vezes 
passam desapercebidos pela rotina da granja por se tratar de fatores difíceis de 
serem mensurados.

Além dos fatores genéticos, nutricionais e sanitários, o ambiente em que os 
suínos são confinados impactam diretamente sobre o seu desempenho. Portanto, 
nesta edição do jornal buscamos trazer de uma forma simples algumas medidas 
que podem ser adotadas em sua propriedade para tentar melhorar o local em que 
os animais são mantidos durante a fase de engorda no verão.

O suíno é um animal homeotérmico, capaz de utilizar alguns mecanismos para 
regular a sua temperatura corporal, sendo eficiente somente quando a tempera-
tura ambiente está dentro de certos limites. Portanto é importante que as instala-
ções tenham temperaturas ambientes próximas às das condições de conforto dos 
suínos. Nesse sentido, o aperfeiçoamento das instalações com adoção de técnicas 
e equipamentos de condicionamento térmico ambiente tem superado os efeitos 
prejudiciais de alguns elementos climáticos, possibilitando alcançar bom desem-
penho produtivo dos animais.

No período do verão temos condições mais propicias para o desenvolvimento 
de alguns patógenos, os quais se aproveitam do calor e umidade para se reproduzir, 
podendo gerar problemas sanitários para os animais, como é o caso das diarreias e 
das meningites, que se agravam em ambientes quentes e úmidos. Além disso, sob 
estresse térmico os suínos reduzem o consumo de ração. Em instalações onde não 
há mecanismos e a adoção de manejos para promover um ambiente de conforto 
térmico aos animais o desempenho produtivo na engorda fica prejudicado.

Portanto devemos criar um micro clima na instalação auxiliando os animais 
na manutenção da temperatura de conforto como a implantação de ventiladores, 
sistema de nebulização e arborização na tentativa de minimizar os impactos das 
altas temperaturas sobre o desempenho dos suínos. Estas são medidas que pro-
movem o aumento no fluxo de ar, auxiliando os animais na perda de calor e ainda 
retirando gases indesejáveis da instalação.

• Ventiladores
Quando se trata de suínos adultos, as altas temperaturas se tornam um grande 

problema nesta fase de criação pois há uma formação de grande quantidade de 
calor, gases e dejeções que poderão prejudicar o ambiente.  Como o suíno é um 
animal que só perde temperatura através da respiração ou do contato com super-
fícies quando confinados e sob estresse térmico tendem a se espojar sobre suas 
próprias fezes e urina na tentativa de perder calor.

Portanto a importância de manter sempre a instalação bem limpa e ventilada. 
Para o sistema de ventilação mecânica pode ser adotada a exaustão ou pressuri-

zação (ventilação negativa ou positiva). O correto dimensionamento do equipa-
mento de ventilação deve atender à demanda máxima de renovação de ar nos 
períodos mais quentes do dia.

• Aspersão
O sistema de aspersão oferece aos suínos melhora na ambiência. Através do 

nevoa de água lançada sob pressão na pocilga é possível que o microambiente 
para os suínos seja mais agradável. 

Assim, quando se umedece o corpo do animal utilizando aspersores, as gotas 
de água evaporam e, nesse processo, retiram calor da superfície corporal, aumen-
tando o conforto animal. A aspersão da água nos animais pode ser efetuada de 
diversas maneiras, desde a utilização de bicos de aspersão, gotejamento ou man-
gueira de jardim. Entre as formas de resfriamento com água, o sistema de aspersão 
é considerado o de maior eficiência.

• Sombreamento
O emprego de árvores altas produz micro clima ameno nas instalações, devido 

a projeção de sombra sobre o telhado. Para as regiões onde o inverno é mais in-
tenso as árvores devem ser caducifólias (que perdem suas folhas em determinadas 
épocas do ano). Assim, durante o inverno as folhas caem permitindo o aquecimen-
to da cobertura e no verão a copa das árvores torna-se compacta sombreando 
a cobertura e diminuindo a carga térmica radiante para o interior da instalação. 
Devem ser plantadas nas laterais da instalação e mantidas desgalhadas na região 
do tronco, preservando a copa superior. Desta forma a ventilação natural não fica 
prejudicada. O ideal é manter concomitantemente vegetação rasteira em volta da 
pocilga para que seja absorvida a radiação solar.

Portanto, se quisermos ter a máxima resposta da genética e da nutrição que 
temos disponível em nosso rebanho, temos que oferecer aos animais um ambien-
te confortável para cada fase de produção.

Artigo elaborado por Jozelito Morilhas Daneluz, Zootecnista. Departa-
mento de suinocultura.
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Nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro de 2015 o Campo Demonstrativo da Co-
percampos, será palco de mais uma edição do Dia de Campo, evento que 
é referência em difusão de tecnologias, troca de informações e conheci-

mento sobre o agronegócio. 
O ano de 2015 será especial, pois ficará marcado pelo aniversário de 20 anos 

do Dia de Campo e os 45 anos de fundação da Copercampos. De acordo com o 
coordenador do Campo Demonstrativo Copercampos, Engenheiro Agrônomo Fa-
brício Hennigen, além da difusão já tradicional da tecnologia do campo, atrações 

especiais também estão sendo programadas. “Estamos produzindo um resgate 
histórico das 20 edições do Dia de Campo. Os visitantes poderão conferir um pou-
co mais da história desse evento que se consagrou como um dos maiores do setor 
agrícola no sul do Brasil”, destaca Fabricio.

Conforme a Coordenadora de Comunicação e Marketing da Copercampos, 
Maria Lucia Pauli, o resgate histórico já iniciou e contará com fotos e vídeos. “Uma 
galeria será montada no Campo Demonstrativo. A ideia é ilustrar a trajetória do 
Dia de Campo e a história dos 45 anos de fundação da Copercampos no município.

Dia de Campo Copercampos completa 
20 anos em 2015

Evento realizado em 2014
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Acadêmicos da 9ª fase do curso de Agronomia da Universidade do Esta-
do de Santa Catarina - UDESC - de Lages, realizaram nesta sexta-feira 
(14) visita técnica à Copercampos em Campos Novos.

Na oportunidade os alunos, acompanharam palestra com os Engenheiros 
Agrônomos da Copercampos, Marcos André Paggi e Larissa Bones. O encontro 
ocorreu no auditório da cooperativa, e os acadêmicos puderam sanar dúvidas 
e obter mais conhecimento quanto ao trabalho desenvolvido pela cooperativa 
na área de produção de sementes.

Já as análises e testes realizados para pelo Laboratório da Copercampos, 

para comprovar a qualidade das sementes, foram explicados pela Engenheira 
Agrônoma e Coordenadora do Laboratório, Maria Luiza Guizzardi Carlesso.

Os alunos também conheceram as instalações da moderna Unidade de 
Beneficiamento de Sementes - UBS - localizada no Bairro Aparecida. A visi-
ta técnica também foi acompanhada pelo chefe da unidade 35, José Tadeu 
Guzatti.

Segundo a professora Cileide Maria Medeiros Coelho, do curso Técnico e 
Produção de Sementes, as visitas ocorrem há três anos e tem o objetivo de 
oferecer aos alunos um pouco da parte prática da área de atuação.

Alunos do curso de Agronomia da UDESC 
visitam a Copercampos
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Colheitas encerram antes do prazo previsto
A colheita das culturas de aveia, cevada e trigo devem encerrar antes do 

prazo previsto na região de Campos Novos. A informação é do depar-
tamento Técnico da Copercampos. A média de colheita estimada aos 

produtores filiados à Copercampos é de 65 sacas por hectare.
No entanto o resultado que sai da lavoura não tem agradado tanto o pro-

dutor da cultura de cevada. O aproveitamento do grão ficou abaixo do espe-
rado por área plantada.

De acordo com o Engenheiro Agrônomo, Marcelo Capelari, o ano com o 

clima atípico favoreceu a quebra na colheita da cevada. “Nos últimos meses ti-
vemos altos volumes de chuva e a água em excesso comprometeu a qualidade 
dos grãos. Além disso tivemos ocorrências de granizo e vento, o que também 
influenciou diretamente para a quebra nessa cultura”, salientou.

Já plantio de soja, Marcelo Capelari ressalta que está em ritmo acelerado 
e já atingiu cerca de 65% da área a ser plantada na região Campos Novos. “A 
expectativa é que teremos uma excelente safra.”

DIA DE
CAMPO

Local: Fazenda do Ipê
10 de dezembro de 2014

Você é nosso(a) convidado(a)
especial, contamos com

a sua presença!

Reprodução em Vaca Leiteira

Msc em Nutrição e Alimentação Animal e 
Doutorando em Zootecnia.

Palestrante: Eliton Weinert Carneiro - Médico Veterinário

11h30min
Pós-graduado em Bovinocultura de Leite - Coordenador técnico/comercial
da empresa Nutron/Cargil na área de Bovinos no Estado de Santa Catarina.

Palestrante: Douglas Soster - Zootecnista

PALESTRAS

14 horas
Assistente técnica comercial da empresa HIPRA Saúde Animal.
Palestrante: Maria Rosa Pereira Andrade - Zootecnista

15h30min
Especialista em Bovinocultura de Leite, Pós-graduado em Nutrição Animal
e Melhoramento Genético, Msc em Administração Leiteira - Gerente
Técnico Da ALLTECH na área de Ruminantes para América Latina.

Palestrante: Winston Giardini - Zootecnista

A partir das 9h30min

Realização:
Participantes:

- Pfizer
- Dow Agroscience
- Agroceres Sementes
- Nutron/Cargil
- LG Sementes
- Basso Pancote
- Terranálises

- Vallé
- Diplomata
- Merial
- Grasp
- MTS
- Alltech

- Tortuga
- Dekalb
- Ordemilk
- Sec. Agricultura
  Campos Novos
- Rações e concentrados
  Copercampos

Criação de Bezerras e Novilhas

10h15min

Qualidade do Leite

Manejo e Novas tecnologias na nutrição de Ruminantes


