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Estamos finalizando mais um período de colheita, na região 

de Campos Novos, a produção está praticamente toda co-
lhida, e obtivemos uma boa qualidade e produtividade nas 

culturas de soja e milho. Os produtores trabalharam juntamente 
com a equipe técnica da Copercampos de forma correta fazendo 
a aplicação de diferentes tecnologias disponíveis garantindo as-
sim um ótimo resultado.

No dia 02 de maio a Copercampos realizou o primeiro sorteio 
de cinco vales-compras de R$ 500,00, referente ao sorteio men-
sal, que ao final terá sorteado 45 vales-compras em cada uma 
das promoções que são alusivas aos 45 anos de fundação da co-
operativa. As campanhas contemplam associados, funcionários 
e clientes dos Supermercados, Lojas Agropecuárias e Postos de 
Combustíveis da Copercampos

Destacamos também a campanha “Maio Amarelo: Atenção 
Pela Vida”. A ação é um investimento na vida humana, que terá 
a duração de um mês e contará com atividades educativas e de 
conscientização sobre o trânsito, onde serão realizadas palestras 
em todos os setores da cooperativa e um treinamento de direção 
defensiva voltado aos funcionários.

Ressaltamos ainda a produção de sementes de soja, atividade 
em que a Copercampos é referência em qualidade. Nossos sócios 
multiplicadores mais uma vez se dedicaram para a produção de 
uma semente de excelente qualidade com alta germinação e 
vigor, além de todo o cuidado no campo, as sementes também 
passam por um rigoroso processo de testes e análises no labora-
tório da cooperativa, para que o produtor possa ter a segurança e 
garantia de adquirir um produto de alta qualidade.

E diante da instabilidade econômica que afeta o Brasil, refor-
çamos mais uma vez aos associados que precisamos reduzir cus-
tos, trabalhar com segurança, mantendo a qualidade e o compro-
misso da marca Copercampos.

Com a proposta de melhorar a estrutura de planejamento e orçamento, es-
treitar o relacionamento com associados em geral, alcançar metas estraté-
gicas e aprimorar o conhecimento de seus clientes e mercado de atuação, 

a Copercampos lança na quinta-feira dia 21 de maio, o Programa Copergestor 
Safra 2015/16.

Participam do Programa, Engenheiros Agrônomos e Técnicos Agrícolas que 
prestam assistência técnica agrícola aos parceiros da Copercampos e equipes 
de venda das Lojas Agropecuárias. A reportagem completa sobre o evento você 
acompanha na próxima edição do Jornal Copercampos.

Copercampos lança Programa Copergestor

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

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

Política da Qualidade
As unidades de negócios da Copercampos e seus 

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

Luiz Carlos Chiocca, Diretor Presidente da Copercampos
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A Copercampos realizou no sábado dia 02 de maio o primeiro sorteio da Pro-
moção Aniversário Premiado. Os sorteios ocorreram às 09h na loja do Su-
permercado do bairro Aparecida, às 09h30min no Posto de Combustíveis e 

às 10h na Loja Agropecuária Copercampos. Foram sorteados cinco vales-compras 
de R$ 500,00 em cada promoção. Confira os ganhadores:

Aniversário Premiado Copercampos - Supermercados:
Ganhadora: Leila Miazzi
Endereço: Campos Novos
Filial: Supermercado - Centro

Ganhadora: Elizete da Rosa Becker
Endereço: Campos Novos
Filial: Supermercado - Centro

Ganhadora: Gerusa L. dos Santos
Endereço: Campos Novos
Filial: Supermercado - Bairro Aparecida

Ganhadora: Rafaela Deporte
Endereço: Campos Novos
Filial: Supermercado - Bairro Aparecida

Ganhador: Flávio Antônio Santos
Endereço: Capinzal
Filial: Supermercado - Centro

Aniversário Premiado Copercampos - Posto de Combustíveis:
Ganhadora: Ilsa Cristina G. P. Bilck 
Endereço: Campos Novos

Ganhador: Célio Pelozato
Endereço: Celso Ramos

Ganhadora: Luci Antunes
Endereço: Campos Novos

Ganhador: Henrique Bilck
Endereço: Campos Novos

Ganhadora: Juscelina Leite Santos
Endereço: Campos Novos

Aniversário Premiado Copercampos - Lojas Agropecuárias:
Ganhador: Henrique Bilck
Endereço: Campos Novos
Filial: Insumos Matriz - Campos Novos

Ganhador: Nilson Antônio Camargo
Endereço: Curitibanos
Filial: Loja Agropecuária - Curitibanos

Ganhador: Henrique Bilck
Endereço: Campos Novos
Filial: Insumos Matriz - Campos Novos

Ganhador: Arno Steffen Amaral
Endereço: Otacílio Costa
Filial: Loja Agropecuária - Otacílio Costa

Ganhador: Carlos Feliciano Carneiro
Endereço: Celso Ramos
Filial: Loja Agropecuária - Campos Novos

A Promoção Aniversário Premiado, é válida para as Lojas Agropecuárias, Posto 
de Combustíveis e Supermercados e contará com o sorteio de três automóveis, 
três motocicletas e 135 vales-compras de R$ 500,00 cada, aos associados, clientes 
e funcionários das Lojas Agropecuárias e Insumos, Posto de Combustíveis e Super-
mercados Copercampos. Ao todo serão distribuídos R$ 400 mil em prêmios.

Vale destacar que o sorteio foi realizado com a anuência de associados e clien-
tes e que todos os cupons, inclusive os sorteados voltaram para as urnas e seguem 
até o sorteio final da promoção que será realizada no dia 24 de dezembro de 2015.

Próximo sorteio será dia 01 de junho, no mesmo horário e locais. Serão 5 
vales-compras de R$ 500,00 cada, por promoção. Faça suas compras, deposite 
os cupons nas urnas e concorra.

Copercampos realizou o primeiro sorteio da Promoção 
Aniversário Premiado 

Institucional •

Sorteio realizado com a participação de clientes 
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Com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de 
mortes e feridos no trânsito, a Copercampos através da CIPA e do Setor 
Segurança e Medicina do Trabalho, lançou a campanha “Maio Amarelo: 

Atenção Pela Vida”. Para dar início a ação social, a equipe realizou no sábado dia 
02 de maio uma ação de conscientização no centro da cidade, com a distribuição 
de material informativo na Praça Lauro Muller, centro de Campos Novos, onde 
foram distribuídos folders e adesivos aos motoristas.

A campanha terá duração de um mês e contará com atividades educativas e 
de conscientização sobre o trânsito. “Durante este mês serão realizadas palestras 
em todos os setores da cooperativa com a distribuição de uma cartilha, e treina-
mento de direção defensiva voltado aos funcionários. Já com os alunos das esco-
las municipais será realizado um concurso de desenhos”, informa a Engenheira 
de Segurança do Trabalho da Copercampos, Vanessa Marin Kettenhuber.

Conforme o Diretor Presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca, a cam-
panha é um investimento na vida humana.  “A conscientização e a educação são 
essenciais para que tenhamos um trânsito mais harmonioso e seguro”.

No último mês de abril, a Copercampos premiou os alunos classificados na 
etapa estadual do 8º Prêmio Nacional de Redação do Programa Cooper-
jovem. A cerimônia de premiação foi realizada nos dias 16 e 22 de abril.

Em Santa Catarina, 9.579 alunos de 54 escolas do programa Cooperjovem se 
inscreveram no prêmio, sendo 3.690 na categoria I (4º e 5º ano) e 5.889 na cate-
goria II (6º ao 9º ano). Um total de 233 redações, sendo 126 da categoria I e 107 da 
categoria II, foram julgadas pela Comissão Estadual do Sescoop/SC. 

Três alunos das escolas parceiras do Programa Cooperjovem de Campos No-
vos classificaram-se entre as dez melhores redações da categoria I (4º e 5º ano) em 
Santa Catarina. Confira:

4º Lugar - Talia Viana Pires, da EIM Encruzilhada, trabalho coordenado pelas 
professoras regentes Almerinda Antunes de Oliveira Korbi e Vera Lucia Matos Lago 

5º Lugar - João Rodrigo Correia Mai, do GEM Jardim Bela Vista JBV, trabalho 
coordenado pela professora regente Eunice Terezinha Stefanes Berudtt 

9º Lugar - Amanda Lueyne Marques, da EMEF Santa Júlia Billiart, trabalho coor-
denado pela professora regente Maria Margareth de Souza Pereira.

Estiveram presentes na entrega da premiação, professores e alunos das esco-
las, pais dos alunos premiados e as Coordenadoras do Programa Cooperjovem na 
Copercampos Sinclair Pisani Zotti e Luciane Maria Batista Antunes.

• Institucional

Ação contou com a distribuição de folhetos
informativos no centro de Campos Novos

Copercampos premiou os alunos classificados na etapa estadual

Copercampos lançou campanha “Maio Amarelo: 
Atenção Pela Vida”

Copercampos fez entrega de prêmios aos alunos 
classificados em concurso de redação
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Com o objetivo de levar informações e conhecimentos para os produto-
res de alho da região de Curitibanos, a Copercampos em parceria com a 
Syngenta promoveu no dia 28 de abril, palestra técnica sobre a “Cultura 

do Alho”. O encontro realizado na sede da Associação Atlética da Copercam-
pos no município de Curitibanos, reuniu cerca de 50 pessoas entre produtores 
de alho da região e engenheiros agrônomos.

A palestra ministrada pelo Engenheiro Agrônomo, Marco Antônio Lucini, 
abordou recomendações técnicas para o manejo integrado de pragas e do-
enças da cultura do alho, rotação de cultura, além do sistema de produção e a 
tecnologia aplicada em campo.

De acordo com o Engenheiro Agrônomo, o consumo de alho no Brasil é 
de 21 mil toneladas/mês ou 2,1 milhões de caixas de 10 Kg como o bulbo é 
comercializado. “A China é o maior fornecedor, com 40% da oferta. A produção 
nacional abastece 35% do consumo e os demais 25% são supridos com alhos 
argentinos. A produção de alho de Santa Catarina abastece o mercado nacio-
nal por apenas vinte dias”, enfatiza Marco Antônio Lucini

Encontro realizado na sede da Associação Atlética
da Copercampos no município de Curitibanos

Institucional •

A cultura do alho em pauta na Copercampos

Encontro realizado no último mês de março na sala de reuniões da matriz 
Copercampos, debateu o fomento da cultura de cevada na cooperativa. Da 
Copercampos, participaram da reunião, produtores, diretores executivos, 

gerentes e engenheiros agrônomos, além de representantes da Cooperativa Agra-
ria Agroindustrial.

Em pauta esteve o envolvimento das equipes das gerências comercial e opera-
cional no treinamento e preparo da equipe envolvida na classificação e beneficia-
mento e a excelente qualidade de cevada produzida pela cooperativa.

Ainda durante o encontro foi avaliado o recebimento de cevada referente ao 
ano de 2014, onde os resultados atenderam às expectativas apesar dos problemas 
climáticos registrados nos últimos anos. Ficou definido que serão cultivados 700 
hectares de cevada nesta safra.

Encontro discutiu a cultura da cevada

A Syngenta levou um grupo formado por 37 profissionais, representantes de 
cooperativas brasileiras, para participarem do Syngenta - Aliança - ECOA 
2015 nos Estados Unidos. O evento, foi realizado entre os dias 18 e 24 de 

abril, em Nova York. O Diretor Executivo da Copercampos, Clebi Renato Dias, foi 
um dos integrantes do grupo participante do ECOA 2015.

Durante o evento, os participantes tiveram a oportunidade de participar de 
palestras e debates sobre temas ligados ao campo e também sobre política inter-
nacional, estratégia, gestão de riscos e análise de mercado, entre outros.  “Duran-
te os sete dias do evento participei de sete palestras envolvendo diversos temas 
relacionado a área agrícola e econômica, com o intuito de antecipar os próximos 
movimentos da Economia Mundial e planejamento para crescimento e desenvol-
vimento das Empresas ligadas ao Agronegócio. Posso destacar que o evento foi 
nota dez, principalmente pelos desafios e oportunidades que teremos para os 
próximos anos muito abordado por todos. Os professores da Purdue University 
de alto nível transmitiram suas visões de mercado, tendências e preocupações, 
passando uma mensagem de que o Planejamento Estratégico é o caminho para o 
atingimento dos resultados”, enfatizou Clebi.

Clebi Renato Dias participou de evento internacional da Syngenta
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Integrantes da Associação dos Produtores de Soja de Santa Catarina - Aproso-
ja SC - estiveram reunidos no dia 13 de maio na sede da Associação do Banco 
do Brasil - AABB - em Campos Novos discutindo assuntos relacionados aos 

produtores associados.
O objetivo da reunião foi traçar as metas para o ano, estabelecer estratégias 

para buscar apoio político a fim de criar Lei que autorize a cobrança de recursos 
para a manutenção da associação e desenvolvimento de atividades em defesa 
dos produtores de soja e milho, e também o apoio a programas sociais e am-
bientais que venham beneficiar a comunidade.

Além disso foram aprovados novos sócios e definiu-se que as próximas reu-
niões serão realizadas em outras regiões do Estado em busca de fortalecimento 
da Associação e aumento do número de sócios. 

Ainda durante o encontro foi divulgado o Congresso Brasileiro de Soja que 
acontecerá de 22 a 25 de junho em Florianópolis, no qual o presidente Claudio 
Hartmann e o vice irão representar a entidade.

• Institucional

Com o intuito de atender a legislação vigente e as alterações de leis impostas 
pelo Governo, que hoje são em média 03 (três) alterações por dia, o Con-
tribuinte sente-se obrigado a adotar medidas e procedimentos que trarão 

segurança nas suas operações, com alterações em seus sistemas de informática, 
contábil e fiscal, para se adequar e atender as exigências impostas pelo Fisco. 

Com a recente LEI nº 16.597 de 19 de janeiro de 2015, e alterações na Porta-
ria nº. 233/2012 que traz grandes mudanças na distribuição e novos critérios da 
apuração do Movimento Econômico aos Municípios, onde passou a ser atribuí-
do 90% do valor efetivo da exportação ao Município Produtor e os 10% fica para 
o Município que emitiu a nota fiscal e efetuou a exportação, isso tem reflexos 
diretamente para nossos produtores rurais, que passam a ter maior responsabi-
lidade no controle e movimentação da sua produção agropecuária, que deverão 
ter suas propriedades rurais devidamente cadastradas e atualizadas, com a ins-
crição de Produtor Rural em cada município que produza, com isso os municí-
pios passaram a fiscalizar e cobrar a prestação de contas dos blocos de produtor 
a cada 60 dias da retirada.

É importante o produtor rural ter seu cadastrado atualizado?
De acordo com o Coordenador Contábil e Fiscal da Copercampos, Valtoir 

Scolaro, a maior parte das operações efetuadas pelos produtores está amparada 
por isenção, diferimento ou suspensão do ICMS. “Ou seja, o imposto não é pago, 
ou, é pago pela pessoa que recebeu o produto em etapa posterior. Com o re-
gistro, o produtor terá a sua própria nota fiscal e estará legalizando a venda dos 
seus produtos. Orientamos para que não entreguem seus produtos sem emis-
são da Nota Fiscal de Produtor, ela serve para comprovar os seus rendimentos e 
a sua produção. Também para seu Município a NFP é importantíssima, é através 
destes documentos que é calculado o montante do ICMS que retorna para o seu 
Município, do montante arrecadado a título de ICMS, 25% do valor retorna para 
o Município de origem”, explica. 

A inscrição no cadastro de contribuintes é obrigatória para as pessoas física, 

Produtor Primário que se dedica à produção agrícola, animal ou extrativo-ve-
getal que promoverem operações relativas à circulação de mercadorias ou que 
estiverem legalmente obrigadas ao recolhimento do imposto.

“Orientamos os produtores rurais que dirijam-se até a Prefeitura do muni-
cípio onde tem atividade rural, efetue seu cadastro ou atualize, e depois disso 
procure o setor de Cadastros da Copercampos, para a atualização destes dados 
da sua propriedade rural dentro do nosso sistema, que será obrigatória para a 
emissão das Notas Fiscais Eletrônicas”, informa o Coordenador Contábil e Fiscal 
da Copercampos, Valtoir Scolaro.

 “Alertamos aos nossos produtores que nossas filiais que recebem a produ-
ção rural, poderão receber somente com a apresentação  da nota de produtor 
que acompanha a carga desde a saída da sua fazenda até a unidade de recebi-
mento, com a conferencia do número de Inscrição e de qual município de ori-
gem pertence, com esses dados deverá ser emitira a nota fiscal eletrônica, que 
será obrigatoriamente vinculada sempre a uma nota fiscal de produtor, onde o 
Fisco terá conhecimento instantaneamente da operação.  Caso contrário, o pro-
dutor ficará responsável pelo pagamento do ICMS na alíquota de 17% para cada 
nota de produtor não emitida. Portanto toda vez que sair carga de sua proprie-
dade rural emita a nota fiscal de produtor”, destaca Valtoir.

Com estas alterações vigentes os Estados e os Municípios terão maior au-
tonomia de acompanhar, fiscalizar e notificar, através das Associações dos Mu-
nicípios, representantes dos Municípios e Secretaria da Fazenda, constatado 
alguma irregularidade, a Secretaria da Fazenda dará o prazo legal de 05 (cinco) 
dias para o produtor fazer a regularização ou o pagamento do “ICMS sonegado”.

“Em resumo, sempre pensando preventivamente em evitar transtornos fu-
turos, alertamos aos nossos produtores para que sempre estejam com os seus 
cadastros devidamente atualizados também na Copercampos e que sempre 
emitam a nota fiscal de produtor carga a carga, conforme seu município produ-
tivo. O cadastro de propriedade rural correto é a base de tudo, que alimenta o 
sistema de informações”, finaliza Valtoir Scolaro.

A importância do Cadastro de Propriedade Rural e a 
emissão da Nota de Produtor Rural - (NFP)
É importante o produtor rural ter seu cadastro atualizado?

Aprosoja realizou reunião em Campos Novos

Município que emitiu a nota fiscal e efetuou a exportação,
isso tem reflexos diretamente para produtores rurais

Reunião foi realizada no dia 13 de maio
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Comentário elaborado no dia 19 de maio de 2015. 

MERCADO DE TRIGO
INTENÇÕES DE PLANTIO: Na região de abrangência da COPERCAM-
POS estima-se uma redução de 20% na área de plantio.
COMERCIALIZAÇÃO: Da safra 2014, colhida em novembro/dezem-
bro, ainda restam somente 9,10% para o produtor negociar. Da co-

lheita até hoje os preços oscilaram entre R$ 30,00 a R$ 36,00 por saco oportuni-
zando em resumo geral uma boa comercialização, galgada principalmente nas 
boas produtividades conseguidas, que melhoraram o resultado econômico da 
lavoura de 2014.
TENDÊNCIAS:
A comercialização de Trigo sempre foi complicada e a COPERCAMPOS sempre 
deu todo o suporte aos produtores, mas se realmente o país chegar aos 7 mi-
lhões de toneladas poderemos ter sérios problemas de liquidez na comercia-
lização da próxima safra. Principalmente com a recuperação da safra do Rio 
Grande do Sul que devido a problemas climáticos em 2014 teve sua produção 
rebaixada de 3,20 para 1,51 milhões de toneladas e estimando para 2015 um 
volume de colheita de 2,70 milhões de toneladas – (conforme relatório da Co-
nab de maio de 2015 acima), e que dará ao mercado do sul do país uma tendên-
cia baixista. O GOVERNO divulgou os novos preços mínimos para 2015 que não 
satisfazem o produtor, principalmente pelo aumento no Custo de Produção 
um dos fatores que desestimularam o produtor da nossa região no plantio da 
cultura.
PREÇO: praticado na COPERCAMPOS para o produto disponível está em R$ 33,00 
por saco de 60 quilos para o trigo pão tipo 1 com pagamento em 30 dias.

CONAB – ESTIMATIVA DE PLANTIO DE PRODUÇAO DE TRIGO NO BRASIL.

PREÇOS MÍNIMOS PARA O TRIGO – SAFRAS 2014 E 2015/2016

MERCADO DE MILHO
COLHEITA: Caminhando para finalização em toda a região atingindo o 
percentual de 93%. COMERCIALIZAÇÃO:  Os produtores da COPERCAM-
POS comercializaram até o momento 31,2%, restando ainda 68,80% para 
negociar.

NEGÓCIOS: O mercado de milho está num momento de estagnação em Santa Catari-
na, na COPERCAMPOS poucos negócios foram realizados nesse mês de maio em virtu-
de da baixa dos preços. Mesmo com preços bem superiores aos praticados em outros 
estados o produtor Catarinense não aceitou a baixa e prefere aguardar um melhor mo-
mento para realizar a comercialização, situação que não tem no momento nenhum 
sinal de ser possível pela grande oferta de produto disponível ofertada no mercado. 
As cotações nos últimos dois meses caíram vertiginosamente e somadas a dificuldade 
na comercialização deixam os produtores preocupados com as próximas negociações. 
TENDÊNCIAS: 
Milho – Safrinha - O acompanhamento das noticias quanto ao desenvolvimento da 
cultura do milho, principalmente no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, deverá 
ser rotina diária dos principais operadores do mercado. O pessoal da COPERCAMPOS 
que esteve em viagem pela região confirma pelo aspecto das lavouras visitadas a 
perspectiva de uma excelente safrinha. O que poderá amenizar a comercialização é a 
exportação caso contrário os estoques impactaram nos preços e travaram ainda mais 
o mercado. O câmbio é fator preponderante para alavancar as exportações, e com a 
instabilidade política poderá oscilar e se voltar aos níveis de abril onde chegamos a R$ 
3,25 por U$1,00 poderá ser a salvação da lavoura. 
Plantio nos Estados Unidos – Os trabalhos de plantio estão adiantados em relação a 

2014 atingindo a área de 85%. Com uma previsão climática favorável e com uma safra 
prevista para colheita de 346 milhões de toneladas deixa o mercado tranquilo com 
tendência dos preços em Chicago oscilarem entre US$ 3,50 a 4,00 por bushel.
PREÇO: NA COPERCAMPOS o preço ao produtor está em R$ 22,00 o saco de 60 quilos, 
para pagamento com 30 dias. 
CONAB – MAIO 2015 – ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE MILHO SAFRINHA.

MERCADO DE SOJA
COLHEITA: Praticamente encerrando em toda região de atuação da CO-
PERCAMPOS com 96% colhidos. Ressaltamos a boa produtividade obti-
da pelos produtores nessa safra atingindo uma média de 63 sacos por 
hectare, e muitos fecharam suas áreas com mais de 70 sacos por hectare. 

COMERCIALIZAÇÃO: Os produtores comercializaram até o momento 54,90%, res-
tando o volume 45,20% para venda.
NEGÓCIOS: Bons volumes foram negociados nesse mês de maio, produtores apro-
veitaram o repique de mercado e venderam a R$ 60,00 no início do mês, hoje os 
preços estão R$ 2,00 a menos a R$ 58,00 por saco. Existe ainda um bom volume a ser 
negociado e apesar das tendências negativas os produtores acreditam em melhora 
nas cotações para liquidarem os volumes disponíveis.
TENDÊNCIAS: 
Muita coisa poderá acontecer e muitas especulações são feitas sobre:
- Câmbio no Brasil – Que nível ficará daqui para frente – R$ 3,00 a 3,40?
- Confirmação da produção obtida na América do Sul – Brasil, Argentina, Paraguai 
etc, com milhões de toneladas, números finais;
- Importações da CHINA com aumento de 5,5% a mais que 2014, estimada em 77,00 

milhões de toneladas.
- Confirmação do ESTOQUE FINAL MUNDIAL RECORDE de 96,22 milhões de tonela-
das 2015/16;
- Como continuará e terminará o plantio nos USA. 
- Situação climática nos Estados Unidos.
- Intenções de plantio da safra de verão na América do Sul – Brasil, Argentina.
- O USDA do dia 12 de maio, estimou em 104,78 milhões de toneladas a safra que está 
em fase de plantio com colheita entre setembro e novembro de 2015;
USDA RELATÓRIO DO DIA 12.MAIO.2015 – SAFRAS 2014/15 E 2015/2016

PREÇO: O preço para o produto disponível na COPERCAMPOS – balcão - para a soja 
está em R$ 58,00 por saco de 60 quilos com pagamento em 03 dias.



08

O Setor de Insumos da Copercampos está entre as distribuidoras/revendas parcei-
ras do Programa de Pontos Bayer, que é o maior e mais abrangente Programa de 
Relacionamento do segmento Agrícola do Brasil que dá Pontos para os clientes 

que compram produtos Bayer CropScience. Para cada R$ 1,00 comprado em produtos 
Bayer, o cliente ganha 1 Ponto.

Para ganhar Pontos, basta comprar produtos da Bayer CropScience (Agrícola) e so-
licitar os Pontos cadastrando as Notas Fiscais de compra no Portal através do endereço 
eletrônico www.pontos.bayer.com.br e aguardar a validação das Notas Fiscais cadas-
tradas. Os pontos são válidos por 3 anos, podendo ser transferidos para outras contas e 
complementados em dinheiro.

O Programa estará aberto para todo e qualquer produtor agrícola sem restrição e 
está sendo desenvolvido pela BAYER. Os Pontos acumulados são utilizados, mediante 
resgates, para desconto e/ou benefício na aquisição de produtos e serviços oferecidos 
por meio do Portal da Internet.

• Agronegócio

Workshop debateu o “Futuro do 
Agronegócio” no Brasil

Associados e clientes da Copercampos podem participar 
do Programa de Pontos Bayer

A Copercampos em parceria com a Dow AgroSciences realizou no dia 22 de 
abril na Associação Atlética da cooperativa, workshop com o tema “Uma 
Leitura do Futuro do Agronegócio” ministrado pelo Engenheiro Agrônomo, 

Professor e Doutor, Marcos Fava Neves, da Universidade de São Paulo (USP). O evento 
reuniu produtores associados, engenheiros agrônomos e integrantes do Comitê Tec-
nológico da Copercampos, além de representantes da empresa Dow AgroSciences.

Durante o encontro, Marcos Fava Neves, classificou como desafiador o cenário 
da agricultura brasileira para 2015/2016. “As safras 2014/15/16 serão desafiadoras, 
após anos de bonança em preços, a rentabilidade da produção de grãos deverá cair 
face principalmente a grandes safras no mundo, notadamente nos EUA, e expectati-
vas também de bons plantios e produções nos países do Mercosul, além disso outras 
situações podem atrapalhar a conquista de mercados pela agricultura brasileira: o 
aumento dos custos de se produzir no Brasil, que teve contrapartida no aumento de 
preços das commodities, mas é um quadro preocupante quando os preços caem e 
nas perspectivas futuras”, enfatiza.

Entre as soluções apontadas pelo Professor e Doutor, Marcos Fava Neves, estão 
importantes estratégias de no modelo que ele chama de criação, captura e com-
partilhamento de valor (CCCV). “Essas estratégias estão ligadas à ações coletivas 
horizontais (empresas da mesma indústria) e verticais (da mesma cadeia produtiva), 
ações com empresas não relacionadas; fortalecer as associações setoriais e entida-

des de representação, participar de cooperativas, criar a fortalecer consórcios e alian-
ças estratégicas, entre outras formas de trabalho cooperativo. Melhorar a cadeia de 
suprimentos via montagem de centrais de compras, ações conjuntas em produtos/
marcas/embalagens e serviços, canais de distribuição e vendas, comunicação, preci-
ficação, entre outras. É uma área onde o agro brasileiro tem muito a melhorar. Estas 
seriam então as contrapartidas, ou as estratégias do setor privado para um agrone-
gócio brasileiro cada vez mais competitivo.

O Professor e Doutor, Marcos Fava Neves, observou também que o agronegócio 
brasileiro será fundamental para o desenvolvimento econômico do país nos pró-
ximos anos. “Apesar de um 2015/2016 muito difíceis, acredito que com ações ade-
quadas nos ambientes públicos e privados para redução dos custos de produção no 
Brasil e melhoria na utilização de recursos, listados no item anterior, temos condições 
de continuar avançando sustentavelmente em direção à mais produção e mais ex-
portações. O agronegócio não é a única, mas sem dúvida é a maior chance aberta à 
sociedade brasileira para inserção mundial nos próximos 30 anos, promovendo com 
isto o desenvolvimento econômico, social e ambiental de nossa sociedade”.

Também participaram do evento o Diretor Vice-presidente da Copercampos, 
Claudio Hartmann, o Diretor Executivo, Laerte Izaias Thibes Junior, e os Engenheiros 
Agrônomos, Fabricio   Jardim Hennigen, Larissa Fatima Bones, Mirela Rosseto Ber-
toncello e Solimar Zotti.

Durante o encontro, Marcos Fava Neves, classificou como 
desafiador o cenário da agricultura brasileira para 2015/2016

O Programa estará aberto para todo
e qualquer produtor agrícola
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Foi inaugurado no sábado dia 09 de maio, o Ginásio de Esportes, Ivar An-
tônio Machado. O local será destinado a atividades de educação física 
dos alunos da Escola Novos Campos e Itinerante. A homenagem se deu 

através da indicação do vereador Nelson Carafa (PMDB), aprovada pelo Legis-
lativo e reconhecido pelo Executivo.

Ivar Antônio Machado trabalhou durante 28 anos na Copercampos. Devido 
ao crescimento e a expansão em novas áreas de negócio conquistadas pela 
cooperativa, Ivar assumiu em 1º de maio de 2003 a função de Diretor Executi-
vo. Com grande potencial de criatividade, empenho e dedicação, desenvolveu 
inúmeros projetos e foi um dos idealizadores do programa de Fidelidade e 
Bonificação de Sementes, programas que valorizam os associados e fazem da 
Copercampos uma cooperativa de sucesso.  

Além do trabalho dedicado a cooperativa, Ivar também teve participação 

ativa na Associação Atlética Copercampos, onde foi por duas vezes Vice-presi-
dente e Presidente nos anos de 1985 e 1990. Ivar Antônio Machado faleceu no 
dia 31 de maio de 2009.

A inauguração foi prestigiada por autoridades locais, professores e direção 
das escolas, familiares de Ivar e contou com a presença dos Diretores Executi-
vos da Copercampos, Clebi Renato Dias e Laerte Izaias Thibes Junior, e o Ge-
rente Financeiro, Ilceu Luiz Machado (Coutinho) e o Coordenador de Auditoria 
e Vereador, Nelson Carafa.

Inaugurado Ginásio de Esportes Ivar Antônio Machado

Ivar Antônio Machado trabalhou
durante 28 anos na CopercamposInauguração ocorreu no dia 09 de maio

Homenagem •



10

Com produção superior a 50 mil toneladas por ano, a Copercampos produz 
sementes fiscalizadas e certificadas de soja. Localizada em uma região com 
clima favorável para a produção de sementes, a Copercampos realiza altos 

investimentos na melhoria dos processos das unidades de beneficiamento. Uma 
equipe de Agrônomos e técnicos acompanham os campos de produção visando 
sementes de alta qualidade.

No próprio laboratório de análises de sementes são realizados todos os testes 
necessários para a comercialização e comprovação da qualidade das sementes.

Para se ter uma ideia da credibilidade da Copercampos no mercado de se-
mentes, em 2014 a cooperativa bateu recorde em faturamento de sementes e no 
volume de produção, com mais de 72 mil toneladas de sementes e faturamento 
superior a R$ 173 milhões. Destaque para a semente de soja, com faturamento 
superior a R$ 147 milhões e 67 mil toneladas de sementes. 

Já para 2015 de acordo com o Diretor Executivo da Copercampos, Laerte Izaias 
Thibes Junior, é que a média do último ano se mantenha em relação ao volume 
de produção de semente de soja, ficando em aproximadamente 65 mil toneladas.

Laboratório de Análises

É evidente que para se obter uma lavoura de alta performance, inicialmen-
te é de extrema importância a escolha de uma boa semente com uma 
qualidade elevada de germinação e vigor, livres de doenças e sementes 

invasoras.
Pensando nisso a Copercampos conta com seu próprio Laboratório de 

Análises de Sementes - LAS - desde 23 de julho de 1988 para realização de aná-
lises necessárias e comprovação da qualidade das sementes. De acordo com a 
Engenheira Agrônoma do LAS Copercampos, Maria Luiza Guizzardi Carlesso, 
o laboratório está legalmente constituído e autorizado para atuar na atividade 
de análise de sementes e sanidade, sob a inscrição no Registro Nacional de 
Sementes e Mudas - RENASEM N° SC-00490/2006. Está autorizado a proceder 
as análises e expedir Boletins de Análise de Sementes e Informações de Resul-
tados com citação dada pela portaria ministerial. 

Segundo a Bióloga Vanessa Pezzini Scalon, o principal objetivo do LAS é 
assegurar que as atividades sejam conduzidas com qualidade e em confor-
midade com as boas práticas profissionais, a partir de uma equipe treinada, 
visando à satisfação dos clientes, na busca contínua de melhoria. Vanessa res-
salta ainda que o laboratório realiza as análises de sementes com qualidade e 

de acordo com a NBR ISS/IEC 17025:2005.
Entre as análises realizadas no LAS Copercampos estão o teste de Germina-

ção, Análise de Pureza, Peso de Mil Sementes, Exame de Sementes Infestadas, 
Teste de Tetrazólio, Determinação de Outras Sementes por número, Teste de 
Envelhecimento Acelerado, Detecção de Organismo Geneticamente Modifica-
do - OGM e Teste de Sanidade de Sementes.

Unidades de Beneficiamento de Sementes

As tecnologias disponíveis são fundamentais para obter sementes de 
alta qualidade e estão relacionadas com diversos fatores, como o ma-
nuseio das sementes, secagem, classificação, esfriamento dinâmico e 

logística do ensaque.
Nesse sentido a Copercampos conta com sete UBS’s específicas para traba-

lhar no beneficiamento de sementes das mais variadas culturas desenvolvidas 
pela cooperativa. Com capacidade de processamento de 20 toneladas /hora 
de sementes de soja, a UBS do Bairro Aparecida é referência no sistema de be-
neficiamento da cooperativa, sendo a mais ágil unidade da cooperativa. 

Com armazéns específicos para depósito de sementes, a Unidade 35 - Bair-
ro Aparecida - apresenta capacidade estática de armazenagem de 480 mil sa-
cos/40 kg de sementes de soja, além dos outros armazéns destinados a depó-
sito de soja para consumo. 

A UBS do Bairro Aparecida conta com uma Central de Tratamento de Se-

• Produção de Sementes

Sementes Copercampos: Padrão e qualidade 
nas sementes de soja

No próprio laboratório de análises de sementes são realizados
todos os testes necessários para a comercialização
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11 
mentes - CTS, que garante uma maior qualidade aos tratamentos industriais 
de sementes adquiridas pelos agricultores da região e também clientes de ou-
tras regiões do Brasil.

Para garantir a oferta de novas variedades no mercado e genética das se-
mentes, a Copercampos mantêm parcerias com as Instituições de Pesquisa 
Embrapa, Fundação Meridional, Coodetec, Nidera, Syngenta, Brasmax e Mon-
soy, multiplicando sementes para os obtentores Coodetec, Nidera, Syngenta e 
Nexsem na produção de classes superiores.

Produtividade recorde

De acordo com o Diretor Executivo, Laerte Izaias Thibes Júnior, a produ-
ção de sementes em 2014, reflete a técnica e a profissionalização da agri-
cultura. “Todos os anos, novidades surgem e os associados da coopera-

tiva, buscam através da aplicação destas tecnologias nas lavouras as melhores 
opções para uma produção de sementes com qualidade cada vez melhor. Desde 
a semeadura, tratos culturas e os cuidados na colheita, muitos são os desafios e 
todos estão cumprindo com o seu papel e produzindo com tecnologia e eficiên-
cia as sementes que irão gerar lucratividade para agricultores de soja de todo o 
país e também do exterior.” Comentou Laerte Izaias Thibes Júnior. 

Segundo o Coordenador do Departamento Técnico, Engenheiro Agrôno-
mo Marcos Schlegel, o ano foi excelente para produção de sementes. “Tive-
mos uma ótima safra, produzimos semente de excelente qualidade com alta 
germinação e vigor. Através do Laboratório de Análise de Sementes da coope-
rativa, realizamos testes para que apenas as sementes com altos índices quali-
tativos possam ser comercializadas.” ressaltou Schlegel. 

“O alto índice de germinação obtido nas sementes produzidas pela Coper-
campos são influenciadas pelo clima, temperaturas amenas e altitude ideal 
encontrados na região de Campos Novos. Contudo os associados multiplica-
dores de sementes sabem que as sementes produzidas pela Copercampos se 
fazem no campo e por isso trabalham para garantir que as sementes não sejam 
danificadas através de doenças, pragas e também danos mecânicos.”, ressal-
tou Marcos Schlegel. 

Quanto ao vigor, o Engenheiro Agrônomo destacou que sementes de alto 
vigor apresentam maior velocidade nos processos metabólicos, propiciando 
emissão mais rápida e uniforme da raiz primária no processo de germinação, e 
um crescimento inicial precoce que pode resultar em maior captura de luz pe-
las folhas, favorecendo assim que o índice de área foliar máximo seja atingido 
mais rapidamente, proporcionando um rápido sombreamento da superfície 
do solo, garantindo uma menor evaporação de água que pode ser aproveitada 
na transpiração e crescimento das plantas”, destacou o Engenheiro Agrônomo.

Investimentos

Para se consolidar ainda mais na área de produção de sementes a Coper-
campos conta com constantes investimentos realizados, como aquisi-
ção de equipamentos, modernização das unidades de beneficiamentos 

de semente, garantindo assim todo o suporte necessário para atividade. 
Em 2014 foram investidos R$ 6 milhões no setor de sementes da Coper-

campos em obras de construção na unidade de recebimento de sementes em 
Otacílio Costa e Curitibanos, além de dar início a uma ampla e moderna UBS 
localizada às margens da BR-470 em Campos Novos/SC.

Para 2015 a Copercampos deverá investir em torno de R$ 8 milhões em 
produção de sementes.

Produção de Sementes •
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12 • Pecuária

A equipe do Departamento de Suinocultura da Copercampos esteve 
participando no último mês de abril em Chapecó do Rali Agroceres PIC, 
evento que teve como objetivo orientar técnicos e produtores sobre 

como adotar práticas eficientes de gestão na fase de crescimento dos suínos. 
Estiveram representando a Copercampos, o Coordenador do Departamento 
de Suinocultura e Médico Veterinário, Marciano Marttello, o Médico Veteriná-
rio, Marcelo Bresola, o Zootecnista Jozelito Daneluz e o Técnico Agrícola, Gui-
lherme Leite de Godoy.

Durante a realização do Rali, a empresa realizou o lançamento do “Guia 
de Crescimento Agroceres PIC”. A obra inédita traz parâmetros de referência 
e orientações de manejo para todos os aspectos relacionados com a fase de 

crescimento dos leitões. Elaborado por especialistas da Agroceres PIC, o guia 
apresenta em linguagem objetiva formas adequadas de arraçoamento, dire-
trizes ideais para fornecimento de água, gestão eficiente dos cuidados iniciais 
dos leitões, medidas sanitárias, além do correto alojamento dos animais em 
lotes e considerações sobre o transporte suíno nesta fase. 

Para o Coordenador do Departamento de Suinocultura e Médico Veteri-
nário da Copercampos, Marciano Marttello, o evento foi positivo, pois trouxe 
orientações objetivas e voltadas à prática produção suína. “Durante o evento 
tivemos a oportunidade de aprimorar nossos conhecimentos, além de avaliar 
os índices produtivos tendo já em mãos ações aplicáveis para a melhoria dos 
resultados”, ressalta.

Com objetivo de levar informações precisas aos produtores de gado de corte 
da região de Campos Novos, a Copercampos através da Loja Agropecuária 
promoveu no dia 07 de maio na AACC a palestra “Pecuária de rendimento 

em pastagens cultivadas” ministrada pelo médico veterinário do Departamento 
Técnico da Cia Zootécnica Tortuga, Bruno Andrey Sulzbach.

“O alto valor da terra e a concorrência com outras atividades rurais têm exigido 
que pesquisadores, técnicos e produtores busquem tecnologias que viabilizem a 
atividade pecuária, aumentando o retorno econômico da mesma. A utilização de 

forragens de ciclo vegetativo anual tem apresentado bons resultados na recria e 
engorda de bovinos”, destaca Bruno Andrey Sulzbach.

De acordo com o médico veterinário da Tortuga, a suplementação energética 
em pastagens de azevém aumenta o desempenho animal principalmente quando 
a pastagem encontra-se com menor qualidade nutricional. “A viabilidade econômi-
ca da suplementação energética depende da relação entre preço da arroba e preço 
do suplemento. Pode-se conseguir um kg de ganho de peso adicional significativo 
de suplemento energético em pastagens de azevém”, ressalta.

Práticas de Gestão foi tema do Rali 
Agroceres PIC

Produtores de gado de corte receberam orientações sobre 
“Pecuária de rendimento em pastagens cultivadas” 

Evento teve o objetivo de orientar sobre práticas
eficientes de gestão na fase de crescimento dos suínos
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Atualização Instrução Normativa 11 da FATMA
A FATMA (Fundação do Meio Ambiente) é o órgão ambiental da esfera do 

governo de Santa Catarina que garante a preservação dos recursos na-
turais do estado. Através da Instrução Normativa 11 (IN 11) estabelece cri-

térios para apresentação dos planos, programas e projetos ambientais para im-
plantação de atividades relacionadas à suinocultura de pequeno, médio e grande 
porte no estado catarinense, incluindo a gestão da água na suinocultura, manejo e 
armazenamento dos dejetos suínos, tratamento de resíduos líquidos, tratamento 
e disposição de resíduos sólidos, emissões atmosféricas e outros passivos ambien-
tais, bem como o uso de fertilizantes orgânicos.

Em novembro de 2014, a IN 11 foi atualizada e a partir de então está vigente no 
estado de Santa Catarina. As principais mudanças estão relacionadas ao manejo 
da adubação que agora será feito com base em um plano de manejo em função 
da rotação das culturas da propriedade e no dimensionamento das esterqueiras 
que leva em consideração um modelo matemático que contempla a precipitação 
pluviométrica e evaporação da região, além do volume de dejeto produzido.

O sistema de armazenamento de dejetos de suínos deve ser projetado com 
duas unidades de armazenamento (esterqueiras ou lagoas) manejadas em parale-
lo e com alimentação intercalada, ou seja, a primeira esterqueira ou lagoa deve ser 
alimentada até o enchimento total, observando a altura de segurança, em seguida 
passa-se a alimentar a outra esterqueira ou lagoa. O tempo de armazenamento de 
cada esterqueira ou lagoa deve ser equivalente ao intervalo entre retiradas do de-
jeto para distribuição nas áreas agrícolas licenciadas para aplicação do fertilizante 
orgânico. Por exemplo, projetos que preveem o uso mais frequente dos dejetos 
para, por exemplo, aplicações em pastagens a cada 60 dias, o tempo de armaze-
namento de dejetos em cada esterqueira ou lagoa deve ser também de 60 dias.

 Os sistemas de armazenamento de dejetos (esterqueiras e lagoas de arma-
zenamento) devem ser isolados e devem ter uma altura mínima de segurança de 

25 cm de distância entre o nível mais alto dos dejetos e a esterqueira para evitar o 
risco de transbordamento, conforme modelo matemático.

Na construção de esterqueiras, lagoas de armazenamento e biodigestor, pode 
ser usado materiais como concreto, alvenaria em tijolos ou blocos de cimento, lo-
nas de PVC ou PAD ou outro material de construção comprovadamente imperme-
ável e dentro das recomendações técnicas de construções em engenharia.

As áreas de criação devem situar-se a uma distância mínima de vias públicas 
federais, estaduais e municipais. As esterqueiras devem manter uma metragem 
mínima de limites de terrenos vizinhos e de habitações rurais. As pocilgas e o siste-
ma de tratamento também devem atender uma distância aos corpos d’água exis-
tentes. Para todos os casos, a distância exigida varia de acordo com o zoneamento 
da região e a direção predominante dos ventos de forma a garantir o bem estar da 
população residente.

Devem ser mantidas as condições de higiene das instalações para a criação, 
evitando a proliferação de vetores, com adoção de medidas de: (a) limpeza pe-
riódica dos pisos, das baias, divisórias e canaletas internas e externas; (b) cober-
tura, impermeabilização e manejo adequado de canaletas coletoras externas de 
dejetos; (c) manutenção de lamina d’água permanente com 20 cm no mínimo no 
interior das caixas e sistema de condução dos dejetos.

O suinocultor que utiliza o sistema de armazenagem dos dejetos e não possui 
área agrícola útil para a aplicação dos dejetos como fertilizante orgânico compa-
tível com sua produção deverá reduzir o tamanho de seu plantel de acordo com 
a área disponível, ou firmar contratos com propriedades vizinhas para cessão de 
área para aplicação dos dejetos como fertilizantes. 

Os novos projetos ambientais estão sendo elaborados com base nesses cri-
térios descritos na Instrução Normativa. A IN 11 está disponível no site da FATMA 
(http://www.fatma.sc.gov.br/) em Legislação - Instrução Normativa.

Adequação

Captação água chuva

Tratamento e reciclagem de efluente

Situação existente

Cisterna

Artigo Técnico •Por: Adelino Cristiano Paulo - Engenheiro Agrônomo, da Planosui



14

Alunos do curso de Agronomia da UDESC e FACC visitaram a Copercampos

• Gerais

Foi publicada no último dia 05 de maio a Portaria nº 100, do Ministério 
do Meio Ambiente, que prorroga o prazo para inscrição dos imóveis 
rurais brasileiros no Cadastro Ambiental Rural (CAR) por um ano, ou 

seja, até maio de 2016.
Para o deputado federal Valdir Colatto (PMDB-SC), que trabalha há mais 

de 10 anos o Código Florestal Brasileiro e esteve presente e atuante nas dis-
cussões para implantação do CAR, assegura que os proprietários de imóveis 
rurais precisam deste prazo. “Tenho acompanhado as dificuldades encon-
tradas pelos agricultores. Temos muitos lugares em que o acesso à Internet 
é limitado e é preciso ir até a cidade para fazer o cadastro. A prorrogação do 
prazo estava prevista na Lei e por isso a publicação da portaria é mais do 
que justa. Agora os agricultores podem continuar, com calma, fazer o CAR”, 
explicou o parlamentar catarinense.

A portaria, antecipada pelo deputado Colatto, foi anunciada durante a 
apresentação do balanço do CAR, feita pela ministra do Meio Ambiente, Iza-
bella Teixeira. Conforme os dados apresentados, em Santa Catarina, mais de 
2 milhões de hectares já estão cadastrados e o percentual de área é de quase 
40%, o melhor resultado da região Sul.

Acadêmicos da oitava fase do curso de Agronomia da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina - UDESC - de Lages, e da 7ª e 8ª fase da turma de 
Produção e Tecnologia de Sementes da Faculdade Concórdia (FACC) reali-

zaram nos dias 24 e 30 de maio visitas técnicas à Copercampos em Campos Novos.
Nas oportunidades, os alunos acompanharam apresentações da produção 

de sementes da Copercampos no auditório da cooperativa, onde puderam sa-

nar dúvidas e obter mais conhecimento quanto ao trabalho desenvolvido pela 
cooperativa na área de produção de sementes.

Os acadêmicos também acompanharam análises e testes realizados pelo 
Laboratório da Copercampos, para comprovar a qualidade das sementes, e co-
nheceram as instalações da moderna Unidade de Beneficiamento de Sementes 
- UBS - localizada no Bairro Aparecida.

CAR é prorrogado por um ano

Acadêmicos da FACC

Acadêmicos da UDESC
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A Milenia agora é ADAMA.

Uma empresa global, com um claro propósito:
Criar simplicidade na Agricultura.Criar simplicidade na Agricultura.

/adama brasil www.adama.com/adamabrasil/adamadobrasil /adama_brasil
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Parabéns em seu dia...
Data Associado Município Data Associado Município

22/06 Dioni João de Giacometti Campos Novos
22/06 Paulino Dal Piva Campo Belo do Sul
23/05 Carmosino Alves Ferreira Brunópolis
23/05 Roque Tranquilo Dal Pizzol Lages
23/05 André Leonardo Dall Oglio Lacerdópolis
24/05 Celestino Pedro Longhi Curitibanos
24/05 Ênio Baratieri Capinzal
24/05 Gilberto da Silva Campo Belo do Sul
24/05 Adilson Correia Duarte Anita Garibaldi
25/05 Ângelo Trevisol Ibiam
25/05 Maria Julia de Souza Santos Campo Belo do Sul
25/05 Volni Francisco Hildebrando Anita Garibaldi
25/05 Leonir Severo Campos Novos
25/05 Givanildo Bombarda Barracão
25/05 Humberto Moacir Marin Campos Novos
26/05 Waldemar Rosa de Mattos Anita Garibaldi
26/05 Neivo José Pocera Ibiam
27/05 Generino Brollo Brunópolis
27/05 Celso Natalio Zortéa
28/05 Levi Tonial Erval Velho
28/05 Agostinho João Dal Moro Florianópolis
28/05 Sergio Fernando Canali Campos Novos
29/05 João Francisco Tobias Pereira Ponte Alta
29/05 Clovis José Busatto Ibiam
29/05 Mateus de Lima Goncalves Campo Belo do Sul
30/05 Waldomiro Zini Campos Novos
30/05 Nadir Kemer Fagundes Campos Novos
30/05 Jolina Kemer Gonçalves Brunópolis
30/05 Izaltino de Oliveira Brunópolis
30/05 Eduardo Carvalho Ribeiro Campos Novos
31/05 Wardovino da Silva Ribeiro Campos Novos
31/05 Liborio Dresch Florianópolis
31/05 Walter Romer Rio do Sul
01/06 Arlindo Tormem Curitibanos
02/06 Herno Herico Godel Anita Garibaldi
02/06 Edimar Antônio Guerra Curitibanos
02/06 Alexandre José Bortoli Campo Belo do Sul
02/06 Lucia Arnuti Ribeiro Campos Novos
02/06 Daniel Bevilaqua Lima Medeiros Campos Novos
03/06 Antônio Antunes de Lima Campo Belo do Sul
03/06 Hilário Costa Camargo Curitibanos
03/06 Olair José Duarte Barracão
03/06 Rogerio Coronetti Campos Novos
03/06 Diego Deuner Campo Belo do Sul
04/06 Avelino Silvestrim Campos Novos
04/06 Mauri Andrade Corona Anita Garibaldi
05/06 Juscelino Bettoni Erval Velho
05/06 André Zanette Campo Belo do Sul

06/06 Octavio Terhorst São João D’aliança (GO)
06/06 José Tadeu Vieira de Moraes Campo Belo do Sul
06/06 Aristides Debastiani Barracão
06/06 Antônio Cesar Gatti Tangará
06/06 Nilso José Comim Curitibanos
07/06 Maria Teresinha Beninca de Almeida Florianópolis
07/06 Sadi José Tagliari Curitibanos
07/06 João Antônio Rivarolli Curitibanos
07/06 Sergio Scalsavara Campos Novos
07/06 José Augusto Francescki Zortéa
08/06 Valmor Antônio de Matos Barracão
08/06 João Ademir Dalabrida Ibiam
08/06 Salvio Fernandes Xavier Borges Campo Belo do Sul
09/06 Edilio Mânica Campos Novos
09/06 Alcedir Sturmer Erval Velho
09/06 Idemir Zampieri Curitibanos
09/06 Rosangela Almeida Hartmann Campos Novos
10/06 Eloi José Zortéa Campos Novos
10/06 Nilson Antônio Camargo Curitibanos
10/06 Diego Paulo Pegoraro Brunópolis
11/06 Waldomiro Roveda Campos Novos
11/06 Alceu Machado Campos Novos
11/06 Nevio Antônio Marubin São José do Ouro
11/06 Henrique Bilck Campos Novos
11/06 Claudeomiro Luiz Manera São José do Ouro
11/06 Ricardo Goeten Curitibanos
12/06 Sebastião Moacir Carneiro Campos Novos
12/06 João Batista Carneiro Campos Novos
12/06 Valdevino Gracietti Anita Garibaldi
12/06 Ivo Generoso de Oliveira Couto Abdon Batista
12/06 Antônio Risson São José do Ouro
13/06 Nelson Antônio Serpa Florianópolis
13/06 André Felipe Manica Campos Novos
14/06 João Xavier Teixeira Brusque
14/06 Arceli Deuner Campo Belo do Sul
14/06 Sady Antônio Deitos Campos Novos
14/06 José Antônio Chiochetta Campos Novos
14/06 João Pedro Brunetto Erval Velho
15/06 Adelar Amantino Antunes Gloria de Dourados (MS)
15/06 Gilvane Gauger Campos Novos
15/06 Joacir Luiz de Lima Calmon
15/06 Gledson Junior Bitarelo Klein Campos Novos
16/06 Ary Varela Ramos Anita Garibaldi
16/06 Belirdes Betiolo Tormen Campos Novos
16/06 Francieli Bulla Erval Velho
17/06 Rodrigo Roveda Campos Novos
18/06 Celio Roberto Zornitta Tangará

• Variedades

Ingredientes:
- 1kg de filé suíno 
- 3 linguiças defumadas (fervidas 
rapidamente, cortadas em 4 pedaços)
- 1 cebola grande picada
- 1 colher (sopa) de cebolinha e 
outra de salsa
- 5 dentes de alho
- 3 colheres de molho shoyo
- 1 copo pequeno de vinho branco, 
suco de 1 laranja, Ajinomoto (para 
substituir o sal - ou use sal mesmo) 
a gosto.
- 2 batatas grandes descascadas e 
cortadas em rodelas grossas

Filé Mignon Suíno Assado com Batatas
Modo de preparo:
Deixe os filés marinando de véspera, com os líquidos 
(menos a laranja) e as verduras, além do Ajinomoto - na 
geladeira. Pela manhã, 2 h antes de fazer tudo, regue o 
filé marinado com o suco de laranja. Depois, acrescente 
um pouco de azeite ao fundo de uma vasilha de vidro 
e, em seguida, distribua tudo nessa vasilha: os filés 
marinados, as batatas e as linguiças semifritas e jogue 
o marinado por cima de tudo. Coloque papel alumínio 
por cima e leve ao fogo (médio a forte) pré-aquecido 
por 30 minutos. Baixe o fogo (agora é fogo baixo). Retire 
o papel alumínio, use o caldo que formou para regar 
tudo. Depois, besunte um pouquinho de margarina nos 
filés e nas batatas e leve ao forno baixo até dourar. Deixe 
esfriar só um pouquinho e sirva com arroz e salada.
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O produtor integrado da Copercampos, Acir Antônio Amalcaburio, do Dis-
trito de Barra do Leão, interior de Campos Novos é associado da Coper-
campos desde o início da década de 1980. Foi seguindo os passos do pai 

Vivaldino Amalcaburio, já falecido, produtor que foi um dos sócios fundadores da 
Copercampos, que Acir buscou inspiração para atuar no meio rural.  “Eu nasci na 
agricultura e desde criança trabalho nisso. Durante esse tempo eu aprendi muitas 
coisas.”, enfatiza o produtor. Acir é casado com Solange e o casal tem três filhos: 
Alessandro, Alessandra e Valdinéia. Nesta edição do Jornal Copercampos você 
acompanha um pouco da história desse produtor.

A Copercampos
Atualmente Acir produz em média 500 suínos em sua propriedade, número 

segundo ele alcançado graças à parceria com a Copercampos. “Antes de ser um 
integrado, eu trabalhava com 350 suínos, hoje são 500. Por isso acredito que a Co-
percampos traz segurança para o agricultor, presta assistência técnica. Encontra-
mos quase a totalidade os insumos de que precisamos na cooperativa”, ressaltou. 

Para Acir Antônio Amalcaburio, o agricultor tem que trabalhar com produtos 
eficientes, que têm qualidade e a Copercampos atua nesse repasse de conheci-
mentos. “A Copercampos sempre nos orienta, por meio do Departamento de Sui-
nocultura, está sempre deixando seu integrado informado das novas tecnologias, 
dos lançamentos de produtos, já que a cooperativa faz o papel de repassadora, e 
nós somos os consumidores finais”, lembrou. 

O integrado salienta o bom relacionamento com a Copercampos. “Nossa re-
lação é muito boa e tem que ser assim mesmo. A cooperativa é dos associados e 
integrados, são os cooperados que fazem ela e tem de haver essa reciprocidade. 
Por isso eu estou sempre conversando com o pessoal”, observou. 

“Só tenho a agradecer a parceria com a Copercampos, pois foi fundamental para 
o incremento da minha renda e o desenvolvimento da produção. A cooperativa con-
ta com técnicos capacitados que sempre estão dispostos a oferecer o auxílio que ne-
cessito. Minha expectativa daqui pra frente é a mais positiva possível” enfatiza Acir.

Bonificação
Para o integrado do Distrito de Barra do Leão, o programa de bonificação da 

suinocultura é mais um diferencial de valorização do associado e do compromis-
so em produzir qualidade. O emprego de alta tecnologia aplicada na produção 
de suínos traz resultados aos produtores e também a cooperativa e permite uma 
renda extra aos seus associados. “A parceria entre a cooperativa e os produtores 
de suínos tem oferecido resultados positivos nos últimos anos e é fundamental 
para a consolidação de bons resultados. Por isso temos que destacar a união entre 
a Copercampos e os produtores associados, pois os suínos são rastreados e isso é 
muito importante para a exportação da carne e fundamental para o crescimento 
da Copercampos e principalmente dos associados”, salienta Acir Amalcaburio.

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

como principal fonte de renda e manutenção familiar. No entanto, vale lembrar, 
que aspectos como o econômico, financeiro e o ambiental também devem ser 
criteriosamente analisados quando se busca aproveitar os nichos e demandas do 
mercado por produtos de qualidade. Nesse sentido Acir Amalcaburio investe na 
produtividade de gado de leite, como alternativa de renda que proporciona sus-
tentabilidade a propriedade. 

“Além da criação de suínos, investimos no ano de 1983, na produção de gado 
de leite em nossa propriedade como alternativa de renda. Na época recebemos 
orientação da Copercampos, na hora do investimento. Hoje contamos com 50 
vacas leiteiras, que produzem uma média de 500 litros de leite por dia. Elas são 
ordenhadas duas vezes ao dia”, ressalta o produtor integrado.

A família
O produtor integrado da Copercampos, Acir Antônio Amalcaburio carrega 

consigo os valores e ensinamentos que aprendeu com o pai, o que agora passa 
aos seus filhos. “Meu pai era uma pessoa muito honesta. Quando eu era menino, 
ele já me levava na roça. Ele nos ensinou a não querer o que não era nosso, a tra-
balhar para conquistar o que queremos, a respeitar a família, cultivar as amizades. 
Eu aprendi com ele que temos de zelar pelo nosso nome. Minha esposa também 
é muito coerente nessa parte e isso é o que temos passado aos nossos filhos. Meu 
patrimônio não é muito, mas um dia será deles”, reforçou o associado. 

Mensagem
 “A mensagem que deixo é para que não desanimem, diante da atual situação 

do Brasil. A agricultura está se modernizando e os produtores precisam acompanhar 
isso. Tenho orgulho em ser agricultor porque nós produzimos alimentos para o Brasil 
e o mundo, e não há nada mais nobre do que produzir e saber que todos os dias, no 
café da manhã, no almoço, no café da tarde e no jantar, aquilo que irá para a mesa 
das pessoas foi produzido pelo homem do campo”, concluiu Acir Amalcaburio.

Associado do Mês

Acir Antônio Amalcaburio  
Campos Novos - SC
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Aproximar o produtor das inovações tecnológicas e das soluções do agro-
negócio, visando o desenvolvimento econômico, social e ambiental, são 
os principais desafios da agricultura. Pensando nisso, a Copercampos 

investe em experimentos direcionados a validação de novas tecnologias, de-
senvolvimento e melhoria da eficiência produtiva. Os resultados dos testes com 
sementes, produtos químicos e técnicas de produção, servem de referência para 
o planejamento das áreas de produção dos associados da Copercampos e agro-
pecuaristas visitantes.

“Através das pesquisas a campo, os agricultores podem conhecer o que existe 
de mais atual para o setor e, principalmente, ver as aplicações na prática, porque 
as tecnologias estão implantadas em parcelas experimentais e unidades demons-
trativa”, ressalta o Engenheiro Agrônomo e Consultor Técnico da Copercampos, 
Fabrício Jardim Hennigen. 

“Nós recebemos a demanda de trabalhos do Departamento Técnico, direta-
mente de associados, Comitê Tecnológico Copercampos, Instituições de pesquisas 
que mantemos parceria, empresas que já trabalhamos comercialmente e novas 
empresas, que visam avaliar e validar seus produtos e tecnologias. Após, nós avalia-
mos junto com o Departamento Técnico quais ensaios vamos desenvolver, e poste-
riormente implantamos em forma de ensaios com delineamento experimental ou 
em forma de parcelas demonstrativas”, destaca Fabrício Jardim Hennigen.

Os resultados são apresentados durante eventos técnicos, como o Dia de Cam-
po Copercampos, onde empresas de sementes, defensivos e de nutrição de plan-
tas apresentaram aos produtores as melhores soluções e tecnologias para garantir 
produtividade. “Através das vitrines os empresários do campo podem conferir o de-
sempenho de cada variedade, assim como obter informações referentes a técnicas e 
manejo que irão auxiliar na condução das lavouras. Nas vitrines de milho, por exem-
plo, o público pode conferir os novos híbridos tanto para grãos quanto silagem, e 

esclarecer dúvidas a respeito da época de plantio, densidade, nutrição e manejo das 
principais doenças presentes nesta cultura”, destaca o Engenheiro Agrônomo.

Conforme o Engenheiro Agrônomo e Consultor Técnico, Fabrício Jardim Hen-
nigen, todos os anos as empresas lançam novas variedades de soja. “A tecnologia 
Intacta já está amplamente difundida em nossa região e empresas como a Em-
brapa tem acompanhado essa evolução e durante o 20º Dia de Campo a empresa 
apresentou a tecnologia em suas cultivares de soja”, ressaltou.

Em 2015 os eventos técnicos da Copercampos já foram realizados entre o final 
do mês de fevereiro e o mês de março no Campo Demonstrativo da cooperativa 
em Campos Novos e nas filiais dos municípios de São José do Ouro, Zortéa, Frai-
burgo e Ituporanga. 

Para esta safra estaremos desenvolvendo trabalhos de pesquisa em algumas 
filiais e estaremos realizando Dia de Campo específico principalmente nas culturas 
de inverno, onde vamos focar em culturas diferentes em função da importância 
por região.

Áreas experimentais são fundamentais para a 
evolução e desenvolvimento da agricultura

Aproximar o produtor das inovações tecnológicas e das soluções do agronegócio

Institucional •

YaraBela

Desenvolvido para atender todas as necessidades nutricionais 
da cultura do trigo, de forma eficiente e na medida certa, o 
Programa Nutricional Yara oferece os nutrientes necessários 
para que sua lavoura possa expressar o máximo potencial 
produtivo e o maior retorno para o seu negócio.

Para saber mais, acesse: www.yarabrasil.com.br
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A Copercampos recebeu uma homenagem alusiva aos 45 anos de 
fundação durante o 4º Encontro SOMAR, realizado em Curitiba. Na 
oportunidade o Engenheiro Agrônomo, Marcelo Luiz Capelari, esteve 

representando a Copercampos, acompanhado do Representante Técnico de 
Vendas da Adama, João Bosco Petry.

O evento marcou também a celebração da SOMAR com seus Canais de 
Distribuição os resultados alcançados em 2014 e lançar as diretrizes do pro-
grama para 2015, com foco em marcas fortes, agregando valor tanto para a 
Adama, quanto para seus parceiros e principalmente para o agricultor. 

O encontro reuniu Distribuidores e Cooperativas de todo o Brasil, abor-
dou assuntos como cenário macro econômico, desafios e oportunidades do 
mercado agro e da Adama, além do lançamento de soluções e tecnologias 
diferenciadas. Os participantes tiveram ainda a oportunidade de fazer parte 
de uma sessão de perguntas e respostas com o CEO da Adama no Brasil, Ro-
drigo Gutierrez, e assistirem a palestra com com o consultor André Pessoa, 
da Agroconsult.

• Institucional

Copercampos foi homenageada durante o 4º Encontro SOMAR

Comitê Tecnológico da Copercampos 
realizou reunião

Em reunião realizada no último dia 12 maio os integrantes do Comitê Tec-
nológico, Engenheiros Agrônomos e Técnicos Agrícolas da Copercampos, 
estiveram avaliando os resultados do Campo Demonstrativo e também dis-

cutindo sobre tecnologias em produtos existentes e lançamentos no mercado.
Entre outros assuntos que estiveram em pauta os ensaios de híbridos de mi-

lho tem como principais objetivos avaliar as características agronômicas   e po-
tencial produtivo dos híbridos nas condições da região de Campos Novos, além 
do ensaio de soja, que conta com 25 materiais, plantados em três épocas. 

O Comitê Tecnológico da Copercampos tem por objetivo atualizar e difundir 
conhecimentos sobre novas tecnologias de aplicação de insumos, produção de 
sementes e tratos culturais, além de realizar projetos e experimentos na Área Ex-
perimental e em áreas de produtores associados.

O Comitê desenvolve ações em parceria com os demais produtores para que 
todos possam conhecer e usufruir de tecnologias existentes para a agricultura e 
estará aberto a participação de associados com formação profissional na área.

Engenheiro Agrônomo, Marcelo Luiz Capelari, esteve representando a Copercampos
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22 • Núcleo Feminino

Mulheres participaram de evento 
alusivo ao Dia das Mães

As integrantes do Núcleo Feminino da Copercampos (NFC), participaram no 
dia 13 de maio de uma palestra com Dr. Leonardo Falcão que é Especialista 
em Medicina Fetal, Ginecologia e Obstetrícia e Pós-Graduado em Medici-

na Fetal. Na oportunidade o médico abordou sobre as diversas fases da vida da 
mulher. Participaram do evento as integrantes do Núcleo Feminino de Campos 
Novos, Barracão, Curitibanos e Campo Belo do Sul.

O evento que foi alusivo ao Dia das Mães contou com uma homenagem para 
as mães com a apresentação de “Lucyan Maryan Show”, onde o público pode re-
lembrar e cantar músicas que marcaram história.

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

A missão do Núcleo Feminino Copercampos é contribuir com a gestão da 
propriedade rural e da família, agregando conhecimentos para aplicação prática, 
com integração e responsabilidade social. Através de cursos técnicos, palestras 
e viagens as integrantes do NFC, adquirem experiências e conhecimentos que 
auxiliam no desenvolvimento de atividades ligadas a administração e gestão de 

propriedade, atividades que antes eram apenas delegadas aos homens, mas que 
atualmente contam com a participação das mulheres, que cada vez mais estão em 
busca de conhecimentos mantendo-se assim preparadas para assumir cargos de 
liderança e administração da propriedade.

BOVINOS
DE LEITE

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

BOVINOS
DE CORTE

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

AVES
Fases

- Inicial
- Crescimento
- Postura

SUÍNOS
Fases

- Crescimento
- Terminação

Nutrição de qualidade para seu rebanho.

Tel.: (49) 3541-6054 - Campos Novos/SC
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Nutrição de qualidade para seu rebanho.

Tel.: (49) 3541-6054 - Campos Novos/SC
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O Engenheiro Agrônomo da Copercampos, Marcos André Paggi, assumiu 
no mês de abril, o cargo de presidente da Associação dos Produtores de 
Sementes e Mudas do Estado de Santa Catarina - APROSESC - a solenida-

de de posse foi realizada no dia 16 de abril na sede da Coocam em Campos Novos.
Como diretriz de trabalho, o novo presidente, Marcos Paggi, traça a conso-

lidação e fortalecimento da APROSESC dando apoio para que a entidade tenha 
estrutura para representar os produtores de sementes catarinenses. “Vamos dar 
sequência ao bom trabalho que vem sendo realizado, além de desenvolver e par-
ticipar de eventos alusivos aos 40 anos da nossa entidade.

A APROSESC também conta com um novo site, onde os associados podem 
buscar informações sobre atividades e agenda de treinamentos oferecidos pela 
associação, através do endereço eletrônico: www.aprosesc.com.br. 

A Associação dos Produtores de Sementes e Mudas do Estado de Santa Cata-
rina, filiada à ABRASEM - Associação Brasileira de Sementes e Mudas, tem por ob-
jetivo principal informar, integrar e representar os interesses dos seus associados 
produtores de sementes e mudas do Estado, em relação às atividades de órgãos 
públicos, empresas e sociedade civil, normatizando e deliberando quanto ao in-
teresse destes, além de buscar orientar os produtores em geral para a aquisição e 
o uso de materiais certificados em suas plantações, fortalecendo a agricultura, os 
reflorestamentos e pomares do Estado e do País.

• Institucional

Integrante do JEC participará 
de viagem aos EUA

Marcos Paggi assumiu cargo de presidente da APROSESC

Diretores e Gerentes da Copercampos realizaram o sorteio da viagem aos 
Estados Unidos da América para um dos participantes do programa de 
Jovens Empreendedores da Copercampos - JEC.

A viagem faz parte do programa de integração e conhecimento da Copercam-
pos, e permite aos participantes terem uma visão das diferentes culturas, costu-
mes e adquirir mais informações referentes ao agronegócio de outros países. 

Estavam concorrendo à viagem os jovens que participaram de todos os even-

tos do JEC realizados pela Cooperativa no ano de 2014. O ganhador da viagem foi 
Joel Nohatto, morador da comunidade de São Simão, interior de Campos Novos.

A viagem aos EUA, será realizada pela Copercampos em setembro e além 
do integrante do JEC, funcionários, associados da cooperativa e integrantes do 
Núcleo Feminino da Copercampos, também participarão das visitas a diversas 
regiões agrícolas e turísticas do país.

O ganhador da viagem foi Joel Nohatto


