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Mais uma vez está chegando a época de nos preparamos para o 
plantio. O produtor tem que estar muito atento a programação 
para o recebimento dos fertilizantes, também a compra ou a re-

serva das sementes, seja de milho, soja ou feijão, para que assim, a Coope-
rativa possa estar preparada para atendê-los. 

• 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 negócio da Copercampos e seus 

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

Luiz Carlos Chiocca, Diretor Presidente da Copercampos

A revista Exame, líder brasileira de publicidade e de circulação en-
tre as revistas de negócio no país, divulgou nesta última edição 
onde comemora 40 anos de publicação, o ranking das Maiores e 

Melhores empresas nos diversos ramos do mercado. 
Este ano a Copercampos foi citada como a 158ª maior empresa entre 

as 400 maiores do agronegócio brasileiro, avançando sete posições em 
relação ao ano de 2012. Já no ranking das 1000 maiores empresas, a Co-
percampos aparece na 683ª colocação.

A revista que está completando 40 
anos em 2013, é uma das maiores e mais 
admiradas revistas de negócios do Bra-
sil. Lida por 91% dos executivos das 500 
maiores empresas do país, a revista é vista 
como um verdadeiro raio-x dos negócios.

Maiores e Melhores da Revista Exame 2013

Sabemos que a realização de um bom plantio é a chave para o 
sucesso da safra, mesmo que haja alguma intempere climática, a 
organização e o planejamento de pré-plantio e plantio são funda-
mentais para garantir a produtividade das lavouras. Ressaltamos 
também que todos os produtores devem estar muito atentos as 
dessecações antecipadas, e nesta edição do jornal Copercampos 
estaremos passando as dicas e recomendações para que possam 
utilizar e receber mais informações sobre esta técnica.

Queremos destacar também, que neste mês inauguramos 
as novas instalações da Loja Agropecuária da Copercampos no 
munícipio de Barracão-RS, um espaço amplo e estrutura moder-
na, para melhor atender nossos associados e clientes da região. 
Informamos também que novos investimentos estão sendo con-
tratados, podemos destacar nesta edição, a unidade em Coxilha 
Rica, no município de Capão Alto–SC, a ampliação da unidade de 
Ituporanga-SC, a construção de um Supermercado em Otacílio 
Costa-SC e uma unidade de armazenagem em Hervalzinho-RS. 
Além destes novos empreendimentos, adquirimos um terreno em 
Correia Pinto-SC, e em São Jorge no município de Lages-SC. Agora 
vocês podem me perguntar, o porquê de tantos investimentos? 
E a resposta está na responsabilidade e comprometimento que a 
Copercampos tem com seus sócios e produtores, estamos levan-
do a Cooperativa para onde nossos associados estão fazendo suas 
lavouras, buscamos através de ampliações aumentar nossa área 
de atuação, levando maior comodidade e segurança, fatores que 
o produtor necessita para produzir com tranquilidade. 

Gostaria de mencionar também aos nossos produtores que o 
programa de fidelidade continua, e que nós esperamos para o próximo 
ano contar com 600 sócios fieis para que a Copercampos consiga se plane-
jar cada vez melhor para atender as necessidades e os anseios de nossos 
associados.  Convido também a todos para nos visitarem pois a Copercam-
pos é de vocês, os sócios são os legítimos donos desta grande empresa.
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Realizado de 28 de julho a 02 de agosto, o XXXIV Congresso Brasileiro de Ci-
ência do Solo, este ano teve como foco principal a utilização das ciências do 
solo sendo aplicadas nas variadas áreas do conhecimento, como desastres 

naturais, ordenamento territorial, uso e manejo das terras nas encostas, a relação 
solo/água, planejamento do uso e manejo das terras, assim como assuntos relacio-
nados à geologia, geotecnia, geomorfologia e clima. 

O Evento contou com a participação de pesquisadores, professores, extensio-
nistas rurais e estudantes de graduação e pós-graduação ligados à área de ciência 
do solo, e também instituições públicas e privadas ligadas ao ensino, a pesquisa e 
extensão rural atuantes no Brasil e em outros países.

Os Engenheiros Agrônomos da Copercampos, Fabrício Jardim Hennigen e 
Edilson Brasil Moreira participaram do evento apresentando a eficiência, qualida-
de e diferencial do fertilizante BioCoper, que também foi apresentado através de 
um pôster elaborado por Agostinho Rebellatto do Instituto Federal de Santa Ca-
tarina de Concórdia (defesa de tese de Doutorado), orientado pelo Dr. Paulo Cezar 
Cassol (UDESC de Lages) e pelo Dr. Juliano Corulli Corrêa (Embrapa Suínos e Aves 
de Concórdia). O trabalho mostrou um comparativo entre o fertilizante BioCoper e 
outro fertilizante convencional. Carla Maria Pandolfo (Epagri Campos Novos), tam-
bém apresentou o pôster, “Estratégia de adubação para produção de trigo e feijão 
com fontes minerais e organomineral” com referência no fertilizante BioCoper.

No dia 1º de agosto, o Comitê Tecnológico da Copercampos realizou 
reunião com a participação do Meteorologista do Inmet Luiz Renato 
Lazinski e do Engenheiro Agrônomo da Plantec, Fabiano Paganella.

Na oportunidade Luiz Renato Lazinski, falou sobre as tendências climáticas 
para a safra de verão 2013/2014. Lazinski apresentou também um panorama 
de como foi o final do ano de 2012 e início de 2013. De acordo com o Meteoro-
logista assim como o inverno que estamos enfrentando, a primavera também 
será com chuvas irregulares, intercalando períodos curtos com volumes gran-
des de precipitações, com períodos maiores com pouca ou nenhuma precipi-

tação (Centro-sul do Brasil). “Ondas de frio mais intensas que em anos normais.  
Probabilidade grande de ocorrência de geada tardia (segunda quinzena de 
setembro), nas áreas mais altas do Sul do Brasil”, Lazinski comenta ainda que a 
tendência é continuar nesta situação de “Neutralidade Climática”, pelo menos 
até a primavera e verão.

A Reunião também contou com a participação do Engenheiro Agrônomo 
da Plantec, Fabiano Paganella, que apresentou ao Comitê Tecnológico da Co-
percampos uma palestra referente fertilidade do solo e as novas tecnologias 
empregadas para esta atividade.

Durante a semana de 05 a 09 de agosto, o Engenheiro Agrônomo Mar-
cos Paggi, Gerente Operacional Marcos Fiori e Gerente Comercia Ros-
nei Soder estiveram em Mato Grosso e Goiás acompanhando os cam-

pos de produção de sementes da Copercampos.
Foram realizadas as vistorias nos campos de sementes de Capim Sudão, 

Milheto e Feijão, analisando a qualidade das sementes e a emissão dos laudos 
de pré-colheita.

Congresso Brasileiro de Ciência do Solo

Tendências Climáticas e Fertilidade do Solo

Copercampos realiza vistoria dos Campos 
de Sementes em Mato Grosso e Goiás 

Institucional •

Agostinho Rebellatto

Meteorologista do Inmet, Luiz Renato Lazinski

Engenheiros Agrônomos da Copercampos, Fabrício Jardim Hennigen e Edilson Brasil Moreira

Engenheiro Agrônomo da empresa Plantec, Fabiano Paganella
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Com o objetivo de melhorar a produção do plantio direto de soja e mi-
lho, a Secretaria de Agricultura de Otacílio Costa e EPAGRI, realizaram 
no dia 9 de agosto o 1º Seminário de Plantio Direto.

O evento contou com a participação do Diretor Presidente da Copercam-
pos, Luiz Carlos Chiocca, repassando informações aos produtores de Otacílio 
Costa e região,  sobre os grandes investimentos que a Copercampos está re-
alizando no município, como a ampliação da assistência técnica aos associa-
dos e a aquisição de uma área no centro da cidade para construção de um 
grande supermercado, assim como a aquisição de outra área no município de 
Correia Pinto, destinada a construir uma central multimodal para escoamento 
de produtos. “A Copercampos é uma cooperativa que está sempre buscando 
ampliar suas áreas de atuação para melhor atender as necessidades de seus 
associados e clientes. Em Otacílio Costa possuímos, uma Unidade Armazena-
dora, Loja agropecuária, e Assistência Técnica aos produtores, e iremos investir 
na instalação de um Supermercado para valorizar ainda mais os produtores e 
associados de Otacílio Costa e região”. Comentou Chiocca. 

O Secretário de Agricultura de Otacílio Costa, João Pires Burk, destaca que 
desde quando foi iniciado, em 1997 o plantio direto de milho e soja no interior 
vem tendo um crescimento expressivo. “Hoje contamos com 8.000 hectares 

plantados e este seminário tem o objetivo de ampliar o conhecimento dos 
produtores e empreendedores rurais, sobre o uso das sementes transgênicas 
na safra de 2013/2014, assim como as técnicas utilizadas para o plantio e bene-
fícios da instalação da Copercampos para os agricultores otacilienses.” Ressal-
tou João Pires Burk.

No evento produtores, autoridades e imprensa, puderam conferir também 
a palestra com Assis Strasser, diretor Presidente da GTS do Brasil falando sobre 
as últimas novidades nas técnicas de plantio direto da soja e do milho que vem 
proporcionando altos ganhos de produtividade aos agricultores.

1º Seminário de Plantio Direto em Otacílio Costa

• Eventos

Direção e funcionários no 1º Seminário de Plantio Direto em Otacílio Costa

Stand da Copercampos no evento

Diretor Executivo, Clebi Renato Dias

Ituporanga conhecida como a Capital Nacional da Cebola, foi sede no dia 26 
de julho, do 1º Seminário Regional da Cultura da Soja, evento que fez parte 
da programação da Festa do Colono e do Motorista. 
Realizado no Parque Nacional da Cebola, o Seminário foi coordenado pela 

Associação dos Engenheiros Agrônomos da região de Ituporanga, organizado 
pela Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal da Agricultura e Epagri, e teve 
o apoio de várias empresas do segmento agrícola, inclusive a Copercampos foi 
uma das apoiadoras. 

Na programação do Seminário, o Sr. Clebi Renato Dias, Diretor Executivo da 
Copercampos, a convite dos organizadores apresentou seu comentário sobre 
o mercado de cereais, focando a comercialização da soja, os desafios e a situ-
ação atual. Clebi também parabenizou os promotores pela iniciativa em levar 
o aperfeiçoamento técnico e de mercado aos produtores e profissionais de 
agronegócio presente.

A cultura da Soja na região de Ituporanga foi introduzida pela Copercam-
pos em 2003, quando realizou o primeiro dia de campo na propriedade do pro-
dutor de cebola Sr. Vilmar Schuhmafhere “in memoriam”. Segundo o Sr. Edmil-
son José Enderle, Gerente Técnico e Insumos da Copercampos o experimento 
comprovou a viabilidade de cultivo da soja na área da cebola. “O plantio da 

Seminário da Cultura da Soja em Ituporanga 
tem participação da Copercampos

soja após a colheita da cebola foi experi-
mentado nessa área, e no Dia de Campo, 
os produtores da região comprovaram o 
resultado e o comportamento da cul-
tura. Quando instalamos a unidade em 
Rio do Sul, conversamos com os produ-
tores que demonstraram a necessidade 
de investir em outra atividade, e então 
implantamos algumas áreas para avalia-
ção. A iniciativa deu certo, e hoje a cul-
tura da soja na região está crescendo de 
forma rápida”, afirmou Enderle.

A unidade de armazenagem de Itu-
poranga recebeu 200 mil sacos de soja 
na safra de 2012/2013. A transferência da 
unidade de Rio do Sul para Ituporanga 
ajudou a viabilizar a produção de soja 
nesta região. E para atender a produ-
ção de cereais, soja, milho e trigo, novos 
investimentos serão realizados na filial 
ainda para esse ano, ou seja, a constru-
ção da loja agropecuária e de mais um 
silo para armazenagem.

A Copercampos se fez presente no 
evento com um stand. Para Cássio Tholl, 

Chefe da Unidade de Ituporanga o objetivo foi demonstrar o trabalho realiza-
do com os produtores da região, principalmente em assistência técnica, venda 
de insumos, armazenagem e comercialização de cereais. “A Copercampos tem 
um trabalho diferenciado, não vendemos somente insumos, oferecemos con-
dições para que o produtor produza com lucratividade e tenha aonde armaze-
nar e comercializar seus produtos com preço justo, e foi esta a informação que 
levamos aos presentes”, conclui Tholl.
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Para fornecer assistência e suporte aos produtores do Rio Grande do Sul, 
a Copercampos está implantando uma unidade de armazenagem na lo-
calidade de Hervalzinho, no município de São José do Ouro-RS, que irá 

atender produtores de Barracão, São José do Ouro e Machadinho. 
Para iniciar o trabalho foi realizada na noite de 19 de julho, reunião com 

produtores da região que puderam saber um pouco mais sobre a história, in-
vestimento, objetivos e trabalho realizado pela Copercampos.

O evento contou com a participação do Diretor Presidente Luiz Carlos 
Chiocca, Diretor Vice-presidente Cláudio Hartmann, Gerente Técnico em Insu-
mos Edmilson José Enderle, Gerente Comercial Rosnei Alberto Soder, Gerente 
Operacional Marcos Fiori, e a equipe técnica das unidades de São José do Ouro 
e Barracão.  Através das apresentações realizadas pela direção e gerentes, os 
produtores presentes puderam tirar dúvidas e conferir o trabalho que vem 
sendo realizado pela Cooperativa. Para o Diretor Presidente Luiz Carlos Chioc-
ca a reunião teve como objetivo aproximar os produtores da Cooperativa. “A 

Copercampos, está buscando auxiliar cada vez mais os associados e produ-
tores, trazendo informação e pessoal treinado para a realização de um ótimo 
trabalho em parceria, este é o nosso objetivo apresentar para o produtor rural 
os benefícios de ser sócios em uma cooperativa séria que valoriza e luta por 
seus associados.” Ressaltou Chiocca.

Realizada reunião com produtores de Hervalzinho-RS

Institucional •

Produtores participam de reunião em Hervalzinho - RS

Sócio Fidelizado da Copercampos, Sr. Augusto João Bergamo
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Comentário elaborado no dia 20 de agosto de 2013. 

MERCADO DE SOJA
Em uma semana aconteceu uma reviravolta geral no mercado. Começou 
no dia 12 de agosto com a divulgação do RELATÓRIO DO USDA, que reduziu 
de 93,08 para 88,58 milhões de toneladas a previsão de colheita de soja dos 
Estados Unidos que inicia em setembro. E assim o mercado depois das que-

das no inicio do mês, as cotações da Bolsa de Chicago subiram bem e voltaram a animar 
os produtores, que aproveitaram o momento de melhora nos preços para comercializar 
o produto disponível e efetuar contratos futuros para a safra 2014. Os FUNDAMENTOS 
pesaram nessa boa alta, o CLIMA seco e a falta de previsão de precipitações para os pró-
ximos dias nos Estados Unidos, foram os fatores preponderantes para elevar os preços 
de todo complexo da soja. Essa alta foi potencializada no mercado interno brasileiro 
pela VALORIZAÇÃO do dólar, que nos últimos 15 dias subiu mais de 10%, atingindo seu 
mais alto nível desde 1999, hoje em R$ 2,42 por 1,00 US$. O nervosismo do mercado 
tanto da soja como cambial, com grandes oscilações preocupa o produtor, que para 
não errar parcela as vendas do produto aproveitando as oportunidades que o momen-
to oferece, já que o susto do dia 07 de agosto, com a queda vertiginosa das cotações 
para o nível de US$ 11,59 por bushel para o mês de novembro de 2013 foi motivo de 
preocupação. O momento é bom e a soja atingiu hoje US$ 13,03 – subindo 12,20% em 
relação ao dia 7 de agosto.

FATORES QUE INFLUENCIARÃO NO PREÇO DE AGORA EM DIANTE:
- CLIMA nos USA, continuará seco? Ou as chuvas virão?
- CÂMBIO no BRASIL, até onde irá? R$ 2,50 ou R$ 2,70?
- O Relatório do USDA de setembro com as novas previsões e com novos números.

- Produtividade da safra Americana com o início da colheita em setembro.
- Indicações Oficiais das INTENÇÕES de plantio da próxima safra da América do Sul, 
principalmente Brasil e Argentina.

SOJA - VEJA A PREVISÃO DE MAIO A AGOSTO DO USDA:
SAFRA 2013 – 2014

COMERCIALIZAÇÃO: Na COPERCAMPOS os produtores comercializaram até o mo-
mento 76,23% da SAFRA 2012/13, restando ainda um bom volume à comercializar.

NEGÓCIOS: Nesses últimos dias depois do susto das baixas das Cotações da Bolsa de 
Chicago, os sojicultores aproveitaram a alta para faturar mais um bom percentual do 
produto disponível. Os preços que na semana passada estavam em R$ 58,00, melho-
ram com a combinação de Chicago Nov.2013 a US$ 13,03 por bushel e o dólar a R$ 
2,42, e hoje estão em R$ 64,00 por saco de 60 quilos com pagamento em 03 dias – alta 
de 10,04% em 7 dias. REPETINDO, como as coisas estão mudando rápido deixamos re-
gistrado que hoje 20 DE AGOSTO DE 2013 a COPERCAMPOS está pagando ao produtor 
por soja disponível R$ 64,00 por saco com pagamento em 03 dias. 
SAFRA 2014 – Bom volumes foram vendidos no mercado futuro, com entrega do pro-
duto em março/abril de 2014 e pagamento no dia 03 de junho de 2014, ao preço de R$ 
60,00 por saco. Até o momento 12% da safra 2014 foram negociados pelos sojicultores.

PAÍSES MAIO JUNHO JULHO  AGOSTO
USA.... 92.260 92.260 93.080 88.058
BRASIL 85.000 85.000 85.000 85.000
ARGENTINA 54.500 54.500 53.500 53.500

MERCADO DE MILHO
As notícias continuam negativas para os produtores de milho da nossa re-
gião, com um bom volume ainda para comercializar estocados dessa safra 
a impressão que paira no ar é de que o bonde já passou. Todas às noticias 
são negativas para o mercado, SUPER SAFRINHA, mercado abastecido, mi-

lho armazenado a céu aberto no Mato Grosso, indústrias aviltando preços, etc... As 
cotações nos últimos dois meses caíram vertiginosamente, e somadas as dificuldades 
na comercialização deixam os produtores preocupados com as próximas negociações.  
Mas assim como na soja, agora uma nova esperança aparece em cena, à situação CLI-
MÁTICA nos USA e a valorização do DÓLAR no BRASIL. 

FATORES QUE INFLUENCIARÃO NO PREÇO DE AGORA EM DIANTE:
- CLIMA nos USA, continuará seco? Ou as chuvas virão?
- Safrinha – Produção Final e desenvolvimento do mercado, exportações etc...
- Governo – Pep e Pepro – ajuda para desova dos estoques da colheita da safrinha.
- O Relatório do USDA de setembro com as novas previsões e com novos números.
- Safra e Safrinha 2013/2014 – Diminuição da Safra e como ficará a SAFRINHA?

MILHO - VEJA A PREVISÃO DE MAIO A AGOSTO DO USDA:
SAFRA 2013 - 2014

COMERCIALIZAÇÃO: Na COPERCAMPOS os produtores comercializaram até o mo-
mento 55,36% da SAFRA 2012/13, restando ainda um grande volume à comercializar.

NEGÓCIOS: Mercado sem liquidez, com as grandes ofertas do Mato Grosso e Paraná 
os grandes compradores estão numa posição confortável, além apresentarem uma 
impressão de que estão abastecidos. Os negócios na nossa região ocorrem em peque-
nos lotes para consumidores que não conseguem absorver produto com acréscimo 
de ICMS oriundo de outros estados.  PREÇO – A COPERCAMPOS está pagando ao pro-
dutor pelo milho disponível R$ 21,00 por saco com pagamento em 03 dias e R$ 21,50 
para pagamento com 30 dias.

PAÍSES MAIO JUNHO JULHO  AGOSTO
USA.... 359.170 355.740 354.350 349.600
BRASIL 72.000 72.000 72.000 72.000
ARGENTINA 27.000 27.000 27.000 27.000

MERCADO DE TRIGO
No dia 27 de maio estive em Brasília - DF no Ministério da Agricultura 
para participar da reunião trimestral da Câmara Setorial das Culturas de 
Inverno - representando a OCB/OCESC/COPERCAMPOS – e as Coopera-
tivas Catarinenses de Produção de Trigo, e naquela data a grande pre-

ocupação de todos era a busca de programas do Governo para ajuda ao produtor 
de trigo na comercialização de 2013/2014 com a tendência naquele momento de 
baixa nos preços. Com certeza na reunião em Londrina, que irei participar no dia 27 
de agosto o tema mudará e será a preocupação da indústria de farinha e panifica-
dores com o custo da matéria prima para industrialização. A redução da Safra Brasi-
leira em decorrência da GRANDE QUEBRA no PARANÁ, somada a alta do dólar para 
o patamar de R$ 2,42 (hoje 19.08.2013) provocaram alta nos preços no mercado 
nacional. Podemos dizer que as coisas mudaram com uma rapidez incrível, e agora 
a situação se alterou e as principais noticias veiculadas pela imprensa falam da pre-
ocupação com a quebra de mais de 33% na safra Paranaense e com a alta violenta 
do dólar. Só assistimos na mídia a preocupação com a alta do PÃOZINHO e com a 
subida do trigo pode influenciar na inflação. Em Santa Catarina e no Rio Grande do 
Sul, ainda temos um longo chão a percorrer até a colheita que tem seu inicio pre-
visto para novembro, com certeza as orações terão como pedido o clima, para que 
São Pedro colabore com uma situação normal sem geadas e que tenhamos uma 
boa colheita em 2013, já que a de 2012 a geada do dia 26 de setembro/2012 levou 

50% da produção do nosso PRODUTOR. Assim a ansiedade é grande, deixando a 
expectativa para que tenhamos uma boa produtividade e de trigo com qualidade 
superior pelas variedades indicadas e plantadas. O preço na COPERCAMPOS esta 
em R$ 42,00 – Tipo 1 e R$ 40,00 para o tipo 2 com pagamento em 30 dias. 
Para acompanhar o complicado mercado de trigo, analisem o nosso histórico de 
preços ao produtor na região de produção da COPERCAMPOS.

Por CLEBI RENATO DIAS
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Realizada no dia 09 agosto, reunião técnica com os produtores de Zortéa. 
O evento foi coordenado pela Copercampos em parceria com Syngenta. 
O Diretor Executivo Clebi Renato Dias e o Gerente Técnico de Insumos, 

Edmilson José Enderle, apresentaram a Cooperativa, suas atividades, assim 
como mercado agropecuário e Insumos. 

E no dia 13 desse mês também foi realizada palestra técnica em parceria 
com a Stoller.  Na oportunidade o Engenheiro Agrônomo Edilson Brasil Mo-
reira, apresentou aos produtores as vantagens, o diferencial e qualidade do 
Fertilizante BioCoper. Em ambas as palestras os produtores puderam trocar 
informações e conferir as novidades e tecnologias das empresas parceiras.

Reuniões em Zortéa - SC

Institucional •

Reunião com produtores de Zortéa-SC

Produtores recebem informações sobre o Fertilizante BioCoper

Com o objetivo de levar aos produtores informações referente ao Mane-
jo de Doenças em Soja e buscando alta produtividade, produtores de 
Ponte Serrada-SC e região participaram de reunião técnica realizada em 

parceria da Copercampos com a Milenia. 
O evento que foi organizado pelos Engenheiros agrônomos, Evandro Lu-

cio Vettori (Copercampos), Fernando Socolovski (Milenia) e João Bosco Petry 
Representante Técnico de Vendas da Milenia, contou com a participação de 
aproximadamente 70 produtores, que puderam através da palestra ministra-
da pelo professor Luís Henrique Carregal, (Mestre em Fitopatologia, Professor 
Adjunto na FESURV – Universidade de Rio Verde), obter mais informações e 
conhecimento a respeito do manejo de doenças na soja. Segundo com o En-
genheiro Agrônomo da Milenia, Fernando Socolovski, a reunião trouxe infor-
mações referentes ao manejo de fungicidas na cultura da soja para o controle 
das principais doenças, como por exemplo a Ferrugem Asiática, Crestamento 

foliar, Mancha Parda e Oídio, baseado em resultados de instituições de pesqui-
sa como por exemplo o Consórcio Antiferrugem da Embrapa. Ainda de acordo 
com Fernando Socolovski, a Milenia está trazendo ao produtor novas soluções 
para o controle de plantas invasoras resistente ao glifosato, pragas e doenças.

Palco de um dos eventos referência no agronegócio brasileiro, o Campo 
Demonstrativo da Copercampos está recebendo melhorias. De acordo 
com o Coordenador do Campo Demonstrativo, Engenheiro Agrônomo, 

Fabrício Jardim Hennigen, os investimentos estão sendo realizados no asfal-
tamento da rua principal e na abertura e asfaltamento de mais duas ruas nas 
vitrines vegetais. Também está sendo ampliado o estacionamento para uma 
área dentro do Campo Demonstrativo facilitando assim o acesso dos exposito-
res e visitantes. Fabrício comenta ainda que será realizada a construção de um 
barracão anexo à área de pastagem e da mangueira de gado à campo, para a 
exposição de gado de elite, ovinos e suínos. 

Nos dias 22 e 23 de julho foram realizadas reuniões com as empresas de 
sementes e agroquímicos em preparação para o 19º Dia de Campo Copercam-
pos. No encontro com os RTV’s e ATV’s das empresas foram apresentadas as re-
gras para a implantação das vitrines, ensaios e parcelas no Campo Experimen-
tal. Atualizações cadastrais e dúvidas dos representantes foram tiradas para 
que tenham mais comodidade na realização da exposição de seus produtos.

Reunião Técnica realizada com produtores de Ponte Serrada - SC

Investimentos para o 19º Dia de Campo Copercampos

Reunião realizada com produtores de Ponte Serrada e região

Ruas asfaltadas no Campo Demonstrativo Copercampos
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Comemorado no dia 18 de Agosto, o Dia Nacional do Campo Limpo, teve 
como objetivo fomentar ações de conscientização e estímulo à reflexão so-
bre a conservação do meio ambiente. Em sua nona edição, a data envolveu 

escolas, agricultores, distribuidores, indústrias, autoridades e a comunidade local. 
Realizado desde 2005, o Dia Nacional do Campo Limpo é considerado uma 

das mais significativas ações de educação ambiental do Sistema Campo Lim-
po, que é o programa de logística reversa das embalagens vazias de defensivos 
agrícolas. O Sistema Campo Limpo, há 11 anos em prática no Brasil, é conside-
rado exemplo de gestão de resíduos sólidos. O modelo de responsabilidades 
compartilhadas, já garante que 94% das embalagens plásticas de defensivos 
agrícolas comercializadas anualmente sejam destinadas de forma correta. O 
evento conta com tantas iniciativas, que esse dia já é celebrado durante todo o 
mês de agosto, e não apenas no dia 18.

Aqui em Campos Novos a ARARCAM – Associação das Revendas de Agro-
tóxicos de Campos Novos iniciou as comemorações no dia 16 de agosto, para 
favorecer os alunos da rede escolar municipal convidados a participar do evento 
Portas Abertas, data em que abriu-se a Central de Recebimento de Embalagens 
para receber a comunidade. Também aconteceu, na fábrica Campo Limpo Re-
ciclagem e Transformação de Plásticos, em Taubaté, no estado de São Paulo, a 

cerimônia oficial de abertura do Dia Nacional do Campo Limpo, no ano de 2013.
De acordo com o Presidente da ARARCAM, Engenheiro Agrônomo Marcelo 

Luiz Capelari, o evento contou com a participação dos alunos do 4º e 5º ano 
das escolas da rede municipal de ensino, após o evento na Central, os alunos 
participarão de um concurso com a elaboração de desenho e redação, os pri-
meiros colocados serão premiados com uma bicicleta e o segundo lugar de 
cada modalidade terá a premiação com um kit de futebol. A ARARCAM agra-
dece as empresas Monsanto pelo auxílio na premiação e a Syngenta pela par-
ticipação e também pela premiação no evento.

• Institucional

Encontro Cooperativo para a Família 
dos Associados e Funcionários

9º Dia Nacional do Campo Limpo

Gestão do Conhecimento - um desafio necessário, este foi o tema apre-
sentado na palestra realizada na noite do dia 06 de Agosto no Clube 
Aqua Camponovense. O encontro foi coordenado pelo Núcleo Femini-

no e pelos Jovens Empreendedores Copercampos (JEC), e ministrado por Mário 
Sérgio Cortella, filósofo brasileiro, graduado pela Faculdade de Filosofia Nossa 
Senhora Medianeira, mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica, 
doutor em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

  Com uma palestra divertida e reflexiva, Cortella falou sobre educação, 
conhecimento, avanços tecnológicos, a importância da busca pelo conheci-
mento, e a competência coletiva. Citando um de seus livros “Não Nascemos 
Prontos” o palestrante, chamou a atenção do público para a importância de es-
tar sempre buscando o conhecimento e atualização para não se tornar “velho” 
e ter humildade para admitir o que não sabe e ir atrás desse conhecimento.  
“Vaca não dá leite, a gente tem que ir tirar. Isto é, ter humildade para saber que 
é preciso aprender. E para aprender em um mundo de mudanças, não basta 
apenas imaginar que já sabe, porque o mundo muda e muda com velocidade.” 
Comentou Cortella.

Mário Sérgio Cortella destacou a importância do sistema cooperativista para 
uma vida coletiva mais saudável, assim como a capacidade desta união familiar 
que o sistema cooperativista propícia. E falou também sobre a importância da 
junção entre o conhecimento das pessoas que tem mais experiência com as no-
vas ideias e tecnologias constantemente presente na vida dos jovens. 

“Precisamos ter cuidado para não envelhecermos a nossas competências, 

práticas, vitalidade e inteligência. E a única maneira de não envelhecer é sermos 
capazes de renovação. Nossa inteligência é como a terra, que precisa ser cui-
dada, arada, protegida adubada e renovada todos os anos.” Destacou Cortella.

Para o Presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca, este evento vem re-
forçar a importância do cooperativismo e da união familiar. “Esta parceria entre o 
Núcleo Feminino e os Jovens Empreendedores da Copercampos, é um exemplo 
da força da família de nossos associados e funcionários, assim como da união 
existente no sistema cooperativista, onde juntos buscamos e lutamos pelo mes-
mo ideal, e nada melhor do que unir o conhecimento de vida e a segurança de 
quem tem mais experiência, com a força, vitalidade e a determinação dos nossos 
jovens.” Ressaltou Chiocca.

No evento foram arrecadados aproximadamente 500kg de alimentos não 
perecíveis, que foram doados a instituições beneficentes de Campos Novos.

Núcleo Feminino Copercampos

Alunos da rede municipal, participam do evento. Nacional do Campo 
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Deputado Federal Valdir Colatto, recebe resposta da Ministra do Meio Ambien-
te, esclarecendo que exigência está em desacordo com a legislação federal.

A Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira retornou ofício encami-
nhado pelo Deputado Federal Valdir Colatto (PMDB/SC), a respeito da 
exigência da Averbação de Reserva Legal nas propriedades rurais, que 

segundo Colatto, vem sendo feita pelos cartórios de forma indevida e ilegal.
Em resposta ao ofício encaminhado pelo Deputado Federal em fevereiro 

deste ano, A Ministra disse que, “no entendimento deste Ministério, a situação 
relatada (de exigência de averbação de reserva legal) está em desacordo com 
a legislação federal, em especial a Lei 12.651/2012, considerando que a super-
veniência de Lei Federal suspende a eficácia de Lei Estadual, conforme dispõe 
o artigo n. 24, parágrafo 4º, da Constituição Federal”. 

De acordo com esta declaração Colatto comenta que o Ministério do Meio 
Ambiente ratifica que não há necessidade de Averbação de Reserva Legal 
(ARL) nas propriedades rurais, após a Lei 12.651/2012, sancionada em 25 de 
maio de 2012. “Nesta questão, por estar a Lei Estadual 14.675/2009 baseada 
na Lei 4771/1965, revogada, portanto, terá que se obedecer a lei 12.651/2012, 
artigo 18, parágrafo 4º, em que a ARL (Averbação de Reserva Legal), só poderá 
ser feita quando for voluntária e não poderá ser cobrada”, explica Colatto.

O Deputado Federal Valdir Colatto, observa ainda que está sendo feito um 

trabalho de orientação em todo 
o país através de palestras sobre 
Código Florestal Brasileiro, “Des-
de a sanção da Lei estamos baten-
do na mesma tecla, falando para 
as pessoas sobre a ilegalidade da 
exigência, alertando os cartórios, 
a Corregedoria, porém, mesmo 
assim, as cobranças continuaram. 
Diante disso, para aqueles que fo-
ram induzidos a fazer a ARL (Aver-
bação de Reserva Legal), arcando 
com o prejuízo, orientamos que 
busquem o ressarcimento via ju-
dicial.” Ressaltou Colatto.

Ainda no ofício, a Ministra Izabella Teixeira, informa que o Cadastro Am-
biental Rural (CAR) encontra-se em fase operacional de implantação, com a 
capacitação dos técnicos dos órgãos estaduais de meio ambiente, incluindo 
os de Santa Catarina, para o uso das imagens de satélite disponibilizadas pelo 
Ministério do Meio Ambiente.

• Institucional

Na tarde de 30 de julho, alunos do Curso de Formação de Liderança, 
Gestão e Empreendedorismo para Jovens Rurais, organizado pela 
Epagri, visitaram a sede da Copercampos, em Campos Novos.

O objetivo do curso é contribuir com os jovens rurais para sua permanên-
cia como protagonista do seu processo de desenvolvimento social, econômi-
co e ambiental. Cada turma é formada por 25 a 30 jovens moradores do meio 
rural, com idade entre 18 a 29 anos e tem duração de um ano.

O curso tem metodologia de alternância, ou seja, os alunos permanecem 
01 semana em estudo e trabalhos práticos no Cetrecampos – Epagri/ Cam-
pos Novos e 03 semanas na propriedade para a socialização com a família e 
a aplicação dos conhecimentos. 

Na visita a Copercampos os alunos compararam as informações teóricas 
obtidas na matéria sobre Associativismo e Cooperativismo e a aplicação das 
mesmas na empresa cooperativa.  Segundo os instrutores do Curso Sr. Dari 
Orestes Scaraboto e Sr. Vitor Hugo Poletto, a visita foi muito importante, por-
que os alunos tiveram a oportunidade de conferir a prática do cooperativis-
mo em uma cooperativa de sucesso, sua história, evolução e seus negócios.

Averbação de Reserva legal não é obrigatória

Jovens Rurais visitam Copercampos

Deputado Federal Valdir Colatto
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Dessecação antecipada na cultura do milho

Programação de 
Fertilizantes em Big Bag

Considerado como um dos fatores que influenciam diretamente na germi-
nação das plantas, a qualidade da cobertura do solo é apontada como fator 
fundamental para o sucesso da agricultura atual. Problemas de erosão, com-

pactação do solo e aumento de plantas invasoras ou doenças, são causas diretas de 
uma falta de cobertura de solo de qualidade.

A dessecação antecipada é uma técnica muito utilizada nas regiões produtoras 
de grãos em alta produtividade, como região sul e centro-oeste, podendo ser reali-
zada em três etapas: dessecação pós-colheita, que tem como objetivo eliminar as 
plantas daninhas da lavoura na entressafra, onde a aplicação do dessecante deve ser 
feita antes do florescimento, priorizando as plantas daninhas novas e tenras evitan-
do assim a produção de sementes. Já a dessecação da cobertura vegetal é utilizada 
na produção de palha para o cultivo da cultura subsequente em sistema de plantio 
direto. A terceira etapa é a aplicação do dessecante sobre a cultura na fase de pré-
-colheita que tem como objetivo o controle das plantas daninhas emergidas no final 
do ciclo, provocando assim a desfolha da cultura, permitindo a antecipação da co-
lheita. Deve ser realizada após a manutenção fisiológica dos grãos.

 Recomendação para dessecação antecipada do Milho:
Condições climáticas e a época do sistema de plantio adotado, são condições 

que irão influenciar na decisão do momento ideal para a dessecação da cobertura 
vegetal ou das plantas daninhas.

De acordo com o Engenheiro Agrônomo da Copercampos, Marcelo Luiz Capelari, 
o intervalo entre dessecação e plantio depende muito de condições climáticas, pre-
sença de plantas daninhas e produto dessecante a ser aplicado na lavoura. “Deve-se 
analisar quais plantas daninhas ou cobertura vegetal tem na área a ser dessecada e 
qual a fase de crescimento que essas plantas encontram-se. Em áreas com a presença 
de azevém devemos efetuar a dessecação com no mínimo 35 - 40 dias de antecedên-
cia para não ocorrer problemas na germinação da cultura do milho”, destaca Capelari.

Vantagens da Dessecação:
A dessecação da cobertura vegetal, mais comumente usada em nossa região 

proporciona uma maior quantidade de matéria seca sobre o solo, menor risco de 
erosão por elevados índices de precipitação e aumento gradativo da matéria orgâ-
nica do solo. 

De acordo com Engenheiro Agrônomo da Copercampos, Marcelo Luiz Capelari, 
uma dessecação bem feita faz com que a cultura se estabeleça melhor, não compe-
tindo por luz e água com a cultura antecessora ou plantas daninhas presentes na área 
de cultivo. “Trabalhos de pesquisa demonstram ganhos de produtividade na cultura 
do milho de aproximadamente 20 sc/ha quando a dessecação é realizada cerca de 
35-40 dias antes da semeadura com a dessecação realizada somente próxima a data 
de plantio do milho”. Marcelo destaca ainda que o Departamento Técnico da Coper-
campos está à disposição para efetuar uma recomendação segura aos produtores.

A Copercampos utilizou na safra de 2012, lonas para depositar fertilizan-
tes fora dos armazéns, esta foi a alternativa encontrada pela Gerência 
Técnica e Insumos para solucionar a armazenagem dos produtos, devi-

do à grande quantidade de semente de soja que a Copercampos produz, que 
ultrapassa a 2 milhões de sacos.

O Gerente Técnico e Insumos, Edmilson José Enderle, explica que o fertili-
zante em big bag, quando armazenado em toca, não fica tão acondicionado 
quanto o fertilizante em sacaria, por isso pede a colaboração dos produtores 
quanto a programação para o pedido de fertilizantes em big bag. “Pedimos 
para que os produtores façam suas programações, e possam levar o fertilizan-
te para a propriedade no menor espaço de tempo possível, pois estamos em 
um período de chuvas, e o fertilizante em big bag quando armazenado em 
toca, corre o risco de deteriorar com a umidade. Para diminuir esse risco, pe-
dimos para que os produtores organizem suas programações e desta forma 
possam receber um produto de qualidade.” Comentou Enderle.

A Petrobras em comemoração aos 60 anos de história está realizando uma promoção 
para presentear seus clientes. São 60 prêmios instantâneos diariamente, um novo a cada 
dia, todos inspirados em marcos da história da Petrobras, assim como sorteio de 60 carros 
Peugeot 208. Esta promoção é integrada ao Premmia e para participar você precisa acu-
mular pontos. A cada 60 pontos acumulados no Premmia, você tem a chance de ganhar 
um prêmio instantâneo e de concorrer ao sorteio final de 60 carros Peugeot 208. E com o 
cartão Petrobras você ganha pontos em dobro. A Promoção começa dia 23 de julho e vai 
até 20 de Setembro, sendo o sorteio realizado no dia 25 de setembro, através da extração 
da Loteria Federal. Posto de Combustíveis Copercampos e Petrobras juntos nesta festa!

Safra 2013/2014 •
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O 3º encontro do grupo de Jovens Empreendedores da Copercampos foi 
realizado no sábado dia 20 de julho, no auditório da Copercampos em 
Campos Novos. O evento contou com a participação de 80 jovens, que 

através da palestra Cooperativismo, Cooperação e Integração Familiar ministrada 
por Ainor Lotério, puderam obter mais conhecimento a respeito do Cooperativis-
mo, do trabalho em conjunto e da integração do jovem na agricultura.

Segundo o palestrante a existência de uma cooperativa deve estar associada à 
existência do espírito familiar, cooperativista e motivador. “A Cooperação é a rela-
ção baseada no sentido de alcançar objetivos em comum, sejam eles financeiros, 
sociais ou de aprendizagem, é necessário que os jovens tenham este espírito co-
operativista no desenvolvimento de suas atividades.” Ainor destacou ainda a im-
portância da interação familiar na cooperativa e o papel do jovem neste processo.

Na oportunidade o Diretor Presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca, 
parabenizou os jovens pela participação no projeto, e destacou a maior participa-
ção dos integrantes do JEC na Copercampos. “Atualmente vemos uma maior inte-
ração entre os jovens e seus pais tanto na propriedade quanto na Copercampos. 
Acredito que a união entre o conhecimento de quem tem mais experiência com 
a busca constante de informações por parte da nossa juventude, é a chave para 
o sucesso da empresa familiar.” Chiocca comentou ainda sobre a importância do 
sistema cooperativista no trabalho desenvolvido com os jovens.

O Evento também contou a participação do Diretor Vice-presidente Cláudio 
Hartmann, que incentivou os jovens a continuarem participando das atividades 
do JEC, assim como parabenizou pelo sucesso que está sendo este projeto. “A Co-

percampos, está sempre buscando melhorias, tanto para seus funcionários, asso-
ciados e também para a comunidade. Através de projetos como esses, buscamos 
auxiliar nossos jovens nas suas atividades promovendo assim essa interação fami-
liar que é o objetivo do JEC.”

Para o Diretor Executivo Laerte Izaias Thibes Junior, e também Coordenador 
do Programa dos Jovens Empreendedores da Copercampos, estas reuniões rea-
lizadas com os jovens, mostram o comprometimento da Cooperativa. “A Coper-
campos está buscando ouvir estes jovens e através de palestras, viagens técnicas, 
e eventos, trazer para eles, o conhecimento e as informações referente aos assun-
tos propostos. Acredito que o projeto está atendendo as expectativas e os jovens 
estão ganhando mais espaço e voz na Cooperativa.” Laerte apresentou também 
dados referente a Copercampos e suas atividades.

Após a palestra, os jovens participaram de um almoço na Associação Atléti-
ca Copercampos (AACC) e de uma conversa com o associado Lucas de Almeida 
Chiocca que passou para os integrantes do JEC, informações e dicas a respeito de 
gestão de agronegócio. 

Apresentando um pouco do dia a dia na “Fazenda do Ipê”, onde juntamente 
com seu pai Luiz Carlos Chiocca, administra a propriedade. Lucas falou aos jovens 
do JEC, sobre as dificuldades, benefícios e desafios encontrados na gestão de 
agronegócio. “Administrar uma propriedade é sempre um desafio, você precisa 
dar atenção a todos os detalhes, e tomar muitas decisões, por isso é necessário 
organização, foco em seus objetivos, estabelecer metas e então executar as ativi-
dades.” Destaca Lucas.

Jovens Empreendedores da Copercampos

Dinâmicas realizadas durante a palestra

Palestra Cooperativismo, Cooperação e 
Integração Familiar ministrada por Ainor Lotério

Gestão de Agronegócio, Lucas de Almeida Chiocca

Coordenação e Diretores fazem a abertura no 3º encontro do JEC
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Viagem ao EUA:

Rosiane Neitzke integrante do JEC (Jovens Empreendedores Copercam-
pos) que foi sorteada para a viagem aos Estados Unidos da América, já 
está praticamente arrumando as malas, a participante do JEC que irá via-

jar em setembro junto com um grupo de 31 pessoas (associados e funcionários 
da Copercampos) foi nos dias 08 e 09 de agosto, a são Paulo, onde fez o pedido 
do visto e agora está apenas esperando a chegada do passaporte. “Estou mui-
to feliz e ansiosa pela viagem, é a primeira vez que saio para fora do país, agra-

deço ao JEC pela oportunidade, e a Copercampos pela iniciativa.” Comentou.
Rosiane, conta também que todos da família ficaram muito contentes com 

a viagem que ela irá realizar. “Recebi muito apoio da minha família, todos es-
tão muito felizes como esta viagem. É importante falar aos integrantes do JEC, 
para continuarmos este trabalho, participando e prestigiando as atividades e 
eventos, pois nunca se sabe a hora que a sorte bate na porta.” Concluiu Rosia-
ne Neitzke.

Institucional •

Integrante do JEC - Rosiane Neitzke
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“A Agricultura é uma 
empresa a céu aberto”

Lucas de Almeida Chiocca

Lucas de Almeida Chiocca, sócio da Copercampos há 15 anos, é natural 
de Campos Novos, casado com Dayane Gavazzoni Chiocca e pai do Tia-
go. Filho do Diretor Presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca e 

de Sandra de Almeida Chiocca, Lucas sempre esteve muito ligado a Coope-
rativa, e as atividades agrícolas. Atualmente administra a propriedade e as 
outras atividades agropecuárias da família. É sócio fidelizado, integrante do 
JEC e presidente do Comitê Tecnológico da Copercampos.

As Atividades da Família:
“Atualmente faço toda a parte de administração das nossas atividades, 

mas sempre há troca de ideias com meu pai e com os funcionários, para en-
contrarmos sempre a melhor solução. Trabalhamos com suinocultura, onde 
eu sou responsável pela parte operacional, e conto com a assistência da Co-
percampos na parte técnica. Temos também as atividades na leiteria, em que 
cuido do operacional e recursos humanos, a parte técnica geral é acompa-
nhada por um médico veterinário contratado, e a clínica é de responsabi-
lidade da equipe da Copercampos. Já na lavoura, realizo a parte técnica e 
operacional, contando sempre com a parceria dos técnicos da Copercampos 
na troca de informações e na busca por novas tecnologia e conhecimento.”

A Copercampos: 
“Tanto a minha vida familiar quanto a profissional, sempre foi muito liga-

da a Copercampos, posso dizer que me sinto em casa aqui na Cooperativa, 

todo o meu financeiro está aqui, entrego toda a produção e tenho muitos 
amigos na empresa. É importante destacar também que tenho muita grati-
dão pela Cooperativa, tudo que eu aprendi e o meu crescimento pessoal e 
profissional deve-se muito a Copercampos. Através de reuniões e viagens, 
nós associados conseguimos obter troca de informações, adquirir conheci-
mentos sobre novas técnicas e tecnologias que irão auxiliar na produtivida-
de de nossas lavouras. Acredito que este é o diferencial da Copercampos, a 
valorização e o trabalho comprometido com seus associados é o que faz o 
sucesso desta Cooperativa.”

Participação no Encontro do JEC:
“Acredito que este projeto com os Jovens Empreendedores da Coper-

campos foi uma boa iniciativa. Muitos filhos de produtores já estão inseridos 
nas atividades agrícolas, assim como eu, porém as vezes falta um auxílio que 
consiga trazer este jovem para dentro da Cooperativa, e através deste proje-
to a Copercampos consegue não somente fazer está interação familiar, mas 
também dar mais voz ativa aos jovens, ouvindo suas necessidades e bus-
cando em palestras e viagens técnicas orientá-lo ainda mais nas atividades 
agrícolas. 

Na conversa que tive com os integrantes do JEC, apontamos alguns fato-
res que auxiliam na gestão de agronegócio, focando a produtividade, renta-
bilidade e comercialização.”
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Inaugurada na manhã da quinta-feira, 15 de agosto, as novas instalações da 
Loja Agropecuária da Copercampos, no município de Barracão – RS. Evento 
contou com a participação de diretores, gerentes, funcionários da Copercam-

pos, estiveram presentes também o Prefeito de Barracão, Aparício Mendes de 
Figueiredo, o Pároco Juarez Hofmann, autoridades, gerentes de bancos, assim 
como associados, produtores, imprensa e a comunidade em geral, que veio 
prestigiar a inauguração de mais uma obra da Copercampos.

A nova Loja Agropecuária:
Sem dúvida uma Loja Agropecuária com os padrões Copercampos de quali-

dade, um amplo espaço adaptado para melhor atender seus clientes e associa-
dos, a unidade prestará todo o suporte em insumos e produtos para todas as ati-
vidades agropecuárias. O Gerente Técnicos de Insumos, Edmilson José Enderle, 
comenta sobre as novas instalações da unidade: “Uma Loja Agropecuária com 
uma estrutura muito moderna, funcional, onde conseguimos melhorar a estoca-
gem de produtos e oferecer ao produtor rural mais de 4 mil itens para auxilia-los 
em suas atividades do dia a dia”, o gerente comenta ainda que a Loja da Coper-
campos é representante dos produtos Stihl em Barracão-RS. De acordo com o 
Gerente Operacional da Copercampos, Marcos Fiori, o investimento nesta obra 
foi superior a 1 milhão e 200 mil reais, com área construída de 1.450m², incluindo 
Escritório, Área de Vendas, Deposito de Insumos e Sede Social.

Na oportunidade o responsável pela unidade 36, Gabriel Giotto Vanz pa-
rabenizou e agradeceu a direção da Copercampos pela iniciativa na realização 
desta obra. “A Loja agropecuária da Filial de Barracão, é mais um exemplo do 
diferencial e comprometimento que a Copercampos tem com seus associados 
e clientes, temos certeza que através desta nova obra conseguiremos melhorar 
ainda mais nosso trabalho atendendo as expectativas da cooperativa e dos nos-
sos associados. Agradeço também aos meus familiares e toda a equipe da filial 
36.” Comentou Gabriel.

O Diretor Presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca, falou sobre o 

compromisso que a Copercampos tem com os produtores do Rio Grande do Sul. 
“A Copercampos está constantemente ampliando suas áreas de atuação para 
atender as necessidades dos nossos associados, alguns investimentos estão 
sendo feitos, incluindo novas obras aqui no Rio Grande do Sul. São essas ações 
que mostram nosso comprometimento com os associados, por isso peço que 
se associem a esta ideia, participem do programa de fidelidade e confiram os 
benéficos de ser sócio fiel da Copercampos”. Ressaltou Chiocca.

História da Unidade 36 - Loja Agropecuária de Barracão - RS
De acordo com os registros históricos, a Copercampos iniciou seus trabalhos 

com a Loja Agropecuária no estado do Rio Grande do Sul no ano de 1997 em 
uma estrutura alugada, com o crescimento e desenvolvimento da Cooperativa 
na região, em novembro de 2011 a unidade foi adquirida, porém como a Coper-
campos é uma empresa que está sempre buscando inovações e melhorias para 
atender seus associados e clientes, no mês de agosto de 2011, iniciaram as obras 
para este novo espaço da Loja Agropecuária. Atualmente a Copercampos possui 
22 associados no munícipio de Barracão, o faturamento da unidade 36 no ano 
de 2012 foi superior a 11 milhões de reais e este anos até o mês de julho a filial 
faturou mais de 3 milhões. A unidade emprega hoje 7 funcionários.

Durante o mês de agosto, na 
compra de qualquer produtos 
da Ourofino, concorra a um kit 

de produtos da Ourofino. Promoção 
realizada em parceria da Copercam-
pos com a empresa Diplomata.

Copercampos inaugura nova Loja 
Agropecuária em Barracão - RS

Promoção:

Prefeito de Barracão,
Aparício Mendes de Figueiredo

Pároco Juarez Hofmann,
faz benção as novas instalações

Produtores conferem nova Loja Agropecuária

Kit Produtos Ourifino

Diretor Presidente da Copercampos,
Luiz Carlos Chiocca
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Copercampos recebe prêmio de Gestão Sustentável 2013

Funcionários das Granjas de suínos participam de integração

Funcionário Cleber Zanão, recebeu o prêmio

A Granja dos Pinheiros, Erval Velho e Granja Ibicuí re-
alizaram do dia 13 de agosto na Associação Atlética 
Copercampos, uma tarde de integração com seus 

funcionários.
Através de dinâmicas e brincadeiras promoveram uma 

tarde de integração, descontração e alegria. O evento foi 
organizado pelo coordenador das Granjas Ibicuí, Erval Velho 
e dos Pinheiros, Junior de Oliveira Couto juntamente com o 
Gerente da Agroindústria, Lúcio Marsal Rosa de Almeida e a 
equipe de Treinamentos e Recursos Humanos. 

O evento contou com a participação do Secretário da Co-
percampos, Sergio Antônio Mânica, e do Diretor Presidente, 
Luiz Carlos Chiocca, que parabenizaram os funcionários pela 
luta e trabalho que desenvolvem nas granjas, sempre bus-
cando o crescimento e melhoramento da suinocultura.

De acordo com o Coordenador, Junior de Oliveira Cou-
to, a festa a fantasia teve como objetivo, fazer uma intera-
ção com os funcionários das granjas, “Nesta tarde reunimos 
o pessoal das granjas para fazer esta integração, que é uma 
forma de mostrarmos a união e o cooperativismo que há no 
setor de Suinocultura e na Copercampos como um todo. 
Quero agradecer a Diretoria e ao Gerente da Agroindústria, 
Lúcio Marsal Rosa de Almeida, pela oportunidade e pela 
confiança na realização deste evento.”  Comentou Júnior. 

Esta integração com os funcionários também foi realiza-
do no mês de julho na Granja Floresta, em uma festa Julina.

Histórico da Suinocultura:
A Copercampos iniciou suas atividades na suinocultura no ano de 1997, 

atualmente conta com 4 Centrais Produtoras de Leitões, com aproximadamen-
te 13 mil matrizes em seu plantel.

Granja dos Pinheiros:
Inaugurada em 1º de Setembro de 2007, é a Central Produtora de Leitões 

mais nova da Cooperativa, com 3.400 matrizes, produção anual de 88.400 lei-
tões para sistema de integração da Copercampos.  Conta com 30 funcionários. 

Granja Floresta:
Inaugurada em 2003 é hoje a maior unidade de matrizes da cooperativa 

com 5.580 animais e uma produção média anual de 139 mil leitões.  Produção 
de linhagens para Agroceres PIC, sendo cruzamentos que produzem 8 linha-

gens para reposição interna e comercialização. Fornece também leitões para 
alojamento dos integrados da Copercampos. Conta com 52 funcionários.

Granja Ibicuí:
Com plantel de 3.200 matrizes, com produção anual de 83.200 leitões. Pro-

dução de linhagens para reposição do plantel da granja e comercialização, cru-
zamentos para produção de linhagem Genetiporc, e animais para o sistema de 
integração dos associados. Atualmente a unidade conta com 42 funcionários.

Granja Erval Velho:
Granja Erval Velho foi a primeira Central Produtora de Suínos da Copercam-

pos, em 1997. Com seis funcionários atuando diariamente na unidade, e um 
plantel de 520 matrizes de suínos, com fornecimento de leitões para o sistema 
de integração da Copercampos.

A Cooperativa Regional Agropecuária de Campos Novos – Copercampos, 
recebeu no dia 16 de agosto o troféu Onda verde, por ter conquistado, na ca-
tegoria controle de poluição, o 20º Prêmio Expressão de Ecologia, a maior pre-
miação ambiental da região sul.

A entrega da premiação foi em Florianópolis durante o Fórum de Gestão 
Sustentável 2013 organizado pela Editora Expressão. O evento reuniu diversas 
empresas líderes em responsabilidade socioambiental. O Fórum também con-
tou com palestras e apresentações de cases socioambientais de corporações 
que colaboram com o desenvolvimento sustentável da região sul.

A Copercampos participou com o projeto ambiental “Geração de Energia 
com Biogás”. Projeto que iniciou em Outubro de 2011, utiliza os gases que po-
luiriam a atmosfera para gerar energia, ou seja todo efluente gerado na granja 
é armazenado em três biodigestores, onde retém os gases resultantes da di-
gestão dos efluentes gerados pelas bactérias anaeróbicas produzidas dentro 
do biodigestor. Esse gás é bombeado para um filtro e após a filtragem vai a 
um motor gerador de energia. Com este projeto, reduziu-se em toda a granja 
a 48% o consumo de energia elétrica, assim como a não emissão de gases po-
luentes na atmosfera. 

Participaram do evento os funcionários Cleber Zanão, Carine Piroli e o Ge-
rente Suinocultura Lúcio Marsal Rosa de Almeida.

Suinocultura •

Evento realizado na Granja Floresta
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Ingredientes
- 400 g de lombo suíno
- 3 dentes de alho amassados 
- 1/4 de xícara (chá) de óleo 
- 1 xícara (chá) de água 
- Sal a gosto 
- Pimenta-do-reino a gosto 

Lombo Suíno à mineira

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

24/08 Adolar Cristofolli Erval Velho
24/08 Romildo Luiz Titon Campos Novos
25/08 Jair Noriler Campos Novos
25/08 Paulo Roberto Dutra Bergamo  Barracão
25/08 Anna Laura T. L. Alexandre  Campos Novos
25/08 Gustavo Berwig Erval Velho
25/08 Jucimar Bresciani Trevisol Ibiam
26/08 Avelino Silvestrim Campos Novos
26/08 Osnildo Rodrigues Curitibanos
26/08 Ademar Lourenzetti  Ibiam
28/08 Eduardo Ernesto Zortea  Campos Novos
28/08 Jair Augustinho Binder Campos Novos
28/08 Sergio Luiz Thibes Campos Novos
29/08 Romito Ilmo Soder  Campos Novos
29/08 Sergio Zanatta de Souza Otacílio Costa
30/08 Antônio Falchetti Ibiam
30/08 Ivo Cunha Lessa  Anita Garibaldi
30/08 Agenor Faccin Campos Novos
30/08 Artiz Becker Fagundes Campos Novos
30/08 Ricardo Rodrigues Granzotto Campos Novos
31/08 Jonas Natalício Lima Medeiros  Campos Novos
31/08 Altair José Rosseti Campos Novos
31/08 Oracil José Bernardi Campos Novos
1/09 Diego da Rosa Girardi Barracão
2/09 Cristiano João Pelizzaro Santa Cecília
2/09 Luiz Varela Anita Garibaldi
2/09 Marcio Ernesto Wagner Campos Novos
2/09 Reni Goncalves  Campos Novos
3/09 Valdemar José Bruse Campos Novos
3/09 Iraci Terezinha N. Gasperin Vargem
3/09 Jocelito Mattos  Anita Garibaldi
3/09 Alex Alves Fardo Campo Belo do Sul
4/09 Antônio Nicolau Serpa Campos Novos
4/09 Durival Doarte Vargem
5/09 Valdevino da Silva Machado Campos Novos
5/09 João Batista Mota  Anita Garibaldi
5/09 Valdomiro Justino Perondi Fraiburgo
6/09 Adelia Zenilda Carniel Campos Novos
6/09 Daniel Fagundes Abdon Batista
7/09 Aristides Gregório de Moraes Campo Belo do Sul
7/09 Ladir Brocardo Campos Novos
7/09 José Elias Dall’oglio  Campos Novos
7/09 Fernando Piroli Campos Novos
8/09 Carlos Alberto Dall Oglio  Campos Novos
8/09 Marcos Roberto Bazen  Ibiam
9/09 Ari Tormen  Campos Novos

9/09 Darci Perazzoli Tangara
9/09 Alexandre Sanzovo Curitibanos
9/09 Messias Lamartini R. Thibes Peron Campos Novos
9/09 Eufália Cristina Paz de Almeida  Campos Novos
9/09 Clóvis Soso Brunópolis
10/09 Terezinha Mantovani Zortéa
10/09 Antônio Duval Clamer Barracão
11/09 Nivaldo Pasetto Tangará
11/09 Athos de Almeida Lopes Campos Novos
11/09 Irineu Reinoldo Deuner Campo Belo do Sul
12/09 Edgar João de Mattos  Campos Novos
12/09 Itamar Luiz Ebertz Campos Novos
12/09 Fabiano Bergmeier  Campo Belo do Sul
13/09 Nelson Joõo Colombo  Tangará
13/09 Anastácia Conradi Mocelin Abdon Batista
13/09 Jucenir Edilso Tesser Campos Novos
14/09 Elói Neitzke  Campos Novos
14/09 Valter Lucio Scapini Vargem
14/09 Adenir Batista  Campos Novos
15/09 Paulino Redante Abdon Batista
15/09 Herminio Trombetta Campos Novos
15/09 Joao Maria de Morais  Campos Novos
15/09 João Maria Varela  Abdon Batista
15/09 Felipe Augusto Rover Jaborá
16/09 Therezinha Zampronio Tangará
16/09 Ivens Arruda Ortigari Curitibanos
16/09 Lauro dos Santos Souza Brunópolis
16/09 Vilson Zornitta  Tangará
16/09 Heliton João Pelizzaro Frei Rogerio
17/09 Ulisses Lemos Franca Junior Campos Novos
17/09 Simão Francisco Finger Campo Belo do Sul
18/09 Tercílo Trevisol  Campos Novos
18/09 Volni Manica  Campos Novos
18/09 José Inácio Pletsch Campos Novos
18/09 Silvio Henrique de Almeida Lopes Sobrinho Campos Novos
18/09 Robison Albino Hempel Brunópolis
18/09 Jean Olímpio Darold Campos Novos
19/09 Watson José de Albuquerque Monte Carlo
19/09 José Ademir Goncalves  Campos Novos
20/09 Benno Hubner Brunópolis
20/09 Dorvalino Griss  Vargem
20/09 Valdir Cercena Celso Ramos
20/09 Pedrinho Dambróz  Ibiam
20/09 Reni Sebastião Becker Campos Novos
20/09 Ademar Cristino Moreira Campos Novos

Nutrientes da Carne Suína

A carne suína magra é um alimento denso em nutrientes, suprindo o 
organismo com alta concentração de muitos nutrientes em relação 
ao seu valor energético (calorias). Uma porção de 100g de lombo 

suíno aparado contribui somente com 6% das calorias numa dieta de 2000 
kcal, sendo uma excelente fonte de tiamina, vitamina B6, fósforo e niacina, 
uma boa fonte de riboflavina, potássio e zinco (USDA Nutrient). Compara-
do com peito de frango sem pele, o lombo suíno contém duas vezes mais 
zinco e 10 vezes mais tiamina numa porção.

Modo de preparo
Tempere o lombo com o alho, o sal e 
a pimenta. Deixe descansar por cerca 
de 1 hora e meia, para apurar o sabor.
Numa panela de pressão, aqueça o 
óleo e doure o lombo, virando-o para 
que frite de todos os lados, por igual. 
Acrescente a água e coloque a tampa  

 
na panela. Deixe cozinhar até que a 
carne esteja macia.
Transfira o lombo e o molho que se 
formou na panela para um refratário 
e leve ao forno alto, por 15 minutos, 
para terminar de corar. Se o molho se-
car, adicione 1/2 xícara (chá) de água.

Nutriente % Valores Diários 

Tiamina 54% VD

Niacina 37% VD

Vitamina B6 37% VD

Riboflavina 19% VD

Zinco 14% VD

Potássio 10% VD

Vitamina B12 8% VD

Ferro 5% VD

Nutrientes da carne suína
Em relação aos Valores Diários para nutrientes, uma por-
ção de 100g de lombo de suíno magro, assado, contribui:

Fonte: Tabela brasileira de composição de alimentos/ NEPA 
– UNICAMP – Versão II – 2 ed – Campinas. SP.
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O capim Pé-de-Galinha ANPG é uma gramínea anual de verão, sua re-
produção é via sementes. Devido ao seu sistema radicular agressivo e 
profundo é considerado um descompactador natural do solo, atuan-

do muito bem na reciclagem de nutrientes, que muitas vezes estão a grandes 
profundidades não sendo absorvidos pelas raízes das culturas tradicionais. De-
vido a sua grande produção de massa é uma excelente ferramenta para práti-
cas culturais, como cobertura do solo e rotação de culturas, proporcionando 
grandes retornos para o produtor.

O capim Pé de Galinha ANPG 207, também é uma ótima opção para ali-
mentação animal, sendo uma ferramenta a mais para o sistema integração la-
voura - pecuária. Com bom teor de proteína, média de 16%, podendo chegar 
à cima de 19% em alguns cortes, possui excelente palatabilidade, sendo muito 
bem aceito pelos animais, com NDT (nutrientes digestíveis totais) com média 
de 55%. O plantio deve ser realizado em épocas de clima quente, variando para 
cada região. No plantio o produtor deve ficar atento com a profundidade da 
semente no solo, sendo o recomendado no máximo dois centímetros. Pode 
ser feito através da semeadura em linha, onde será utilizado de 6 - 8 kg de 
sementes por hectare, ou plantio a lanço, sendo consumido em média 12 kg 

de sementes por hectare. No plantio sempre utilizar adubação a base de NPK.
Quando o material atingir a média de 50 cm de altura, o produtor pode rea-

lizar a entrada do gado nos piquetes para o pastejo, sempre deixando um resi-
dual de 10 – 15 cm de altura, respeitando um período de vinte e cinco dias para 
voltar com os animais no mesmo piquete. Além de ser usado como pastagem 
verde, o material também pode ser utilizado para silagem, feno e silagem pré-
-secada, sendo uma maneira a mais do produtor armazenar alimento de qua-
lidade para períodos críticos, como inverno rigoroso e estiagens. Com alta pa-
latabilidade, o material é muito 
bem aceito pelos animais.

De acordo com o Assessor 
Comercial, Carlos Alberto Dallo-
glio, é necessario que os produ-
tores fazam suas programções e 
entrem em contato com alguma 
das Lojas Agropecuárias da Co-
percampos, para fazer o pedido 
deste produto.

• Institucional

Instrução Normativa sobre 
Certificação de Sementes

Capim Pé de Galinha ANPG 207

Realizado nos dias 30 de julho e 16 de Agosto, na Associação Atlética Co-
percampos treinamento referente a Instrução Normativa 09 anexo XXXIV 
referente a certificação de Sementes. 

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o 
objetivo desta Instrução Normativa é fixar diretrizes básicas a serem obedeci-
das na produção, comercialização e utilização de sementes em todo o território 
nacional, visando à garantia de sua identidade e qualidade. Amparo Legal, Lei 
nº 10.711 de 05 de agosto de 2003, e seu regulamento aprovado pelo Decreto 
nº 5.513 de 23 de julho de 2004 anexo nº XXXIV, tem como conceito a origem 
genética: conjunto de informações que identifica os progenitores e especifica o 
processo utilizado para a obtenção de uma cultivar.

A Coordenadora do treinamento, Marli Anete Jabuonski explica que a certi-
ficação é o processo que, obedecido às normas e padrões específicos, objetiva a 
produção de sementes, mediante controle de qualidade em todas suas etapas, 
incluindo o conhecimento da origem genética e o controle de gerações. Para o 
Coordenador do setor de Qualidade da Copercampos, Cristian Rodrigo Venturin, 
o treinamento é extremamente importante para que os funcionários entendam 
e conheçam as normas, garantindo assim a qualidade dos processos da certifica-
ção de sementes da Cooperativa, sendo ainda esse treinamento um dos critérios 

solicitados na IN09/2005, a qual solicita que o corpo técnico obtenha capacita-
ção e conhecimento sobre a Instrução Normativa.

O treinamento contou com a participação de funcionários de diversas unida-
des da Cooperativa que estão envolvidas na produção de sementes. A abertura 
do evento foi realizada pelo Diretor Executivo Laerte Izaias Thibes Junior, que 
repassou aos funcionários a responsabilidade e o comprometimento da Coper-
campos na produção de sementes.


