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No mês de abril, demos um grande passo para a união e 

fortalecimento dos sojicultores de todo o estado com 
a criação e formação da Associação dos Produtores de 

Soja de Santa Catarina (Aprosoja-SC). Através desta entidade 
buscaremos unir a classe, valorizando-a e trazendo soluções 
para os diversos assuntos que afetam os produtores de soja 
do Brasil. A assembleia foi realizada, a primeira diretoria está 
formada, e para os próximos meses estaremos divulgando e 
iniciando as atividades da Aprosoja-SC.

Estamos também no período de safra, e a colheita está em 
ritmo acelerado o que tem gerado muitas expectativas a todos 
os produtores. As lavouras encontram-se em ótimas condições 
e apesar das chuvas que atrasaram um pouco o início da colhei-
ta, o clima se estabilizou e o produtor está colhendo dentro do 
prazo esperado. Em nossas unidades de recebimento estamos 
trabalhando constantemente para atender com qualidade e 
agilidade no recebimento e armazenagem da produção.

A expectativa é de uma excelente safra com boa média 
produtiva e ótimos preços para a comercialização. Nesta edi-
ção destacamos também a importância do planejamento agrí-
cola para o combate a plantas daninhas, realizando manejo 
eficiente garantindo melhorias na produtividade.

Um dos compromissos de nossa diretoria é de demonstrar 
aos produtores de todas as regiões, híbridos de milho e varie-
dades de soja e feijão, adaptadas de acordo com as microrregi-
ões em que a cooperativa atua. Por isso nesta edição do Jornal 
Copercampos também destacamos a realização dos Dias de 
Campo realizados nas unidades da cooperativa, levando aos 
produtores uma visão local do desenvolvimento de novas va-
riedades disponíveis, época de plantio adequada para semear 
e principalmente, que estes possam decidir em que cultura in-
vestir na próxima safra.

Com a função de exercer assídua fiscaliza-
ção sobre as operações, atividades e ser-
viços da Copercampos, os novos membros 

do Conselho Fiscal reuniram-se no início do mês 
de março, na sala de reuniões da Matriz, para dar 
início aos trabalhos do ano de 2014. O Conselho 
Fiscal foi eleito na última AGO (Assembleia Geral 
Ordinária) realizada dia 14 de Março, conta com 
seis integrantes (três membros efetivos e três su-
plentes). Os Novos membros do Conselho Fiscal 
são os associados: César Luiz Dall’oglio, Jair Soco-
lovski, Adair Darlei Tessaro, Arlindo Tormen, Mar-
cio José Nohatto, Valdir Francisco Fabiane.

Conselho Fiscal eleito realiza reunião

• 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
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Eventos Técnicos nas unidades da Copercampos
Tarde de Campo em São José do Ouro

Unidade de Brunópolis realiza 
Dia de Campo

Produtores de Campo Belo do Sul 
participam de evento

Tarde de Campo de Fraiburgo 
reúne produtores

Eventos •

Produtores de São José do Ouro - RS e região participaram no dia 17 
de março de uma Tarde de Campo realizada na área experimental das 
unidades 59 e 36. Mesmo com as condições não favoráveis ao evento, 

devido à chuva que ocorreu, produtores estiveram prestigiando a Tarde de 
Campo e puderam conferir as variedades se soja, híbridos de milho e tro-
car ideias com a equipe técnica de diversas empresas parceiras. Mais de 60 
produtores participaram do evento. De acordo com o Chefe de Unidade 59, 
Engenheiro Agrônomo Vinícius Giotto Vanz, o evento, teve como objetivo 
demonstrar aos produtores a adaptação das cultivares de soja, milho e feijão 
na região, assim como várias outras tecnologias que possam trazer lucrativi-
dade à propriedade rural. Vinícius Giotto Vanz, agradece o auxílio e a parti-
cipação de todos.

Já o Dia de Campo na Unidade de Brunópolis, foi realizado no dia 19 de mar-
ço, o evento contou com a participação de 80 produtores que puderam 
conferir através da participação de nove empresas parceiras, as novidades 

e tecnologias para os cultivares de soja e feijão, bem como os resultados na uti-
lização do BioCoper. O Evento foi realizado na propriedade do Associado João 
Francisco Demeneck e coordenado pelo Técnico Agrícola Claudemir Ferreira da 
Silva e o Engenheiro agrônomo Rafael Pegoraro.

Realizado no dia 18 de março uma Tarde de Campo com produtores de Cam-
po Belo do Sul e Cerro Negro. De acordo com o Engenheiro Agrônomo, To-
más de Almeida Bruse o evento contou com a presença de 90 produtores 

e visitantes que puderam conferir através de 16 empresas, as mais novas tecno-
logias nas áreas de feijão, soja e milho. “O evento foi realizado na área própria da 
cooperativa no município de Cerro Negro, obtivemos um excelente público, que 
através deste evento, puderam sanar dúvidas e receber informações a respeito de 
novas variedades e as melhores tecnologias para serem utilizadas nas lavouras. 
Agradecemos aos funcionários da unidade e também as empresas parceiras que 
colaboraram para que este evento pudesse ser realizado, a todos o nosso muito 
Obrigado.” Comentou Engenheiro Agrônomo, Tomás de Almeida Bruse.

A unidade da Copercampos em Fraiburgo, também realizou Tarde de Cam-
po com os produtores do município e região. Com a participação de apro-
ximadamente 70 produtores, o evento contou com várias empresas par-

ceiras que apresentaram novidades nas cultivares Inctacta, e também na cultura 
do milho, com híbridos e tecnologias que auxiliam na produtividade das lavou-
ras, assim como novidades na parte de nutrição de plantas. O evento foi realizado 
na propriedade do produtor Enio Cominetti, na linha Faxinal dos Domingues.
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MERCADO DE SOJA
Relatórios e mais relatórios e o mundo aguardando baixas nos preços da 
soja no mercado internacional, situação que não aconteceu. Notícias de 
devolução de diversos navios que já estavam a caminho da China pre-
ocuparam os operadores de mercado, também a ameaça de DEFAULT - 

(negação de pagamento, ou mais claro CALOTE) de alguns pequenos importadores 
da China, e com tudo isso a baixa não vem como querem os compradores. O sinal 
é claro, existe pouca soja DISPONÍVEL do mercado internacional e a América do Sul 
é o depósito atual. Nos Estados Unidos fala-se até que devido aos compromissos 
firmados no NAFTA os Estados Unidos mesmo sem ter estoque promete continuar 
garantindo o abastecimento dos parceiros México e Canadá, e que até soja Brasilei-
ra poderá ser importada para essa cobertura de físico. Em resumo o mercado está 
bom para nós Brasileiros e temos que acompanhar bem de perto para não perder 
o bonde.

COLHEITA NA NOSSA REGIÃO: Chegando a 72%. Com produtividade mínima em 
áreas acima de 100 hectares de 45 sacos por hectares, máxima de 84 sacos e a me-
dia do ano deverá ficar ao redor de 55 sacos de 60 quilos por hectare. Diga se de 
passagem excelente para um ano em que muitas regiões do país tiveram proble-
mas sérios de produtividade devido ao clima.

NEGÓCIOS: Fase a fase os negócios são efetivados na nossa região, cada vez que o 
mercado dá uma puxada os produtores estão vendendo um percentual, em março 
quando atingiu R$ 67,00 boas vendas foram feitas, agora em abril depois de cair 
para os R$ 63,00, na volta para os R$ 65,00 - mais um bom volume foi vendido pelos 
Sojicultores. Dos produtores ASSOCIADOS o volume comercializado está ao redor 
de 42% faltando ainda uma boa quantidade a ser comercializada, naturalmente 
porque o produtor ainda não terminou a colheita e aguarda a finalização para a 
tomada de decisão.

TENDÊNCIAS / COMPARE E ANALISE? 

Quadro - COTAÇÕES DA SOJA NA BOLSA DE CHICAGO DIA 21.ABRIL.2014
SOJA                                                                 
ZSK4 Soybeans May-4     1.492,000
ZSN4 Soybeans Jul-4     1.480,500
ZSQ4 Soybeans Aug-4     1.401,500
ZSU4 Soybeans Sep-4     1.279,250
ZSX4 Soybeans Nov-4     1.217,250
ZSF5 Soybeans Jan-5     1.221,750
ZSH5 Soybeans Mar-5     1.224,750

VAMOS LÁ, NOTE QUE:
ZSN4 – O mercado trabalha com a soja base Chicago Julho/2014 para os negócios, 
já que maio está estourando. Um saco de soja é igual a 2,2046 bushels - achei essa 
maneira mais fácil de calcular de cabeça quando não temos calculadora por perto. 
Ou podem calcular como os corretores que multiplicam os 1480,50 x 0,367454 : 
16,667 que dá no mesmo. Assim vamos pelo mais fácil:
ZSN4  Soybeans Jul-4  14,8050 dolares por bushel x 2,2046 = US$ 32,63 por saco de 

60 quilos base julho.
ZSX4  Soybeans Nov-4  12,1725 dolares por bushel x 2,2046 = US$ 26,84 por saco 
de 60 quilos base novembro.

Pois bem amigos, esse é o espaço que separa o mercado disponível da América 
do Sul, do mercado futuro americano onde os Estados Unidos pretende plantar 
33,2 milhões de hectares e colher 96,00 milhões de toneladas em novembro de 
2014. E com isso baixar as cotações internacionais em US$ 5,79 dólares por saco, ou 
ainda R$ 13,04 reais por saco. Não que o mercado vá cair, mas esse é o puro diferen-
cial da Bolsa de Chicago entre o mercado disponível e o futuro com a expectativa 
da colheita dos Estados Unidos.

Essa é a mesa de pôquer que todos estamos. Se ``você`` acredita que os preços 
disponíveis irão cair gradativamente, ou que os futuros irão subir gradativamen-
te ou os dois acharão um xis no meio do caminho para se ajustar?  Quem souber 
a resposta pode antecipar ou retardar as suas negociações, quanto a mim vamos 
operando no dia a dia e ver o que irá acontecer.

VEJAM OS NUMEROS DO USDA DE PLANTIO DO DIA 31.MARÇO.2014

TEMOS QUE CONTINUAR ACOMPANHANDO:
- Números finais das colheitas do Brasil, Argentina e Paraguai
- USDA de maio com os dados das safras da América do Sul e desenvolvimento da 
Safra dos  Estados Unidos.
- Clima nos Estados Unidos e China.
- Importações Chinesas que serão maiores:

CHINA – IMPORTAÇÕES DE SOJA:

Gráfico Elaborado pelo Banco PINE.

PARA FINALIZAR O PREÇO: A COPERCAMPOS está pagando ao produtor por soja 
disponível R$ 64,50 por saco de 60 quilos com pagamento em 03 dias.

• Mercado Agropecuário
Comentário elaborado no dia 22 de abril de 2014. 

MERCADO DE FEIJÃO CARIOCA
Um ano complicado para a comercialização de FEIJÃO CARIOCA em Santa 
Catarina, principalmente na nossa região. Dificuldades que em fevereiro 
pareciam ter acabado voltaram em março e agora em abril. A situação cli-
mática não esta permitindo que o produtor colha o produto EXTRA, procu-

rado pelo MERCADO, o grande volume colhido e em colheita é do tipo COMERCIAL e o 
COMERCIAL FRACO e desse padrão existem muitas ofertas em todo País a preços avil-
tados chegando até ao preço de R$ 60,00 por saco. Por sorte alguns produtores estão 
conseguindo colher alguns lotes de feijão EXTRA, vendendo a preços entre R$ 120,00 
e R$ 140,00 por saco, mas o comercial tem ausência de compradores. Já começa a se 
falar novamente em venda para a CONAB, o problema é que não existem armazéns 
para o atendimento dos produtores dentro das exigências da CONAB.

COLHEITA NA NOSSA REGIÃO: Atingindo aproximadamente 81%. Com produtivida-
de ao redor de 25 sacos por hectare na colheita de fevereiro a meados de março, e de 
38 a 45 sacos para o de 15 de março até agora.

NEGÓCIOS: Na semana passada até o dia 17 de abril, os negócios atingiram cotações 
entre R$ 120,00 para produto com umidade até 18% e com pouca incidência de man-
chas e R$ 140,00 por saco de 60 quilos para o FEIJÃO EXTRA, com umidade máxima de 
16% - preços posto lavoura.

TENDÊNCIA: Para o produto bom EXTRA/CAMPEÃO a demanda continua, mas o pro-
duto que não atingir esse nível de qualidade terá problemas para comercialização. O 
produto comercial que obtém nota 8,00 a 8,50 na cor e grão ainda consegue com-
pradores, mas numa precificação bem inferior nos níveis que oscilam de R$ 70,00 a 
R$ 100,00, mesmo assim para pequenos lotes. Fica a grande expectativa para a entra-
da das compras do governo, que poderá enxugar o produto excedente e equilibrar a 
oferta com a consequência de que pelo menos os negócios se reativem. 

PREÇO: HOJE NA COPERCAMPOS (22/04)  como referencial os preços estão em R$ 
120,00 por saco de 60 quilos para o feijão EXTRA e entre R$ 70,00 a R$ 100,00 para os 
feijões comerciais, ambos com pagamento com 15 dias. 

Por CLEBI RENATO DIAS
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Reunião com a Aprosoja – Brasil

No mês de março, produtores de Campos Novos e região participaram de 
um debate com o Diretor Executivo da Associação Brasileira dos Produ-
tores de Soja, Fabrício Rosa, onde puderam sanar suas dúvidas a respei-

to do trabalho realizado pela Aprosoja em outros estados brasileiros. 
A reunião foi realizada na Associação Atlética Copercampos (AACC) e contou 

com a participação de mais de 100 participantes. Na oportunidade o Diretor Exe-
cutivo da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, Fabrício Rosa comentou 
os objetivos e os benefícios dos estados que já possuem os núcleos da Aprosoja.

“A Aprosoja Brasil é uma entidade representativa de classe sem fins lucrati-
vos, constituída por produtores rurais ligados à cultura de soja. O objetivo cen-
tral é unir a classe, valorizando-a e buscar soluções para os diversos assuntos que 
afetam os produtores de soja do Brasil. Atualmente contamos com 11 núcleos 
estaduais em várias regiões, e através deste, conseguimos manter um canal de 

comunicação aberto com sojicultores, buscando trazer benefícios a todos os 
produtores.” Comentou Fabrício Rosar

Para o Diretor Presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca, a organiza-
ção da Aprosoja-SC é um movimento necessário, que irá auxiliar aos produtores 
de toda a região de Campos Novos. “Com a criação da Aprosoja-SC estamos bus-
cando fortalecer o trabalho do produtor rural em nosso estado, através deste 
projeto iremos trabalhar para a redução de custos, aumento da produtividade, 
aperfeiçoamento de políticas agrícolas voltadas ao melhoramento no crédito, 
direitos e valorização dos produtores rurais.” Comentou Chiocca. 

A reunião contou com a participação do Secretário de Desenvolvimento 
Regional, Vilibaldo Erich Schmid, Prefeito Municipal de Campos Novos Nelson 
Cruz, Deputado Federal Valdir Colatto, produtores de várias regiões e represen-
tantes de cooperativas de Campos Novos.

Mercado Agropecuário / Aprosoja •

Diretor Executivo da Associação Brasileira dos
Produtores de Soja, Fabrício Rosa

MERCADO DE MILHO
Os produtores pararam momentaneamente de colher o milho para se 
dedicar a soja, que é mais susceptível a perdas. Nessa semana os tra-
balhos recomeçam e a expectativa é de que apesar de uma diminuição 
considerável da área de plantio na nossa região teremos uma boa com-

pensação na safra total pelas boas produtividades que estão sendo alcançadas.

COHEITA: Está avançando em toda a região atingindo o percentual de 65%. A pro-
dutividade pelo janeiro seco que assolou nossa região pode ser considerada muito 
boa, com muitos produtores atingindo medias de mais de 180 sacos por hectare 
e alguns atingindo até 210 sacos por hectare, mas acreditamos que a média geral 
deverá situar-se ao redor de 160 sacos por hectare – Excelente.

NEGÓCIOS: Parados à meses, vendas apenas de pequenos lotes. Os produtores 
continuam retendo a produção aguardando preços melhores, além do que os que 
já estão bons na nossa região (R$ 27,50 por saco de 60 quilos). Parece um trabalho 
sintonizado, pois sem querer entre os produtores, desde fevereiro os produtores de 
todo o país tem se comportado de forma similar segurando a comercialização de 
produto ainda estocado da safra passada e também o da colheita atual.

TENDÊNCIAS: Os produtores da nossa região irão aguardar o termino da colheita 
para tomada de decisão de venda de grandes volumes ou vendas parceladas. Ao 
que nos parece o de vendas parceladas no momento é a de maior preferencia, pois 
muita coisa ainda poderá acontecer com a redução de área de plantio nos Estados 
Unidos e também aqui no Brasil. Qualquer pequeno problema de ordem climática 
no Brasil com o milho SAFRINHA e com o milho que esta sendo plantado nos Esta-
dos Unidos poderá fazer grandes estragos no abastecimento, e consequentemen-

te serão impulsionadores de preços altos. Há muitos sonhando! Com R$ 30,00 por 
saco de milho à nível de balcão.
      Os produtores de milho de Santa Catarina, sempre ficam muito tranquilos, pois 
com uma estimativa de CONSUMO de +- 6,00 milhões de toneladas e com uma 
produção estimada em 3,5 milhões de toneladas, com um déficit de 2,5 milhões de 
toneladas, existe sempre essa oportunidade de negócio para o produtor Catarinen-
se, mas não dá também para abusar pois os preços atuais são ótimos perto do que 
se praticava em janeiro é EXCELENTE.

O PREÇO NA COPERCAMPOS: Podemos dizer que pelo quadro que se desenhava 
em janeiro com preços a R$ 22,00, o preço de hoje (22/04) é ÓTIMO e está em R$ 
27,50 o saco de 60 quilos, para pagamento com 15 dias.

DADOS DA SAFRA DE SANTA CATARINA
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Sojicultores de 20 municípios do estado de Santa Catarina, estiveram reuni-
dos no dia 10 de abril na Associação Atlética Copercampos, para a realiza-
ção da Assembleia de Fundação da Associação de Produtores de Soja de 

Santa Catarina (Aprosoja-SC). 
O evento contou com a participação de 120 produtores, que na oportunida-

de puderam discutir e aprovar o projeto de Estatuto Social e também eleger a 
primeira diretoria, que ficará no comando da Aprosoja-SC até fevereiro de 2015, 
após este período será realizada a Assembleia Geral Ordinária para eleição dos 
novos membros.

De acordo com o Diretor Presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca, 
a criação da Aprosoja-SC é o início para o desenvolvimento de um trabalho de 
união em prol da valorização e fortalecimento da agricultura no estado. “Atra-
vés da criação da Aprosoja, todos nós produtores rurais, 
estaremos mais organizados e participativos nas decisões 
e na busca por soluções de assuntos ligados a cultura da 
soja. Esta organização também serve como um elo de 
comunicação entre os sojicultores de outros estados do 
país.” Ressaltou Chiocca, que parabenizou e agradeceu a 
todos pela presença e participação. A Diretoria da Apro-
soja-SC, conta com 16 membros e 79 sócios fundadores.

Diretoria Aprosoja-SC: 
Diretor Presidente: Luiz Carlos Chiocca - Campos Novos
Diretor Vice-presidentes: João Carlos Di Domenico - 
Campos Novos 
Diretora Vice-presidente Regional (Planalto Norte): 
Susana Cassias Herbst Viana - Mafra
Diretor Vice-presidente Regional (Oeste): Leozir Luiz 
Barreta - Abelardo Luz
Diretor Vice-presidente Regional (Alto Vale): Ralf José - 
Agrolândia
Diretor Vice-presidente Regional (Planalto Sul): Antônio 

Zanette Neto - Campo Belo do Sul
Diretor Administrativo: Tânia Maria Manfroi Cassiano - Campos Novos
2º Diretor Administrativo: Paulo Sergio Manfroi – Campos Novos
Diretor Financeiro: Brahian Kastl Popinhak - Curitibanos
2º Diretor Financeiro: Nei Remi Rigo - Campos Novos
Conselheiros Fiscais:
Efetivos: Alex Fernando Manfroi - Lages
Jean Carlos Dogenski - Vargem
João Francisco Demeneck - Brunópolis
Suplentes: Darci Cavalheiro Júnior - Faxinal dos Guedes 
José Vilmar Voguel - Abelardo Luz
Laercio Zanchetta - Campos Novos 

Produtores aprovaram Estatuto Social e 
elegeram diretoria da Aprosoja - SC

Membros da primeira Diretoria

Produtores aprovam estatuto social e primeira diretoria da Aprosoja-SC
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Copercampos comemorou os 133 anos 
de Campos Novos

Eventos •

Tradicionalmente presente na festa em comemoração ao aniversário de 
Campos Novos, a Copercampos esteve nos dias 28, 29 e 30 de março parti-
cipando da Feira da Indústria, Comércio, Turismo e Serviços. Nos três dias de 

evento, o stand da Copercampos recebeu visitantes, clientes e associados da coo-
perativa que há 43 anos contribui para o crescimento e desenvolvimento social e 
econômico do município. 

As comemorações alusivas aos 133 anos de Campos Novos foram realizadas 
durante todo o mês de março, e para finalizar com sucesso a Administração Mu-
nicipal realizou no Complexo Esportivo, shows com os artistas locais e regionais, e 
shows nacionais de Bruno e Marrone, e Victor e Leo. Além destas atrações, o even-
to também contou com parque infantil, voos de helicóptero e tenda eletrônica.

Expofrai 2014 – Copercampos 
se fez presente

Copercampos participou da 
22ª Festa Nacional da cebola

Nos dias 04, 05 e 06 de abril o município de Fraiburgo realizou a tradicio-
nal Exposição Agropecuária, da Indústria, do Comércio e do Turismo 
da região. O evento que foi realizado no Parque da Maçã contou com 

um grande público.
E a Copercampos, também esteve presente nesta grande festa, recepcio-

nando visitantes, clientes e produtores e também demonstrando um pouco 
mais a respeito das atividades realizadas pela cooperativa na região.  A Ex-
pofrai 2014 além das palestras e seminários dedicados aos produtores rurais, 
trouxe ainda Shows Nacionais com Tchê Garotos, Alvaro e Daniel, Eric e Ma-
teus, Moacir Franco entre outros.

Realizada no período de 03 a 06 de abril a 22ª Exponance – Festa da Cebola. 
Participando da Feira Multissetorial, a Copercampos pôde divulgar ao pú-
blico visitante e também aos agricultores, todo o trabalho e as atividades 

realizadas pela cooperativa em Ituporanga e região. Destaque para os novos in-
vestimentos que estão sendo realizado na Unidade 45 (Ituporanga), como a cons-
trução de uma Loja Agropecuária e a ampliação da capacidade de armazenagem. 
Além da Feira Multissetorial, o evento também contou com a 5ª edição do desfile 
de máquinas agrícolas, onde reuniu mais de mil tratores. E também Shows nacio-
nais com Munhoz e Mariano, Paula Fernandes e Luan Santana.



08 • Institucional

Copercampos iniciou com vitória no 
Campeonato Estadual de Futebol Amador

Copercampos participa da Campanha Abril Verde

Equipe da Copercampos, iniciou no sábado dia 12 de abril, sua partici-
pação no Campeonato Estadual de Futebol Amador 2014. A partida foi 
realizada no Estádio Municipal Cid Caesar de Almeida Pedroso. 

E a Copercampos estreou com vitória de 1 a 0 contra a equipe de Fraiburgo. 
De acordo com o Técnico Ilceu Luiz Machado (Coutinho – Gerente Financeiro 
da Copercampos) a equipe está preparada e o objetivo é o título deste ano. 
“Enfrentaremos grandes equipes nesta primeira fase, contudo nosso time está 
bem formado, e iremos trabalhar para conquistarmos grandes vitórias no cam-

peonato”. Comentou Coutinho, ressaltando que a Copercampos está na Chave 
(B) do campeonato onde enfrentará as equipes de Flor da Serra Futebol Clube 
de Herval D’Oeste, S.E.R Juventude Lindoia do Sul e S.E.R Cruzeiro de Itá.

Nesta primeira fase se classificam quatro equipes de cada chave. A segun-
da fase da competição é com sistema eliminatório, (mata-mata). O próximo 
jogo da Copercampos será realizado no dia 26 de abril, contra a Equipe do Flor 
da Serra em Herval D’Oeste.

Abril é o mês de prevenção mundial de combate ao acidente de traba-
lho, e a Copercampos através da CIPA e do Setor de Segurança do Tra-
balho, também aderiu a esta inciativa, que tem como principal objetivo 

conscientizar os funcionários e minimizar os acidentes de trabalho. De acordo 
com a Engenheira de Segurança do Trabalho, Vanessa Marin Kettenhuber, a 
campanha na Copercampos iniciou no dia 22 de abril, com visitas aos setores 
e unidades, onde foram repassadas dicas não apenas para a prevenção de aci-
dentes de trabalho, mas também acidentes com animais peçonhentos, com 
atividades domésticas, com produtos químicos e a prevenção contra incêndio. 
“A proposta desta campanha foi prevenir e alertar sobre problemas e aciden-
tes de trabalho muitas vezes decorrentes da falta de atenção, do desrespeito 

aos procedimentos de segurança, e também desconhecimento e negligencia 
dos riscos por parte dos funcionários. Através de visitas as unidades repassa-
mos aos colaboradores várias dicas que auxiliarão na segurança e qualidade 
de suas atividades.” Comentou Vanessa Marin Kettenhuber.

História:
No dia 28 de abril de 1969, uma terrível explosão aconteceu em uma mina 

nos Estados Unidos, matando 78 trabalhadores. A partir deste terrível acidente, 
a Organização Internacional do Trabalho (OIT) adotou o dia 28 de abril como 
Dia Internacional em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. 
Em 2005, esta data também foi reconhecida no Brasil.
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Perspectivas do Mercado 
de Milho e Soja

Copercampos venceu 
Campeonato Municipal - 
Taça 104.9 FM

O Diretor Executivo da Copercampos, Clebi Renato Dias, ministrou no 
dia 27 de março a palestra sobre as Perspectivas do Mercado de Mi-
lho e Soja. O evento realizado pela   ACIAF – Associação Empresarial 

de Fraiburgo, contou com a participação de aproximadamente 40 pessoas. De 
acordo com Clebi Renato Dias a Copercampos está sempre à disposição de 
entidades parceiras. “Recebemos a solicitação do Presidente da ACIAF, Jorge 
Luiz Pozza Pederiva, e na oportunidade tratamos do tema do momento, que 
é a comercialização de grãos, principalmente a soja e o milho.” Comentou o 
Diretor Executivo.

A Copercampos conta com uma loja agropecuária e uma unidade de rece-
bimento de cereais em Fraiburgo em parceria com produtor associado Sr. Luiz 
Enio Cominetti e família.

A equipe de futebol da Copercampos realizou no domingo, dia 13 de 
abril, a última partida do Campeonato Municipal - Taça 104,9 fm. A 
grande final foi disputada contra a equipe do Pinheiro, que jogou em 

casa e contou com uma forte torcida. 
O jogo foi acirrado, com belas jogadas e grandes defesas. Contudo a equi-

pe da Copercampos que jogava pelo empate, mostrou-se melhor dentro de 
campo, jogando com garra e determinação, e mesmo com um gol anulado, o 
time da Copercampos levantou a taça de Campeão. O Técnico Ilceu Luiz Ma-
chado (Coutinho), parabenizou seus jogadores pela excelente partida, ressal-
tando o trabalho realizado com dedicação e união de toda a equipe.
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Copercampos e Syngenta 
realizaram evento sobre TSI

Institucional •

Copercampos e Syngenta realizaram evento com clientes de soja de todo 
o Brasil. O evento que teve como objetivo o Tratamento de Semente In-
dustrial – TSI e a apresentação de novas variedade de semente de soja, 

contou com visita a CTS – Central de Tratamento de Sementes da Unidade 35 
– Armazém Bairro Aparecida, onde os visitantes puderam conhecer e sanar dú-
vidas a respeito da moderna CTS da Unidade.

O evento também contou com a apresentação de Estratégias e Produção 
de Sementes da Syngenta, a palestra foi realizada na Associação Atlética Coper-
campos (AACC), e contou com aproximadamente 40 participantes que através 
da equipe técnica da Syngenta, puderam conferir todos os 
benefícios, vantagens e o diferencial entre o tratamento con-
vencional de semente (on farm) e o tratamento de sementes 
industrial. (TSI). 

De acordo com o Diretor Executivo da Copercampos, Laer-
te Izaias Thibes Júnior, a produção de sementes é fundamental 
para o incremento das atividades, ressaltando que é necessário 
o aumento dos cuidados nas lavouras, seja no plantio ou colhei-
ta, para que se possa garantir um boa qualidade na semente.

O Gerente Contas Chaves – Seedcare, Pedro Scarton, des-
tacou a história de parceria entre Copercampos e Syngenta 
e com isso, a importância do Tratamento de Semente Indus-
trial, promovendo um controle sobre pragas e doenças ini-
ciais que podem danificar as sementes, afetando o potencial 
produtivo da planta. Na oportunidade também foi apresen-
tado e repassado informações, processos e testes desenvol-
vidos pelo Seedcare Institute. 

O Diretor Presidente, Luiz Carlos Chiocca, parabenizou e 
agradeceu a equipe da Syngenta, ressaltando que uma das 

grandes preocupações dos produtores com o sucesso da lavoura, não está ape-
nas no preparo do solo, mas fundamentalmente na qualidade da semente, “A 
cada dia, novas tecnologias estão sendo implantadas nas sementes, e sabemos 
que utilizando estas biotecnologias, estaremos fazendo uma economia de pro-
dutos, eficiência no manejo, e proporcionando maior ganho ambiental, soman-
do estes três fatores consequentemente teremos aumento na produtividade e 
lucratividade das lavouras.” Comentou Chiocca.

O evento também contou com a visita ao campo de produção de sementes 
de classe superior de Cultivares Syngenta.
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Acadêmicos da UDESC 
visitaram Copercampos e 
propriedade de associado

1ª turma já iniciou o programa de Capacitação

Acadêmicos de Agronomia do Centro de Ciências Agroveterinárias – CAV - 
UDESC de Lages estiveram visitando a Copercampos no dia 26 de março. 
No período da manhã a visita foi realizada na propriedade do associado 

e Secretário de Administração da cooperativa, Sérgio Antônio Mânica, onde os 
acadêmicos puderam conferir lavouras de soja, milho e feijão.

Já na matriz, a Coordenadora de Comunicação e Marketing da Copercam-
pos, Maria Lucia Pauli, apresentou aos alunos informações referentes a área de 
atuação e as principais atividades desenvolvidas pela cooperativa. Na parte da 
tarde, os alunos visitaram a Indústria de Fertilizantes da Copercampos, onde 
foram recepcionados pelo Assessor Comercial, Glademir Becker e o Coordena-
dor de Produção Vithor Hugo Brogliato, onde puderam conhecer a produção 
do BioCoper, e conferir os resultados de produtividade e redução de custos na 
produção com o biofertilizante.

Programa visa a Capacitação dos Profissionais do Volante

Responsável por garantir a qualidade e o escoamento da produção em 
tempo hábil, o setor de Transporte e Logística é um grande diferencial 
na estrutura administrativa e organizacional da Copercampos. Com uma 

frota de veículos pesados e leves, o setor é referência na busca pela redução 
de custos e eficiência na entrega dos produtos. E pensando sempre no aperfei-
çoamento das atividades e no bem estar de seus funcionários, a Copercampos 
iniciou o programa de Capacitação dos Profissionais do Volante. 

De acordo com a Coordenadora de Treinamentos, Carolini Aparecida Ber-
landa, o programa de capacitação tem como objetivo: Construir a mudança 
de comportamento, agregar valor à marca Copercampos através do serviço do 
transporte, assim como reforçar o envolvimento dos profissionais no trabalho 
preventivo sobre o trânsito, proporcionando condições para um atendimento 
de qualidade, visando a satisfação do cliente e também auxiliar na prevenção e 

cuidados com a saúde, e qualidade de vida dos profissionais do volante. “A área 
de Transporte e Logística da Copercampos está em constante expansão, então 
juntamente com o Coordenador do setor, Walter Daniel Siqueira Brandão (Jaú), 
encontramos a necessidade de trabalhar com estes funcionários, não somente 
as competências técnicas, mas também a desenvolvimento interpessoal, saúde, 
e qualidade de vida.” Comentou Carolini.

O treinamento será realizado com duas turmas (de Março a Junho e de Julho 
a Novembro) contemplando assim todos os funcionários do setor de transpor-
te e logística, que também participarão no mês de Junho de um treinamento 
vivencial, onde com as experiências do dia a dia, os funcionários estarão refor-
çando a união o trabalho em equipe e a cooperação.  O programa é realizado 
juntamente com a FABET - Fundação Adolpho Bósio de Educação no Transporte 
e FATTEP - Faculdade de Tecnologia Pedro Rogério Garcia.
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Realizado no dia 15 de abril a reinauguração da indústria de abate e pro-
cessamento de suínos da Cooperativa Central Aurora Alimentos. A uni-
dade que está localizada na cidade de Joaçaba- SC, havia reiniciado suas 

atividades em janeiro deste ano, após um ano em obras de ampliação e mo-
dernização que absorveram investimentos da ordem de 61,5 milhões de reais.

O Presidente Mario Lanznaster anunciou que a planta industrial triplicará a 
capacidade e a geração de produtos cárneos destinados à exportação. O aba-
te inicial é de 1.500 suínos/dia e, em setembro, sobe para 3.000 cabeças/dia. 
A reabertura do frigorífico de Joaçaba gera 1.060 empregos diretos e 3.000 
empregos indiretos. Para essa primeira etapa foram contratados 560 trabalha-
dores. Para a segunda fase, em setembro de 2014, serão necessárias mais 500 
pessoas, totalizando 1.060 empregos diretos.

Com a ampliação física - que representou mais 15.000 metros quadra-
dos de área construída e compreende os setores administrativos, industriais, 
de tratamento de efluentes e de apoio - o complexo ficou com área total de 
25.000 metros quadrados.

Os setores administrativos estão concentrados em um novo prédio de 
dois pavimentos e 5.000 metros quadrados de área para abrigar ambula-
tório, dois refeitórios, quatro vestiários, área de lazer, auditório, Serviço de 
Inspeção Federal (SIF), departamento de recursos humanos e segurança do 
trabalho. A base produtiva também foi ampliada com o alojamento de maior 
número de matrizes para a produção de suínos que serão fornecidos pelas 
cooperativas agropecuárias filiadas a Coopercentral. A programação do for-
necimento de animais para abate estava planejada há mais de dois anos, in-
formou Lanznaster. A reinauguração da planta industrial faz parte também 
da comemoração aos 45 anos da Cooperativa Central Aurora Alimentos, co-
memorado no dia 15 de abril. 

Diretores, Conselheiros Fiscais e associados do sistema de integração da 
Copercampos, juntamente com a equipe técnica do Departamento de Sui-
nocultura estiveram presentes na solenidade de reinauguração.  (Informa-
ções: ASCOM – Aurora)

Aurora reinaugura frigorífico 
em Joaçaba

Treinamento Necrópsia - aperfeiçoamento da equipe
A Equipe Técnica do Departamento de Suinocultura em parceria com a 

Novartis Saúde Animal, realizou no dia 21 de março, o primeiro treina-
mento de Necropsia para aperfeiçoamento de sua equipe técnica.

O treinamento foi realizado no auditório da matriz Copercampos e mi-
nistrado pelo Coordenador Técnico de Suínos da Novartis Saúde Animal, 
Médico Veterinário Pedro Sbardella, MSc. De acordo com o Sanitarista do 
Departamento de Suinocultura da Copercampos, Elaer Carvalho de Matos, 
no período da manhã o treinamento foi voltado para parte teórica relacio-
nada às principais doenças respiratórias dos suínos desde a maternidade até 
o abate, as principais técnicas de necropsias, coleta de material e formas de 
envio ao laboratório e interpretação dos laudos laboratoriais. Já no período 
da tarde foi realizada a parte prática do treinamento na propriedade do Sr. 
Antônio Salomão Carneiro.

Associados integrados participaram da reinauguração
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Coordenadores do Cooperjovem 
participaram de treinamento

A Coordenadora do Programa Cooperjovem Sinclair Zotti e a Coordenadora 
de Projetos Sociais da Copercampos, Luciane Batista Antunes, estiveram 
nos dias 10 e 11 de abril em Chapecó-SC, participando da primeira etapa 

do curso referente a formação básica do Programa Cooperjovem 2014. E nos dias 
08 e 09 professores das escolas participantes do Cooperjovem participaram da pri-
meira etapa referente à elaboração de Projetos Educacionais Cooperativos.

O principal objetivo do curso foi repassar aos professores e coordenadores, 

informações que auxiliarão as atividades para que os alunos possam vivenciar o 
cooperativismo em suas atividades diárias.

Na oportunidade participaram 5 cooperativas do Oeste catarinense. No ano 
de 2013, no estado de Santa Catarina, o programa Cooperjovem contou com a 
participação de 75 escolas da rede de ensino público, 476 professores partici-
pantes e 16.201 alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

Institucional •

Copercampos recebeu 
homenagem

Integrante do JEC 
ganhou viagem aos EUA

Em comemoração aos 133 anos de Campos Novos, a Assembleia Legislativa 
promoveu no dia 27 de março, sessão solene comemorativa referente ao 
aniversário do município. Proposta pelo Deputado Romildo Titon (PMDB), 

a solenidade foi realizada no Clube Aqua Camponovense, e foi marcada por ho-
menagens às empresas e instituições que contribuíram com o desenvolvimento 
deste município situado no planalto sul de Santa Catarina.

A Copercampos foi uma das empresas homenageadas no evento. Com 43 
anos de história, a cooperativa orgulha-se em fazer parte do crescimento e 
desenvolvimento do município. Com mais de 1.100 associados e trabalhan-
do com atividades focadas na produção, armazenagem e comercialização de 
grãos, produção de sementes e agroindústria, a cooperativa é responsável por 
aproximadamente 20% do retorno de ICMS ao município no ano de 2014. A 
homenagem no evento foi recebida pelo Gerente Administrativo da Coper-
campos, Ademir Carlesso.

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 Coper-
campos, e permite aos participantes terem uma visão das diferentes culturas, cos-
tumes e adquirir mais informações referentes ao agronegócio de outros países. 

Estavam concorrendo à viagem os integrantes do JEC que participaram 
de todos os eventos realizados pela Cooperativa. O ganhador da viagem foi 
Laércio Maciel Ribeiro, morador de Curitibanos e filho do associado Laercon 
Gomes Ribeiro. A viagem aos EUA, será realizada pela Copercampos em se-
tembro 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.
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A safra 2013/2014 está apresentando a evolução tecnológica da agricul-
tura. O clima, fundamental para colher os resultados colaborou com os 
produtores e a produtividade das lavouras na área de atuação da Co-

percampos está com excelente qualidade. De acordo com o Engenheiro Agrô-
nomo da Copercampos, Marcelo Luiz Capelari, na região de Campos Novos a 
cultura do milho superou as expectativas, “Nesta safra a meta estabelecida era 
de aproximadamente 150 sacos por hectare, contudo a cultura do milho teve 
uma excelente produção, sem grandes baixas devido a pragas ou doenças, a 
expectativa está em uma média de 170 sacos por hectare.” Destacou o Enge-
nheiro Agrônomo.

Já na cultura da soja devido ao ataque 
de pragas de difícil controle em determi-
nadas regiões aliada a doenças como a 
Ferrugem Asiática no final do ciclo da cul-
tura, fez o custo final da lavoura aumen-
tar, como explica Marcelo Luiz Capelari, 
“Devido ao ataque de pragas e doenças, 
a cultura da soja sofreu aumento no custo 
de produção, pois foi necessário usar pelo 
menos dois diferentes mecanismos de 
ação em cada aplicação, com repetição 
de no mínimo 10 dias.  O produtor jun-
tamente com a assistência técnica fez os 
tratamentos preventivos para evitar mais 
perdas devido ao ataque destas pragas 
e doenças. A expectativa de produção 
era de 55 sacos por hectare, contudo de 
acordo com o que temos acompanhado 
nas lavouras, a produção pode chegar a 
aumentar de 5 a 10 sacos por hectare na 
média.” Comentou Marcelo Capelari.

Na Cultura do Feijão a média de pro-
dutividade está em 1.800 kg/hectare, 
abaixo da média esperada de 2.400 kg/

ha. Fatores climáticos (alta temperatura e baixa umidade) nas fases de flores-
cimento e enchimento de grãos aliados ao ataque severo de pragas de difícil 
controle influenciaram nesta baixa de produção desta cultura.

De acordo com o Gerente Operacional, Marcos Juvenal Fiori, a previsão de 
recebimento para a produção de milho é de 2.400.000 sacos, até ao momento 
58% da produção já foi recebida. Na soja a expectativa é superar a previsão, 
chegando a marca de 3.800.000 sacos, até ao momento 83% da produção já foi 
recebida. Já na Produção de Semente de Soja, a expectativa de recebimento é 
de 1.050.000 sacos, onde mais de 500 mil sacos já foram classificados.

Alta produtividade movimenta 
o recebimento da produção

Propriedade Produtor Associado João Camargo
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Pós-colheita – período ideal 
para proteger a lavoura

Plantas daninhas são verdadeiras ameaças à produtividade. E é pen-
sando na melhoria da produtividade que os produtores rurais devem 
realizar o manejo pós-colheita visando a proteção e a correção de pro-

blemas para a próxima safra.
Conhecidas como as inimigas da produtividade, as plantas daninhas re-

duzem o rendimento, devido aos efeitos diretos e indiretos que exercem so-
bre o crescimento das culturas implantadas.  Ao se desenvolverem as plantas 
daninhas entram em competição na busca por espaço, luminosidade, água e 
nutrientes, o que afeta brutalmente o desenvolvimento da lavoura e conse-
quentemente a redução de produtividade.

Para o combate a plantas daninhas o uso de herbicidas sempre foi um a 
prática comum. Contudo o uso excessivo deste produto gerou muitos casos 
de plantas resistentes. A resistência é um processo natural e herdável de al-
guns biótipos; que vai se manifestar sempre que for utilizado repetidas vezes 
um mesmo herbicida ou os mesmos mecanismo de ação.

No Brasil os primeiros relatos de resistência de plantas daninhas a her-
bicidas, foram registrados no início dos anos 90, nos estados do Rio Grande 
do Sul e Paraná. Porém atualmente plantas daninhas resistentes tornaram-se 
uma constante ameaça à agricultura mundial.

De acordo como Engenheiro Agrônomo da Copercampos, Marcos Schle-
gel, o uso de herbicidas é um dos métodos mais utilizados para o manejo de 
plantas daninhas, porém o controle químico é um método adicional e não 
a única ferramenta para o manejo. “A utilização de herbicidas deve ser con-
trolada com critérios rígidos, e levar em consideração seus custos, eficiência 
e segurança, a rotação na utilização destes produtos é de extremamente 
importância, assim como a realização do manejo eficiente em diferentes 
épocas do ano, incluindo ações no inverno, dessecação pré-semeadura, e na 

pós- emergência da cultura implantada.” Comentou Marcos Schlegel, desta-
cando que os produtores devem ficar atentos ao ciclo germinativo da Buva.  
“O desenvolvimento da Buva se dá em dois momentos: inverno e primavera, 
no período de agosto e novembro, e uma única planta pode produzir até 
2.000 sementes, que apresentam características e estruturas favoráveis à dis-
persão através do vento, por isso conseguem atingir amplas áreas em pouco 
espaço de tempo, sendo assim a adoção de práticas de manejo, como o mo-
nitoramento é indispensável em áreas com plantas resistentes.” Ressaltou o 
Engenheiro Agrônomo.

Alguns princípios básicos para o manejo eficiente devem ser realizados 
durante todo o ano. A rotação de culturas, rotação de mecanismos de ação, 
integração de métodos de controle e limpeza das máquinas são ações que 
podem ajudar na prevenção e no manejo integrado das plantas resistentes. 

Recomendação:
1) Não usar, mais do que duas vezes seguidas na mesma área, herbicidas 
com o mesmo mecanismo de ação;
2) Implantar um sistema de rotação de mecanismos de ação de herbici-
das eficazes sobre as espécies que apresentam resistência;
3) Após a aplicação do herbicida, as plantas que sobreviverem devem ser 
arrancadas, capinadas e roçadas, pois somente controladas de alguma 
forma não poderão produzir e disseminar sementes;
4) Implantar a rotação de culturas; 
5) Limpar máquinas e equipamentos para evitar a disseminação das plan-
tas daninhas resistente.

Safra 2014 •
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Com o objetivo de desenvolver a capacidade de gestão e liderança de 
equipe a Copercampos em parceria com a Syngenta realizou durante o 
ano de 2013, o Programa de Educação Continuada em Gestão Empre-

sarial (PEC e Mini PEC). E no dia 16 de abril deste ano, foi realizada a solenidade 
para a entrega dos certificados aos 71 formandos.

Os Programas de Educação Continuada em Gestão Empresarial, ministra-
dos pela MPrado Consultoria, permitiu a todos novos conhecimentos, troca de 
experiência entre colegas, desenvolvendo os participantes tanto pessoalmen-
te como profissionais, beneficiando também as áreas onde os mesmos atuam, 
trazendo maior produtividade, qualidade e trabalho em equipe. Com o desen-
volvimento destes dois programas a Copercampos visou também a qualidade 
total, através dos relacionamentos interpessoais, comunicação interna mais 
focada e efetiva; maior engajamento, ética e comprometimento com ativida-
des. Os programas também trabalharam a questão do equilíbrio emocional na 
interação com colegas de trabalho, associados e clientes externos.

O Diretor Executivo Laerte Isaias Thibes Júnior, agradeceu a Copercampos 
e a Syngenta pela oportunidade destinada aos funcionários, que puderam 
participar destes excelentes programas. “Através do PEC e também do Mini 
PEC foi possível que todos os participantes aprimorassem seus conhecimen-
tos, trocassem experiências e já observamos os resultados refletidos em nosso 
faturamento, na união da equipe quanto ao comprimento de metas e também 
com o crescimento da Copercampos.” Comentou Laerte Isaias Thibes Júnior.

Já o Diretor Executivo Clebi Renato Dias parabenizou a Copercampos e a 
Syngenta pela iniciativa, ressaltando que o estudo e a dedicação são funda-
mentais para a realização de um bom trabalho “Um dos diferenciais da Coper-
campos é que mesmo trabalhando com diversas atividades e com diferentes 
pontos de vista, todos trabalham visando sempre um mesmo ideal, o cresci-
mento e desenvolvimento da cooperativa, de seus associados e dos funcioná-
rios. Acredito que através destes programas alguns paradigmas foram quebra-
dos, tivemos uma maior valorização e interação com as unidades e esta união 
que faz a diferença dentro da Copercampos.” Comentou Clebi Renato Dias.

A representante da MPrado Consultoria, Luciana Martins Medeiros, para-
benizou os formandos pelo esforço e dedicação, assim como a organização 
dos programas que não mediram esforços para que todos pudessem partici-
param e partilhar do conhecimento adquirido ao longo dos cursos. 

A formatura também contou com a presença da equipe técnica da Syn-
genta, onde a Gerente da Syngenta em Santa Catarina, Édina Marcon Miche-
lin repassou aos presentes o conceito do projeto Aliança que é desenvolvido 
pala Syngenta há 15 anos e tem como objetivo aumentar o companheirismo, 

a confiança e a reciprocidade entre empresa e clientes; além dos dois progra-
mas (Pec e Mini Pec) há vários outros programas que fazem parte do Projeto 
Aliança. Édina Marcon Michelin, destaca ainda a importância da aliança entre 
Syngenta e Copercampos, onde a cooperativa é vista como uma empresa que 
cresce, mas não sozinha, ela faz com que sua equipe cresça junto.

O Diretor Vice-presidente Cláudio Hartmann, parabenizou e agradeceu a 
Syngenta por ser uma empresa que preocupa-se em desenvolver inovações 
para a capacitação. “Parabéns a todos pela conquista, foi mais um passo para o 
aprendizado e conhecimento, parabéns também a Syngenta pela iniciativa, e 
temos certeza que através dos conceitos discutidos e trabalhados nestes dois 
cursos, a Copercampos continuará com muito sucesso em suas atividades.” 
Destacou Cláudio Hartmann.

Já o Diretor Presidente Luiz Carlos Chiocca, destacou que a Copercampos 
está sempre investindo em melhorias e um dos grandes objetivos da coopera-
tiva é trazer qualidade e segurança a seus funcionários, por isso está buscando 
através de programas de qualificação o conhecimento e a capacitação, para 
que todos consigam ter um excelente desempenho em suas atividades. “No 
ano de 2013, mais de 540 funcionários participaram de treinamentos, acredi-
tamos que este é o caminho, precisamos capacitar e aprimorar nosso quadro 
funcional para que acompanhem o crescimento da cooperativa.” Comentou o 
Diretor Presidente, parabenizando a todos e também a Syngenta pela parceria 
na realização de mais este trabalho.

Na oportunidade o Diretor Comercial da Syngenta, João Paulo Zampieri, re-
forçou o objetivo do Projeto Aliança, onde através da união é possível desenvolver 
ótimos projetos, algo que agrega valor a todos. “O projeto Aliança surgiu porque 
existe essa cumplicidade e excelente relacionamento com os clientes, parabéns 
a Copercampos pela participação e por ser esta cooperativa realmente diferente, 
que com estes conceitos e pensamentos continuará no caminho certo, crescen-
do e se desenvolvendo a cada ano.” finalizou João Paulo Zampieri que também 
ministrou junto com o Grupo Cantare, a palestra “Ser Feliz Exige Esforço”.

Formatura PEC – funcionários da 
Copercampos recebem certificado
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Representantes Copercampos, Syngenta e MPrado

Coordenadora de treinamentos da Copercampos, Carolini Aparecida
Berlanda juntamente com os aniversariantes que foram homenageados

João Paulo Zampieri, juntamente com o Grupo Cantares

Brinde dos Formandos
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As integrantes do Núcleo Feminino da Copercampos, participaram na noi-
te de 19 de março, da palestra “O Dia da Mulher é todo Dia”, (apoio do 
Sescoop/SC), ministrada pelo Professor Renato de Oliveira, graduado em 

filosofia, especialista em psicologia e trabalha há 28 anos com cooperativas. Na 
oportunidade o palestrante abordou temas como: Conhecendo mais a si mes-
ma; Resgatando valores, autoestima e autoconfiança; Qualidade pessoais, reali-
zações; Relacionamento interpessoal, compartilhamento e cooperação. Através 
destes temas e de forma descontraída o professor conseguiu repassar às parti-
cipantes a importância de uma vida mais saudável, do pensamento positivo nas 
ações do dia a dia e a necessidade da presença da família dentro da cooperativa, 
dando ênfase no papel da mulher no auxílio a gestão da propriedade.

A palestra também contou com a participação da Auditora do Sescoop Na-
cional, Marisa Kolakowsky, e com a apresentação dos integrantes do Conselho 
de Administração e Diretoria da Copercampos, que parabenizaram o Núcleo 
Feminino pela iniciativa e pelo trabalho realizado. O Diretor Presidente Luiz Car-
los Chiocca, falou da importância das integrantes conhecerem a Copercampos, 

destacando que a diretoria está à disposição para esclarecimentos a respeito das 
atividades da cooperativa.

De acordo com a Coordenadora do Núcleo Feminino, Luciane Maria Batis-
ta Antunes, o Núcleo conta atualmente com participantes de Barracão, Campo 
Belo do Sul, Curitibanos e Campos Novos, totalizando 200 integrantes.

Núcleo Feminino participou de palestra 
“O Dia da Mulher é todo dia”

• Institucional

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

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

www.copercampos.com.br/supermercado | Tel.: (49) 3541-0300www.copercampos.com.br/supermercado | Tel.: (49) 3541-0300 Campos Novos/SCCampos Novos/SC
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Supermercado Copercampos, tudo o que você quer de um supermercado!Supermercado Copercampos, tudo o que você quer de um supermercado!

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

www.copercampos.com.br/supermercado | Tel.: (49) 3541-0300www.copercampos.com.br/supermercado | Tel.: (49) 3541-0300 Campos Novos/SCCampos Novos/SC
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Alunos da E. E. B Gasparino Zorzi, visitaram a 
Copercampos no dia 17 de abril. O objetivo foi 
apresentar aos estudantes um pouco da história 

da Copercampos, suas principais atividades na área de 
produção de grãos e sementes, ampliações e expansão 
na área de atuação, assim como processos e normas 
que auxiliam na segurança e qualidade das atividades.

A abertura do evento foi realizado pelo Gerente 
Administrativo, Ademir Carlesso, que parabenizou aos 
professores pela iniciativa, deixando a Copercampos a 
disposição sanar as dúvidas dos estudantes.  A apresen-
tação contou também com a participação do Coorde-
nador de Auditoria, Nelson Carafa, e do Coordenador da 
Gestão de Qualidade, Cristian Rodrigo Venturin.

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

26/04 Hilário Daniel Cassiano Campos Novos
26/04 Selmo Spolti  Campos Novos
26/04 Everton Luiz Manica Campos Novos
27/04 Osni Amorim Curitibanos
27/04 Altair Likoski  Tangará
27/04 Rodimir Rostirola Campos Novos
28/04 Ary de Jiacometti  Erval Velho
28/04 Nelci Moraes de Camargo Curitibanos
28/04 José Basílio da Silva Campos Novos
28/04 Donizete Guarda  Campo Belo do Sul
28/04 Luiz Sergio Gris Filho Campos Novos
29/04 João Batista Becker Serpa Monte Carlo
29/04 Jacó Renato Finger  Campo Belo do Sul
29/04 Cassilo Izair Facin Campos Novos
29/04 Claudimar Antônio Zanela  São José do Ouro
29/04 Roberto Carlos Dal Moro  Campos Novos
29/04 Milton Domingos Soares Borges  Campos Novos
30/04 Antônio Zitterell Tangará
30/04 Claudino Bianchin  São José do Ouro
30/04 José Inacio Pletsch Campos Novos
30/04 Jackson Ullirsch Curitibanos
30/04 Marcos Adriano Godel Chiochetta Campos Novos
01/05 Rolf Kern  Brunópolis
01/05 Atilio Gracieti Anita Garibaldi
01/05 Marcio Gracieti  Anita Garibaldi
02/05 Tadeu Gasperin  Campos Novos
02/05 Leonildo da Silva Campos Novos
03/05 Fulvio Brasil Rosar Campos Novos
03/05 Camila Ceratti de Almeida Curitibanos
03/05 Robeson Correa  Vargem
04/05 José Assis Noriler  Vargem
04/05 Antônio Carlos da Silveira Falcão Campos Novos
04/05 Antônio Lamartini Thibes Peron Campos Novos
04/05 Osvaldo Durigon  Campos Novos

04/05 Rosane Dal Piva Lages
04/05 Anor José Doarte  Campos Novos
05/05 Antero Durigon  Campos Novos
05/05 Dario Salvador Correa Campos Novos
05/05 Edemilso Adair Piovesan Ibiam
06/05 Idalino Gracietti Anita Garibaldi
08/05 Deoclecio Antônio Zaparoli  Anita Garibaldi
08/05 Rosane das Graças Proner  Campos Novos
08/05 Cesar Fabiano Canali Campos Novos
09/05 Ângelo Retore  Campos Novos
10/05 Antônio Gonçalves Brunópolis
10/05 Nildo Mantovani Campos Novos
10/05 Nerene Cavichon Campos Novos
10/05 João Pimentel da Silva Campos Novos
11/05 Gilmar Conte Fraiburgo
12/05 Ivo Franca de Almeida  Curitibanos
12/05 Wilson Antônio Zoldan Campos Novos
12/05 Clodoveu Pucci de Moraes Campo Belo do Sul
12/05 Roberto Sampaio  Campos Novos
12/05 Joras José Brasil Branco Chaves Campo Belo do Sul
12/05 Celio Menegazzo  Abdon Batista
12/05 Marcio Biolchi Campos Novos
13/05 Jair Socolovski Campos Novos
13/05 Airto Rossi Campos Novos
13/05 Edir José Zimmermann Otacílio Costa
13/05 Milton José Barcarolo  Campos Novos
13/05 Marta Gonçalves Thibes Campos Novos
14/05 Ildo Besen Abdon Batista
14/05 Jaison Luiz Bortoli Campo Belo do Sul
15/05 Kaoru Antônio Haramoto Curitibanos
15/05 Erivelton Thome Laidnes  Ibiam
16/05 João Batista de Souza Campos Novos
16/05 Hosmar Masson Erval Velho
16/05 Eduardo Henrique Seifert Scapini Campos Novos

• Variedades

Modo de Preparo:
Pique a carne em pedaços pequenos. 
Tempere-os com sal, alho, limão e pi-
menta-do-reino (se gostar). Leve uma 
panela ao fogo com a margarina e a 
carne e deixe refogar. Adicione o co-
nhaque e polvilhe com farinha de tri-
go até ficar bem firme. Junte as cebo-
las, os tomates fervidos com o caldo 
de carne, o molho inglês, o catchup e 
os cogumelos. Deixe formar um bom 
molho, junte o creme de leite e retire 
do fogo. Sirva com arroz.

Ingredientes
- 1/2 kg de carne suína (lombo ou pernil)
- Limão, sal, 3 dentes de alho, pimenta-do-reino
- 1 cálice de conhaque ou vinho branco
- 2 colheres (sopa) margarina
- 1 colher (sopa) de farinha de trigo
- 2 cebolas raladas
- 1 vidro de cogumelos
- 500 g de tomate (sem pele) picados
- 2 xícaras de caldo de carne
- 2 colheres (sopa) de molho inglês
- 2 colheres (sopa) de catchup
- 1 lata de creme de leite sem soro

Estrogonofe de carne suína

Alunos da E. E. B Gasparino Zorzi visitaram a Copercampos
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Associado da Copercampos há 13 anos, o produtor e Engenheiro Agrô-
nomo, Nilson Antônio Camargo, é multiplicador de sementes Coper-
campos há 5 anos e encontra no controle de qualidade o diferencial 

para a garantia de uma lavoura cada vez mais produtiva.

 Multiplicador de Sementes
“Uma semente de qualidade é o ponto de partida para uma boa lavoura, 

além de contribuir significativamente para que níveis de alta produtividade 
sejam alcançados, também agrega valor à produção, portanto a atividade 
requer cuidados especiais que vão desde o plantio até colheita, para termos 
uma semente de qualidade é necessário cuidados básicos como a limpeza de 
máquinas, manejo correto, controle de pragas e doenças, roguing da área ga-
rantindo um elevado grau de pureza varietal, genético e físico das sementes.  
Acredito que todos os multiplicadores de sementes, trabalham desta forma, 
tendo consciência da responsabilidade em manter a qualidade das sementes 
Copercampos.”

Estabilidade no agronegócio com a diversificação
“Para se ter uma estabilidade na propriedade é necessário apostar na di-

versificação das atividades, por isso trabalhamos com as culturas do alho, fei-
jão, milho, linhaça dourada, pastagem e também com a atividade de gado de 
corte, que auxilia na estabilidade dos negócios. Nesta safra a produtividade 
ficou dentro da média esperada tanto na produção de semente de soja, quan-
do nas outras culturas.”

Sócio Fidelizado 
“A Copercampos é uma cooperativa com credibilidade que valoriza seus 

associados e através de sua administração, realiza investimento que garan-
tem a qualidade e a segurança da produção de todos seus associados, assim 
como, conta com equipe técnica especializada e competente que auxilia na 
melhor condução das lavouras, são fatores como estes que me tornaram um 
sócio fidelizado a Copercampos, e acredito que está parceria tem gerado re-
sultados positivos.”

Associado do Mês

Nilson Antônio Camargo

Associado do Mês •

Associado Nilson Antônio Camargo e Técnico
em Agropecuária Maiko Dionathan C. Ferreira
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Resultado de Campo 
Aurora e Copercampos

Atualmente a suinocultura vem sofrendo grandes impactos, devido ao 
preço elevado de matéria prima e principalmente ao que se refere aos 
procedimentos de exportação. A Copercampos vem buscando recur-

sos para conseguir cada vez mais viabilizar e diferenciar sua produção de Suí-
nos perante ao mercado, implantando assim a rastreabilidade em seu plantel, 
e consequentemente aumentando seu valor de venda.

De acordo com Técnico em Agropecuária, Guilherme Leite de Godoy, 
outro sistema de produção que vem ganhando espaço a cada dia é o Sui-
coper III, que aos poucos vem se destacando com o aumento de cota desde 
o início deste ano. “Suicoper III significa a terceira geração de uma parceria 
de integração mantida entre o frigorífico Aurora e suas Cooperadas. Nesse 
programa a Aurora fornece leitões de 18 a 23 kg aos produtores terminado-
res, os mesmos animais padronizados nas granjas de produção própria da 
Copercampos. Assim é realizado a venda dos leitões antes do alojamento no 
campo. Com base nisso, a Aurora também fornece a ração, medicamentos 
e assistência técnica, cabe ao produtor cuidar do manejo dos animais até 
atingirem o peso máximo para o abate.” Explicou Guilherme, ressaltando ain-
da que o sistema de gerenciamento desse programa, realizará o controle de 
movimentação de ração, leitões e medicamentos, repasse de bonificação aos 
produtores e pagamento Aurora – Filial.

Neste ano, a Copercampos vem se destacando com bons resultados peran-
te as outras 11 cooperativas filiadas, ficando sempre nas primeiras posições no 
ranking da Aurora.

Para que ocorra essa qualificação de desempenho entre as cooperativas 
filiadas são avaliados alguns itens como, mortalidade na propriedade, morta-
lidade no transporte, ganho de peso diário e principalmente a conversão ali-
mentar dos animais.

Alvo Aurora de Conversão Alimentar

Alvo Aurora de Mortalidade na Propriedade

O Técnico em Agropecuária, Guilherme Leite de Godoy, informa que nos 
três primeiros meses do ano a Copercampos teve os resultados de conversão 
alimentar melhores do que o alvo estipulado pela Aurora. Da mesma forma, 
a mortalidade de suínos na propriedade, ajudou a manter a Cooperativa nas 
primeiras colocações. “Com esses resultados a Suinocultura da Copercampos 
vem se destacando nos primeiros colocados, melhorando assim a remunera-
ção para seu produtor integrado. Esse mérito e resultado do trabalho elabora-
do por toda a equipe, envolvendo o comprometimento das Granjas Produtoras 
de Leitões, que fazem o possível para fornecer leitões com boa sanidade com 
peso máximo exigido, bem como o trabalho realizado pela Indústria de Rações 
da Copercampos, que potencializa cada vez mais sua produção, destinando os 
melhores grãos à ração, interferindo assim diretamente na conversão alimen-
tar.” Guilherme destaca ainda o trabalho da equipe de assistência Técnica, e 
principalmente o produtor que tem em suas mãos todo o comprometimento 
para que essa engrenagem continue trabalhando de forma positiva, gerando 
assim sempre bons resultados.

• Suinocultura

Alvo Aurora  3,08
Copercampos Janeiro 2,98
 Fevereiro 3,00
 Março 3,00

Alvo Aurora  2,00
Copercampos Janeiro 1,6
 Fevereiro 1,6
 Março 1,2


