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EXPEDIENTE:

Missão Copercampos
“Produzir, industrializar, comercializar e prestar serviços, valorizar 
pessoas, gerar conhecimento, desenvolvimento socioeconômico e 

cultural com sustentabilidade”

Política da Qualidade
As unidades de negócios da Copercampos e seus funcionários estão 

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

SIGA-NOS NAS MÍDIAS SOCIAIS

copercamposoficial copercampos

A integração de 
tecnologias e pessoas 

Neste ano, a Copercampos organiza a 26ª edição do 
Show Tecnológico, um evento que reúne pessoas compro-
metidas com o desenvolvimento do agronegócio. Serão três 
dias de difusão de conhecimentos e de oportunidades para 
quem trabalha neste setor.

A agricultura está cada vez mais inteligente e, dinâmica. 
A adoção de práticas sustentáveis tem solucionado muitos 
dos desafios no campo. A adoção de agricultura de precisão, 
o olhar para a terra e construção de perfis de solo influen-
ciam consideravelmente no potencial produtivo das culturas. 
Em um ano safra com déficit hídrico como este atual, àquele 
agricultor que investe no solo, minimizou parte das perdas. 

O evento da Copercampos oportuniza essa discussão 
e busca integrar pessoas e tecnologias para construção de 
uma agricultura cada vez mais inteligente. As soluções para 
prosperar existem, talvez seja possível adaptá-la a sua reali-
dade, mas elas estão disponíveis e durante os dias 22, 23 e 
24 de fevereiro, Campos Novos torna-se o centro de conheci-
mentos sobre a agropecuária moderna. 

O show do agro é feito por pessoas comprometidas, que 
buscam com união, promover um evento grandioso e rico em 
informação. Em função da pandemia, a cooperativa elaborou 
um Plano de Contingência aprovado pelo Comitê de Saúde 
que descreve regras para atender o protocolo de “Evento Se-
guro”. Para realizar este evento de forma segura, a organiza-
ção exigirá a comprovação de vacinação contra a Covid-19 na 
entrada do evento. 

Neste ano, muitas novidades estarão disponíveis aos vi-
sitantes. O agro não para de evoluir, as empresas parceiras 
estão diariamente lançando produtos e soluções para o de-
senvolvimento das atividades e aqui, você visitante se sentirá 
mais uma vez em casa.

O Show Tecnológico Copercampos é um evento pensado 
para o homem do campo, que sonha, que luta e que valoriza 
sua terra, as plantas e animais. O Show Tecnológico espera 
por você. 

Felipe Götz
Jornalista.

Luiz Carlos Chiocca
Diretor Presidente

Excelentes resultados 
e olhos no futuro

Palavra do Presidente

Em 2021, tivemos o maior recebimento de grãos da his-
tória, também a maior valorização dos produtos comerciali-
zados pela cooperativa, e registramos o maior faturamento 
da história da Copercampos.

Em nossas atividades agropecuárias, assim como em 
todas as atividades empresariais, precisamos evoluir diaria-
mente para superar os desafios. Tenho a certeza que aqui 
na Copercampos, estamos construindo diariamente uma 
cooperativa equilibrada, desenvolvida e sustentável. Segui-
mos com nosso planejamento, avaliamos o cenário e esta-
mos a cada ano, levando o nome, a marca e as soluções da 
Copercampos para diferentes municípios de Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul.

Neste novo ano que iniciou vamos continuar a promover 
o cooperativismo tão forte da nossa Copercampos, assim 
como temos projetos para inaugurar novas unidades de 
armazenagem, lojas e finalizar o Núcleo de Produção de 
Ovos Férteis. Comemoramos os resultados de 2021, mas 
estamos sempre atentos as oportunidades existentes para 
o futuro da nossa cooperativa.

Estamos enfrentando uma estiagem severa em todas 
as regiões em que atuamos. Aliás, o sul do Brasil enfrenta 
a seca, enquanto estados no centro-oeste e nordeste en-
frentam excesso de chuvas. Com este déficit hídrico vamos 
ter uma produção menor e os nossos associados precisarão 
de otimismo e responsabilidade na comercialização de seus 
produtos para conseguir quitar seus débitos e quem sabe ter 
uma receita positiva no ano.

Devido as condições climáticas, vemos que em regiões 
em que a agricultura de precisão está implantada e bem for-
talecida, os efeitos da seca foram um pouco menores. Isso 
reforça nosso discurso, de que temos que trabalhar muito 
na construção de solos férteis e uniformes. 

Queremos também convidar a todos os associados, 
clientes e parceiros, para nosso 26º Show Tecnológico Co-
percampos, que acontece de 22 a 24 de fevereiro. Durante 
os três dias, mais de 150 empresas estarão apresentando 
as soluções existentes no universo agropecuário, a fim de 
facilitar a vida do agricultor e promover rentabilidade nas 
atividades. 

Quero também convidar aos associados para a Assem-
bleia Geral Ordinária – AGO, que será realizada em 10 de 
março, à noite, e que apresentará os resultados financeiros 
do ano de 2021, assim como eleição do novo Conselho Fis-
cal e assuntos relevantes para a cooperativa. Faremos neste 
ano, pré-assembleias regionais, a fim de apresentar os re-
sultados e trabalho desenvolvido no ano aos nossos sócios. 
Esperamos contar com sua participação associado, pois a 
Copercampos é de todos nós.
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A Campanha Troco Solidário, 
realizada pelos Supermercados, 
Restaurante & Café e Atacarejo 
Copercampos está beneficiando 
instituições de toda a região. A 
sua contribuição vale muito e em 
dezembro, a cooperativa realizou 
a entrega simbólica dos valores às 
instituições beneficiadas. Os valores 
já depositados às instituições são 
referentes ao período de maio a 10 
de dezembro.

Para contribuir com a Campanha Troco Solidário, você cliente pode destinar aquela moe-
dinha ou qualquer valor debitado no cartão para alguma entidade do seu município.

De acordo com o Gerente de Supermercados Dirceu Conte Ferreira, a iniciativa busca fa-
cilitar operações nas unidades e também fortalecer o espirito solidário. “Com esta campanha, 
juntamente com nossos clientes, oportunizamos melhorias e o desenvolvimento de novos 
projetos nas entidades atendidas. A solidariedade é uma iniciativa nobre e que merece todos 
os elogios. Agradecemos os clientes por abraçarem esta ideia e realizar estas doações que 
vão ajudar muito as instituições. Esses valores são consideráveis, chegando a R$ 17 mil, e com 
esta notícia estamos prestando contas a comunidade”, ressalta. 

Após efetuar a doação, um comprovante é emitido aos clientes com todas as informações 
do processo. Os valores são destinados diretamente às entidades.

Campos Novos
• Associação Camponovense de Apoio aos Deficientes Auditivos e Visuais – ACADAV recebeu o valor de R$ 3.616,67.

• A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae recebeu o valor de R$ 3.862,15.
• Rede Feminina de Combate ao Câncer de Campos Novos R$ 3.200,26.

Capinzal
• A APAE recebeu o valor de R$ 2.166,35.

• A Rede Feminina de Combate ao Câncer o valor de R$ 1.523,30. 

Otacílio Costa
• APAE recebeu o valor de R$ 1.264,80.

• A Sociedade Beneficente Don Daniel Hostin R$ 1,693,77.

Copercampos 
faz entrega 
de valores 
referentes 
a Campanha 
Troco Solidário



A Taça Simpatia FM – Troféu Copercam-
pos 50 Anos chegou ao final em 11 de de-
zembro. A competição que iniciou em 2020 
foi interrompida devido a pandemia da Co-
vid-19, porém, com a vacinação e consequen-
te menor proliferação do vírus, as finais foram 
realizadas.

O grande público presente no Ginásio 
Humberto Calgaro conferiu grandes jogos. 
A final da categoria livre foi a última e mais 
aguardada pelos torcedores que viram a equi-
pe do Heuros vencer por 8 a 2 o time Mecâni-
ca Marquinhos/Fúria Futsal. 

Já no feminino, a equipe do Seara Futsal 
Feminino fez 6 a 4 no Sport Club Força Jo-
vem de Caçador e ergueu a taça de campeã. 
Na categoria veteranos masculino, a campeã 
foi Real Madri/Pinheiro FC, que venceu Lojas 
e Confecções DallaCosta/Sicoob Valcredi 
pelo placar de 5 a 2.

No sábado, aconteceram ainda as deci-
sões de 3º e 4º. No feminino, em 3º Lugar 
ficou a equipe ABEC Vinhedo, de Pinheiro 
Preto e em 4º a equipe de São Cristóvão do 
Sul. Na categoria Veteranos, o 3º lugar foi a 
equipe de Abdon Batista e em 4º Lebon Ré-
gis. Na categoria Livre, quem venceu o jogo 
e ficou em 3º Lugar foi o Bommer’s Esporte 
Clube e em 4º ficou a equipe Talita Futebol 
Clube/Demarchi/Construcerto.

Durante a entrega dos troféus e medalhas 
foi anunciada ainda a edição 2022 da Taça 
que terá como patrocinador a Copercampos. 
A Taça Simpatia FM – Troféu Associação 
Atlética Copercampos inicia no dia 05 de fe-
vereiro.

A cerimônia contou com a presença do 
Vice-prefeito de Campos Novos Gilmar Mar-
co Pereira, do Gerente Comercial da Coper-
campos Paulo Henrique Lopes, Presidente da 
Associação Atlética Copercampos Cristian 
Rodrigo Venturin, Gerente da Simpatia FM 
Kely Moreira Niles e Secretário Municipal de 
Esportes Rafael Carvalho.

Conhecidos os 
campeões da 
Taça Simpatia 
FM – Troféu 
Copercampos 
50 Anos
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Equipe do Heuros foi campeã na categoria livre

Seara Futsal Feminino foi a campeã na categoria feminino

Real Madri/Pinheiro FC foi campeã na categoria veteranos
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Campos Novos tem agora um eletroposto para abastecer 
veículos elétricos. O Posto de Combustíveis Copercampos 
conta com o serviço graças ao projeto de iniciativa da Celesc 
Distribuição S.A., dentro do programa de pesquisa e desenvol-
vimento da ANEEL, para estudar o carregamento de veículos 
elétricos, seus impactos na rede de distribuição e a forma de 
inserção dos eletropostos no mercado nacional. 

A operação-piloto, desenvolvida pela Fundação CERTI, 
disponibilizará aos usuários de veículos elétricos, eletropostos 
com serviço gratuito. São 23 eletropostos novos, sendo cinco 
de recarga rápida e 18 de recargas semirrápidas para atender 
a todas as regiões. Estes somam-se aos 7 eletropostos existen-
tes, criando uma rede de 30 eletropostos em Santa Catarina.

Eletroposto em funcionamento

A instalação do Eletroposto anexo ao Posto de Combus-
tíveis Copercampos foi realizada no dia 02 de dezembro. O 
eletroposto em Campos Novos é do estilo carga rápida e está 
disponível aos usuários de forma gratuita.

De acordo com o Diretor Vice-presidente da Copercam-
pos Cláudio Hartmann, esta é mais uma iniciativa inovadora 
que a cooperativa participa. “Fomos procurados pela Celesc 
e a cooperativa é muito parceira de inovações tecnológi-
cas. Disponibilizamos o espaço para este projeto de pes-
quisa que vai atender os usuários de veículos elétricos. Há 
um corredor elétrico sendo instalado e Campos Novos é um 
ponto estratégico que atenderá a todos que possuem veícu-
los elétricos”, ressalta.
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Forbes Agro 100

Revista Copercampos

A Copercampos participou em 07 e 08 de 
dezembro, em Curitiba/PR, do Fórum Técnico 
da Comissão de Sementes e Mudas do Paraná 
(CSM) edição 2021. 

Patrocinadora do evento, a cooperativa con-
tou com um estande das Sementes Copercam-
pos, apresentando seu trabalho e recebendo 
os clientes e parceiros presentes no evento. O 
Fórum Técnico reuniu profissionais e entidades 
ligadas ao setor produtivo de sementes de todo 
o Brasil. 

Entre os assuntos abordados na edição 2021 
do Fórum, estiveram Atualizações na Legislação 
de Sementes; Armazém Inteligente; Avanços 
em Ferramentas Biotecnológicas; TSI - Vanta-
gens e Desafios; Risco Climático na produção; 
Zoneamento Agro Climático na Produção de 
Sementes; Seguro Agrícola em Sementes; O 
Negócio de Sementes no Brasil; Importância Es-
tratégica de um LAS; Insumos Biológicos, entre 
outros temas. 

Participação no Fórum 
Técnico CSM Paraná

A edição de número 92 da Revista Forbes, publicada no último bimestre de 2021, 
trouxe a lista Forbes Agro 100, lista da Forbes com as “100 Maiores Empresas do Agro”. 

A Lista da Forbes, a mais conceituada revista do mundo traz as maio-
res empresas de capital aberto no país e quem está por trás de al-
gumas delas. Sua elaboração teve como base informações de 
demonstrativos financeiros das empresas, além de dados 
compilados pela agência Standard & Poor’s.

A Copercampos figura na lista na 76º posição. 
A cooperativa com matriz em Campos Novos ob-
teve em 2020, faturamento de mais de R$ 2,2 
bilhões. Para elaboração da lista foram con-
sideradas empresas (incluindo holdings e 
cooperativas) com faturamento no Brasil de 
pelo menos R$ 1 bilhão em 2020.

O faturamento somado das 100 em-
presas que constam na edição da Revista 
Forbes foi de R$ 1,29 trilhão, um cresci-
mento de 24% frente ao R$ 1,04 trilhão 
de 2019.

Durante a palestra virtual de apresentação dos resultados 
do Programa de Bonificação de Sementes da safra 2020/2021, 
realizada em 07 de dezembro, a Copercampos sorteou um veí-
culo Strada 0km e um Quadriciclo Honda. 

O ganhador da pick-up Fiat Strada 0km Nilson José Ca-
margo, de Curitibanos/SC, e o felizardo ganhador de um qua-
driciclo Honda foi o sócio Daniel de Carvalho, de Campos No-
vos/SC. Parabéns aos ganhadores!

Na Bonificação deste ano, a cooperativa distribuiu mais 
de R$ 20 milhões aos 345 associados que produziram se-
mentes de soja e trigo na safra passada. Foram produzidos 
na safra 2020/2021, mais de 1,8 milhões de sacos/40kg de 

Copercampos sorteia carro e quadriciclo 
para multiplicadores de sementes

sementes de soja. Já de trigo, a produção foi superior a 220 
mil sacos. 

De acordo com o Diretor Presidente Luiz Carlos Chiocca, os 
prêmios reconhecem o compromisso dos associados na mul-
tiplicação de sementes. “Como não realizamos o jantar do pro-
grama neste ano, decidimos sortear um carro e um quadriciclo 
a estes sócios que produzem sementes para a cooperativa. 
Parabenizamos os sócios ganhadores dos prêmios e deseja-
mos muito sucesso no uso destes prêmios. Neste ano, também 
distribuímos um brinde especial aos multiplicadores como for-
ma de agradecimento pela safra de sucesso da Copercampos, 
com produção e receitas recordes”, finaliza Chiocca.
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A Copercampos e a Bayer, promoveram em 14 de dezembro, na 
propriedade do associado Gerson Stein, em Barracão/RS, palestra 
técnica e visita a campo para alinhar estratégias de manejo do 
mofo branco em soja, com o pesquisador Ricardo Brustolin.

Associados e clientes de Barracão e São José do Ouro, 
além da equipe técnica da Copercampos do Rio Grande 
do Sul participaram do encontro. Brustolin repassou 
aos participantes, informações de pesquisa e ações 
necessárias para manejo preventivo da doença 
causada pelo fungo Sclerotinia sclerotiorum.

A doença apresenta alto potencial de preju-
ízos na cultura da soja e tem sido nos últimos 
anos, a principal inimiga de altas produtivida-
des nas lavouras da região. Com o alinha-
mento técnico, a Copercampos e Bayer for-
talecem o compromisso com os agricultores 
a fim de promover conhecimentos e con-
sequentemente, os melhores resultados na 
produção de soja.

Estratégias de manejo do mofo 
branco são alinhadas com 
produtores do RS

A Copercampos, por meio da área 
de sementes, participou em 09 e 10 
de dezembro de 2021, da 11ª edição 
do Dia de Campo da Plantar, em Cas-
cavel/PR. 

O evento reuniu os principais par-
ceiros da empresa em uma área de 
difusão de tecnologias e conhecimen-
tos, a fim de gerar altas produtivida-
des em soja e milho, por exemplo. No 
estande das Sementes Copercampos 
foram apresentadas 20 cultivares de 
soja comercializadas pela cooperativa 
no sistema licenciado. 

Dia de 
Campo 
no PR
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Profissionais da área técnica da Co-
percampos, participaram em 20 de janei-
ro, na Estação de Pesquisa da Syngenta, 
em Coxilha/RS, de treinamento sobre 
estratégias de manejo outonal de plantas 
daninhas em soja.

Com foco nas principais plantas da-
ninhas e a resistência de novas plantas 
daninhas ao glifosato, por exemplo, os 

pesquisadores da Syngenta e técnicos da Copercampos debateram sobre uso de diferentes mecanismos de ação nas desse-
cações, a fim de evitar novas resistências a princípios ativos.  

Na oportunidade, a Syngenta apresentou ainda ensaios com o Calaris, herbicida pós-emergente de plantas daninhas na 
cultura do milho. 

Revista Copercampos

Os associados da Copercampos, in-
tegrantes do projeto Clube da Semente, 
desenvolvido pela FMC Agrícola, parti-
ciparam em 14 de dezembro, do segun-
do treinamento do programa que busca 
agregar conhecimentos aos agriculto-
res para produção de sementes de alta 
qualidade.

O encontro contou com a presença do Doutor em Ciência e Tecnologia de Sementes Alexandre Gazolla, que repas-
sou informações sobre a implantação da lavoura na safra 2021/2022 e detalhou processos e práticas para o estabe-
lecimento e manutenção do máximo potencial produtivo das sementes de soja.

Gazolla debateu com os multiplicadores de sementes e equipe técnica da cooperativa, os fatores que influenciam 
na produção de sementes de qualidade, a fim de possibilitar nesta safra, a melhor sanidade às plantas e operações 
eficientes nas lavouras.

A busca 
pelo máximo 

potencial 
produtivo de 

sementes 
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Equipe técnica 
tem treinamento 
sobre manejo 
outonal 
de plantas 
daninhas

RE 
coR 
DE

Resultados históricos em geração de valor e receitas. A 
Copercampos encerrou o ano de 2021 com um novo re-
corde de faturamento, atingindo R$ 3.913.456.287,23 (+ de 
3,9 bilhões), crescimento de 72,54% em relação ao fatura-
mento de 2020. 

O valor está associado a expansão na área de atuação, 
valorização das commodities de soja e milho, valorização 
das sementes, carnes e insumos agrícolas. Com unidades 
sendo inauguradas constantemente em regiões estratégi-
cas, a Copercampos mantém seu compromisso de atender 
os associados e clientes com insumos de qualidade, assis-
tência técnica especializada e armazéns para depósito da 
produção. São mais de 80 unidades em 35 municípios de 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Faturamento Total
(Em bilhões de R$)

2019 202020182017

1,375
1,699 1,748

2,268

3,913

2021

Com recebimento recorde de cereais (com destaque 
para milho de 394 toneladas, soja com 617ton e trigo com 
150ton), e a ótima valorização dos produtos no mercado, 
o setor registrou crescimento de 88% em relação ao fatu-
ramento de 2020, fechando com valores superiores a R$ 
2.193 milhões em 2021.

O setor de insumos também merece destaque, com 
crescimento de 75% no faturamento em relação ao ano 
anterior, assim como o setor de sementes que teve re-
sultado 74% maior em 2021. Todas as engrenagens que 
movem esta grande máquina chamada Copercampos 
registraram crescimento em receitas, com menção ainda 
para o setor de suínos com faturamento de R$ 296 mi-
lhões em 2021 e crescimento de 37% em relação ao ano 
anterior, Indústria de Rações com crescimento de 73% no 
faturamento e Lojas com 38% de crescimento nas recei-
tas em relação a 2020.

Para o Diretor Presidente da Copercampos, Luiz Car-
los Chiocca, os desafios impostos pela pandemia nos 
últimos dois anos estão sendo superados graças ao com-
promisso dos associados, clientes, funcionários e parcei-
ros. “O cooperativismo é feito graças a união das pessoas 
e com este compromisso coletivo, alcançamos grandes 
resultados em qualidade de vida e também na saúde fi-
nanceira de nossos negócios. Superamos os resultados 
de 2020 neste ano de 2021 graças ao aumento da área 
de atuação e a valorização dos produtos como soja e mi-
lho. A agregação de valor com a produção de sementes 
e com a agroindústria, por exemplo, também possibilita 
resultados expressivos. Nosso objetivo é crescer com sus-
tentabilidade, levando soluções aos agricultores de toda 
nossa região. Estamos ampliando esta área de atuação 
continuamente, assim como ampliando unidades já cons-
truídas ou construindo novas em municípios que já atua-
mos, pois a missão da Copercampos é estar ao lado do 
agricultor”, ressalta.



A Copercampos obteve faturamento recorde em 2021. 
Para superar a meta que era de R$ 3 bilhões, a cooperativa 
contou com a excelente valorização das commodities, semen-
tes e suinocultura, por exemplo, além do comprometimento 
dos associados e funcionários.

A Copercampos contou também com uma nova ferra-
menta estratégica, chamada Business Intelligence (BI), esse 
termo é associado a área de tecnologia da informação que 
trata o processo de coleta, organização, análise e monitora-
mento de informações que oferecem suporte a gestão estra-
tégica. 

Com a utilização do BI, os gestores tiveram ainda mais as-
sertividade na tomada de decisões. De acordo com o Gerente 
de TI da Copercampos, Leopoldo Klug, além de ajudar a or-
ganização a analisar dados históricos e atuais, o BI proporcio-
na informações rápidas para decisões estratégicas e, por este 
motivo, já se faz presente nas mais diversas áreas de negócio 
da Copercampos.

O Diretor Executivo, Júlio Alberto Wickert, idealizador do 
projeto destaca os principais pontos da ferramenta. “As infor-
mações presentes no BI oferecem hoje uma visão ampla e 
estratégica de cada uma das atividades da Copercampos, pro-
porcionando aos gerentes, coordenadores e diretores o acom-

A Dispavet, distribuidora e represen-
tante dos produtos Noxon e Vet Science, 
representada pelo Coordenador de De-
manda Pedrinho Luiz Calescura e repre-
sentante comercial Giovani Bruno Tessari, 
realizou a entrega de uma placa de reco-
nhecimento pelo crescimento da parceria 
com a Copercampos no ano de 2021. 

A Dispavet obteve crescimento de 
mais de 140% em vendas nas Lojas Co-
percampos no período, tendo assim reco-
nhecimento como “Cliente Supremo”, da 
distribuidora de soluções veterinárias. 

O Diretor Executivo Laerte Izaias Thi-
bes Júnior, juntamente com a Lider de Lo-
jas Rosália de Souza Pinto e o Assistente 
Administrativo Gabriel Oliveira receberam 
a placa, assim como definiram estratégias 
para atender os clientes neste novo ano. 

Gestão de recursos com auxílio 
de Business Intelligence

Dispavet entrega placa de reconhecimento 
de parceria com as Lojas Copercampos
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panhamento diário de informações como faturamento, metas, 
despesas, entre inúmeras outras”, ressalta.

A Copercampos, Aurora Coop e Sebrae, concluíram em 16 
de dezembro, o Programa De Olho na Qualidade Rural com 
associados, terminadores de suínos do sistema de integração. 
O objetivo do programa é de promover organização na pro-
priedade, melhorando o ambiente de trabalho.

O programa que iniciou em setembro, contou com diversos 
encontros e visitas nas propriedades rurais. Com estratégias 
definidas para organizar a propriedade, os agricultores promo-
veram verdadeiras revoluções organizacionais.

No encerramento do De Olho, foram premiados os asso-
ciados que mais se destacaram no programa. O associado 
Marlon Scarabotto conquistou o Prêmio de Ordem Mantida ao 
sistema 5S (Senso de Utilização; Organização; Limpeza; Pa-
dronização e Disciplina).

Já o agricultor Neivo Pocera conquistou o 1º Lugar em apli-
cação do De Olho na Propriedade Rural. Em 2º Lugar foi re-
conhecido o associado Adelino Moreira e em 3º o associado 
Reni Toldo. 

De acordo com o Gerente Agroindustrial Lúcio Marsal Rosa 
de Almeida, este grupo participante, demonstra o compromis-
so dos associados em promover a organização das proprie-
dades. “Ter uma propriedade organizada é fundamental para 
termos qualidade no desenvolvimento da atividade de suino-
cultura, eliminando o desperdício. A organização impacta na 
produção e também atende exigências do mercado externo. 
Vamos desenvolver o programa com os demais terminadores 
de suínos, assim como implantar outros programas com estes 
associados que concluíram o De Olho”, ressalta Lúcio.

A Líder de Qualidade da Copercampos Roberta Sampaio, 
destaca que serão realizadas visitas contínuas nas proprieda-
des dos associados. “Nós temos o compromisso de realizar 
auditorias nas propriedades a fim de avaliar a organização da 
propriedade. É um programa essencial para a melhoria contí-
nua do trabalho, desde o descarte até manter a ordem. Após o 
De Olho estes agricultores estão aptos a participar do Progra-
ma Qualidade Total – QT Rural”.

O associado Lucimar Salmória ressalta que houve uma 
transformação na propriedade. “É um projeto muito importan-
te para que as propriedades possam aprimorar-se continua-
mente. Em nossa propriedade nós temos colaboradores que 
puderam melhorar a estrutura da propriedade e principalmen-
te, melhorar a sua qualidade de vida. Agradecemos a Coper-
campos, Aurora e Sebrae por unirem forças para melhorar as 
propriedades rurais de nossa região, estado e do país”, destaca 
Lucimar.

Ivair e Magda Titon organizaram ainda mais a propriedade. 
“Com a organização conseguimos ganhar tempo para buscar 
um equipamento, por exemplo”, ressalta Ivair. Magda lembrou 
que com o De Olho a propriedade ficou ainda mais bonita.

Confira 
o Vídeo
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Associados da Copercampos finalizam 
programa De Olho na Qualidade Rural
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copercampos promove treinamento 
sobre cuidados na produção de 
sementes de qualidade

A Copercampos promoveu em 10 de dezembro, treina-
mento para técnicos e profissionais das Unidades de Beneficia-
mento de Sementes – UBS’s, sobre “Cuidados na produção de 
sementes de qualidade – Do campo à UBS”, com Jonas Farias 
Pinto, Gerente de Certificação da Fundação Pró-Sementes. 

Durante a capacitação, os funcionários receberam informa-
ções relacionadas aos procedimentos das vistorias dos campos, 
além de fatos que afetam ou preservam a qualidade das se-
mentes (Vigor e Germinação); Cuidados no Manejo dos cam-
pos (principalmente percevejo); Época e cuidado na colheita dos 
campos (limpeza de máquinas, dano mecânico) e limpeza de 
caminhões e equipamentos para transporte de sementes. 

De acordo com o Instrutor Jonas Farias Pinto, o treinamento 
na área de produção de sementes é essencial para aprimorar a 
equipe, influenciando diretamente nos resultados da semente pro-
duzida. Com a capacitação, a cooperativa buscou desenvolver ha-
bilidades de seus funcionários referentes às atividades exercidas.

“Debatemos aspectos importantes para a construção de 
lotes com altos índices de vigor e germinação, uma exigên-
cia recorrente do mercado. Pontuamos quais as etapas do 
processo de produção são fundamentais para que possamos 
garantir esses altos patamares de qualidade. Pudemos tratar 
desta parte teórica também a campo, mostrando exemplos e 
compartilhando percepções ainda mais completas. Destaco o 
rico debate que pudemos promover, com foco em resultados 
ainda mais satisfatórios para todos os elos da cadeia produti-
va”, ressaltou.
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A equipe que atua na assistência técnica aos produtores de 
Hortifrutigranjeiros – HF da Copercampos, participou de 30 de 
novembro a 02 de dezembro, em Balneário Camboriú/SC, de 
Convenção Técnica promovida pela empresa Ihara.

No encontro, a Ihara apresentou o plano de negócios que 
estará sendo desenvolvido no próximo ano na cooperativa e os 
resultados obtidos em HF no ano de 2021, além do portfólio de 
produtos para as culturas de HF, capacitando assim, a equipe 
da Copercampos.

De acordo com o Eng. Agrônomo da Copercampos Jack-
son Dirceu Bombilio, a Ihara dispõe de produtos eficientes para 
manejo das culturas de HF e tem elevado sua participação 
neste negócio dentro da cooperativa. “A Ihara tem sido muito 
parceira da cooperativa na geração de demanda, em promo-
ver palestras e eventos técnicos para que os agricultores se 
qualifiquem e produzam com maior rentabilidade, e com esta 
convenção, alinhamos estratégias e capacitamos nossa equipe 

Diretores da Copercampos 
e equipe de sementes recebe-
ram em 29 de novembro, pla-
ca de agradecimento da BASF, 
graças aos resultados obtidos 
na produção de sementes de 
soja da safra 2020/2021.

Os resultados de multipli-
cação das sementes Credenz 
e Soytech na Copercampos 
foram especiais, tanto em ger-
minação como vigor, demons-
trando que os associados da 
cooperativa são profissionais 
na área. 

Equipe técnica de HF participa 
de convenção com a Ihara

BASF entrega placa de agradecimento 
aos resultados da produção de sementes

para disponibilizar aos agricultores, soluções para manejo das 
culturas de HF”, ressalta o Eng. Agrônomo da Copercampos 
Jackson Dirceu Bombilio.

A Copercampos, sempre buscando atender o associado 
tem buscado elevar sua participação em HF, disponibilizando 
profissionais capacitados na assistência técnica e produtos de 
qualidade aos agricultores. 



Reconhecimento 
por produzir 
aves com 
qualidade A ambiência dos animais no barra-

cão é fundamental para se conquistar 
bons resultados produtivos. Vinicios 
controla a temperatura do espaço para 
permitir o melhor ambiente para as 
aves se desenvolverem. “Acredito que 
o manejo do ambiente é muito impor-
tante. Temos atenção ao pré-aqueci-
mento de cama e também um controle 
contínuo da temperatura do galpão 
para que os animais tenham um ótimo 
desenvolvimento”, explica Vinicios.

O produtor está otimista com a ati-
vidade e já projeta novos investimentos. 
“É uma atividade que teve um investi-
mento alto, mas é uma boa alternativa 
de diversificação de negócios em nos-
sa propriedade. Temos a produção de 
grãos e a pecuária de corte, então, a 
avicultura é mais uma atividade com-
plementando as receitas da proprieda-
de. Desde que iniciamos com a Aurora, 
estamos satisfeitos com os resultados. 
Temos um alojamento equilibrado e 
conseguimos com isso, entregar um 
animal com bom peso. Estamos com 
um projeto para construir um novo gal-
pão para alojar aves pois estamos bem 
animados com esta atividade”, finaliza 
o associado da Copercampos.

Na região de Esmeralda, Rio Grande do Sul, a Copercampos 
conta com diversos associados que participam do sistema de inte-
gração de aves da Aurora Coop. A inclusão destes avicultores acon-
teceu em meados de 2021, desde a aquisição da estrutura de aves 
da Agrodanieli, de Tapejara. 

Com esta diversificação de atividades e com a adesão de no-
vos associados, a cooperativa e a equipe de assistência técnica de 
campo da Aurora, estão premiando os produtores da microrregião 
de atuação da Copercampos, destaques em termos zootécnicos, le-
vando em conta fatores como conversão alimentar, mortalidade e 
peso, por exemplo.

O associado Vinicios Andrighetti, de Linha Espraiado, no municí-
pio de Paim Filho, foi o integrado com melhor resultado na entrega 
do lote de aves em novembro de 2021. “Desde o início do trabalho 
com a Aurora, estamos seguindo as recomendações da equipe téc-
nica e consequentemente, tendo bons resultados zootécnicos. Ini-
ciamos com avicultura a mais de um ano, então, tudo é muito novo, 
e acredito que este conhecimento da equipe da Aurora está refletin-
do em bons resultados na engorda dos animais e consequentemen-
te, em ganhos para todos os envolvidos”.

De acordo com o técnico de campo da Aurora Coop, Valdionei 
Felski, a avaliação para definir o melhor lote dos associados leva em 
conta o Índice de Eficiência Produtiva - IEP. “Avaliamos a idade, peso, 
conversão real e a mortalidade. Quanto melhor for o IEP, melhores 
são os retornos ao produtor e nesta avaliação, o Vinicios teve o me-
lhor resultado neste índice. Nosso objetivo com isso é de valorizar o 
integrado”, ressalta Valdionei.
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Mercado de cenoura 
anima produtor

A safra de cenoura 2021/2022 do associado Allan Edmundo 
Seemann, de Lebon Régis/SC pode ser lucrativa. Com boa va-
lorização da hortaliça, o produtor espera boa produção e conse-
quentemente, bons retornos financeiros com a cultura.

Nesta safra, Allan fez investimentos para colher acima de 2 
mil caixas de 30kg de cenoura por hectare. Na safra anterior, o 
produtor colheu mais de 3 mil caixas em um talhão. “Estamos ini-
ciando a colheita animados. A demanda pelo produto existe nes-
te mês de janeiro, mas não podemos também nos iludir, pois no 
ano passado também houve boa demanda no início de colheita, 
mas depois o mercado parou e cerca de 3 hectares de cenoura 
ficaram na lavoura”, explica Allan.

O produtor já está acostumado com as oscilações do mer-
cado e por isso, diminuiu a área plantada nesta safra. “Iniciamos 
o plantio em setembro e a colheita que iniciou em meados de 
janeiro vai até maio. É um período longo de trabalho com a cultu-
ra, então resolvemos diminuir a área por dois motivos: estiagem 
que acabou ocorrendo ocasionando falta de água e também para 
evitar que o mercado novamente fique estagnado no decorrer da 
colheita de nosso produto”. 

Para se produzir bem, o produtor realiza investimentos em 
adubação e manejo, além de utilizar irrigação. “Estamos há oito 
anos produzindo cenoura. Realizamos o manejo, investimos em 
boas sementes para produzir e temos cuidados na irrigação. 
Nosso maior desafio é o manejo de solo, pois temos solo argiloso 
e precisamos ter umidade boa para ter um canteiro bem feito. 
Ao longo dos anos conseguimos evoluir na produção, alteramos 
a população e espaçamento de plantas, e realizamos melhorias 
no sistema de irrigação. Trabalhamos com aspersores e temos 
buscado minimizar perdas com este sistema que é fundamental 
para a cultura. Temos boas médias, de 2 a 2,5 mil caixas de 30kg, 
e com esta produtividade podemos ter boa rentabilidade, caso 
o mercado seja positivo. Nesta hortaliça o mercado é o grande 
desafio”, explica ainda Allan.

Além das oscilações de mercado, o produtor de cenoura en-
contra dificuldades para colheita. O fator operacional é um entra-
ve e exige muitos esforços. “Temos uma dificuldade em conse-
guir mão de obra. É uma outra dificuldade, pois não conseguimos 
mecanizar essa colheita devido as condições de nosso terreno”.
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A safra de alho 2021 foi repleta de desafios aos produ-
tores. O clima não colaborou com a produção, com períodos 
de estiagem e frio intenso no ciclo final de desenvolvimento 
dos bulbos. Apesar disso, os produtores tiveram excelentes 
resultados em qualidade do produto.

Nos municípios de Curitibanos, Fraiburgo, Brunópolis e 
Frei Rogério, foram plantados cerca de 1.500 hectares da 
cultura. A área é similar da safra passada e a produtividade 
média gira em 10 toneladas por hectare.

Tradicional produtor de alho, o associado da Copercam-
pos Rivaldo Almeida manteve a área de produção em 7 hec-

Alho de excelente qualidade
Confira 
o vídeo

tares nesta safra. Segundo o produtor, a safra passada foi 
uma das melhores da história, com produção superior a 14 
ton/ha. 

“Planto alho desde 1977 e sempre buscamos utilizar se-
mentes de qualidade para colher qualidade. É uma cultura 
altamente rentável e neste ano, nós devemos fechar com 
uma produção similar a safra anterior, porém, temos um 
bulbo de ótima qualidade em categorias superiores. É uma 
safra excelente”, ressalta Rivaldo.

Para ter bons resultados com a cultura, é preciso investir 
em sementes de qualidade, adubação, sistema de irrigação 

e estrutura operacional. Com isso, segundo seu Rivaldo, é possível ter bons resultados. A expec-
tativa para a próxima safra é de aumentar a área de alho em 2022.

“Devemos aumentar a área, ter espaçamento de planta um pouco maior para buscar uma 
produtividade maior com bulbos de qualidade. Nós temos uma equipe de trabalho aqui na proprie-
dade, uma estrutura de trabalho muito boa, então, nós investimos porque é uma cultura muito boa 
para toda a propriedade e que possibilita bons resultados em receita. Sou um pequeno produtor, 
mas acredito muito e gosto desta cultura”, finaliza Rivaldo.
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Quebra 
de safra 
confirmada

O recebimento de grãos da safra 2021/2022 será menor 
na área de atuação da Copercampos. A estiagem que assola 
a região trará prejuízos aos agricultores que investiram para 
obter altas produtividades. 

O déficit hídrico é registrado desde a safra 2019/2020, 
quando as perdas foram menores nas culturas de soja, feijão 
e milho, esta última como quebra de até 25% no potencial 
produtivo devido as baixas precipitações pluviométricas. Po-
rém, na safra atual, o Departamento Técnico da Copercam-
pos estima que as perdas na cultura do milho sejam supe-
riores a 50% da expectativa de produção. A média estimada 
para Campos Novos, por exemplo, era de 165 sacos/ha.

De acordo com o Gerente de Assistência Técnica da Co-
percampos, Eng. Agrônomo Fabrício Jardim Hennigen, foram 
semeados no munícipio, 14 mil hectares de milho. Destes, 
12,7 mil hectares para produção de grãos e 1,3 mil/ha para 
silagem. “A falta de chuvas aconteceu em momentos em que 
as plantas mais necessitavam de água, ou seja, no floresci-
mento e enchimento de grãos. Nos meses de dezembro e 
janeiro, não ocorreram chuvas suficientes para que as plan-
tas pudessem expressar seu potencial e com isso, as perdas, 

especialmente em milho devem ser superiores a 50% em 
Campos Novos, assim como em toda nossa região de atua-
ção”, explica Fabrício.

Na região de Capinzal, também em Santa Catarina, o 
início da colheita de milho confirma as expectativas de que-
bra. O associado Alexsandro Moschen iniciou a colheita em 
meados de janeiro e a produção está muito abaixo das ex-
pectativas. As plantas se desenvolveram bem até o período 
de florescimento e no enchimento de grãos, faltou água. Nas 
primeiras áreas, a produção foi de pouco mais de 110 sacos/
ha. “O potencial das lavouras era para colhermos mais de 
200 sacos/ha. Fizemos um alto investimento, mas não tere-
mos a produtividade desejada. Esperamos colher para cobrir 
os custos de produção diante deste cenário de estiagem que 
ocorreu em toda nossa região e no sul do país”, ressalta. 

Segundo o Eng. Agrônomo Fábio Luiz Ceni, as plantas 
de milho não conseguiram finalizar seu ciclo. “Faltou o aca-
bamento da planta, encher o grão de milho. Temos espigas 
de milho com baixo peso de grãos. Além do milho, teremos 
quebra na safra de soja também, com perdas já estimadas de 
30%”, ressalta.

Perdas no alto-vale 
Na região de Ituporanga, no alto vale do Itajaí, a co-

lheita também já iniciou. As produtividades são 20% 
menores nas áreas plantadas em agosto. De acordo 
com o Técnico Agrícola Cássio Tholl, os agricultores es-
tão obtendo médias de 140 a 170 sacos/ha, enquanto na 
safra passada, a produção ficou de 160 a 200 sacos/ha. 
“Essas áreas de milho semeadas em agosto não rece-
beram chuvas no final de ciclo das plantas, não ocorren-
do assim o enchimento de grãos. A produtividade está 
menor, mas as áreas semeadas em setembro e até ou-
tubro é que terão perdas mais significativas. Estimamos 
perdas de 30 a 40% nas lavouras que serão colhidas até 
fevereiro”, ressalta Cássio.

Prejuízos consolidados no RS
A pior seca dos últimos 17 anos atingiu o estado do 

Rio Grande do Sul. Na região do noroeste gaúcho, onde 
a Copercampos atua, os prejuízos com as culturas de 
milho e soja estão consolidados. Segundo o Eng. Agrô-
nomo da Copercampos Heider Zanella, que atua em La-
goa Vermelha, com a estiagem e onda de calor acima 
da média, as plantas de milho reduziram seu ciclo de de-
senvolvimento. “Teremos uma quebra de mais de 50% 
da produção estimada no início da cultura devido à seca 
e também ao calor. Além do milho, teremos perdas em 
soja, especialmente em cultivares de ciclo mais rápidos”.

Confira 
o vídeo
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Membros do Comitê Tecnológico Copercampos 
e profissionais da área técnica, visitaram no dia 20 
de janeiro, a estação de melhoramento da Basf em 
Ibiporã/PR, para conhecer a performance das varie-
dades Credenz e Soytech a campo.

O gerente de melhoramento Gustavo Herrera e a 
Melhorista Ana Valentini, apresentaram todo o pro-
grama de melhoramento da Basf e suas etapas, bem 
como, as variedades elites que estão em avanço para 
as próximas safras. 

A visita do grupo da Copercampos foi organizada 
pelo RTV Carlos Rafael Brandalize, e acompanhada 
pelo diretor da Basf Cássio Kirshner, Gerente Sê-
nior de Marketing Gustavo Bastos, coordenadora de 
Marketing Schaiane Piovezan e pelo Gerente Sênior 
de Marketing em Soja Mairson Santana.

A Copercampos realizou em 27 de janeiro, em Ibiraiaras/RS, reunião com produtores de batata, para formação do Comitê 
Tecnológico focado na cultura. Além dos produtores de Ibiraiaras, participaram agricultores de Nova Prata e São Jorge. 

O objetivo da Copercampos com a criação dos Comitês Tecnológicos é de reunir os produtores 
para debater ações e estratégias para o desenvolvimento das culturas, a fim de melhorar a 
produtividade e rentabilidade de todas as propriedades. Com reuniões mensais, a equi-
pe técnica da cooperativa e os produtores vão detalhar demandas e necessidades 
existentes, com foco no manejo e adoção de tecnologias para a cultura.

Polo de produção de batata, Ibiraiaras conta com produtores tecnifica-
dos e com excelentes resultados em produção da cultura. A Copercam-
pos presta assistência técnica a diversos agricultores e busca forta-
lecer ainda mais a cadeia produtiva com a formação deste grupo.

O Diretor Executivo Laerte Izaias Thibes Júnior participou da 
reunião de formação do Comitê e detalhou as diretrizes do pro-
jeto, além de abordar o cenário do mercado de insumos para 
produção de alimentos. Além de Laerte, participaram do 
encontro o Gerente Técnico e Insumos Marcos Schlegel, 
Gerente Regional Gabriel Giotto Vanz e o Eng. Agrônomo 
Jackson Bombilio, que atua na coordenação de assistên-
cia técnica da área de hortifrutigranjeiros.

Na oportunidade, a Ihara, por meio do RTV Rodolfo 
Mendes apresentou a palestra sobre Manejo de sulco 
e oomicetos na cultura da batata, além de detalhar o 
portfólio de produtos da empresa para a cultura.

Visita a 
Estação de 
Melhoramento 
da Basf

Aplicativos para associados

Pré-assembleias e AGO

Copercampos forma Comitê 
Tecnológico com foco em Batatas

Com o objetivo de facilitar o acesso, com praticidade, mo-
bilidade e segurança de dados, a Copercampos está desen-
volvendo aplicativos para acesso aos relatórios, produtos e 
serviços na cooperativa. Com alta tecnologia, os aplicativos 
Copercampos permitirão aos associados a interação usando 
seus dispositivos pessoais, como celulares ou tablets.

Os aplicativos que estão sendo desenvolvidos pela equipe 
de Tecnologia de Informação – TI da cooperativa, terão várias 
funcionalidades. Um dos aplicativos vai substituir o acesso 
realizado pelos sócios ao site da cooperativa, permitindo o 
acesso aos dados Financeiros, de Capital e Produção, bem 
como os indicadores de preço dos produtos. 

Além deste, serão desenvolvidos aplicativos para atender 
as demais demandas dos associados, parceiros e dos funcio-
nários, estreitando o relacionamento e ampliando a comuni-
cação com os públicos. 

A Copercampos realizará em fevereiro reuniões regionais 
com associados, com o objetivo de apresentar os resultados do 
ano de 2021, investimentos futuros e para ouvir as demandas 
dos agricultores.

Os encontros visam estreitar o relacionamento com os pro-
dutores de todas as regiões de atuação da cooperativa. Serão 
realizadas as chamadas pré-assembleias em Curitibanos e 

O acesso será seguro, com senha pessoal e recursos de 
segurança no aparelho do associado. Os aplicativos serão 
ágeis, seguros e confiáveis.

• Durante esse processo de criação do aplicativo, o link 
“Associados” do site Copercampos estará indisponível.

Campo Belo do Sul/SC, e em Barracão/RS.
A Assembleia Geral Ordinária – AGO acontece no dia 10 

de março, com última chamada às 19h na Associação Atlética 
Copercampos – AACC. Além de apresentação e aprovação do 
relatório balanço, acontece eleição do novo Conselho Fiscal e 
assuntos gerais.
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A Copercampos promoveu no dia 27 de janeiro, na pro-
priedade de Aldo Dal Bosco, em Lebon Régis, a 1ª Tarde de 
Campo da Cultura do Tomate. O objetivo do evento foi de 
apresentar opções em manejo da cultura, uso de porta-en-
xertos, além do Tomate Híbrido Coronel, semente comercia-
lizada pela cooperativa.

Durante o evento, empresas parceiras da Copercampos 
apresentaram o portfólio de produtos para manejo da cultura. 
Com a troca de informações, os técnicos da Copercampos e 
produtores alinharam estratégias e oportunizaram conheci-
mentos para evoluir na produção do fruto.

O evento reuniu diversos produtores de tomate de Lebon 
Régis e de Caçador, que são clientes da Copercampos. De 
acordo com o Gerente da Loja de Lebon Régis, Adilson Silveira, 
o crescimento da cooperativa no mercado de hortifrutigranjei-
ros é contínuo e com este evento, a Copercampos demonstra 
seu interesse em promover a maior tecnificação dos produto-
res de tomate.

“Nosso objetivo com esta Tarde de Campo foi demonstrar 
a qualidade do tomate híbrido Coronel, que temos disponível 
em nossa Loja, além do uso de porta-enxertos e também de-
monstrar que a Copercampos tem soluções para a produção 
de tomate. Com a participação de empresas parceiras, os par-
ticipantes deste evento conferiram o portfólio de produtos dis-
poníveis e os lançamentos, capazes de garantir um excelente 
manejo das plantas e consequentemente, ter produtividade na 
cultura. Agradecemos imensamente a contribuição do produ-
tor Aldo Dal Bosco, um exemplo de produtor de tomate, que 
disponibilizou sua área para o evento e esteve contribuindo 
com esta troca de experiências e informações para que pos-
samos desenvolver ainda mais a cultura em nosso município”, 
ressalta Adilson.

A Tarde de Campo contou com a participação da Tecseed, 
representante das Sementes Seminis, Bayer, Syngenta e Ihara.

A colheita de tomate que iniciou em janeiro na região de 
Lebon Régis/SC, está animando os produtores. Os preços no 
início da safra foram diferenciados e mesmo com uma oscila-
ção no final do mês, as expectativas são positivas.

A equipe da Copercampos esteve acompanhando a co-
lheita na propriedade de Flávio Americano e de Aldo Dal Bos-
co, que concederam entrevista durante o desenvolvimento da 
cultura. A produtividade esperada pelos produtores está se 
confirmando e os produtores estão satisfeitos com este início 
de comercialização do fruto. 

De acordo com Flávio Americano, o clima não foi favo-
rável, no entanto, a safra pode ser considerada muito boa. 
“Diante das adversidades climáticas podemos considerar 
essa safra muito boa. Tivemos um período longo de seca, 
além de altíssimas temperaturas e em final de dezembro e 
janeiro, chuvas todos os dias, e mesmo assim estamos man-
tendo a lavoura com sanidade e tendo a colheita de um bom 
produto. Aqui em nossa lavoura tivemos também granizo, 
que dificultou o trabalho, mas podemos considerar essa safra 
como especial”, ressalta Flávio.

A colheita de tomate acontece até abril e até lá, o produ-
tor espera que os preços continuem favoráveis ao produtor. 
“Até o fechamento da safra em abril temos boas expecta-
tivas. Tivemos bons preços no início da colheita, um recuo 
pelo aumento da oferta no produto, mas esperamos uma boa 
média de venda. Teremos uma safra boa, com produção alta, 
material de qualidade, esperamos superar as 500 caixas por 
mil plantas e isso pode agregar em rentabilidade”, destaca.

Confira 
o vídeo

Tarde de Campo de Tomate

Produtividade e 
preços favorecem 
produtores 
de tomate
No início da colheita, 
produtores estão otimistas 
com a safra do fruto.

O produtor Aldo Dal Bosco também está satisfeito neste 
início de colheita da safra 2021/2022 de tomate. “Está sendo 
um ano bom, conseguimos ter um desenvolvimento excelen-
te das plantas e pelo que temos identificado neste início de 
colheita, é que podemos produzir mais de 500 caixas por 
1 mil plantas. No início de janeiro os preços estavam bons, 
animaram muito os produtores, pois os custos da lavoura de 
tomate estão muito altos, então, o preço do produto precisa 
ser melhor. Como produtor nós precisamos dar o máximo de 
condições para a planta produzir e ter tomate de qualidade 
que isso está a nosso alcance”, comenta Aldo.

Com a colheita em andamento, o produtor está satisfeito 
com a produção. “Estamos em plena colheita e a segunda 
e terceira penca estão muito produtivas. Em quase 30 anos 
que produzimos tomate em lavoura de porte médio a gran-
de, temos aqui cerca de 210 mil pés, posso afirmar que é o 
primeiro ano que temos lavoura com uniformidade de fruto, 
então, considero este como um dos melhores anos de plantio 
e esperamos que a produção final também seja satisfatória”, 
afirma Aldo Dal Bosco.

28 Revista Copercampos



Show 
Tecnológico
Um evento seguro 
e pensado para 
você agricultor

A pandemia causada pelo novo coronavírus transformou a 
vida de todos. Os cuidados com a saúde hoje são ainda mais 
evidentes e para realizar o 26º Show Tecnológico, a Coper-
campos se preocupa com o bem-estar dos visitantes. O Plano 
de Contingência aprovado pelo Comitê de Saúde descreve re-
gras para atender o protocolo de “Evento Seguro”.

Durante os dias 22, 23 e 24 de fevereiro, o público que visitará 
os estandes das mais de 150 empresas participantes do evento, 
seguirão alguns procedimentos, como a necessidade de apresen-
tar a comprovação de vacinação contra a Covid-19 e utilização de 
álcool em gel. Os estandes também foram repensados por todas 
as empresas e terão layouts que facilitem a circulação de ar.

Serão três dias de conhecimentos sobre as soluções exis-
tentes no universo do agronegócio. O Show Tecnológico Co-
percampos é o maior e mais completo evento do setor agro-
pecuário catarinense. Nas vitrines vegetais - soja, milho, feijão, 
sorgo e pastagens -, por exemplo, os visitantes poderão con-
ferir lançamentos e também experimentos a fim de elevar a 
produção de grãos. Intacta 2 Xtend, Conkesta e Enlist são as 
novidades em biotecnologia que já estão no mercado e que 
começam a fazer parte do cotidiano de todos os produtores. A 
Copercampos e as empresas parceiras apresentarão os dife-
renciais destas tecnologias, desde manejo à rentabilidade.

O Show Tecnológico está ainda maior em 2022. A área de 
expositores foi ampliada, a fim de atender as empresas de má-
quinas, implementos agrícolas e veículos, por exemplo. Além 
desta, a vitrine de hortifrutigranjeiros também está maior, com 
a participação de novas empresas que trarão um vasto portfó-
lio de produtos aos visitantes.

O evento referência do agronegócio brasileiro reúne pesqui-
sadores de diversas empresas parceiras, que detalham os dife-
renciais de cada cultivar de soja ou feijão, por exemplo. Ensaios 
de controle de doenças e pragas em soja e milho, fertilidade de 
solo, utilização eficiente de produtos, genética de bovinos, ovinos 
e suínos, além das novas ferramentas para a agricultura de pre-
cisão e a participação de instituições financeiras farão com que 
seu dia no Campo Demonstrativo passe depressa.

Em 2020, o público visitante foi de mais de 17 mil pessoas. 
O grande diferencial do Show Tecnológico Copercampos é que 
este público é altamente interessado e formado por pessoas 
do campo, que visitam a feira em busca de conhecimentos 
para desenvolver as suas propriedades rurais.

O evento de 2022 conta com patrocínio das empresas: 
Stoller, Yara, Bayer, Syngenta, Sicredi, Senar, BRDE, Mosaic, 
Sicoob, Basf, Agromen e tem como apoiadores o Sescoop/SC, 
Epagri, Cidasc e Prefeitura Municipal de Campos Novos.
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PROTOCOLO

EVENTO
SEGURO

• Os portões do Campo Demonstrativo abrem às 8h e fecham às 18h. A visitação é livre;
• A abertura oficial acontece dia 23, terça-feira, às 11h;
• Alimentação disponível no local, com restaurante e lanchonete, atendendo as recomendações sanitárias 

com horário especial de atendimento, das 10h45 às 14h, a fim de evitar aglomerações.
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No 26º Show Tecnológico Copercampos, a pecuária 
vem forte. Os visitantes terão a oportunidade de visualizar 
a alta genética de animais produzidos na região de atuação 
da cooperativa. O espaço da pecuária contará com animais 
de diversas raças com alto padrão genético e desempenho, 
especialmente na produção de carnes. 

Bovinos das raças Simental, Simbrasil, Devon, Charolês, 
Holandês e Jérsey, Angus, Hereford e Guzera, demonstram 
a tecnologia da pecuária e também oportunizam grandes 
negócios. O Show Tecnológico é uma vitrine e os visitantes, 
além de conhecer o trabalho dos produtores, podem adqui-
rir exemplares com alta genética no próprio evento. 

A criação de ovinos é uma 
excelente alternativa aos 
agropecuaristas. No evento, você 
que tem interesse em investir 
nesta atividade, poderá trocar 
informações com produtores 
tradicionais da região, além de 
identificar as raças com maior 
aptidão para sua necessidade. 
No Show Tecnológico, estarão 
em exposição ovinos das raças 
Crioula, Hampshire Down, Santa 
Inês, Dorper, e Ilê de France. 

A Copercampos, juntamente com 
a Agroceres PIC e DB Genética, 
apresentarão todo o trabalho 
desenvolvido na suinocultura, a fim 
de produzir animais de excelência. 
As empresas contam com espaços 
próprios no evento para apresentar 
exemplares de animais da mais alta 
genética produzidos nas granjas 
da cooperativa. Reprodutores, 
matrizes, e leitões atraem o público.

Um novo espaço para você fechar grandes ne-
gócios e vivenciar novas experiências. Na Praça de 
Negócios, estarão reunidos setores como Super-
mercado E-commerce, Loja, SuperCampo platafor-
ma de compras On-line, Núcleo Feminino e Rede 
Feminina de Combate ao Câncer com exposição 
de seus trabalhos, além do Espaço Café, para que 
você tenha momentos de descanso e de prazer, sa-
boreando um delicioso café e as delícias produzidas 
na cooperativa. 

O Balcão de Negócios, espaço para o associado 
e clientes adquirir insumos em condições especiais 
também será instalado na Praça de Negócios. A co-
operativa prepara grandes ofertas em fertilizantes 
e agroquímicos para que o produtor inicie a safra 
2022/2023 com boas compras.

A Praça de Negócios em estrutura fixa substitui 
a tenda montada exclusivamente para o evento, e 
se tornará em um espaço para estreitar o relaciona-
mento de agricultores com a cooperativa.

Exposição e julgamento de bovinos

ovinos 
merecem 
atenção

Suinocultura 
forte com 

a mais alta 
genética 

Praça de negócios 
é novidade
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Já tradicional dos eventos da cooperativa, a Associação 
Catarinense de Criadores de Simental e Simbrasil, realiza 
exposição e também o julgamento dos animais.

O objetivo da organização é de avaliar o trabalho rea-
lizado nas cabanhas, especialmente no aperfeiçoamento 
genético dos animais. 

O julgamento dos animais acontecerá no dia 23 de feve-
reiro, no espaço da pecuária.

Além disso, o espaço conta com empresas de nutrição 
animal, medicamentos e equipamentos para todas as ativi-
dades agropecuárias.

O espaço dedicado a conhecimentos sobre pastagens re-
cebe um grande número de visitantes interessados em elevar 
seus ganhos na pecuária de corte e de leite. O público recebe 
nesta área informações sobre os diferenciais de cada cultivar, 
plantio, adubação, lotação de animais e manejos de entrada e 
saída dos animais.

São mais de 30 variedades semeadas na vitrine desde 
milhetos, capim sudão, sorgos, trevos, além de pastagens pe-
renes como as brachiarias, pânicuns, jiggs, tifton, tangola, he-
mártria e capins elefante.

Nesta edição teremos algumas novidades implantadas 
como brachiaria híbrida, milhetos melhorados e sorgo gigante 
boliviano, além de um espaço destinado ao controle de ervas 
daninas das pastagens.

De acordo com o Eng. Agrônomo Flávio Butka, a área de 
pastagens apresenta uma ampla variedade de opções ao pro-
dutor rural, para que ele visualize os diferenciais de cada culti-
var e defina os materiais que mais se adaptam as condições de 

A tecnologia auxilia o agricultor em todas as atividades. Na 
área de máquinas, implementos agrícolas e veículos e utilitá-
rios leves e pesados, o Show Tecnológico Copercampos se di-
ferencia de outras feiras agropecuárias. 

Setor que mais cresce no evento, este também oportuniza 
grandes negócios. Com preços e condições especiais, a área 
de máquinas e veículos, atrai um público interessado em au-
mentar a eficiência operacional da sua propriedade. 

Sinônimo de maior agilidade e economia, as modernas 

Pecuária com pastagens vigorosas e nutritivas

Máquinas que facilitam o dia do homem do campo

sua propriedade e necessidades dos animais.
“Temos apresentado no Show Tecnológico, cultivares que 

apresentam altas produtividades com elevados níveis nutricio-
nais, a fim de elevar os ganhos do pecuarista. O melhoramento 
de pastagens deve ser constante para que possamos ter um 
aumento no potencial produtivo tanto da pastagem como dos 
animais. Temos várias opções e estaremos à disposição dos 
visitantes para orientar sobre a cultivar adequada para cada 
situação”, ressalta. 

No processo de implantação da pastagem, é preciso es-
tar atento a diversos fatores. Semente ou mudas de qualidade, 
manejos de adubação e plantio, momento de entrada e saída 
dos animais do piquete, são alguns pontos que devem ser le-
vados em consideração para aumentar os ganhos na atividade 
de corte ou leite.

Todas as variedades apresentadas no Show Tecnológico 
são comercializadas nas Lojas Copercampos, facilitando o 
acesso dos produtores às novidades.

máquinas pesadas são um atrativo diferenciado do evento 
que conta com mais de 30 empresas do ramo de máquinas 
e equipamentos. A mais alta tecnologia encontrada em colhei-
tadeiras, tratores, pulverizadores, plantadeiras, caminhões e 
veículos leves recebem um público interessado em avaliar as 
novidades e realizar bons negócios.

Visite o espaço, confira as diversas opções e avalie suas 
funcionalidades.
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A Epagri conta com um grande espaço para apresentar 
o trabalho de pesquisa e de inovação desenvolvido em todo 
o estado. Durante os três dias, os extensionistas da Epagri 
estão a sua disposição para debater a agropecuária regio-
nal. São diversas estações dentro do espaço com muitas 
novidades. Confira o que será apresentado no 26º Show 
Tecnológico:

Agregação de Valor: Apresentação de Organizações vol-
tadas à prática de Agregação de Valor, principalmente agroin-
dústrias que processam e industrializam produtos de oriundos 
da agricultura familiar. O objetivo é contribuir para a inserção 
dos agricultores e suas organizações nos mercados formais 
com produtos e serviços diferenciados, de forma autônoma e 
sustentável.

Políticas Públicas: Espaço para divulgar e apresentar as 
Políticas Públicas para os Produtores Rurais de Santa Catari-
na. As Políticas Públicas são conjuntos de programas, ações e 
atividades desenvolvidas pelo Estado que estão a nossa dispo-
sição e do nosso público beneficiário a fim de contribuir para 
alcançarmos os resultados e objetivos almejados e fomentar 
as atividades produtivas dos agricultores.

Grãos: Apresentação de trabalhos com manejo fitossanitá-
rio e comportamento em diferentes populações de Soja. Lan-
çamento de três cultivares de Feijão produzidos pela Epagri. Já 
em Milho, a Epagri apresenta trabalho para avaliar comporta-
mento com variação populacional e plantabilidade, resposta a 
adubação nitrogenada para a cultura. A Epagri busca fomentar 
o cultivo do sorgo, em sucessão ao milho silagem, buscando 
amenizar o problema com cigarrinha do milho.

Epagri apresenta 
programas e pesquisas

Pecuária: Apresentar aos produtores a importância do pla-
nejamento da propriedade, de maneira em que se possa visua-
lizar o resultado que é possível atingir dentro da sua realidade. 
Será demonstrada uma réplica de uma fazenda leiteira com 
alimentação baseada em pastagens perenes com o uso racio-
nal de conservados e concentrados.

Plantio Direto de Hortaliças (SPDH) - Espaço com sistema 
de produção integrada de hortaliças e uso consciente de insu-
mos químicos. O sistema preconiza normas específicas para 
garantir o uso racional dos insumos, usando apenas produtos 
recomendados para cada cultura, respeitando períodos de ca-
rência e utilizando boas práticas de produção para ter alimen-
tos limpo, sem resíduo.

Fruticultura - A fruticultura, neste ano, vem mostrar tecno-
logias desenvolvidas pela pesquisa que ajudam a melhorar os 
sistemas produtivos. A Epagri de Videira trará a tecnologia de 
uvas resistentes às doenças, uvas PIWI, que visam a redução 
do uso de agroquímicos na produção. A Epagri de Itajaí apre-
sentará tecnologia de produção de biofertilizantes aeróbicos. O 
uso do biofertilizante aeróbico auxilia na promoção da saúde 
das plantas. além disso, você visitante poderá conferir exem-
plares de figo, que estão sendo analisados para consumo in 
natura e para indústria.

Epagri/CIRAN - Apresentação de uma Estação Meteoroló-
gica Automática. 

Na estação será apresentada ainda uma Colmeia com os 
sensores de monitoramento ambiental (temperatura e umida-
de relativa do ar no interior e exterior, precipitação pluviomé-
trica e células de carga para determinar o peso das colmeias). 
Uma câmera de baixo custo para captura de imagens digitais 
dos favos de colmeias, além de alguns equipamentos de me-
teorologia convencional (Analógico) pluviógrafos, termo-higró-
grafos, entre outros. No espaço ainda há coletor de esporos e 
o AGROCONNECT.

A Vitrine Tecnológica, conduzida pela equipe técnica da 
Copercampos é o centro do conhecimento sobre cultivares de 
soja, manejo da cultura, bem como para avaliações de milho 
e feijão.

Em 2022, a Vitrine contará com novidades. Uma delas é o 
lançamento de três novas cultivares de feijão (BRS FS 311, BRS 
MG UAI e BRS FC 310).

No espaço, foram criadas estações de conhecimentos, 
para que o homem do campo possa trocar experiências com 
os profissionais da área técnica da cooperativa, e avaliar o de-
senvolvimento das plantas. 

Neste ano, são oito estações: Ensaios para avaliação de 

Vitrine Tecnológica apresenta trabalhos de pesquisa, 
além de cultivares de soja e lançamento em feijão
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desempenho de produtos para manejo de mofo-branco, fun-
gicidas para controle de ferrugem, uso de pré-emergentes em 
soja, estação de vigor e germinação em soja, ensaio de cigarri-
nha no milho e área de feijão, por exemplo. 

Além destas, a vitrine conta com apresentação de 38 culti-
vares de soja, com novidades em soja com tecnologia Intacta 2 
Xtend, Conkesta e Enlist. 

O trabalho de disseminação da Agricultura de Precisão 
também faz parte da Vitrine Tecnológica e neste ano, a equi-
pe da cooperativa contará com a participação das empresas 
Ceres, Plantec e Terranálise na disseminação de informações 
sobre a relevância da adoção desta tecnologia nas lavouras.

O Show Tecnológico Copercampos de 2022 contará com a presença das 
principais instituições financeiras da região. Sicoob, Sicredi, Banco do Brasil, 
Cresol, BRDE, Caixa Econômica Federal e Bradesco estão confirmadas 
no evento e disponibilizarão créditos especiais aos agropecuaristas, 
possibilitando assim, investimentos para desenvolver as propriedades.

Crédito ao homem 
do campo
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A Copercampos conta hoje com insu-
mos e uma equipe técnica especializada 
para atender os produtores de hortifruti-
granjeiros. No Show Tecnológico, você visi-
tante terá a oportunidade de conferir novas 
variedades e soluções em manejo de diver-
sas hortaliças. 

O espaço de hortaliças foi ampliado 
neste ano e a vitrine contará com as cultu-
ras de tomate, pimentão, cenoura, abóbora, 
abobrinha macarrão vegano, alface, beter-
raba, repolho, abobrinha, couve-flor, melan-
cia, berinjela e pepino.

Nos canteiros conduzidos pelo Eng. 
Agrônomo Carlos Alberto Dall’Oglio, os 
visitantes terão a oportunidade de conhe-
cer variedades adaptadas a região, assim 
como as formas de se conduzir a lavoura 
de hortaliças para produzir alimentos de 
alta qualidade e boa produtividade.

Segundo Carlos Alberto, os visitantes 
vão conferir culturas com alto potencial pro-
dutivo e com opções em manejo. “Estamos 
cultivando uma grande variedade de horta-
liças, com destaque neste ano para berin-
jela, pepino e abobrinha macarrão vegano, 
que são novidades em relação ao último 
Show Tecnológico. Nosso objetivo é apre-
sentar as culturas e principalmente, opções 
em manejo das mesmas. Além da área 
conduzida pela cooperativa, empresas par-
ceiras estarão em seus estandes apresen-
tando seus produtos para plantio e manejo 
de hortaliças para a safra 2022/2023, a 
fim de informar e capacitar os produtores a 
realizar a melhor condução das áreas, pro-
porcionando produtividade e qualidade aos 
frutos e hortaliças. Aguardamos em nosso 
espaço a presença de todos os agricultores 
que produzem hortaliças e também interes-
sados em iniciar na atividade”.

A Copercampos e a FMC promovem no dia 22 de feve-
reiro, o 1º Innovation Tour, evento destinado às empresas par-
ceiras da cooperativa que comercializam sementes de soja.

O Innovation Tour contará com palestras, visita a Unidade 
de Beneficiamento de Sementes – UBS da Copercampos e 
demonstração a campo do desenvolvimento das plantas de 
soja que utilizam a linha Fertís da FMC (Seed + CoMo). A linha 

Área de 
hortaliças 
é ampliada

Innovation tour
Fertís oferece soluções integradas para nutrir e gerar maior 
ganho de produtividade e qualidade das culturas.

A Copercampos disponibiliza em seu TSI, a utilização 
destes produtos e com o 1º Innovation Tour, as empresas de-
monstrarão os diferenciais na utilização destas ferramentas. 
O evento acontecerá no estande da FMC no 26º Show Tec-
nológico Copercampos.
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DATA 22,23 e 24 de Fevereiro de 2022
www.showtecnologicocopercampos.com.br

ORGANIZAÇÃO:

CU
MP

RI
MEN

TO DO PROTOCOLO

EVENTO
SEGURO

LOCAL:
Campo Demonstrativo
Copercampos - BR 282

Km 347 - Campos Novos/SC

ACOMPANHE AS
ÚLTIMAS INFORMAÇÕES

SOBRE O EVENTO.

VITRINES TECNOLÓGICAS

Mais Informações:
showtecnologico@copercampos.com.br

Fone: 49 3541.6079

APOIADORES:PATROCINADORES:
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