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Iniciamos o mês de julho e com ele todo o planejamento para a safra 2014/15 
pois sabemos que planejar significa evitar riscos e custos desnecessários. 
Além do planejamento também iniciamos o plantio das culturas de inverno, 

onde tivemos um atraso devido ao período de fortes chuvas que ocorreram no 
final do mês de junho, contudo sabemos que a agricultura é isso, é uma empresa 
a céu aberto, e devemos estar preparados para enfrentar os obstáculos.

Porém temos muito a comemorar, tivemos uma excelente safra de verão, e 
estes resultados são os reflexos do trabalho de associados comprometidos com 
uma agricultura cada vez mais precisa, com aplicações de tecnologias, cresci-

mento de produtividade, planejamento, e juntamente com a equipe técnica da 
cooperativa a realização de todos os cuidados preventivos, para produzir com 
segurança e qualidade. E o resultado deste trabalho também foi comemora-
do no jantar de fidelização realizado no dia 03 de julho, onde associados fieis, 
receberam os retornos financeiros, referentes ao trabalho realizado 100% com 
a Copercampos. Nesta edição também comemoramos o Dia Internacional do 
Cooperativismo, Dia do Colono, do Agricultor e do Motorista, quatro datas que 
fazem da agricultura uma atividade cada fez mais sólida e de extrema importân-
cia para o desenvolvimento do nosso país.

A Copercampos buscando sempre atender seus sócios com dedicação e qualidade, está 
iniciando a atualização dos cadastros de seus associados. Através desta atualização será 
possível a organização de dados como endereço, telefone e número de dependentes. 

Através deste processo a cooperativa também estará se adequando as exigências do e-Social.
A atualização também será essencial para o recebimento do Cartão do Associado, que teve 

seu lançamento no evento da Fidelização realizado no mês de julho. O Cartão do Associado, 
além de ser uma forma de identificação, ainda auxiliará na organização de convites para festas 
e eventos coordenados pela cooperativa. A partir do lançamento do cartão, só poderão parti-
cipar de eventos como Bonificação de Sementes e Confraternização de final de ano, associados 
que tenham atualizado seu cadastro e possuírem o Cartão de Associado da Copercampos. 

Como fazer a atualização
A atualização pode ser feita em qualquer uma das unidades da cooperativa, sendo neces-

sário que o sócio apresente 01(uma) foto 3x4. Para mais informações entrar em contato com a 
Eliane Carniel França, no Setor de Cadastro - Dep. Financeiro ou pelo telefone 49-3541-6025.

Cartão do Associado

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

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

Política da Qualidade
As unidades de negócios da Copercampos e seus 

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

Luiz Carlos Chiocca, Diretor Presidente da Copercampos
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Supermercado Copercampos - Centro é 
eleito pela segunda vez o melhor da cidade

Institucional •

O Supermercado Copercampos - Centro, reconhecido por pesquisa de opi-
nião pública, realizada no mês de abril na cidade de Campos Novos.  Atra-
vés da pesquisa a comunidade elegeu o Supermercado Copercampos, 

com 45% de aceitação dos clientes, como a melhor empresa no ramo de Super-
mercados, na questão de atendimento e qualidade.

De acordo com a Globo Sul Pesquisas, empresa que atua no ramo de pesqui-
sas de mercado e opinião, foram distribuídos 396 questionários à população, e ao 
final foram apurados os resultados que elegeram as melhores empresas e serviços, 
proporcionando ao Supermercado Copercampos, pela segunda vez a posição de 
primeiro lugar na pesquisa.

Para o Gerente Comercial da cooperativa, Rosnei Alberto Soder o resultado de-
monstra que o Supermercado da Copercampos, está atendendo a comunidade, 
proporcionando aos seus clientes, produtos com alta qualidade, e bons preços, 
ressaltando que o Supermercado está em constante busca de melhorias para a 
comodidade e segurança de seus clientes.  O Gerente do Supermercado do Cen-
tro, Elcio Antônio Boff, agradeceu aos clientes pelo reconhecimento obtido, des-
tacando que esta pesquisa fortalece ainda mais a missão da cooperativa, que é 
de oferecer suporte e prestar serviços com eficiência e qualidade à comunidade.
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O Núcleo Feminino juntamente com o Grupo de Jovens Empreende-
dores da Copercampos - JEC, convidam a todos os funcionários, as-
sociados e familiares para participar no dia 1º de agosto do evento 

“Uma Noite em Hollywood”, show com a apresentação do grupo Cantares 
interpretando trilhas e temas de grandes sucessos de Hollywood, prometen-
do um show de emoções para você e sua família. 

O evento será realizado às 19h 29min no Clube Aqua Camponovense. O 
espetáculo que é reservado apenas para funcionários, associados e familia-
res da Copercampos, tem ingressos limitados, portanto garanta logo o seu, 
no setor de Treinamentos, Recepções do Departamento Técnico e Admi-
nistrativo da Copercampos. A organização do evento lembra ainda, que é 
necessário levar 1kg de alimento não perecível e toda a arrecadação será 
destinada a instituições do município.

A Diretoria da Copercampos convida a todos os participantes do JEC - 
Jovens Empreendedores Copercampos, para participar no dia 26 de 
julho, do 4º Encontro do programa. 

Para este evento, os coordenadores do programa, estão organização uma 
programação diferenciada para os integrantes do JEC, terão uma manhã de 
atividades ligadas a jogos empresariais com grupos dinâmicos voltados para 
gestão da propriedade e também grupos práticos de estudo. Confira a progra-
mação do evento:

Núcleo Feminino e JEC convidam para “Uma Noite 
em Hollywood”

Jovens Empreendedores Copercampos

Confira agenda de eventos do Núcleo 
Feminino da Copercampos

1º de agosto Evento NFC e JEC - Grupo Cantares 19h29min
Em agosto - Não haverá reunião   
10/09 - Quarta-feira - reunião 19h14min
08/10 - Quarta-feira - reunião 19h14min
29/11 - SÁBADO - SALÃO PAROQUIAL CAMPOS 9h29min
NOVOS - ENCERRAMENTO ATIVIDADES 2014

Agenda do JEC:
Evento Data Local

4º Encontro JEC 26 de Julho  Auditório Matriz 
  Copercampos
Integração Jovens 15 e 16 de Agosto CascavelCoopavel
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Copercampos participa do Conselho 
do Parque Estadual Rio Canoas

Integrantes do Conselho do Parque Estadual Rio Canoas

Institucional •

A Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida (Apremavi) 
em parceria com a Fundação de Meio Ambiente de Santa Catarina (Fat-
ma), realizaram no dia 03 de junho a Oficina de Formação do Conse-

lho Consultivo do Parque Estadual Rio Canoas (PERC). O evento contou com 
a participação 30 representantes do Poder Público e Sociedade Civil atuan-
tes na região do Parque, entre prefeituras, comunidades da zona de amorte-
cimento, empresas de papel, celulose e energia, cooperativas, secretarias de 
desenvolvimento, órgão de segurança, assistência e fiscalização, associação de 
municípios, comitê de bacia e academia científica. A coordenação do evento 
foi realizada por Marcos Alexandre Danieli, Coordenador de Projetos da Apre-
mavi, que abordou os objetivos e estrutura do conselho, além do papel do 
conselheiro na gestão do Parque. 

Para Eduardo Mussatto, da Fatma, a formação do conselho inaugura uma 
nova estrutura de gestão. “Não se trata somente de um conselho consultivo, mas 
de uma instância de gestão territorial do município de Campos Novos e região. 
O conselho terá o papel principal de acompanhar a implementação do Parque, 
que já tem seu plano de manejo elaborado desde 2007”. Citou Mussatto.

Segundo Leila Alberti, chefe do Parque Estadual Rio Canoas, a formação do 
conselho é muito importante: “o conselho acompanhará as atividades que vem 
sendo realizadas no Parque, como as pesquisas e ações de proteção e manejo. 
Além disso, contribuirá na discussão de temas conflitantes, como a caça e o pas-
toreio de gado, que representam ameaças à conservação da biodiversidade da 
unidade”. Comentou.

O processo de formação do conselho do PERC iniciou em 2013, nas primeiras 
reuniões do projeto, seguido da identificação de instituições interessadas du-

rante as reuniões de mobilização com moradores, proprietários do entorno do 
Parque e instituições do Poder Público e Sociedade Civil. Já em 2014 foi lançado 
o edital para cadastro das instituições interessadas, culminando com a efetiva 
formação do conselho.

A composição do conselho ocorreu de forma democrática, por meio da 
construção conjunta entre os participantes da oficina. Foram definidas 10 cadei-
ras para o Poder Público e 11 para a Sociedade Civil, num total de 22 instituições.  
Para os participantes do evento, os futuros conselheiros do Parque devem reunir 
qualidades, como pró-atividade, disponibilidade, comprometimento, rede de 
contatos e representatividade.   

Para o Engenheiro Agrônomo da Copercampos e integrante do Conselho 
do Parque Estadual Rio Canoas, Marcelo Luiz Capelari, a sensibilização da comu-
nidade é importante: “podemos contribuir na sensibilização e divulgação junto 
aos produtores e comunidade em geral, sobre a importância do Parque, tendo 
em vista que contamos com 1.189 sócios e muitos deles estão no entorno desta 
unidade”. Comentou.

As próximas etapas envolvem a formalização e a oficialização do conselho 
por Portaria da Fatma, quando então será divulgada a composição oficial. Além 
disso, no segundo semestre de 2014 será realizada oficina de capacitação com o 
conselho e visita ao Parque, para aprofundar a discussão sobre os temas sugeri-
dos pelos participantes da oficina de formação do conselho.  A meta de forma-
ção e capacitação do conselho consultivo do Parque Estadual Rio Canoas integra 
o Projeto “Planejamento e Capacitação em Unidades de Conservação”, coorde-
nado pela Apremavi e financiado pelo Tropical Forest Conservation Act (TFCA), 
por meio do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio).



06 • Mercado Agropecuário• Mercado Agropecuário
Comentário elaborado no dia 08 de julho de 2014. 

Por CLEBI RENATO DIAS

MERCADO DE SOJA
“A VACA FOI PARA O BREJO”. Com essa citação traçamos um paralelo do que está 
acontecendo com o mercado de soja e as previsões que o mercado já sinalizava 
com baixas se fossem gradativamente se confirmando as estimativas de colheita 
da safra 2014/15 nos Estados Unidos. Em maio os preços giravam ao redor de US$ 
15,00 no disponível e de US$ 12,50 no novembro de 2014. Hoje os números estão 

bem piores com a Bolsa de Chicago operando com US$ 13,71 para o mês de julho e US$ 11,25 
por bushel para novembro. Convertendo as duas posições de bushels para dólares, para preço 
por saco, significa uma diferença de US$ 5,42 por saco, ou R$ 11,92 - uma baixa significativa. E é 
o que aconteceu com os preços ao produtor, que na nossa região caíram de R$ 68,00 por saco 
para R$ 60,00 em 45 dias – perda de R$ 8,00 por saco.

MERCADO: Como comentamos acima num curto período os preços caíram ao produtor R$ 8,00 
por saco, em decorrência das baixas do mercado internacional. O momento é de preocupação, 
pois o produtor ainda tem um volume significativo para vender.

COMERCIALIZAÇÃO: Atingimos até hoje 75% comercializado do volume de 2014.

NEGÓCIOS: Negócios parados, com a expectativa para o próximo relatório do USDA que sai 
amanhã dia 09 de julho de 2014, e divulgará os números para a safra 2014/15 dos Estados Uni-
dos, Brasil, Argentina, etc. Muitos analistas acreditam que o mercado poderá cair ainda mais.

TENDÊNCIAS: 
- FOCO na safra americana, no momento por lá tudo correndo melhor do que o esperado, com 
previsão de colheita – set.nov.2014 de 98,90 milhões de toneladas a maior da história – algumas 
entidades de pesquisa falando em números acima de 100,00 milhões.

- Como terminará o ciclo climático da safra dos USA - os informes dão conta de que com o clima 
tendendo para o EL NINÕ, está tudo indo para uma safra cheia mesmo.
- Já começam as especulações para a AMERICA DO SUL, confirmando também aumento de área 
e produção para o 1º. Semestre de 2015.
- Fica a torcida para que a CHINA importe pelo menos o volume estimado, ou até quem sabe 
pelas baixas nos preços – aumente o SUPER número de 69,00 milhões de toneladas.

TEMOS QUE CHAMAR O CHAPOLIN COLORADO: Quem é da velha guarda lembra e sabe o 
que quero dizer, os necessitados diziam! E agora quem irá me defender, ajudar???? 
E aparecia o CHAPOLIN e dizia EU.... Bem, na MINHA opinião o cambio é nesse sentido simbólico 
o Chapolin, acredito que a campanha eleitoral terá momentos quentes e de alguma forma irá 
influenciar no real. Bastaria passar dos R$ 2,22 para R$ 2,44 para o preço subir R$ 6,00 por saco, 
imaginem se chegar aos R$ 2,60 como muitos analistas acreditam. Tudo que caiu no mercado 
internacional voltaria a ser corrigido pela desvalorização do real. Então, TORCIDA pessoal, é a 
salvação da lavoura.

SOJA – USDA – RELATÓRIO  DE JUNHO / PARA AS SAFRAS  2014/2015:
USDA – 11.JUNHO.2014 – EM MILHÕES DE TONELADAS.

PREÇO AO PRODUTOR:  O preço da COPERCAMPOS hoje (08/07) em R$ 60,00 por saco de 60 
quilos com pagamento em 03 dias.

PAÍSES MAIO JUNHO
USA 98,93 98,93
BRASIL 91,00 91,00
ARGENTINA 54,00 54,00

MERCADO DE MILHO
O mercado de milho está num momento complicado em todo país e em todo 
mercado internacional. Com a baixa violenta nos preços imediatos e futuros na 
Bolsa de Chicago em decorrência das ótimas condições climáticas nos Estados 
Unidos as negociações estagnaram.
Veja quadro ilustrativo abaixo divulgado nessa data da situação das lavouras nos USA.

OBS: Melhores condições das lavouras em 20 anos. 
No Brasil a situação é a mesma, com um SAFRÃO (ao invés de safrinha) em início de colheita, 
as tendências são negativas. A safra 2014 total Brasileira estimada pela Conab em 77,97 mi-
lhões de toneladas – distribui-se em 32,30 milhões de toneladas de produção na safra normal 
e 45,67 milhões de toneladas na SAFRINHA. Com todo esse volume sem destino certo, já que 
as exportações confirmadas registram números 60% abaixo da safra 2013. Com isso o exce-
dente é impactante já que dificilmente algum fator climático irá influenciar na produção esti-
mada da colheita em andamento. Assim com a oferta abundante os consumidores se jogam 
nas cordas, aviltando cada dia mais o preço do cereal. 

COMERCIALIZAÇÃO: Até o momento infelizmente foram comercializados pelos produtores 
com milho em deposito na COPERCAMPOS, apenas 38%, restando ainda 62% a comercializar.

NEGÓCIOS: Parados, poucos negócios realizados nesse mês de julho. Situação inversa dos 

meses de fevereiro, março e abril, onde a demanda estava forte e muitos produtores deixaram 
de vender o produto disponível a R$ 28,00 (especulando pelos R$ 30,00 por saco), e hoje os 
preços caíram R$ 6,00 por saco, e com negócios limitados a pequenos lotes. Temos ainda 100 
mil toneladas dessa safra para o produtor comercializar, e poderemos ter momentos em que 
teremos que ficar fora de mercado por não existirem compradores. 

TENDÊNCIAS: 
- Acompanhar números da colheita do milho safrinha para ver se os números citados se con-
firmarão.
- Acompanhar o desenvolvimento dos acontecimentos nos Estados Unidos, pois temos ainda 
pela frente os meses quentes de julho e agosto (verão nos USA), e a colheita será de setembro 
a novembro. Se ocorrerem problemas o mercado poderá precificar com rapidez.
- Câmbio: Uma desvalorização do Real como citamos na soja, poderá viabilizar a exportação, 
canal necessário para desovar o excedente da safrinha. Fica a torcida.

PRINCIPAIS  PROBLEMAS A ENFRENTAR:
- LIQUIDEZ DO MERCADO E QUEM SABE CARREGAMENTO DE ESTOQUES PARA 2015.
- Muitos produtores em conversas sobre o planejamento da safra de verão 2015, cogitam 
segurar o estoque que possuem e não plantarem. Pois acreditam que em todo o país haverá 
diminuição de plantio e os preços poderão compensar o custo financeiro do carregamento do 
estoque. Claro que é pura especulação, mas muitos irão optar por segurar.  
- Vamos acompanhando para ver o que acontecerá.

PREÇO: COPERCAMPOS está pagando (hoje 08/07), ao produtor por milho disponível R$ 
22,00 por saco com pagamento em 15 dias e R$ 22,50 com pagamento em 30 dias. Não es-
quecendo que este preço ao produtor é bom em comparação ao Paraná que está em RS18,00.

MERCADO DE TRIGO
“FACADA NAS COSTAS DO MINISTRO DA FAZENDA !! Redução da TEC em 10%!! 
 Que produto complicado para comercializar esse tal TRIGO, quando o produtor 
se anima para plantar e ajudar o seu PAÍS a atingir 50% do seu consumo com 
produção própria, vem um MINISTRO IGNORANTE QUANTO AO AGRONEGÓCIO 
– “GUIDO MANTEGA” -, arrebentando com o setor e favorecendo os produtores 

e exportadores de outros países, creditando a medida ao fato de segurar a inflação. Até os 
moinhos estranharam a baixa da TEC em 10% para países fora do Mercosul, pois eles não 
pediram e possuem estoques a preços altos. Assim imaginem os produtores Paranaenses que 
no dia do anúncio tinham terminado de plantar motivados com a expectativa de bons preços. 
Talvez o volume de 1,00 milhão de toneladas aprovados para importação com isenção nem 
cheguem ao solo Brasileiro, mas o efeito psicológico foi devastador. Apavorou principalmen-
te as Cooperativas e Produtores do Rio Grande do Sul que com medo exageraram na dose, 
baixaram de R$ 700,00 para R$ 530,00 a tonelada de trigo pão em 30 dias, baixa que pelo 
exagero anestesiou os compradores que já eram poucos e com isso se retiraram do mercado 
esperando maiores baixa.

TENDÊNCIAS/GRANDES DÚVIDAS:
- Será que o grande estado produtor – Rio Grande do Sul irá plantar a área estimada depois 
dessa baixa vertical nos preços?

- E nós em Santa Catarina como ficará com preços estimados para a colheita ao redor de R$ 
30,00 por saco sem garantias?
- E o mercado internacional que caiu US$ 120,00 por tonelada como ficará?
- O cambio também no trigo é a salvação, pois uma desvalorização do Real, poderá pelo me-
nos dar liquidez na comercialização do produto ainda estocado.

PREÇO:  COPERCAMPOS está FM – FORA DE MERCADO (08/07), no aguardo de novos negó-
cios para voltar a abrir preço de compra para o produto em depósito do ASSOCIADO.

PARA FINALIZAR – NÚMEROS DO RELATÓRIO DA CONAB DE JUNHO/2014:
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Núcleo Feminino participou de palestra 
sobre Perspectiva do Agronegócio

Institucional •

No dia 11 de junho, as integrantes do Núcleo Feminino da Copercampos, 
estiveram participando de uma palestra sobre perspectiva do agrone-
gócio como foco no mercado de soja e milho, ministrada pelo Diretor 

Executivo da Copercampos, Clebi Renato Dias. O evento que foi realizado no 
auditório da Matriz Copercampos, contou com participantes dos núcleos de 
Barracão e Campos Novos, que puderam sanar dúvidas e ampliar seus conhe-
cimentos a respeito de assuntos ligados as expectativas, preços e fatores que 
influenciam no mercado agropecuário. 

Na apresentação, o Diretor Executivo, Clebi Renato Dias, falou também sobre 
o crescimento da Copercampos e suas principais áreas de atuação, ressaltando a 

importância do produtor rural ter o conhecimento de mercado para auxiliar nas 
decisões que devem ser tomadas, visando bons resultados e segurança na co-
mercialização. “O mercado agropecuário está em constante movimento, fatores 
como, a variação do dólar, oferta e demanda, intempéries climáticas, são ações 
que influenciam diretamente nos preços, por isso é necessário que o produtor 
esteja sempre bem informado, analisando e acompanhando a movimentação 
do mercado, para poder decidir as melhores ações, desde o início do plantio 
até a negociação e comercialização da produção”. Comentou Clebi Renato Dias, 
ressaltando a importante interação das mulheres e dos jovens para conhecerem 
um pouco mais sobre o funcionamento e influência do mercado agropecuário.

Diretor Executivo Clebi Renato Dias, ministrou palestra sobre Perceptivas do Agronegócio
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O tradicional jantar de fidelização realizado pela Copercampos para a en-
trega simbólica dos retornos financeiros aos participantes do Programa 
de Fidelidade 2013/2014 foi realizado no dia 03 de julho, às 19 horas, no 

Salão da Paróquia São João Batista, em Campos Novos. 
Este ano o programa de fidelização da Copercampos distribuiu mais de 5 

milhões na conta dos associados considerados 100% fiéis, ou seja, aqueles que 
tiveram o compromisso de adquirir insumos e comercializar a produção da sa-
fra na cooperativa. Estes sócios receberam valores correspondentes a sua movi-
mentação financeira na Copercampos, referente a safra 2013/2014. Atualmente 
o programa conta com mais de 550 sócios participantes, e está na sua 10ª edição. 
O evento também foi marcado pela comemoração do Dia do Cooperativismo, 
(data comemorada no dia 5 de julho). 

A abertura do evento foi realizada pelo Diretor Vice-presidente, Cláudio 
Hartmann, que destacou o aumento da participação dos agricultores neste pro-
grama, “Este é um projeto que valoriza o associado da Copercampos e temos 
muito a comemorar pois a cada ano o número de associados participantes vem 
aumentando, o que demonstra mais uma vez a confiança e a credibilidade que a 
cooperativa possui”. O Vice-presidente ressaltou que o sucesso da Copercampos 
vem da união dos associados e da equipe bem alinhada que busca o crescimen-
to contínuo nas suas áreas de atuação. 

O evento também contou com a participação dos Diretores Executivos, Clebi 
Renato Dias e Laerte Izaias Thibes Júnior, que apresentaram os resultados obti-
dos na comercialização de grãos, produção de sementes e insumos. Na oportu-
nidade o Diretor Executivo Clebi Renato Dias, apresentou os números referentes 
ao recebimento de cereais, capacidade de armazenagem, dados sobre a área 
de atuação da cooperativa, repassando aos associados informações sobre as 
unidades e também os novos investimentos. “Atender as necessidades de seus 
clientes e associados com qualidade e segurança, é o objetivo da Copercampos, 
ampliar nossa área de atuação foi uma das prioridades do ano de 2013, e para o 
ano de 2014 continuaremos investindo, auxiliando e trazendo ainda mais bene-
fícios aos associados”. Comentou Clebi Renato Dias.

O Diretor Executivo Laerte Izaias Thibes Júnior, ressaltou a evolução na pro-
dução de sementes, assim como dados referentes à comercialização de insumos. 
Laerte Izaias Thibes Júnior, destacou ainda os benefícios de ser sócio fiel da Co-
percampos, “Os associados fidelizados têm preferência para produzir sementes, 
assistência técnica direta, crédito rotativo facilitado com base na conta capital 
integral, cursos técnicos, administrativos, financeiros e outros, informações diá-
rias de mercado e participação em viagens técnicas e eventos”. Laerte destaca 
ainda que o Termo de Adesão do Programa de Fidelização tem validade de dois 
anos e a base de cálculo para a fidelização do ano seguinte será baseada na mo-
vimentação econômica do exercício contábil do ano anterior. Para a bonificação 
de 2015 será considerada a movimentação de 2014 nas compras de insumos, 
vendas de cereais inclusive feijão, comercialização nas lojas agropecuárias, pos-
to de combustíveis e supermercados. 

O Dia Internacional do Cooperativismo, também foi comemorado no even-
to. O Diretor Presidente Luiz Carlos Chiocca destacou os conceitos e princípios 

do cooperativismo. “As cooperativas são baseadas em valores, com um mo-
delo de governança participativa, onde as decisões são tomadas em forma de 
colegiado entre funcionários e diretores; Nós da Copercampos temos como 
nosso principal objetivo atender bem o nosso associado, buscar constante-
mente novos espaços, abertura de novas áreas, que venham de encontro com 
os interesses dos sócios”.

No evento o Diretor Presidente, Luiz Carlos Chiocca agradeceu a todos os as-
sociados que fazem da Copercampos uma cooperativa de sucesso e união, que 
valoriza seus associados. “Nosso Programa de Fidelização tem como objetivo va-
lorizar aqueles sócios que tiveram o compromisso de adquirir 100% dos insumos e 
comercializar 100% de sua produção na Copercampos. Queremos agradecer pela 
confiança depositada na diretoria e também no nosso Departamento Técnico, 
que está sempre em busca de melhorias para atender as necessidades dos nossos 
associados”. Chiocca falou ainda sobre o Cartão do Associado, um novo sistema de 
organização que tem como objetivo atualizar os cadastros e trazer maior comodi-
dade aos sócios. “Através do Cartão do Associado, teremos a atualização na parte 
de cadastros, na aprovação do comitê de credito, na pontuação do programa de 
relacionamento CoperClube, além de uma melhor organização no envio de con-
vites para eventos da Copercampos. Por isso pedíamos a todos os associados que 
realizem esta atualização de cadastro, seja no departamento financeiro da matriz, 
ou nas unidades da Copercampos de sua região”. Finalizou Chiocca.

Willian Tonial e Adnilce Toaldo Borges, estão participando pela primeira vez 
do programa de fidelização. “Somos sócios da cooperativa faz dois anos, mas 
este é o primeiro ano que participamos do programa de fidelidade, e estamos 
bem contentes com o resultado obtido. O produtor de Capinzal, ressalta ainda 
sobre o diferencial do trabalho realizado pela cooperativa. “É muito interessante 
a forma com que a Copercampos trabalha com seus associados, é a única coo-
perativa que eu conheço que oferece todo esse diferencial, que valoriza seus 
associados. A Diretoria e toda a equipe técnica estão de parabéns pelo trabalho 
que vem realizando.

O evento também contou com a presença de autoridades locais, e do Depu-
tado Federal Valdir Colatto, que na oportunidade repassou aos associados infor-
mações referentes ao novo código ambiental e ações que estão sendo tomadas 
para garantir os direitos e benefícios ao produtor rural.

• Fidelização

Programa de Fidelidade Copercampos distribuiu 
mais de R$ 5 milhões aos seus associados

Diretor Vice - presidente, Cláudio Hartmann



09 

Entrega cartão bônus aos associados

Fidelização •

Diretor Executivo, Laerte Izaias Thibes Junior

Presença do Deputado Federal Valdir Colatto e dos
Prefeitos Nelson Cruz e Ademil Antônio da Rosa

Associados de Campo Belo do Sul

Associado Agostinho João Dal Moro e Marcelo C. Camargo

Associado Evilasio Menegazzo e Luiz Irineu Godoy

Valdir E. dos Santos e Associado Jorge Alberto Tagliari

Associados da unidade de Curitibanos

Diretor Executivo, Clebi Renato Dias

Diretor Presidente, Luiz Carlos Chiocca

Produtores e equipe técnica de Ituporanga
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Ganhador do Smartphone iPhone 5s - Ederson Luiz Berwig - Campos Novos

Ganhador da Moto Yamaha - Oldair Roberto Rech - Curitibanos

Ganhador da Viagem para os EUA - Célio da Silva - Barracão

Ganhador do Smartphone Galaxy S5 - Gilson José Weirich - Campos Novos

Ganhador da Moto Yamaha - Eduardo H. Seifert Scapini - Campos Novos

Ganhador Fiat Strada -  Adenilson Gris - Vargem

Sorteio de brindes para associados 100% 
Copercampos, confira os ganhadores:
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Durante o mês de junho, observamos volumes de chuva muito acima da 
média histórica, na maior parte da Região Sul do Brasil. Os maiores volu-
mes de chuvas foram observados entre o centro-norte do Rio Grande do 

Sul, centro-oeste de Santa Catarina e centro-sul e oeste do Paraná. Nestas regiões 
os volumes acumulados durante o mês, passaram dos 400 mm em várias loca-
lidades, enquanto que, no extremo sul do Rio Grande do Sul e norte do Paraná 
os volumes acumulados de precipitação, não passaram dos 100mm. Os maiores 
volumes de chuva ficaram concentrados nos primeiros 10 dias do mês, devido ao 
uma frente fria, que ficou estacionária sobre a região. As precipitações continuam 
com o mesmo padrão observado nos últimos meses, com uma distribuição muito 
irregular, concentrando grandes volumes de chuva em curtos períodos. Devido a 
este grande volume de chuvas, a maior parte da região vem apresentando exces-
so de umidade no solo. 

Foram observadas grandes variações de temperaturas no decorrer do mês. Ti-
vemos a passagem de uma massa de ar muito fria, no início do mês, que provocou 
uma queda acentuada nas temperaturas e formação de geadas, nas áreas mais al-
tas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e centro-sul do Paraná. Já no final do mês 
observamos valores médios de temperatura acima da média histórica, na maior 
parte da Região Sul do Brasil. 

Com relação às temperaturas das águas da superfície do mar, continua ten-
dência de mudança, apresentando valores levemente acima do normal, no Oce-
ano Pacífico Equatorial, passando de condições de “neutralidade” para um novo 
“El Nino”, a partir do segundo semestre deste ano. Sendo assim, podemos esperar 
que as precipitações continuem com volumes acima da média, no sul do Brasil. 

Outra característica do “El Nino”, para o centro-sul do Brasil, é uma melhor distri-
buição das precipitações.  As temperaturas devem continuar com estas variações 
bruscas, intercalando períodos um pouco mais quentes com quedas acentuadas 
de temperaturas no centro-sul do Brasil, consequência da entrada de massas de ar 
frio mais intensas, no decorrer dos próximos meses, que favorecem a formação de 
geadas mais significativas, nas áreas mais altas do sul do Brasil.

Os modelos de previsão climática, continuam indicando o estabelecimento do 
fenômeno climático “El Nino”, os prognósticos mostram esta tendência para os 
próximos meses.

Condições Climáticas •

Condições climáticas ocorridas e tendências 
para os próximos meses

Luiz Renato Lazinski
Meteorologista/ INMET/MAPA

Prognóstico da anomalia da temperatura da superfície do mar - Agosto/2014. (fonte: CPC/NOAA).

Prognóstico da anomalia da temperatura da superfície do mar - Setembro/2014. (fonte: CPC/NOAA).

Prognóstico da anomalia da temperatura da superfície do mar - Outubro/2014. (fonte: CPC/NOAA).
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Parabéns em seu dia...
Data Associado Município Data Associado Município

12/07 Everaldo José Surdi Campos Novos
12/07 Odaner Leonel Finger Campo Belo do Sul
12/07 Daniel Dal Piva Campo Belo do Sul
12/07 Jhonathan Hartmann Campos Novos
12/07 Bruno Mello de Liz Otacílio Costa
13/07 Graciano Martelo Anita Garibaldi
13/07 Gilvair Francisco Luvison  Ibiam
13/07 Vilma da Silva Campos Novos
14/07 Eduardo Granzotto de Oliveira Campo Belo do Sul
14/07 Joel Nhoato  Campos Novos
15/07 Alfredo Fioravante Storti Erval Velho
15/07 Dirceu José Bosi Campos Novos
15/07 Adair Darlei Tessaro Campo Belo do Sul
15/07 Edson Moacir Carneiro Campos Novos
15/07 Francisco Laone Manfroi  Campos Novos
15/07 Erica Deitos Campos Novos
15/07 Joana Rech Curitibanos
16/07 Olavio Maravai Celso Ramos
16/07 Altair Pereira Nunes  Barracão
17/07 João Camargo Campos Novos
17/07 Maximino Moschen Capinzal
17/07 Albino Boff Neto Erval Velho
17/07 Fabiano Dala Bilia Curitibanos
17/07 Rodrigo Amalcaburio Campos Novos
17/07 Andre Gheller Fraiburgo
18/07 Adenilson Gris Vargem
18/07 Lauri Epaninondas de J. Maciel Campos Novos
19/07 Sebastião Henrique Di Domenico Campos Novos
19/07 Andréa Magarinos Bergamo Barracão
19/07 Luiz Enio Cominetti Junior Fraiburgo
19/07 Sandro Luiz Toaldo  Capinzal
19/07 Jean Marcell Primon Brunópolis
20/07 Wulmar Camargo Granemann Campos Novos
20/07 Eugenio Elias David Campos Novos
20/07 Rivaldo de Almeida Curitibanos
20/07 Marcio Ferrari Erval Velho
21/07 Rodrigo Ângelo Pauletti Tangará
22/07 Rogerio Antunes de Lima Campo Belo do Sul
22/07 Vladimir Roveda Campos Novos
22/07 Emerson Bilibio Erval Velho
22/07 Ana Carla Thibes Campos Novos
23/07 Devino Bornaghi  Cerro Negro
23/07 Antônio Cesar Zanella Brunópolis
23/07 Thiago Felipe Nadal Curitibanos
24/07 Ivo Tessaro  Campos Novos
24/07 Nicolau Kemer Netto Campos Novos
24/07 José Augusto Debastiani Abdon Batista
24/07 Valsir Zancanaro  Tangará
25/07 Laurindo Paese Paim Filho
25/07 Getúlio Pereira de Camargo Curitibanos
25/07 Adayr Grocinotti  Brunópolis
25/07 Ilceu Luiz Machado  Campos Novos
25/07 Adelar de Carvalho  Campos Novos
25/07 Renato Carlos de Souza  Barracão
25/07 Volmir Chiaparini  Curitibanos
25/07 Valmir Prandi Brunópolis
26/07 Antônio Agostini Campos Novos
26/07 Ernei Camilo Grethe Campo Belo do Sul
26/07 Paulo Henrique Ceni Alves Campos Novos
26/07 Renato Weber  Brunópolis
28/07 Narciso Manchein Abdon Batista
28/07 Valdevino Antunes de Macedo Campos Novos
28/07 Osni Dutra Vacaria
28/07 Aloisio Alberto Rech Curitibanos
28/07 Vitor Ferrari Erval Velho
29/07 Dautilio de Oliveira Pereira  São José do Cerrito
29/07 Celio José Moreira Campos Novos
29/07 Itacir Pitt Videira
29/07 Carlos Sandrigo Becker Monte Carlo
29/07 Ronaldo de Campos Paim Otacílio Costa
30/07 Pedro Bressiani Campos Novos
30/07 Arnaldo Antônio Faversani  Campos Novos
31/07 Riscala Miguel Fadel Campos Novos
31/07 Carlos Augusto Dall´Igna Curitibanos

31/07 Marli Goncalves Thibes  Campos Novos
01/08 Dirceu Edison Pavelski Caçador
01/08 Darci de Oliveira  Ibiam
01/08 Emilio Ribeiro Proença  Campos Novos
01/08 Emerson Bulla Erval Velho
02/08 Geraldo Antonio Dalmolin  Ibiam
02/08 Augusto Desdevalle  Campo Belo do Sul
03/08 Adair Toaldo  Capinzal
04/08 Olívio Lopes de Albuquerque Monte Carlo
04/08 Alseu Moacir Andolfatto  Erval Velho
04/08 João Brunetto  Erval Velho
04/08 Sadir Domingos Dalsoto Campos Novos
05/08 Juvenil Moyses Dutra  Campos Novos
05/08 Leonardo Tormen Brunópolis
06/08 Adão Jesus de Morais  Anita Garibaldi
06/08 Eliseu Rogerio Sasso Antunes Lages
06/08 Dirceu Luiz Poggere Ouro
06/08 Jean Martendal Campos Novos
07/08 Marlene Martins de Souza Campos Novos
07/08 Jani de Souza Filho Campo Belo do Sul
07/08 Valdomiro Menegazzo Junior  Abdon Batista
08/08 Tetsuo Yamanishi Campo Belo do Sul
08/08 Sandra Almeida Chiocca Campos Novos
08/08 Solano Francisco Darold Campos Novos
08/08 Lori Luiz Quinatto Anita Garibaldi
08/08 Evilasio Menegazzo Anita Garibaldi
09/08 Ozires Bernardi Capinzal
09/08 Marlene Hahmeyer Socolovski Campos Novos
09/08 Aldivio Strasser Lages
09/08 Ederson Luiz Berwig  Campos Novos
10/08 Lacir Ribas Campos Novos
10/08 Ulisses Gatti Ibiam
10/08 Joel de Oliveira  Monte Carlo
10/08 Kazunari Jorge Sugiyama  Campos Novos
10/08 Vitor Junior Marcon  Brunópolis
11/08 Herminio Trombetta Campos Novos
11/08 José Gaspar Ribeiro  Campos Novos
11/08 Alderson Antônio Scolaro Brunópolis
12/08 Oraclides Dutra  Anita Garibaldi
12/08 André Kemer Brunópolis
12/08 Algenor Antunes Maciel Campos Novos
12/08 Adilso Zini Campos Novos
13/08 João Carlos Primon  Brunópolis
13/08 Livino Canuto Campos Novos
13/08 Flavio Brasil Rosar Campos Novos
13/08 Moacir Titon  Ibiam
13/08 Celio Deitos  Campos Novos
14/08 João Romanatto  Ibiam
14/08 Luiz Carlos Chiocca Campos Novos
14/08 Adelir Antônio Toigo  Campos Novos
14/08 Elias Piovesan Erval Velho
15/08 Antônio Freitas  Abdon Batista
15/08 Vilson Canuto  Campos Novos
15/08 Lucas Gonçalves Raysel Campos Novos
15/08 Jhonatan Martins Chaves Campo Belo do Sul
16/08 Carmelino Pelozato Anita Garibaldi
16/08 Dinéia Aparecida Molossi Roveda Campos Novos
17/08 Alfredo Henrique Wagner Junior Campos Novos
18/08 Adiles Fagundes Cordeiro Campos Novos
18/08 João Neri Rigo Monte Carlo
18/08 Roberto Nei Carniel  Campos Novos
18/08 Jonatas Tesser  Campos Novos
18/08 Luiz Carlos Primon Brunópolis
19/08 Joaquim Goulart Junior São José do Cerrito
19/08 Carina Zanatta Campos Novos
19/08 Diva Darold Campos Novos
20/08 Alzira Coelho de Avila Campos Novos
20/08 José Slongo Ibiam
20/08 Fernandes Murer  Campos Novos
20/08 Renata Rech Curitibanos
21/08 Adão Laudir de Souza  Campos Novos
22/08 Francisco do Nascimento Erval Velho
22/08 Edmilson Dall Oglio Lacerdópolis
22/08 Milton Dalpiva Campo Belo do Sul 

• Variedades

Ingredientes:
- 1 lombo suíno de 2 kg 
- Suco de 1 limão 
- 400 ml de vinho branco seco 
- 2 dentes de alho espremido 
- Alecrim a gosto 
- Água quente o suficiente 
   para o cozimento

Lombo Suíno com vinho branco
Modo de Preparo:
1. Tempere o lombo suíno com os temperos e o vinho;
2. Deixe na geladeira por 1 hora tampado com filme plástico;
3. Em uma panela ponha um pouquinho de azeite;
4. Doure o lombo suíno dos dois lados e acrescente todo o tempero;
5. Conforme vai secando coloque água quente aos poucos;
6. Quando ficar bem douradinho e macio retire;
7. Fatie o lombo suíno e coloque em uma travessa;

8. Na panela fica um molho, 
acrescente um pouquinho de 
água, 2 colheres de chá de ami-
do de milho, 2 colheres de sopa 
de molho inglês;
9. Engrosse, coe e coloque em cima do lombo suíno;
10. Sirva acompanhado de arroz, farofa e uma salada caprichada.
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14 • Campo Demonstrativo

A coordenação do Campo Demonstrativo da Copercampos, divulga nesta edição os resultados dos ensaios de 20 materiais de soja em dife-
rentes épocas. De acordo com o Coordenador do Campo Demonstrativo, Engenheiro Agrônomo Fabrício Jardim Hennigen, os principais 
objetivos dos ensaios foram avaliar o comportamento de diversas variedades de soja em relação à produtividade, características agronômi-

cas, ciclo da cultura e a sua interação entre densidade de semeadura e época de plantio.

CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS ENSAIOS:
• Localização: Campo Demonstrativo - Copercampos - BR 282, Km 347 - Campos Novos SC
            Latitude: 27°22’02.08”     Longitude: 51°15’21.81”      Altitude: 902 m
• Classificação do Solo: Latossolo Bruno Roxo
• Delineamento experimental: blocos completos casualizados (3 repetições)
• Área parcela: 9,0 m² (5 linhas X 0,45 m X 4,0 m)
• Área útil colhida: 5,4 m² (2 linha X 0,45 m X 4,0 m)
• Rotação de culturas: soja/aveia preta/milho/aveia preta
• Sistema de cultivo: Plantio direto
• Plantio: semeadora adubadora, 100% a mais de semente no plantio, posterior desbaste manual para ajuste da população.

PRECIPITAÇÃO MÉDIA DO PERÍODO:

TEMPERATURA MÉDIA DO PERÍODO:

ANÁLISE DE SOLO DA ÁREA:

TRATOS CULTURAIS:
•  Manejo da Dessecação: 
 1) Trop (2,5 lt/ha) + Poast (1,0 l/ha) + Assist (0,7 l/ha) + Certero (50 ml/ha) – 30 dias antes plantio
 2) Zapp QI (2,0 l/ha) – pré-plantio
• Adubação de base: 460 kg/ha BIOCOPER 00-12/03-12
• Tratamento de sementes: Cruiser (2,5 ml/kg sem.) + Certeza (2,0 ml/kg sem.)
• Controle de pós emergência: Zapp QI (2,0 lt/ha) + Ampligo (0,1 l/ha)
• Controle de pragas e doenças:
1ª Aplic.: Opera (0,5 l/ha) + Curyom (0,4 l/ha) + Dipel (0,5 l/ha) 
2ª Aplic.: Orkestra (0,3 l/ha) + Assist (0,5 l/ha) + Ampligo (0,12 l/ha) + Match (0,15 l/ha)
3ª Aplic.: Sumilex (1,0 kg/ha) + Suport (1,0 l/ha)*
4ª Aplic.: Orkestra (0,3 l/ha) + Assist (0,5 l/ha) + Engeo Pleno (0,2 l/ha) + Ampligo (0,12 l/ha)
5ª Aplic.: Opera (0,5 l/ha) + Ampligo (0,1 l/ha)

* Aplicação de Sumilex + Suport somente na 1ª Época e 2ª Época devido as condições favoráveis a infecção com o fungo causador da Podridão 
de Esclerotinea.

1ª Época: Data de plantio: 19/10/2013
                      Data de emergência: 26/10/2013
Tabela 01. Rendimento de grãos (kg.ha-1) (1) de vinte cultivares de soja (Glycine max) em 04 populações de plantas. CD/COPERCAMPOS, Campos 
Novos, SC, Safra 2012/2013. Média de 3 repetições (2).

Resultados de ensaios de Soja no Campo Demonstrativo

1° 14,0 18,9 19,7 20,4 24,0 20,0 20,1 19,6

2° 18,0 19,8 19,5 20,2 20,1 17,4 17,0 18,9

3° 17,0 19,8 22,1 22,4 20,6 17,1 15,8 19,3

Total 16,3 19,5 20,4 21,0 21,6 18,2 17,6 19,2

 OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR
 °C °C °C °C °C °C °CDecêndio Total (mm)

1° 14,9 13,4 103 49,5 19,6 48,6 36,6 285,6

2° 18 58,6 34,4 75,6 61,2 36,2 54 338

3° 17,8 33,8 49 69,6 110 66,4 135 481,6

Total 50,7 105,8 186,4 194,7 190,8 151,2 225,6 1105,2

 OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR
 mm mm mm mm mm mm mmDecêndio Total (mm)

0-10 cm 5,1 0 7,8 3,1 0,77 0 2,96 9,2

10-20 cm 5,3 0,3 6,3 2,2 0,87 3,12 2,96 7,9

 pH Al Ca Mg K Al C P
 H2O cmolc/dm³    (%) (%) mg/dm³profund.

Cultivar

 DENSIDADE DE SEMEADURA
 9,0 plantas.m-1 12,0 plantas.m-1 14,0 plantas.m-1 16,0 plantas.m-1

 Rendimento Rendimento Rendimento Rendimento
 kg.ha-1 sc.ha-1 kg.ha-1 sc.ha-1 kg.ha-1 sc.ha-1 kg.ha-1 sc.ha-1 

BMX Tornado RR 7298 121,6 6491 108,2 6649 110,8 6684 111,4

BMX Vanguarda IPRO 6517 108,6 6241 104,0 6590 109,8 6463 107,7

BMX Valente RR 6376 106,3 6351 105,8 5894 98,2 6224 103,7

BMX Ponta IPRO 5150 85,8 5901 98,4 6474 107,9 6232 103,9

BMX Alvo RR 6496 108,3 6113 101,9 5974 99,6 5884 98,1

MSOY 5410 IPRO 5441 90,7 5605 93,4 6032 100,5 6210 103,5

MSOY 5917 IPRO 6514 108,6 5857 97,6 5473 91,2 5933 98,9

NA 5909 RG 5423 90,4 5534 92,2 5660 94,3 5070 84,5

NEX 457 IPRO 6574 109,6 7682 128,0 7061 117,7 5976 99,6

NEX 458 RR 7542 125,7 7216 120,3 7824 130,4 7302 121,7

NEX 467 RR 6108 101,8 5906 98,4 6441 107,3 6317 105,3

NS 5000 IPRO 4012 66,9 4341 72,3 4355 72,6 4504 75,1

NS 5160 IRPO 3844 64,1 4102 68,4 3492 58,2 4497 74,9

NS 5445 IPRO 5286 88,1 5801 96,7 5303 88,4 5643 94,1

NS 5959 IPRO 5990 99,8 6424 107,1 5967 99,5 5805 96,8
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(1) Rendimento de grãos corrigidos para 13% de umidade; 

2ª Época: Data de plantio: 16/11/2013
                      Data de emergência: 22/10/2013
Tabela 03. Rendimento de grãos (kg.ha-1) (1) de vinte cultivares de soja (Glycine max) em 04 populações de plantas. CD/COPERCAMPOS, Campos 
Novos, SC, Safra 2012/2013. Média de 3 repetições (2).

(1) Rendimento de grãos corrigidos para 13% de umidade;

3ª Época: Data de plantio: 17/12/2013
                      Data de emergência: 22/12/2013
Tabela 05. Rendimento de grãos (kg.ha-1) (1) de vinte cultivares de soja (Glycine max) em 04 populações de plantas. CD/COPERCAMPOS, Campos 
Novos, SC, Safra 2012/2013. Média de 3 repetições (2).

(1) Rendimento de grãos corrigidos para 13% de umidade;

Cultivar

 DENSIDADE DE SEMEADURA
 9,0 plantas.m-1 12,0 plantas.m-1 14,0 plantas.m-1 16,0 plantas.m-1

 Rendimento Rendimento Rendimento Rendimento
 kg.ha-1 sc.ha-1 kg.ha-1 sc.ha-1 kg.ha-1 sc.ha-1 kg.ha-1 sc.ha-1 

NS 6211 RG 5823 97,0 6006 100,1 6206 103,4 6169 102,8

SYN 1258 RR 4931 82,2 6178 103,0 5743 95,7 4722 78,7

NS 6909 IPRO 5249 87,5 5283 88,0 6122 102,0 6090 101,5

AMSTIBAGI RR 3442 57,4 4682 78,0 5310 88,5 4281 71,4

TEC 1302 IPRO 4196 69,9 4495 74,9 4800 80,0 4314 71,9

Média 5900 98,3 5973 99,6 5962 99,4 5932 98,9

Cultivar

 DENSIDADE DE SEMEADURA
 9,0 plantas.m-1 12,0 plantas.m-1 14,0 plantas.m-1 16,0 plantas.m-1

 Rendimento Rendimento Rendimento Rendimento
 kg.ha-1 sc.ha-1 kg.ha-1 sc.ha-1 kg.ha-1 sc.ha-1 kg.ha-1 sc.ha-1 

BMX Tornado RR 5826 97,1 6136 102,3 6200 103,3 6166 102,8

BMX Vanguarda IPRO 5867 97,8 5734 95,6 6199 103,3 5803 96,7

BMX Valente RR 4829 80,5 4937 82,3 4918 82,0 4626 77,1

BMX Ponta IPRO 5152 85,9 5126 85,4 5399 90,0 5387 89,8

BMX Alvo RR 6038 100,6 6475 107,9 6464 107,7 6336 105,6

MSOY 5410 IPRO 5843 97,4 5507 91,8 5811 96,8 5660 94,3

MSOY 5917 IPRO 5453 90,9 5464 91,1 5570 92,8 5599 93,3

NA 5909 RG 5677 94,6 5775 96,2 5830 97,2 6030 100,5

NEX 457 IPRO 5992 99,9 5766 96,1 6009 100,1 5949 99,1

NEX 458 RR 6341 105,7 6283 104,7 6920 115,3 6567 109,5

NEX 467 RR 4936 82,3 5500 91,7 5656 94,3 5221 87,0

NS 5000 IPRO 4956 82,6 5115 85,3 5205 86,8 5327 88,8

NS 5160 IRPO 5109 85,2 5222 87,0 5257 87,6 5031 83,8

NS 5445 IPRO 5320 88,7 5449 90,8 5525 92,1 5639 94,0

NS 5959 IPRO 5951 99,2 6141 102,4 6521 108,7 6039 100,6

NS 6211 RG 5869 97,8 5947 99,1 5763 96,1 5709 95,2

SYN 1258 RR 5269 87,8 5154 85,9 5513 91,9 5386 89,8

NS 6909 IPRO 5647 94,1 5749 95,8 5882 98,0 5921 98,7

AMSTIBAGI RR 5256 87,6 5063 84,4 5055 84,2 4946 82,4

TEC 1302 IPRO 5125 85,4 5288 88,1 5106 85,1 5303 88,4

Média 5572 92,9 5661 94,4 5828 97,1 5693 94,9

Cultivar

 DENSIDADE DE SEMEADURA
 9,0 plantas.m-1 12,0 plantas.m-1 14,0 plantas.m-1 16,0 plantas.m-1

 Rendimento Rendimento Rendimento Rendimento
 kg.ha-1 sc.ha-1 kg.ha-1 sc.ha-1 kg.ha-1 sc.ha-1 kg.ha-1 sc.ha-1 

BMX Tornado RR 2959 49,3 2877 47,9 2736 45,6 2831 47,2

BMX Vanguarda IPRO 3051 50,9 3143 52,4 2982 49,7 3204 53,4

BMX Valente RR 2945 49,1 4023 67,0 3334 55,6 3187 53,1

BMX Ponta IPRO 2234 37,2 2366 39,4 2573 42,9 2330 38,8

BMX Alvo RR 3038 50,6 3376 56,3 3205 53,4 3714 61,9

MSOY 5410 IPRO 3123 52,1 3434 57,2 3312 55,2 3119 52,0

MSOY 5917 IPRO 2868 47,8 3042 50,7 2706 45,1 3050 50,8

NA 5909 RG 2848 47,5 2619 43,6 3385 56,4 2971 49,5

NEX 457 IPRO 2854 47,6 2899 48,3 2996 49,9 3055 50,9

NEX 458 RR 2817 46,9 2978 49,6 3112 51,9 3029 50,5

NEX 467 RR 2638 44,0 2491 41,5 2604 43,4 2571 42,9

NS 5000 IPRO 3227 53,8 2866 47,8 3833 63,9 3009 50,1

NS 5160 IRPO 3527 58,8 3733 62,2 3679 61,3 3703 61,7

NS 5445 IPRO 3426 57,1 3404 56,7 3652 60,9 3493 58,2

NS 5959 IPRO 3368 56,1 3486 58,1 3905 65,1 4840 80,7

NS 6211 RG 3145 52,4 3116 51,9 3160 52,7 3900 65,0

SYN 1258 RR 3085 51,4 3009 50,2 2511 41,9 2845 47,4

NS 6909 IPRO 3194 53,2 3414 56,9 3296 54,9 3259 54,3

AMSTIBAGI RR 3276 54,6 3136 52,3 3318 55,3 3108 51,8

TEC 1302 IPRO 3213 53,5 3469 57,8 3676 61,3 3624 60,4

Média 3004 50,1 3116 51,9 3198 53,3 3250 54,2
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É preciso intensificar o controle da Buva

Palestra com produtores de Ituporanga

Com o início do plantio das culturas de inverno, o Departamento Técnico 
da Copercampos, chama a tenção dos produtores para um assunto tão 
comum quanto importante, o manejo de plantas daninhas, mais espe-

cificamente a Buva - planta daninha com alta capacidade de desenvolvimento, 
é uma forte inimiga da produtividade. 

Para um manejo eficaz além da aplicação de defensivos específicos, al-
gumas outras atitudes devem ser tomadas pelo produtor rural. Cobertura 
de inverno e rotação de culturas são essenciais. O fato de existirem plantas 
com maior tolerância ou resistência ao glifosato, é um fator preponderante 
para que a Buva se mantenha presente nas áreas de plantio, dificultando o 
tratamento das áreas atingidas. Assim, para melhor orientação do produtor, 
recomenda-se o contato com profissionais da assistência técnica, para que os 
fatores que influenciam o sucesso do controle químico, como as condições 
climáticas, estádio de evolução e condições de desenvolvimento da invasora 
possam ser avaliados corretamente.

De acordo com o Coordenador do Departamento Técnico da Copercam-

pos, Engenheiro Agrônomo Marcos Schlegel, o controle das plantas daninhas, 
só é eficaz com um manejo adequado das áreas. “Uma boa palhada da cultura 
de inverno, como trigo e aveia diminuem significativamente a germinação da 
Buva. Além de usar herbicidas alternativos que controlam invasoras e trabalhar 
com doses corretas de herbicidas recomendadas pelas empresas alterando os 
herbicidas com mecanismos de ação diferentes, para evitar resistência é essen-
cial”, comenta Schlegel. “Para o controle químico é fundamental que a planta 
tenha no máximo 10 centímetros de altura, pois após esta fase, a eficiência dos 
herbicidas no controle da invasora diminui consideravelmente”, explica.

Outro fator que certamente preocupa são os gastos extras no combate as 
plantas daninhas resistentes. Por isso é sempre alertado ao produtor que no 
caso de um não controle rígido das plantas daninhas logo no início, os gastos 
podem tornar-se bem maiores. E para que isso não ocorra, é necessário que 
cada produtor, realize o manejo adequado, de acordo com as suas atividades, 
evitando prejuízos e intensificando o controle para que assim a quantidade de 
plantas invasoras seja menor na próxima safra.

Produtores de Ituporanga e região, estiveram no dia 26 de julho parti-
cipando de uma palestra técnica sobre doenças na cultura do trigo, 
ministrada pelo Professor Ricardo Trezzi Casa. O evento contou com a 

participação de 65 produtores que na oportunidade receberam informações 
sobre a cultura do trigo e também tratamento de sementes industrializadas.

Evento realizado em parceria com a Syngenta
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Fidelização Bayer Safra 2013/14

Produtores de Campos Novos e região estiveram participando do evento 
de Fidelização da Bayer, safra 2013/14, realizado na Associação Atlética 
Copercampos.

De acordo com a equipe técnica da Bayer, o principal objetivo é aumentar o 
nível de fidelidade dos associados com a Copercampos e ao Programa de Uso 
de Proteção Fitossanitária da Bayer Cropscience. O Programa que é realizado 
desde setembro de 2013, tem como metodologia realizar o levantamento do 
potencial de compra de defensivos dos associados (área plantada x custo/ha 
de defensivos) Bayer e Copercampos.  Ao final da safra a Copercampos emitirá 
um relatório de compras de produtos Bayer por associado que será compa-
rado ao potencial total de compra de defensivos do associado em questão 
resultando no indicador de fidelidade

Segundo a equipe técnica da Bayer, todos os produtores podem participar do 

Programa Fidelização Bayer & Copercampos, porém há alguns critérios, o produ-
tor deverá preencher o questionário, e após isso será bonificado o produtor que se 
adequar aos paramentos do programa sendo explicado na tabela abaixo:

O pagamento do incentivo é concedido ao produtor através de um bônus que 
deverá ser resgatado em produtos da Bayer na Copercampos. As culturas envol-
vidas no programa são: Soja, Milho, Trigo, Feijão e outras. Para mais informações 
sobre o funcionamento deste Programa de Fidelização, entrar em contato com a 
equipe técnica da Bayer Cropscience.

Evento •
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Produtores de Erval Velho e região participaram no dia 26 de junho de pales-
tra técnica realizada pela Copercampos, em parceria com a Bayer e Stoller.  
Na oportunidade, os produtores receberam informações sobre manejo de 

pragas, doenças e parte nutricional de plantas para culturas de inverno e verão.
   Segundo o Técnico Agrícola Rodrigo Sartor e o Engenheiro Agrônomo Evan-

dro Vetori, o objetivo do evento era expor aos produtores as práticas ideais de cul-
tivo para melhorar o manejo e almejar melhores produtividades. De acordo com o 
Técnico Agrícola Rodrigo Sartor, buscou-se também o fortalecimento da parceria 
junto aos produtores da região aliado a difusão do conhecimento ao público pre-
sente. “A busca constante por altas produtividades tem se tornado objetivo fun-
damental da área técnica junto aos associados, comprometendo cada vez mais 
a consonância entre assistência técnica e o produtor.” Comentou Rodrigo Sartor.

Produtores de Lebon Régis, participam no dia 05 de julho de um almoço em 
comemoração ao encerramento da safra. O evento foi realizado no Centro 
Comunitário Cerro Branco e contou com a participação de produtores da re-

gião, Diretores, Gerentes e Equipe Técnica da Copercampos e empresas parceiras. 
Na oportunidade o Diretor Presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca, 

parabenizou os produtores pela excelente safra realizada, ressaltando que a Coper-
campos está buscando sempre trazer o melhor em tecnologias e assistência técni-
ca, para que o produtor possa obter seus melhores resultados na produtividades e 
lucratividade das lavouras. 

Produtores de Zortéa e região participaram no dia 02 de julho de palestra 
técnica em parceria com as empresas Basf e Inquima.  De acordo com 
chefe da unidade de Zortéa, Engenheiro Agrônomo Fábio Luiz Ceni, a 

palestra abordou assuntos sobre manejo de buva, doenças e pragas da soja e 
tecnologia de aplicação. O evento contou com a participação de aproximada-
mente 30 produtores.

Produtores participaram de Palestra Técnica em Erval Velho

Produtores comemoram 
encerramento da Safra

Palestra Técnica em Zortéa
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Cooperjovem iniciou projeto Coopa de 
Futebol Cooperativo - Brasil 2014
É ano de Copa do Mundo e o cooperativismo também entra em campo!!!

A Copercampos juntamente com o Sescoop (Serviço Nacional de Aprendi-
zagem do Cooperativismo), escolas participantes do Programa Cooperjo-
vem e Prefeitura Municipal de Campos Novos, estiveram no dia 04 de julho 

no Ginásio do GEM Jardim Bela Vista, realizando a abertura da Coopa de Futebol 
Cooperativo. Estiveram presentes no evento autoridades do Poder Público, Dire-
tores, Gerentes e Coordenadores da Copercampos e também profissionais ligados 
à área de educação do munícipio.

O objetivo do projeto é fazer com que os alunos realizem o trabalho em equi-
pe, com cooperação na busca por um mesmo ideal, e já que todos estão em clima 
de Copa do Mundo, nada melhor do que aplicar todos estes fatores do cooperati-
vismo através da paixão nacional que é o Futebol. 

No evento, o Diretor Presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca, parabe-
nizou os coordenadores, professores e alunos participantes do Programa Cooper-

jovem pelo excelente trabalho que vem realizando, trazendo uma aprendizagem 
baseada na cooperação, trabalho em equipe e ajuda mútua. “Estamos muito fe-
lizes por fazer parte da realização deste programa que abrange crianças de seis 
escolas do nosso município, trabalhamos o cooperativismo nas nossas atividades 
diárias e sabemos o quanto é importante repassar esta ideia as crianças que logo 
estarão no mercado de trabalho e participando mais ativamente da sociedade”. 
Comentou Chiocca.   

De acordo com a coordenadora do Cooperjovem, Sinclair Pisani Zotti, o pro-
jeto busca por meio de jogos e eventos cooperativos norteados pela pedagogia 
da cooperação, auxiliar aos alunos para promover a prática colaborativa do espor-
te como um campo para o encontro ao invés do confronto, onde cada pessoa é 
honrada em sua singularidade e cada equipe é reconhecida como parte de um só 
time, a humanidade.

Institucional •

Evento contou com a dinâmica “Futebol na rede”

Diretor Presidente, Luiz Carlos Chiocca realiza
abertura da Coopa de Futebol Cooperativo Alunos realizam apresentação de dança
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Integrantes do Comitê Tecnológico, Engenheiros Agrônomos e Técnicos 
Agrícolas da Copercampos, estiveram avaliando os resultados do campos 
experimental e também discutindo sobre tecnologias em produtos existen-

tes e lançamentos no mercado.  De acordo com o Coordenador do Departa-
mento Técnico, Engenheiro Agrônomo Marcos Schlegel, um dos assuntos des-
tacados na reunião, foi a importância da aplicação da agricultura de precisão, e 
os excelentes resultados obtidos a campo, destacando que o produtor precisa 
planejar e realizar a amostragem com um ano de antecedência para que os 

resultados possam ser mais rapidamente observados. 
Outro assunto que ganhou destaque, foi a troca de informações a respeito 

do manejo adequado de pragas, plantas daninhas e doenças, onde de acordo 
com o Engenheiro Agrônomo, houve consenso em relação aos benefícios de 
fungicidas na classe de carboxamidas. Na reunião foi comentado ainda, sobre 
a importância dos controles preventivos principalmente devido ao fenômeno 
Climático El Niño, que deve influenciar o clima dos próximos meses.

Reunião Comitê Tecnológico

Integrantes Comitê Tecnológico 


