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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

O cinquentenário 
da superação

Esta edição de novembro é especial, marcando os 50 
Anos da nossa cooperativa. Neste ano, em razão da pande-
mia causada pelo novo coronavírus, as comemorações pro-
gramas foram adiadas. Porém, o trabalho para desenvolver a 
agropecuária sustentável continuou e dará grandes resulta-
dos em 2020.

Na cooperativa, as ações para promoção da saúde das 
pessoas são levadas a sério e a Semana Interna de Preven-
ção de Acidentes – SIPAT 2020, edição on-line demonstrou 
a preocupação da diretoria em garantir a saúde dos trabalha-
dores. Valorizando as pessoas, com uma gestão participativa 
e de resultados, a cooperativa eleva seus resultados ano a 
ano. Prova disso, é o resultado financeiro que vai ultrapassar 
os R$ 2 bilhões e a valorização dos funcionários. A Coper-
campos é novamente uma das cinco Melhores na gestão de 
pessoas da pesquisa Valor Carreira e Mercer. A classificação 
será divulgada nos próximos dias.

Quem faz a cooperativa são os associados, funcionários, 
parceiros e clientes, ou seja, o agronegócio só se desenvolve 
porque as pessoas são engajadas e têm o mesmo objetivo, 
que é de gerar valor e renda à comunidade.

Resgatando a história da Copercampos visualizamos 
grandes desafios e muitas conquistas. Nestes 50 Anos, a co-
operativa superou crises causadas pela baixa valorização dos 
produtos comercializados e problemas com estiagem, por 
exemplo, mas sempre o que se lê e se ouve, é que a coragem 
das pessoas mudou o cenário. A Copercampos é feita por 
muitas mãos. São mais de 1,4 mil associados e 1,4 mil funcio-
nários que se dedicam diariamente ao trabalho com serieda-
de. As soluções difundidas por este grupo são demonstradas 
pela conquista de altas produtividades no campo e o conse-
quente sucesso dos agricultores.

Neste próximo ano, as expectativas indicam mais uma vez 
que vamos precisar nos superar. O clima tem prejudicado as 
lavouras, a safra de inverno terá queda significativa de produ-
ção e a safra de verão já enfrenta problemas devido a estia-
gem. É mais um desafio imposto e que deve ser superado por 
todas as mãos que fazem a nossa cooperativa. 

Chegamos aos 50 Anos, com o compromisso de fazer 
ainda mais pelas famílias que acreditam e carregam no peito 
o orgulho de fazer parte da Copercampos. Seguimos firmes 
para os próximos 50 Anos, com a missão de estar sempre ao 
lado do agricultor, onde é que ele esteja.

A todos uma boa leitura da edição de novembro de nossa 
revista.

Felipe Götz
Jornalista

Luiz Carlos Chiocca
Diretor Presidente

Chegamos aos 50 Anos
Palavra do Presidente

A Copercampos é formada por pessoas comprometidas, com 
valores e princípios sociais e humanos. Chegamos aos 50 Anos 
com objetivos e estratégias de sempre atender os associados e 
clientes com produtos de qualidade. 

Quero neste momento, ressaltar o orgulho que sinto em es-
tar à frente da gestão da cooperativa neste cinquentenário. Tenho 
uma longa história ligada a Copercampos. Em 1975 me associei e 
já em 1977 fui eleito Presidente, estando no cargo até 1984. Sem-
pre procurei auxiliar na gestão da Copercampos e em 1993 voltei 
ao conselho de administração, sendo vice-presidente até 2008, 
quando assumi a Presidência e desde então, ao lado do Vice-pre-
sidente Cláudio Hartmann, trabalhamos para o crescimento sus-
tentável da cooperativa.

A evolução da Copercampos está muito associada a coragem 
e necessidade das pessoas. Coragem dos 100 pioneiros em ini-
ciar uma cooperativa, compromisso dos agricultores e também 
ousadia dos gestores em administrar e desenvolver ações para 
que a Copercampos pudesse crescer com sustentabilidade.

Hoje, temos mais de 70 unidades nos estados de Santa Ca-
tarina e Rio Grande do Sul e agora no Paraná, onde vamos apre-
sentar nosso modelo cooperativista e trabalho consistente para 
possibilitar altas produtividades nas lavouras e rentabilidade ao 
homem do campo.

Sempre ressalto que a Copercampos leva soluções ao asso-
ciado e seus clientes e nosso foco para os próximos anos continu-
ará este. Com tecnologia, conhecimentos e união, fazemos a dife-
rença no campo e vamos continuar prosperando. A Copercampos 
é grande como seus associados, é forte graças as pessoas e de-
sejo a todos os associados, funcionários e parceiros, muita saúde 
e paz, para que possamos continuar a desenvolver o agronegócio 
com cooperação. 

Agradeço a todos que contribuem para nosso sucesso e va-
mos continuar fazendo o melhor pela nossa cooperativa.

www.copercampos.com.br

O COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO
DE SUA PRODUÇÃO SÃO

COMPROMETIDOS
PELO CARRAPICHÃO. 
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Nesta safra 2020/2021, a equipe de Desen-
volvimento Técnico de Mercado (DTM) de Semen-
tes de soja, está implantando mais de 10 áreas ex-
perimentais em municípios da região de atuação 
da Copercampos. 

O objetivo do programa é de possibilitar o 
conhecimento mais aprofundado aos técnicos e 
produtores rurais sobre as variedades de soja pro-
duzidas pela cooperativa, quanto a adaptação das 
cultivares em cada microrregião. 

O plantio iniciou no mês de outubro. De acor-
do com o Técnico Agrícola Diovani Dal Moro, tours 
demonstrativos serão realizados com produtores, 
a fim de demonstrar o desempenho das cultivares 
comercializadas pela Copercampos no sistema 
licenciado. Além disso, há a colheita das áreas e 
apresentação dos resultados.

As áreas de DTM são implantadas ao lado das 
áreas comerciais dos produtores, em condições 
igualitárias e com manejo realizado pelos produtores. Assim é possível identificar as cultivares mais adaptadas e que respondem ao 
microclima da região, auxiliando no posicionamento e comercialização das cultivares.
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O Diretor Executivo da Copercampos Laerte Izaias Thibes 
Júnior, Gerente de Sementes Marcos Juvenal Fiori, Gerente de 
Assistência Técnica Marcos Schlegel e a Eng. Agrônoma Larissa 
Bones, recepcionaram no dia 06 de outubro, na matriz da coo-
perativa, o Gerente Nacional de produção de sementes da BASF 
Tiago Vinícius da Silva e Oliveira, o coordenador produção se-
mente matriz Adilson Lunkes e os Eng. Agrônomos de produção 
Henrique Zanatta  e Luci Paula Camargo.

A Syngenta, por meio do Prêmio Raízes, reconhece seus 
grandes parceiros. Em agosto, após a Reunião Estratégica, 
foram divulgados os ganhadores do Prêmio de 2019.

No dia 06 de outubro, o Gerente Regional de Vendas, 
Marcos Raul Kohlrausch e a RTV Ana Paula Visoná Rossi 
estiveram presentes na cooperativa para entrega simbólica 
do Prêmio Raízes, recompensa aos canais que obtiveram 
alto grau de faturamento e alta performance de vendas. E 
o intuito desse reconhecimento é demonstrar aos parceiros 
que a Syngenta reconhece o seu empenho e relevância para 
os negócios.

O Diretor Presidente da Copercampos Luiz Carlos 
Chiocca, acompanhado do Diretor Executivo Laerte Izaias 

Copercampos 
conquista Prêmio 
Raízes da Syngenta

A Copercampos produz sementes no sistema verticalizado 
para a Credenz, marca sementeira da BASF, e durante a reunião, 
foram apresentadas estratégias para atender o mercado e forta-
lecer a parceria entre as empresas.

O gerente de produção da BASF, Tiago Vinícius aproveitou 
a visita para conhecer a estrutura de produção de sementes da 
Copercampos, como por exemplo, a UBS e o Centro de Distri-
buição de Sementes da BR 470. 

Thibes Júnior e do Gerente Técnico e Insumos Edmilson 
José Enderle receberam a premiação. Chiocca enfatiza que 
a Syngenta, é uma importante parceira para desenvolver um 
agronegócio sustentável.

Diretores recepcionam representantes da área de 
sementes da BASF

Projeto busca identificar variedades de sementes de soja que mais se adaptam as diferentes microrregiões da 
área de atuação da Copercampos.

Copercampos implanta áreas para avaliar 
cultivares de soja

Cláudio Hartmann 
Diretor Vice-presidente 

Minha história na cooperativa iniciou muito antes de participar do Conselho Fiscal em 
1994, pois já em 1984 logo após concluir a graduação em Medicina Veterinária pela UFPR 
me associei à Copercampos. Em 1999 voltei a atuar na Diretoria, agora como Conselheiro 
de Administração. Sempre procuramos acompanhar a empresa, trabalhar com seriedade e 
fidelidade e com isso fomos construindo uma relação de confiança e carinho pela coopera-
tiva. Em 2008, tive a honra de assumir a vice-presidência da Copercampos. 

E assim em novembro de 2020, completamos os tão esperados 50 Anos da nossa 
Copercampos. Nestes 50 anos sempre entendemos que precisamos manter o acompanha-
mento contínuo, otimizar recursos da nossa equipe para acompanhar as constantes mudan-
ças do ambiente interno e externo, necessitando oferecer benefícios e reconhecimentos a 
todos os funcionários envolvidos em nosso sistema produtivo para podermos compartilhar 
bons resultados.

Os 100 pioneiros, seus princípios e compromisso são sempre lembrados por nós para a 
tomada de decisões enquanto gestores da Copercampos. Aqui somos uma família. Temos 
objetivos claros e em comum para possibilitarmos aos associados e clientes elevar suas 
produtividades e com isso, o meio cooperativo crescer. Com uma gestão cada vez mais 
participativa, somos reconhecidos por valorizar os funcionários e vamos continuar com esta 
missão. Valorizar as pessoas, promover a cooperação e crescer com sustentabilidade. Ser 
sustentável e ter ações contínuas para o negócio crescer, e aqui na Copercampos, os negó-
cios e serviços são de qualidade porque temos profissionais capacitados.

Quero aqui, agradecer ao apoio e dedicação de todos os funcionários no trabalho diário, 
ao associado pela fidelidade e compromisso com a cooperativa e aos parceiros e clientes 
por também confiarem na Copercampos. Vamos continuar prosperando com o apoio de 
todos para construirmos novas histórias nos próximos anos.

Um abraço e Feliz 50 Anos Copercampos!

Associado e cooperativa 
Uma parceria de muito sucesso
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Localizada na comunidade de Chapadão Santana, em Ituporanga/SC, a proprie-
dade do associado Venâncio Bennert é familiar e produtiva. Com os ensinamentos 
herdados de seu pai, Venâncio investe na produção de cebola e soja. As culturas que 
se complementam possibilitam a continuidade da família no campo.

Casado com Elaine Gilz Bennert, com quem tem três filhos Suiane, Blairo e a pe-
quena Laura, Venâncio é associado da Copercampos desde 2012 e conta com todos 
os serviços da cooperativa para produção de alimentos de qualidade. 

A principal atividade desenvolvida nas áreas é a produção de cebola, e assim como 
é uma cultura instável, especialmente quanto a valorização, também é rentável aos 
produtores. Segundo Venâncio, o produtor que investe na produção de bulbos, deve 
ter consciência disso e fazer sua parte para obter uma boa receita. “Nossa principal 
atividade é a cebola, já tivemos anos com prejuízos, mas também bons resultados. O 
custo da cultura é alto, mas essa atividade vem de família. Meu pai planta cebola há 
40 anos, meu bisavô foi um dos pioneiros em se instalar nessas áreas em 1930, então, 
temos uma ligação forte com a região e também com a cultura da cebola”, ressalta.

Antes de investir na soja, muito fomentada pela Copercampos, Venâncio implan-
tava a cultura do milho pós-cebola. Mas com a oleaginosa, ele tem segurança na 
produção e comercialização. “Somos um pequeno fornecedor de soja, mas é uma 
atividade segura, pois ela é mais resistente em relação ao milho e tem um mercado 
mais estável. Temos uma área de quase 30 hectares para a soja e 28 ha de cebola”, 
explica Venâncio.

Família unida
Para conquistar seus objetivos, Venâncio não esquece de suas bases. A sua família 

fortalece e participa ativamente de todos os trabalhos na propriedade. “Tenho uma 
família que dá muito orgulho. Minha esposa está sempre me apoiando e ajudando no 
trabalho, tomando decisões em conjunto e os filhos estão acompanhando tudo isso. 
Os filhos nos estimulam e contribuem muito nas atividades. Nós temos um envolvi-
mento, fazemos tudo em família para dar certo. É a nossa base e tenho muito amor e 
alegria em estar construindo essa família”.

Venâncio 
Bennert 
Ituporanga/SC

Associado do Mês

A esposa Elaine destaca que o es-
poso é um exemplo e orgulho para a 
família. “Tenho muita admiração pela 
pessoa Venâncio. Trabalhador, respon-
sável e administrador, pois nas horas 
mais difíceis, ele encontra soluções, 
uma capacidade de evoluir no meio 
da dificuldade. É um homem divertido, 
gosta de viajar e nos completamos. É 
uma pessoa que orgulha a família”.

A Copercampos
Para Venâncio, a Copercampos 

cumpre seu propósito com qualida-
de e competência, por disponibilizar 
assistência técnica, Loja e Armazém 
próximos ao agricultor. “Acredito que 
ninguém imaginava, especialmente os 
fundadores, que a Copercampos seria 
tão grande. Mas hoje é uma cooperati-
va muito forte, referência e vemos um 
potencial grande em nossa região. A 
Copercampos é uma necessidade de 
nossa região, e assim como foi falado 
na inauguração da unidade, a coope-
rativa veio para desenvolver a região, 
e está ajudando nisso. É uma empresa 
forte, enraizada em nossa região e Itu-
poranga precisa ter a Copercampos”, 
comenta o produtor.



Na comunidade de Santa Luzia, município de Rio do Oeste/
SC, a família de João Hellmann tem buscado alternativas para 
se manter no campo. Para isso, investem em tecnologias, ma-
nejo e insumos de qualidade. 

Desenvolvendo a atividade de pecuária de leite, produção 
de grãos e piscicultura, seu João e seus três filhos (André, 
Alecsander e João Vitor), acreditam na agropecuária. Na pro-
dução de leite, por exemplo, decidiram investir no sistema 
Compost Barn, a fim de obter maior produtividade dos animais. 
Além disso, desde maio deste ano, a propriedade utiliza as Ra-
ções NutriCoper na dieta dos animais.

Em outubro, as 61 vacas em lactação, atingiram o pico de 
produção médio. De acordo com Alecsander Hellmann, a pro-
dução que antes era de 25 litros/dia de média, chegou a 32,8l/
dia. “A produção está muito interessante, estamos contentes 
com o resultado, especialmente com a ração da Copercampos. 
Desde que iniciamos a utilizar a ração, tivemos um ganho bas-
tante significativo na produção de leite em nossa propriedade”, 
ressaltou.

Nesta necessidade de produzir mais para obter rentabilida-
de, Alecsander ressalta que desde a implantação do Compost 
Barn, os custos em alimentação dos animais subiram, porém, 
com o aumento da produção e a valorização do leite, a ativida-
de está mais rentável. “Há dois anos instalamos o compost e os 
ganhos foram significativos, especialmente no verão, onde há 
estresse térmico e assim conseguimos controlar temperatura 
e obter rentabilidade”.

O produtor destaca que para produzir mais leite, existem 
processos e ações. “Sabemos que para produzir, devemos ter 

diferenciais. “A ração é de altíssima qualidade e temos assis-
tência técnica de qualidade. Para produzir leite, é preciso fazer 
dar certo e nisso a Copercampos tem nos auxiliado e a média 
de produção está muito boa”, comentou ainda Alecsander Hell-
mann.

Segundo o Médico Veterinário Ricardo Henrique da Silva, 
o desafio imposto pela família Hellmann, era o aumento da 
produção dos animais. “Neste processo, em parceria com a 
Nutron, por meio do Técnico Renan Baggio, decidimos utilizar 
a ração NutriCoper Máxima Confinamento 23 que dispõe de 
tecnologias como o Soy Pass que acredito que foi um diferen-
cial para produção. Nós tínhamos a meta de atingir 30litros/dia 
de leite e em conversa com seu João e os filhos, recebemos 
a informação de que as vacas estão produzindo 32,8l, então 
ficamos muito felizes porque os produtores aceitaram as dicas 
da Copercampos e Nutron e estão utilizando nossas rações 
para produzir mais leite com qualidade e contar com animais 
com sanidade”, explicou.

O Eng. Agrônomo e representante da Cargill/Nutron, Lu-
ciano Rambo ressalta que as tecnologias disponíveis nas ra-
ções é de possibilitar o melhor resultado aos animais. “O Soy 
Pass, por exemplo, busca trazer melhores resultados à fazen-
da, tanto em produção de leite como em sólidos. É um farelo 
de soja protegido de alta qualidade e alta disponibilidade de 
aminoácidos para os animais”.
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Produção que satisfaz

Confira 
o vídeo:
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Trigo do cedo 
produz bem no RS

Associado Emerson Bernardi investiu no cereal e teve bons resultados.

A colheita de trigo na região de atuação da Copercampos já 
começou. Em Cacique Double, no Rio Grande do Sul, o associa-
do Émerson Bernardi investiu no cereal e com boa produtividade 
e preços muito atrativos, terá uma safra rentável do cereal.

O plantio da área de Émerson aconteceu em junho e o clima 
colaborou para que as plantas se desenvolvessem bem, com 
baixa pressão de doenças e na fase reprodutiva da cultura ape-
sar de ter poucos índices pluviométricos, a planta conseguiu for-
mar grão de qualidade com bom peso hectolitro surpreendendo 
as expectativas de produção acima dos 70 sacos/ha na área. 

“Nós investimos toda safra no trigo e assim como produziu 
bem, já tivemos outras safras ruins. Plantamos cerca de 40 hec-
tares nesta safra e com essa produção e também tendo uma va-

lorização do cereal, teremos boa rentabilidade. Nas últimas duas 
safras acertamos com a cultura. O trigo deste ano é de muita 
qualidade também e com preço bom, é gratificante colher essa 
produção de 75 sacos/ha”, ressaltou.

O investimento realizado pelo produtor foi para produzir 
bem. “Nós investimos no trigo para ter uma receita no ano e 
com essa produtividade e preços atrativos, é possível ter lucro. A 
cultura do trigo é cara, precisamos investir bem, então, é preciso 
ter uma boa média produtiva”, explicou ainda Émerson.

De acordo com o Eng. Agrônomo Fábio Zanela, as primeiras 
áreas colhidas tiveram boas produtividades. “Os associados e 
clientes da Copercampos que implantaram as lavouras no cedo, 
tiveram boas produtividades e podemos dizer que acertaram. Na 
área do Émerson houve uma excelente produção para o ano. 
O clima nesta safra, não colaborou com o desenvolvimento da 
cultura na região para as lavouras semeadas no tarde (segunda 
quinzena de julho), e devemos ter registros de produção menor 
nestas áreas, mesmo assim o trigo continua sendo uma opção 
para aumentar a renda na agricultura”.

Brasmax entrega troféu 
em homenagem aos 50 
Anos da Copercampos

A Brasmax, parceira da Coper-
campos na multiplicação de semen-
tes há mais de 10 anos, realizou entre-
ga de um troféu em homenagem aos 
50 Anos da cooperativa, lembrado 
em 08 de novembro. 

O Gerente Comercial do Grupo 
Dom Mario - GDM, Marcelo Steffen e 
do Supervisor Comercial Lucas Hila-
rio Fantineli, destacaram aos direto-
res da Copercampos, a evolução da 
parceria e também do crescimento da 
cooperativa na área de sementes. 

Marcelo Steffen lembrou que a 
data merece muitas comemorações. 
“Queremos transmitir, em nome da 
GDM, as felicitações a toda a Coper-
campos por este aniversário, uma co-
operativa que tem credibilidade e um 
trabalho incrível com os agricultores, 
e também agradecer a parceria com 
a Brasmax na multiplicação de se-
mentes. Está é a nossa 13ª safra em 
parceria e desejamos longevidade a 
cooperativa”, ressaltou.

A Copercampos iniciou em 2007, 
a multiplicação de sementes em par-
ceria com a Brasmax.
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Agregação de peso e valor 
na terminação a pasto

Associado utiliza método TIP com Rações NutriCoper e obtém ótimo resultado.

Produzir animais com peso e acabamento de carcaça ade-
quado é fundamental para obter lucro na terminação, agregan-
do assim, valor a todo o trabalho realizado durante a recria e 
engorda. E para elevar a eficiência neste processo, a Coper-
campos tem disponibilizado assistência técnica e produtos es-
pecíficos aos associados e clientes.

Na propriedade do associado Emanuel Victor Rosa, em 
Brunópolis/SC, temos um exemplo de adoção de um método 
que permite excelentes resultados. O pecuarista utilizou na en-
gorda dos animais, o método de Terminação Intensiva a Pasto 
– TIP, uma estratégia que trouxe velocidade para a terminação 
dos animais, com o aumento do aporte nutricional e forneci-
mento da ração NutriCoper direto no cocho e na própria área 
de pastejo.

De acordo com o Eng. Agrônomo Luciano Rambo, da Car-
gill/Nutron, este método sugerido e adotado pelo pecuarista, 
conta com facilidade de manejo e de instalação, tornando-se 
muito viável para adoção na região. “Nós tivemos um ótimo 
resultado na terminação dos animais aqui na propriedade do 
Emanuel. Utilizamos as Rações NutriCoper neste modelo que 
tem grandes oportunidades aos pecuaristas, pois o TIP dá pre-
visibilidade de abate ao pecuarista, os animais podem consu-
mir no pasto a mesma quantidade de rações que é fornecida 
quando está confinado, a diferença é que o próprio pasto passa 
a ser a fonte do volumoso, tendo menor custo operacional, a 
fácil adaptação e índices mínimos de refugo de cocho, pro-
porcionando alta eficiência de produção e qualidade de carne”, 
explica Rambo.

A Syngenta, representada pelo Gerente Regional de Vendas Marcos Raul 
Kohlrausch e pela RTV Paula Visona Rossi, realizou a entrega de placa em 
homenagem aos 50 Anos da Copercampos, lembrado em 08 de novembro. 

O Diretor Presidente Luiz Carlos Chiocca recebeu os visitantes e ressaltou 
a parceria com a empresa de sementes e defensivos. A Copercampos e a 
Syngenta desenvolvem ações para uma agricultura sustentável, fortalecendo 
a agricultura e também o cooperativismo.

Os profissionais das Lojas e do Centro de Dis-
tribuição, participaram em 04 de novembro, de 
uma palestra motivacional focada em vendas. Com 
tema “Liderar a si mesmo”, o Gerente Regional Sul 
da Imeve, George Danielides, repassou dicas e es-
tratégias para que a equipe possa atender os clien-
tes com maior satisfação e eficiência. 

Os encontros com as equipes das Lojas aconte-
cerão em todas as unidades. Este é o segundo mó-
dulo da capacitação que conta com apoio da Basso 
Pancote, por meio da empresa de Biotecnologia e 
Produtos de Nutrição e Saúde Animal Imeve.

A Copercampos multiplicará na safra 2020/2021, sementes 
de soja com a tecnologia Enlist para a Corteva, por meio da marca 
Cordius. Em 05 de novembro, a diretores da Corteva e da Cordius 
participaram de videoconferência para o lançamento da cultivar 
C2531E.

Participaram do evento on-line, o Presidente da Corteva Brasil 
e Paraguai Roberto Hun, Diretor Comercial para Enlist, Cordius e 
TSI Christian Pflug, Líder de Marketing Marcelo Bohnen, além de 
presencialmente, o Líder de Licenciamento Cordius Thomas Gon-
çalves, Gerente de Marketing Enlist Thiago Oro, Gerente de TS 
Heleno Maziero, Representante de Licenciamento Enlist Cristiano 
Folle, RTV de Proteção de Cultivos Bernardo Almeida e o Agrôno-
mo de produção de sementes Juliano Bordignon. Da Copercam-
pos, estiveram presentes o Diretor Executivo Laerte Izaias Thibes 
Júnior, Gerente de Sementes Marcos Juvenal Fiori e o Gerente de 
Assistência Técnica Marcos Schlegel.

Os representantes das empresas detalharam o processo de 
produção. Na oportunidade, a Corteva e Cordius entregaram uma 

Profissionais 
participam de 
palestra motivacional

Copercampos e Corteva definem ações para 
multiplicação de sementes

Syngenta entrega placa em 
lembrança aos 50 Anos da 
Copercampos

placa em homenagem aos 50 Anos da Copercampos, destacan-
do a parceria com as empresas na comercialização de insumos e 
sementes.

De acordo com o pecuarista Emanuel Victor Rosa, a ração 
possibilitou um bom desenvolvimento aos animais. “Conse-
guimos engordar o gado a pasto sem precisar utilizar o con-
finamento no final de ciclo, então este método foi eficiente, 
reduzimos custos e tivemos um excelente ganho de peso e 
acabamento dos animais”.

Ao lado de seu pai, Emanuel conta com cria, recria e en-
gorda de bovinos, além de produzir grãos no verão. Com a uti-
lização do TIP e das Rações NutriCoper, o pecuarista visualizou 
boas oportunidades para a próxima temporada de engorda de 
animais a pasto.

Confira 
o vídeo:
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Queda de produção na safra de 
inverno. Culturas de verão também 
sofrem com estiagem
Copercampos estima queda superior a 25% na safra de inverno. Região de Campos Novos/SC 
registra chuvas muito abaixo da média.

Associado de Curitibanos/SC ganha Hilux. Cliente de Otacílio Costa é o felizardo do Polo 0km.

O fenômeno La Niña está atuando intensamente na região sul 
do Brasil e os períodos de estiagem causam perdas aos agriculto-
res desta região. Com o início das colheitas de trigo e culturas for-
rageiras na região de atuação da Copercampos, especialmente no 
Rio Grande do Sul e Alto Vale do Itajaí, a equipe do Departamento 
Técnico avalia que a produção deve ser de no mínimo 25% menor 
do que estimada no andamento da safra.

Na região de Campos Novos/SC, por exemplo, a precipitação 
pluviométrica está muito abaixo da média histórica. Segundo da-
dos da estação meteorológica automática de Campos Novos da 
Epagri/CIRAM, até o dia 20 de outubro, por exemplo, a precipita-
ção acumulada foi de 13,4 milímetros. Segundo os dados, o mês 
de outubro é historicamente o que tem maior volume pluviométri-
co em Campos Novos. 

De julho a outubro – até o dia 20/10 –, observando informa-
ções para a safra de inverno, foram 384,8mm. Na média histórica, 
seriam 772,6mm. 

Em Campos Novos, muitas áreas com trigo estão ainda em 
fase reprodutiva e enchimento de grãos e o déficit de água é visível. 
De acordo com o Gerente de Assistência Técnica da Copercampos, 
Eng. Agrônomo Marcos Schlegel, as áreas semeadas mais no cedo, 
devem ter uma produção melhor. “A falta de chuvas, especialmente 
no período de floração e enchimento de grãos do trigo, e também 
das culturas forrageiras, impactará muita na produção destas cul-
turas. Estimamos já, uma queda superior a 25% na produção de 
trigo. A colheita da cultura deve acontecer no início de novembro 
em nossa região, mas em avaliações já realizadas por nossa equipe 
técnica, constatamos que o grão não está se formando bem por 
falta de água para as plantas. Além do trigo, as aveias preta e bran-
ca e azevém, terão produção menor do que a estimada”. 

As culturas de milho e soja também estão sofrendo com o 
período de seca. O plantio de soja, por exemplo, que iniciou em 
outubro, parou e voltou somente no início de novembro. Houve re-
plantio de algumas áreas. “Nossos associados iniciaram o plantio 
de soja aguardando que estavam previstas, mas como elas não 
ocorreram, estes e os demais agricultores seguraram o plantio. 
As áreas implantadas estão sendo prejudicadas, pois as semen-
tes germinaram e precisam de água para se desenvolver. Já na 
cultura do milho, as plantas encontram-se em estádio até V8 e 
também estão sendo impactadas negativamente com a falta de 
chuvas. Alguns produtores tiveram que replantar a cultura da soja, 
causando perdas de insumos, sementes e gastos com máquinas 
e funcionários”, explica Marcos Schlegel.

Não há como estimar perdas em produtividade com as cultu-
ras de verão, porém, especialmente no milho, há perdas financei-
ras devido a aplicações de Nitrogênio. “Os produtores realizaram 
aplicações esperando as chuvas e com a falta desta, houve perda 
deste insumo, elevando os custos com a cultura”.

Com o clima seco, o manejo de dessecação de plantas da-
ninhas também foi afetado. Segundo o Eng. Agrônomo, a falta 
de umidade no solo, impossibilitou a aplicação de herbicidas para 
manejo de dessecação das áreas.

Vales-compras de R$ 2,5 mil:
• Francisco Petri;
• Ártico Tadeu Faé;
• Juvenil Moysés Dutra;
• Andrigo Zanette;
• João Vianei Kauling;
• Lucas de Almeida Chiocca;

No dia 07 de novembro, a Copercampos finalizou as promoções “Aniversário Premiado” e “Show de Prêmios” em comemoração 
ao cinquentenário da cooperativa, lembrado em 08 de novembro.

A promoção “Aniversário Premiado”, contemplou os associados que adquiriram insumos de fevereiro a novembro de 2020. Ao todo, 
foram distribuídos 51 prêmios (Uma Toyota Hilux 0km, 10 vales-compras de R$ 2.500,00 e 40 vales-compras de R$ 1 mil).

A promoção 
“Show de Prêmios 
– 50 Anos 
Copercampos” 
foi direcionada 
para clientes das 
Lojas, Posto de 
Combustíveis, 
Supermercados, 
Atacarejo e 
Restaurante & Café. 

Ao todo, foram 
distribuídos distribuídos 250 prêmios em cinco sorteios durante 
o ano. Neste último sorteio, foram distribuídos 50 prêmios, 
entre eles, um veículo VW Polo 0km e duas motocicletas.

CONFIRA OS GANHADORES:

Chaleira Elétrica Cadence: Maristela Fátima Leizat – 
Capinzal; Cleber da Costa Arruda – Otacílio Costa; Leonida 
Eggers – Capinzal; Leodeci Aparecida Neris da Silva –  
Campos Novos e Valdecir Nunes – Capinzal.

Churrasqueira Elétrica Grill: Eli de Fatima Fernandes – 
Otacílio Costa e Graciela Wiechorek Silva – Campos Novos.

01 Furadeira Impacto Skil: Ivaniel Tesck – Campos Novos/SC.

Vale-Compras no valor de R$ 200,00: Kamille Padilha de 
Campos Novos; Sandra Aparecida G. de Jesus – Zortéa; 
Cleonice da Silva P. Fagundes – Campos Novos; Luana 
Aparecida Devilla – Campos Novos; Jeferson Arcênio da 
Silva – Campos Novos; Valdeni Ribeiro Luiz – Campos Novos; 
Everton José Maria – Campos Novos; Karla Aparecida Kerber 
– Capinzal; Conceição Becker – Campos Novos.

Vale-Compras no valor de R$ 250,00: Bruna Mugnol 
– Campos Novos; Léa Salgado – Campos Novos; Ildo 
Dalpiva – Campos Novos; Marileia Sá Brito Maciel – 
Campos Novos; Deolinda Stefanes Menegaz – Campos 
Novos; Ivandina Aparecida Correa – São José do Cerrito; 

Copercampos finaliza sorteios das Promoções em 
comemoração aos 50 Anos

Aleksandra Schappo – Ituporanga; Sandra Aparecida Gavin 
Marques – Campos Novos; Jair Guzatti – Abdon Batista; 
Sebastião Paz de Almeida Junior – Campos Novos.

Cafeteira Três Corações Caffitaly Sistem: Neiva 
Aparecida da Silva – Campos Novos e Madeireira Schmitt 
Ltda – Campos Novos.

Serra Mármore GDC 150 Bosch: Silvana de Oliveira – Campos 
Novos. 

Cooktop Itatiaia, 5 bocas, a gás: Dagmar H. O. Franco – 
Jaraguá do Sul

Vale-Compras no valor de R$ 500,00: Sebastião Eloir 
Telles Barros – Barracão; Adriana A. de O. Batista – Campos 
Novos; Paulo Teles Gonçalves – Campos Novos; Marcio 
Roberto de Souza – Otacílio Costa; Volni Moreira – Abdon 
Batista; José D. Caetano – Zortéa; Charles Gomes – Campos 
Novos; Geovane C. Lindner – Campos Novos; Andreia 
Rodrigues – São José do Cerrito; Adriana Nícola – Barracão.

Fogão a Gás Ajinomoto Electrolux Branco: Giuliana 
Faversani – Campos Novos.

Motosserra Stihl MS 170, 30CM: Sandra Correia 
Spader – Campos Novos.

Lavadora Stihl RE 110 Alta Pressão: Marcos Aurélio Ramos 
de Almeida – Campos Novos.

Smart TV LG 43”: Clemair de L. dos Santos Dhein – Campos 
Novos.

Roçadeira Stihl FS 160 DM 305MM: Jakes Alfredo da 
Silva – Campos Novos.

Motocicleta Honda CG 160CC Start: Adelmo Davi Kremer 
– Campos Novos e Marcos Aurélio Ramos de Almeida – 
Campos Novos.

Automóvel Volkswagen POLO 1.6 MSI: Luís Ricardo 
Merten – Otacílio Costa.

• Odaner Finger;
• Ronnie Carlos Almeida Hoppen;
• Andrigo Zanette;
• Carlos Rafael Maciel.

Ganhador da Hilux: 
• Rogério Vilson Medeiros.

CONFIRA OS GANHADORES.
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Um legado de cooperação, valorização 
das pessoas e expansão

Em 08 de novembro de 2020, a Copercampos come-
morou 50 anos de fundação. De 1970 até hoje, muitas mu-
danças aconteceram. O agronegócio evoluiu e com ele, a 
cooperativa se aperfeiçoou. O que se vê entre os associados 
é um orgulho de fazer parte desta história repleta de con-
quistas.

A Copercampos cresce continuamente, graças ao com-
promisso, expertise e união de associados, gestores e fun-
cionários. Uma história construída por muitas mãos. Pesso-
as que se dedicam ao cooperativismo com amor, alegria e 
motivação, para fazer uma empresa de sucesso. 

Há muito o que comemorar e agradecer, especialmente 
aos sócios, que se unem para desenvolver uma agricultura 
sustentável e uma cooperativa forte. Em razão da pandemia, 
as festividades foram adiadas e devem acontecer em 2021. 
Mas em 07 de novembro, um dia antes do aniversário de 
fundação, houve uma comemoração especial com os sor-
teios das promoções Aniversário Premiado e Show de Prê-
mios. Ao todo, foram distribuídos 301 prêmios aos sócios e 
clientes, entre eles, dois veículos 0km – Uma Toyota Hillux 
e um VW Polo.

“Neste cinquentenário de sucesso, a Copercampos man-
tém na valorização das pessoas, o seu compromisso. Todo 
o crescimento, desde o primeiro armazém construído, até 

hoje, com mais de 70 unidades, foi possível porque os agri-
cultores acreditam em nossa forma de cooperar. Quando a 
diretoria investe em uma unidade, é porque existem pessoas 
que acreditam na cooperativa e querem crescer. Nos últimos 
anos, especialmente, ampliamos nossa área de atuação, di-
versificamos atividades, investimos em tecnologia e inova-
mos para termos ainda mais sucesso no agronegócio. Os 
50 Anos da Copercampos é repleto de histórias, conquistas 
e alegrias. Tenho orgulho em fazer parte e de contribuir para 
a construção desta maravilhosa cooperativa”, ressalta o Di-
retor Presidente Luiz Carlos Chiocca.

Fundada por 100 agropecuaristas da região de Campos 
Novos/SC em 08 de novembro de 1970, a Copercampos 
conta com mais de 70 unidades e está presente em 32 mu-
nicípios de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e agora Pa-
raná. São mais de 1.400 associados e 1.400 funcionários 
trabalhando diariamente para o desenvolvimento de uma 
agropecuária sustentável.

Nesta evolução constante da Copercampos, destacam-
se as atividades de produção de Cereais, Sementes -  com 
destaque para a soja, com um volume superior a 1,4 milhões 
de sacos a cada safra -, Suinocultura – com produção de 
mais de 500 mil suínos/ano -, Indústria de Rações, Super-
mercados, Atacarejo, Restaurante & Café, Lojas de produtos 

para casa, campo e lavoura, Posto de Combustíveis e Usina 
Fotovoltaica. 

“Nos últimos três anos, por exemplo, a Copercampos inau-
gurou diversas lojas, unidades de armazenagem de cereais, o 
Atacarejo, Restaurante, Usina Fotovoltaica, Granjas de Suínos 
e modernizamos a Indústria de Rações com a implantação 
de uma peletizadora. Diversificamos atividades, aumentamos 
a eficiência produtiva e estamos construindo um legado de 
oportunidades”, lembra ainda Chiocca.

Crescer com sustentabilidade, valorizando sempre as pes-
soas. Na Copercampos, isso acontece. A Copercampos é re-
conhecida por seus funcionários por ter uma gestão participa-
tiva e eficiente. Desde os anos 2000, a cooperativa conquista 
prêmios de pesquisa em gestão de pessoas, como da Revista 
Valor Carreira. “Já são 12 prêmios recebidos nesta pesquisa e 
ficamos honrados em estar à frente deste processo, sempre 
procurando valorizar nossa equipe profissional com progra-
mas de capacitação, ações de inovação e gestão participati-
va. A Copercampos completa 50 Anos ainda mais focada na 
gestão administrativa e de pessoas, pois é por meio de muitas 
mãos que nossa empresa se fortalece”, ressalta o Diretor Vice
-presidente Cláudio Hartmann.

Além de valorizar os funcionários, a cooperativa desenvol-
ve projetos sociais e de integração com a comunidade de todas 
as unidades. Por meio do projeto “Alegria de Viver – Revelando 
Talentos”, a Copercampos desenvolve ações educativas, cul-
turais e esportivas para crianças, jovens e idosos. O programa 
que iniciou em 2008, já atendeu mais de 20 mil pessoas de 
diversos municípios.

Expansão e faturamento recorde

A cada ano, a Copercampos eleva 
seus resultados financeiros e amplia 
sua área de atuação. Nos últimos anos, 
o faturamento ultrapassou a casa de R$ 
1 bilhão e neste ano de 2020, a expec-
tativa é de que o faturamento seja supe-
rior a R$ 2 bilhões. “Estamos próximos 
desta marca neste início de novembro 
e acreditamos que vamos chegar a um 
faturamento recorde de R$ 2,1 bilhões”, 
enfatiza o Presidente Chiocca.

Presente em 32 cidades, a Coper-
campos conta agora com uma unidade 
em Marmeleiro, no Paraná. “Estamos 
agora iniciando um trabalho no Paraná. 
Alugamos uma unidade em Marmeleiro 
e vamos atender os agricultores daque-
la região, com foco na valorização do 
agricultor para que possamos juntos, 
produzir mais, com qualidade e renta-
bilidade”, finaliza Chiocca.
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Nossa historia em fotos
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Rosnei Alberto Soder
Diretor Executivo da Copercampos

Júlio Alberto Wickert 
Diretor Executivo

Parabenizar a Copercampos é como comemorar 
o aniversário de um pai ou daquele amigo do cora-
ção, pois a Copercampos está em nossas vidas há 50 
anos, gerando empregos, renda e soluções viáveis para 
agricultura, realizando sonhos de muitas famílias Brasil 
afora. 

A Copercampos é uma empresa que incentiva 
seus funcionários a estudar, a crescer como pessoas 
e preza pela qualidade de vida, pela segurança física e 
financeira de seus funcionários, sócios e clientes.

Falar da Copercampos é muito fácil, pois ela é sinô-
nimo de força, sucesso, cooperação, luta e garra. São 
muitas mãos que vieram juntas há 50 anos com muita 
coragem semeando nesta terra não apenas semen-
tes, mas esperança, trabalho e dignidade para o nosso 
povo.

São mais de 70 filiais, atuando na área de cereais, 
sementes, agroindústria, supermercados, lojas agrope-
cuárias e postos de combustíveis. São mais de 1.400 
funcionários e mais de 1.400 associados gerando ren-
da para aproximadamente 8 mil famílias.

Nós honramos os que vieram antes e que constru-
íram essa linda história, que tiveram coragem de dar 
o pontapé inicial. Também não deixamos de investir 
em tecnologia, nos manter atualizados e sempre com 
o olhar voltado para o futuro, para que as futuras ge-
rações continuem gerando frutos desse trabalho lindo 
que vem sendo feito.

Como em toda história de vida, a Copercampos 
também passou por dificuldades, secas, intempéries 
climáticas, crises econômicas, trocas de lideranças, po-
rém se manteve firme no mercado, sempre honrando 
com seus compromissos e é respeitada em todo lugar 
que faz negócios pela credibilidade e confiança.  

Fico muito grato e feliz por ter tido o privilégio de 
construir uma trajetória de vida dentro dessa empre-
sa incrível e por fazer parte dessa história. Desde 27 
de março de 1995, quando vesti essa camisa, busquei 
me dedicar e atender a todos com responsabilidade. 
Acompanhei parte desta evolução da Copercampos e 
o que desejo a esta empresa e seus associados é saúde 
financeira, crescimento e que assim sigamos construin-
do por muitos longos anos essa linda história.

Fazer parte da história dos 50 anos da Copercampos 
me orgulha muito e muito tenho a agradecer. Comecei a 
laborar aqui em agosto de 1993. Para cá viemos com o 
desafio de melhorar muitos processos e sistemas, muitos 
destes até hoje ainda perduram com efetividade.

A minha história profissional aqui começou, pois recém 
formado recebi e aceitei o desafio de construir uma nova 
contabilidade, um sistema informatizado, dentre outras 
atividades, que diante dos recursos que tínhamos, conse-
guimos implementar e que ao meu julgamento com pleno 
êxito e efetividade. A cooperativa que me proporcionou as 
condições para que eu ampliasse meus estudos e me per-
mitiu a adquirir conhecimentos que hoje procuro aplicar 
dentro da organização, para termos cada vez mais uma 
empresa sólida e fortalecida. Me afastei presencialmente 
por algum tempo, e trabalhei em outras empresas, mas 
sempre estive presente com trabalhos específicos ou pelo 
acompanhamento das atividades e ações da cooperativa, 
agora de volta, com muito mais experiência estou empe-
nhado em construir uma empresa cada vez mais sólida. 

Por outro lado, todo este processo só foi possível por 
que sempre tive o apoio da Direção, atualmente nas pes-
soas do Sr. Luís Carlos Chiocca e o Sr. Cláudio Hartmann, 
como também todo o corpo de gerentes e assessores, e 
especialmente de todos os colaboradores que estão na li-
nha de frente do dia a dia da cooperativa. 

Da mesma forma a Copercampos concedeu-me a 
alegria de constituir uma família, que é alicerce de todo 
homem, onde ao final do dia buscamos o conforto e 
aconchego do lar, que nos fortalece para no dia seguinte 
enfrentar os novos desafios que o trabalho trará, por isso 
agradeço imensamente. 

Parabéns a Copercampos pelos seus 50 anos de exis-
tência com muito sucesso, extensivamente parabenizo os 
seus associados que são os verdadeiros donos desta em-
presa, aos conselhos de administração e fiscal, que nor-
teiam e fiscalizam as ações a serem seguidas, ao grupo 
gestor que são os executores das atividades necessárias 
para este sucesso alcançado, aos colaboradores que fi-
zeram com seus esforços a esta grande cooperativa, que 
reitero o orgulho de fazer parte. 

Parabéns Copercampos.

Uma linda história Orgulho de fazer parte

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho - 
SIPAT 2020 da Copercampos foi diferente e animada. Promo-
vida pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, 
a programação deste ano contou com palestras informativas e 
motivacionais sobre temas relacionados a rotina de trabalho, lazer 
e segurança, como por exemplo, utilização de celular no trabalho 
e em casa, segurança no trânsito com motocicletas, depressão, 
ansiedade e estresse e ações em caso de incêndio ou assalto.

A edição virtual da SIPAT 2020 também contou com um con-
curso de paródias “Solte sua Voz”. A ação foi um sucesso e com 
talento e criatividade, os funcionários demonstraram seu compro-
misso e admiração pela cooperativa, pois o tema do concurso foi 
“Segurança, cooperação e os 50 Anos da Copercampos”.

O 1º colocado na classificação e vencedor do concurso foi o 
Josmar dos Santos, com a Paródia “50 Anos na Estrada”. Em 2º 
lugar, ficaram os funcionários Gabriel Oliveira e Gustavo Henrique 
Ribas da Silva, com a Paródia “Minha Doce Copercampos” e em 
3º ficou Willian Vinicius Correia Pacheco, com a paródia “Coope-
ração”. Parabéns aos ganhadores e a todos os participantes.

De acordo com a presidente da CIPA, Maristela Vezaro, nes-
ta edição da Semana Sipat foi preciso inovar. “Organizamos uma 
programação on-line, com conteúdo gravado e disponibilizado 
em vídeos para os profissionais de todas as unidades. Um mode-
lo diferente, mas que atendeu a todos e com essa iniciativa, com 
informações úteis, acreditamos que teremos saúde e segurança 
em nossas vidas”.

SIPAT virtual 
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Diretores e gerentes da Copercampos receberam das mãos do 
RTV da Bayer para a região Jean Scalon, brindes em lembrança aos 
50 anos da cooperativa, lembrado em 08 de novembro. 

A Bayer, que está no Brasil há mais de 150 anos, é uma das 
mais importantes parceiras da Copercampos na comercializa-
ção de insumos e sementes, disponibilizando sempre, aos agri-
cultores, produtos de qualidade para a promoção de uma agri-
cultura sustentável.

Chiocca agradeceu a lembrança e ressaltou que as empresas 
parceiras contribuem muito para o sucesso da Copercampos. 
“Para chegar ao cinquentenário, a Copercampos contou com o 
apoio e trabalho de muitas pessoas e empresas. Ficamos orgu-
lhosos e honrados de estar a frente da cooperativa nesta data 
marcante e agradecemos sempre aos associados, funcionários 
e parceiros, por este trabalho em muitas mãos, para desenvol-
vermos uma agropecuária mais sustentável”.

Bayer entrega brindes 
comemorativo aos 50 Anos 
da Copercampos

Koppert entrega placa 

Sicoob CN entrega placa à Copercampos

SPRCN entrega placa 
em homenagem aos 50 
Anos da Copercampos

A Koppert, representada pelos CTV Glauco Matiolo e ATV Ali-
ne Zucco, realizaram em 06 de novembro, a entrega de uma pla-
ca aos Diretores, Presidente Luiz Carlos Chiocca e Vice-presidente 
Cláudio Hartmann em lembrança aos 50 anos da Copercampos.

Empresa parceira da cooperativa, a Koppert disponibiliza insu-
mos aos associados e clientes.

Os Diretores da Copercampos Luiz Carlos Chiocca e Vice
-presidente Cláudio Hartmann recepcionaram no dia 06 de no-
vembro, o Presidente do Sicoob Campos Novos Otávio Henrique 
Tessaro e o Diretor Administrativo e Financeiro Alexandre Delavi 
Faria.

Na oportunidade, os representantes do Sicoob entregaram 
uma placa comemorativa referente aos 50 Anos da Copercam-
pos. Chiocca, que é sócio fundador do Sicoob Campos Novos 
agradeceu a homenagem e ressaltou a parceria entre instituição 
financeira e cooperativa, apoiando sempre o agricultor.

O Sindicato de Produtores 
Rurais de Campos Novos – 
SPRCN, por meio do Presidente 
Luiz Sérgio Griss, realizou entre-
ga de placa comemorativa em 
lembrança aos 50 Anos da Co-
percampos. 

O Diretor Presidente Luiz 
Carlos Chiocca recepcionou 
Luiz Sérgio e recebeu o brinde. 
O Sindicato dos Produtores Ru-
rais conta com diversos agrope-
cuaristas associados da Coper-
campos e foi fundado em 1971.

Ela já está presente
Manejo de Tripes deve ser realizado o mais rápido possível. Praga pode causar perdas 
significativas em soja.

O clima seco propicia o desenvolvimento da tripes, espécies 
Caliothrips brasiliensis e Frankliniella sp. nas lavouras de soja da 
região. Pequena de tamanho, mas capaz de causar grandes danos 
na cultura, os tripes já reduziram o potencial produtivo da soja nas 
duas últimas safras e neste início de desenvolvimento da cultura, 
técnicos da Copercampos já identificam a presença da praga nos 
campos de produção.

Estes insetos atacam diferentes tecidos da planta, sendo co-
mumente encontrados na face inferior dos trifólios. Com hábito de 
perfurar tecidos para se alimentar, a evolução dos danos confere 
aspecto de raspagem, provocando uma descoloração, em algu-
mas situações quando presente este inseto têm a capacidade de 
transmitir vírus, a virose é denominada “queima-dos-brotos”, que 
afeta o desenvolvimento da planta.

Segundo o Professor, Consultor e Pesquisador Dr. Mauricio 
Paulo Batistella Pasini, estes insetos são mal voadores, porém, se 
dispersam muito bem pelo vento. Por características, essa praga 
se alimenta de diversas plantas, sendo polífaga, tendo na soja um 
ótimo hospedeiro. Em função da tripes o produtor nesta safra, es-
pecialmente, mudou sua percepção de visualizar a planta de soja. 

Pasini destaca que além da Caliothips, encontrada na safra 
passada, neste ano, a espécie Frankliniella tem sido encontrada 
em áreas acompanhadas do Rio Grande do Sul. “Às populações 
de Frankliniella estão maiores que Caliothrips até o momento”, 
resume.

O dano pode ser significativo sem manejo da praga. “É um in-
seto que não afeta número de vagens ou grãos, mas afeta o peso 
desse grão por reduzir a área fotossinteticamente ativa e com isso 
há uma menor conversão do fotoassimilado, tanto para colocação 
de óleo como proteína nos grãos”.

Quanto ao manejo, Dr. Mauricio Pasini ressalta que em estu-
dos realizados, o grande fator para controle está relacionado ao 
momento de aplicação. “O momento de entrada é que mais im-
pacta no controle, ou seja, não esperar a tripes de desenvolver, 
utilizando V3 quanto V8 como uma oportunidade para manejar a 

praga, pois ali ela estará estabelecida e vamos baixar essa pressão 
populacional. O período de maior importância para controle de 
insetos na cultura de soja é no vegetativo”, explica. 

A tripes tem três fases. Em ninfa ela se estabelece na planta, 
pré-pupa e pupa, a praga se desloca para o solo e depois de adulta 
ela volta à planta. “Os neonecotinóides principalmente no início de 
desenvolvimento da cultura tem uma boa eficiência em nossos 
estudos, mas não em situação de apaga-fogo, ou seja, em baixas 
densidades populacionais. Produtos à base de carbosulfan, feni-
trotiona e clorfenapir têm bons resultados. Até na situação de apa-
ga-fogo temos recomendado produtos à base destes princípios 
ativos. Produtos à base de Acefato também estão respondendo 
bem ao manejo desta praga.”, orienta Mauricio.

Segundo o professor, o conceito de tripes está relaciona ao 
sistema de manejo. “Tentar trabalhar cedo. É preciso sempre ter 
atenção a cultura antecessora, ou seja, aquele produtor que está 
trabalhando com aveia ou trigo, deve cuidar destas culturas, por-
que ali está começando a crescer a população de tripes que de-
pois vai infestar a cultura da soja. Estando no sistema, pode-se 
trabalhar o manejo desta praga na dessecação com inseticida”, 
lembrou ainda.
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A Copercampos promoveu nos dias 04, 05 e 06 de no-
vembro o, Workshop de Gestão Orçamentária para seus pro-
fissionais, entre eles, diretores, gestores e líderes de unidades, 
com o palestrante Luiz Roberto Clerc de Freitas, da Afferolab.

Foram estudados os conceitos de lucratividade, rentabilida-
de, custos e despesas, assim como as principais demonstra-
ções contábeis, a fim de elucidar estes temas que fazem parte 
do dia a dia do processo orçamentário.

Com exercícios e dinâmicas realizadas durante o treina-
mento os participantes debateram sobre as principais variáveis 
que afetam a realização do orçamento e puderam apresentar 
alternativas para reduzir estes impactos.

O Diretor Executivo Júlio Alberto Wickert comenta o resul-
tado do trabalho. “Os participantes foram unânimes ao elencar 
os principais desafios enfrentados na construção e realização 
do orçamento, principalmente em nossa área de atuação que 
sofre tanto com influências externas. Por outro lado, destaca-
ram-se nossas potencialidades e ficou evidente que conhece-
mos, não só os problemas, mas as soluções que podem contri-
buir para desenvolvermos um orçamento cada vez mais eficaz 
e assertivo”.

É diante de um cenário de incertezas e preocupações que 
se reforça ainda mais a necessidade de planejar com consciên-
cia, ressalta Júlio. “Temos buscado continuamente aprimorar 
o processo e qualificar nossa equipe para termos um plane-

jamento consistente e eficaz. Estamos desenvolvendo um tra-
balho sólido de gestão orçamentária para que a cooperativa 
continue a prosperar”.

Gestão orçamentária

Compre sua cesta
pronta ou se quiser
montamos uma
especial para você!
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A Copercampos promoveu em 29 de outubro, no Campo 
Demonstrativo, em Campos Novos/SC, o Tour Técnico sobre 
culturas de inverno. 

O evento direcionado aos técnicos e associados, membros 
do Comitê Tecnológico Copercampos, contou com a partici-
pação de pesquisadores e representantes das empresas OR 
Sementes, Biotrigo, Limagrain e Embrapa. 

Por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, 
este tour substituiu a tradicional Tarde de Campo de Culturas 
de Inverno. Na visita, os produtores rurais e técnicos avaliaram 
novidades em sementes trigo, além de ensaios de população, 
aplicações de fungicidas, adubação e aplicação de Nitrogênio.

Segundo coordenador do Campo, Eng. Agrônomo Fabrício 
Jardim Hennigen, neste Tour, os representantes das empresas 
parceiras, apresentaram informações sobre novas cultivares e 
de manejo, a fim de aumentar a rentabilidade e a produtividade 
das culturas de inverno adaptadas a região.

Copercampos promove Tour Técnico 
sobre culturas de inverno

Neiton Luiz Pasqualotto
Médico Veterinário

Maria Janete Dresch Devilla
Analista financeiro

“A Copercampos representa 40 
anos da minha vida, a minha 
história é aqui e em casa com a 
minha família! Tenho orgulho de 
prestar serviços para uma em-
presa que preza por qualidade e 
seriedade. É um sentimento de 
gratidão”.

“Estou na cooperativa desde 
1981. Foi aqui que realizei meus 
primeiros passos na vida pro-
fissional, trabalhei em diversas 
áreas, e ao longo destes quase 
40 anos acompanhei todo o 
crescimento e evolução desta 

cooperativa que é exemplo de cooperativismo e valorização 
de seus associados, funcionários e clientes. Eu como funcio-
nário me orgulho em fazer parte desta equipe e quero agra-
decer todas as diretorias, a todas as pessoas que deram a sua 
contribuição para que a Copercampos alcançasse o sucesso 
que tem hoje. Me orgulho em fazer parte dos colaboradores 
desta cooperativa, é um prazer poder falar de uma empresa 
como a Copercampos. Parabéns a toda a diretoria, colabora-
dores e associados pelos 50 anos de sucesso e realizações, 
que Deus proteja essa empresa e que possa sempre render 
bons resultados”.

Em comemoração aos 50 Anos, ouvimos alguns de nossos funcionários com mais tempo de serviços prestados à Copercampos. 
Confira os depoimentos:

“A minha ligação com a Coper-
campos vem de muito antes 
de ser funcionário. Meu pai foi 
associado, e nos períodos de 
férias do curso de medicina 
veterinária, eu sempre estava 
trabalhando e auxiliando nas 

atividades junto com meus irmãos. Em junho de 1984 eu 
fui contratado para que junto com os demais colegas, pu-
déssemos implantar uma bacia leiteira na região de abran-
gência da cooperativa, e anos mais tarde auxiliei no projeto 
para a implantação da suinocultura. Eu só tenho a agrade-
cer a cooperativa por me permitir este convívio com asso-
ciados, colegas de trabalho, clientes e fornecedores. Fiz e 
tenho muitos amigos aqui. Eu tenho muito orgulho de fazer 
parte desta cooperativa que para mim é como uma segun-
da família. Meus sinceros agradecimentos a toda a direção, 
a todos os colegas de trabalho, associados e clientes, Para-
béns Copercampos pelos seus 50 anos”.

“Em dezembro de 1979 iniciei 
minha história na Copercam-
pos, como recepcionista e tele-
fonista. Nestes 40 anos traba-
lhei em muitos setores, grande 
parte no Setor Financeiro. Aqui 
conheci muitas pessoas, algu-

mas das quais foram fundamentais para meu crescimento 
profissional e pessoal. Tenho imensa gratidão pelas opor-
tunidades que recebi, e sinto que meu esforço no traba-
lho sempre foi reconhecido e recompensado. Sou feliz por 
participar de todo o crescimento da cooperativa e por fazer 
parte desta família Copercampos”.

Marilete Pereira Gomes Godoy
Lider de Armazém

Nelson Cruz
Gerente Operacional

Eles fazem parte

“A minha história com a Co-
percampos começou quando 
ainda estava na faculdade, re-
alizei aqui na cooperativa meu 
estágio obrigatório e logo após 
concluir o curso de medicina 
veterinária recebi a oportunida-

de para começar a trabalhar na área. Já são 44 anos de 
trabalho, e eu só tenho a agradecer a todas as diretorias 
que passaram durante este período, por todas as oportuni-
dades que recebi e pela confiança em meu trabalho. Neste 
aniversário de 50 anos da Copercampos gostaria de pa-
rabenizar a cooperativa e agradecer pela oportunidade de 
também fazer parte desta história”.

Luiz Osvaldo Mello
Médico Veterinário
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