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O ano de 2014 está chegando ao seu final e o balanço pode ser consi-

derado como muito positivo para a Copercampos e seus associados. 
Neste ano superamos as expectativas e colhemos ótimos resultados, 

como por exemplo, o nosso faturamento que ultrapassou os R$ 900 milhões.
Em 2014 ampliamos a nossa rede de Supermercados, inauguramos duas 

lojas, uma no Bairro Aparecida em Campos Novos e outra no município de 
Otacílio Costa, investimentos que ultrapassaram os R$ 20 milhões. Entre outros 
pontos positivos podemos destacar também os programas de fidelização e 
bonificação de sementes e suínos, que distribuíram esse ano mais R$ 13 mi-
lhões aos associados como forma de reconhecimento por acreditarem na Co-
percampos e no cooperativismo. 

Investimos ainda em cursos e capacitações aos nossos funcionários melho-
rando a aprendizagem e qualidade dos serviços prestados pela Copercampos, 
resultado que nos proporcionou pela terceira vez seguida o 1º lugar na pesqui-
sa de gestão de pessoas realizada pela Revista Valor Carreira.

Apesar das condições climáticas instáveis, tivemos uma safra realmente 
muito boa, que trouxe resultados positivos aos nossos associados, tanto na 
produção de grãos quanto na multiplicação de sementes.

Temos muito o que agradecer a todas as empresas parceiras, fornecedores, 
associados e funcionários que participaram no sábado, dia 06 de dezembro, 
da confraternização realizada pela Copercampos. O evento novamente foi um 
sucesso, e esperamos todos vocês para que em 2015, possamos juntos come-
morar mais um ano com muita saúde, alegrias, e produtividade. Boas festas! 
Feliz e Abençoado 2015!

• 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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O Programa Caminhão Escola Básico da Fundação Adolpho Bósio de Edu-
cação no Transporte, (Fabet) que tem por objetivo preparar motoristas 
de caminhão iniciantes e sem experiência para o mercado de trabalho, 

chegou à sua turma de número 166. A formatura da turma, que contou com a 
participação de 30 alunos de todo o Brasil -, foi realizada no dia 24 de novembro 
no Auditório da Fabet em Concórdia (SC).

O programa contou com aulas teóricas e práticas realizadas na Fabet, os alunos 
passam por 15 dias de aulas teóricas e mais as aulas práticas supervisionadas na 
rodovia, acompanhados por um instrutor da instituição. Ao concluírem esta etapa, 
os alunos aprovados receberam um certificado de “Gestores de Unidade Móvel”.

A 166ª turma teve como Madrinha a Copercampos, cooperativa do município 
de Campos Novos/SC, referência no agronegócio brasileiro. A Copercampos apa-
drinha uma turma pela primeira vez e, de acordo com o coordenador de Transpor-
tes e Logística da Copercampos, Walter Daniel Siqueira Brandão, o convite foi rece-
bido com muita alegria. “Hoje os caminhões trazem muita tecnologia embarcada 

e o motorista tem que se aprimorar. E, se você tiver em seu currículo um curso da 
“Fabet” já está com 51% de chances de conseguir uma boa colocação no mercado 
de trabalho”, explica Walter.

Para a coordenadora de Treinamentos Carolini Aparecida Berlanda, partici-
pou do evento e agradeceu a oportuni-
dade em nome da diretoria, destacou a 
parceria entre a Copercampos e a Fabet 
que atuam há mais de um ano na quali-
ficação dos motoristas para o mercado 
de trabalho. “Trabalhar com a Fabet é es-
tar trabalhando com uma empresa séria, 
preocupada além de formar motoristas 
capacitados, formar profissionais com 
competência técnica, promovendo vidas 
e educação no transito”, ressaltou Carolini.

Copercampos apadrinha turma do programa 
Caminhão Escola Básico da FABET

A 166ª turma teve como Madrinha a Copercampos

Institucional •
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Núcleo Feminino encerrou atividades de 2014

União, respeito e paixão pelo trabalho no campo. Na Copercampos as 
mulheres estão presentes no cotidiano da cooperativa e lutam pelo de-
senvolvimento em suas propriedades e pelo sucesso do setor do agro-

negócio.  Para celebrar as ações desenvolvidas durante o ano 2014, cerca de 
cem mulheres integrantes do Núcleo Feminino da Copercampos participaram 
no sábado, 29 de novembro, das atividades de encerramento que ocorreram na 
Associação Atlética da Cooperativa (AACC).

Durante o evento duas palestras foram ministradas pelo instrutor Renato 
de Oliveira, e tinham como objetivo agregar valores e promover a participação 

feminina no agronegócio e na cooperativa, aprimorar talentos, estimular o com-
partilhamento na família, e a mulher como agente de resolução nos conflitos 
familiares, dar as bases do desenvolvimento da mulher através da integração e 
da cooperação. O evento contou com o apoio do Sescoop.

Para a coordenadora do Núcleo Feminino da Copercampos, Luciane Maria 
Batista Antunes, 2014 foi um excelente ano de atividades para o Núcleo. “A Co-
percampos oportunizou para as integrantes a participação de palestras e cursos 
que contribuíram para o crescimento pessoal e promoveram a iniciativa, integra-
ção e valorização da cooperação. Pois capacitando as mulheres buscamos o for-
talecimento da agricultura familiar”.  
Comentou Luciane.

O Núcleo Feminino Copercam-
pos tem como missão “Contribuir 
com a gestão da propriedade rural e 
da família, agregando conhecimen-
tos para aplicação prática, com inte-
gração e responsabilidade social.”

Cerca de 100 mulheres integrantes do Núcleo Feminino da Copercampos participaram do evento
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EPAGRI – SAFRA CATARINENSE – PREVISÕES PARA 2015

CÂMBIO – FOCUS – BACEN

USDA – SAFRAS DOS USA –  SOJA DE 2004 A 2016

USDA – SAFRAS DOS USA –  MILHO DE 2004 A 2016

Por CLEBI RENATO DIAS

CONAB – SAFRA BRASILEIRA  - PREVISÕES PARA 2015

Comentário elaborado no dia 09 de dezembro de 2014. 

AMIGOS LEITORES:
Nesse ano de 2014 na página de mercado agropecuário elaboramos vários 
comentários sobre o mercado de Soja, Trigo, Milho e Feijão, todos sempre 
almejando ajudar os produtores e parceiros com informações do momento 
para suas decisões nos seus negócios.

Para esse INFORME de DEZEMBRO de 2014, resolvemos fazer uma coleta 
de dados e ilustrar a nossa página com esse material com o intuito de au-
xilia-los numa análise vislumbrando o que poderá acontecer futuramente.
Assim pensando nas PERSPECTIVAS PARA 2015, apresentamos abaixo os di-
versos números que movimentarão o AGRONEGÓCIO. 
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A Bonificação de Sementes da Copercampos é mais um diferencial de 
valorização do associado e do compromisso em produzir qualidade. E 
para incentivar ainda mais o trabalho, a Bonificação de Sementes dis-

tribui a cada ano, um valor adicionado a cada saco de semente de soja e trigo 
produzido nas regiões de atuação da empresa.

Para retribuir a dedicação dos associados na multiplicação de sementes de 
trigo e de soja, a Copercampos realizou o tradicional evento de distribuição da 
bonificação na sexta-feira dia 28 de novembro, no Salão Paroquial em Campos 
Novos. Neste ano, a Bonificação de Sementes foi distribuída a 347 associados 
multiplicadores e o valor de R$ 9.642.525,00 e é recorde do programa.

“O programa é mais um diferencial de valorização do associado e do com-
promisso em produzir qualidade. O emprego de alta tecnologia aplicada no 
campo traz resultados aos agricultores e também a cooperativa”, ressalta o Di-
retor Presidente Luiz Carlos Chiocca.

O programa de Bonificação de Sementes iniciou na Copercampos em 1977 

e permite uma renda extra aos associados da nossa cooperativa salienta o Di-
retor Executivo, Laerte Izaias Thibes Júnior.

Já o Diretor Executivo, Clebi Renato Dias, apresentou aos produtores os 
números obtidos pela Copercampos até o final de novembro, que segundo 
ele já ultrapassam os R$ 900 milhões. “A expectativa para 2015 é de que iremos 
alcançar a casa do bilhão”, destaca.

Ainda durante a solenidade o Engenheiro Agrônomo da Copercampos, Fa-
brício Heninng apresentou aos produtores, informações relacionadas à ocor-
rência e combate ao Carrapicho – Xanthium strumarium L.

O evento contou também com a Participação do Diretor Vice-presidente 
da Copercampos, Cláudio Hartmann e do Gerente Técnico e Insumos, Edmil-
son José Enderle (Chu), que destacaram a bonificação de sementes, como mais 
um diferencial da Copercampos, para valorizar aqueles que trabalham e dedi-
cam-se a multiplicação de sementes de soja e trigo, parabenizando a todos 
pelo excelente trabalho realizado.

• Bonificação de Sementes

Copercampos distribuiu mais de R$ 9,6 milhões 
na Bonificação de Sementes

Diretor Presidente da Copercampos Luiz Carlos Chiocca Diretor Vice-presidente da Copercampos, Cláudio Hartmann

347 associados multiplicadores receberam mais de R$ 9,6 milhões
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Mais um fim de ano se aproxima e a Copercampos em ritmo de come-
moração e agradecimento, realizou no sábado dia 06 de dezembro, 
sua tradicional festa de confraternização entre associados e familiares, 

conselheiros, diretores e parceiros da cooperativa.  Este ano o evento bateu re-
corde de público e reuniu cerca de 3 mil pessoas no Parque Ambiental Ernesto 
Zortéa, em Campos Novos.

O diretor Vice-presidente da Copercampos Cláudio Hartmann, abriu o even-
to e destacando a presença de todos, desejando um Feliz Natal e que o no ano 
de 2015, possam estar todos juntos comemorando e agradecendo por mais uma 
excelente safra.

Já em seu discurso o Diretor Presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chioc-
ca, destacou a importância do trabalho realizado pelos produtores e suas famí-
lias, assim como os ótimos resultados que a Copercampos juntamente com seus 
associados, clientes, empresas parceiras e funcionários conseguiram alcançar no 
ano de 2014. “Estamos encerrando mais um ano de atividades, onde com muita 
luta, coragem e determinação conseguimos vencer desafios e alcançarmos nos-
sos objetivos, quero agradecer a cada associado e seus familiares pela confiança 
e dedicação à Copercampos.” 

Na oportunidade Luiz Carlos Chiocca, cobrou das autoridades políticas pre-
sentes no evento, uma solução para a lei que obriga os agricultores que transi-
tam com tratores e máquinas agrícolas nas estradas a emplacá-las a partir de ja-
neiro de 2015. “É um absurdo sustentar a cobrança para ferramentas de trabalho 
no campo como se fossem carros de passeio. É mais uma forma de meter a mão 

no fundo do bolso daqueles que produzem alimentos e sustentam a economia 
do país”, lamentou.

Em defesa dos produtores o Deputado Federal Valdir Colatto, adiantou que 
vai seguir trabalhando para evitar a cobrança sobre os produtores rurais. “Ainda 
tem alternativas. Vamos articular com o Contram para que prorrogue a entrada 
em vigor dessa medida, de modo a termos tempo de votar um decreto legisla-
tivo que impeça essa situação. Caso contrário vamos tomar as ruas das cidades 
com as máquinas agrícolas e promover um verdadeiro “Emplacaço”, ressaltou.

Ainda durante o evento Diretor Presidente da Copercampos, Luiz Carlos 
Chiocca e o Secretário de Agricultura e da Pesca, Airton Spies assinaram o ter-
mo de compromisso do Programa Armazenar entre o Governo do Estado e a 
Copercampos. “O objetivo visa diminuir o déficit de armazenagem de grãos e 
frutas no Estado, disponibilizando conjuntos para armazenagem, construindo 
instalações para armazenagem, armazéns comunitários e estimular a iniciativa 
privada - cooperativas, para investirem no aumento da capacidade de armaze-
nagem”, explicou Spies.

O Secretário da 8ª SDR Vilibaldo Schimid, o Prefeito Nelson Cruz, Romildo Ti-
ton, Deputado Estadual e Presidente da Assembleia Legislativa, o Secretário de Es-
tado da Casa Civil, Nelson Serpa, Paulo Von Dokonal, diretor de Cooperativismo e 
Agronegócios de Santa Catarina e o Presidente da CIDASC, Enori Barbieri, também 
destacaram a força da Copercampos e o papel dos produtores rurais no desenvol-
vimento de Santa Catarina e do país. No final da solenidade o Padre Alcides Ango-
nese fez uma oração de agradecimento ao excelente ano que está se encerrando.

• Confraternização

Almoço de confraternização da Copercampos 
reuniu cerca de 3 mil pessoas

Este ano o evento bateu recorde de público e reuniu cerca de 3 mil pessoas
no Parque Ambiental Ernesto Zortéa, em Campos Novos

Diretor Presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca
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Diretor Vice-presidente da Copercampos Cláudio Hartmann Secretário da 8ª SDR, Vilibaldo Erich Schimid

Termo de compromisso do Programa Armazenar foi assinado durante o evento

Secretário de Estado da Agricultura e Pesca, Airton Spies

Prefeito de Campos Novos, Nelson Cruz

Diretor de Cooperativismo e Agronegócios de SC, Paulo Von Dokonal

Presidente da ALESC, Romildo Titon Deputado Federal, Valdir Colatto

Secretário de Estado da Casa Civil, Nelson Serpa
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Há 16 anos o Prêmio Empreendedor José Paschoal Baggio reconhece as 
empresas da Serra Catarinense que se destacam durante o ano. Em-
bora o Prêmio use o critério de geração de Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços (ICMS) adicionado, as homenageadas também se 
destacam pela inovação, investimento e criatividade.

E a Copercampos, com unidades em Anita Garibaldi, Capão Alto, Campo Belo 
do Sul, Coxilha Rica, Curitibanos e Otacílio Costa foi homenageada por atuar di-

retamente no desenvolvimento econômico e social dos municípios. No evento, 
Jocelito Mattos e Flávio da Silva, da Filial 32 representaram a Copercampos.

Referência para o setor econômico em Lages e região. Assim é o Prêmio 
Empreendedor José Paschoal Baggio, que chega à sua 16ª em 2014. Ao todo, 
55 empresas recebem homenagem, em evento de gala, que aconteceu na noi-
te de 20 de novembro, no Clube Caça e Tiro.

Os Integrantes do Comitê Tecnológico da Copercampos estiveram reu-
nidos no dia 26 de novembro para avaliar e discutir o fechamento da 
safra das culturas de inverno e as variedades para a próxima colheita.

Entre outros assuntos debatidos estavam a safra de verão, dessecação e 
controle de pragas no milho e as medidas preventivas adotadas pelos produ-

tores. Ainda durante encontro, Jonathan Hartmann foi escolhido para assumir 
o cargo de presidente do Comitê.

O Comitê Tecnológico da Copercampos é formado por técnicos em agro-
pecuária, Engenheiros Agrônomos e associados da Copercampos, com supor-
te do Departamento Técnico.

Copercampos recebeu Prêmio Empreendedor José 
Paschoal Baggio

Integrantes do Comitê Tecnológico 
realizaram reunião

Prêmio foi entregue a Flávio da Silva, da Filial 32
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Safra de trigo se mantém dentro da 
expectativa na região

Com a finalização da colheita das culturas de aveia, cevada e trigo o Departa-
mento Técnico da Copercampos elaborou um levantamento parcial da pro-
dutividade obtida nas áreas dos associados à cooperativa em Campos Novos. 

De acordo com o Engenheiro Agrônomo, Marcelo Luiz Capelari, o rendimento 
médio do trigo foi de 60 sacos por hectare, número próximo ao estimado. Já a 
cultura de aveia ficou em média de 1.300 kg/ha, azevém 650 kg/ha e cevada 55 sa-
cos/ha. Segundo Marcelo Luiz Capelari, esta safra com o clima atípico favoreceu a 
perda de produtividade principalmente na colheita da cevada. “Durante esse ano 
tivemos meses com altos volumes de chuva e a água em excesso comprometeu 
a qualidade dos grãos. Além disso tivemos ocorrências de granizo e vento, o que 
também influenciou diretamente para a quebra nessa cultura”, salientou.

Colheita
A colheita das culturas de inverno segundo o Engenheiro Agrônomo da Co-

percampos, Marcelo Luiz Capelari, ocorreu dentro do previsto. “O tempo e o clima 

favoreceram para o bom andamento da colheita, porém a previsão de rendimento 
ficou um pouco abaixo, no entanto os produtores usaram de boa tecnologia na 
implementação destas culturas”, afirma.

Próxima safra
Marcelo Capelari destaca também que a expectativa para a próxima safra é 

que a área de trigo plantada seja mantida. “Acreditamos na manutenção da área 
de trigo plantada na região de Campos Novos. As condições climáticas e o Merca-
do Agrícola devem favorecer para que isso ocorra”, informa.

Qualidade das sementes de trigo
Conforme o Engenheiro Agrônomo da Copercampos, Marcos Schlegel, a qua-

lidade das sementes de trigo está dentro dos padrões de comercialização da coo-
perativa. “O produtor fez um bom manejo e manteve a qualidade, a expectativa é 
que sejam comercializadas nove cultivares de trigo para o próximo ano”, ressalta.

Rendimento médio do trigo foi de 60 sacos por hectare

Safra 2014 •
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Desenvolvido para facilitar a identificação dos associados a Copercam-
pos está entregando o Cartão do Associado. Além de facilitar a identi-
ficação, o objetivo do Cartão do Associado é a atualização do cadastro 

e de endereços, agilizando também o envio de correspondências e convites 
dos eventos promovidos pela cooperativa.

Para a aquisição do Cartão do Associado é necessário que o associado 
compareça em uma das unidades da Copercampos ou no setor financeiro na 
matriz em Campos Novos, para realizar a atualização do cadastro. Será neces-
sário levar uma foto 3x4. Lembrando que para os próximos eventos será soli-
citado a apresentação do Cartão do Associado para identificação. Para mais 
informações entrar em contato pelo telefone 49- 3541-6025 falar com Eliane.

Cartão Associado Copercampos

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

13/12 Casiano Jorge dos Santos Anita Garibaldi
13/12 João Acácio Kauling Bom Retiro
13/12 Altair José Rosseti Junior Capinzal
15/12 Dirceu Kemer de Souza Brunópolis
15/12 Airton Luis Xavier Turek Contenda
15/12 Celio da Silva Santos Barracão
16/12 Alfredo Bilck Campos Novos
16/12 Albino Bernardi Campos Novos
17/12 Macir Zanin Ibiam
17/12 Joanete de Fatima Tesser Campos Novos
17/12 Amanda Einsfeld Erval Velho
18/12 Olimpio Durigon  Campos Novos
18/12 João Batista Ramos de Almeida Campos Novos
18/12 Marcio Passos Moraes Campo Belo do Sul
18/12 Volnei Carafa Erval Velho
19/12 Ademir Bernardi  Campos Novos
19/12 Vitorino Tormen  Brunópolis
19/12 Arone Antônio Darold Campos Novos
19/12 Gediel Bennert Braço do Trombudo
21/12 Josmar de Souza Campos Novos
22/12 Josemar Fontana São José do Ouro
23/12 Amilton Bernardi Campos Novos
23/12 David Mocelin Abdon Batista
23/12 Jennifer Cristine Belotto Capinzal
24/12 Carlos Ricardo Mocelin Campo Belo do Sul
25/12 Domingos Trevisol Campos Novos
25/12 Darci Nicolau Berwig Campos Novos
25/12 Natal Alberti Tangará
25/12 Aracelis Maria Borges Campo Belo do Sul
25/12 Ivo Justino Bettoni Erval Velho
25/12 Gilson Tomazi Monte Carlo
26/12 Expedito Crippa Ouro
26/12 Aline Zanatta Campos Novos
28/12 Vicente Geronimo Bortoli  Abdon Batista
29/12 André Becker Campos Novos
29/12 Anildo Possera Tangará
29/12 Jorge Luiz Ferreira Curitibanos
30/12 Ibrain Alves Sampaio Campos Novos
30/12 Angelin Rosseti Capinzal
30/12 Mario Haag Frei Rogerio
30/12 Darli Luiz Belotto Capinzal
30/12 Luis Antonio Zanatta Campos Novos
30/12 Maria Estela Becker Campos Novos
31/12 Vergilio Salvio Borges Campo Belo do Sul
31/12 Nedio Calegari Campos Novos
01/01 Loreni Lourdes Piroli Campos Novos
01/01 Jandir Rodrigues Pontão
01/01 Alseu Cole Campos Novos
02/01 Sizenando de Almeida Maciel Curitibanos
02/01 Itamar Salmoria Campos Novos

02/01 José Thieres Alves Ribeiro Brunópolis
02/01 Renato Jamir Pauletti  Tangará
02/01 Enesio Guesser Abdon Batista
03/01 Altair Luiz Rigo Campos Novos
04/01 Moyses Antunes Maciel Campos Novos
04/01 Aparicio Alves Ferreira Brunópolis
04/01 Anor José Doarte Campos Novos
04/01 Claudimiro José Paganini Campos Novos
04/01 Marcos Roberto R. Biston Curitibanos
04/01 Eberson Mello  Campos Novos
04/01 Hermann Hartmann Campos Novos
05/01 Nelly Ko Freitag Curitibanos
05/01 Lauri José Gonçalves Campo Belo do Sul
05/01 Valdir Dogenski Vargem
05/01 Nelci Francisco de Souza Otacílio Costa
06/01 Joanir Antônio Zanela  Brunópolis
06/01 Lucas Danieli Barracão
08/01 José Ferreira Gomes Sobrinho Brunópolis
08/01 Itamar Roque Guarda Cerro Negro
09/01 Leonir Cesca Agua Doce
09/01 Itacir Donizete Ribeiro Celso Ramos
09/01 Ademar Bressan Filho Erval Velho
09/01 Itamara da Silva Guarda Cerro Negro
10/01 Pedro Salvador da Rocha Capinzal
10/01 Antônio Klein Campos Novos
10/01 Sady Dutra Campos Novos
10/01 Carlos Possera Ibiam
10/01 Aldizir Carlos Tessaro Campo Belo do Sul
10/01 Leziane Rakelli Teixeira Campos Novos
11/01 Valdomiro Junior Scapini Campos Novos
11/01 Alexandre Cristiano Markus Capinzal
12/01 Romualdo Pedro Scalabrin Barracão
12/01 Pedro Pinto Ribeiro Lages
12/01 Iara de Farias Curitibanos
12/01 Celso Andolfatto Erval Velho
12/01 Pedro Augustinho Danielli Barracão
12/01 Nelson Antônio Kern  Brunópolis
13/01 Olário Chiamolera Campos Novos
13/01 Levir Oscar Pegoraro Campos Novos
14/01 Rita De Cassia Iacobucci São Paulo
14/01 Celso Gheller Campos Novos
14/01 Adriano Dalavechia Campos Novos
14/01 Cleviston Luiz Dorini Capinzal
14/01 Dara Aparecida Valencio Mello Campos Novos
15/01 Sebastião Nunes dos Santos Brunópolis
15/01 Luiz Odilon Teixeira  Campos Novos
15/01 Aldori Morganti Ibiam
15/01 João Neto Reginato  Erval Velho
16/01 Diego Marinho Curitibanos

• Variedades

Ingredientes:
- 1 peça de lombo suíno
- 200 gramas de mozarela 
- 2 colheres de sopa de mostarda
- 200 gramas de cebola de 
cabeça miúda 
- 500 gramas de batatinha miúda 
- 6 tomates

Tempero:
- 1 tablete de caldo de galinha
- 1 colher de sopa de sal com alho

Coroa de Lombo
- Meia xícara de água
- Alfavaca a gosto
- Meia xícara de vinho branco seco

Modo de Preparo:
1 - Limpe bem o lombo e tempere-o. 
Corte em fatias de 01 centímetro mais 
ou menos sem enfiar a faca até o fim, de 
modo que as fatias não fiquem separa-
das e sim, ligadas entre si.
2 - Com a mozarela fatiada, unte-as com 
a mostarda em forma de coroa e colo-

que entre as fatias de lombo. 
3 - Arrume tudo em forma de co-
roa, num pirex baixo e redondo, 
untado com manteiga.
4 - Descasque e escalde as 
cebolas. 
5 - Escalde os tomates na água 
fervendo e retire as peles.
6 - Coloque as cebolas e os tomates no centro do pirex e polvilhe os tomates com sal. 
Leve ao forno quente até assar a carne, durante mais ou menos 01 hora.
Sugestão: Pode colocar batatinha miúda passada na manteiga ou fazer um molho 
com caldo de galinha e ervilha passando na manteiga.
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Copercampos realizou o 5º Encontro 
com participantes do Projeto Alegria de Viver

Institucional •

Com o objetivo de despertar nas crianças, habilidades em diversas áreas e 
formar assim, jovens comprometidos e conscientes com sua saúde, edu-
cação, amizade e união, princípios do cooperativismo, a Copercampos, em 

parceria Prefeitura Municipal de Campos Novos, através da Secretaria de Educa-
ção e Cultura apoia diversos projetos sociais em Campos Novos e para celebrar 
as ações e conquistas do ano 2014 promoveu o V Encontro do projeto “Alegria de 
Viver – Revelando Talentos”.

O evento realizado no dia 19 de novembro na Associação Atlética Copercam-
pos (AACC), foi organizado pelo Setor de Treinamentos e Desenvolvimento, res-
ponsável por coordenar as ações sociais e reuniu mais de 200 crianças e adultos, 
que participam dos projetos: Canto da Melhor Idade, Clube de Xadrez, Dança, 
Judô, Futsal, Música na Escola, Programa Coperjovem, além de alunos do Projeto 
Dança Invernada Artística da Associação Sócio Cultural das Mulheres Cavalarianas 
de Campo Belo do Sul.

O Diretor Presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca, comemorou os re-
sultados e destacou os objetivos da Copercampos com os projetos sociais. “Atra-
vés destes programas a Copercampos investe no cooperar e no fazer o bem. Os 
projetos estimulam as crianças visando o sucesso. Nosso compromisso é educa-
cional e social”, salienta Chiocca.

Já o Diretor Vice-presidente da Copercampos Cláudio Hartmann esteve con-
ferindo as apresentações artísticas e elogiou o trabalho desenvolvido pelos pro-
fessores e diretores no trabalho de inclusão esportiva e cultural com as crianças.  
“Com os projetos sociais, a Copercampos demonstra sua responsabilidade com a 
comunidade de Campos Novos. Estas ações tem o objetivo de estimular as crian-
ças para que elas tenham mais oportunidades e melhor qualidade de vida através 
de atividades esportivas e culturais.”, ressaltou Cláudio Hartmann.

Mais de 200 crianças e adultos participaram das atividades de encerramento
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Foi realizada no dia 24 de novembro a 44ª reunião da Câmara Setorial 
da Cadeia Produtiva de Culturas de Inverno. A reunião realizada na sede 
da OCB, em Brasília, contou com a presença dos diretores da ACEBRA 

Vicente Barbiero e Roberto Queiroga. O Diretor Executivo da Copercampos, 
Clebi Renato Dias, também participou do encontro e representou a Organi-
zação das Cooperativas Brasileiras (OCB) e as Cooperativas de Santa Catarina 
através Ocesc.

O presidente da Câmara Setorial das Culturas de Inverno, Flávio Turra, abriu 
o debate. Na oportunidade o representante da Conab, Paulo Magno, fez a ava-
liação do mercado. Segundo Magno, na contagem mundial dos quatro princi-
pais grãos (milho, arroz, soja e trigo), a produção de trigo equivale a 29%. No 
Brasil, esse montante equivale a 3,8%. “Vemos que da produção nacional, 91% 
é de milho e soja”, assegurou. Oscilações fortes de produção mundial têm leva-
do a um movimento de estoques de trigo bastante significativo. “A última esti-
mativa do USDA prevê 713 milhões de toneladas de consumo mundial de trigo. 
Isso elevou o estoque de passagem, pois está forçando uma queda de preços.”

Até o momento, a Conab realizou oito leilões de Pepro, com oferta de 1,25 
milhão de toneladas, das quais foram vendidas 712 mil toneladas. Em relação 
ao Pepro e ao PEP, Roberto Queiroga afirmou que o programa não está atin-
gindo resultados satisfatórios. “Os leilões estão com baixa adesão e acho que 
isso reflete como esse programa não está conseguindo atingir todo o poten-
cial que ele poderia. Isso se deve porque alguns agentes da cadeia como, por 
exemplo, os cerealistas, que estão fora do Pepro”, alertou. Queiroga afirmou 
que está sendo proposta na Secretaria de Políticas Agrícola uma medida para 
que as cerealistas, por meio de uma procuração, possam operar para seus 

clientes. “Os produtores não estão indo atrás do programa e isso pode estar 
sendo o causador da baixa adesão nos leilões.”

Seguindo a pauta, Flávio Turra, apresentou as propostas de políticas públi-
cas para a triticultura nacional, referentes à safra 2015. Foram elaboradas su-
gestões envolvendo apoio à comercialização e preços mínimos, salvaguardas 
às importações de trigo, qualidade, vigilância sanitária, legislação de cabota-
gem, financiamento de custeio, seguro de produção, tributação, atividades de 
suporte à produção do trigo e propostas relacionadas à aveia, cevada, triticale 
e centeio.

Durante a reunião foi anunciado que o PEP será restruturado. “A CGU re-
comendou que a Conab adotasse critérios de fiscalização para melhorar o 
instrumento. Ele não foi suspenso”, garantiu a representante do Ministério 
da Fazenda. Queiroga assegurou que cabe à Câmara de Culturas de Inverno 
se manifestar com mais firmeza sobre este tema. “Precisamos de um capítulo 
específico ou de um documento exclusivo pedindo para que a Conab ou o 
Mapa se pronunciar urgentemente sobre a volta do instrumento.” Acontece-
rão algumas mudanças e a promessa é que o instrumento volte em meados de 
fevereiro de 2015. Além disso, também foi sinalizado de que a Acebra poderá 
ser incluída no Pepro. A Acebra por sua vez irá acompanhar e possivelmente 
por meio de grupo de trabalho.

  Esta foi a última reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de 
Culturas de Inverno em 2014. Segundo o Mapa, há a intenção por parte do 
Ministério de retomar o PEP como instrumento de comercialização da safra. 
Quanto ao Pepro para as cerealistas, o assunto será debatido internamente 
para se buscar uma solução jurídica ao tema.

Durante o encontro foram elaboradas sugestões envolvendo apoio à comercialização e preços mínimos

Diretor Executivo da Copercampos participou de 
debate em Brasília sobre Culturas de Inverno
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Com o objetivo de padronizar a assistência técnica e aprimorar a organiza-
ção dos Dias de Campo Copercampos o Engenheiro Agrônomo, Fabrício 
Jardim Henning, assumiu no mês de novembro a função de Consultor 

Técnico dos eventos realizados no Campo Demonstrativo da Matriz e Áreas Ex-
perimentais da Filiais da Cooperativa, prestando suporte e auxilio nos desenvolvi-
mentos de pesquisas e testes relacionados com as culturas produzidas nas regiões 
de atuação da Copercampos, além de manter os técnicos envolvidos sempre atu-
alizados e informados.

O assessoramento segundo Fabrício, irá também melhorar o acompanhamen-
to e manter o padrão na implantação das áreas experimentais e elaboração dos 
Dias de Campo nas unidades. “Antes os materiais eram encaminhados através da 
Matriz de Campos Novos, agora a equipe técnica do Campo Demonstrativo irá 
prestar um melhor auxilio na realização desses eventos que aproximam o produ-
tor das inovações tecnológicas e das soluções do agronegócio, visando o desen-
volvimento econômico, social e ambiental”, ressalta.

O Engenheiro Agrônomo da Copercampos, Fabrício Jardim Henning, avalia a 
indicação para assumir o cargo de Consultor Técnico como positiva e agradece o 
voto de confiança da direção da Cooperativa. “A minha indicação ao cargo é sinal 
de que a Copercampos está crescendo e investindo cada vez mais na busca por 
resultados positivos aos associados. Aproveito a oportunidade e agradeço a toda 
equipe de diretores e conselheiros pelo voto de confiança em meu trabalho”.

Em Campos Novos o Dia de Campo Copercampos se consolidou como o maior 
evento de difusão de tecnologias da região do planalto-sul catarinense. Os Dias 
de Campo também são realizados nas filiais dos municípios de Brunópolis, Bom 
Retiro, Campo Belo do Sul, Curitibanos, Fraiburgo, Ituporanga, Otacílio Costa e São 
José do Ouro (RS).

A Copercampos realizou no dia 03 de dezembro o jantar de bonificação 
e confraternização com os produtores de suínos integrados. No evento 
que foi realizado na Associação Atlética (AACC) foram distribuídos mais 

R$ 1,1 milhão para 86 produtores associados à cooperativa.
Durante o encontro o Gerente Agroindustrial da Copercampos, Lucio Marsal 

Rosa de Almeida, apresentou os números do setor de suinocultura da coopera-
tiva e destacou os resultados positivos em 2014. “Nos últimos anos o setor de 
suinocultura enfrentou muitas dificuldades, mas com o apoio direto da direção 
da Copercampos e a persistência dos produtores conseguimos superá-las. Este 
ano temos muito o que comemorar, o preço do suíno está estável e o setor está 
em constante crescimento”.

Para o Diretor Vice-presidente da Copercampos, Cláudio Hartmann, a par-
ceria entre a cooperativa e os produtores de suínos tem obtido resultados 
positivos nos últimos anos e é fundamental para a consolidação de bons re-
sultados. “Temos que destacar a união entre a cooperativa os produtores as-
sociados, pois contamos com 90% dos nossos suínos rastreados e isso é muito 
importante para a exportação da carne e fundamental para o crescimento da 
Copercampos e principalmente dos associados”, salienta Cláudio Hartmann.

Já os Diretores Executivos da Copercampos, Laerte Izaias Thibes Junior e 
Clebi Renato Dias destacaram a importância da qualidade na produção de suí-
nos e as vantagens dos programas de bonificação da Copercampos.

Copercampos passa a contar com Consultor Técnico

Produtores Integrados da suinocultura 
receberam bonificação

Engenheiro Agrônomo da Copercampos, Fabrício Jardim Hennigen
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Natural do município de Herval D’Oeste o criador de suínos e integrado 
da Copercampos, Sergio Scalsavara reside atualmente na localidade 
Fazenda Postinho, interior de Campos Novos. Sergio é casado com Dir-

ce Marise Kirst Scalsavara e pai de cinco filhos. Nesta edição do Jornal Coper-
campos você acompanha um pouco da história desse produtor.

Início das atividades
“Atuo com suínos desde a minha infância. Quando vim para Campos Novos 

dei um tempo na produção. Mas há vinte anos comprei um sítio e desde então 
voltei a criar suínos. Na época comecei com uma pocilga com 450 suínos, hoje 
eles somam 3 mil e 600”.

Estrutura
“Também quero destacar a estrutura das pocilgas, que através de orien-

tações dos técnicos da Copercampos, hoje obedecem a todas as normas de 
exportação. Disponho ainda na propriedade de uma câmara fria para arma-

zenagem de cadáveres de suínos. Esta câmera fria é autorizada pela Fatma, 
proporciona facilidade no manejo da propriedade, oferece uma destinação 
correta e menos riscos ao meio ambiente’.

Apoio da Copercampos
Só tenho a agradecer a parceria com a Copercampos, pois foi fundamental 

para o incremento da minha renda e o desenvolvimento da produção. A coo-
perativa conta com técnicos capacitados que sempre estão dispostos a ofere-
cer o auxílio que necessito. Minha expectativa daqui frente é a mais positiva 
possível.

Associado do Mês

Sergio Scalsavara 
Campos Novos - SC
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No dia 13 de novembro a Copercampos através da Filial 45 – Ituporanga, iniciou os testes com as cul-
turas da soja e do milho em áreas de várzea de arroz.  Este trabalho tem como objetivo identificar 
os materiais mais adaptados a esta condição de cultivo, buscando uma opção de rotação de cultura 

para a diversificação da atividade da região que vai beneficiar os produtores principalmente no controle de 
plantas daninhas como o Arroz Vermelho.

As áreas foram implantadas no município de Joinville e no município de Massaranduba, com o apoio da 
Secretaria Municipal de Agricultura.

Para safra 2014/2015 estarão sendo repetidos os testes com o Nitragin CTS 200 e realizando teste também 
com o inoculante Hicoat S30 da BASF. Paralelamente aos testes a campo o setor operacional está testando 
as máquinas de TSI para que na próxima safra de soja seja disponibilizando aos clientes da Copercampos a 
semente de soja já previamente inoculada.

• Artigo

Inovação Tecnológica: Pré Inoculação de 
Bradyrhizobium na cultura da soja

Copercampos iniciou os testes com as culturas da soja e do milho em áreas de várzea de arroz em Ituporanga

Semente sem tratamento

Semente com Polímero, pó secante e inseticida

Semente com Polímero, pó secante e inoculante

Por Fabrício Jardim Hennigen – Engenheiro Agrônomo 
Departamento Técnico Copercampos - CREA/SC 68322-3

A fixação biológica de nitrogênio atmosférico na cultura da soja é a prin-
cipal fonte de nitrogênio para a cultura da soja. Para a produção de 
3.000 toneladas/ha de grãos a soja demanda aproximadamente 240 kg 

de Nitrogênio por hectare. Se os produtores tivessem que aplicar esta quanti-
dade de nutriente através de fontes minerais, inviabilizaria economicamente a 
cultura da soja.

A inoculação da semente com bactérias do gênero Bradyrhizobium favo-
rece a fixação biológica de nitrogênio da atmosfera. As bactérias se associam 
simbioticamente as plantas formando os nódulos nas raízes, que são estrutu-
ras especializadas onde ocorre o processo de fixação biológica.

Apesar de ser uma técnica bastante conhecida, eficiente e de baixíssimo 
custo de fornecimento de nitrogênio para a soja, na última década acabou 
sendo um pouco abandonada a sua utilização, e quando usada feito de forma 

inadequada, não expressando todo o benefício potencial da tecnologia. Po-
demos citar diversos fatores entre os principais o processo de inoculação que 
tem que ser na hora do plantio e a dificuldade de mão de obra.

A Copercampos através do Departamento Técnico e do Campo Demons-
trativo já vem a três safras testando Inoculantes a base de Bradyrhizobium de 
longa vida que permite o produtor inocular as sementes na fazenda com 15 
a 33 dias de antecedência, ou até mesmo já adquirir a semente inoculada da 
cooperativa através do TSI (tratamento de semente industrial).

Na safra de 2012/2013 foi testado um inoculante com registro para 15 dias 
de antecedência e apresentou a mesma produção do que inoculado no dia 
de plantio. Na safra de 2013/2014, avaliou-se o inoculante Nitragin CTS 200, já 
focando o tratamento de sementes industrial com inoculante, fungicida e inse-
ticida e obteve-se resultados com até 30 dias de antecedência de inoculação.



21 
Copercampos realizou confraternização com 
associados nas filiais

Confraternizações Filiais •

A Copercampos realizou entre fim do mês de novembro e o início de 
dezembro quatro encontros de confraternização com associados nas 
filiais de Anita Garibaldi, Bom Retiro, Celso Ramos e Fraiburgo. Os even-

tos marcaram a união entre a cooperativa e os mais 380 produtores associados 
nestes municípios.

Durante os encontros o Diretor Vice-presidente da Copercampos Cláudio 
Hartmann, destacou a importância e os benefícios oferecidos pela Cooperati-
va aos associados. “A Copercampos é incansável na busca por auxiliar o asso-
ciado em suas atividades pois a cooperativa preza pela valorização e transmis-
são de informações para que a agricultura se desenvolva e principalmente, o 
agricultor obtenha melhores condições de sustentabilidade no campo”.

O Diretor Executivo da Copercampos Laerte Izaias Thibes Júnior, ressaltou 
que o objetivo da Copercampos é de aproximar a diretoria dos agricultores a 
fim de melhorar a qualidade dos serviços e produtos oferecidos. “Promovemos 
a valorização dos produtores, pois temos espaço dedicado a uma conversa e a 
proporcionar aos produtores informações e novidades do mercado de fertili-
zantes e de sementes.”

Também estiveram presentes nos encontros, o Diretor Executivo da Coper-
campos, Clebi Renato Dias, o gerente financeiro da Copercampos, Ilceu Luiz 
Machado (Coutinho), o gerente técnico e de insumos da Copercampos, Edmil-
son José Enderle (Chú), o Gerente Operacional Marcos Juvenal Fiori e o Conse-
lheiro Administrativo, Antônio Lamartini Thibes Peron.

Confraternização em Fraiburgo

Confraternização em Bom Retiro

Confraternização em Anita Garibaldi

Confraternização em Celso Ramos
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Copercampos inaugurou supermercado em 
Otacílio Costa

Copercampos inaugurou no dia 02 de dezembro no município de Otacílio 
Costa a primeira loja da rede dos Supermercados Copercampos em outro 
município. Está localizada na Av. Olinkraft, esquina com a Rua Lodovino 

Pedro Zanini, número 1578, bairro Santa Catarina. Em Otacílio Costa, a Copercam-
pos já contava com unidade de armazenamento de grãos e sementes, e uma loja 
agropecuária.

A estrutura conta com mais de 4.200m² de área construída sendo 1500m² de 
área de vendas, que comportará uma elevada gama de produtos. O supermerca-
do oferece ainda estacionamento interno que abrigará aproximadamente 70 ve-
ículos, além disso, um elevador será instalado e facilitará o acesso dos clientes no 
deslocamento do estacionamento até a loja. De início são 55 novos empregos e os 
investimentos giram em torno de R$ 10 milhões.

Em seu discurso o Diretor Presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca, 
destacou que o setor supermercadista é um ramo que está em constante cresci-
mento e a cooperativa precisa acompanhar esta evolução, “Investimento no setor 
supermercadista foi uma das metas da nossa diretoria para este ano, e acredito 
que estamos no caminho certo, pois a cooperativa precisa expandir e atuar em 
novos ramos. Com a ampliação da rede de supermercados e a central de distri-
buição, estamos investindo com segurança e buscando trazer os melhores resul-
tados. Sabemos que estes investimentos são frutos do excelente trabalho que a 

Copercampos desenvolve em todas as suas atividades e demonstram o perfil de 
uma cooperativa sólida, que destaca-se pela qualidade e compromisso com seus 
associados, funcionários e clientes”, ressaltou Chiocca.

O terceiro investimento da Copercampos no ramo supermercadista está locali-
zado na cidade de Capinzal. A obra seguirá o padrão e a qualidade das demais uni-
dades, contará com amplo espaço de vendas e estacionamento coberto. A previsão 
para o enceramento e inauguração do estabelecimento está marcada para 2015.

Atualmente a rede de Supermercados Copercampos conta com três lojas e es-
tão previstos novos investimentos na região para os próximos anos.

Participaram da solenidade de inauguração em Otacílio Costa o Diretor Vice-
-presidente da Copercampos, Cláudio Hartmann, Conselheiros Fiscais da Coopera-
tiva, o Diretor Executivo da Copercampos, Clebi Renato Dias, o Gerente Comercial, 
Rosnei Alberto Soder, o Coordenador de Supermercados da Copercampos, Moacir 
Antônio Jung, Kristian Costa Andrade, chefe da loja dos Supermercados Coper-
campos em Otacílio Costa, Laercio Rosa, chefe da Loja Agropecuária e Unidade de 
Armazenamento da Copercampos em Otacílio Costa além do prefeito de Otacílio 
Costa, Luiz Carlos Xavier, o Vice-prefeito, Silvano Cardoso Antunes, a Secretário de 
Administração da Prefeitura de Otacílio Costa, Edson Pasold, Presidente da Câma-
ra de Vereadores, Leonir Ribeiro Silva, a presidente da CDL Márcia Boetteger e a 
população Otaciliense que se fez presente que prestigiou o evento.
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Em 2014 a Copercampos bateu recorde em faturamento de sementes e no 
volume de produção, com mais de 72 mil toneladas de sementes e fatura-
mento superior a R$ 173 milhões. Destaque para a semente de soja, com 

faturamento superior a R$ 147 milhões e 67 mil toneladas de sementes. 
Segundo o Departamento Técnico da Copercampos a área planta soja ficou 

em 40 mil/ha, seguida de forrageiras 8 mil/ha, de feijão 1 mil/ha e trigo 3 mil/ha.

De acordo com o Diretor Executivo da Copercampos, Laerte Izaias Thibes Ju-
nior, o motivo do sucesso na área de produção de sementes se dá pela qualidade 
que é entregue aos clientes, devido aos vários procedimentos técnicos que são 
implantados ao longo do processo produtivo de sementes. “Temos que destacar 
também que a Copercampos conta com 47 técnicos dedicados a divulgar e exe-
cutar as melhores práticas na atividade de produção de semente”, ressalta Laerte.

Copercampos faturou R$ 173 milhões em 
sementes em 2014


