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Edição
ANO V

Mais de 11 mil pessoas participaram do evento referência do agronegócio brasileiro. Nos três dias – 26, 
27 e 28 de fevereiro – a difusão de novas tecnologias proporcionou interação e informação para que os 

profissionais rurais desenvolvam suas atividades e obtenham rentabilidade no campo...
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18º Dia de Campo Copercampos:
Tecnologia e conhecimento
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Na Copercampos vivemos um momento de eventos técnicos que pre-
zam pela transferência de tecnologia e conhecimentos auxiliando os 
agricultores na obtenção de melhores resultados no campo.

O 18º Dia de Campo Copercampos foi o maior em minha opinião, foi o 
melhor evento que a cooperativa já realizou desde o início deste projeto que 
visa difundir conhecimento aos profissionais rurais. Tivemos no evento de 
2013, a demonstração do trabalho realizado para gerar renda aos agropecu-
aristas desde a genética em animais para produção de carne, tanto bovinos 
como suínos até o último advento da biotecnologia que se deu com a apre-
sentação da nova soja que é resistente ao glifosato e as principais lagartas, 
e também com o show de tecnologia de máquinas e implementos, o Dia de 
Campo da Copercampos deve ser reconhecido por toda a sociedade.

As palestras do nosso evento foram essenciais para auxiliar os agricul-
tores na solução de problemas existentes na agropecuária e com a troca de 
informações com pesquisadores das empresas parceiras temos a certeza de 
que nós da Copercampos e os associados estão no caminho certo para de-
senvolver o agronegócio regional.

Assim como apresentamos toda a tecnologia existente no 18º Dia de 
Campo Copercampos, estamos levando até os agricultores de outros municí-
pios às novidades existentes em sementes e químicos. Participamos dos dias 
de campo de Curitibanos e Ituporanga e pudemos conferir o desejo dos agri-
cultores em conhecer mais sobre materiais que são adaptados à sua região. 

Os eventos que a Copercampos realiza, mantém a nossa marca e nossos 
objetivos em destaque. Nossa maior preocupação é de atender as necessi-

dades dos associados e é por isso que levamos estes eventos cada vez mais 
perto dos agricultores e assim, os produtores realizam o planejamento da 
próxima safra, sabendo quais produtos apresentam melhor rendimento, de 
acordo com as necessidades da sua propriedade.

A safra de grãos já iniciou
Desde o final de fevereiro estamos recebendo grãos em nossas unidades 

e nossas metas de recebimento são audaciosas e esperamos que as produ-
tividades sejam altas para que possamos superar o recebimento da safra de 
2012, que foi de mais de 7,3 milhões de sacos/60 kg de grãos. Desejamos aos 
nossos associados, uma ótima colheita e que ao final de mais esta etapa, pos-
samos todos ter bons resultados para que o agronegócio em nossa região 
seja ainda mais forte.

A Assembleia apresentou o resultado do trabalho dos associados
Tivemos no dia 08 de março a nossa Assembleia Geral Ordinária de 2013 

e ficamos muito contentes com a presença dos associados. Apresentamos o 
balanço anual e os resultados de todo um trabalho desenvolvido ao longo 
do ano pelos funcionários e associados de nossa cooperativa e as sobras, 
que superaram os R$ 10 milhões foram capitalizados as contas capitais dos 
sócios, de acordo com a movimentação de cada produtor. 

Queremos parabenizar os produtores pelos excelentes resultados obti-
dos em 2012, onde tivemos um faturamento de R$ 604 milhões e com isso, 
demonstramos que a administração da Copercampos vive um momento his-
tórico e os resultados apresentam que os 1.107 associados estão escrevendo 
uma história de união a favor do cooperativismo.

• Editorial

Estamos escrevendo uma bela história
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Missão Copercampos
“Produzir, industrializar e comercializar insumos e 

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

Política da Qualidade
As unidades de negócio da Copercampos e seus 

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

Diretor Presidente Luiz Carlos Chiocca
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No dia 21 de fevereiro, a Copercampos e a Poli-Nutri realizaram na Associação 
Atlética Copercampos, um evento técnico para os associados da cooperativa e 
funcionários ligados à produção de suínos.

O evento sobre a disenteria suína, doença infecto-contagiosa que pode 
trazer perdas de grande volume a produção, acometendo suínos em 
fase de crescimento, bem como terminação foi essencial para que as 

mais de 200 pessoas participantes da palestra pudessem conhecer mais sobre 
o tema.

O Professor Dr. Roberto Guedes da UFMG foi o convidado para ministrar 
a palestra justamente em um momento em que focos de disenteria suína são 
identificados em vários estados da federação, inclusive em regiões produtoras 
de Santa Catarina.

A iniciativa da Copercampos em realizar o evento, através da Gerência 
Agroindustrial na pessoa de Lucio Marsal Rosa de Almeida e sua equipe, teve 
apoio imediato da Poli-Nutri Nutrição Animal, tradicional fornecedor de nú-
cleos e premixes para a Cooperativa. Com o título “Disenteria Suína – Doença 
Reemergente”, o professor Dr. Roberto Guedes conduziu uma didática pales-
tra e aguçou o interesse dos participantes. Dúvidas sobre a prevenção, biosse-
gurança e tratamentos possíveis em caso de contaminação foram explicadas e 
exemplificadas aos participantes do evento.

Para facilitar o entendimento, o palestrante reproduziu a rotina de um 
produtor de suínos e identificou pontos de possibilidade de disseminação da 
doença nas granjas, como por exemplo, por meio de roedores, pássaros, aves 

e animais domésticos como 
gato e cachorro, além da possi-
bilidade de contaminação por 
profissionais de transporte ou 
mesmo produtores que visitam 
granjas eventualmente com 
foco da bactéria Brachypira.

O gerente nacional de ven-
das da Poli-Nutri, Aldo R. Bar-
bugli Filho destacou: “Uma 
orientação com base cientifica, 
proveniente de um estudioso 
reconhecido como é o caso do 
Dr. Roberto Guedes, tem um 
enorme significado, represen-
tado a preservação de patrimô-
nios de muitos associados da 
Copercampos”, avaliou.

Para o gerente Agroindustrial da Copercampos, Lúcio Marsal Rosa de Al-
meida, “o evento atingiu todas as expectativas da gerência e dos associados 
presentes na reunião e possibilitou maiores conhecimentos sobre a enfermi-
dade e isso reforça a preocupação da diretoria da cooperativa em inibir a pre-
sença desta na produção de suínos da Copercampos”, destacou. 

Evento •

Vice-presidente da Copercampos Cláudio Hartmann, palestrante Roberto Guedes, 
José Cordeiro (Poli-Nutri), Ger. Agroindustrial Lucio Marsal Rosa de Almeida, Ger. 
Nac. de Suinocultura Poli-Nutri Izabel Muniz, Médico Vet. Copercampos Marciano 

Martello e representantes Poli-Nutri Neuri Federizzi e Hélio Santos

Palestrante Roberto Guedes

José Cordeiro destacou trabalho de
prevenção realizado pela Copercampos

Copercampos e Poli-Nutri 
realizam palestra técnica 
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Na AGO nº 42, as mulheres se fizeram presentes e como dia 08 de março é 
comemorado o Dia Internacional da Mulher, a diretoria da cooperativa 
distribuiu flores às participantes do evento. A associada Sandra de Al-

meida Chiocca, esposa do Diretor Presidente da Copercampos Luiz Carlos Chioc-
ca aproveitou a oportunidade para parabenizar a todas as mulheres. 

“Queremos parabenizar a todas as mulheres pelo dia e dizer que todas as 
mulheres da Copercampos, associadas ou funcionárias, são à base do sucesso 
familiar e também da cooperativa. As mulheres são mães, donas-de-casa e si-
nônimo de dedicação no trabalho. Desejamos a todas elas muita saúde, paz e 
sucesso”, ressaltou.

A chapa única de associados inscritos para a eleição do Conselho Fiscal 
foi eleita na Assembleia Geral Ordinária. Os novos membros do conse-
lho que irão fiscalizar as contas e atividades da Copercampos na gestão 

2013/2014 são: Adão Pereira Nunes, Arides de Souza Filho, Célio Roberto Zornit-
ta, César Luiz Dall’oglio, Jair Socolovski e João Francisco Demeneck.

Copercampos realiza AGO e distribui m

Homenagem às mulheres

Conselheiros fiscais são eleitos

Diretor Presidente Luiz Carlos Chiocca

Clebi Renato Dias Diretor Executivo na AGO
Mulheres participantes da AGO e que comemoraram 

o Dia Internacional da Mulher no dia 08 de março

• Institucional

Faturamento de 2012 chegou a R$ 604 milhões e foi recorde na história da cooperativa

Na Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa Regional Agropecuária 
de Campos Novos – Copercampos, os resultados da produção e do 
trabalho de todo o ano de 2012 foram apresentados aos associados 

no evento realizado na Associação Atlética Copercampos – AACC, no dia 08 
de março. Os lucros repassados aos sócios da Copercampos, por definição dos 
próprios, que ultrapassam os R$ 10,5 milhões foram distribuídos nas contas 
dos produtores, de acordo com a movimentação financeira de cada sócio no 
exercício do corrente ano.

Com faturamento de aproximadamente R$ 604 milhões em 2012, valor re-
corde da história da Copercampos e de todo o trabalho apresentado no rela-
tório anual disponibilizado aos associados, a Cooperativa Regional de Campos 
Novos teve um crescimento de 7,58% no faturamento, em relação aos resulta-
dos de 2011.

Na AGO, o Diretor Presidente da Copercampos Luiz Carlos Chiocca desta-
cou que os resultados expressam o comprometimento dos associados, dire-
toria e funcionários para gerar lucratividade a toda cooperativa. A instalação 
de novas unidades em 2012 também foi comentada por Chiocca como sendo 
mais um diferencial para o aumento do faturamento da Copercampos, assim 
como programas para qualificação dos funcionários e agricultores, que estão 
utilizando mais tecnologia e se tornando altamente eficientes na produção de 
grãos e suínos, por exemplo.

A Assembleia Geral Ordinária também foi marcada pela presença de um 
grande número de associados. Na apresentação do balanço contábil, dúvidas 
dos presentes foram tiradas pela Contadora Rita Canuto.
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No dia 28 de fevereiro o Diretor Executivo da Copercampos participou da 
Reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva das Culturas de Inverno 
realizada no MAPA – Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, 

em Brasília – DF. O Diretor Executivo, Sr. Clebi Renato Dias foi nomeado como 
Membro Titular representando a OCB – Organização das Cooperativas Brasileiras, 
e por consequência todas as Cooperativas de Santa Catarina e seus associados. 

A Câmara reúne Representantes de todos os segmentos, Governo, Produto-
res, Indústrias, Consumidores, etc. Neste ano de 2013 serão realizadas 04 (quatro) 
reuniões. Nessa primeira reunião foram tratados assuntos relacionados ao Trigo, 
onde existe a preocupação de toda Cadeia Produtiva quanto ao futuro da cultu-
ra no País. Como fato do momento a expectativa pelo novo preço mínimo que 
será anunciado pelo Ministro na Expodireto em Não-Me-Toque – RS no dia 08 
de março. 

O Diretor Executivo coloca-se a disposição de todos para a próxima reunião 
que será realizada em Maio de 2013, quando será efetuado o levantamento de 
demandas de todos que participam da cadeia produtiva das culturas de inverno.

ais de R$ 10,5 milhões aos associados

Clebi Renato Dias representará OCB em Câmara Setorial do MAPA

Institucional •

Diretor Executivo Laerte Izaias Thibes Júnior

Vice-presidente Claudio Hartmann

Associados participaram da 42º AGO 

Diretor Executivo da Copercampos Clebi
Renato Dias representante da OCB

Sócio Fundador Olimpio Durigon assumiu como presidente e a associada
Lourdes Berwig como secretária na aprovação do balanço anual da cooperativa

Novos Conselheiros Fiscais da Copercampos
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Comentário elaborado no dia 12 de março de 2013

SOJA
Ano importantíssimo para a soja em nível mundial. São grandes as 
expectativas para o que irá acontecer esse ano em todo o mundo, 
principalmente na recuperação da produção e dos estoques em ní-
veis mundiais da oleaginosa. Depois de duas safras com problemas 

climáticos aguarda se com grande esperança uma boa colheita no hemisfério 
sul no primeiro semestre e no hemisfério norte no segundo semestre. Os grãos 
foram responsáveis pelo grande aumento dos alimentos e carnes no mundo, e 
a esperança é de uma recuperação da oferta para aviltamento dos preços inter-
nacionais. Para a nossa realidade a situação não é tão diferente, e com o inicio 
dos trabalhos de colheita o produtor espera por uma boa safra, apesar do clima 
que prejudicou a cultura principalmente com a estiagem em dezembro e janeiro, 
torcendo para que o veranico não diminua excessivamente a produtividade. As 
lavouras colhidas até o momento não espelham a media esperada, pois temos 
todos os tipos de rendimento de 25 a 57 sacos por hectare. Assim somente com 
o desenvolvimento da colheita poderemos ter os números mais concretos. Fica a 
grande esperança por uma media acima de 50 sacos por hectare.
Colheita: Iniciando os trabalhos atingindo 5%, até o momento.

Negócios: Desde o mês de novembro de 2012 não são realizados negócios 
com volumes expressivos, o produtor já vendeu mais que 50% da safra a ser 
colhida e aguarda o andamento da colheita e cumprimento dos seus compro-
missos para voltar ao mercado. Sabendo que poderá perder se o mercado cair 
abaixo dos níveis atuais.
Tendências: Fatos importantes que temos que acompanhar todo dia.
- Colheita da Safra da América do Sul para ver a confirmação ou não dos núme-
ros do USDA – Brasil com 83,50 – Argentina 51,50 - Paraguai 8,60 – Bolívia 2,70 
e Uruguai 1,90 milhões de toneladas de soja. Se esses números se confirmarem 
Chicago continuará invertido, ou seja, as cotações atuais de US$ 14,70 para maio 
e US$ 12,60 por bushel para novembro – o presente mais alto do que o futuro.
- Dia 28 de março o USDA divulgará a intenção de plantio dos Estados Unidos 
de Milho e Soja 2013/14, o mercado trabalha com um recorde em áreas. Milho 
com 96,90 milhões de acres = 40,04 milhões de hectares com produção esti-
mada em 352,00 milhões de toneladas, e soja 75,62 milhões de acres = 31,24 
milhões de hectares com produção estimada de 91,83 milhões de toneladas.
Preço: Hoje (12/03) a Copercampos está pagando R$ 56,00 por saco de 60 qui-
los ao produtor por soja disponível.

MILHO
Como na soja, a expectativa é de uma boa colheita de milho na Amé-
rica do Sul, e um plantio recorde nos Estados Unidos considerada por 
todos muito importante para recomposição dos estoques mundiais. 
No Brasil os números anunciados pelo USDA (72,50) e a CONAB (76,00 

milhões de toneladas) para a safra Brasileira tranquilizou tanto os grandes con-
sumidores que a grande maioria saiu de mercado ou baixou violentamente o 
seu preço de compra. Para melhorar ainda mais a situação do setor consumidor 
a estimativa de plantio dos Estados Unidos é de aumento de área para mais de 
96,90 m/acres – 40,04 milhões de hectares, e uma produção estimada de 352 
milhões de toneladas. A principal torcida para que o que citamos se concretize 
vem da turma das carnes que rezam para uma safra cheia de milho e soja, e as-
sim os seus principais insumos na fabricação de raçoes diminuam de preço. Em 
2012 o Brasil sentiu o gosto de experimentar a exportação de 19,70 milhões de 
toneladas – recorde para o país, situação que é almejada para 2013, mas se os Es-
tados Unidos recuperarem sua produção a briga vai ser mais acirrada. Bom com 
uma safra Brasileira de 76 milhões de toneladas e uma safra Americana de 352 a 
comercialização deverá se complicar de agora em diante. 
Colheita: Está avançando em toda a região atingindo o percentual de 19%.
Negócios: Os produtores estão colhendo e vendendo aproveitando os preços 
que estão sendo praticados. Na 2ª quinzena de fevereiro o mercado oportu-
nizou até R$ 28,00 por saco ao produtor (Balcão), e praticamente tudo que 
foi colhido já foi vendido. No momento os preços estão em baixa, os grandes 
compradores baixam dia a dia seus preços de compra, aproveitando o volu-
me crescente de ofertas e principalmente por que o seu grande concorrente 
o Mercado Externo tem gargalos que impossibilitam negócios nos próximos 

dois meses. O CUSTO BRASIL está evidente nos portos, transportes, pedágios  e 
etc..., tirando do produtor mais de 15% do seu faturamento.
Tendências:  Fatos importantes para acompanhar.
- Colheita da safra Sul Americana – Brasil 72 a 76,00, Argentina de 15 a 17,00.
- Safrinha no Brasil – Plantio, desenvolvimento e colheita - 34 ou 40 milhões de 
toneladas???
- Plantio nos Estados Unidos.
- E acompanhar o principal de tudo o “CLIMA”, que tem a capacidade de mudar 
TUDO do dia para a noite as cotações do mercado.
Preço: Hoje para o produto na Copercampos está em R$ 25,00 o saco de 60 
quilos, para pagamento com 15 dias ou R$ 25,50 para pagamento em 30 dias.

HISTÓRICO DO DOLAR DE 1999 A 2012, PARA REFRESCAR A MEMÓRIA!

FEIJÃO CARIOCA
A colheita está acontecendo de forma bem complicada na região 
de atuação da Copercampos, as chuvas estão atrapalhando os tra-
balhos além de em alguns casos prejudicar a qualidade. A história 
do ano é de muita ansiedade dos produtores que desde o cultivo 
até esse momento tiveram percalços com o clima. Em dezembro de 

2012 e janeiro de 2013 a estiagem atingiu praticamente 60% da área, ocasio-
nando perdas que começam a ser contabilizadas. Por outro lado o preço do 
Feijão Carioca na Bolsinha está animando o produtor, aumentando mais ainda 
a sua ansiedade, pois precisa colher produto de qualidade para conseguir o 
preço do produto Extra que hoje está altíssimo atingindo R$ 250,00 por saco 
de 60 quilos na Bolsinha, para isso o sol precisa aparecer e ficar por uns dias. 
Colheita: Em toda nossa região estimamos que a colheita atingiu 20%.
Negócios: Em fevereiro aconteceram negócios com preços de até R$ 230,00 
pelo feijão carioca Extra em Campos Novos, essas cotações começaram dar um 
ar de tranquilidade ao produtor. No final do mês até agora os níveis baixaram 
para R$ 200,00, o que não dá para reclamar por se tratar de um excelente preço. 
No plantio a expectativa era de preços acima de R$ 100,00 por saco e esse nível 

acima de R$ 200,00 por saco de 60 quilos pelo produto praticamente bruto 
sem secagem e beneficiamento, compensará as perdas climáticas. A estimativa 
inicial de colheita era de 45 sacos por hectare, mas com os problemas climáti-
cos as lavouras do cedo que estão sendo colhidas com a produtividade oscilan-
do entre 25 a 39 sacos por hectare.
Tendência: Hoje dia 12 de março de 2013, em decorrência das ultimas chuvas 
não existe produto de qualidade disponível na nossa região para venda. Assim 
aumentam as preocupações dos produtores para que o clima permita nova-
mente a entradas das colheitadeiras nas lavouras. Nos próximos dois meses o 
feijão carioca que irá abastecer o mercado terá como origem Santa Catarina 
e Paraná, e com as quebras de produção registradas existe a tendência dos 
preços continuarem altos, com possibilidade de atingir níveis de alta históri-
ca, quem sabe os R$ 300,00 por saco. O céu é o limite, tudo pode acontecer 
com a BAIXA OFERTA do produto, mas não podemos deixar de considerar que 
a demanda esta baixando os preços altos levam o consumidor a substituição 
parcial do feijão por outros alimentos.  
Preço:  Hoje para o produto Extra o preço praticado é de R$ 210,00 por saco de 
60 quilos com pagamento em 15 dias.

Dólar - Valor Médio Mensal
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A Copercampos amplia a sua área de atuação e com parceria firmada em Ponte 
Serrada, a Cooperativa Regional de Campos Novos está recebendo grãos no mu-
nicípio do Grande Oeste.

Em reunião realizada na segunda-feira, 25 de fevereiro, com a presença de 
agricultores do município e também da vizinha cidade de Passos Maia, o 
Diretor Presidente Luiz Carlos Chiocca e o Diretor Executivo Clebi Renato 

Dias apresentaram os objetivos da Copercampos com a instalação da unidade 
na região que foi concretizada na parceria com os empresários Domingos San-
tos Santin e José Foresti.

A Unidade de transbordo, localizada em Ponte Serrada têm localização estra-
tégica no projeto da Copercampos de atender as necessidades dos agricultores 
e associados. Durante a reunião, o Diretor Executivo Clebi Renato Dias e o Presi-
dente Luiz Carlos Chiocca apresentaram a cooperativa e suas atividades. O vídeo 
institucional demonstrou um pouco do que é a Copercampos e os agricultores 
puderam também tirar dúvidas sobre a produção de sementes, tão importante 
e alternativa diferenciada de renda aos agricultores da cooperativa.

“Nós estamos iniciando este trabalho em Ponte Serrada com o objetivo de 
atender com eficiência as necessidades dos agricultores de toda a região do 

oeste. Nosso compromisso é de fazer com a tecnologia existente na agropecu-
ária seja difundida e utilizada pelos produtores rurais para que todos possam 
obter rentabilidade nas atividades. Contamos já com um técnico para atender 
os agricultores e tenho a certeza que esta unidade de transbordo atenderá 
com eficiência os produtores de Ponte Serrada, Passos Maia e de toda região”, 
comentou Chiocca.

Expansão •

Evento reuniu produtores de
Passos Maia e Ponte Serrada

Copercampos firma parceria 
e vai receber grãos em Ponte Serrada
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A Associação dos Produtores de Sementes e Mudas do Estado de Santa Ca-
tarina – Aprosesc realizou no dia 27 de março, no auditório da Copercam-
pos, em Campos Novos, a Assembleia Geral Ordinária – AGO de 2013.

No evento, o presidente da associação Marcos Schlegel fez a abertura da 
AGO e destacou o trabalho realizado durante o ano que foi apresentado em se-
guida pelo Gerente Executivo da Aprosesc Darci Cavalheiro. O balanço anual da 
entidade fez parte da agenda do dia, assim como a apresentação do Curso sobre 
Qualidade de Sementes que será realizado em parceria com a Pró-Sementes.

Durante o ano, a Aprosesc realizou aperfeiçoamento técnico para respon-
sáveis técnicos e operadores de Unidades de Beneficiamento de Sementes – 
UBS e na AGO, os representantes das empresas discutiram quais eventos serão 
realizados em 2013.

Neste ano, as empresas multiplicadoras de sementes irão registrar pela in-
ternet os campos de sementes. O tema foi explicado por Adi Mario Zanuzo, 
fiscal do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Outro 
tema abordado foi à cobrança de royalties sobre a soja RR, que foi comentado 

pelo representante da Monsanto Daniel Kothe. Os participantes da AGO da 
Aprosesc participaram ainda da palestra com o tema “Cenário atual do setor 
de sementes”, com Paulo Campante da Associação Brasileira de Sementes e 
Mudas - Abrasem. 

• Institucional

A Assembleia Geral Ordinária da Aprosesc ficou marcada também pela 
mudança na presidência da associação. Como firmado na eleição de 
2011, o Engenheiro Agrônomo da Copercampos Marcos Schlegel deixa 

o cargo para que o Engenheiro Agrônomo da Cooperalfa Claudiney Francisco 
Turmina assumisse como presidente da entidade.

Turmina destacou que o trabalho continuará até o fim de seu mandato e 
agradeceu a Schlegel pelo compromisso em representar a Aprosesc em even-
tos nacionais e também na defesa pela qualidade de sementes e mudas pro-
duzidas em Santa Catarina.

Turmina assume Presidência da Aprosesc

Marcos Schlegel, novo Presidente da Aprosesc Claudiney Turmina, Secretária da Aprosesc 
Laureci Arendarchuka, Diretor Financeiro Satoru Ogawa e Gerente Executivo Darci Cavalheiro

Aprosesc realiza AGO 
em Campos Novos
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Ingredientes:
- 1 e 1/2 kg de lombo aberto em manta;
- Suco de 2 limões;
- 2 colheres (sopa) de sumo de gengibre;
- 3 dentes de alho amassados;
- 1/2 xícara (chá) de vinho branco;
- Sal e pimenta a gosto;

Recheio
- 1 vidro de palmito (530g);

Receita de Lombo recheado de palmito

Os produtores rurais catarinenses têm até 22 de maio deste ano para re-
colher a Contribuição Sindical Rural 2013, pessoa física. O alerta é da Fe-
deração da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc).

A contribuição sindical rural tem caráter tributário, sendo, portanto obriga-
tória, independentemente do contribuinte ser ou não filiado a sindicato. A co-
brança está estabelecida no Decreto-Lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971 e no 
artigo 5º da Lei 9701, de 18 de novembro de 1998. 

“O pagamento da contribuição garante ao Sindicato Rural as condições de in-
vestir, atuar e defender os interesses dos produtores. Parte da arrecadação é utili-
zada para levar cultura, cidadania e profissionalização para as famílias do campo. 
Além de auxiliar na implantação de ações, projetos e programas para o desen-
volvimento do setor”, realça o presidente da Federação, José Zeferino Pedrozo.

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) tem legitimidade 
ativa para cobrança da contribuição sindical rural, por força da Súmula nº 396 do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ). Devido ao convênio celebrado entre a Receita 
Federal e a Confederação, a CNA passou a exercer a função de arrecadadora da 
contribuição. O montante arrecadado, conforme o artigo 589 da Consolidação 
das Leis de Trabalho (CLT) é partilhado entre as entidades sindicais - Confedera-
ção, Federação e sindicatos – além do Ministério do Trabalho. 

O cálculo da contribuição sindical rural é efetuado com base nas informações 
prestadas pelo proprietário rural ao Cadastro Fiscal de Imóveis Rurais (CAFIR), 
administrado pela Secretaria da Receita Federal. A contribuição é calculada com 

Contribuição Sindical Rural

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

16/03 Nelson Silva Campos Novos
16/03 Waldomiro Alves Goss Campos Novos
16/03 Acir Antônio Amalcaburio Campos Novos
17/03 Regeane Terezinha Rocha Campos Novos
17/03 Nilson Bitarelo Campos Novos
17/03 Nelson Simones Abdon Batista
18/03 Egon Rossdeutscher Brunópolis
18/03 Bernhard Josef Gratt Capinzal
18/03 Carlos Alberto Rossa da Silva Campos Novos
18/03 José de Oliveira Brunópolis
18/03 Hildo Santin Vargem
18/03 Valter da Silva Brunópolis
19/03 Olga Viero Dall’oglio Campos Novos
19/03 Dercio Andreazza Campos Novos
19/03 Valmor José Gauer Monte Carlo
19/03 Sergio Joaquim Dalsoto Zortéa
19/03 José Roberval Becker Brunópolis
20/03 José Carlos Pereira Nunes Barracão
20/03 Moacir Schaly Brunópolis
20/03 Edina Terezinha Gomes de Oliveira Campos Novos
20/03 José Geraldo Costa de Almeida Curitibanos
21/03 Ary José Calai Ibiam
21/03 Reni Toldo Ibiam
22/03 Sergio Augustinho Mecabô Campos Novos
22/03 Antônio Salomão Carneiro Campos Novos
22/03 Anne Caroline Manica Campos Novos
23/03 Dirceu José Carneiro Campos Novos
23/03 João Paulo Machado Campos Novos
24/03 Crecencio Salmoria Sobrinho Cerro Negro
24/03 Fiorindo de Oliveira Campos Novos
24/03 José Tadeu Iacobucci Campos Novos
25/03 Sebastião Nicolau Becker Campos Novos
25/03 Darcy Vivan Campos Novos
25/03 Orides das Graças Ribeiro Celso Ramos
26/03 Dorilde Cole Facin Campos Novos
27/03 José Luiz Debastiani Campos Novos
27/03 Juscelino Dal Cortivo Neris Ibiam
27/03 Sergio Luiz Prandi Brunópolis
29/03 Paulo Lourival Palavro Abdon Batista
29/03 Vitor Marcon Brunópolis
29/03 Manoel de Almeida Zortéa
29/03 Selmo Antônio Dalazen Ibiam
29/03 Eraldo Goetten Carvalho Curitibanos
30/03 João Almiro da Silva Anita Garibaldi
30/03 Vera Lucia Daudt Pletsch Campos Novos
30/03 Lodoir Caraffa Erval Velho
31/03 Nelson Mantovani Vargem
31/03 Adilson Foppa Campos Novos
31/03 Antônio Zanette Neto Campo Belo do Sul
01/04 Guilberto Raizer da Costa Campos Novos

02/04 José Romildo Ribeiro Monte Carlo
03/04 Rogerio Vilson Medeiros Curitibanos
03/04 Darci Cadore Campos Novos
03/04 Ângelo Adelir Guarda Celso Ramos
03/04 Vitalino Zenaro Lacerdópolis
03/04 Sandro Miguel Gonçalves Campo Belo do Sul
04/04 Sebastiao Walter Ibiam
04/04 Adelino Araldi Tangara
04/04 Orides Henrique Frizon Brunópolis
04/04 Altamir Erick Rosseti Campos Novos
05/04 Nadir Susin Erval Velho
05/04 Euclides Canuto Campos Novos
05/04 Carmita Salmoria Petry Anita Garibaldi
05/04 Adão de Jesus Antunes Campos Novos
05/04 Luiz Rui Papini Erval Velho
05/04 Valdir Francisco Fabiane Barracão
07/04 Italo Gastão Boff Campos Novos
07/04 Ernesto Maciel Curitibanos
08/04 Jorge Luis Andreazza Monte Carlo
08/04 Lucio Marsal Rosa de Almeida Campos Novos
09/04 Valdir Caetano Bevilaqua Campos Novos
10/04 Ortemio Trevisol Ibiam
10/04 Valcir Turcatto Tangara
10/04 Antônio Antunes Telles Campos Novos
10/04 Antônio Durigon Campos Novos
10/04 Luiz Alfredo Ogliari Frei Rogerio
11/04 Amalia Bordin Reginatto Campos Novos
11/04 Anildo Camargo Fontana Campos Novos
11/04 Ricardo Granemann Carneiro Campos Novos
12/04 Silvio Ronaldo Nadal Curitibanos
12/04 Gelson José Piovesan Ibiam
12/04 Darci Scortegagna Tangara
13/04 Vilibaldo Erich Schmid Campos Novos
13/04 Moises Cordova Pereira Campo Belo do Sul
13/04 Raul Furlan Junior Campos Novos
13/04 José Mauricio Moraes da Costa Curitibanos
14/04 Emilio Roque Cassaniga Campos Novos
15/04 Aristides Bresola Campos Novos
15/04 Adelino Sanguanini Campos Novos
15/04 Jeronimo Barbosa de Souza Campo Belo do Sul
16/04 Daniel Ribeiro dos Santos Campos Novos
17/04 Jacy Francisco Natalio Zortéa
17/04 José Argenta Campos Novos
17/04 Gasparino Antunes Correia Anita Garibaldi
17/04 Itamir Roch Cesa Campos Novos
17/04 Alceu Assis da Silva Campo Belo do Sul
18/04 Clovis Boff Erval Velho
19/04 Oreste Molin Campos Novos
19/04 Expedito José Laidnes Ibiam

- 1/2 xícara (chá) de azeitonas verdes 
picadas;
 - 3 colheres (sopa) de salsa picada;
 - Pimenta calabresa a gosto;
 -1 xícara (chá) de mussarela ralada.

Modo de Preparo
 - Lave e enxugue o lombo.
 - Tempere com sumo de limão, gengi-
bre, o alho, o vinho, o sal e a pimenta.

- Tampe com papel alumínio e leve a geladeira por duas horas.

Recheio
- Em um recipiente, misture o palmito escorrido e picado, a 
azeitona, a salsa e tempere com o sal e a pimenta.
- Sobre o lombo distribua o recheio e cubra com a mussarela.
- Enrole e amarre com barbante.
- Coloque em uma assadeira, regue com a marinada, cubra 
com papel alumínio e leve para assar no forno pré-aquecido a 
220ºC durante 50 minutos.
- Retire o papel alumínio e volte ao forno até dourar, regando 
de vez em quando com o molho que se forma na assadeira.

base no Valor da Terra Nua Tributável (VTNT) da propriedade. Os dados constam 
no cadastro da Secretaria da Receita Federal, utilizado para lançamento do Im-
posto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). 

Recolhimento 
A CNA enviou ao produtor rural uma guia bancária, pelo correio, já preenchi-

da com o valor da contribuição, que poderá ser paga, até a data de vencimento, 
em qualquer agência bancária. Depois da data, o título só poderá ser pago em 
agências do Banco do Brasil, em um prazo máximo de 90 dias. 

O produtor que ainda não recebeu a guia deve procurar o Sindicato Rural 
do seu município ou a Federação da Agricultura do Estado, com uma cópia do 
Documento de Informação e Apuração do Imposto Territorial Rural (DIAT). Tam-
bém é possível imprimir a 2ª via pela internet, acessando o site da CNA (www.
canaldoprodutor.com.br).

 Caso os dados não estejam de acordo, o produtor deverá encaminhar a im-
pugnação até a data do vencimento da guia, destinada ao Departamento de 
Arrecadação e Cadastro, na seda da CNA (SGAN Q.601, Bloco K, Edifício Antônio 
Ernesto de Salvo – Brasília/DF, CEP 70.830-903) ou pelo e-mail cna@cna.org.br. 
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (48) 3333-0322.

 A falta de recolhimento da contribuição até a data de vencimento constitui-
rá o produtor rural em mora e sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualiza-
ção monetária previstos no artigo 600 da CLT.
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A Copercampos está realizando eventos técnicos e informativos nas Uni-
dades da cooperativa da região e os Dias de Campo apresentam o po-
tencial de cada variedade de soja ou feijão e de híbridos de milho, de 

acordo com a adaptação destas ao clima especifico de cada município.
Nas áreas experimentais, os agricultores associados e clientes da Coper-

campos podem conferir as novidades e lançamentos em produtos e seus dife-
renciais para produção em alta escala. 

De acordo com o Diretor Presidente da Copercampos Luiz Carlos Chiocca, 
além do Dia de Campo organizado em Campos Novos, estes eventos específi-
cos de cada região, demonstram que a Copercampos busca informar os agri-
cultores sobre o que há de melhor para utilização nas empresas rurais. 

“Estes eventos nas áreas experimentais de Curitibanos, Campo Belo do Sul, 
Ituporanga, São José do Ouro, Brunópolis, Otacílio Costa, Fraiburgo, Lebon 
Régis e Zortéa, são destinados a proporcionar conhecimentos específicos aos 
agricultores que podem conferir os resultados e adaptação de cada varieda-
de das culturas de verão. Existem variedades de soja, por exemplo, que pro-
duzem mais no clima de Campo Belo do Sul, do que em Zortéa, assim como 
na diferença de altitude de Ituporanga com Curitibanos, algumas variedades 
de milho apresentam mais doença e menos produção e outras são altamente 
produtivas, então, estes eventos técnicos em cada região são a oportunidade 
de demonstram o que melhor se adapta aos municípios e é essencial para o 
desenvolvimento agrícola dos municípios”, comenta Chiocca.

E para apresentar este trabalho de evolução das culturas de verão, a Co-
percampos realizou no dia 06 de março, na sede da Fazenda Guarda-Mor em 
Curitibanos, na propriedade do associado Marcos Biston, o Dia de Campo. O 
evento contou com a presença de agricultores de diversos municípios, como 
Frei Rogério, Ponte Alta, São Cristóvão, além de Curitibanos.

Já no dia 07 de março, os produtores da região de Ituporanga participaram 
do Dia de Campo na Área Experimental da Copercampos, localizada ao lado 
da Unidade de Armazenagem de grãos da cooperativa. Em Ituporanga, o dia 
de campo contou com um grande público, e divididos em grupos, os produto-
res obtiveram informações sobre as culturas e lançamentos de cada produto 
que devem compor o portfólio das empresas parceiras da Copercampos já no 
próximo ano.

Soja, feijão, milho e milheto foram apresentados aos produtores. O Dia de 
Campo de Ituporanga foi realizado pelo segundo ano na área experimental 
da unidade e tornou-se símbolo de difusão de tecnologias aos produtores da 
região do alto vale do Itajaí.

Eventos •

Associado Marcos Biston e o Diretor Presidente
Luiz Carlos Chiocca no evento

BioCoper foi apresentado no evento

Dia de Campo em Curitibanos

Dia de Campo de Ituporanga

Produtores participam de eventos 
técnicos nas áreas experimentais
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A Copercampos realizou no dia 22 de fevereiro, em Brunópolis, o Giro Bio-
Coper de culturas de verão. No evento, os agricultores do município con-
feriram o potencial do produto em áreas comerciais de milho, soja e feijão.

Na oportunidade, os agricultores visitaram áreas comerciais dos agriculto-
res Getúlio Ernesto Pegoraro, Guilherme Zorzi e Sergio Pegoraro e puderam 
tirar dúvidas sobre o comportamento do biofertilizante nesta safra. De acordo 
com o Chefe da Indústria de Fertilizantes, Engenheiro Agrônomo Edílson Brasil 
Moreira, mais de 20 agricultores estiveram conferindo o potencial do BioCoper 
já no período de enchimento de grãos da soja, na floração do feijão e na fase 
final do milho. 

“Com o Giro técnico podemos repassar aos produtores resultados a cam-
po e em Brunópolis, onde já comercializamos bem o produto, os agricultores 
podem trocar ideias e repassar suas opiniões quanto à eficiência do BioCoper. 
Conferimos nas áreas visitadas que o BioCoper respondeu bem as necessida-
des das plantas e esperamos que os agricultores possam obter uma ótima pro-
dutividade nas áreas com o biofertilizante”, comentou Moreira.

Com este trabalho realizado, especificamente com o BioCoper, a Coper-
campos busca atender as necessidades dos agricultores e o trabalho de pós-
-venda torna-se um diferencial na cooperativa que é formada para atender as 
necessidades de seus associados.

O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 
(IRPF) 2013, ano-base 2012, começou em 1º de março e vai até o dia 30 
de abril deste ano e quem perder o prazo está sujeito a uma multa míni-

ma de R$ 165,74, informou a Secretaria da Receita Federal.
A declaração poderá ser enviada pela internet, por meio da utilização do 

programa de transmissão da Receita Federal (Receitanet), ou via disquete, nas 
agências do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, durante o seu horá-
rio de expediente. A entrega do documento via formulário, foi extinta em 2010.

Segundo a Receita Federal, estão obrigadas a apresentar a declaração, as pes-
soas físicas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 24.556,65 
em 2012 (ano-base para a declaração do IR de 2013).

Último ano de preenchimento pelo modelo simplificado
O ano de 2013 será o último no qual os contribuintes que declaram o Imposto 

de Renda pelo modelo simplificado precisarão preencher sua declaração do IR.
A partir de 2014, de acordo com o Fisco, caberá ao contribuinte confirmar ou 

alterar os dados pré-preenchidos pelo órgão e apresentados em sua declaração 
anual. Esse modelo de declaração pré-preenchida do IR já é adotado em outros 
países, como na Espanha, por exemplo, e será possível com cruzamento de da-
dos prestados pelas empresas contratantes.

Dados da Receita mostram que 70% dos cerca de 25 milhões de contribuin-
tes que entregam IR anualmente, ou seja, mais de 17 milhões de pessoas optam 
pelo modelo simplificado de declaração do Imposto de Renda. Neste caso, há o 
desconto de 20% sobre os rendimentos tributáveis.

Obrigatoriedade
Segundo a Receita Federal, estão obrigadas a apresentar a declaração as pes-

soas físicas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 24.556,65 
em 2012 (ano-base para a declaração do IR de 2013). O valor foi corrigido em 4,5% 
em relação ao ano anterior, conforme já acordado pela presidente Dilma Rousseff.

Também estão obrigados a apresentar o documento os contribuintes que 
receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente 
na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado.

A apresentação do IR obrigatória, ainda, para quem obteve, em qualquer 
mês de 2012, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à inci-
dência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, 
de futuros e assemelhadas.

Quem tiver a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro de 2012, de bens 
ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil, também 
deve declarar IR neste ano. Este é o mesmo valor que constava no IR 2012 (rela-
tivo ao ano-base 2011).

Atividade rural
Também é obrigatória a entrega da declaração de IR 2013 para quem teve 

em 2012, receita bruta em valor superior a R$ 122.783,25 oriunda de atividade 
rural. No IR de 2012, relativo ao ano-base 2010, este valor era de R$ 117.495,75.

O documento também tem de ser entregue por quem pretenda compensar, 
no ano-calendário de 2012 ou posteriores, prejuízos de anos-calendário anterio-
res ou do próprio ano-calendário de 2012, informou a Receita Federal.

Prazo de entrega do IR 2013 começou em 1º de março e vai até 30 de abril

Giro BioCoper em Brunópolis
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           Agricultor, continue lavando as embalagens
      vazias de agrotóxicos no momento da aplicação,

e devolvendo todas no local indicado na nota fiscal.
          Graças a você, esta campanha é um orgulho
             para a nação e um exemplo para o mundo.

INICIATIVA: APOIO:

INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS
www.  inpev  .  org.br

Ministério da
Agricultura, Pecuária

e Abastecimento

O SHOW NÃO PODE PARAR. CONTINUE LAVANDO E DEVOLVENDO
AS EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS.

34282_013_25.5x17_An.VitorLeo_Rev.Coopercampos.indd   1 3/7/13   4:20 PM

Durante todo o mês de março, o município de Campos Novos está em festa. 
Considerado o Celeiro de Santa Catarina, por ser o maior produtor de grãos 
de Santa Catarina, o município que conta com aproximadamente 33 mil habi-

tantes é também a cidade sede da matriz da Copercampos – a maior cooperativa de 
grãos da região.

Durante todo o mês de março, a Administração Municipal estará festejando o ani-
versário de Campos Novos com diversos eventos gratuitos à população e que envol-
verão diversos segmentos como: esporte e lazer, feira da indústria, comércio e turismo, 
tradicionalismo, encontro de veículos antigos, encontro empresariais, exibição do fil-
me 1º Assalto ao Trem Pagador, seminário de turismo, noite gospel e shows locais e 
nacionais.

O aniversário de Campos Novos é comemorado em 30 de março e neste final de 
semana (30 e 31), a Copercampos participará do evento, com um stand que será mon-
tado na Feira de Indústria e Comércio no Complexo Esportivo Municipal.

No evento de lançamento das festividades, realizado no dia 1º de março no Clube 
7 de Setembro, que contou com a Presença do Presidente da Copercampos Luiz Car-
los Chiocca, Vice-presidente Cláudio Hartmann e do Gerente Administrativo Ademir 
Carlesso, o Secretário de Indústria, Comércio e Turismo e Presidente da CCO, Márcio 
Azevedo, durante pronunciamento deu destaque à programação e agradeceu às en-
tidades parceiras, CDL e ACIRCAN, pelo apoio e disposição na organização das festivi-
dades. 

Já o prefeito Nelson Cruz, que declarou oficialmente abertas as comemorações, 
ressaltou que o município precisa de todos engajados para continuar crescendo, e que 
a programação tem por objetivo celebrar a data com toda a população.

Evento •

Campos Novos 132 anos: Copercampos participa das festividades
A Copercampos patrocina o evento de Campos Novos e segundo o Presidente Luiz 

Carlos Chiocca, apoiar as festividades alusivas ao aniversário do município é um motivo 
de orgulho para a Copercampos. “Apoiamos o desenvolvimento de Campos Novos e 
fazemos parte deste progresso e por isso, estaremos novamente neste ano com um 
stand da Copercampos recebendo nossos associados, clientes e parceiros nesta festa 
feita para a população do nosso município”, ressaltou.

Confira parte da programação da Festa de 132 anos de Campos Novos:
Dia 30 de março (sábado)
- 14hs – Abertura dos portões;
- Feira e exposição da Indústria, Comércio, Turismo e Serviços (Visite o stand da 

Copercampos);
- Praça de Alimentação;
- Parque com brinquedos infantis gratuitos;
- Show com Veículo Big Foot;
- Shows com atrações locais e regionais no palco alternativo;
- Passeios de Helicóptero (atração cobrada);
20hs – Show com Marcos Moraes;
 Show com Luiz Mauricio e Wilma;
20h50min – Abertura oficial da festa;
21hs – Show Nacional com Teodoro e Sampaio;
23hs – Show Nacional com Chimarruts;
00h30min – Show sertanejo local na praça de alimentação;
00h30min - Tenda Eletrônica (atração com cobrança de entrada).

Dia 31 de março (Domingo)
10hs – Abertura dos Portões para o público no Complexo Esportivo Municipal;
- Feira e Exposição da Indústria, Comércio e Serviços.
- Praça de Alimentação com shows locais e regionais
- Parque com brinquedos Infláveis gratuitos
- Show com Veículo Big Foot
- Passeios de Helicóptero (atração cobrada)
20h – Show com César Heitor;
21h – Show Nacional com João Bosco e Vinícius;
22h30min – Show sertanejo local na praça de alimentação;
22h30min - Tenda Eletrônica (atração com cobrança de entrada).
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18º Dia de Campo Copercampos é sucesso de 
difusão de tecnologias, negócios e público

Imagem aérea do Campo Demonstrativo

Aproximadamente 11 mil profissionais do agronegócio estiveram presentes nos 
três dias de evento em Campos Novos. 19º Dia de Campo já tem data definida

A Copercampos promove o cooperativismo participativo e a união das 
pessoas que fazem a empresa foi demonstrada mais uma vez no gran-
de evento de difusão de tecnologias da Cooperativa Regional Agrope-

cuária de Campos Novos.
O 18º Dia de Campo Copercampos, que aconteceu de 26 a 28 de feverei-

ro em Campos Novos demonstrou todo o potencial agropecuário da região 
e principalmente, possibilitou conhecimento sobre as novas tecnologias exis-
tentes no setor, a aproximadamente 11 mil pessoas que visitaram o Campo 
Experimental da empresa.

Em 2013, os participantes do Dia de Campo da Copercampos tiveram ainda 
mais motivos para estarem presentes no evento. Os lançamentos em produ-
tos químicos que tem apresentado eficiência no campo tiveram um espaço 
especial no evento, assim como a nova tecnologia empregada na cultura da 
soja, com a Intacta RR2 PRO que promete maior produção de grãos, controle 
as principais lagartas da soja e menor utilização de defensivos nas áreas, pro-
porcionando assim, menores custos ao produtor deste a operacionalização ao 
manejo com químicos. Além disso, as empresas de sementes deram mais um 
show e apresentaram novos materiais que foram lançados, materiais que já 
estão no mercado e pré-lançamentos que permitem maiores rendimentos às 
culturas de soja, feijão e milho.

E na busca por informar os agricultores sobre as novidades do agronegó-
cio, as 132 empresas participantes do 18º Dia de Campo Copercampos con-
taram com profissionais capacitados e que não mediram esforços para tirar 
as dúvidas dos produtores rurais. A organização do 18º Dia de Campo Coper-
campos estima que mais de R$ 10 milhões foram movimentados nos três dias 
de evento. Com a definição da data do 19º Dia de Campo Copercampos, que 
será realizado de 25 a 27 de fevereiro de 2014, as expectativas agora ficam para 

todos os visitantes. O que será que vem de novo no agronegócio?
Fala presidente!
Para o Diretor Presidente da Copercampos Luiz Carlos Chiocca, as novida-

des do setor estão ligadas ao aperfeiçoamento maior dos agropecuaristas da 
região que buscam sempre obter maior renda nas suas atividades e há alguns 
anos, diversificam atividades para poder conquistar o sucesso. “Apresentamos 
uma diversidade de atividades para que os visitantes pudessem conferir o que 
é o agronegócio da região e desde a agricultura familiar, produção de alimen-
tos orgânicos e também de hortaliças a produção de peixes e defumação já 
agregando mais valor ao produto apresentadas pela Epagri, ao trabalho reali-
zado pelas empresas multinacionais da área de sementes, e toda a tecnologia 
das máquinas e a genética avançada da suinocultura, o 18º Dia de Campo da 
Copercampos se consolida como o evento de formação profissional dos pro-
dutores rurais. Toda a difusão de tecnologias e informações repassadas pelos 
pesquisadores e técnicos das empresas agora será implantada nas proprieda-
des e os retornos serão o grande diferencial a todos que utilizarem ao menos 
um ensinamento debatido no evento da Copercampos. Nós agradecemos a 
todos os visitantes deste ano e esperamos que em 2014, estas empresas este-
jam mais uma vez difundindo o conhecimento no evento referência do agro-
negócio brasileiro”, ressaltou Chiocca ao final do evento.

O Presidente da Copercampos agradece ainda o apoio de todas as empre-
sas e instituições. “Queremos agradecer de forma especial a Prefeitura Munici-
pal de Campos Novos, através do Prefeito Nelson Cruz e a Secretaria de Obras 
pelo apoio no Campo Demonstrativo, ao Senar que visualiza no Dia de Campo 
Copercampos, oportunidades de crescimento dos agricultores, a Associação 
Atlética Copercampos – AACC, aos funcionários da Copercampos e aos asso-
ciados da nossa cooperativa que vêem no Campo Demonstrativo, oportunida-
des únicas para promoção do agronegócio e todas as empresas prestadoras 
de serviços”, finaliza.

Público visitante superou expectativas da organização Diretor Presidente Luiz Carlos Chiocca
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Abertura do evento tem participação de autoridades e 
anúncio de novos investimentos no Campo Demonstrativo

Na abertura oficial do evento, realizada às 11hs da manhã do dia 26 de feve-
reiro, o Diretor Presidente da Copercampos Luiz Carlos Chiocca destacou o 
trabalho realizado pelos profissionais da cooperativa na condução das vi-

trines do Campo Demonstrativo e anúncio que para o ano que vem, investimentos 
serão realizados para atender com maior qualidade, os expositores de pecuária de 
corte e leite, principalmente os que trabalham com animais criados a galpão. 

No evento, o Secretário Adjunto de Estado da Agricultura e da Pesca Airton 
Spies, que representou o Secretário de Agricultura de Santa Catarina João Rodri-
gues, destacou que a tecnologia presente no Dia de Campo da Copercampos é 
fundamental. “O tamanho da propriedade não é que faz o negócio, mas sim a com-
petência e a dedicação com que este emprega a tecnologia existente. E aqui no 
Campo Demonstrativo Copercampos, os produtores vêm buscar conhecimento e 
isso é o que importa”, ressaltou.

Já o Presidente da Cidasc e Vice-presidente da Faesc Enori Barbieri ressaltou 
que a agricultura sustentável precisa de tecnologia e neste evento, a Copercam-
pos demonstra isso. “Não sobreviveremos sem tecnologia e os expositores e a Co-
percampos demonstram como se desenvolve o agronegócio. Reiteramos o com-
promisso da Faesc em continuar lutar pelos agricultores e da Cidasc em garantir a 

sanidade animal e vegetal. Parabéns a 
Copercampos pelo evento e por lutar 
para desenvolver o agronegócio”, res-
saltou Barbieri.

O Secretário de Desenvolvimen-
to Regional de Campos Novos Alaor 
Gotz, que representou o Governador 
do Estado João Raimundo Colombo 
no evento, parabenizou a Copercampos pelo evento e pela demonstração das po-
tencialidades agrícolas de Santa Catarina. “Da agricultura familiar até a produção 
de cereais em grande escala, a Copercampos difunde o conhecimento e possibilita 
assim maior rentabilidade aos agropecuaristas que buscam crescer com tecnologia 
e sustentabilidade”, explanou Gotz.

Para o prefeito Municipal de Campos Novos Nelson Cruz, o evento da Coper-
campos demonstra o que há de melhor no município considerado o Celeiro Ca-
tarinense. “O Dia de Campo Copercampos apresenta a tecnologia existente no 
agronegócio e principalmente, a preocupação da cooperativa em proporcionar 
conhecimento e consequentemente rentabilidade aos agricultores. O evento apre-
senta Campos Novos e todo o seu potencial no setor e nos orgulha muito poder 
participar deste evento”, comentou o Prefeito Nelson Cruz.

Presidente da Cidasc e Vice-presidente da
Faesc Enori Barbieri

Secretário Adjunto de Estado da Agricultura
e da Pesca Airton Spies
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O manejo das pastagens apresentada no Campo Demonstrativo pro-
porcionou ao público interessado, informações para obter maiores 
produtividades na área. De acordo com o responsável pela área, Enge-

nheiro Agrônomo Carlos Alberto Dall’oglio, um grande número de visitantes 
procurou informações e soluções para o manejo de pastagens de verão. Com 
pastagens adaptadas a região e novas opções em sementes que são disponi-
bilizadas pela Copercampos aos agropecuaristas, os visitantes puderam trocar 
experiências com os técnicos da área e agora podem utilizar este conhecimen-
to para agregar qualidade às pastagens tanto para engorda de bovinos, como 

também para a produção de leite.
“Recebemos um ótimo público e apresentamos novas variedades para pro-

dução de alimentos aos ruminantes. As demonstrações de manejo de diferen-
tes espécies são essenciais para os pecuaristas que trabalham com leite obter 
a maior eficiência e produtividade em suas propriedades, assim como também 
para engorda dos animais. Fizemos um trabalho diferenciado quanto ao paste-
jo de algumas variedades durante todo o ano para apresentar estes resultados 
no evento e muitos agricultores se surpreenderam com os resultados que po-
dem e devem ser aplicados nas propriedades”, comentou Dall’oglio.

Mais uma vez a criação de animais para produção de carne e também de 
leite chamou a atenção dos visitantes do Dia de Campo Copercampos. 
Na área de exposição dos animais, o movimento foi intenso e o público 

pode obter informações diretamente com os proprietários das cabanhas e tam-
bém realizar negócios no evento.

Ao todo, cinco associados da Copercampos apresentaram seus animais e todo 
o trabalho genético realizado nas propriedades com diversas raças de gado de 
corte e de leite. Animais criados a campo expuseram o potencial da pecuária cam-
ponovense, assim como os produtores de animais destinados a leitaria são sinôni-
mos da qualidade da bacia leiteira de Campos Novos e região.

A Estação Experimental e a Gerência Regional da Epagri de Campos Novos 
participaram do 18º Dia de Campo da Copercampos, e mais uma vez o pú-
blico pode conferir que as oportunidades são muitas para os agricultores 

desde a agricultura familiar, a produção agroecológica, produção e defumação de 
peixes - agregando valor a produção-, e atividade leiteira, além de variedades de 
feijão, soja e milho. 

Na horta orgânica os visitantes conferiram a produção de alimentos com alta 
qualidade. A Epagri apresentou também a unidade móvel de extensão rural e a 
previsão do tempo on-line (Epagri/Ciram). 

Diversidade de pastagens para produção 
leiteira e de gado de corte

Animais são expostos e atraem interesse 
de agropecuaristas e visitantes Epagri apresenta soluções à empresa rural

Público conferiu genética e qualidade dos animais
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O Programa da Copercampos destinado aos jovens, filhos de associados 
ou não associados da cooperativa, denominado Jovens Empreende-
dores Copercampos - JEC participou mais uma vez do Dia de Campo 

e os lideres de grupos apresentaram aos visitantes um pouco do trabalho já 
realizado pelo grupo e também aproveitaram a oportunidade para convidar 
jovens a ingressar no projeto.

No stand do JEC, o grupo se reuniu e se integrou ainda mais para que em 
2013, novas ações de inclusão e conhecimento sejam realizadas. O grupo rea-
lizou uma reunião para definir quais atividades serão realizadas no ano, assim 
como a participação de feiras e exposições agrícolas que estes irão participar. 
O grupo já esteve participando neste mês de março da Expodireto 2013 – rea-
lizada em Não-Me-Toque, Rio Grande do Sul.

A palestra realizada pela Copercampos no 18º Dia de Campo, direcionada 
aos membros do JEC e as suas famílias sobre “A união e o sucesso da 
empresa rural” com Helda Elaine Völz Bier, Mestre em Desenvolvimento 

Regional e Agronegócio, Consultora e Palestrante da H2E Consultoria, Assessoria 
e Treinamentos de Marechal Candido Rondon/PR, despertou o cooperativismo 
presente nos jovens e em seus familiares. 

O evento que lotou o auditório do Campo Demonstrativo destacou que unin-
do esforços, as propriedades rurais têm retornos financeiros com maior facilidade 
e o trabalho tem maior qualidade. A palestrante Helda Elaine Völz Bier promoveu 
a participação dos jovens e com uma didática dinâmica foi possível alertar a to-
dos sobre a importância de manter a união presente nas empresas rurais.

O Diretor Presidente da Copercampos Luiz Carlos Chiocca participou da 
abertura da palestra e ressaltou com felicidade a grande presença dos jovens 
no evento. “Este projeto idealizado para inserir os jovens na cooperativa e para 
que os jovens estejam em sintonia com seus familiares e a empresa rural ofere-
ce informações essenciais para gestão da propriedade. Nosso objetivo maior é 
proporcionar conhecimento aos jovens e esta palestra, assim como outros even-
tos realizados para o JEC fortalece essa união para o desenvolvimento de novos 
cooperativistas”, enfatizou Chiocca.

O JEC já tem seu espaço na Copercampos Palestra marca integração entre jovens e família

Especial •

Jovens participantes do programa
estiveram presentes no 18º Dia de Campo Palestra teve grande público
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No stand do Ministério da Agricultura, Aprosesc, Cidasc e do Laboratório 
de Análises de Sementes da Copercampos o alerta foi sobre a importân-
cia da utilização de sementes com origem comprovada.

Durante os três dias do evento muitos visitantes passaram pelo estande e 
conheceram os trabalhos que são realizados pelo MAPA, Aprosesc, Cidasc e a 
preocupação da Copercampos em levar ao mercado sementes de qualidade 
comprovadas pelas análises realizadas no Laboratório de Sementes.

Serrarias móveis, cortadores de grama, motosserra e muitos outros produ-
tos de uso diário das empresas rurais foram apresentados no 18º Dia de 
Campo Copercampos. 

A Loja Agropecuária Copercampos apresentou os seus produtos, assim 
como as empresas parceiras da Copercampos que atuam no ramo demonstra-
ram toda a variedade de máquinas e equipamentos para o trabalho no campo.

O Núcleo Feminino Copercampos participou do Dia de Campo Coper-
campos e apresentou um pouco do trabalho realizado pelo grupo. As 
mulheres, sócias e esposas de associados estiveram promovendo uma 

integração entre a família e debatendo sobre o que fazer para melhorar as em-
presas rurais.

Com apoio do Núcleo as mulheres da Rede Feminina de Combate ao Cân-
cer de Campos Novos, recepcionaram os visitantes e também comercializaram 
criações artesanais. O dinheiro arrecadado foi destinado à rede, que trabalha de 
forma voluntária na sensibilização das mulheres sobre a doença do câncer de 
mama e câncer de colo de útero.

A suinocultura da Copercampos é conhecida pela sua alta qualidade em 
produção e pela genética utilizada nas Granjas da cooperativa. No 18º Dia 
de Campo, um pouco do trabalho realizado nas unidades produtoras e 

na terminação de suínos foi apresentada aos visitantes e durante os três dias, os 
técnicos da cooperativa estiveram recepcionando os visitantes e apresentando 
a atividade da empresa.

As empresas parceiras da Copercampos como Poli-Nutri, Agroceres Pic, 
Agroceres Multimix e Aurora estiveram presentes no 18º Dia de Campo e tam-
bém apresentando seus trabalhos na área. Empresas que atuam na área de equi-
pamentos, nutrição e medicamentos para suínos também apresentaram opções 
em produtos para a atividade de suinocultura.

A eficiência na produção agrícola está diretamente ligada à mecanização 
da propriedade rural e cada vez mais, a tecnologia inserida nas máquinas 
tem facilitado o trabalho do agricultor. Possibilitando melhores ganhos 

no manejo das culturas e para atender as necessidades dos produtores, as ino-
vações em máquinas e implementos são um grande atrativo do Dia de Campo 
da Copercampos. 

Neste ano de 2013, a área destinada aos expositores foi ainda maior e um ver-
dadeiro show em máquinas e implementos apresentou que o setor cresce com 
solidez sim, mas com muita ousadia. As empresas participantes do 18º Dia de 
Campo Copercampos apresentaram lançamentos em tratores, pulverizadores e 
colheitadeiras e no evento já realizaram negócios.

As semeadeiras e outras máquinas equipadas com GPS foram novamente 
atrações do evento. Já para o conforto e transporte de produtos, caminhões e 
utilitários, além de veículos de passeio tiveram seu espaço repleto de lançamen-
tos e de agricultores interessados.

• Especial

Qualidade e responsabilidade na 
Produção de Sementes

Equipamentos de uso diário no campo 
chamam atenção

Núcleo Feminino tem seu espaço

Suinocultura forte se faz com 
investimentos em genética

Tecnologia e eficiência em máquinas, 
implementos e utilitários

Participantes do Núcleo Feminino Copercampos
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A palestra com Luís Hen-
rique Carregal – En-
genheiro Agrônomo, 

mestre em Fitopatologia pela 
Universidade de Lavras, e 
professor de Fitopatologia da 
Universidade de Rio Verde/
GO, sobre “Manejo de doen-
ça para manutenção do po-
tencial produtivo da soja” foi 
mais um momento de debate no 18º Dia de Campo Copercampos.

Sobre o tema, Carregal explicou que para manter o potencial produtivo da 
soja, o agricultor primeiramente necessita de assistência técnica de qualidade. 
“Em segundo lugar, deve ter um planejamento muito bem feito para os próxi-
mos anos no que diz respeito à rotação de culturas, escolha das cultivares e híbri-
dos, como irá manejar doenças, pragas e plantas daninhas”, destacou.

O professor ainda ressaltou que “é fundamental conhecer as características 
químicas, físicas e biológicas do solo para que possa praticar a conservação de 
solo. Manejo antecipado normalmente se refere a uso de defensivos agrícolas. 
Neste ponto, devemos ter muito cuidado, pois o uso de defensivos seja herbici-
da, inseticida ou fungicida deve ser realizado de forma racional e sempre que ne-
cessário. Quando se fala em antecipação de aplicações deve se considerar vários 
fatores, verificando-se a real necessidade. Uso excessivo de aplicações pode ser 
tal prejudicial quanto à falta delas e a melhor opção para o agricultor é orientar-
-se com um engenheiro agrônomo”, explicou.

Quando abordado sobre o que tem prejudicado a maior produtividade da 
cultura da soja, Luis Henrique Carregal destacou que pragas, doenças e clima 
interferem sim, mas que o mais importante é que o agricultor acompanhe sua 
lavoura, obedeça às boas práticas agronômicas com finalidade de buscar o má-
ximo equilíbrio de suas áreas. Quanto mais desequilibrada a área, maior será a 
necessidade do uso de defensivos agrícolas. “Para ser mais específico nesta sa-
fra e considerando todas as áreas produtoras de soja no Brasil, verificamos mais 
problemas com lagartas. Entretanto, algumas lavouras não atingiram todo seu 
potencial produtivo também pela incidência de doenças como mofo branco, 
ferrugem, doenças de final de ciclo, mancha e antracnose”, destacou. 

Na palestra, o professor ainda abordou a importância do agricultor em reali-
zar o manejo integrado de doenças, onde várias medidas de controle são toma-
das de forma lógica e racional. “Fizemos questão de frisar a importância da assis-
tência técnica para a tomada de decisão quanto às medidas a serem adotadas e 
principalmente em relação ao posicionamento do controle químico e também 
biológico de doenças de plantas”, concluiu Carregal.

Outro tema abordado no 18º Dia de Campo Coper-
campos foi à alimentação de ruminantes. A pa-
lestra com o Professor Doutor João Ricardo Alves 

Pereira da Universidade Estadual de Ponta Grossa – PR 
abordou a “Silagem de Milho no planejamento alimen-
tar do rebanho”.

João Ricardo que é mestre em nutrição animal pela 
ESALQ/USP e doutor em nutrição animal pela UNESP 
apresentou de forma dinâmica, soluções para que os pe-
cuaristas possam obter o máximo rendimento do milho 

de silagem, assim como ponto de corte e armazenagem do produto.
A qualidade nutricional da silagem influência diretamente na produção lei-

teira. E para que o produtor possa conhecer as eficientes técnicas de produção 
do alimento para os animais alguns conceitos básicos devem ser adotados para 
que os agropecuaristas obtenham melhores ganhos com a produção de leite.  
João Ricardo comentou que a chance do sucesso vem com planejamento. 

Além de apresentar a diversidade de atividades do agronegócio, o Dia de 
Campo Copercampos tem como missão difundir ideias e ações para de-
senvolver melhor as propriedades rurais e no 18º Dia de Campo, palestras 

técnicas sobre temas variados contaram com um grande público. O Jornal Co-
percampos traz alguns dos temas abordados nos eventos.

O segundo dia do 18º Dia de Campo Copercampos foi marcado por deba-
tes e soluções para agricultores que buscam o sucesso no agronegócio. 
Na palestra da manhã, a Engenheira de Segurança da Copercampos e 

formação em Engenharia Agrícola Vanessa Marin Kettenhuber abordou o tema 
“Máquinas Agrícolas: Operar com segurança é fundamental”.

No evento, Vanessa destacou ações básicas para evitar acidentes na opera-
ção de máquinas, como, por exemplo, a utilização de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) para pulverização como também na colheita.

Os produtores rurais da região de Campos Novos têm procurado alternati-
vas para diversificar atividades nas empresas rurais e a pecuária de leite e 
de corte voltaram a ter destaque e conquistam espaço na região.

Porém, sem deixar as lavouras de lado, sendo esta a principal atividade das 
empresas rurais, o manejo de integração tem sido a principal preocupação dos 
agricultores e por isso, a Copercampos no 18º Dia de Campo, realizou no primei-
ro dia do evento, a palestra com o Engenheiro Agrônomo, Doutor em Agrono-
mia pela UNESP, Pesquisador da Embrapa de Passo Fundo Alfredo do Nascimen-
to Júnior.

Com o tema “Manejo forrageiro e de duplo-propósito de cereais de inverno 
na integração lavoura-pecuária”, Alfredo Júnior apresentou soluções simples e 
viáveis para que as duas atividades gerem retorno aos agricultores. A utilização 
de sorgo para alimentação dos animais no inverno e produção de grãos no verão 
foi um dos exemplos citados, assim como realizar manejo de pastagens como a 
aveia preta comum, e implantação de novos cultivares de aveia, centeio e trigo.

Na palestra, Alfredo apresentou a nova aveia BRS Centauro, desenvolvida 
pela Embrapa em parceria com a Associação Sul-Brasileira para o fomento de 
Pesquisas em Forrageiras (Sulpasto). O pesquisador ressaltou formas de se reali-
zar um manejo eficiente com a utilização de aveia, azevém, centeio e também o 
trigo para pastagens, tanto para produção leiteira ou engorda de animais.

Palestras do evento 
contam com grande público

Segurança na operação de 
máquinas e implementos

Planejamento alimentar do 
rebanho com silagem de milho

Manejo de doenças para manutenção 
do potencial de produção da soja

Manejo forrageiro para 
integração lavoura-pecuária
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Engenheira de Segurança da Copercampos e formação
em Engenharia Agrícola Vanessa Marin Kettenhuber

Palestrante João
Ricardo Alves Pereira

Com o tema: “Manejo sustentável de plantas 
daninhas em sistema de culturas Roundup 
Ready”, a palestra de Luís Henrique Pencko-

wski – Engenheiro Agrônomo, Mestre em Manejo 
de grandes culturas e Coordenador de Pesquisa do 
setor de Herbologia da Fundação ABC – Castro/PR 
era muito aguardada por produtores e técnicos.

Luis Henrique apresentou soluções para a co-
nhecida Buva e também Azevém, principalmente 
quanto à utilização de princípios alternativos e rea-

lização de manejo antecipado, já no período de pré-semeadura, assim como na 
pré-emergência e pós-emergência. A palestra teve grande público e possibilitou 
que os agricultores e também profissionais da área pudessem trocar informa-
ções e juntos obter conhecimento.

Manejo de plantas daninhas

Palestrante Luís
Henrique Penckowski
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Associados da Copercampos visitam 
lavouras e feira tecnológica na Argentina
Com apoio da Bayer, integrantes do Comitê Tecnológico Copercampos, 

conselheiros fiscais e administrativos e o Diretor Executivo Laerte Izaias 
Thibes Júnior estiveram visitando de 04 a 07 de março, lavouras de soja e 

milho na Argentina e participando da Expoagro em Baradeiro - São Pedro, pro-
víncia de Buenos Aires.

Nas visitas as áreas de soja e milho, os associados da Copercampos puderam 
conferir o desenvolvimento das lavouras do país e também conversar com pro-
dutores sobre o mercado de grãos.

Na Expoagro, a maior e mais completa exposição agropecuária a campo 
aberto da Argentina, os visitantes tiveram uma demonstração da realidade no 
setor do país vizinho e um dos mais importantes produtores da América do Sul.

Para o associado da Copercampos e Presidente do Comitê Tecnológico, Lu-
cas de Almeida Chiocca, a viagem técnica a Argentina demonstrou que o país 
vizinho tem um alto poder agrícola, porém, dificuldades impostas pelo governo 
têm prejudicado os agricultores argentinos. “Com esta viagem pudemos confe-
rir que os solos argentinos são ricos e a topografia desta região visitada é muito 
boa, e assim como em nossa região, existem problemas com estiagem nos me-
ses de dezembro e janeiro e vimos também que os agricultores do país estão 
desanimados devido à taxação imposta pelo governo tanto para os grãos, que 

gira em torno de 25% da produção, como de bovinos, prejudicando também a 
pecuária. Quanto à tecnologia observamos que não há novidades na região e os 
produtores têm máquinas já bem antigas, diferente do Brasil que tem políticas 
voltadas para a aquisição de equipamentos novos”, destacou Lucas Chiocca.

Já o Secretário de Administração da Copercampos Sérgio Mânica, destacou 
que a Expoagro apresenta a pecuária forte da Argentina e com a viagem foi pos-
sível ter uma ideia de como a Argentina está na agropecuária. “O clima é muito 
semelhante ao nosso e na tecnologia da agricultura, existem muitas empresas 
trabalhando com foco na Agricultura de Precisão, porém, os agricultores estão 
sim desanimados com o governo e isso prejudica a atividade no país”, explicou 
Mânica.

De acordo com o Conselheiro Fiscal da Copercampos Paulo Cezar Calgaro na 
Expoagro muitas empresas deixaram de participar por problemas com o gover-
no Argentino e nas lavouras visitadas observou-se que os agricultores tem uma 
ampla variedade de sementes que são cultivadas. “Foi uma visita muito boa para 
conhecermos a situação dos agricultores e existem áreas de soja, por exemplo, 
com produção de 20 sacos/ha assim como tem áreas de 60 sacos/ha, mas valeu a 
pena visitar e conferir a realidade de outros agricultores” finalizou Calgaro.

Integrantes do Comitê na Expoagro Grupo visita lavouras na Argentina


