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A Copercampos em parceria com a Syngenta realizou no final do 
último mês de novembro a entrega de uma máquina fotográ-
fica digital ao vencedor da 2ª Mostra de Fotografia Ambiental 

realizada no município de Barracão (RS). O concurso cultural que teve 
como tema “Barracão: 50 anos de riquezas exuberantes”, foi realizado na 
Praça Luiz Dal Prá, reuniu alunos das escolas municipais, estaduais, en-

tidades e a comunidade barraconense e foi alusivo 
ao aniversário de 50 anos de Barracão.

Para os organizadores do evento, a prática am-
biental desenvolvida permite despertar o lado criti-
co dos alunos por meio da fotografia como recurso 
aliado a educação ambiental e de análises poéticas 
com a leitura de imagens, registrando, valorizando 
as belezas e o espaço natural do meio rural do mu-
nicípio.

O Chefe da Unidade de Barracão, Gabriel Giot-
to Vanz, que esteve representando a Copercampos 
no evento, ressalta que valorizar as belezas do meio 
rural, é fundamental para desenvolver a educação 
ambiental junto as crianças. “Promover um olhar crí-
tico sobre o meio natural, os laços com a natureza, 
desenvolvendo um sentido de pertencimento, de 
admiração e de respeito pelo meio natural é mui-
to importante, pois está ligado à reflexão crítica da 
própria prática é de não somente buscar soluções 
que sejam adequadas para os problemas existentes, 
mas sim, procurar desenvolver ações preventivas a 
fim de evitar o surgimento de problemas. Dessa 
forma é relevante que atividades articuladas sejam 
constantes para a formação de cidadãos conscien-
tes de seu papel na sociedade.” ressalta Gabriel.

Copercampos apoiou 
2ª Mostra Fotográfica 
Ambiental em 
Barracão

Estamos iniciando o ano de 2015 e com ele surgem muitas expectativas, me-
tas a serem cumpridas, melhorias a serem realizadas e o compromisso de 
manter a qualidade em nossos produtos e serviços para com os clientes e 

associados da Copercampos.
Tínhamos feito uma prévia de faturamento estimada acima dos R$ 900 milhões 

para este ano, mas como superamos essa meta ainda no ano passado, esperamos 
em 2015 alcançar R$ 1 bilhão em faturamento. Tudo dependerá das condições cli-
máticas favoráveis para que tenhamos uma boa safra.

Vale destacar que 2015 será um ano muito especial para a Copercampos, pois 
estaremos comemorando os 45 anos de fundação da cooperativa, e para celebrar 
a data, estamos programando um grande “Show de Prêmios”, com sorteios de car-
ros, motos e vale-compras. Nos próximos meses estaremos lançando as promo-
ções e uma delas, exclusiva para associados, contará com o sorteio de um trator 
John Deere, modelo 6130J, no valor de R$ 160 mil, mais quatro vale-compras no 
valor R$ 10 mil para retirar em insumos.

Também temos investimentos importantes a serem feitos ao longo do ano. A 
expectativa é que sejam investidos cerca de R$ 35 milhões na área operacional, 
produção de sementes, armazenagem, lojas agropecuárias e supermercados da 
Copercampos. 

Já em relação ao cenário do agronegócio para 2015, devemos ter cautela com 
a economia da cooperativa, para que possamos amenizar o impacto da economia 
nacional e mundial para que não haja imprevistos, devido à alta do dólar e a previ-
são de alta na taxa de juros e inflação.

Falando em agronegócio, queremos convidar a todos para que participem da 
20ª edição do Dia de Campo Copercampos, que será realizada nos dias 24, 25 e 26 
de fevereiro no Campo Demonstrativo da cooperativa. Este ano o evento contará 
com uma programação especial, além da difusão já tradicional da tecnologia do 
campo, atrações especiais também estão sendo programadas ao público partici-
pante do evento. Está sendo produzido um resgate histórico das 20 edições do Dia 
de Campo. Os visitantes poderão conferir um pouco mais da história desse evento 
que se consagrou como um dos maiores do agronegócio no sul do Brasil.
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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

Institucional •

O Chefe da Unidade de Barracão, Gabriel Giotto Vanz, 
representou a Copercampos no evento
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Confraternização da Copercampos 
na unidade de Criciúma

Jantar de Confraternização da Copercampos 
reuniu clientes e produtores em Ituporanga

A Copercampos realizou no último dia 12 de dezembro a tradicional con-
fraternização de fim de ano com clientes e parceiros na cidade de Cri-
ciúma. O evento que reuniu 85 pessoas foi realizado no Restaurante do 

Hotel Apolo XVI e contou com a presença do Diretor Executivo Clebi Renato 
Dias e o representante da unidade de Criciúma, Richard Steiner.

Durante o encontro, Clebi Renato Dias, apresentou alguns dados sobre 
o mercado agropecuário, tendências de mercado para 2015 e destacou aos 

clientes, a importância de estar diariamente em busca de atualizações.
“Nós ficamos muito felizes com a presença de todos neste evento que tem 

como objetivo agradecer pelo excelente ano e pela confiança destes clientes e 
parceiros a Copercampos”, Comemorou Clebi Renato Dias.

A filial da Copercampos em Criciúma atende agroindústrias, pecuaristas e 
pequenos produtores.

Realizada no dia 18 de dezembro, a confraternização contou com a presença 
de associados, clientes e produtores da unidade de Ituporanga. O evento foi 
realizado no Restaurante Lourdes Tholl e reuniu cerca de 190 pessoas.

Na oportunidade o Diretor Vice-presidente, Cláudio Hartmann informou aos 
convidados os resultados obtidos no ano de 2014 e os investimentos que foram 
feitos no município e região. “A Unidade de Ituporanga vem crescendo a cada ano e 
é necessário destacarmos os excelentes resultados obtidos pela filial na área de re-
cebimento de cereais, resultados que demonstram o comprometimento e a união 

entre a Copercampos e seus associados. E para continuarmos obtendo excelentes 
resultados e trazer mais benefícios aos nossos associados e clientes, construímos 
uma moderna Loja Agropecuária, com um amplo espaço adaptado para melhor 
atender as necessidades do produtor rural”, destacou Cláudio Hartmann.

Também estiveram participando do evento, o Gerente Administrativo, Ademir 
Carlesso (Mila), a Coordenadora de Comunicação e Marketing da Copercampos, 
Maria Lucia Pauli, e o Chefe da Unidade de Ituporanga, Cassio Tholl, que na oportu-
nidade agradeceu pela parceria e sucesso, obtidos em 2014.

Confraternização em Criciúma

Jantar de Confraternização  em Ituporanga
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Os tratores e máquinas agrícolas ficaram isentos desde o dia 1º de janeiro 
de 2015, do registro e do licenciamento anual junto aos Departamentos 
Estaduais de Trânsito (Detrans). Emenda apresentada à Medida Provisó-

ria (MP) 656 foi aprovada ainda em 2014 pela Comissão Mista do Congresso, e na 
prática desobriga o emplacamento de tratores e daqueles veículos automotores 
destinados a puxar ou arrastar máquinas destinadas à execução de tarefas den-
tro da propriedade rural, como as colheitadeiras. 

A proposta também prevê, entre outros pontos, a prorrogação de normas de 
isenção tributária e regulamenta medidas para estimular o crédito imobiliário. O 
relatório, com a emenda, foi aprovado nesta quarta-feira (10/12), com o apoio da 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Depois de passar pelo 
crivo da Comissão Mista, a MP segue, agora, para a Câmara dos Deputados.

A CNA defende a medida para evitar que o produtor rural seja ainda mais 
onerado, uma vez que, atualmente, ele não paga taxas anuais de trânsito, como 
o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).  A entidade en-
tende que a obrigatoriedade do registro e do licenciamento tem caráter mera-
mente arrecadatório, uma vez que os tratores e máquinas agrícolas estão quase 
que em tempo integral dentro das propriedades, sem circular em vias públicas.

Segundo a CNA, os tributos relacionados a emplacamento, licenciamento, 
entre outros, correspondam a aproximadamente 3% do valor de cada máquina. 
Levantamento feito pela área técnica da Confederação mostra que, dependen-
do do estado, o produtor rural teria despesas adicionais com taxas anuais de 
trânsito acima de R$ 300. Os mais prejudicados com a medida seriam os peque-
nos e médios agricultores.

A proposta prevê, ainda, a criação de um cadastro específico para máquinas 
agrícolas, com o objetivo de coibir roubos e furtos e dar mais segurança aos pro-
prietários rurais para o comércio de maquinário usado, garantindo a procedên-
cia do produto para o comprador.

Avaliação Colatto
“É mais um ano de tempo para resolver de verdade o problema, o que só 

não foi possível porque de forma insensível o governou federal vetou o projeto 
que tinha apoio da Câmara e do Senado. Emplacar tratores, colheitadeiras, toba-
tas e pulverizadores como se fossem automóveis de passeio é um absurdo para 
tomar dinheiro dos produtores. A não ser que queiram as máquinas transitando 
nas cidades, até porque pagando o que o governo quer os agricultores terão 
esse direito”, comentou o deputado Valdir Colatto.

• Agronegócio

Comissão mista isentou tratores e máquinas 
agrícolas de emplacamento

A CNA defende a medida para evitar que o produtor rural seja ainda mais onerado

Deputado federal, Valdir Colatto.

Foi realizado no último dia 17 de dezembro o tradicional jantar de confra-
ternização com diretoria da Copercampos. O evento reuniu, Conselhei-
ros Administrativos e Fiscais, Diretores, Gerentes e Assessores na Asso-

ciação Atlética da cooperativa.
Na oportunidade o Diretor Presidente, Luiz Carlos Chiocca e o Diretor Vice-

-presidente, Claudio Hartmann, agradeceram a todos pela dedicação e empe-
nho pelas metas e objetivos alcançados, garantindo assim ótimos resultados 
durante o ano 2014.

Após o jantar, de maneira descontraída Diretor Presidente e Vice-presiden-
te, entregaram brindes aos convidados do evento.

Confraternização com a Diretoria Copercampos

Momento foi de agradecimento pela dedicação e empenho pelas metas e objetivos alcançados em 2014.

Institucional •
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Com o faturamento superior a R$ 950 milhões de reais no último ano 
a Copercampos já definiu seus planos e metas de investimentos para 
2015. Em entrevista ao Jornal Copercampos, o Diretor Presidente da 

cooperativa, Luiz Carlos Chiocca, informou sobre as projeções e expectativas 
para este ano e destacou que 2015 será marcado também pelos 45 anos de 
fundação da Copercampos. 

Em uma breve avaliação do último ano, Chiocca classificou 2014 como 
um ano muito positivo para a Copercampos. “Durante o ano passado am-
pliamos 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 posi-
tivos podemos destacar também os programas de fidelização e bonificação 
de sementes e suínos, que distribuíram mais R$ 15 milhões aos associados 
como forma de reconhecimento por acreditarem na Copercampos e no coo-
perativismo”, ressalta Chiocca. 

Ainda em 2014 a Copercampos investiu em cursos e capacitações aos fun-
cionários melhorando a aprendizagem e qualidade dos serviços prestados 
pela cooperativa, resultado que proporcionou pela terceira vez seguida o 1º 
lugar na pesquisa 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”, salienta Chiocca.

Expectativa de faturamento em 2015
“Tínhamos feito uma prévia de faturamento estimada acima dos R$ 900 

milhões para este ano, mas como superamos essa meta ainda em 2014, es-

peramos em 2015 alcançar R$ 1 bilhão em faturamento. Tudo dependerá das 
condições climáticas favoráveis para que tenhamos uma boa safra”, destaca 
o Diretor Presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca.

Novos Investimentos
Em relação a investimentos previstos para 2015, o Diretor Presidente da 

Copercampos, Luiz Carlos Chiocca, informa que serão feitos em uma nova 
loja dos supermercados no município de Capinzal, além de construção e am-
pliação de unidades nos municípios de Água Doce, Bom Retiro, Correia Pinto, 
Ponte Serrada e Coxilha Rica (RS).

“O maior investimento para 2015 está previsto para UBS que está sen-
do construída na antiga indústria de fertilizantes às margens da BR-470 em 
Campos Novos. A unidade contará com uma estrutura ampla e moderna com 
mais de 10 mil m² de área coberta. O local também comportará um Centro de 
Distribuição de soja e milho para Monsanto”, destaca Chiocca.

Copercampos 45 anos de fundação
2015 será um ano especial para a Copercampos, pois estaremos celebran-

do os 45 anos de fundação da cooperativa e para comemorar, estamos pro-
gramando um grande Show de Prêmios, um deles voltado especialmente 
aos associados, que contará com o sorteio de um trator John Deere, modelo 
6130J, no valor de R$ 160 mil, mais quatro vale-compras no valor R$ 10 mil 
para retirar em insumos.

Já para os clientes dos Supermercados Copercampos, Loja Agropecuária e 
Posto de Combustíveis, serão sorteados três automóveis e três motocicletas.

“Não é toda empresa que completa 45 anos com esse sucesso e disponi-

• Institucional

Copercampos: Projeções e expectativas 
para 2015

Institucional •

O maior investimento para 2015 está previsto para UBS que está sendo construída na antiga indústria de fertilizantes às margens da BR-470 em Campos Novos

“Esperamos em 2015 alcançar R$ 1 bilhão em faturamento”, afirma Luiz Carlos Chiocca

bilidade de distribuição de recursos para associados e funcionários. Por isso 
a Copercampos tem muito a comemorar”, enfatiza Chiocca.

As promoções alusivas aos 45 anos da Copercampos já estão programa-
das e devem iniciar nos próximos meses.

Cenário do agronegócio
Conforme analistas e consultores, o ano de 2015 está sujeito a mudanças 

frequentes no cenário do agronegócio brasileiro e os produtores e exporta-
dores devem estar preparados para fortes emoções. Se de um lado o quadro 

macroeconômico sugere elevação de juros no mercado, com reflexos nega-
tivos nos preços das commodities, de outro o agronegócio, já naturalmente 
sujeito a incertezas climáticas, passa a ficar cada vez mais exposto a eventos 
extremos nessa área.

Nesse sentido Luiz Carlos Chiocca, afirma que a orientação da coopera-
tiva é que os associados atuem com cautela. “Em 2015 devemos ter cuidado 
com a economia da cooperativa para que possamos amenizar o impacto da 
economia nacional e mundial para que não haja imprevistos, devido à alta 
do dólar e a previsão de alta na taxa de juros e inflação”, avalia Chiocca.
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Nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro de 2015 o Campo Demonstrativo da Co-
percampos, será palco de mais uma edição do Dia de Campo, evento 
que é referência em difusão de tecnologias, troca de informações e co-

nhecimento sobre o agronegócio. Este ano, o evento ficará marcado pelo o ani-

versário de 20 anos do Dia de Campo e os 45 anos de fundação da Copercampos.
Nesse sentido o jornal Copercampos desta edição irá abordar os destaques e 

as principais novidades do 20º Dia de Campo Copercampos.

Em 2015 o Campo Demonstrativo da Copercampos estará oferecen-
do novas melhorias para atender as necessidades de expositores e 
visitantes, uma delas é o aperfeiçoamento na recepção do sinal de 

celular, com a instalação de uma antena no local. O investimento da coo-
perativa junto a empresa Vivo, proporcionará melhor qualidade na rede da 
área e oferecerá ao público maior comodidade na comunicação via telefo-
ne celular.

De acordo com o Coordenador do Campo Demonstrativo e Consultor 
Técnico, Engenheiro Agrônomo Fabrício Jardim Hennigen, outros investi-
mentos também estão sendo feitos na área voltada a logística interna do 
evento.  “Estamos melhorando também a área de descarga e embarque 
de animais e máquinas que serão expostos durante o Dia de Campo. Os 
melhoramentos já começaram a ser feitos e atendem a pedidos feitos pelas 
empresas parceiras do evento”, ressalta Hennigen. 

Ainda segundo Fabrício Jardim Hennigen novos investimentos também 
estão sendo feitos na área de exposição de bovinos e ovinos e área dos 
expositores.

Consolidado como um dos maiores eventos do agronegócio brasileiro, o 
Dia de Campo Copercampos conta com a parceria de empresas de se-
mentes, fertilizantes, agroquímicos e expositores em geral. Pesquisas são 

realizadas no Campo Demonstrativo para validação de novas tecnologias, de-

senvolvimento e melhoria da eficiência produtiva. Os resultados dos testes com 
sementes, produtos químicos e técnicas de produção, nas culturas de feijão, mi-
lho, soja e pastagens, servem de referência para o planejamento das áreas de 
produção dos associados da Copercampos e agropecuaristas visitantes.

As variedades adaptadas à região e disponíveis para plantio da cultura do 
feijão também fazem parte do 20º Dia de Campo Copercampos. Através 
das vitrines implantadas no Campo Demonstrativo, o público poderá 

conferir o desempenho de cada variedade disponível para esta cultura, bem 
como obter informações referente as técnicas de manejo e as principais tecnolo-
gias para auxiliar no cultivo e desenvolvimento do feijão.

O 20º Dia de Campo Copercampos trará aos produtores rurais novos hí-
bridos de milho, tanto para grãos quanto para silagem, e para auxiliar 
nesta escolha, os produtores contarão com o suporte técnico dos pro-

fissionais das empresas parceiras, para escolher qual o melhor hibrido a ser uti-
lizado nas lavouras. 

“Assim como informações importantes, como época de plantio, densida-
de, nutrição e manejo das principais doenças presentes nesta cultura, serão 
apresentadas aos visitantes, estratégias preventivas na utilização de fungici-
das, destacando o modo e melhor período para aplicação, auxiliando assim na 
produtividade e sucesso no manejo da cultura do milho”, ressalta o Engenheiro 
Agrônomo Fabrício Jardim Hennigen.

A programação do 20º Dia de Campo Copercampos também oferecerá 
informações técnicas sobre os vários aspectos do agronegócio da soja 
envolvendo o manejo da cultura, o controle de pragas e doenças, o im-

pacto das mudanças climáticas, a infraestrutura de produção, o armazenamento 

e transporte, a comercialização, entre outros. “Além disso, novas tecnologias de 
produção serão apresentadas, principalmente, as advindas da biotecnologia”, 
destaca o Engenheiro Agrônomo Fabrício Jardim Hennigen.

• Dia de Campo

Dia de Campo Copercampos: 20 anos 
levando tecnologia ao campo

Investimentos no 
Campo Demonstrativo

Principais Culturas

Vitrines de feijoeiros

Produtividade no milho

Cultura da Soja

Dia de Campo •

Imagem aérea do 19ª edição do Dia de Campo Copercampos /Arquivo 2014

Sinal de celular foi aperfeiçoado no Campo Demonstrativo
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Para atender as empresas que desejam demonstrar seus produtos e servi-
ços, a Copercampos segue comercializando os espaços destinados para 
este segmento. Segundo a Coordenadora do Dia de Campo, Maria Lucia 

Pauli, mais de 130 empresas deverão participar desta edição do evento. “Esta-
mos há 30 dias do evento e a procura por espaço é grande, para esta edição 
teremos muitas novidades em máquinas agrícolas e implementos, equipamen-
tos para diversas atividades, caminhões, automóveis e empresas prestadoras de 
serviços”, ressalta.

Preocupados em melhor atender os visitantes do Dia de Campo, os organi-
zadores do evento já estão realizando o agendamento das caravanas. “Para 
que os visitantes de outros municípios possam acompanhar com calma as 

palestras e os produtos em exposição, evitar também a concentração de visitantes 
em um único dia, já estamos agendando com antecedência a vinda das caravanas 
para o Dia de Campo” informa Maria Lucia Coordenadora do Evento. 

A expectativa é que mais de 12 mil pessoas compareçam durante os três dias 
da 20ª edição do Dia de Campo Copercampos.

Grupo de jovens filhos de agricultores, que teve início no ano de 2011, o 
JEC é o que caracteriza os jovens dentro da cooperativa. Através de pa-
lestras, viagens técnicas e encontro de integrações, os jovens participam 

mais ativamente de atividades que valorizam o cooperativismo e preparam para 

contribuir com o desenvolvimento do agronegócio. Com um stand localizado 
no Campo Demonstrativo, o JEC participará pela terceira vez no Dia de Campo 
Copercampos, onde os integrantes do programa receberão informações sobre 
projetos a serem desenvolvidos pelo grupo em 2014.

Com o objetivo de promover a participação da mulher na tomada de de-
cisões na empresa rural e também fortalecer a presença destas na coo-
perativa, o Núcleo Feminino da Copercampos, vem desenvolvendo um 

excelente trabalho na área do cooperativismo.

Presentes nos quatro últimos eventos, o Núcleo Feminino Copercampos jun-
tamente com a Rede Feminina de Combate ao Câncer estará expondo e comer-
cializando peças artesanais criadas pelas integrantes, onde o valor arrecadado 
será destinado a Rede Feminina de Campos Novos.

Expositores Expectativa de público

JEC – Jovens Empreendedores Copercampos

Núcleo Feminino

Estarão presentes:

Jovens Empreendedores Copercampos

Núcleo Feminino Copercampos

O Campo Demonstrativo da Copercampos contará com uma moderna 
estrutura, para orientar os criadores, expositores e técnicos do setor 
pecuarista. “Para garantir a produção leiteira e de corte, a pastagem é 

essencial, e para auxiliar os agropecuaristas, nesse sentido a Copercampos apre-

sentará no 20º Dia de Campo, novas opções para alimentação dos animais”, en-
fatiza o Coordenador do Campo Demonstrativo e Consultor Técnico, Engenhei-
ro Agrônomo Fabrício Jardim Hennigen.

A genética que transformou a cadeia produtiva e revoluciona a cada dia o 
mercado de carnes será apresentada no 20º Dia de Campo Copercam-
pos. Animais com alto padrão genético e com altos índices de produção 

(reprodutores), estarão sendo expostos aos visitantes e interessados em iniciar 
no processo de produção de suínos em suas regiões.

Durante os três dias do 20º Dia de Campo Copercampos o público tam-
bém terá a oportunidade de relembrar a trajetória do evento desde 
o ano de 1995, data em que realizou-se um dia de campo, simples e 

direcionado apenas para produtores do município de Campos Novos. Com o 
passar dos anos o Dia de Campo Copercampos conquistou o seu espaço e ga-
nhou maior dimensão. Exigindo cada vez mais investimentos da cooperativa 
na área de infraestrutura e diversificação das atividades.

“Estamos produzindo um resgate histórico das 20 edições do Dia de Cam-

po Copercampos. Os visitantes poderão conferir um pouco mais da história 
desse evento que se consagrou como um dos maiores do setor agrícola no sul 
do Brasil”, destaca o Engenheiro Agrônomo Fabrício Jardim Hennigen.

Conforme a Coordenadora do Dia de Campo Copercampos, Maria Lucia 
Pauli, o resgate histórico já iniciou e contará com fotos e vídeos. “Uma galeria 
especial será montada no pavilhão comemorativo. A ideia é ilustrar a trajetória 
do Dia de Campo e remetendo também aos 45 anos de fundação da Coper-
campos no município.

A pecuária também tem espaço no Dia de Campo Copercampos. Durante 
o evento os produtores de bovinos e suínos da região poderão discutir, 

informar e evoluir em relação a criação de bovinos de leite e a cadeia produtiva 
da suinocultura.

Bovinos de Leite

Suinocultura

Resgate Histórico

A Pecuária

Arquivo Dia de Campo 2014

Arquivo Dia de Campo 2014
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Este óculos foi encontrado durante o almoço de confraternização da Co-
percampos no último dia 06 de dezembro, realizado no Parque Ambien-
tal Ernesto Zortéa em Campos Novos.

O óculos com lentes de grau está disposição do dono no setor de Comuni-
cação e Marketing na Matriz Copercampos.

Utilidade Pública

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

17/01 Luiz Roberto Tagliari Curitibanos
17/01 Nelson Dalzotto  Campos Novos
18/01 Rosalino Burnagui E  Curitibanos
18/01 Nédio Franceschi Zortéa
18/01 Adair Pelozatto Curitibanos
19/01 Jair Noriler Campos Novos
19/01 Augustinho Wilpert Campos Novos
19/01 Aldessir Jose Pinto Erval Velho
19/01 Manoela Retore Campos Novos
20/01 Nivaldo Antonio Frizon Campos Novos
20/01 Gilberto Tormen Campos Novos
20/01 Vilmar Amadeu Antunes Maciel Campos Novos
20/01 Jean Carlos Dogenski Jucelia Vargem
20/01 Edilson Dalla Pasqua Ouro
20/01 Roberto Parizotto Filho Campos Novos
20/01 Vitoria da Costa Ceron Pocera Ibiam
21/01 Laudete Pauli Abdon Batista
21/01 Júlio Cesar Maciel Curitibanos
21/01 Alberto Aleixo Rossi Junior Campos Novos
22/01 Leocir Lazzari Campos Novos
22/01 Luiz Idiberto Figueiredo Campos Novos
22/01 Jose Ricardo Durigon Campos Novos
23/01 Sebastiao Cataneo de Bona  Blumenau
24/01 Otto Schlager Filho Curitiba
24/01 Adriano Bof  Campos Novos
24/01 Jackson Rech Campos Novos
24/01 Idélcio Graf De Matos Barracão
25/01 Roberto Becker Curitibanos
25/01 Paulo Turmina  Tangará
25/01 Paulo Roberto Alves Pereira Campo Belo do Sul
25/01 Ilonir da Silva Curitibanos
25/01 Diunir Paulo Lazzari Campos Novos
26/01 Jose Silveira de Almeida Anita Garibaldi
26/01 Alzirio Berwig  Erval Velho
26/01 Júlio Cesar Granzotto  Campos Novos
26/01 Mario Desdewalle Campo Belo do Sul
26/01 Ezequiel da Silva Brunópolis
27/01 Valmor Baggio Lages
27/01 Jenoir Humberto Sabei  Campos Novos
27/01 Paulo Sergio Guzatti Campos Novos
27/01 Gustavo Alberto Goncalves Campos Novos
28/01 Ulisses Lemos França Campos Novos
28/01 Agenor Bordin Erval Velho
28/01 Nestor Luiz Zoldan Barracão
28/01 Almir Martini Erval Velho
28/01 Adriano Magarinos Barracão
28/01 Leonardo Chiamolera Campos Novos
28/01 Fernando Piroli Campos Novos
28/01 Deonila Terezinha Dalmolin Odorizz Ibiam
29/01 Romeu Viel  Lacerdópolis
29/01 Dilso Stanguerlin São Jose Do Ouro
29/01 Fernando Sanguanini  Campos Novos

29/01 Ednei Trevisol Pocera Ibiam
30/01 José Maria Mussolin Vargem
30/01 Emerentino de Mattia  Celso Ramos
30/01 Emilio Einsfeld Filho Campo Belo do Sul
30/01 Gilson Jose Weirich Campos Novos
30/01 Rogerio Becker Campos Novos
31/01 Raul Piovesam Curitibanos
31/01 Oldair Roberto Rech Curitibanos
01/02 Ivanir Zanin Ibiam
01/02 João Nilso de Morais Campos Novos
02/02 Sebastiao Sidnei Ribeiro Agua Boa
02/02 Bertoldo Menegazzo  Anita Garibaldi
02/02 Jose dos Santos Felipe Maciel Curitibanos
03/02 Arlindo Rostirola Campos Novos
03/02 Vilmar Trevisol Campos Novos
03/02 Giácomo José Basquera Campos Novos
03/02 Jocinei de Morais Campos Novos
04/02 Carlos José da Silva Zortéa
04/02 Adriano Stedile de Souza Curitibanos
04/02 Gustavo Trevisol Campos Novos
05/02 Luiz Edson Zanela  Brunópolis
06/02 Jucelia Aparecida Gris Dogenski Vargem
06/02 Alan Alves Fardo Joaçaba
07/02 Jakson Ribeiro Pereira Campo Belo do Sul
08/02 Bernardete Dilelio Maracci Dallagn Campos Novos
08/02 Edson de Lourensi Celso Ramos
08/02 Julio Cesar Gaio Curitibanos
08/02 Renan Goncalves Campos Novos
09/02 Idalino Andrich Campos Novos
09/02 Vergilio Antunes  Anita Garibaldi
09/02 Mario Sergio Becker Ibiam
10/02 Orides Santos De Castro Anita Garibaldi
10/02 Everaldo Prandi Curitibanos
10/02 Magaly Izidoro Pedroso Curitibanos
10/02 Fabio Durigon Campos Novos
11/02 Claudio Bevilaqua  Campos Novos
11/02 Valdir Correa Becker Campos Novos
11/02 Antônio Ribeiro Abdon Batista
11/02 Valter Antônio Rech  Campos Novos
11/02 Amilto Sbrussi Campos Novos
11/02 Edesio Scolaro Caçador
11/02 Juliano Weber Brunópolis
12/02 Helio Neris de Almeida Campos Novos
12/02 Dirceu Relei Granzotto Campos Novos
12/02 Nereu Pessoli  Campos Novos
12/02 Ivanildo Matias dos Santos Fraiburgo
12/02 Danilo Danielewz  Ibiam
12/02 Nedson Trevisol Pocera Ibiam
13/02 Orestes Guindani Ibiam
13/02 Leonyr Jacomel Balneário Camboriú
13/02 Rodrigo José Dorini Campos Novos
13/02 Valdoir Carafa Erval Velho

• Variedades

Ingredientes:
- 1 kg de costela suína, cortada em pedaços;
- 1 colher (sopa) de margarina; 
- 1 pitada de tempero completo (sem pimenta);
- 1 pitada de pimenta - do - reino;
- 1 limão.

Modo de preparo:
Espalhe a margarina no fundo da forma.
Coloque os pedaços de costela na forma.

Costela suína ao forno
Despeje o suco do limão sobre a costela.
Tempere com o sal e a pimenta (a gosto).
Cubra a forma com papel laminado (lado brilhoso 
para dentro).
Leve ao forno à 180 graus por 60 minutos.
Retire o papel laminado.
Deixe mais 30 minutos em 250º para dourar.
Sirva com arroz e salada.

Associado do Mês •

Sócio da Copercampos desde o ano de 1999, Domingos Zanatta, é o as-
sociado do mês de janeiro. O produtor é casado e pai de um filho. Em 
conversa com a equipe de comunicação da Copercampos, o produtor 

que mora no município de Ponte Alta, relatou um pouco dos benefícios em ter 
se associado à cooperativa.

Início das atividades
“Atuo com a produção de grãos há 20 anos. O início foi complicado produ-

zir por conta própria, encontrávamos muitas dificuldades e desorientados sem 
o apoio técnico nas lavouras”.

A diversidade da Propriedade
“Na propriedade trabalhamos com as culturas de Feijão, Milho e Soja. É um 

trabalho que exige muito, porém o retorno é gratificante.

Assistência da Copercampos ao produtor
“Ser sócio fidelizado e multiplicador de sementes da Copercampos, faci-

litou muito nossas atividades. Atualmente contamos com assistência técnica 
especializada, com quem podemos discutir, avaliar e trocar ideias a respeito 
das melhores decisões a serem tomadas nas lavouras. Este é um dos benefícios 
de ser associado, pois a cooperativa ainda oferece o programa de fidelização 
onde o sócio participa dos lucros da empresa e o programa de produção de 
sementes. É como eu sempre brinco com os técnicos da cooperativa, a Coper-
campos é igual andorinha, não faz verão sozinha”.

Associado do Mês

Domingos Zanatta
Ponte Alta - SC

Domingos Zanatta é sócio da Copercampos desde o ano de 1999.

Domingos Zanatta ao lado do Engenheiro Agrônomo da Copercampos, Rogério Vieira
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É um local destinado á recria de animais de alto valor genético para posterior 
povoamento ou reposição de granjas de suínos.
Todo sítio III deverá ser uma GRSC (Granjas de Reprodutores Suídeos Cer-

tificadas), esta certificação é adquirida junto a CIDASC após sua vistoria e con-
formidade com todos os requisitos estabelecidos pela Instrução Normativa 09 
(IN 09) e demais órgãos fiscalizadores.

Semestralmente são realizados exames para as principais doenças de noti-
ficação obrigatória, como Peste suína Clássica, Brucelose, Tuberculose e Doen-
ça de Aujeszky, além de exame de detecção de presença de ácaros da sarna e 
realiza também uma vistoria de toda a propriedade, condições das instalações 
e principalmente toda a parte de Biossegurança da granja. Com a conformi-
dade de todos estes itens a granja recebe a renovação do certificado GRSC. A 
entrada de pessoas nestas granjas é expressamente restrita.

A Copercampos possuí seis Sítios III, sendo dois deles para alojamento dos 
animais provenientes da Granja Floresta ( Agrceres PIC – machos e fêmeas) e os 
demais oriundos da Granja Ibicuí (Genetiporc - fêmeas).

Os animais são alojados com aproximadamente 60 dias de vida e tem o 
acompanhamento do Veterinário responsável por todo o período que perma-
necem na granja.

Estes animais passam por um processo de seleção rigoroso realizado por 
pessoas treinadas e obedece todas as normas estabelecidas pela empresa de 
genética (Genetiporc/Agroceres PIC). Após este processo, os animais selecio-
nados são vendidos aos clientes distribuídos em todo o território nacional, 
principalmente na região Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goias, Mato Gosso e 
Mato Grosso do Sul.

A cada ano observa-se uma melhora no desempenho destes animais, o que 
reflete numa boa percentagem na taxa de seleção, girando hoje entre 65 e 85%.

Sítios III da Granja Ibicuí
- Fazenda Santa Clara – Daniel Dallagnol ( 4.000 animais)
- Granja Celso Retore – Celso Retore (2.450 animais)
- Fazenda Santa Santa Cruz – Alberto Aleixo Rossi Junior (2.300 animais)
- Granja da Ressaca – Carlos Alberto Dallóglio (1.990 animais)

Sítios III da Granja Floresta
- Granja Otaciano – Luiz Carlos Chiocca (8.000 animais)
- Granja Novo Milênio – Copercampos (400 animais), somente machos.

Granjas Sítios III da Copercampos
O que é um sitio III? 

• Institucional

O Departamento Técnico da Copercampos mantém a expectativa de uma 
boa produção das culturas de feijão, milho e soja na região de Campos No-
vos para a próxima safra. Conforme o relatório, foram implantados no mu-

nicípio 9 mil hectares de feijão, 10 mil hectares de milho e 54 mil hectares de soja.
Em relação a produtividade, o Engenheiro Agrônomo da Copercampos, Marce-

lo Luiz Capelari, destaca que a expectativa de produtividade desta safra fique em 
aproximados 40 sacos/ha de feijão, 170 sacos/ha de milho e 65 sacos/ha de soja.

“O desenvolvimento da cultura do milho é considerado bom, dentro da expec-
tativa, com algumas áreas sendo efetuadas controle de pragas e doenças de parte 

aérea”, informa Marcelo Luiz Capelari. 
De acordo com o Engenheiro Agrônomo, a soja está finalizando seu plantio e o 

feijão está em fase de implantação no município. “O bom estabelecimento dessas 
culturas com população de plantas adequada para cada cultivar significa que man-
teremos uma boa expectativa de produção para esta safra e alia-se a isso todo o 
tratamento preventivo no controle a pragas, doenças e plantas invasoras”, ressalta.

“Estamos tendo um bom início de safra no que diz respeito ao clima, com pre-
cipitações regulares no município e esperamos que este seja um fator positivo para 
superar nossa expectativa de produção em 2015”, avalia Marcelo Luiz Capelari.

Com a missão seguir contribuindo com a gestão da proprie-
dade rural e da família, agregando conhecimentos para apli-
cação prática, com integração e responsabilidade social, o 

Núcleo Feminino da Copercampos já definiu o calendário de ativi-

dades para o ano de 2015. Atualmente mais de 150 mulheres sócias 
e filhas de associados fazem parte deste projeto da Copercampos.

Confira a agenda de reuniões do Núcleo Feminino da Coper-
campos para 2015:

Foram implantados 10 mil hectares de milho e 54 mil hectares de soja em Campos Novos

Expectativa é boa para safra verão 2014/2015

Núcleo Feminino Copercampos 
define atividades para o ano

DATA HORÁRIO

11/02 - Quarta-feira - Auditório Copercampos - Margens BR 282, KM 338 19h14min

11/03 - Quarta-feira - Auditório Copercampos - Margens BR 282, KM 338 19h14min

08/04 - Quarta-feira - Auditório Copercampos - Margens BR 282, KM 338 19h14min

13/05 - Quarta-feira - Auditório Copercampos - Margens BR 282, KM 338 19h14min

10/06 - Quarta-feira - Auditório Copercampos - Margens BR 282, KM 338 19h14min

08/07 - Quarta-feira - Auditório Copercampos - Margens BR 282, KM 338 19h14min

14/08 - Sexta-feira - Evento promovido pelo NFC e JEC - Professor Dr. Dado Schneider - Salão Paroquial 19h29min

09/09 - Quarta-feira - Local a definir 19h14min

14/10 - Quarta-feira - Auditório Copercampos - Margens BR 282, KM 338 19h14min

28/11 - Sábado - AACC 9h59min

Elaer Carvalho de Matos
Sanitarista Departamento de Suinocultura

Artigo •
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No último mês de dezembro a Copercampos recebeu os Certificados de 
mais duas de suas Unidades Armazenadoras de Grãos. Foram certifica-
das as filiais 40 situada na BR-470 km 345 no distrito de Encruzilhada e 

47, localizada às margens da BR-470 km 317, Trevo Sul. Com essa certificação a 
Copercampos passou a contar com 49% da sua capacidade certificada.

Segundo o Coordenador de Produção da Copercampos, Ricardo Saurin, 
o objetivo é certificar todas as unidades armazenadoras da cooperativa, pois 
a certificação assegura competência técnica na prestação de serviços de ar-
mazenagem, em todas as unidades submetidas a esse processo, obrigatória 
para as unidades armazenadoras, que prestam serviços de armazenagem em 
ambiente natural (grãos e fibras), no caso da Copercampos, armazenagem de 
grãos. O prazo para que todas as Unidades Armazenadoras de Grãos estejam 
100% certificadas expira no dia 31 de dezembro de 2018.

“O processo de Certificação é coordenado pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento com regras e procedimentos de gestão para qualifi-
cação e habilitação de armazéns, visando à guarda e conservação de produtos 
agropecuários”, explica o Coordenador de Produção, Ricardo Saurin.

• Institucional

Dirigentes e representantes da Monsanto estiveram em Campos Novos nos 
dias 15 e 16 de dezembro visitando a Matriz da Copercampos. O roteiro 
do grupo incluiu visitas na propriedade de três associados e na ampla e 

moderna Unidade de Beneficiamento de Sementes (UBS) do bairro Aparecida.
De acordo com Engenheiro Agrônomo da Copercampos, Marcos Schlegel, o 

encontro serviu para reforçar a parceria com a cooperativa e tratar de novas bio-
tecnologias e tendências para o campo. “Os diretores e representantes puderam 
acompanhar um pouco da realidade agrícola na região e levantar demandas de 
serviços, biotecnologias e novos produtos”, destaca Marcos Schlegel.

A Monsanto é uma das empresas parceiras da Copercampos e líder em biotec-
nologia no mundo, com várias marcas e negócios no Brasil na área agrícola.

No grupo que participou da visita à Copercampos, estavam o Diretor de Tec-
nologia da América do Sul, Todd A. De Gooyer, o Diretor de Marketing Seeds & 
Traits, Leonardo Bastos, o Líder Comercialciais – Proteção de Cultivos Brasil, Bernar-
do Nogueira e Daniel Kothe. Participaram também do encontro o Gerente Nacio-
nal da Agroeste, Laércio Lenz, o Gerente Regional do Rio Grande do Sul e Santa Ca-
tarina da Agroeste, Odirlei Gaio e representantes da Agroeste, Agroceres e Dekalb.

Com o objetivo de diagnosticar e analisar o desempenho individual e do 
grupo de funcionários da Força de Vendas de Insumos, promovendo o 
crescimento pessoal e profissional, bem como o alcance da alta performan-

ce em vendas, a Copercampos realizou no dia 12 de dezembro o encontro do Pro-
grama Copergestor. O evento foi realizado na Associação Atlética Copercampos 
(AACC) e contou com a presença de Chefes de Unidades (Insumos) Engenheiros 
Agrônomos e Técnicos Agrícolas.

O Programa que teve início no dia 1º de Junho de 2014 tem como metas, me-
lhorar a estrutura de planejamento e orçamento da Copercampos, estreitar re-
lacionamento com associados em geral, avaliar desempenho in loco da matriz e 
filiais, melhorar a comunicação entre as unidades, matriz e gestores, recompensar 
e reconhecer os profissionais da força de vendas de insumos, entre outras.

Segundo o Diretor Executivo da Copercampos, Laerte Izaias Thibes Junior, o 

acompanhamento ocorre de forma mensal através de relatórios que são emitidos 
pela Assessoria da Diretoria, conforme o indicadores avaliados e descritos no Pro-
cedimento Operacional e através dos relatório semanais de situação das lavouras 
enviados por cada filial.

“No término do programa haverá emissão de certificado e premiação durante 
evento que está programado para o mês de Junho de 2015,” ressalta Laerte Izaias 
Thibes Junior.

Copercampos recebeu visita de dirigentes da Monsanto

Copercampos realizou encontro do 
Programa Copergestor

A Monsanto é uma das empresas parceiras da Copercampos e líder em biotecnologia no mundo

O evento contou com a presença de Chefes de Unidades (Insumos)
Engenheiros Agrônomos e Técnicos Agrícolas da Copercampos

Copercampos recebeu Certificação de Unidades 
Armazenadoras

A certificação assegura competência técnica na prestação de serviços de armazenagem

Trevo Sul Campos NovosDistrito de Encruzilhada

Institucional •
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Copercampos realizou 1º Dia de Campo 
Bovinos de Leite

• Institucional

Cooperjovem superou expectativas com a 
implementação da nova metodologia em 2014

Cooperjovem

Cooperjovem promove a cultura da cooperação por meio da criação
de práticas educacionais cooperativas baseadas nos princípios e valores do cooperativismo

Sinclair Pisani Zotti, professora e coordenadora
da formação na Copercampos de Campos Novos

O Programa Cooperjovem promove a cultura da cooperação por meio 
da criação de práticas educacionais cooperativas baseadas nos prin-
cípios e valores do cooperativismo. Em Santa Catarina, é coordenado 

pelo Sescoop/SC e implementado com a parceria de 23 cooperativas, com o 
apoio das Secretarias Municipais e Gerências Regionais de Educação de 42 mu-
nicípios de todas as regiões do Estado. Atualmente, atende cerca de 80 escolas 
da rede de ensino público, envolvendo quase 500 professores e mais de 16 mil 
alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

Institucional •

Com objetivo de oferecer mais informações e manter os produtores de 
leite de Campos Novos e região atualizados, a Copercampos realizou 
no dia 10 de dezembro o 1º Dia de Campo Bovinos de Leite. 

O evento que foi realizado na Fazenda Ipê, interior do município, reuniu 
mais 200 pessoas e contou com palestras sobre a Reprodução em Vaca Leitei-
ra, Criação de Bezerras e Novilhas, Qualidade do Leite e Manejo e Novas tecno-
logias na nutrição de Ruminantes.

Um grande número de agropecuaristas participou de 1ª Dia de Campo. 
Segundo a Médica Veterinária da Copercampos e coordenadora do evento, 
Bruna Cruz, mais de 200 pessoas visitaram os stands das empresas parceiras e 
participaram das palestras realizadas durante todo o dia. “Estamos muito con-
tentes com a realização do evento e a expectativa é que o Dia de Campo Bo-
vinos de Leite Copercampos, continue sendo realizado”, enfatiza Bruna Cruz.

O Diretor Presidente da Copercampos. Luiz Carlos Chiocca, ressaltou que pro-
porcionar ao homem do campo, informações para que a propriedade se desen-
volva com qualidade e eficiência é o objetivo do evento especifico para a bovino-
cultura de leite. “Nossa equipe técnica está de parabéns por organizar esse evento 

para difundir tecnologias de produção de leite”, destacou Luiz Carlos Chiocca. 

Reprodução em Vaca Leiteira
O Médico Veterinário, Eliton Weinert Carneiro, realizou palestra e informou 

aos produtores como melhorar a reprodução dos animais. “Nós precisamos 
melhorar a reprodução de bovinos e primeiro de tudo o produtor precisa en-
tender a vaca, como funciona o sistema, só assim é possível obter bons resul-
tados na produção de leite.

De acordo com Eliton Carneiro, a reprodução de animais é de três doses 
de sêmen por prenhez no Brasil. “Essa média já foi melhor de duas doses de 
sêmen por prenhez, mas se é uma propriedade utiliza sêmen sexado, esse nú-
mero sobe para quatro doses e em tempo, pois demora muito para a vaca em-
penhar e o efeito em toda a produção é negativo”, explicou.

O evento contou com o apoio da Secretaria de Agricultura de Campos No-
vos e das empresas Tortuga, Dekalb, Ordemilk, Pfizer, Dow AgroSciences, Ra-
ções e Concentrados Copercampos, Nutron/Cargil, MTS, Alltech, Terranálises, 
Vallé, Diplomata, Merial, Grasp, LG Sementes, Basso Pancote.

Mais de 200 pessoas visitaram os stands das empresas parceiras e
participaram das palestras realizadas durante todo o dia

Compartilhar sobre o andamento dos Projetos Educacio-
nais Cooperativos (PEC) por meio de socialização de ex-
periências e realizar avaliação do Programa Cooperjovem 

no ano de 2014. Este foi o principal objetivo do Grupo de Estudos 
Pedagógicos (GEP), realizado recentemente pelo Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop/SC), em San-
ta Catarina.

Os encontros aconteceram em Forquilhinha (região Sul), 
Brusque (Vale do Itajaí), e Chapecó (região oeste) e reuniram os 
coordenadores do Cooperjovem das unidades escolares e das 
cooperativas parceiras.

A Coordenadora de Promoção Social do Sescoop/SC, Patrícia 
Gonçalves de Souza, destaca que durante os encontros foram ana-
lisadas as conexões interdisciplinares e transversais dos projetos, 
visando estabelecer a continuidade das ações em 2015. “Esse ano, 
o grande desafio foi a implementação da nova metodologia do 
programa. Nossa intenção inicial era fazer com que as escolas co-
nhecessem e se apropriassem dos objetivos, critérios e etapas de 
elaboração dos projetos para começar a desenvolver as atividades 
a partir do ano que vem. Para nossa surpresa, a maioria das escolas executou o 
plano de ações do PEC neste ano. Isso foi muito positivo para o fortalecimento 
do Cooperjovem em 2014”.

A professora e coordenadora da formação na Copercampos de Campos 
Novos, Sinclair Pisani Zotti, que participou do Grupo de Estudos Pedagógicos 
em Chapecó, trabalha com seis unidades educacionais e aproximadamente 
2.000 alunos. “O PEC foi elaborado a partir de demandas da comunidade. Em 
todas as unidades, obtivemos êxito no projeto, que não esteve restrito às es-
colas. Tivemos o envolvimento de empresas, da administração municipal e de 
toda a comunidade”.

Na avaliação de Sinclair, o encontro do GEP teve uma riqueza muito grande 
no sentido de socialização. “Alguns projetos possuem os mesmos temas e foram 
trabalhados de forma diferente. A troca de experiências enriquecerá o PEC 2015”.

“Um fato muito legal é que muitos projetos desenvolvidos fora da escola 
tiveram grande enfoque no PEC. Houve envolvimento de toda a sociedade e 
administração municipal. Nossa avaliação é muito positiva. Cada escola de-
senvolve projeto diferente e, em todas as unidades, observamos atitude, mu-
dança de postura e de comportamento. Nas unidades em que se trabalhou 
valores, também houve melhora significativa de autoestima”, avaliou Sinclair. 

Os projetos coordenados por Sinclair foram realizados nas seguintes 
escolas: 

Escola Tema Título

Escola Multisseriada “Humanização Vamos junto no
Encruzilhada cooperativa dos espaços compasso melhorar o 
 externos da Escola” nosso espaço

Escola Municipal de “Valores e cidadania” Ser, aprender, conviver,
Ensino Fundamental   tolerar e cooperar
Novos Campos

Escola Municipal de “Ampliar a leitura em Biblioteca aberta
Ensino Fundamental  todas as disciplinas” 
Santa Julia Billiart

Escola Caic Professora “Incentivo à leitura” Operação Coleta de
Nair da Silva Gris  Livros: eu apoio

Grupo Escolar Municipal “A importância dos Construindo um
Deputado Waldemar  valores para convivência mundo melhor
Rupp solidária”

Grupo Escolar Municipal “Práticas Educacionais Se o importante é
Jardim Bela Vista participativas” desenvolver, o
  fundamental é cooperar
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Copercampos ampliou a capacidade 
de armazenagem em 2014

• Suinocultura

Suinocultura Copercampos: 2014 superou 
expectativas

O Brasil é o segundo maior produtor de carnes e o maior exportador mun-
dial. Em 2014 o país produziu cerca de 26 milhões de toneladas, o que 
representa em torno de 10% da produção global de carnes.

Em 2014 a pecuária foi o setor com melhor desempenho, contribuindo para 
os resultados positivos do PIB. Contou com custos de produções mais baixos, 
devido à redução nas cotações da soja e do milho, e demandas interna e externa 
aquecidas. No caso da carne suína, os destaques são a elevação no preço médio, 
o aumento de vendas para Rússia e Japão, a reabertura do mercado da África do 
Sul e os primeiros embarques de Santa Catarina para os Estados Unidos. 

A participação russa nas exportações suínas brasileiras, aliás, intensificada 
após a crise com a Ucrânia e o consequente embargo a produtos de Estados 
Unidos e União Europeia, é o grande destaque do setor em 2014. Somente em 
outubro o país representou 46,68% nos embarques em volume (23.755 tonela-
das) e 60,67% em valor (US$ 120,29 milhões).

Para 2015, o setor de proteína animal é o que tem expectativas mais otimis-
tas. A tendência é que o bom desempenho da suinocultura e bovinocultura de 
corte se repita. Ambos os segmentos sentem o reflexo do abate de matrizes em 
anos anteriores e têm oferta enxuta. Em contrapartida, têm demanda crescente 
tanto internamente quanto externamente. 

Alguns países já sinalizaram a reaproximação e podem ampliar o potencial 
da suinocultura nacional. Entre todas as notícias positivas recentes, que vão do 
combate interno a doenças recorrentes até a reabertura de alguns mercados, 
como o sul-africano, nenhuma simboliza tanto o importante momento que a 
primeira venda brasileira de carne suína aos Estados Unidos.

Existem bons motivos para comemorar o excelente padrão sanitário e de 

qualidades da carne suína do Brasil.
O mercado externo mostra-se favorável as exportações brasileiras de carnes, 

com o crescimento da demanda ocasionado pelo aumento da população e da 
renda, e a urbanização que favorece o consumo de proteínas animais. Ao mes-
mo tempo, alguns dos países exportadores enfrentaram problemas que as obri-
garam a restringir a oferta no mercado internacional. Para 2015 a expectativa é 
abrir o mercado da Coreia do Sul.

Suinocultura Copercampos

Institucional •

Em 2014 foram produzidos 388.844 suínos nas granjas da Copercampos Percevejos – Os inimigos da produção de grãos 
e da qualidade de semente de soja
Por: Fabrício Jardim Hennigen – Consultor Técnico

Em 2014 a Copercampos ampliou sua capacidade de armazenamento de 
grãos e sementes para 650 mil sacas. Os números foram repassados no final 
do mês de dezembro pelo setor Operacional da cooperativa.

De acordo com o Gerente Operacional da Copercampos, Marcos Fiori, a co-
operativa investiu R$ 18 milhões em obras de construção e ampliação de silos e 
armazéns na Matriz e nas filiais de Bom Retiro, Brunópolis, Campo Belo do Sul, Cor-
reia Pinto, Hervalzinho, Ituporanga, Lebon Régis, Otacílio Costa, São José do Ouro.

“Com esses investimentos a Copercampos além de ampliar a capacidade 

de recebimento de grãos e semente agora conta com a capacidade de recebi-
mento de 30 mil sacos recebidos por dia e 25 mil sacos por dia para secagem”, 
destaca Marcos Fiori.

Em 2015 a perspectiva da Copercampos é expandir a área de atuação 
para ampliar ainda mais a capacidade de atendimento. “A expectativa para 
este ano é que sejam investidos cerca de R$ 35 milhões na área operacio-
nal, produção de sementes, armazenagem e lojas da Copercampos”, adian-
ta Marcos Fiori.

Os percevejos representam um dos principais grupos de insetos na cultura 
da soja. Nos últimos anos os danos causados pela incidência de percevejos 
está ficando cada vez maior nas áreas plantadoras de soja no Brasil. Além 

da cultura da soja nas últimas safras a incidência da praga também aumentou nas 
culturas de trigo e milho, onde temos a presença do inseto praticamente o ano 
todo nas culturas.

Os percevejos podem causar danos de até 20%, sendo que os ataques ocor-
rem desde a fase de formação das vagens (R3) até a maturação fisiológica (R7). Os 
percevejos podem causar diversos tipos de danos na cultura.  Dependendo da fase 
que se encontra podemos ter a inviabilização total do grão na vagem quando esti-
ver em início de formação dos grãos, e a redução do vigor e potencial germinativo 
do grão quando estiver já em formação e for picado para a praga se alimentar. Na 
planta os principais danos é transmissão de doenças e a indução de um distúrbio 

fisiológico que mantém as plantas verde o que causa problemas na colheita.
Para o controle desta praga devemos realizar o monitoramento da população 

através do pano de batida, de preferência nas horas mais frescas do dia pelo início 
da manhã e no final da tarde. Quando o nível de infestação alcançar 1,0 percevejo/
metro (produção de semente) ou 2,0 percevejos/metro (produção de grãos) deve-
-se efetuar o controle através de pulverização de inseticidas registrados para a pra-
ga. Considerar na amostragem percevejos adultos e ninfas > 0,5 cm.

Nas aplicações após R3, onde a soja já está com a massa de folhas definidas 
e bastante adensada, o controle dos insetos é um pouco prejudicado devido ao 
efeito guarda chuva. O uso do sal de cozinha (NaCl) na concentração de 0,5% 
na calda pode incrementar o controle em pelo menos 25% devido ao efeito ar-
restante sobre o percevejo, isto é, aumenta o tempo de permanência do inseto 
sobre a superfície pulverizada.

Copercampos investiu mais de R$ 18 milhões em obras de construção
e ampliação de silos e armazéns na Matriz e nas filiais em 2014

Os percevejos podem causar danos de até 20%, sendo que o ataque ocorre
desde a fase de formação das vagens (R3) até a maturação fisiológica (R7)

De forma silenciosa o produtor não percebe rapidamente os danos provocados
pelo inseto e quando isso ocorre, a população já está grande demais

ALVO E PRODUÇÃO 2014 DE LEITÕES POR GRANJA 

GRANJA ALVO 2014 PRODUÇÃO 2014 DIFERENÇA

GRANJA IBICUÍ 83.196 88.168 4.972

GRANJA FLORESTA 137.496 145.133 7.637

GRANJA PINHEIROS 88.404 100.014 11.610

GRANJA ERVAL VELHO 10.830 10.292 -538

GRANJAS INICIADORES 39.500 45.237 5.737

Total Geral 359.426 388.844 29.418

SAÍDA ANUAL DE SUÍNOS POR TIPO DE COMERCIALIZAÇÃO

TIPO DE SAÍDA SUÍNOS PARA ABATE FÊMEAS PARA REPRODUÇÃO

ANO BASE 2013 2014 2013 2014

Número de cabeças 320.820 342.887 32.936 41.618
comercializadas
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