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Expediente:

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.

Nesta edição queremos agradecer a todos aqueles que estiveram presentes no nosso 22º Dia de 
Campo, sem dúvida foi um excelente evento com diversas oportunidades de negócios, conhecimento 
e troca de informações. Mais uma vez podemos ver o quanto nossos produtores e associados estão 
buscando uma agricultura mais moderna com auxílio de tecnologias que ajudam no crescimento e qua-
lidade da produção. E este é o objetivo do Dia de Campo da Copercampos, proporcionar ao produtor a 
visualização de materiais que junto com a parceria de empresas de sementes e agroquímicos fazem des-
te evento uma vitrine tecnológica para o agronegócio. Nesta edição do Dia de Campo tivemos excelente 
visitação, com mais de 11 mil pessoas durante os três dias. Agradecemos a todos que de alguma forma 
auxiliaram para o sucesso do evento, em especial aos apoiadores e patrocinadores que juntos com a 
Copercampos acreditam na força do agronegócio. 

E para continuar auxiliando os produtores, tardes de campo estão sendo realizadas em várias unida-
des da Copercampos, onde os produtores, podem conferir o potencial de cada cultivar em suas próprias 
regiões, e assim conferir melhor adaptação, época de plantio, melhor manejo, enfim, detalhes que pre-
cisam ser observados para garantir o sucesso nas lavouras. 

Nesta edição também destacamos nosso recorde de faturamento que foi apresentado na 46ª As-
sembleia Geral Ordinária, realizada no início do mês de fevereiro, onde foram apresentados através do 
relatório balanço a demonstração das sobras do exercício de 2016, as atividades realizadas durante o 
ano, além de investimentos em estruturas, equipamentos e pessoas. Na AGO ainda foi relatado os pa-
receres do conselho Fiscal e da Auditoria Independente, e a aprovação unanime das sobras de mais de 

R$ 27 milhões, que foram destinadas a incorporação na Cota Capital dos associados – proporcional ao movimento no exercício. Importante destacar 
também o maior crescimento em faturamento da Copercampos, 25% com relação ao ano anterior, demonstrando que mesmo em tempos de instabili-
dade econômica e financeira, a Copercampos certamente possui a qualidade de uma gestão responsável e dedicada aos seus associados. Desejamos 
a todos uma excelente colheita!

O Vice-presidente da Copercampos, Claúdio Hartmann, e atual Presidente 
da Associação de Produtores de Soja e Milho de Santa Catarina (Aprosoja/
SC), foi reconduzido à presidência da entidade, para o biênio 2017/2018. A 
nova diretoria, que tem como Vice-presidente, Alexandre Alvadi Di Domê-
nico, foi eleita por aclamação na noite de terça-feira, 21 de fevereiro, em 
Assembleia Geral Ordinária – AGO, realizada na Associação Atlética Coper-
campos. – AACC.

Além da eleição da nova diretoria, os associados da Aprosoja/SC recebe-
ram informações sobre os trabalhos da entidade e balanço financeiro. Claú-
dio Hartmann lembrou um pouco do trabalho realizado desde a fundação da 
entidade em 2014. Um dos objetivos da Aprosoja/SC é estar mais próximo 
aos produtores e para isso, a entidade planeja realizar encontros em todas 
as regiões, a fim de informar a todos sobre o trabalho realizado na defesa 
dos interesses dos produtores de soja e milho do estado e também do Brasil, 
com a entidade nacional.

A nova diretoria da Aprosoja/SC é composta pelos seguintes produtores:
Diretor Presidente: Claúdio Hartmann;
Diretor Vice-presidente: Alexandre Alvadi Di Domênico;
Diretor Vice-presidente Regional (Planalto Norte): Susana Cassias Herbst 

Viana;
Diretor Vice-presidente Regional (Oeste): José Vilmar Vogel;
Diretor Vice-presidente Regional (Alto Vale): Osvaldino Xavier;
Diretor Vice-presidente Regional (Planalto Sul): Antônio Zanette Neto;
Diretor Administrativo: Francisco Laone Manfroi;
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Eleição diretoria Aprosoja/SC
Vice-presidente da copercampos conduzirá trabalhos da entidade por mais dois anos.
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2º Diretor Administrativo: Darci Cavalheiro Júnior;
Diretor Financeiro: Brahian Kastl Popinhak;
2º Diretor Financeiro: Altair Luís Rigo.
Membros do Conselho Fiscal:
Efetivos: Adilson Zanette, Alex Fernando Manfroi e Jean Carlos Dogenski.
Suplentes: Carlos Sandrigo Becker, Leozir Luís Barretta e Sílvio Manfroi.

Horário de Atendimento: 
• Segunda-feira a Sábado: 7h30min às 21h30min.
• Domingos: 7h30min às 13h.

Telefone: 
49 3541.0022

Acesse: 
www.hippercenter.com.br

TODO DIA É DIA DE OFERTAS
facebook.com/hippercentercopercampos

Suas compras no
Hipper Center também
acumulam pontos no cartão CoperClube.

Jornal O Celeiro



Nova turma do programa GEFAZ inicia treinamento

Equipe técnica participa do GTC em Passo Fundo

Produtores associados, iniciaram uma nova turma 
do programa de Gestão Profissional para Empresas Ru-
rais – GEFAZ.  O primeiro encontro dos participantes do 
programa em 2017, foi realizado na Associação Atlética 
Copercampos – AACC, e contou com a participação de 16 
propriedades. O objetivo do programa é, capacitar, trei-
nar e desenvolver os associados na busca contínua de 
melhores resultados através do gerenciamento eficaz de 
suas equipes.

Para o Supervisor do Setor de Gestão da Qualidade, 
Cristian Venturin, a Copercampos está novamente inves-
tindo em seus associados trazendo este programa que irá 
viabilizar a formação de processos de liderança; Facilitar 
uma melhor compreensão do “espírito de equipe” e de 
sua contribuição na busca de resultados competitivos. 
Cristian Venturin destacou também, que o grupo desen-
volveu o quadro CANVAS, uma ferramenta da Qualidade 
que ajuda na identificação de melhorias e no planeja-
mento de gestão de pessoas (RH) em suas propriedades.

Equipe técnica da Copercampos esteve realizando 
treinamento do Grupo Técnico de Consultoria Agrícola 
– GTC. Na oportunidade o grupo participou do DayTec 
Soja, na estação experimental seeds na cidade de Passo 
Fundo/RS. O objetivo do evento foi analisar os pontos 
críticos, para o melhor manejo da cultura da soja, a fim 
de aumentar a produtividade. Participou do treinamen-
to a primeira turma do GTC, grupo formado pela equipe 
técnica da Copercampos, e membros do comitê tecno-
lógico. 

De acordo com o Coordenador do Departamento 
Técnico, Marcos Schlegel, o treinamento foi de grande 
valia pois houve a troca de informações, e a busca por 
novos caminhos para a alta produtividade nas lavouras. 
Marcos Schlegel, destaca ainda que através destes trei-
namentos será possível repassar novas informações e 
atualizações para os associados da Copercampos refe-
rente a cultura da soja.
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Unidades da Copercampos realizam tardes de campo
Buscando trazer novidades e demonstrar resultados refe-

rentes as adaptações de cultivares em diferentes regiões, as 
unidades da Copercampos realizaram Tardes de Campo. Em 
parceria com empresas de sementes e agroquímicos as Tar-
des de Campo, têm como principal objetivo demonstrar aos 
produtores as características de cada cultura, a adaptação e 
desenvolvimento das mesmas nas determinadas regiões, e 
desta forma proporcionar ao produtor uma maneira de po-
der observar na prática e avaliar qual a melhor tecnologia 
para ser implantada nas lavouras. Algumas unidades como, 
Sananduva e Ibiraiaras (parceria com a Coopibi), a Tarde de 
Campo foi realizada pela primeira vez e superou as expecta-
tivas com excelente participação de produtores, que pude-
ram sanar dúvidas e entrar em contato com diferentes tecno-
logias que auxiliarão na produção das lavouras. Tarde de Campo em São José do Ouro/ RS

Evento realizado em Ibiraiaras/RS

Unidade Fraiburgo também realizou Tarde de Campo

Primeira Tarde de Campo em Sananduva/RS

Tarde de Campo em Sananduva
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Núcleo Feminino participa de palestra alusiva ao Dia 
Internacional da Mulher

O Núcleo Feminino da Copercampos realizou na noite de 08 de mar-
ço na Associação Atlética- AACC, palestra alusiva ao Dia Internacional da 
Mulher (Apoio Sescoop), com o tema:  Saúde e sexualidade da mulher, mi-
nistrada pela Psicóloga Mariléia Ramos da Silva. Na oportunidade mais de 
130 participantes puderam dialogar, trocar ideias e até mesmo comparti-
lhar vivências referente ao vasto universo feminino, além de assuntos re-
ferente ao bem-estar físico, mental e social das mulheres desde a infância 
até a vida adulta. 

A abertura do evento foi realizada pelo Diretor Presidente, Luiz Car-
los Chiocca, que parabenizou a todas as mulheres não apenas pelo Dia 
Internacional da mulher, mas pela força, determinação e carinho dedica-
dos todos os dias nas suas atividades e as suas famílias. Também esteve 
presente a Coordenadora do Núcleo Feminino e Gerente da Universidade 

confira a agenda organizada para os encontros do núcleo Feminino para 2017.

da Coopavel, Sandra Aparecida dos Santos, que parabenizou as mulheres 
pela comemoração e a Copercampos pelo excelente trabalho que vem 
desenvolvendo com o Núcleo Feminino. 

De acordo com a Psicóloga Mariléia Ramos da Silva, o objetivo dessa 
palestra foi trazer informações verdadeiras e atualizadas acerca da se-
xualidade da mulher, bem como abrir um espaço para esclarecimento de 
dúvidas que muitas vezes nos acompanham uma vida toda e que nunca 
temos a quem perguntar ou não conseguimos perguntar, porque fomos 
ensinadas a não desejar saber sobre este tema. Infelizmente, ainda hoje 
vivemos sob a ótica de muitos tabus e preconceitos a respeito da sexua-
lidade e sabemos que a ignorância nesta área é a grande responsável por 
muitos traumas, entraves e dificuldades na vida de muitas pessoas, não só 
das mulheres. Por isso devemos incentivar as pessoas a buscar a melhoria 
em suas vidas, neste ou em qualquer outro tema.

12/04 – Quarta-feira 19h14min INTEGRANTES DE CAMPOS NOVOS AUDITÓRIO CAMPOS NOVOS

19/04 – Quarta-feira 19h14min INTEGRANTES DE BARRACÃO BARRACÃO

26/04 – Quarta-feira 19h14min INTEGRANTES DE CURITIBANOS CURITIBANOS

03/05 – Quarta-feira 19h14min INTEGRANTES DE CAMPO BELO DO SUL CAMPO BELO DO SUL

10/05 – Quarta-feira 19h14min TODAS AS INTEGRANTES AUDITÓRIO CAMPOS NOVOS

13/06 – Quarta-feira 19h14min INTEGRANTES DE BARRACÃO BARRACÃO

14/06 – Quarta-feira 19h14min INTEGRANTES DE CAMPOS NOVOS AACC CAMPOS NOVOS

28/06 – Quarta-feira 19h14min INTEGRANTES DE CURITIBANOS CURITIBANOS

29/06 – Quarta-feira 19h14min INTEGRANTES DE CAMPO BELO DO SUL CAMPO BELO DO SUL

12/07 – Quarta-feira 19h14min TODAS AS INTEGRANTES AUDITÓRIO CAMPOS NOVOS

09/08 – Quarta-feira 19h14min INTEGRANTES DE CAMPOS NOVOS AUDITÓRIO CAMPOS NOVOS

16/08 – Quarta-feira 19h14min INTEGRANTES DE CAMPO BELO DO SUL CAMPO BELO DO SUL

23/08 – Quarta-feira 19h14min INTEGRANTES DE BARRACÃO BARRACÃO

30/08 – Quarta-feira 19h14min INTEGRANTES DE CURITIBANOS CURITIBANOS

13/09 – Quarta-feira 19h14min TODAS AS INTEGRANTES AUDITÓRIO CAMPOS NOVOS

18/10 – Quarta-feira 19h14min TODAS AS INTEGRANTES
Evento aberto ao público em parceria com 
a Rede Feminina de Combate ao Câncer 
de Campos Novos
“NOITE COR-DE-ROSA”

AACC CAMPOS NOVOS

18/11 – Sábado 09h59min TODAS AS INTEGRANTES AACC CAMPOS NOVOS
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A expansão do mercado suíno na área de exportação 
Lúcio Marsal Rosa de Almeida – Gerente Agroindustrial da Copercampos

O ano de 2017 começou aquecido no mercado de 
carnes, tanto de suínos quanto aves, devido ao aumento 
significativo na área de exportação, o que resultou em 
uma boa reação nos preços, aumentando as margens de 
lucro. Já o mercado interno ficou um pouco mais retraí-
do na parte de consumo. Outro fator importante para o 
mercado de suínos, foi a redução significativa do custo 
de produção, o que gerou maior segurança aos produ-
tores. E a expectativa é que esses fatores continuem 
ocorrendo durante o ano para que os suínos possam 
render bons lucros.

Nosso maior desafio é manter a qualidade e os re-
sultados de campo, e assim termos uma lucratividade 
ainda maior durante o ano. Outro fator importante para 
ser destacado são os cuidados sanitários no estado de 
Santa Catarina. Toda nossa exportação de suínos, passa 
por um rigoroso critério sanitário, portanto é necessá-
rio bastante atenção e cautela para não permitir a con-
taminação de animais, e assim continuar em constante 
crescimento no mercado de exportação. 

No início desse ano, aceitamos um novo desafio, 
começamos o trabalho na área de sementes, sabemos 
o quanto essa área é importante para o crescimento e 
desenvolvimento da Copercampos, por isso estamos 
organizando-a, estruturando uma nova equipe para fa-
zer um bom trabalho. A gerência ficará responsável por 
toda a parte técnica, comercialização, e controle das se-
mentes. Devido à grande quantidade produzida, nosso 
maior objetivo hoje, é continuar mantendo a qualidade 
das sementes. Estamos fazendo investimentos em in-
fraestrutura para atendermos a demanda de venda. E 
para esse ano, destacamos investimento na UBS da uni-
dade 71 em Campos Novos, assim como mais uma linha 
de recebimento e um novo projeto para a construção 
de uma Unidade de Beneficiamento de Sementes (UBS) 
no município de Barracão/RS. A expectativa para essa 
safra é muito boa, conseguiremos atender nossa pro-
gramação de sementes, e acredito que a qualidade será 
excelente, está correndo tudo bem, e esperamos que 
continue tudo certo para a colheita. 

A nova gerência e a ampliação na área de sementes
Marcos Juvenal Fiori – Gerente de Sementes da Copercampos
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Os Supermercados Copercampos novamente recebem destaque em 
pesquisa realizada pela Globo Sul Pesquisas, durante o período de 09 a 
13 de janeiro de 2017 em Campos Novos. De acordo com o certificado, a 
premiação refere-se à indicação pública e serviços prestados à popula-
ção. 

Prezando sempre pela qualidade, bons preços e agilidade de atendi-
mento, as equipes dos supermercados da Copercampos em Campos No-
vos, agradecem a todos os clientes pela confiança.

Membros da Associação dos Produtores de Sementes e Mudas do Es-
tado de Santa Catarina – Aprosesc, estiveram no dia 22 de fevereiro re-
alizando Assembleia Geral Ordinária em Campos Novos, onde conforme 
prevê seu estatuto, foi realizada eleição para o próximo triênio de sua 
nova diretoria e demais representantes.

A Aprosesc, uma autarquia fundada em 1975, atualmente conta com 
24 empresas associadas, e tem atuação junto aos grandes produtores de 
sementes, das quais as cooperativas com sede em Campos Novos fazem 
parte. Um de seus principais objetivos é informar, integrar e representar 
os interesses de seus associados produtores de sementes e mudas do 
estado. Assim ficou constituída a nova diretoria:

Presidente: Marcelo Carlos Fortes Ribeiro (Coperboa)
Membros da Diretoria: Larissa Fatima Bones (Copercampos)
                                        Daniel Junges (LAR)
Suplente: Claudiney Francisco Turmina (Cooperalfa)
Diretor Financeiro: Satoru Ogawa (Agrosem)
Suplente Financeiro: Helan Paulo Paganini (Coocam)
Conselho Fiscal:
Membros: Henrique Mecabô de Lima (Sementes Bess)
Charline Gazzoni (Agropedrinho)
Hilário Daniel Cassiano (Coperacel)
Suplente: Celso Dalpiva (ADV)

|  Institucional

Supermercados Copercam-
pos referência em Campos 
Novos e região

Assembleia Aprosesc

O supermercado
     da sua família.

Campos Novos Centro: (49) 3541-6774
Bairro Aparecida: (49) 3541-6776
Otacílio Costa: (49) 3275-2910
Capinzal: (49) 3555-3600
www.supermercadoscopercampos.com.br
     /supermercadoscopercampos
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Controle de percevejos, na cultura da soja.

Tendo em vista a importância da ocorrência de Percevejo 
na cultura de soja nos últimos dias, o monitoramento é de ex-
trema importância para o controle dessa praga. Os Percevejos 
são as pragas mais importantes da soja no Brasil, por se ali-
mentarem de grãos, afetam seriamente o seu rendimento e a 
sua qualidade (SEMENTE). São insetos sugadores com enorme 
potencial de ocasionar prejuízos na cultura. Embora estejam 
presentes desde o período vegetativo na cultura, é no perío-
do reprodutivo que ocorrem os prejuízos.

Dentre as várias espécies todas têm sua importância de 
controle, pois estão em praticamente toda a região produtora 
de soja do País.

Os prejuízos provocados podem resultar da sucção da sei-
va dos ramos ou hastes e das vagens. 

 *Ao sugarem ramos ou hastes, os percevejos podem ser 
limitantes para a produção de soja, pois, devido a toxinas que 
injetam provocam retenção foliar, ou soja louca, ou seja as fo-
lhas não caem normalmente e dificultam a colheita mecânica.

* No caso de ataque às vagens, os prejuízos podem chegar 
a 30%, pois com a sucção da seiva as vagens ficam *chochas*. 
Podem ainda causar manchas nos grãos já formados, as quais 
são conhecidas por mancha de levedura.

Durante o período crítico de ataque dos percevejos de-
senvolvimento de vagens ao enchimento de grãos é impor-
tante utilizar os níveis de ação recomendados pelo Manejo 
Integrado de Pragas. O controle deve ser realizado quando a 
população atingir quatro percevejos (adultos ou ninfas a par-
tir do terceiro instar) por pano de batida (2 m de fileira). No 
caso de campos de produção de sementes, este nível deve 
ser reduzido para um percevejo por pano de batida. 

O controle pode ser realizado através de pulverização fo-
liar de inseticidas, Piretroides, Organofosforados, Neonicoti-
noides e Carbamatos; sendo que a associação de diferentes 
princípios ativos de inseticidas permite um maior espectro 
de ação, pois a ação de diferentes sítios toxicológicos dos 
insetos  e pragas cria novas possibilidades de manejo para 
importantes pragas da soja. 

Podemos concluir, então, que o sucesso do controle dessa 
praga está no monitoramento populacional adequado, aliado 
a correta identificação do Instar de desenvolvimento e a fase 
crítica de danos na cultura da soja. É importante lembrar que 
o agricultor deve monitorar a lavoura frequentemente, com 
práticas de manejo de resistência de insetos, como rotação 
de ativos.

Rodrigo Miguel Sartor 
Técnico Agrícola10
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Uso de ração controlada na Produção de Suínos – 
Suicooper III

A restrição alimentar nos dias de hoje vem sendo um fator muito im-
portante para melhores resultados na suinocultura. Do ponto de vista 
nutricional, os suínos crescem na velocidade máxima, do nascimento ao 
abate, se não sofrerem restrição quantitativa. Assim, as dietas devem ser 
fornecidas à vontade, sendo preparadas com base em fórmulas que aten-
dam às exigências das diferentes fases do crescimento.

No entanto a Copercampos trabalha com 30% da sua produção desti-
nada a Cooperativa Central Aurora, aonde trabalha com o sistema “Suico-
oper III”. O sistema exige que o arraçoamento dos animais seja de forma 
restrita, os produtores seguem indicações técnicas de restrições alimen-
tar durante a engorda dos suínos. Essa restrição e feita com base de que 
a menor ingestão de energia melhora a conversão alimentar, diminui a 
gordura da carcaça e aumenta a duração do período de engorda.

A melhoria da conversão alimentar traz como resultado um aumento 
na eficiência de utilização dos alimentos. Dessa forma, diminui a quanti-
dade de alimento necessária para produção de 1 kg de peso vivo. Além 
disso, verifica-se uma diminuição da gordura e um aumento da carne na 
carcaça. Esses dois efeitos são positivos para o produtor, pois significam 
menos gasto com alimento e melhor classificação da carcaça, que obtém 
um preço melhor ao ser vendida para a indústria. E preciso considerar, 
que os ganhos médios diários diminuem, ampliando-se o tempo para se 
chegar ao abate.

Devido parceria com a empresa de genética Agroceres Pic, a Coper-
campos apresenta dados intrigantes, aonde comprova um excelente ga-

nho de peso com menor dias de alojamento, levando sempre em conside-
ração a qualidade genética dos animais e a eficiente nutrição fornecida. 
Esse fato, no entanto, pode apresentar uma vantagem, pois permite um 
adiantamento nas vendas, nas épocas em que o setor está em crise. 

A restrição alimentar dos animais em terminação e uma alternativa a 
ser considerada para diminuir o custo de produção e melhorar a carcaça.

Todo o produtor deve ter o cuidado de fornecer a ração com um ajuste 
semanal de peso e evitar a competição animal no consumo restringido.
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Assembleia Geral Ordinária é marcada pelo faturamento histórico
Na sexta-feira 17 de fevereiro, foi realizada na Associação Atlética Coper-

campos – AACC, a 46ª Assembleia Geral Ordinária, onde foram realizadas as 
apresentações do Relatório do Conselho de Administração, a análise e apro-
vação do Balanço Geral, a Demonstração das Sobras do Exercício de 2016, 
e os pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente. Durante a 
AGO foram apresentados os resultados do exercício de 2016 e com unani-
midade os sócios aprovaram as sobras de mais de R$ 27 milhões, que foram 
destinadas a incorporação na Cota Capital dos associados – proporcional ao 
movimento no exercício. 

Com faturamento de mais de 1 bilhão e quinhentos milhões de reais, valor 
recorde na história da Copercampos, a cooperativa obteve uma variação de 
aproximadamente 25% no faturamento, em relação ao ano de 2015. Os in-
vestimentos realizados pela Copercampos, em construções e ampliações nas 
áreas de cereais, sementes, insumos, suinocultura, lojas agropecuárias, posto 
de combustíveis e supermercados, ultrapassou os 48 milhões.

Na oportunidade o Diretor Presidente da Copercampos Luiz Carlos Chioc-
ca, destacou que os resultados expressam o comprometimento dos associa-

dos, diretoria e funcionários. “Queremos parabenizar os produtores pelo bom 
resultado obtido no último ano mesmo com toda a instabilidade da economia 
brasileira, e dizer que para 2017, precisamos continuar focando no crescimen-
to, porém temos também que buscar reduzir os custos, precisamos estar aten-
tos para crescermos na mesma linha que dos nossos custos, evitando assim 
prejuízos e garantindo maior estabilidade”. Comentou Chiocca, ressaltando a 
importância da Copercampos para o crescimento e desenvolvimento de Cam-
pos Novos, onde a cooperativa foi responsável por aproximadamente 20% do 
retorno de ICMS em 2016 ao município. 

Ainda durante a 46ª AGO foi eleita a chapa única de associados inscritos 
para a eleição do Conselho Fiscal. Os novos membros do conselho são: 

Ângelo Diniz de Carli Tosatti
Jair Socolovski
Leonildo da Silva
Leonir Severo
Nelson Antônio Kern
Ralf José
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Novos membros do Conselho Fiscal 

20152014 2016

9.256.296

7.856.799
8.207.956

BONIFICAÇÃO DE SEMENTES

Distribuída
2015

Distribuída
2014

Distribuída
2016

5.122.332
5.189.916

5.041.089

FIDELIDADE

20152014 2016

1.167.628
1.371.373

800.492

BONIFICAÇÃO DE SUÍNOS

Exercício
2015

Exercício
2014

Exercício
2016

25.006.331

24.878.459

27.109.822

Capitalizadas
conf. Ago 2015

Capitalizadas
conf. Ago 2017

Capitalizadas
conf. Ago 2016

SOBRAS
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|  Variedades

Carré Suíno
Ingredientes

• 2 kg de carré suíno com pele
• 3 dentes de alho cortados em lâminas
• suco de 2 limões
• 2 xícaras (chá) de vinho branco
• 4 folhas de louro
• 3 ramos de alecrim
• 3 ramos de tomilho
• sal a gosto

Modo de Preparo:

Tempere o carré com o alho, o suco de 
limão, o vinho, o louro, o alecrim, o to-
milho e o sal. Deixe marinar de um dia 
para o outro no refrigerador. Coloque 
em uma assadeira, cubra com papel alu-
mínio e leve para assar no forno médio 
(180ºC) até que fique macio.

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

17/03 Regeane Terezinha Rocha Capinzal
17/03 Nilson Bitarelo Campos Novos
17/03 Nelson Simones Abdon Batista
17/03 Rivair Rodrigues de Oliveira Brunópolis
18/03 Egon Rossdeutscher Campos Novos
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 Curitibanos
19/03 Jean Paulo Almeida Campos Novos
20/03 José Sbadeslotto de Oliveira Correia Pinto
20/03 Moacir Schaly Campos Novos
20/03 Ediná Terezinha Gomes de Oliveira Campos Novos
20/03 José Geraldo Costa de Almeida Curitibanos
20/03 Jesse James Almeida Campos Novos
20/03 Recieri Germiniani dos Santos Correia Pinto
20/03 Esvaldir Benthas Moreira Barracão/RS
21/03 Vilmar Testolin Videira
21/03 Ary José Calai  Ibiam
21/03 Reni Toldo  Ibiam
21/03 Ricardo Hiroshi Haramoto Curitibanos
22/03 Sergio Augustinho Mecabô Campos Novos
22/03 Antônio Salomão Carneiro Campos Novos
22/03 Daiane Aparecida dos Santos Costa Campos Novos
22/03 Anne Caroline Mânica Campos Novos
23/03 Dirceu José Carneiro  Lages
23/03 Luiz Felice Prandi Brunópolis
23/03 Wilton Luiz de Albuquerque Monte Carlo
23/03 João Paulo Machado Campos Novos
24/03 Crescencio Salmoria Sobrinho  Cerro Negro
24/03 Helena Maria Zipperer Pereira Caçador
24/03 Fiorindo de Oliveira Fraiburgo
24/03 José Tadeu Iacobucci São Paulo
24/03 Sebastião Paz de Almeida Júnior Campos Novos
25/03 Sebastião Nicolau Becker Campos Novos
25/03 Orides das Graças Ribeiro Celso Ramos
25/03 Dionísio Herdt Chapadão do Lageado
25/03 Lucas Felix Borges Piovezan Sananduva/RS
26/03 Dorilde Cole Facin Campos Novos
26/03 Leandro Augusto Debastiani Campo Belo do Sul
26/03 Edina Regina Marcon Campos Novos
26/03 Pascoal Berri Witmarsum
27/03 José Luiz Debastiani Campos Novos
27/03 Juscelino Dal Cortivo Neris Lages
27/03 Sergio Luiz Prandi Brunópolis
27/03 Vilmar Trevisol Antunes de Macedo Campos Novos
28/03 José Carlos Pereira Nunes Barracão/RS
28/03 Valdir Corso São José do Ouro/RS
28/03 Agnaldo Luiz Trevizol Campos Novos
29/03 Vitor Marcon Brunópolis
29/03 Selmo Antônio Dalazen Ibiam
29/03 Vanessa Fontana Demeneck Campos Novos
30/03	 Lodoir	Caraffa	 Erval	Velho
31/03 Nelson Mantovani Vargem
31/03 Nilson Mocelin Campo Belo do Sul
31/03 Adilson Foppa  Campos Novos
31/03 Antônio Zanette Neto Campo Belo do Sul
31/03 Neri Maia da Silva Anita Garibaldi
31/03 Everaldo Leandro de Souza Fraiburgo
31/03	 Jhoseffer	Martins	Chaves	 Campo	Belo	do	Sul

01/04 Guilberto Raizer da Costa Campos Novos
02/04 Juvelino Gonçalves de Menezes Zortéa
02/04 José Romildo Ribeiro Monte Carlo
02/04 Ademir Bresolin Anita Garibaldi
02/04 Carlos Rafael Maciel Fraiburgo
03/04 Rogerio Vilson Medeiros Curitibanos
03/04 Darci Cadore Campos Novos
03/04 Ângelo Adelir Guarda  Anita Garibaldi
03/04 Vitalino Zenaro Lacerdópolis
03/04 Beijamin Vicente Bartolomeu Videira
03/04 Sandro Miguel Gonçalves Campo Belo do Sul
03/04	 Uilian	Caraffa	 Erval	Velho
04/04 Sebastião Walter Ibiam
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 Rita Mery de Abreu Campos Novos
05/04 Valdir Francisco Fabiane Barracão/RS
06/04 Alfredo Henrique Wagner Campos Novos
06/04 Ari Kruger Fraiburgo
07/04	 Italo	Gastão	Boff	 Campos	Novos
07/04 Anilce Maria Primieri São José do Ouro/ RS
08/04 Jorge Luís Andreazza Balneário Camboriú
08/04 Lúcio Marsal Rosa de Almeida Campos Novos
08/04 Alan Ribeiro Cole Campos Novos
09/04 Flávio Mauricio Martins de Souza Campos Novos
09/04 Sergio Luvison Campos Novos
09/04 Valdir Caetano Bevilaqua  Campos Novos
09/04 Shayan Desdewalle Campo Belo do Sul
10/04 Ortemio Trevisol Ibiam
10/04 Antônio Antunes Telles  Campos Novos
10/04 Antônio Durigon Campos Novos
10/04 Luiz Alfredo Ogliari Curitibanos
11/04 Anildo Camargo Fontana  Campos Novos
11/04 Gilmar Conte Fraiburgo
11/04 Ricardo Granemann Carneiro São José/ SC
12/04 Gelson José Piovesan Ibiam
12/04 Adelir Palavro Abdon Batista
12/04 Darci Scortegagna Tangará
13/04 Vilibaldo Erich Schmid Campos Novos
13/04 Moises Córdova Pereira Campo Belo do Sul
13/04 Raul Furlan Júnior Joaçaba
13/04 José Mauricio Moraes da Costa  Curitibanos
13/04 Alberto Martins Perim Correia Pinto
13/04 Marcelo Dias Gomes Correia Pinto
14/04 Emilio Roque Cassaniga Campos Novos
15/04 Aristides Bresola Balneário Camboriú
15/04 Adelino Sanguanini Campos Novos
15/04 Jeronimo Barbosa de Souza Campo Belo do Sul
15/04 Clair Antônio Denardi Fraiburgo
15/04 Joel Tessari Herval D’oeste
15/04 Josiane Petry Krause Petrolândia
15/04 Carlos Henrique Klauberg Ituporanga
16/04 Daniel Ribeiro dos Santos  Campos Novos
16/04 Domingos Sartor Iomerê
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
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Departamento Técnico da Copercampos visita área de pré-
lançamentos de soja

Giro técnico nos Campos de Sementes

Os materiais avaliados foram:

A equipe técnica da matriz Copercampos, esteve na tarde de 07 de 
março realizando visita em campo de semente da Syngenta, para co-
nhecer os pré-lançamentos de cultivares de soja, que possivelmente 
serão multiplicados pela Copercampos na próxima safra.

De acordo com o Coordenador do Departamento Técnico, engenhei-
ro agrônomo, Marcos Schlegel, alguns materiais vistos na visitação, 
já estão sendo multiplicados, como é o caso do SYN 1561 IPRO e SYN 
15630 IPRO, onde ambos têm mostrado excelente comportamento nos 
campos de sementes no município de Campos Novos e região. A expec-
tativa para a próxima safra é multiplicar mais dois ou três dos cultivares 
apresentados.

Os materiais vistos foram: 
SYN 1561 IPRO - SYN 1562 IPRO - SYN 15630 IPRO - SYN 15640 IPRO 
SYN 1657 IPRO - SYN 1659 IPRO - SYN 1662 IPRO - SYN 1665 IPRO e 
SYN 1667 IPRO. 

Na tarde de 09 de março, a equipe técni-
ca da matriz Copercampos esteve realizando 
um giro técnico nas áreas de multiplicação 
de sementes em Campos Novos. Na oportuni-
dade foi possível observar como está o anda-
mento dos novos cultivares de soja. Segundo 
o Engenheiro Agrônomo e Coordenador do 
Departamento Técnico, Marcos Schlegel, o 
objetivo deste giro técnico é observar o nível 
das lavouras e os novos materiais que estão 
sendo apresentados no mercado, proporcio-
nando assim a troca de informações e conhe-
cimentos quanto ao melhor posicionamento 
de cada cultivar, de acordo com a época de 
plantio, população, tipo de solo etc.

SYN 1561 IPRO      NS6601 IPRO SYN 11630 IPRO

5D643 RR     BMX ICONE IPRO DS 5916 IPRO

AS 3590 IPRO M5838 IPRO AS 3680 IPRO

16
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A unidade do mês nesta edição, é umas das mais importantes áreas 
dentro da cooperativa, o Campo Demonstrativo da Copercampos é res-
ponsável por realizar e validar testes e pesquisas mostrando na prática 
os resultados, é o espaço destinado às pesquisas, desenvolvimento e 
melhoria da eficiência produtiva, e a cada ano vem recebendo mais no-
vidades e tecnologias, afinal, há mais de 20 anos ele vem sendo o palco 
de um dos maiores eventos do agronegócio do país, o Dia de Campo 
Copercampos.

Sendo de fundamental importância para associados e equipe téc-
nica, o Campo Demonstrativo realiza testes com sementes, químicos 
e técnicas de produção, onde os resultados são avaliados e servem de 
referência para o planejamento das áreas de produção dos associados, 
além de ser fonte de referência para pesquisadores e instituições de 
pesquisas. 

Campo Demonstrativo

Unidade do Mês

O Campo Demonstrativo também realiza prestação de serviço para 
cooperativas e empresas de pesquisas através da colheita mecanizada 
de experimentos, onde é possível obter maior agilidade e precisão no 
processo de colheita e obtenção de resultados. E para ajudar ainda mais 
nesse trabalho, no ano de 2016 o campo demonstrativo investiu em 
maquinário, adquirindo um novo trator e um novo pulverizador para 
auxiliar nas atividades. O valor do investimento chega a R$ 230 mil.

Com uma estrutura menor, mas também com grande importância 
para o desenvolvimento da agricultura na região, a Copercampos pro-
move o Dia de Campo Culturas de inverno, onde através da implantação 
das vitrines, empresas apresentam seus resultados e os produtores po-
dem acompanhar de perto o desenvolvimento das culturas desta esta-
ção.



18 J O R N A L  | 112ANO IX - EDIÇÃO|  Institucional

remos investindo e fornecendo assistência técnica e produtos de qualidade 
juntamente com as empresas parceiras.” Destacou Ezequiel. 

Na oportunidade foi demonstrado a variedade de tomate Janaina hi-
brido F1 tipo salada, de crescimento indeterminado, possui frutos firmes 
com uniformidade do início ao final da colheita, ciclo super precoce de 85 
a 100 dias, peso do fruto 230 g a 260g, e dupla resistência as principais 
viroses. A planta possui uma folhagem média permitindo um adensamento 
das plantas resultando assim, uma maior produtividade por área. De acor-
do com o Engenheiro Agrônomo, o material vem se destacando na região 
e para a próxima safra aumentará significativamente sua área de plantio. 
Explicou Ezequiel Trevisol, ressaltando a importância deste dia de campo 
para demonstrar novas variedades e ressaltar que é possível melhorar cada 
vez mais a produtividade trazendo lucros ao produtor.

A Unidade da Copercampos em Lebon Regis juntamente com a empresa 
Feltrin Sementes, realizaram no município de Caçador, no dia 02 de março, o 
primeiro dia de campo na cultura do tomate.

De acordo com o Engenheiro Agrônomo e chefe da unidade de Lebon 
Regis, Ezequiel Trevisol, na região de atuação da Copercampos (Lebon Re-
gis, Caçador, Calmon), além do mercado de grãos as atividades de hortifrúti 
(HF), principalmente a cultura do tomate é muito expressiva, onde segundo 
levantamento feito na região, estima-se que o plantio chegue a 12 milhões 
de pés de tomate. E para ressaltar o início do trabalho da Copercampos na 
área de HF, surgiu a inciativa de realizar um dia de campo demonstrando 
as variedades e a qualidade da cultura, como explica Ezequiel, “Como a 
Copercampos já é uma empresa muito conhecida pelo excelente trabalho 
realizado na  área de grãos, o intuito deste dia de campo é possibilitar aos 
produtores conhecer a Copercampos também no mercado de HF, onde esta-

Produtores do município de Lagoa Vermelha/RS e região estiveram na 
noite do dia 07 de março, participando de reunião referente ao recebimento 
e comercialização de cereais. Na oportunidade os Engenheiros Agrônomos 
Paulo Zanco e Willian De Bastiani, agradeceram a presença dos mais de 70 
produtores que participaram da reunião, e juntamente com o Engenheiro 
Agrônomo e Coordenador das unidades do Rio Grade do Sul, Gabriel Giotto 
Vanz, deixaram os departamentos técnicos e as áreas de recebimento das 
filiais a disposição dos produtores, para auxiliar na condução das lavouras 
e no recebimento da produção. O Gerente Operacional, Nelson Cruz, falou 
sobre a importância da unidade de Lagoa Vermelha para o escoamento da 
produção, destacando a grande potência que a filial tem para o recebimen-
to da safra. O Gerente Comercial, Rosnei Soder, destacou a importância de 
estar atento ao mercado financeiro, buscando sempre os melhores negócios 
e preços justos aos produtores. Já o Diretor Executivo Laerte Isaias Thibes 
Junior, falou sobre a área de sementes, ressaltando os cuidados com manejo 
de pragas e doenças nas lavouras. Laerte mencionou também que a área 
técnica da cooperativa, com agrônomos e técnicos agrícolas, estão sempre 
se especializando e buscando as melhores tecnologias para auxiliar na pro-
dutividade. A reunião contou ainda com a presença do Diretor Presidente, 
Luiz Carlos Chiocca, que agradeceu a todos os produtores pela presença e 
firmou o compromisso da Copercampos no recebimento da safra, na assis-
tência técnica e comercialização dos cereais em Lagoa Vermelha/RS. 

Reunião debate recebimento de safra e comercialização de 
cereais em Lagoa Vermelha/RS

Copercampos realiza primeiro Dia de Campo na cultura do tomate 
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bém convidou a todos para participarem do 23º Dia de Campo Copercam-
pos que será realizado nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro de 2018. 

Já o Diretor Presidente Luiz Carlos Chiocca destacou as áreas do agro-
negócio que são desenvolvidas e apresentadas no Dia de Campo, como a 
pecuária e a suinocultura, gado de corte e de leite, ressaltando a importân-
cia da diversidade nas propriedades. O Diretor Presidente falou ainda sobre 
o faturamento histórico da Copercampos no ano de 2016, que atingiu mais 
de 1 bilhão de reais. Assim como os investimentos de mais de 110 milhões 
realizados nestes dois últimos anos nas áreas de atuação em Campos Novos 
e região. Resultados que certamente só foram atingidos devido ao sistema 
cooperativista, dedicação dos associados, e gestão responsável com plane-
jamento estratégico bem estruturado e seguro da Copercampos. Luiz Carlos 
Chiocca, agradeceu a todos ressaltando aos produtores que aproveitem as 
oportunidades de conhecer e trocar informações no Dia de Campo Coper-
campos.

O Governador João Raimundo Colombo, em seu discurso destacou a 
importância da agricultura para o estado de Santa Catarina, um setor da 
economia que consegue agregar conhecimento, tecnologia, mantendo a 
dignidade do suor e do trabalho, produzindo tanto fazendo com que nosso 
estado seja referência para todo o Brasil.

Foram três dias de demonstração das mais avançadas tecnologias dispo-
níveis para o crescimento econômico e social dos produtores. O 22º Dia de 
Campo Copercampos, realizado de 21 a 23 de fevereiro, superou as expec-
tativas da organização, principalmente em relação ao grande público que 
se fez presente no Campo Demonstrativo da cooperativa, foram mais de 11 
mil visitantes.

A abertura oficial do evento, foi realizada às 11 horas, no Campo De-
monstrativo da cooperativa às margens da BR-282 em Campos Novos, e 
contou com a presença do poder judiciário, do Secretário de Estado da Agri-
cultura de Santa Catarina, Moacir Sopelsa, o Deputado Estadual, Romildo 
Luiz Titon, o Governador de Santa Catarina, João Raimundo Colombo, além 
do Prefeito Municipal de Campos Novos, Silvio Alexandre Zancanaro, e dos 
demais prefeitos dos municípios de atuação da cooperativa, assim como, 
expositores, imprensa e produtores de diversas regiões.

Em seu discurso o Diretor Vice-presidente, Claudio Hartmann, agrade-
ceu a todos os funcionários da Copercampos que auxiliaram na organização 
deste grande evento, deu as boas-vindas ao público visitante, e fez um bre-
ve relato da evolução da agricultura no estado, destacando as práticas de 
plantio direto, biotecnologias, e as novas tecnologias que estão disponíveis 
para auxiliar na produtividade das lavouras, respeitando o meio ambiente e 
desenvolvendo a agricultura de modo geral. O Diretor Vice-presidente tam-

Dia de Campo |

22º Dia de Campo Copercampos
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das raças Simental e Simbrasil, superou as expectativas para o evento.
No julgamento conduzido pelo Juiz, Dr. Marcus Farah, foi possível ob-

servar animais de alta genética que produzem muita carne e leite, e isso 
logicamente faz com que a essa raça tenha um prestigio internacional, é 
criada em todos os pais de mundo e são fundamentalmente utilizados na 
formação de matrizes cruzadas com outras raças para que haja aumento da 
produção de leite e ganho de peso, e consequentemente se produzam ani-
mais de alta qualidade e de alta rentabilidade para os produtores. Confira 
os ganhadores:

Já na área de sementes o evento contou com o trabalho do Departamento Técnico da cooperativa, demonstrando através de experimentos lado a lado o 
alto vigor e germinação das Sementes Copercampos, onde o produtor pode sanar dúvidas e acompanhar a qualidade e o desenvolvimento das plantas. No 
evento também foram apresentados ensaios em biotecnologia, novidades em agroquímicos, pastagens e manejos para auxiliar na produtividade.

Neste ano o evento contou com mais de 140 empresas expositoras que 
apresentaram novidades nas diversas áreas do agronegócio, destaque para 
a pecuária com o julgamento da raça Simental e Simbrasil, realizado no se-
gundo dia do evento. De acordo com a Médica Veterinária Bruna Cruz, a cada 
ano o setor pecuário vai ganhando mais participação do público, tanto pelas 
novidades quanto pela qualidade genética apresentada pelos animais “este 
ano o evento contou com 17 cabanhas expondo e desde que o evento co-
meçou a investir no setor com a construção do pavilhão, a pecuária ganhou 
ainda mais visibilidade e melhoria no rebanho”. Destacou Bruna, ressaltan-
do que a parceria entre a Associação Catarinense de Criadores de Bovinos 

Fêmea Suprema – Produtor Rodrigo Amalcaburio – Fazenda Kaony – Campos Novos/SC

Julgamento Raça SimbrasilMacho Supremo – Produtor Ênio Cominetti – Cabanha Butiá Verde – Fraiburgo/SC



21 Dia de Campo |

No segundo dia do evento, (22), foi realizado o tradicional jantar dos 
expositores, uma confraternização com as empresas que estão participando 
do 22º Dia de Campo da Copercampos.

Durante o jantar o Coordenador do Campo Demonstrativo, Fabrício Jar-
dim Hennigen, destacou a importância dos expositores para o sucesso do 
evento, assim como o apoio da diretoria da Copercampos, na realização de 
melhorias em estrutura para que o evento ofereça ainda mais qualidade e 
comodidade ao público visitante. Fabrício também agradeceu o apoio da 
Associação Atlética Copercampos. (AACC), nas atividades desempenhadas 
com o restaurante e lanchonete no evento, e a todos os funcionários, em 
especial aos funcionários do setor de Marketing e do Campo Demonstrativo 
que não mediram esforços e empenham-se para o sucesso do evento.

Já o Diretor Presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca, agrade-
ceu a todos pela participação, destacando que novos investimentos serão 
feitos, para que nos próximos eventos possamos atender a todos com mais 
qualidade e agilidade, assim como melhorias de acessibilidade e comodida-
de aos expositores e visitantes. Chiocca, ressaltou ainda que o evento não 
teria todos este sucesso, se não fosse o trabalho e o empenho da equipe de 
funcionários do Campo Demonstrativo que se dedicam o ano todo para que 
o evento continue a crescer, parabenizou também a todas as outras equipes 
que estiveram envolvidos na realização deste grande evento.

Além de toda a parte prática demonstrada nas vitrines expositoras, os 
três dias do evento contaram com palestras referente a diversos temas liga-
dos ao agronegócio.

A primeira palestra do evento foi ministrada pelo Professor, Dr. Jerson 
Carús Guedes, da Universidade Federal de Santa Maria/RS. Durante a pales-
tra foram tratados quatro principais temas para que o produtor se lembre 
de alguns fatores importantes para o bom desenvolvimento das lavouras. O 
primeiro tema discutido foi o monitoramento das pragas, os níveis de danos 
econômicos, erros no controle das pragas com o controle tardio, e o melhor 
uso de defensivos. Na oportunidade também foram vistas e comentadas so-
bre as principais pragas que atacam as lavouras de soja. 

No segundo dia do evento, a primeira palestra do dia foi sobre os bene-
fícios da rotação de culturas de milho na produtividade de soja, com o En-
genheiro Agrônomo Bernardo Tissot, que é mestre em produção vegetal. Na 
oportunidade Tissot afirmou que a cultura de milho, dentro de uma rotação 
de cultura, traz mais benefícios indiretos para a lavoura do que a própria 
renda que a cultura gera naquela safra. Para o agrônomo, além do milho 
gerar renda alta, proporciona a ciclagem de nutrientes e a conservação de 
solo, além de ajudar na melhoria das doenças de solo, os benefícios vão 
muito além. “O principal foco, geralmente, quando o produtor vai plantar 
milho é o aspecto econômico. Então nós mostramos aqui aos participantes 
que se for levar em conta o preço do milho diretamente para uma tomada de 
decisão de plantio na próxima safra, não é o que geralmente traz o melhor 
benefício, porque na hora da colheita está totalmente ao contrário e erra 
muito em cima disso”, salientou.

“Dentro de uma rotação de cultura, além do milho ter uma produtividade 
melhor, as próximas culturas também irão produzir mais e geram mais lucro, 
fazendo com que a propriedade seja muito mais rentável para o agricultor”, 
completou Bernardo Tissot.

Palestra ministrada pelo Professor, Dr. Jerson Carús Guedes

Palestra ministrada pelo Engenheiro Agrônomo Bernardo Tissot
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ja modelo em sua sede, em Concórdia, para que sirva de referência para os 
produtores que precisarão se adequar ao longo do tempo”, destacou.

Piccinin ressaltou que apesar dos custos de produção aumentarem com 
as exigências de bem-estar animal, é preciso se adequar para continuar no 
mercado e ampliar as exportações de suínos pelos produtores catarinenses. 

Na parte da manhã do último dia, a palestra com o meteorologista Luiz 
Renato Lazinski, do Instituto Nacional de Meteorologia. Na oportunidade o 
palestrante destacou que mesmo com as tecnologias aplicadas nas lavouras 
e a assistência técnica cada vez mais presente no auxílio aos produtores, 
que controlam praticamente tudo nas suas propriedades, se o clima não 
for favorável a produtividade pode ser prejudica pelo clima. O objetivo da 
palestra foi oferecer informações sobre as principais tendências do clima 
para embasar o agricultor e os técnicos na tomada de decisão para as sa-
fras de inverno e verão. O meteorologista lembrou que nas últimas cinco 
safras de verão o clima foi favorável no Sul do Brasil. “Neste ano também 
a safra vai ser boa, porque o agricultor fez a parte dele e o clima também 
favoreceu. Mas nós procuramos informar o agricultor sobre os fenômenos 
climáticos, as temperaturas e precipitações nos próximos meses”, afirmou. 
Luiz Renato Lazinski disse que a tendência para a próxima safra de verão é 
de que o fenômeno La Niña deve voltar e o clima deve favorecer bastante 
a produtividade. Para a safra de inverno a única preocupação, segundo o 
meteorologista, será próximo à colheita. “A safra de inverno, entre o outono, 
inverno e início da primavera, vai ocorrer num período neutro de transição, 
nem La Niña, nem El Niño. E esses períodos são os mais perigosos, porque se 
tem muita irregularidade nas chuvas, que provavelmente vão diminuir. Mas, 
para o desenvolvimento das culturas de inverno deve ser um clima muito 
favorável. No entanto a preocupação que mostramos é a possibilidade do 
excesso de chuva no final do ciclo e na colheita, devido à influência do La 
Niña”, concluiu.

O público visitante, também pôde acompanhar no segundo dia a palestra 
ministrada pelo Engenheiro Agrônomo, Luiz Gustavo Floss, diretor da Floss 
Consultoria e Assessoria em Agronegócio e diretor da Seeds Pesquisa e De-
senvolvimento Agrícola.  Durante a palestra Luiz Gustavo Floss, destacou 
que a escada para alta produtividade, passa por seis passos fundamentais, 
sendo: o equilíbrio físico do solo, a aplicação equilibrada dos nutrientes no 
solo, a escolha correta do cultivar, o manejo fitossanitário adequado, o equi-
líbrio hormonal da planta e o equilíbrio biológico do solo. “Já que o preço a 
gente não pode mandar, faz parte de toda uma dinâmica do mercado mun-
dial, uma forma de gerar mais renda para o produtor, temos que aumentar 
a produtividade das lavouras. E nos últimos anos a gente tem trabalhado 
muito forte em algumas ferramentas, entre elas a que eu chamo de escada 
de produtividade”, afirmou Floss.

Luiz Gustavo Floss enfatizou que o caminho para a alta produtividade 
passa essencialmente por tecnologias e conhecimentos demonstrados no 
Dia de Campo da Copercampos. “É essencial que o produtor busque tudo 
isso e saiba filtrar. Além disso, os técnicos precisam posicionar e auxiliar o 
produtor na tomada correta da decisão, e o evento é fundamental para essa 
interação”, ressaltou.

E para finalizar mais um dia de evento, o público conferiu a palestra, 
Bem-estar em Suinocultura, com o veterinário Idacir Piccinin, da Embra-
pa Suínos, com sede em Concórdia SC. Na palestra, Piccinin destacou que 
Santa Catarina já saiu na frente dos demais estados, tendo em vista que já 
começou as tratativas para atender as exigências dos principais mercados 
consumidores do mundo. Segundo o veterinário, no caso da suinocultura o 
principal tema está relacionado às gaiolas de gestação das matrizes, mas 
outros temas como embarque, transporte e abate também estão sendo dis-
cutidos. “Os principais compradores de carne suína, como Estados Unidos, 
Japão e União Europeia estão tratando do bem-estar animal como exigência 
para importação da carne brasileira e a Embrapa está construindo uma gran-

Palestra ministrada pelo veterinário Idacir Piccinin, da Embrapa SuínosPalestra ministrada pelo Engenheiro Agrônomo, Luiz Gustavo Floss
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sões certas”, afirmou. “Montamos a palestra num modelo que a gente acha 
ser adequado ao jovem, para que ele conheça as tendências, os níveis de 
produção e saiba analisar as três principais variáveis que tem influência no 
nosso mercado, para que ele possa pensar no todo, no custo de produção, 
na produtividade e no clima”, ressaltou o diretor executivo da Copercampos.

 O 22º Dia de Campo Copercampos que encerrou na quinta-feira 23 de 
fevereiro contou com o apoio da Epagri, Senar, BRDE, CIDASC, Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E o patrocínio da Syngenta, Monsan-
to BioAg, Bayer, PD Eventos, Basf, Napalha – John Deere. A Copercampos 
agradece a todos os visitantes e expositores pelo sucesso do evento, e in-
forma que a data da próxima edição do Dia de Campo Copercampos já está 
definida para os dias 20, 21 e 22 de fevereiro de 2018.

Já na parte da tarde do dia 23/02, foi realizada a palestra com o Diretor 
Executivo da Copercampos, Clebi Renato Dias, onde o assunto tratado foi 
“Tendências e Perspectivas do Agronegócio x Copercampos”, uma palestra 
voltada ao grupo JEC – Jovens Empreendedores Copercampos. Na oportu-
nidade o Diretor Executivo, destacou que o objetivo da palestra foi mostrar 
aos jovens como analisar o mercado do agronegócio, como ver a situação 
nacional, regional e local, além de todo o sistema. Clebi Renato Dias ressal-
tou ainda, que a Copercampos tem investido na qualificação dos jovens para 
que eles possam continuar as atividades da propriedade rural como seus 
pais e avós. “Temos feito um esforço grande e vemos que em nossa região o 
jovem é diferenciado de outras regiões. Apesar de eles terem mais chance 
de ir para a cidade e buscar outras opções, temos o papel de ensiná-los para 
que se eles decidirem ser um empresário rural possam tomar todas as deci-

Palestra ministrada por Clebi Renato Dias, Diretor Executivo da CopercamposPalestra ministrada pelo meteorologista Luiz Renato Lazinski
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Evite PREJUÍZOS com
O CARRAPICHÃO!
Por ser uma semente tóxica ela compromete a 
comercialização e exportação da soja grão, 
levando a rejeição da carga (Instrução 
Normativa do MAPA Nº 11 de 2007)

• Nomes vulgares: Abrolho, Carrapichão, Carrapicho,
Carrapicho-carneiro e Carrapicho-bravo.

• Planta anual, reprodução por sementes
(um fruto e duas sementes)

• Germinação meses de setembro e outubro
• Ciclo 150 a 180 dias
• Viabilidade da semente muito longa, podendo ficar anos no solo.
• Podem germinar em profundidade até 15 cm, devido ao grande tamanho das 

sementes o que dificulta também a ação de herbicidas.
• Planta adulta se adapta em solos arenosos, argilosos, em locais com grande 

umidade e tolera longos períodos de seca.
• Habita campos e área abertas, costuma crescer em terrenos que sobre erosão 

ou abertos recentemente.
• Necessita de insolação direta, não se desenvolve bem sob cobertura.

FIQUE DE OLHO!

Xanthium strumarium

Instrução Normativa do MAPA nº 11 de 2007.
Art. 7 - O lote de semente que apresentar, por quilograma de amostra duas ou mais bagas 
de mamona ou de outras espécies tóxicas em seu estado natural deverá 
obrigatoriamente ser rebeneficiado antes de se proceder sua classificação.

Art. 8 - Será desclassificada e proibida a sua internalização e comercialização, a soja que 
apresentar uma ou mais características indicadas abaixo: (Item VI - presença de 
sementes tóxicas, na soja destinada diretamente à alimentação humana.)

EUA - liberam carregamentos com até 3 partículas tóxicas por quilo.

Europa e China - Tolerância zero (condena as cargas).

Não é preciso elencar quais são todas as sementes ou partículas tóxicas para rejeição da 
carga. A simples presença de uma partícula vegetal de qualquer origem desconhecida 
em 1 quilo de amostra já desqualifica a carga. Para fins contrários (aceite da carga) é 
necessário conhecer a não toxidade desta partícula/semente.

PROCURE O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA COPERCAMPOS (Matriz ou Filiais) PARA ORIENTAÇÕES.


