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Mais uma vez está chegando a época de nos prepa-

ramos para o plantio de verão. O produtor tem que 
estar muito atento a programação para o recebi-

mento dos seus fertilizantes, também a compra ou a reserva 
de suas sementes, de milho, soja ou feijão, para que assim, a 
cooperativa possa estar preparada para atendê-los. Sabemos 
que a realização de um bom plantio é a chave para o suces-
so de nossa safra, mesmo que aconteça alguma intempere 
climática, a organização e o planejamento do pré-plantio e 
plantio são fundamentais para garantir a produtividade das 
nossas lavouras. Quanto as culturas de inverno, as lavouras 
estão em ótimas condições de desenvolvimento, e espera-
mos que mantenham-se dentro da normalidade, para que 
possamos atingir nossas expectativas e garantir o sucesso 
também na safra de inverno. 

Nesta edição destacamos a inauguração da Loja Agrope-
cuária de Ituporanga, uma moderna unidade com 932m² de 
área construída, incluindo depósito de insumos, escritórios, 
área de vendas, balança e ampliação da área de armazena-
gem com a construção de mais um silo, totalizando assim ca-
pacidade para 80 mil sacos. Mais um investimento que vem 
auxiliar e trazer comodidade e segurança a nossos associados 
e clientes. 

Outro assunto destaque nesta edição, é o início das ati-
vidades de exportação de suínos rastreados, onde o Depar-
tamento de Suinocultura da Copercampos, juntamente com 
seus integrados realizaram um trabalho de adequação as 
normas e exigências dos países importadores, e no final do 
mês de julho, foram exportados ao mercado da China, Rús-
sia e União Aduaneira os primeiros suínos oriundos da inte-
gração Copercampos que se enquadraram no programa de 
rastreabilidade. Parabéns a todos os integrados e a equipe da 
suinocultura por mais esta conquista.

No dia 13 de agosto, a Copercampos recebeu a visita do 
Bispo Diocesano, Dom Mário Marquez, da diocese de 
Joaçaba.

Durante a visita Dom Mário Marquez, que foi recepciona-
do por diretores, gerentes e funcionários conheceu através 
do vídeo institucional, um pouco da história e das atividades 
desenvolvidas pela Copercampos. Na oportunidade o Diretor 
Presidente, Luiz Carlos Chiocca, agradeceu a presença do Bispo 
Diocesano, e dos Párocos da Paróquia São João Batista.

Dom Mário Marquez, parabenizou a Copercampos pelo ex-
celente trabalho que realiza em prol de seus funcionários, asso-
ciados, clientes e sociedade em geral. O Bispo Diocesano, aben-
çoou os presentes, e ainda contou um pouco da sua história e do 
trabalho de visitação que vem realizando no município e região.

Bispo Diocesano visita Copercampos

• Editorial
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Missão Copercampos
“Produzir, industrializar e comercializar insumos e 

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

Política da Qualidade
As unidades de negócios da Copercampos e seus 

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

Luiz Carlos Chiocca, Diretor Presidente da Copercampos
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Comprometimento foi tema de palestra 
motivacional do Núcleo Feminino Copercampos 

Institucional •

Interatividade, humor, mágica e reflexão. Com esses ingredientes, o Núcleo Fe-
minino da Copercampos realizou mais um encontro. Mais de 60 mulheres parti-
ciparam do encontro mensal, no dia 09 de julho, em que prestigiaram a palestra 

motivacional “Comprometimento: o DNA do Sucesso”, com o professor Emmanoel 
José Lourenço, especialista em Comportamento e Gestão de Pessoas.

O objetivo central do evento, foi refletir o papel da mulher em casa, no traba-
lho e na cooperativa, entendendo a importância do comprometimento na cons-
trução de resultados pessoais, profissionais e sociais. Como explicou o professor 
Emmanoel José Lourenço, “Tem um ditado popular que diz: ‘Quando falta o ho-
mem a casa treme e quando falta a mulher a casa cai!’. É baseado nisso que procu-
ramos mostrar à mulher quão importante ela é para o seio familiar, para o trabalho 
e a própria consolidação do cooperativismo. Elas têm visão, sensibilidade e fazem 
várias coisas ao mesmo tempo, com resultados fantásticos. Em algumas circuns-
tâncias, ainda são subestimadas, mas quando o homem percebe o potencial da 
mulher que tem ao seu lado, os objetivos da família são mais fáceis de serem atin-
gidos”, explicou Lourenço.

Entre os assuntos abordados estiveram: Motivação, Liderança, Comprometi-
mento, Sonho, Metas, Atitude, Relacionamento interpessoal, Comunicação, Traba-
lho em Equipe e Sucesso. 

Elas aprovaram
 “Ótima palestra. Tudo que o palestrante falou eu vivo no meu dia a dia. Tem 

muita coisa que ele disse que eu vou tentar mudar, tanto como esposa e mãe. A 
mulher tem que acompanhar o marido, pois hoje não é como antigamente, que 
eram passivas.  Eu e o meu marido discutimos, planejamos e decidimos juntos”, 

destacou Rosilei Andrioni, de Campos Novos.

“Foi diferente, produtivo e fez a gente repensar algumas coisas que, sem que-
rer, faz de forma errada. Foi uma reflexão para entendermos que a mulher, antiga-
mente, era meio anulada, hoje é valorizada. Por isso, precisamos nos impor mais 
nas decisões”, enfatizou Janete Nunes, de Barracão.

 
“Eu achei muito bom para o meu relacionamento com a minha família. O papel 

da mulher é fundamental. Se faltar a mulher em casa, falta tudo (risos), principal-
mente lá em casa. Adorei tudo o que foi dito pelo palestrante e a Copercampos 
está de parabéns pelo evento”, disse Marlene Tagliari, de Curitibanos.

 
“Faz pouco que começamos a participar desses encontros e achei tudo muito 

bom. A motivação e essa sacudida que o professor nos deu foi fantástica. Lá na 
nossa comunidade não temos a oportunidade que a Copercampos nos oferece 
aqui. Por isso, considero fundamental participar, conhecer novas pessoas e apren-
der para a vida. A mulher está tendo mais liderança dentro da família. Lá, onde 
eu vivo, existe isso nas famílias. O meu marido diz que não fica em casa se eu não 
estiver. É tudo ao redor da mãe, da esposa, da mulher”, falou Ieda Bérgamo, de 
Barracão.

 
“Maravilhoso este evento, tomara que tenhamos sempre momentos como 

este. O que mais me marcou na palestra foi a parceria, o perdão, ver as coisas com 
amor, que assim tudo se torna diferente. O que o palestrante falou sobre o otimis-
mo, é fundamental. Dá problema com o filho, vem pra gente; Dá problema com o 
marido, vem pra gente. A mulher, então, é muito alicerce e o equilíbrio emocional 
é importante neste contexto”, revelou Claudete de Souza – Campo Belo do Sul.
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A Associação de Revendas de Emba-
lagens de Agrotóxicos da Região 
de Campos Novos (ARARCAM) com 

apoio do Instituto Nacional de Processamen-
to de Embalagens Vazias (inpEV) trabalhan-
do pelo bem do planeta e das futuras ge-
rações, realizaram na segunda-feira (18/08) 
a 10ª edição do Dia Nacional do Campo 
Limpo. 

 O principal objetivo do evento é levar 
as comunidades do entorno das unidades 
de recebimento de embalagens vazias de 
defensivos agrícolas à reflexão, conscien-
tização e participação em atividades rela-
cionadas à conservação do meio ambiente. 
Além de, divulgar os resultados positivos e 
destacar o compromisso socioambiental 
de todos os integrantes do sistema de des-
tinação final de embalagens vazias para o 
desenvolvimento de uma agricultura sus-
tentável. 

Durante todo o dia, a unidade da ARAR-
CAM, esteve de Portas Abertas para receber a visita da comunidade, alunos 
das escolas do município, produtores e empresas associadas, que puderam 
conhecer de perto o procedimento realizado pelas centrais de recebimento 
para a destinação correta das embalagens vazias de defensivos agrícolas. Além 
de palestras e orientações que destacaram a importância de se retirar embala-
gens de agrotóxicos do meio ambiente.

• Institucional

10ª edição Dia Nacional do Campo Limpo

De acordo com o Presidente da ARARCAM, Engenheiro Agrônomo Marcelo 
Luiz Capelari, o evento foi mais uma vez um sucesso de público e conseguiu 
atingir suas expectativas que é repassar as informações importantes a respeito 
do recebimento de embalagens, principalmente as crianças que são nossos 
agentes de recuperação e cultivo do meio ambiente. Comentou Marcelo, agra-
decendo a todos pela participação e apoio em mais esta edição.
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Copercampos na Exposição da Indústria e 
Comércio – Expocentro

Presidente da Copercampos 
participou de reunião na Aurora

Eventos •

Expocentro 2014, realizada de 17 a 20 de julho, no Parque Pouso do Tro-
peiro em Curitibanos, foi palco de muitas atrações. Shows, Exposição da 
Indústria e Comércio, Campeonato Catarinense de Motocross e Festival 

da Canção Nativista de Curitibanos fizeram parte da programação.
A Copercampos se fez presente através das suas filiais de Curitibanos, par-

ticipando da Exposição da Indústria e Comércio com um stand institucional, 
onde além de divulgar seus negócios e produtos aos visitantes recepcionou os 
visitantes, seus associados e clientes.

O Secretário de Estado da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina, Airton 
Spies, o Prefeito de Curitibanos, José Antônio Guidi (Dudão), a rainha e prince-
sas da Expocentro, autoridades locais, regionais e estaduais visitaram o stand 
e foram recepcionados pela equipe da Copercampos.

O Conselho da Cooperativa Central Aurora Alimentos, esteve reunido no dia 06 de julho 
em reunião na cidade de Joaçaba. Na oportunidade o Diretor Presidente da Coper-
campos, Luiz Carlos Chiocca, também integrante do conselho da Cooperativa Aurora 

esteve presente no evento.
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Colaboração Editor Chefe - Anderson Galvão

MERCADO DE SOJA
O 1º acompanhamento da safra de soja 2014/15 da Céleres® indicou um acréscimo de 3,6% 
da área de plantio no Brasil frente à temporada anterior, passando para 31,2 milhões de hec-
tares. Apesar dos receios quanto a uma pressão do mercado devido à safra norte-americana, 
a boa rentabilidade obtida com a soja nas últimas safras e o melhor resultado em relação a 
culturas “concorrentes”, como o milho, devem levar a uma expansão da área produzida.

Com um aumento da produtividade média em 2,3% frente ao estimado para 2013/14, a produção de soja 
deve somar 91,35 milhões de toneladas, volume quase 6% superior em 2014/15. Considerando-se um inter-
valo de confiança de 68,3%, os limites mínimos e máximos da produção são de 83,5 milhões de toneladas e 
99,2 milhões de toneladas, respectivamente.
A metodologia utilizada pela Céleres® para estimar a produtividade neste primeiro acompanhamento con-
siste em cálculos econométricos, consideradno a tendência histórica dos últimos quinze anos verificada em 
cada estado. Entretanto, novas observações no campo com o início do plantio a partir de setembro poderão 
levar a alterações dessas estimativas, conforme o comportamento do clima e desenvolvimento da cultura. 
Mudanças na projeção de intenção de cultivo também podem ocorrer com a proximidade do plantio.
Para a tomada de decisão de plantio, os sojicultores estão atentos também ao câmbio, atualmente em pa-
tamares relativamente baixos e proporcionando menor remuneração pela soja. Contudo, a expectativa do 
mercado, de forma geral, é de que o dólar se valorize em relação ao Real até o final do ano. Segundo o Boletim 
Focus, divulgado pelo Banco Central do Brasil em 1º de agosto/14, a estimativa dos agentes de mercado é 
de dólar a R$ 2,35 até o final do período. Outro indicativo dessa possível recuperação da moeda estrangeira 
frente ao Real é o contrato futuro do dólar negociado na BM&FBovespa: para maio/15, o valor é de R$ 2,42.
Considerando essas premissas, além do custo de produção, preço futuro de maio/15 negociado em Chicago 
(no início de agosto/14), prêmio futuro, custos com transporte e a produtividade média, a Céleres® avaliou a 
rentabilidade a ser obtida com a cultura da soja em 2014/15, como pode ser observado na Figura 2. Em média, 
o produtor de soja teria uma margem operacional bruta de R$ 783,00/hectare.
Num cenário mais pessimista, de preços internacionais abaixo do esperado ou de dólar inferior ao projetado 
para maio/15, a margem operacional bruta seria de R$ 520/hectare. Por outro lado, num cenário mais otimis-
ta, com preços externos ganhando força ou com dólar mais valorizado que o esperado pelo mercado para 
maio/15, a margem poderia chegar à média de R$ 1.045,00/hectare.
É importante notar que, mesmo no pior cenário, não há estimativa de margens negativas para a soja em ne-
nhum dos estados analisados (considera-se apenas os custos operacionais). Neste sentido, apesar da pressão 
sobre as cotações da soja, a atividade ainda deve ser, de modo geral, rentável na safra 2014/15.
Além disso, o fato de o dólar estar mais baixo durante as compras dos insumos e possivelmente mais forte no 
momento das vendas, pode favorecer o produtor de soja.

Oferta e Demanda de Soja
Para a safra 2014/15, a Céleres® estima que a oferta total de soja em grão, considerando-se estoques iniciais, 
produção e importação, deve ser de 92,6 milhões de toneladas, acima das 88,3 milhões de toneladas estima-
das para a demanda. Levou-se em conta também uma evolução das exportações, saindo de 45,5 milhões de 
toneladas em 2014 para 46 milhões de toneladas em 2015, e acréscimo de 3% do esmagamento, indo para 
38,5 milhões de toneladas.
O crescimento do volume demandado pela indústria pode ser estimulado caso haja, de fato, aumento das 
importações de carnes brasileiras pela Rússia, conforme anunciado pelo governo daquele país no início de 
agosto/14, tendo em vista os embargos aos produtos dos EUA e da União Europeia.
O consumo chinês de proteína animal tende a permanecer firme e deve levar o país a continuar demandando 
soja dos principais produtores. Esse ainda é o principal fator que motiva a tendência de crescimento das 
exportações brasileiras no próximo ano e tende a impulsionar a safra brasileira de soja.
Nesse primeiro levantamento, mesmo com um acréscimo da demanda, o aumento de mais de 5 milhões de 
toneladas produzidas em 2014/15 levaria o Brasil a um estoque de passagem bastante significativo, de 4,3 
milhões de toneladas, representando quase 5% da demanda pela soja.
Para a safra 2013/14, a Céleres® aumentou a estimativa de exportação de soja de 44 milhões de toneladas para 
45,5 milhões de toneladas, dado o ritmo acelerado e acima do verificado em 2013 da comercialização externa 
até o momento atual, puxado pelas compras chinesas.
As importações e o volume de esmagamento de soja também foram revisados para cima, o que levou a um 
estoque final de 924 mil toneladas, 18% acima do estimado para 2012/13.

Mercado Interno
O mercado atual segue em baixa, dada a pressão da expectativa de elevada oferta nos Estados Unidos em 
2014/15 sobre as cotações externas. No Brasil, contudo, os preços ainda encontram maior sustentação com 
os prêmios elevados nos portos. Para entrega em setembro/14, o prêmio em Paranaguá (PR) estava sendo 
negociado entre US$ 2,40/bushel e US$ 2,80/bushel no início de agosto/14.
Por outro lado, a demanda doméstica continua firme e as exportações seguem elevadas. Em junho/14, as 
vendas externas somaram 6 milhões de toneladas (US$ 3,1 bilhões. Nos primeiros sete meses do ano, o volu-
me exportado somou 37,8 milhões de toneadas, 19% acima do registrado em igual período de 2013. A China 
importou 73% desse contingente, ou 27,5 milhões de toneladas.
Diante dos preços internacionais baixos, alguns produtores brasileiros que precisam quitar parcelas e dívidas 
resolveram vender parte de sua produção, com receio de quedas ainda maiores de preços. Por outro lado, 
sojicultores bem capitalizados se mantiveram retraídos, aguardando melhores preços.
Por enquanto, não há expectativa de que esse quadro se reverta no curto prazo, tendo em vista a entrada da 
safra norte-americana. Estima-se que nos próximos meses os prêmios continuem sustentando os preços da 
soja brasileira em patamares mais elevados nos próximos meses, porém, devendo se reduzir progressivamen-
te com o aumento da disponibilidade do grão nos EUA.

Mercado Internacional
O mercado internacional de soja continua pressionado pela expectativa de safra recorde nos Estados Uni-
dos, que deve chegar a 103,4 milhões de toneladas, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados 
Unidos (USDA). O mês de agosto é crucial para o desenvolvimento da oleaginosa e as condições climáticas 
permanecem satisfatórias, o que pode levar, inclusive, a um novo aumento das estimativas de produtividade 
naquele país.
Neste sentido, os agentes têm se preocupado em vender suas posições diante de um cenário relativamente 
pessimista para o curto e médio prazos. Em Chicago, o contrato de agosto/14 girava em torno de US$ 12,30/
bushel até o dia 4 de agosto/14, enquanto os contratos de setembro/14 a maio/15 estavam abaixo de US$ 
11,00/bushel.
Segundo o relatório do USDA divulgado em 4 de agosto/14, 71% das lavouras de soja eram consideradas 
boas ou excelentes, o melhor índice dos últimos anos.
Ainda do lado da oferta, os dados do USDA mostram uma produção global recorde em 2014/15, totalizando 

305 milhões de toneladas, bem acima dos 283 milhões de toneladas previstos para consumo. Isso resulta no 
maior estoque da história, que representa 30% da demanda mundial para o período.
Contudo, a demanda global segue bastante firme, o que pode ser observado pelas vendas dos principais 
páises exportadores. Os estoques norte-americanos da safra 2013/14 são muito baixos, dadas as exportações 
recordes, principalmente para a China. O Brasil vem exportando o maior volume da história para o período 
e a Argentina, mesmo no cenário econômico bastante incerto, aumentou em 11% suas vendas externas no 
primeiro semestre de 2014 frente a igual período do ano passado.
No geral, a tendência é que mesmo com uma eventual correção dos preços internacionais não haja um mo-
vimento altista do mercado no curto e médio prazos, caso a safra norte-americana continue em boas condi-
ções. Por outro lado, a demanda aquecida pode dar algum suporte às cotações na medida em que favorece o 
escoamento do excedente de produção nos principais países.

Fox. De primeira 
na lavoura, e com 
o seu apoio, 
o fungicida líder* 
de mercado.

Fox - De primeira, sem dúvida.

www.bayercropscience.com.br 0800 011 5560

O fungicida de primeira agora também é o 
primeiro do mercado, graças à confiança 
dos produtores que protegeram mais 
de 70 milhões de hectares. Sua 
eficácia foi testada e aprovada contra 
as principais doenças, e é por essas e 
outras que Fox é o fungicida que mais 
cresce em uso no Brasil.

*Fonte: pesquisa AMIS Soja 13/14, Kleffmann.
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Durante o dia 26 de julho, 60 jovens da área de atuação da Copercampos 
participaram do 4º Encontro do JEC – Jovens Empreendedores Coper-
campos, evento realizado anualmente e tem como objetivo levar aos par-

ticipantes conhecimento sobre atividades desenvolvidas na propriedade rural e 
sobre o agronegócio, além de promover a integração dos jovens.

Por solicitação dos jovens integrantes do JEC, durante a manhã deste encontro 
foi realizada uma atividade prática relacionada a administração, um jogo empre-
sarial dinâmico chamado “Ouro dos Reis no deserto - a aventura começa...”, uma 
analogia com negócios, que levou aos participantes um aprendizado experiencial.

A coordenação dos trabalhos foi realizada pela equipe da Eagle’s Flight, uma 
empresa canadense que atua em 45 países. Para o Diretor Executivo da Coper-
campos, Sr. Laerte Izaias Thibes Junior coordenador do JEC – Jovens Empreen-
dedores Copercampos, o objetivo do treinamento foi estimular o planejamento, 
a tomada de decisão, o trabalho em equipe buscando os melhores resultados. 

“Para conseguir o melhor resultado no jogo as equipes precisaram definir es-
tratégias e planejamento.  Para a estratégia alcançar resultados é preciso pla-
nejamento, para o planejamento acontecer de forma efetiva é preciso seguir 
processos e o jogo proporcionou isso aos jovens, desencadear o potencial que 
existe dentro de cada um, e levar este aprendizado para colocá-lo em prática, 
não somente na administração da propriedade, dos negócios, mas na nossa vida 
pessoal”, concluiu Laerte.

Na avaliação dos jovens participantes o jogo desenvolvido foi muito interes-
sante, a partir dele tiveram conhecimento bem interessante para a vida, o jogo 
levou a repensar todo o planejamento criando uma visão diferente

Após o almoço os jovens participaram da reunião para definir as atividades 
do JEC – Jovens Empreendedores Copercampos para o próximo ano e visitaram 
a UBS –Unidade de Beneficiamento de Sementes e a nova loja dos Supermerca-
dos Copercampos, ambos localizados no Bairro Aparecida.

• Institucional

Ouro dos Reis no deserto foi tema 
do encontro do JEC
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Integrantes do Grupo de Jovens Empreendedores da Copercampos – JEC, 
estiveram nos dias 08 e 09 de agosto participando de um encontro de inte-
gração com os Jovens Cooperativistas da Cooperativa Agroindustrial Coo-

pavel, na cidade de Cascavel – PR. Na oportunidade os Jovens foram recepcio-
nados pelo Diretor Presidente, Sr. Dilvo Grolli, onde participaram de palestra 
sobre agronegócio, assim como atividades recreativas que fizeram a integra-
ção entre os jovens. 

Ao total 24 integrantes participaram da viagem, que faz parte da progra-
mação definida pelos participantes no início deste ano.  Dentre as atividades 
realizadas no evento, o JEC recebeu o troféu 3º lugar na atividade Caipibrega 
masculino, representado pelo jovem José Carlos Pôssera, e troféu de 2ª melhor 
torcida entre os grupos presentes. Além de promover esta integração, o even-
to ainda proporcionou a troca de experiências, desenvolvendo o trabalho em 
equipe e fortalecendo o cooperativismo.

JEC em visita a Coopavel

Institucional •



10

Cama que vira adubo, este foi o case da Copercampos, um dos ganha-
dores do Prêmio Expressão de Ecologia, entregue no dia 25 de julho, 
no Fórum de Gestão Sustentável 2014, realizado na FIESC, em Florianó-

polis. Evento anual, realizado pela Editora Expressão, que premia empresas da 
região sul que investem em projetos sustentáveis.

Estiveram presentes no Fórum e receberam o prêmio o Vice-presidente da 
Copercampos Sr. Cláudio Hartmann e o Diretor Executivo da Copercampos, 
Sr. Clebi Renato Dias. A premiação foi entregue pelo Presidente da Câmara de 
Qualidade Ambiental da FIESC, Sr. José Loureval Magri. Dentre as 26 empresas 
do sul, campeãs do meio ambiente, somente 2 cooperativas receberam a ho-
menagem e uma delas foi a Copercampos, que prioriza a busca pela sustenta-
bilidade nas propriedades dos associados e da cooperativa.

O case premiado des- 
creve a utilização do re-
síduo aviário para a fa-
bricação de fertilizante, 
sendo esta uma alterna-
tiva para a preservação 
ambiental, uma vez que 
a cama de aviário é des-
tinada sem cuidados ao 
meio ambiente. O case 
também foi publicado no Guia Sustentabilidade, editado pela Editora ex-
pressão com veiculação nacional.

A Copercampos convida a todos seus associados para realizarem a atuali-
zação de seu cadastro na cooperativa e assim receberem seu Cartão de 
Associado. Esta nova forma de identificação será utilizada para auxiliar 

na organização de convites para festas e eventos coordenados pela cooperati-
va. A atualização pode ser feita em qualquer uma das unidades da Copercam-
pos, sendo necessário que o sócio apresente uma foto 3x4. Para mais informa-
ções entrar em contato com Eliane Carniel França, no setor de cadastros – Dep. 
Financeiro ou pelo telefone 49-3541-6025

• Institucional

Case da Copercampos é premiado em Fórum de 
Gestão Sustentável 2014

Cartão do Associado
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Um dia ensolarado e frio marcou a inauguração da Loja Agropecuária 
da Copercampos na cidade de Ituporanga. Com a presença de mais 
de 300 produtores de Ituporanga e região, autoridades, diretores e 

funcionários, foi inaugurada no dia 25 de julho, às 11 horas, na Filial 45, loca-
lizada no Distrito Industrial de Ituporanga, a mais nova loja agropecuária da 
Copercampos. A Construção da loja foi reivindicação dos produtores daquele 
município e região.  Foram investidos na loja mais de R$ 1 milhão de reais, com 
área construída de 932m², incluindo escritórios, área de venda, depósito de in-
sumos e balança.  Também foi realizada a ampliação da unidade de armazena-
gem na construção de mais um silo, totalizando a capacidade para 80 mil sacos 
de cereais, com um investimento em torno de R$ 250 mil reais.  A unidade, Filial 
45, emprega 21 funcionários.

Estiveram presentes na solenidade de inauguração o Presidente da Co-
percampos Sr. Luiz Carlos Chiocca, o Diretor Executivo da Copercampos o Sr. 
Laerte Izaias Thibes Junior, o Gerente Operacional Sr. Marcos Juvenal Fiori, o 
Gerente Técnico e Insumos Sr. Edmilson José Enderle, o Prefeito de Ituporanga 

Sr. Arno Alex Zimmermann Filho, a Vice-prefeita Sra. Angelita Goedert Oliveira 
e demais autoridades locais. O chefe da unidade, Filial 45, de Ituporanga dese-
jou as boas-vindas aos convidados e agradeceu aos diretores da Copercampos 
pelo investimento realizado na construção da loja agropecuária e na amplia-
ção da capacidade de armazenagem. Deixou a unidade a disposição dos pro-
dutores de Ituporanga e região afirmando que os investimentos realizados são 
para auxilia-los na sua atividade agropecuária.

No seu pronunciamento o Presidente da Copercampos, Sr. Luiz Carlos 
Chiocca, reforçou o compromisso da cooperativa em oferecer alternativas 
econômicas para o produtor, citando as opções de culturas como a soja e tri-
go que a Copercampos levou para a região. Destacou também o diferencial 
da Copercampos que não é só vender os insumos e receber a produção, mas 
estar junto ao produtor, ajudando-o no planejamento de suas atividades e na 
comercialização. Após a inauguração os convidados participaram do almoço 
de confraternização que foi servido no restaurante do Clasen Park Hotel.

• Inauguração

Copercampos inaugurou loja agropecuária 
em Ituporanga
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Parabéns em seu dia...
Data Associado Município Data Associado Município

23/08 Adelmino João Biolchi Campos Novos
23/08 Michael Ribeiro Moreira Monte Carlo
24/08 Adolar Cristofolli Erval Velho
24/08 Romildo Luiz Titon Campos Novos
25/08 Paulo Roberto Dutra Bergamo Barracão
25/08 Anna Laura T.L.Alexandre  Campos Novos
25/08 Gustavo Berwig Campos Novos
25/08 Jucimar Bresciani Trevisol Ibiam
26/08 Osnildo Rodrigues Curitibanos
26/08 Ademar Lourenzetti  Ibiam
28/08 Eduardo Ernesto Zortéa  Campos Novos
28/08 Jair Augustinho Binder Campos Novos
28/08 Ari Mello  Campos Novos
28/08 Sergio Luiz Thibes  Campos Novos
29/08 Romito Ilmo Soder  Campos Novos
29/08 Sergio Zanatta de Souza Otacílio Costa
30/08 Antônio Falchetti Ibiam
30/08 Ivo Cunha Lessa  Anita Garibaldi
30/08 Agenor Faccin Campos Novos
30/08 Artiz Becker Fagundes Campos Novos
30/08 Edemilson Ribeiro Amorim São Jose do Cerrito
30/08 Ricardo Rodrigues Granzotto Campos Novos
31/08 Jonas Natalicio Lima Medeiros Campos Novos
31/08 Altair José Rosseti Campos Novos
31/08 Oracil José Bernardi Campos Novos
01/09 Diego da Rosa Girardi Barracão
02/09 Cristiano João Pelizzaro Curitibanos
02/09 Luiz Varela Anita Garibaldi
02/09 Francisco Perinetto Gonçalves São Jose do Ouro
02/09 Marcio Ernesto Wagner Campos Novos
02/09 Reni Goncalves  Campos Novos
03/09 Iraci Terezinha N Gasperin Vargem
03/09 Jocelito Mattos  Campo Belo do Sul
03/09 Adejaime José Kern Brunópolis
03/09 Alex Alves Fardo Joaçaba
03/09 Luciano Rosa Ituporanga
04/09 Antônio Nicolau Serpa Campos Novos
04/09 Durival Doarte Vargem
04/09 Cynthia Nadja Schutz Carneiro Florianópolis
05/09 Valdevino da Silva Machado Campos Novos
05/09 João Batista Motta  Anita Garibaldi
05/09 Valdomiro Justino Perondi Guarapuava
06/09 Adelia Zenilda Carniel Campos Novos
06/09 Daniel Fagundes Campos Novos
06/09 Leandro Hasse  Ituporanga
06/09 Walter Schons Junior Campo Belo do Sul
07/09 Lurdes Maria Dall Oglio Vivan Campos Novos

07/09 Aristides Gregorio de Moraes Campo Belo do Sul
07/09 Ladir Brocardo Campos Novos
07/09 José Elias Dall’oglio  Campos Novos
07/09 Emerson de Oliveira Monte Carlo
08/09 Carlos Alberto Dall Oglio  Lacerdópolis
08/09 Marcos Roberto Bazen  Ibiam
09/09 Ari Tormen  Campos Novos
09/09 Darci Perazzoli Tangara
09/09 Alexandre Sanzovo Frei Rogerio
09/09 Messias Lamartini Rudnick Thibes Campos Novos
09/09 Eufália Cristina Paz de Almeida Campos Novos
09/09 Clovis Soso Brunópolis
10/09 Terezinha Mantovani Zortéa
10/09 Antônio Duval Clamer Barracão
11/09 Nivaldo Pasetto Tangara
11/09 Athos de Almeida Lopes Campos Novos
11/09 Irineu Reinoldo Deuner Campo Belo do Sul
12/09 Edgar João de Mattos Campos Novos
12/09 Itamar Luiz Ebertz Rondonópolis
12/09 Fabiano Bergmeier  Campo Belo do Sul
12/09 Laercio Schutz Agrolândia
13/09 Nelson João Colombo  Tangara
13/09 Anastácia Conradi Mocelin Abdon Batista
13/09 Jucenir Edilso Tesser  Campos Novos
14/09 Eloi Neitzke  Campos Novos
14/09 João Piana Barracão
14/09 Adenir Batista  Campos Novos
15/09 Paulino Redante Abdon Batista
15/09 João Maria de Morais  Campos Novos
15/09 João Maria Varela  Abdon Batista
15/09 Felipe Augusto Rover Joaçaba
16/09 Therezinha Zampronio Ibiam
16/09 Ivens Arruda Ortigari Curitibanos
16/09 Lauro dos Santos Souza Brunópolis
16/09 Vilson Zornitta  Tangará
16/09 Heliton João Pelizzaro Curitibanos
17/09 Ulisses Lemos Franca Junior Campos Novos
17/09 Simão Francisco Finger Campo Belo do Sul
18/09 Tercilo Trevisol  Campos Novos
18/09 Volni Manica  Campos Novos
18/09 Silvio Henrique de Almeida Lopes Campos Novos
18/09 Robison Albino Hempel Brunópolis
18/09 Jean Olimpio Darold Campos Novos
18/09 Renan Michael Andreoni Zortéa
19/09 Watson José de Albuquerque Monte Carlo
19/09 Jose Ademir Gonçalves  Campos Novos
19/09 Rafael Zamban Vacaria

• Variedades

Ingredientes:
- 1,5 Kg de costelinha suína
- Sal a gosto
- Suco de 1 limão
- 1 xícara (chá) de vinho branco
- ½ xícara (chá) de manjericão picado
- 1 xícara (chá) de salsa picada
- 4 dentes de alho picados
- 1 colher (sopa) de pimenta-do-reino 
moída

- 1 folha de louro
- 2 cenouras cortadas em pedaços 
grandes
- 2 cebolas cortadas em quatro
- 500 g de batata doce cortada em 
palitos

Modo de Preparo:
Tempere as costelas com o sal e o suco 
de limão. Reserve. Em outra tigela, 

Costelinha suína assada com legumes
misture o vinho, o manjericão, a salsi-
nha, o alho, a pimenta e o louro. Des-
peje sobre a costela e cubra a tigela 
com filme plástico. Deixe marinar por 
30 minutos. Em seguida, disponha as 
costelas em uma assadeira e despeje o tempero por cima. Cubra com papel alu-
mínio e leve ao forno médio por 1 hora e 30 minutos, ou até ficar levemente 
cozida. Retire do forno. Distribua os legumes ao lado da carne e volte ao forno 
por mais 1 hora, ou até os legumes ficarem macios. Retire o papel-alumínio e 
asse por mais 30 minutos, ou até a costela dourar.

A revista Exame, líder brasileira de publicidade e de cir-
culação entre as revistas de negócio no país, divulgou 
nesta última edição o ranking das Maiores e Melho-

res empresas nos diversos ramos de mercado, onde o setor 
agropecuário catarinense ficou mais uma vez em destaque.

Este ano a Copercampos foi citada como a 147ª maior 
empresa entre as 400 maiores do agronegócio brasileiro, 
avançando quatro posições em relação ao ano de 2012. Já no 

ranking das 1000 maiores empresas, a Copercampos aparece 
na 653 colocação.

A revista que completou 40 anos em 2013, é uma das 
maiores e mais admiradas revistas de negócios brasileiro. As 
empresas apresentadas no ranking da revista foram avalia-
das através dos resultados obtidos em rentabilidade, patri-
mônio, lucro, vendas, números de funcionários, e diversos 
outros critérios de excelência empresarial.

Copercampos faz parte do ranking das 1000 
maiores e melhores empresas do país
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Concurso Scania - Melhor Motorista de Caminhão 
do Brasil

Funcionários do Setor de Transporte e Logística da Copercampos estão 
participando do Concurso Scania – Melhor Motorista de Caminhão do Bra-
sil, competição que é baseada em sete categorias de desafios, que bus-

cam testar as habilidades dos motoristas, desde questões teóricas sobre regras 
de transito, até testes práticos como capacidade de manobra. 

De acordo com a Coordenadora de Treinamentos, Carolini Aparecida Ber-
landa as inscrições dos motoristas foram realizadas através da Fabett - Funda-
ção Adolpho Bósio de Educação no Transporte. O concurso já contou com a 
participação de mais de 200 mil competidores em todo o mundo, e tornou-
-se a maior série de competições para motoristas de caminhões pesados. No 
Brasil, o Concurso Scania - Melhor Motorista, teve a sua primeira edição em 
2005, onde obteve 11 mil inscrições, e em sua última edição realizada em 2012, 
o evento contou com 47 mil participantes, que se reúnem com o objetivo de 
mostrar suas habilidades, reforçando a importância da direção responsável, 
segura e eficiente. Neste ano, 64.914 motoristas se inscreveram para o concur-

so, as inscrições ocorreram de abril a julho, e o concurso conta com 4 etapas, 
sendo 3 a nível regional e a última a nível nacional.

Dos 27 motoristas da Copercampos inscritos, 22 já se classificaram para a 
segunda etapa e estão concorrendo a vários prêmios, dentre eles o de 1º lugar 
sendo 40.000,00 em prêmios oferecidos pela Scania, uma viagem com acom-
panhante para a Suécia, para visitar a matriz da Scania, entre outros prêmios, 
incluindo cursos e kit de viagens oferecidos pela mesma.

Para o Coordenador do Setor de Transporte e Logística, Walter Daniel Si-
queira Brandão, a participação dos motoristas neste concurso, demonstra o 
quanto os profissionais do transporte da Copercampos são capacitados e habi-
litados, “Além de ser um incentivo a eles, é também uma forma de motiva-los, 
promovendo o envolvimento dos mesmos, reconhecendo o grande potencial 
que todos possuem. Esperamos que tenhamos motoristas que cheguem a fi-
nal concorrendo ao prêmio nacional. “Comentou.

A PRIMEIRA TECNOLOGIA DO BRASIL PARA PROTEÇÃO CONTRA
PRAGA DE RAIZ (LARVA-ALFINETE/DIABROTICA).

PRESERVAR MINHAS RAÍZES É CULTIVAR
O FUTURO DA MINHA FAMÍLIA.

QUER SABER COMO PRESERVAR SUA TECNOLOGIA POR MUITO MAIS TEMPO?
ADOTE BOAS PRÁTICAS AGRONÔMICAS E PLANTE REFÚGIO. SAIBA MAIS EM       /TECNOLOGIASVTPRO

PROTEÇÃO DA RAIZ À ESPIGA.
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Copercampos comercializa os primeiros 
suínos rastreados para exportação

Produtores Lodoir Caraffa, Gelson Andolfatto e sua esposa Lucilene, Alseu
Andolfatto e sua esposa Lurdes auxiliando no carregamento de suínos rastreados

na propriedade de Celso e Ana Andolfatto, granja apta para exportação dos suínos

A cada ano, a participação brasileira no comércio internacional vem 
crescendo, com destaque para a produção de carne bovina, suína e 
de frango. Segundo o Ministério da Agricultura (MAPA), até 2020, a 

expectativa é que a produção nacional de carnes suprirá 44,5% do mercado 
mundial e nesse cenário a participação da carne suína será de 14,2% das ex-
portações mundiais.

De acordo com a ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal) atual-
mente a Rússia é o maior país importador de carne suína do Brasil com mais de 
97.000 toneladas importadas até julho desse ano. O estado de Santa Catarina 
tem grande contribuição nesses números pois foi o estado que mais exportou 
carne suína nesse mesmo período, com 119.862 toneladas.

No entanto para que a carne possa ser exportada, os mercados importa-
dores fazem uma série de exigências com relação a qualidade e segurança do 
produto. Tanto MAPA quanto Secretária de Defesa Sanitária regulamentam 
tais exigências impostas pelos países importadores, como por exemplo ausên-
cia de alguns antibióticos e alguns promotores de crescimento. Cabe portanto 
as Agroindústrias e produtores rurais o cumprimento dessas normas para ter 
seu produto apto a exportação. 

A Copercampos sempre busca estar à frente do mercado e portanto a mais 
de um ano iniciou nas propriedades dos integrados o programa de produ-
ção segregada – livre de ractopamina – mercado da China e União Aduaneira 
(compreende os países da Rússia, Bielorrússia e Cazaquistão) com o objetivo 
de adequar as propriedades para obter um produto passível de exportação 
a esses mercados em específico. O primeiro passo foi dado com reuniões nas 
comunidades com a presença dos produtores explanando sobre esse sistema 
de produção, também chamado de Rastreabilidade Suína.

A Zootecnista da Copercampos, Tatiana Reiter, responsável pelo Programa 
na cooperativa, comenta que gradativamente as granjas de terminação foram 
sendo preparadas para cumprir as exigências impostas por esses mercados 
consumidores da carne suína. “Foram implantados os controles e documentos 
necessários além de exames laboratoriais atestando a ausência de certas subs-
tâncias, processo que envolve desde a Fábrica de Rações até o último dia de 
alojamento do suíno na propriedade.” Comentou Tatiana.

 Para verificar o cumprimento das normativas, profissionais da área pecu-
ária da CIDASC (Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa 
Catarina) realizam auditorias nas propriedades, e após todos os procedimen-
tos estarem em conformidade, a granja torna-se apta para destinar os suínos 
a exportação aos mercados da China e União Aduaneira. Até o presente mo-
mento 26 propriedades da integração da Copercampos estão capacitadas 
para exportar os suínos a esses mercados.

Nos dias 29 e 30 de julho foram comercializados os primeiros suínos oriun-
dos da integração Copercampos que se enquadram no programa de rastreabi-
lidade. Ainda segundo a Zootecnista, Tatiana Reiter, os suinocultores tiveram 
grande importância nesse processo pois juntamente com a equipe técnica da 
suinocultura da Copercampos não mediram esforços para fazerem os ajustes 
necessários nas propriedades em busca de um único objetivo: possuir uma 
nova opção de comercialização dos suínos.

“A ideia deu certo e agora estamos nos dedicando a outro grupo de produ-
tores para atingir também o status de granja apta para exportação, pois temos 
a possibilidade de implantar esse processo em várias granjas da integração. 
Agradecemos e contamos muito com o apoio dos nossos suinocultores pois 
acreditamos estar no caminho certo.” Finalizou Tatiana.
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Auditoria realizada pela CIDASC na propriedade de Neimar Calegari

Reunião sobre os procedimentos da Rastreabilidade Suína com um grupo de produtores
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A safra de inverno, que teve seu plantio iniciado no final do mês de junho, 
está mantendo-se em excelente padrão, e o clima que tem colaborado 
para o desenvolvimento das culturas, está sendo de extrema importân-

cia para a qualidade dos cereais de inverno. Nesta safra a cultura do trigo, na área 
de atuação da Copercampos teve área plantada de 12.000 ha. A cevada conta 
com 1.000 ha, e 1500 ha de aveia branca e 3100 há aveia preta.

De acordo com o Engenheiro Agrônomo da Coper-
campos, Solimar Zotti, as lavouras estão em excelente 
desenvolvimento, gerando a expectativa de uma boa 
safra em todas as culturas. Contudo o Engenheiro 
Agrônomo alerta sobre a importância do manejo an-
tecipado para o controle de pragas e doenças. “Neste 
início de ciclo estamos realizando os tratos culturais, 
e é importante que os produtores trabalhem de ma-
neira preventiva, impedindo assim o aparecimento ou 
crescimento de plantas daninhas, doenças ou pragas, 
fatores que certamente influenciarão na qualidade fi-
nal da produção.” Comentou Solimar.

De acordo com relatório divulgado no mês de 
agosto pela Companhia Nacional de Abastecimento – 
Conab, na cultura do trigo a previsão para a safra bra-
sileira é de que a área tenha um aumento de 19,8% em 
relação ao ano de 2013. O aumento previsto para essa 
safra tem relação com a demanda que, assim como na 

safra anterior, continua aquecida, visto que o país é um grande importador. Em 
Santa Catarina grande parte das lavouras estão em estado de germinação e per-
filhamento. As temperaturas estão dentro da normalidade, apesar de uma cer-
ta influência de fenômeno El Niño, evitando que ocorram baixas temperaturas, 
como as que foram registradas na mesma época no ano de 2013, onde houve 
ocorrência de neve e geadas.

• Safra

Plantio de Inverno



21 Associado do Mês •

Uma das atividades mais importantes para a economia mundial é a sui-
nocultura. Uma atividade que vem se fortalecendo a cada ano, trazendo 
novas tecnologias e proporcionando alimentos com segurança e qua-

lidade. Atualmente o Brasil participa fortemente do cenário mundial na expor-
tação de carne suína, gerando empregos e auxiliando no fortalecimento eco-
nômico do país. Contudo, para que a atividade alcance o sucesso desejado, o 
suinocultor tem papel fundamental. Como empresário rural, tem a função de 
produzir alimentos de qualidade, com segurança, respeitando o meio ambiente 
e as normas exigidas.  E para parabenizar a todos pela passagem do Dia Nacional 
do Suinocultor (24 de julho), nesta edição o jornal Copercampos, conta um pou-
co da história do integrado Jocemar Severino Del Ré, suinocultor, que a mais de 
27 anos é associado a Copercampos. 

- Colônia Maragata – Erval Velho/SC 

O início das atividades da suinocultura
“A Suinocultura é uma atividade que vem de família, meus pais Sr. Luiz Del 

Ré e Sra. Luiza Galhoto Del Ré, sempre trabalharam na atividade. São mais de 37 
anos de história, luta, trabalho e dedicação a suinocultura. Quando iniciamos 
com as atividade trabalhávamos com ciclo completo, cria e engorda, mas ainda 
não éramos integrados, passamos por algumas dificuldades, momentos como 
a crise no ano de 1986, onde o preço ficou muito baixo e quase não tínhamos 
como vender, mas com o tempo tudo foi se resolvendo e conseguimos nos rees-
truturar e voltar as atividades normalmente.”

Ser Suinocultor
“O principal fator para ser um bom suinocultor, é preciso gostar da atividade, 

ter amor pelo que se faz, e ter dedicação. Procurar estar atento a novidades e fa-
tores que auxiliem no melhoramento e desenvolvimento da atividade, visando 
sempre a segurança e a qualidade do serviço.”

A Suinocultura atualmente 
“Atualmente a suinocultura é uma atividade realmente muito boa, lucrativa 

e em crescimento. Trabalhamos com duas pocilgas com 1050 animais em termi-
nação. Para acompanharmos o crescimento da atividade, realizamos melhorias 

como o aumento do número de comedouros na instalação, substituição do sis-
tema de bebedouros fixos que gerava muita manutenção pelo sistema pendular 
onde reduziu o desperdício de água, e a implantação da tela anti-passaro, que 
além de evitar a entrada de vetores na instalação aumentou a durabilidade do 
cortinado.”

O trabalho com a Copercampos
“Antes de ser integrado da suinocultura, nós trabalhávamos como associa-

dos na entrega da produção de feijão e leite para a cooperativa. Com o passar do 
tempo e com o incentivo do também funcionário da Copercampos, Neiton Luiz 
Pasqualotto, investimos nas atividades com os suínos e nos tornamos integrados 
da suinocultura. 

O grande diferencial da Copercampos, é a seriedade e pontualidade da em-
presa, um exemplo, está na entrega da ração que sempre é entregue no dia mar-
cado. Além da equipe técnica especializada, contamos sempre com o Jozelito 
Morilhas Daneluz, que nos atende e auxilia nas atividades. “

Associado do Mês

Jocemar Severino Del Ré
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O Gerente Agroindustrial, Lúcio Marsal Rosa de Almeida juntamente 
com Assessor Comercial da Indústria de Rações, Vinicius e Sá, e a Mé-
dica Veterinária da Copercampos, Bruna Alessandra Cruz, estiveram 

nos dias 05 e 06 de agosto visitando um dos maiores eventos técnicos voltado 
para todas as fases da cadeia do leite, a Agroleite, evento que acontece todos 
os anos no mês de agosto na cidade de Castro-PR.

O objetivo principal é proporcionar ao público visitante o mais completo 
evento da cadeia leiteira para lançamento de produtos, novas tecnologias e 
serviços. Através de fóruns e seminário internacional, são discutidos assuntos 
como genética, alimentação, qualidade animal, qualidade do leite e novas tec-
nologias voltadas para o setor.

O evento também traz um espaço para a agricultura, suinocultura e ovi-
nocultura, tendo como complemento a exposição de animais, torneio leiteiro, 
clube de bezerras, leilão, dia de campo e dinâmica de máquinas.

A Copercampos e a Stoller realizaram no dia 5 de agosto uma reunião 
técnica com o pesquisador, consultor e produtor Jorge Verde, que 
abordou o assunto “Técnicas de Manejo para Altos rendimentos na cul-

tura do feijão”, na ocasião estiveram reunidos produtores de feijão, técnicos e 
gerentes da Copercampos.

Na oportunidade foram abordados assuntos referente a manejo de pragas, 
doenças, aspectos gerais para a correta instalação da lavoura e correção do 
solo. Outro assunto debatido no encontro, foi a importância e a necessidade 
de realizar ajustes nutricionais ao longo do ciclo da cultura. Jorge Verde evi-
denciou também a utilização de biorreguladores que contenham os equiva-
lentes hormonais da Citocinina, Giberelina e Auxina, para manter um adequa-
do balanço hormonal durante todo o ciclo, induzindo a planta a aproveitar ao 
máximo as condições que o produtor preparou.

A palestra foi realizada no Auditório da Matriz Copercampos e contou com 
mais de 30 participantes.

• Institucional

Visita a Agroleite 2014

Altos rendimentos na cultura do feijão
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Com objetivo de repassar informações sobre a forma correta no preenchi-
mento de dados no cadastramento de associados, assim como auxiliar na 
atualização dos mesmos, o setor de cadastros representado pelos funcio-

nários Eliane Carniel França e Wagner Ferreira de Miranda, estiveram nos dias 24 
e 31 de julho realizando, curso de treinamento para esclarecer e sanar dúvidas a 
respeito da forma de cadastramento.

Através da apresentação com exemplos práticos no sistema Netterm e tam-

bém com material teórico, os funcionários buscaram repassar todas as informa-
ções necessárias para que o cadastramento seja unificado e simplificado, garan-
tindo assim melhor organização. 

Duas turmas totalizando 60 funcionários de todas as unidades que fazem a in-
clusão de cadastros participaram do treinamento que também contou com a pre-
sença do Funcionário Valtoir Scolaro, Coordenador Contábil e Fiscal, que repassou 
informações importantes e esclareceu dúvidas quanto a forma de cadastramento.

Alunos do Curso de Formação de Liderança, Gestão e Empreendedo-
rismo para Jovens Rurais, organizado pela Epagri, visitaram a sede da 
Copercampos, em Campos Novos. Na oportunidade os alunos foram 

recepcionados pelo Diretor Presidente, Luiz Carlos Chiocca e Vice-presidente, 
Claúdio Hartmann. Que repassaram informações referentes ao agronegócio e 
atividades ligadas a cooperativa. 

O objetivo do curso é contribuir com os jovens rurais para sua permanência 
como protagonista do seu processo de desenvolvimento social, econômico e 
ambiental. O curso tem metodologia de alternância, ou seja, os alunos per-
manecem 01semana de estudo e trabalhos práticos no Cetrecampos – Epagri/ 
Campos Novos e 03 semanas na propriedade para a socialização com a família 
e a aplicação dos conhecimentos.

• Institucional

Copercampos realizou treinamento 
para cadastros

Visita da Epagri
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0800 772 2492 | www.dowagro.com

Chegou Tricea®, o herbicida da Dow AgroSciences 
que trouxe uma alternativa para a cultura de trigo. 
Com amplo espectro, Tricea® controla o azevém 
e outras plantas daninhas, resistentes ou não ao 
glifosato, e ainda apresenta maior residual, atuando 
no solo por muito mais tempo. 

Tricea®.  A escolha certa.  
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Quando você precisa de um herbicida
com amplo espectro para trigo, qual 
a sua escolha?

(      )  O mesmo

(      )  O mesmo 

( √ )  Tricea®.  A nova opção para controlar o
azevém e outras plantas daninhas no trigo 

DOW-0076-14 ANUNCIO TRICEA 255x350.indd   1 25/07/14   14:25
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Realizado em 1º de Agosto, no Clube Aqua Camponovense, evento “Uma 
Noite em Hollywood, apresentado pelo Grupo Cantares, conquistou o 
público, que pôde relembrar trilhas sonoras e temas de grandes suces-

sos do cinema mundial. Através das músicas, foi possível narrar histórias, com 
excelentes interpretações, e interação do público. 

De acordo com a Coordenadora dos Projetos Sociais da Copercampos, Lu-
ciane Maria Batista Antunes, além de promover um show de excelente qualida-
de para associados, funcionários e seus familiares, também buscou-se realizar 
a interação da família na cooperativa. Na oportunidade a Escola CAIC - Pro-
fessora Nair Da Silva Gris, participante do Projeto Social Dançando na Escola, 
também apoiado pela Copercampos, apresentou a dança Carimbó, número 
que já participou de vários eventos de dança no estado. 

O evento que foi realizado em parceria entre Núcleo Feminino e Jovens 
Empreendedores da Copercampos – JEC, arrecadou cerca de 500 kg de ali-
mentos, que foram destinados a Instituições do Município.

• Institucional

Copercampos realiza evento: 
Uma Noite em Hollywood
Ótima música, excelentes interpretações e sucesso de público!!!

Alimentos arrecadados foram entregues para Instituições do munícipio
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Reunião com empresas de sementes de milho marcou o início de várias 
atividades da organização do 20º Dia de Campo Copercampos, que será 
realizado de 24 a 26 de fevereiro de 2015. Realizada no dia 21 de julho, na 

sala de reuniões do Departamento Técnico da Copercampos, os coordenadores 
do evento apresentaram aos representantes das empresas de semente de milho 
as normas, prazos, procedimentos para a implantação das vitrines, bem como as 
melhorias a serem realizadas.

Segundo o Coordenador do Campo Demonstrativo, o Engenheiro Agrôno-
mo Fabrício Jardim Hennigen, na reunião foram alinhados os procedimentos 
para a implantação das vitrines “tivemos na reunião a confirmação de 12 em-

presas de semente de milho que estarão participando do 20º Dia de Campo 
Copercampos, as áreas já foram definidas, e no mês de setembro iniciam-se os 
processos de plantio das vitrines”, afirmou Hennigen.

Ainda realizando os primeiros ajustes para o evento de 2015, a Copercam-
pos também realizou uma reunião com as empresas de químicos participantes, 
onde foram repassadas as informações e novidades sobre o evento. No início 
do mês de junho em reunião com os diretores e coordenadores do Dia de Cam-
po Copercampos foram analisadas as avalições enviadas pelas empresas parti-
cipantes do evento de fevereiro de 2014 e definidos os investimentos a serem 
realizados para a edição de 2015

• Dia de Campo

Iniciaram os preparativos para o Dia de Campo Copercampos 2015

Reunião com empresas de químicos participantes do eventoReunião com empresas de sementes de milho


