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O ano de 2014 chegou, e com ele as expectativas de um ano promissor, 
muito trabalho, metas a serem cumpridas, melhorias para serem rea-
lizadas e o compromisso com nossos associados e com o desenvolvi-

mento da agricultura.
Analisando o ano de 2013, tivemos uma excelente safra de inverno, onde 

obtivemos qualidade de produção, e ótimos preços para a comercialização, fa-
tores que trouxeram rendimento e a lucratividade para o produtor. Esperamos 
que para a safra de verão, todos os produtores possam ter o mesmo cuidado 
no manejo das lavouras, no controle e combate de pragas e que o clima tam-
bém auxilie para que possamos colher uma excelente safra.

Queremos convidar a todos para que venham participar da 19ª edição do 
Dia de Campo Copercampos, que será realizada de 25 a 27 de fevereiro no 
Campo Demonstrativo da cooperativa. O evento tem como principal objetivo 
a difusão de tecnologias, proporcionando ao produtor rural informações re-
ferentes a novos cultivares, onde o produtor poderá conferir e sanar suas dú-
vidas sobre características das plantas e quais possuem a melhor adaptação à 
região. Poderá também conferir as tecnologias de aplicação para combater de 
maneira eficaz as pragas na lavoura, bem como conhecer através de empresas 
de pesquisas projetos que estão sendo desenvolvidos na agricultura. 

O Dia de Campo Copercampos contará também com área de suinocultura, 

ovinocultura e bovinocultura, trará pesquisadores e palestrantes para repassar 
aos produtores informações de diversos assuntos ligados ao agronegócio. O 
evento também possui uma vasta área de exposição, com empresas de auto-
móveis, máquinas e implementos agrícolas, suprimentos para o trabalho nas 
empresas rurais e a oportunidade de conferir o que há de melhor para o de-
senvolvimento de uma agricultura cada vez mais rentável.

A Copercampos convida a todos seus associados para participarem 
da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 14 de Mar-
ço de 2014, às 10 horas na Associação Atlética Copercampos.

• Editorial

Administração Gestão: Março 2011 a Março 2014
Presidente: Luiz Carlos Chiocca
Vice-Presidente: Cláudio Hartmann
Secretário: Sérgio Antônio Mânica

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Antônio Lamartini Thibes Peron
Juvenil Moyses Dutra
Celso Retore
José Antônio Chiochetta
Luiz Alfredo Ogliari
Luís Antônio Zanatta
 
DIRETORES EXECUTIVOS
Clebi Renato Dias
Laerte Izaias Thibes Júnior

CONSELHO FISCAL 
Adão Pereira Nunes
Arides de Souza Filho
Célio Roberto Zornitta
César Luiz Dall’Oglio
Jair Socolovski
João Francisco Demeneck

REALIZAÇÃO: Dep. Comunicação & Marketing Copercampos 
JORNALISTA RESPONSÁVEL: Bárbara Bittencourt da Silva – Reg 0004848/SC-JP
SUPERVISÃO: Maria Lucia Pauli
marketing@copercampos.com.br | CRA/SC 5836
PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO: Mk3 Propaganda
IMPRESSÃO: Tipotil Gráfica e Editora Ltda  
TIRAGEM: 2.200 Exemplares

Expediente:

COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA DE CAMPOS NOVOS | Rodovia BR 282 Km 338 | Bairro Boa Vista | Campos Novos/SC | Fone: (49) 3541-6000 | www.copercampos.com.br

Missão Copercampos
“Produzir, industrializar e comercializar insumos e 

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

Política da Qualidade
As unidades de negócio da Copercampos e seus 

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

Luiz Carlos Chiocca, Diretor Presidente da Copercampos
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Sorteio da Promoção Show 
de Prêmios

Institucional •

Realizado sorteio da promoção Show de Prêmios, promoção que envol-
via Lojas Agropecuárias e Insumos, Supermercado Copercampos e Pos-
to de Combustíveis.

Na promoção do Show de Prêmios para Loja Agropecuária e Insumos, fo-
ram entregues mais de 560 mil cupons e envolveu as unidades de Campos 
Novos, Anita Garibaldi, Curitibanos, Campo Belo do Sul, Brunópolis, Ituporan-
ga, Bom Retiro, Fraiburgo, Lebon Régis, Monte Carlo, Otacílio Costa, Zortéa, 
Barracão e São José do Ouro. O sorteio foi realizado às 11 horas do dia 21/12, 
em frente à Loja Agropecuária - Matriz 

O Diretor Presidente, Luiz Carlos Chiocca, agradeceu a todos pelo sucesso 
na realização de mais uma promoção do Show de Prêmios, onde a Copercam-
pos buscou premiar clientes e associados que confiam na qualidade dos servi-
ços prestados pela cooperativa. 

Já na Promoção Show de Prêmios - Supermercado Copercampos e Posto 
de Combustíveis, foram distribuídos mais de 180 mil cupons. O sorteio foi rea-
lizado às 16 horas do dia 21/12 no Supermercado Copercampos.

O período da Promoção para as Lojas Agropecuárias e Insumos foi de 1º de 
Outubro de 2013 até as 18horas do dia 20 de Dezembro de 2013.

Já para a promoção do Supermercado e Posto de Combustíveis o período 
foi de 1º de Outubro de 2013 até as 15h30min do dia 21 de dezembro de 2013.

A entrega dos prêmios foi realizada no dia 23 de dezembro às 13h30min, 
em frente ao escritório central, na matriz Copercampos.

O período da Promoção para as Lojas Agropecuárias e Insumos foi de 1º de 
Outubro de 2013 até as 18 horas do dia 20 de Dezembro de 2013.

Já para a promoção do Supermercado e Posto de Combustíveis o período 
foi de 1º de Outubro de 2013 até as 15h30min do dia 21 de dezembro de 2013.

A entrega dos prêmios foi realizada no dia 23 de dezembro às 13h30min, 

em frente ao escritório central, na matriz Copercampos.

Os ganhadores da promoção das Lojas Agropecuárias e Insumos foram: 
1º Prêmio - Automóvel FIAT Uno Vivace 1.0 - Ganhador:  Carlos S. Be-

cker - Cidade de Monte Carlo - SC
2º Prêmio - Motocicleta Honda CG 125 Fan ES -Ganhador: Sergio e Vol-

ni Mânica - Cidade de Campos Novos - SC
3º Prêmio - Televisor 55” Philco Led 3D Smart tv- Ganhador: Marcio 

Nohatto- Campos Novos - SC (representado na entrega dos prêmios por So-
lange Nohatto)

4º Prêmio - Televisor 47” Philips Led 3D - Ganhador: Marcio Nohat-
to - Campos Novos - SC (representado na entrega dos prêmios por Solange 
Nohatto)

5º Prêmio - Televisor 42” Philips Led 3D - Ganhador: Paulo França Bar-
bosa - Brunópolis - SC 

Os ganhadores da Promoção no Supermercado e Posto foram:  
1º Prêmio - Automóvel FIAT Uno Vivace 1.0 - Ganhador: Lurdes Tesser 

Andonini - Campos Novos - SC
2º Prêmio - Motocicleta Honda CG 125 Fan ES -Ganhador: Leonardo 

Dalpiva - Vargem - SC
3º Prêmio - Televisor 55” Philco Led 3D Smart tv- Ganhador: Célio Dil-

so Tesser - Campos Novos - SC
4º Prêmio - Televisor 47” Philips Led 3D - Ganhador: Altemir Luiz Fae 

- Campos Novos - SC
5º Prêmio - Televisor 42” Philips Led 3D - Ganhador: Carlos Roberto 

Lorenzi - Campos Novos
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nexsem.com.br

Nexsem é a união de duas grandes marcas do agronegócio mundial, 

a combinação perfeita entre genéticas de soja e milho, os resultados 

que todos os produtores rurais esperam. 

Nexsem, sua próxima semente.

Chegou
Nexsem. 
Prepare seus silos.

O Programa Cooperjovem tem como objetivo, despertar e reforçar nos pro-
fessores, alunos e comunidade escolar a consciência sobre a cooperação 
e os valores essenciais como a solidariedade, a igualdade, o respeito, a 

ajuda mútua, a honestidade, o amor e o companheirismo. Com bases nesses prin-
cípios foram desenvolvidas as esquetes teatrais do Cooperjovem – 2013. 

De acordo com a Coordenadora do Cooperjovem, Sinclauir Pisani Zotti, as 
esquetes foram elaboradas pelos professores que participam do Programa e que 
participaram da Oficina de Teatro do Cooperjovem em Chapecó.  Quatro Escolas 
da Rede Municipal de Ensino desenvolveram este projeto. Sendo, a EMEF Novos 
Campos com a esquete “Regatando a Poesia”, a UEC Eliete Teixeira Lopes com a 
esquete “Família Anjos de Resgate”, o GEM Jardim Bela Vista com a esquete “Escola 
de Elos X Escola das Correntes” e o GEM Deputado Waldemar Rupp com a esquete 

“A Borboleta que Aprendeu a Cooperar”. As apresentações foram realizadas nas 
escolas pelos alunos que participaram do programa Cooperjovem no ano de 2013.

As apresentações das esquetes marcaram o encerramento do ano letivo do co-
operjovem nas escolas. Todas as apresentações foram encaminhadas para Sescoop, 
com o objetivo de participar da I Mostra Teatral Estadual do Cooperjovem em 2014.

Sinclauir Pisani Zotti, Coordenadora do Cooperjovem, agradece e parabeniza, 
a todos os alunos, professores, coordenadores e gestores pela parceria, apoio e 
pelo sucesso das apresentações.

Cooperjovem apresenta Esquetes Teatrais

• Institucional

Alunos da EMEF Novos Campos

Alunos do GEM - Jardim Bela Vista

Alunos da UEC - Eliete Teixeira Lopes

Alunos do GEM Waldemar Rupp



05 

nexsem.com.br

Nexsem é a união de duas grandes marcas do agronegócio mundial, 

a combinação perfeita entre genéticas de soja e milho, os resultados 

que todos os produtores rurais esperam. 

Nexsem, sua próxima semente.

Chegou
Nexsem. 
Prepare seus silos.

Comitê Tecnológico debateu novo cenário de lagartas da soja
Comitê Tecnológico da Copercampos, realizou reunião para debater o ce-

nário de lagartas da soja, focando em uma das principais preocupações 
dos produtores, que é a lagarta Helicoverpa armigera. Identificada recen-

temente no Estado de Santa Catarina, a lagarta tem surpreendido produtores e 
pesquisadores do país pelo seu poder de destruição, causando grande prejuízo 
em lavouras de diversas culturas e variadas regiões.

Na oportunidade Engenheiros Agrônomos da Dow Agroscience, repassaram 
aos integrantes do Comitê, informações referente as características biológicos da 
lagarta, e aspectos importantes no manejo e controle desta praga, destacando o 
funcionamento dos diferentes modos de ação dos inseticidas. Também foram discu-
tidas as alternativas de tecnologias que a Dow Agroscience disponibiliza, dois meca-
nismos de ação distintos registrados para o controle da lagarta Helicoverpa armigera.

O Supermercado Copercampos buscando sempre inovar e melhorar o aten-
dimento dos seus clientes, iniciou o programa de Compras Online. Agora 
é possível fazer as compras através do site: www.copercampos.com.br/

supermercado  ou através do e-mail: comprasonline@copercampos.com.br
As compras também poderão ser feitas pelo telefone 3541-1047. E para aten-

der com agilidade e qualidade, o Supermercado Copercampos investiu na compra 
de mais um veículo que irá auxiliar nas entregas dos produtos, proporcionando 
assim melhor comodidade aos seus clientes.

Ao fazer as compras nesta modalidade, os clientes CoperClube devem infor-
mar o código do seu cartão, para que o caixa na hora de registrar as compras possa 
informar, e sua pontuação ser computada.

Aos clientes CoperClube que ainda não atualizaram seu cadastro, deverão 
faze-lo para assim facilitar a sua compra e a entrega em sua residência.  A taxa de 
entrega é de R$ 2,50 e nas compras acima de R$ 50,00 a entrega é de cortesia.

O Supermercado Copercampos estará com novidades para os próximos me-
ses, facilitando as suas compras online. Aguarde.

Institucional •

Faça suas compras online
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O Posto de Combustíveis Copercampos irá iniciar nos próximos 
meses, a comercialização de uma gasolina menos poluente. 
Com no máximo, 50 ppm (partes por milhão) de teor de enxo-

fre, contra a que vinha sendo comercializada, de 800 ppm, esta nova 
gasolina trará benefícios ambientais e automotivos. 

No motor dos carros, o enxofre libera substâncias que poluem o 
meio ambiente e fazem muito mal à saúde - irrita as vias respiratórias, 
podendo provocar doenças cardiovasculares e até câncer. Com a gaso-
lina S-50 será possível introduzir no mercado, novos veículos com mo-
dernas tecnologias de tratamento de emissões, auxiliando na melhoria 
da qualidade do ar, principalmente em grandes cidades onde o fluxo de 
carros é constante.

A nova gasolina também trará benéficos ao bolso dos motoristas, 
de acordo com testes realizados pela Petrobras, a gasolina S-50 possui 
menor acúmulo de resíduos no motor e nas válvulas dos carros. Assim, 
os veículos se mantêm eficientes por mais tempo, garantindo menores 
gastos com manutenção. 

Com aparência límpida e incolor na produção, a gasolina torna-se 
levemente amarelada ou alaranjada pela adição obrigatória de etanol 
anidro, que recebe corante laranja para diferenciá-lo do etanol hidrata-
do. A Gasolina S-50 pode apresentar odor diferente da anteriormente 
disponível, em função dos avançados processos de refino utilizados. 

De acordo com a Petrobras, o teor de enxofre vem caindo nos últi-
mos quinze anos, mas só agora a gasolina pode equipar-se aos padrões 
de países desenvolvidos. Com esta diminuição, deve-se reduzir 94% da 
emissão de enxofre na atmosfera.

Teor médio de enxofre da gasolina brasileira

Evolução do limite máximo do teor de enxofre especificado pela 
ANP desde o ano de 1998

Conheça a Gasolina S-50
O marco de uma nova era em combustíveis.

• Institucional
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A Copercampos realizou no Restaurante do Hotel Apolo XVI, a tradicional 
confraternização de final de ano com clientes e parceiros de Criciúma. O 
evento contou com a presença do Diretor Vice-presidente, Claudio Hart-

mann, Diretor Executivo Clebi Renato Dias, Gerente Comercial Rosnei Soder, e o 
Gerente Operacional, Marcos Fiori que estiveram representando a cooperativa na 
confraternização e destacando os resultados obtidos durante o ano.

O Diretor Clebi Renato Dias, apresentou aos convidados, ações feitas pela co-
operativa no ano de 2013, alguns benefícios e programas disponibilizados pela 
Copercampos para seus sócios e funcionários, assim como alguns dados sobre 
o mercado agropecuário, e tendências de mercado para 2014. Destacando aos 
clientes, a importância de estar em busca de atualizações diariamente. O evento 
também comemorou os 18 anos da parceria de sucesso entre a Copercampos e a 
Steiner Alimentos. Com vendas de insumos, fertilizantes e cereais, a filial da Coper-
campos em Criciúma atende agroindústrias, pecuaristas e pequenos produtores. 
De acordo com o Diretor Executivo, Clebi Renato Dias, a confraternização foi mais 
um momento de agradecer aos parceiros e clientes pelo comprometimento com 

a Copercampos. “Nós ficamos muito felizes com a presença de produtores, lojas 
agropecuárias e agroindústrias neste evento que teve como objetivo agradecer 
pelo excelente ano e pela confiança destes clientes e parceiros à Copercampos.” 
Comentou Clebi Renato Dias.

Confraternização da Copercampos na 
unidade de Criciúma

Confraternização com a Diretoria

• Institucional

Jantar comemora o sucesso de mais um ano de trabalho 

Realizado na noite de 18 de dezembro, na Associação Atlética Copercampos, 
tradicional jantar da diretoria. O evento reuniu, Conselheiros Fiscais e Admi-
nistrativos, Diretores, Gerentes e Assessores em um jantar de confraterniza-

ção e agradecimento pelos excelentes resultados obtidos neste ano.
O Diretor Vice-presidente, Claudio Hartmann, destacou o crescimento da coo-

perativa e agradeceu a todos pela dedicação e empenho em alcançar as metas e 
os objetivos previstos, garantindo assim um excelente ano de 2013.

Para o Diretor Presidente, Luiz Carlos Chiocca, o ano encerrado foi excelente, 
funcionários e associados ficaram contentes com os resultados obtidos.  O Diretor 

Presidente reforçou ainda o compromisso da Copercampos com o desenvolvi-
mento social e econômico nos municípios de atuação, agradecendo em especial 
ao Prefeito Municipal de Campos Novos, Nelson Cruz 
e ao Secretário de Desenvolvimento Regional, Vilibal-
do Erich Schmid. E encerrou sua fala desejando a to-
dos, um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. 

Após o jantar, de maneira descontraída Diretor 
Presidente e Vice-presidente, entregaram brindes aos 
participantes. Na oportunidade também foi entregue 
uma lembrança ao funcionário Ivanor José Machado, 
pelos 31 anos de dedicação e trabalho à empresa.
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Copercampos realiza confraternização 
em Celso Ramos

A Coperampos em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Celso Ramos realizaram confraternização para comemorar os resultados 
obtidos na safra de 2013. O evento contou com a participação do Diretor 

Executivo Laerte Izaias Thibes Júnior, bem como do Gerente Técnico e Insumos 
Edmilson José Enderle e dos Assessores Comerciais Carlos Alberto Dall’oglio e 
Glademir Becker, que destacaram os resultados obtidos pela Copercampos nes-
te ano, e também comentaram sobre a busca continua da cooperativa por solu-
ções eficientes para a o aumento de produção e rentabilidade ao produtor rural.

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Celso Ramos Jeolde-
mir de Nez agradeceu aos agricultores e a Copercampos por juntos poderem 

trabalhar pelo homem do campo, desenvolvendo assim o crescimento da agri-
cultura no município.

O Diretor Executivo Laerte Izaias Thibes Júnior, agradeceu a todos os agri-
cultores de Celso Ramos por trabalharem com a cooperativa e buscarem a ex-
celência na atividade. “A Copercampos está em um processo constante para 
atender as necessidades dos produtores rurais, buscando as melhores tecnolo-
gias, e qualidade em insumos, trazendo benefícios e comodidade ao produtores 
rurais”. Laerte Izaias Thibes Junior, agradeceu a presença de todos e desejou que 
no ano de 2014 esta parceria da Copercampos em Celso Ramos possa continuar 
e ser ainda mais forte.

Realizada reunião de confraternização com produtores, associados e clien-
tes de Otacílio Costa. Na oportunidade, o Técnico em Agropecuária Mar-
celo Camargo, agradeceu a presença de todos os produtores e destacou 

o crescimento das unidades. “Neste ano de 2013 tivemos um ótimo crescimento 
tanto na unidade de armazenagem quanto na loja agropecuária, números que 
demonstraram os resultados do esforço de uma equipe determinada e produto-
res que confiam e acreditam no potencial da Copercampos, queremos agradecer 
pela parceria e esperamos que para o próximo ano possamos estar todos juntos, 
trabalhando para o crescimento e desenvolvimento das lavouras de Otacílio Costa 
e região.” Comentou Marcelo Camargo.

 Também estiveram presentes no evento o Diretor Presidente, Luiz Carlos 
Chiocca, e o Gerente Técnico e Insumos, Edmilson José Enderle, que parabeni-
zaram os produtores e a equipe das unidades, pelo trabalho que vem desenvol-
vendo. “O crescimento desta região que estamos percebendo, é extremamente 
importante, as lavouras estão produzindo cada vez mais e melhor, trazendo renta-
bilidade aos produtores e consequentemente à cooperativa, e é esta a nossa ideia, 
trazer benefícios, novas tecnologias, e assistência técnica especializada, para que 
os produtores possam produzir com segurança suas lavouras.” comentou Edmil-
son José Enderle, que destacou ainda a produção de sementes e as tecnologias 
usadas para garantir a melhor qualidade no campo.

 No evento o Diretor Presidente, Luiz Carlos Chiocca, parabenizou a todos pelos 
excelentes resultados no acréscimo de vendas e pelo recebimento de mais de 200 
mil sacos de produção. O Presidente destacou ainda os investimentos que já estão 
sendo realizados e os novos investimento previstos para a ano de 2014, “Estamos 
aumentando nossa capacidade de armazenagem na unidade de Otacílio Costa, 
com a construção de mais 2 silos e um secador com capacidade para 80t/h, para 

que os produtores possam ter tranquilidade e comodidade na entrega de sua pro-
dução. A Copercampos inicia em janeiro de 2014, a construção de um Supermer-
cado no centro de Otacílo Costa, um investimento que trará muitos benefícios e 
comodidade para a população. E queremos também construir uma unidade para 
armazenagem de fertilizantes e um espaço para nossa loja agropecuária.” Comen-
tou o Presidente ressaltando ainda outros investimentos que serão feitos na região, 
e convidando a todos para participarem e conferirem as novidades e tecnologias 
que estarão presentes no 19º Dia de Campo – Copercampos que será realizado nos 
dias 25, 26 e 27 de fevereiro no Campo Demonstrativo em Campos Novos.

Esteve presente também o Secretário da Agricultura do município, João Pires 
Burk, que destacou a participação da Copercampos como um novo horizonte para 
a agricultura, e ressaltou o compromisso da secretaria no apoio à cooperativa, para 
que juntos possam fazer de Otacílio Costa uma cidade celeiro na agricultura.

Institucional •

Copercampos realizou confraternização com 
Produtores, Associados e Clientes de Otacílio Costa
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O Núcleo Feminino da Copercampos iniciou suas atividades no ano de 
2009. Sua missão é contribuir com a gestão da propriedade rural e da 
família, agregando conhecimentos para aplicação prática, com inte-

gração e responsabilidade social. 
Através de cursos técnicos, palestras e viagens as integrantes do Núcleo 

Feminino Copercampos, adquirem experiências e conhecimentos que auxi-
liam no desenvolvimento de atividades ligadas a administração e gestão de 
propriedade, atividades que antes eram apenas delegadas aos homens, mas 
que atualmente contam com a participação das mulheres, que cada vez mais 
estão em busca de conhecimentos mantendo-se assim preparadas para assu-
mir cargos de liderança e administração da propriedade, até mesmo no caso 
de uma eventual fatalidade.

EEntre as atividades realizadas, também estão os cursos de aprimoramen-
to e capacitação em parceria com o Senar, curso de gestão e levantamento 
de propriedade, comercialização, jardinagem, oratória; curso de aplicação de 
agrotóxico NR-31, poda de árvores frutíferas, assim como curso de conservas 
de hortaliças e também de doces. As integrantes do Núcleo Feminino, parti-
cipam também do programa de viagens da Copercampos, onde juntamente 
com associados e funcionários da cooperativa, realizaram uma viagem de 15 
dias aos EUA, conhecendo a cultura, os costumes e as atividades ligadas ao 
ramo agropecuário daquele país.

O Núcleo Feminino também se destaca pela parceria com a Rede Femi-

nina de Combate ao Câncer - de Campos Novos, onde realizam um trabalho 
de conscientização e prevenção da saúde da mulher, através de campanhas e 
palestras desenvolvidas com a comunidade. Atualmente 150 mulheres sócias 
e filhas de associados fazem parte deste projeto da Copercampos. Se você é 
associada, filha ou esposa de associado, poderá também fazer parte deste ex-
celente projeto, para obter mais informações entre em contato com o setor de 
Treinamento e Desenvolvimento da Cooperativa.

Confira a agenda de reuniões do Núcleo Feminino da Copercampos para 
este ano:

• Institucional

Núcleo Feminino Copercampos define 
atividades para o ano

AGENDA REUNIÕES NFC HORÁRIO
19/02 – Quarta-feira -  19h14min
19/03 – Quarta-feira -  19h14min
16/04 – Quarta-feira - 19h14min
14/05 – Quarta-feira -  19h14min
18/06 – Quarta-feira -  19h14min
16/07 – Quarta-feira -  19h14min
20/08 – Quarta-feira -  19h14min
17/09 – Quarta-feira -  19h14min
15/10 – Quarta-feira -  19h14min
19/11 – Quarta-feira -  19h14min
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Diretores e Coordenadores estiveram 
conferindo obras no Campo Demonstrativo

A 19ª edição do Dia de Campo Copercampos, será realizada de 25 a 27 de fevereiro 

Diretor Presidente, Luiz Carlos Chiocca, Diretor Executivo, Laerte Izaias 
Thibes Junior, Coordenador do Campo Demonstrativo Fabrício Jardim 
Hennigen e a Coordenadora de Comunicação e Marketing Maria Lu-

cia Pauli, estiveram conferindo o andamento das obras que estão sendo re-
alizadas no Campo Demonstrativo da Copercampos, palco do evento que é 
referência no agronegócio brasileiro. O Dia de Campo Copercampos traz em 
parceria com empresas de semente, agroquímicos, equipamentos agrícola, e 
instituições de pesquisas, as novidades e tecnologias disponíveis para auxiliar 
na produtividade e rentabilidade do campo.

E para melhorar ainda mais o evento, novos investimentos estão sendo re-

alizados. A rua principal assim como duas novas ruas secundarias foram asfal-
tadas, desta forma melhorando o deslocamento do público dentro do evento. 
A área de estacionamento foi ampliada, facilitando o acesso dos expositores e 
visitantes. A construção do pavilhão para exposição de ovinos e bovinos, tam-
bém será destaque neste ano.

De acordo com Diretor Presidente Luiz Carlos Chiocca, o principal objetivo 
do evento é difundir tecnologias e levar aos produtores, informações referente 
as melhores variedades, novidades tecnológicas destacando o manejo e con-
trole de pragas e doenças em diferentes culturas, além de apresentar aos pro-
dutores e visitantes uma variada linha de máquinas e implementos agrícolas 
que irão auxiliar no desenvolvimento das lavouras.

Dia de Campo •
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Modo de Preparo:
Envolva e esfregue com as mãos o lombo com 3 ramos de ale-
crim, 2 folhas de louro, 3 dentes de alho picados, sal e pimenta 
do reino a gosto, 1 xicara de vinho tinto e azeite a gosto. 
Coloque no saco o lombo e todos temperos, lacre e deixe 
marinando até no outro dia. 
Coloque o lombo juntamente com o conteúdo do saco na panela e deixe cozinhar durante 40 
minutos, adicionando água aos poucos, apenas para panela não secar.
Depois retire o lombo, fatie, coloque numa travessa e reserve. Coe todo o conteúdo da panela 
e guarde o caldo. Pegue o caldo, coloque no fogo junte 2 molhos preparados uncle beans - 
tipo madeira e 1 xícara cheia de champignons fatiados, e 1/2 copo com água. Deixe ferver. 
Retire do fogo o molho regue o lombo e salpique com a salsa para decorar.

Ingredientes
- 1 saco plástico 
- 1 lombo 
- 3 ramos de alecrim 
- 2 folhas de louro 
- 3 dentes de alho picados 
- Sal e pimenta do reino a gosto 
- 1 xícara de vinho tinto 
- Azeite a gosto 
- 2 molhos preparados uncle beans - tipo madeira 
- 1 xícara cheia de champions fatiados 
- Salsinha picada para salpicar

Lombo suíno ao molho madeira

Cuidado com os animais peçonhentos
O verão chegou e com ele os dias de sol, de muito calor e de animais peçonhen-

tos que despertam nesta época. Eles estão cheios de filhotes e acabam saindo 
das tocas para procurar alimentos. Outra razão é o calor, que faz acelerar o meta-
bolismo dos animais. Por isso, os acidentes são mais comuns no verão.

Veja a seguir, algumas dicas e cuidados importantes:
Animais peçonhentos são aqueles que, por meio de um mecanismo de caça e 

defesa, são capazes de injetar através de suas presas uma substância tóxica pro-
duzida em glândulas especializadas (dente, ferrão, aguilhão) por onde passa o ve-
neno. Cobras, aranhas, escorpiões, lacraias, taturanas, vespas, formigas, abelhas e 
marimbondos são animais que agem por instinto de sobrevivência e defesa ao se 
sentirem ameaçados, partem para o ataque. Abaixo, algumas atitudes que evitam 
o aparecimento de animais peçonhentos:

• Evitar o acúmulo de entulho, lixo doméstico, ferro velho, telhas e tijolos, man-
tendo limpo quintais, jardins e terrenos baldios.

• Não usar inseticida contra o animal.
• Nunca andar descalço.
• Não colocar as mãos em frestas ou buracos no chão.
• Combater infestações de baratas e roedores.
• Verificar sempre roupas, calçados e toalhas antes de usá-los.
• Limpar com frequência os ralos de banheiros, cozinhas, caixas de gordura e 

esgoto, mantendo-os fechados quando não em uso.
• Colocar telas nas janelas, vedar ralos de pia, tanque, chão e soleiras de portas 

com saquinhos de areia ou frisos de borracha.
Lembre-se que as diferenciações entre serpentes peçonhentas e não peçonhen-

tas que foram ensinadas na escola, não devem ser levadas em consideração. A única 
diferença é a presença ou não de presas inoculadoras de venenos, que somente uma 
pessoa com conhecimento poderá identificar. Por isso, tenha cuidado com todas as 
espécies. Estes animais possuem um papel fundamental em relação ao controle de 
roedores e, como todo animal silvestre, está protegido por órgãos ambientais.

Os primeiros socorros têm o objetivo de minimizar os efeitos do acidente até 
que a vítima seja atendida em uma unidade médica. Para tanto, são necessários 
alguns cuidados:

• Não fazer sucção do veneno, cortar, queimar ou espremer o local do ferimento.
• Não utilizar produtos que contenham álcool, querosene ou fumo para o aci-

dentado.
• Não fazer torniquete, impedindo a circulação do sangue: isto pode causar gan-

grena ou necrose local.
• Manter a vítima em repouso, evitando o seu movimento para que não favoreça 

a absorção do veneno, se possível erguendo o membro atingido pelo ferimento.
• Localizar a marca da picada e limpar o local com água e sabão ou soro fisiológi-

co, cobrindo o local com um pano limpo.
• Remover anéis, pulseiras e outro objetos que possam prender a circulação san-

guínea, em caso de inchaço do membro afetado.
• Levar a pessoa imediatamente para o pronto-socorro mais próximo ou ligar 

para o serviço de emergência ou SAMU em casos mais graves.
• Tentar identificar que tipo de animal atacou a vítima, observando cor, tamanho 

e características do mesmo.

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

24/01 Otto Schlager Filho Curitiba
24/01 Adriano Bof  Campos Novos
24/01 Idélcio Graf de Matos Barracão
25/01 Roberto Becker Brunópolis
25/01 Paulo Turmina  Tangara
25/01 Paulo Roberto Alves Pereira Campo Belo do Sul
25/01 Ilonir da Silva Curitibanos
25/01 Diunir Paulo Lazzari  Campos Novos
26/01 José Silveira de Almeida Anita Garibaldi
26/01 Alzirio Berwig  Erval Velho
26/01 Júlio Cesar Granzotto Campos Novos
26/01 Mario Desdewalle Campo Belo do Sul
27/01 Valmor Baggio Campo Belo do Sul
27/01 Jenoir Humberto Sabei  Campos Novos
27/01 Paulo Sergio Guzatti Vargem
28/01 Ulisses Lemos Franca Campos Novos
28/01 Agenor Bordin Erval Velho
28/01 Nestor Luiz Zoldan Campos Novos
28/01 Almir Martini  Erval Velho
28/01 Adriano Magarinos Barracão
28/01 Leonardo Chiamolera Campos Novos
28/01 Fernando Piroli Campos Novos
29/01 Francisco Carniel Campos Novos
29/01 Romeu Viel  Zortéa
29/01 Dilso Stanguerlin São Jose do Ouro
29/01 Fernando Sanguanini  Campos Novos
29/01 Ednei Trevisol Pocera Ibiam
30/01 José Maria Mussolin Vargem
30/01 Emerentino de Mattia  Celso Ramos
30/01 Emilio Einsfeld Filho Campo Belo do Sul
30/01 Gilson José Weirich Campos Novos
30/01 Rogerio Becker Campos Novos
31/01 Raul Piovesam Curitibanos
31/01 Oldair Roberto Rech Curitibanos
01/02 Ivanir Zanin Ibiam
01/02 João Nilso de Morais  Campos Novos
02/02 Sebastião Sidnei Ribeiro Campo Belo do Sul

02/02 Bertoldo Menegazzo  Anita Garibaldi
03/02 Arlindo Rostirola Campos Novos
03/02 Vilmar Trevisol Campos Novos
03/02 Giacomo José Basquera  Campos Novos
03/02 Jocinei de Morais Campos Novos
04/02 Carlos José da Silva Zortéa
05/02 Luiz Edson Zanela  Brunópolis
06/02 Vilson de Jesus Almeida Campos Novos
06/02 Alan Alves Fardo Campo Belo do Sul
08/02 Bernardete Dilelio Maracci Dallagnol Campos Novos
08/02 Edson de Lourensi  Celso Ramos
08/02 Júlio Cesar Gaio Brunópolis
09/02 Idalino Andrich Campos Novos
09/02 Vergílio Antunes  Anita Garibaldi
10/02 Francisco Gheno Ibiam
10/02 Orides Santos de Castro Anita Garibaldi
10/02 Everaldo Prandi Curitibanos
10/02 Fabio Durigon Campos Novos
11/02 Claudio Bevilaqua  Campos Novos
11/02 Valdir Correa Becker Campos Novos
11/02 Antônio Ribeiro Abdon Batista
11/02 Valter Antônio Rech  Campos Novos
11/02 Amilto Sbrussi Campos Novos
11/02 Juliano Weber Brunópolis
12/02 Hélio Neris de Almeida  Campos Novos
12/02 Dirceu Relei Granzotto  Campos Novos
12/02 Nereu Pessoli  Campos Novos
12/02 Ivanildo Matias dos Santos Fraiburgo
12/02 Danilo Danielewz  Ibiam
12/02 Nedson Trevisol Pocera  Ibiam
13/02 Orestes Guindani Ibiam
13/02 Leonyr Jacomel Campos Novos
13/02 Valdoir Carafa Erval Velho
14/02 Ermínio da Rocha Gil Anita Garibaldi
14/02 Dirceu Pasinato  São José do Ouro
14/02 Oscar Massarolo  Campos Novos
14/02 Josemar Tessaro Pereira Campo Belo do Sul
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19º Dia de Campo Copercampos – A difusão 
de tecnologias

Conhecido como evento referência no agronegócio brasileiro, o Dia de 
Campo Copercampos busca a cada ano em parceria com empresas de 
semente, agroquímicos, equipamentos agrícola, e instituições de pes-

quisas, trazer ao empresário do campo as melhores soluções e investimentos, 
visando o aumento da produtividade e da rentabilidade dos agricultores.

Tendo como foco a troca de informações e a difusão de inovações tecno-
lógicas, a 19ª edição do Dia de Campo Copercampos, que será realizada de 
25 a 27 de fevereiro, trará novidades, e o jornal Copercampos desta edição irá 
apresentar alguns destaques deste ano.

Para esta edição do Dia de Campo, o Campo Demonstrativo da Copercam-
pos está passando por algumas melhorias para atender as necessidades 
de expositores e visitantes.

Para melhorar o deslocamento e a visitação do público a rua principal assim 
como duas novas ruas secundarias foram asfaltadas, o que proporcionará aos 
visitantes um maior conforto durante a visitação e aos expositores uma maior 
visibilidade de suas vitrines.  A área de estacionamento está sendo ampliada. 
São mais de 13.000 m² que estão sendo preparados para facilitar o acesso dos 
expositores e visitantes ao evento. 

De acordo com o coordenador do Campo Demonstrativo, Engenheiro Agrô-

nomo Fabrício Jardim Hennigen, na área de exposição está sendo construído um 
pavilhão de 490 m² para bovinos e ovinos. “Já contávamos com a participação de 
empresas de equipamentos para pecu-
ária, saúde e nutrição animal. Com este 
investimento estaremos proporcionan-
do aos criadores da região, a exposição 
de animais com alta genética, e dispo-
nibilizando aos produtores visitantes a 
demonstração de todos os segmentos 
da pecuária”. Comentou Fabrício.

Vitrines de feijoeiros:
Através das vitrines implantadas no Campo Demonstrativo, os produtores e 

visitantes em geral, poderão conferir o desempenho de cada variedade disponível 
para esta cultura, bem como obter informações referente as técnicas de manejo 
e as principais tecnologias para auxiliar no cultivo e desenvolvimento do feijão.

A produtividade no milho:
O Dia de Campo trará aos produtores rurais novos híbridos de milho, tanto 

para grãos quanto para silagem, e para auxiliar nesta escolha, os produtores conta-
rão com o suporte técnico dos profissionais das empresas parceiras, para escolher 
qual o melhor hibrido a ser utilizado nas lavouras. Assim como informações impor-
tantes, como época de plantio, densidade, nutrição e manejo das principais doen-
ças presentes nesta cultura, a forma como estas atacam, e como incidem em cada 
parte da planta, bem como apresentará aos visitantes, estratégias preventivas na 
utilização de fungicidas, destacando o modo e melhor período para aplicação, au-
xiliando assim na produtividade e sucesso no manejo da cultura.

Semente de Soja :
A produção de semente de soja é uma das principais atividades da coopera-

tiva. No ano de 2013 a Copercampos tornou-se a maior produtora de semente de 

soja do sul do país, e está sempre buscando trazer novos cultivares e tecnologia 
aos produtores. Convidamos a todos para que participem da 19ª edição do Dia de 
Campo Copercampos, e confiram as principais características e adaptação destes 
novos cultivares. 

De acordo com o coordenador do Campo Demonstrativo, Engenheiro Agrô-
nomo, Fabrício Jardim Hennigen, esta edição do Dia de Campo, além das varieda-
des de soja Roundup Ready, terá a demonstração de diversas variedades de soja 
com a tecnologia INTACTA RR2 PRO. “Devido a não liberação da tecnologia por 
países importadores de soja do Brasil, nas edições anteriores não conseguimos im-
plantar vitrines com essa nova tecnologia, mas conseguimos apresentar a tecnolo-
gia através das empresas parceiras e tirar as principais dúvidas que os produtores 
tinham sobre a nova tecnologia. 
Nesta edição estaremos apresen-
tando os materiais de soja com 
esta nova tecnologia. A maior 
parte já está sendo multiplicado 
pelos associados da cooperativa, 
mas é uma oportunidade para os 
produtores tirarem suas dúvidas 
sobre a genética e manejo destes 
materiais”. Comentou Fabrício.

Investimentos no Campo Demonstrativo

Principais Culturas:
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Suinocultura 
A genética que transfor-

mou a cadeia produtiva e revo-
luciona a cada dia o mercado 
de carnes será apresentada no 
Dia de Campo Copercampos 
2014. Animais com alto padrão 
genético e com altos índices de 
produção (reprodutores), es-
tarão sendo expostos aos visi-
tantes e interessados em iniciar 
no processo de produção de 
suínos em suas regiões. 

Bovinocultura 
Pasto para alimentar o gado o ano inteiro. Esse é sempre o desejo dos pecua-

ristas associados e clientes da Copercampos. Para garantir a produção leiteira e de 
corte, a pastagem é essencial, e para auxiliar os agropecuaristas, a Copercampos 
apresentará no 19º Dia de Campo, novas opções para alimentação dos animais. 

O Engenheiro Agrônomo Carlos Alberto Dall’oglio, responsável pelo setor de 
pastagens do Campo Demonstrativo, destaca que neste ano, as opções trarão 
principalmente, economia aos produtores e maior nutrição aos animais. “As pas-
tagens manejadas de forma intensiva apresentam uma maior eficiência na pro-
dução de massa e com nutrientes essenciais para produção de leite. Estamos com 
novas variedades em pastagens, algumas já conhecidas dos agropecuaristas, 
mas manejadas de forma diferenciada, visando a maior produtividade nas áreas”. 

O Engenheiro Agrônomo co-
menta ainda que o principal 
objetivo com a área de pas-
tagem no Dia de Campo é de 
apresentar benefícios para os 
agricultores do uso e do ma-
nejo de diferentes cultivares 
já disponíveis no mercado e 
novos cultivares que estarão 
no mercado em 2014.

JEC– Jovens Empreendedores Copercampos
Grupo de jovens filhos de agricultores, que teve início no ano de 2011, o JEC é 

o que caracteriza os jovens dentro da cooperativa. Através de palestras, viagens 
técnicas e encontro de integrações, os jovens participam mais ativamente de ati-
vidades que valorizam o cooperativismo e preparam para contribuir com o desen-
volvimento do agronegócio. Com um stand localizado no Campo Demonstrativo, 
o JEC participará pela segunda vez no Dia de Campo Copercampos, onde os inte-
grantes do programa receberão informações sobre projetos a serem desenvolvi-
dos pelo grupo em 2014.

Núcleo Feminino
Com o objetivo de promover a participação da mulher na tomada de decisões 

na empresa rural e também fortalecer a presença destas na cooperativa, o Núcleo 
Feminino da Copercampos, vem desenvolvendo um excelente trabalho na área 
do cooperativismo.

Presentes nos três últimos eventos, o Núcleo Feminino Copercampos junta-
mente com a Rede Feminina de Combate ao Câncer estará expondo e comercia-
lizando peças artesanais criadas pelas integrantes, onde o valor arrecadado será 
destinado a Rede Feminina de Campos Novos.

Clima e agricultura 
 Tradicionalmente presente no Dia de Campo Copercampos, o meteorologis-

ta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Luiz Renato Lazinski ministrará 
palestras referente as previsões climáticas para o ano de 2014, assim como apre-
sentará os fenômenos climáticos e as ações causadas pelo clima na agricultura.

Manejo de plantas daninhas 
Uma das preocupações dos produtores rurais está no combate as plantas 

daninhas resistentes, especialmente a Buva e o Azevém. O Dia de Campo 2014 
trará mais uma vez a pesquisa e a técnica para auxiliar os agricultores quanto ao 
controle destas pragas, com o uso de herbicidas e no manejo de pré-semeadura, 
pré-emergência, e pós-emergência.

De acordo com o coordenador do 19º Dia de Campo, Engenheiro Agrôno-
mo Fabrício Jardim Hennigen, os trabalhos de manejo de plantas daninhas re-
sistentes são assuntos que precisam ser constantemente discutidos. “Estamos 
buscando auxiliar os agricultores no combate a plantas daninhas resistentes. Nas 
duas últimas edições do Dia de Campo, foram realizadas palestras com pesqui-
sadores da área sobre o assunto, sendo visível a informação e conscientização 
dos produtores sobre o problema, mas sempre é bom relembrar os produtores 
e técnicos sobre este desafio da agricultura, por isso, apresentaremos neste ano, 
mais informações sobre estas plantas que trazem prejuízos aos produtores e as 
principais medidas de manejo do problema”, destaca Hennigen. 

Lagarta Helicoverpa armigera
Identificada recentemente no Estado de Santa Catarina, a lagarta Helicover-

pa armigera vem causando inúmeras perdas em lavouras brasileiras e tem sur-
preendido produtores e pesquisadores por seu poder de destruição, causando 
prejuízos em lavouras de diversas culturas e em variadas regiões. De acordo com 
o coordenador do Campo Demonstrativo, Engenheiro Agrônomo Fabrício Jar-
dim Hennigen, aspectos importantes quanto ao manejo e controle desta praga, 
também serão alguns dos destaques nesta próxima edição do Dia de Campo 
Copercampos.

“Como fizemos em edições anteriores com as plantas daninhas resistentes, 
este ano vamos focar nossos esforços no Manejo Integrado de Pragas na Cul-
tura da Soja, assunto este presente nas palestras técnicas que serão realizadas 
durante o evento.” Comentou Hennigen.

A Pecuária

Estarão presentes:

Confira também:
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Para atender a demanda de empresas que desejam demonstrar seus 
produtos e serviços, a Copercampos para a edição do Dia de Campo de 
2014 ampliou a área destinada para este segmento.

A comercialização dos espaços já está sendo realizada. Segundo a Coordena-
dora de Comunicação & Marketing da cooperativa Maria Lucia Pauli, mais de 60% 
dos lotes já estão locados. “Estamos há 30 dias do evento e a procura por espa-
ço é grande, para esta edição teremos muitas novidades em máquinas agrícola 
e implementos, equipamentos para diversas atividades, caminhões, automóveis 
e empresas prestadoras de serviços. Também está confirmada a participação das 
Instituições Bancárias atendendo uma solicitação dos expositores para viabilizar a 
comercialização dos seu produtos.”

As empresas do segmento agropecuário que tenham interesse em expor 
seus produtos ou apresentar seus serviços, devem entrar em contato pelo tele-
fone 49-3541-6079 ou por e-mail marketing@copercampos.com.br.

• Dia de Campo

DIA 25 de fevereiro
8 horas - Abertura dos portões - Visitação livre.
11 horas - Abertura Oficial - Local: Lona do restaurante.
12 horas - Almoço - Restaurante: na lona - Lanchonete: no barracão.
13h 30min - Palestra: “Manejo Integrado de pragas na cultura da soja, com 

ênfase na Helicoverpa armigera” com Dr. André Mateus Prando - Pesquisador da 
área de Transferência de Tecnologia da Embrapa Soja de Londrina/PR, Mestre 
e Doutor em Agronomia e Fitotecnia pela Universidade Estadual de Londrina/
PR, - Local: Auditório anexo barracão Lanchonete. 

18 horas - Fechamento dos portões.

DIA 26 de fevereiro
8 horas - Abertura dos portões - Visitação livre.
10 horas - Palestra: “Manejo Integrado de pragas na cultura da soja, com 

ênfase na Helicoverpa armigera” com Dr. André Mateus Prando - Pesquisador da 
área de Transferência de Tecnologia da Embrapa Soja de Londrina/PR, Mestre 
e Doutor em Agronomia e Fitotecnia pela Universidade Estadual de Londrina/
PR, - Local: Auditório anexo barracão Lanchonete. 

12 horas - Almoço - Restaurante: na lona - Lanchonete: no barracão.

13h 30min - Palestra: “Clima e agricultura” com Luiz Renato Lazinski - Me-
teorologista do Instituto de Meteorologia INMET - Curitiba/PR - Local: Auditó-
rio anexo barracão Lanchonete.

18 horas - Fechamento dos portões.

DIA 27 de fevereiro
8 horas - Abertura dos portões - Visitação livre.
10 horas - Palestra: “Manejo Integrado de pragas na cultura da soja, com 

ênfase na Helicoverpa armigera” com Dr. André Mateus Prando - Pesquisador da 
área de Transferência de Tecnologia da Embrapa Soja de Londrina/PR, Mestre 
e Doutor em Agronomia e Fitotecnia pela Universidade Estadual de Londrina/
PR, - Local: Auditório anexo barracão Lanchonete. 

12 horas - Almoço - Restaurante: na lona - Lanchonete: no barracão
13h 30min - Palestra: “Clima e agricultura” com Luiz Renato Lazinski - Me-

teorologista do Instituto de Meteorologia INMET - Curitiba/PR - Local: Auditó-
rio anexo barracão Lanchonete.

14h 30min - Encontro do JEC - Jovens Empreendedores da Copercam-
pos e família. -  Local:  Auditório anexo barracão Lanchonete.

16 horas - Encerramento.

Realização:
O 19º Dia de Campo Copercampos é organizado pela Copercampos em parceria com empresas de sementes e agroquímicos.

Apoio:
Para viabilização do evento a Copercampos conta com apoio de empresas e instituições.

Confira a programação para o 19º Dia de Campo:

Ampliação de área para expositores
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Produção de inverno 
superou expectativas

Com uma situação bem diferente do que tivemos no ano de 2012, onde a 
safra de inverno foi prejudicada por eventos climáticos, a safra de inver-
no de 2013 foi excelente, contou com grande quantidade de produção, 

valorização dos produtos e ótimos preços de comercialização. De acordo com o 
Engenheiro Agrônomo da Copercampos, Marcelo Luiz Capelari, o resultado da 
safra de inverno deve-se ao cuidado e investimentos realizados pelos produto-

res nas lavouras, com a aplicações preventivas e manejo correto das culturas.
“A produção de cevada superou as expectativas, obtivemos um média de 

3.900kg por hectares. Já na cultura do trigo tivemos uma média de produtivida-
de acima de 3.800kg por hectare, onde pudemos observar a tecnologia aplicada 
nas lavouras e ótimas cultivares adaptadas a região.“ Comentou o Engenheiro 
Agrônomo.
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O Diretor Executivo Laerte Izaias Thibes Junior, Gerente Operacional 
Marcos Fiori e o Coordenador de Produção Ricardo Saurin, estiveram 
acompanhando o andamento de algumas obras que estão sendo rea-

lizadas nas unidades da cooperativa.
Na oportunidade foram visitadas as unidades de Curitibanos, onde está 

sendo construída uma unidade de recebimento de sementes, com capacidade 
para 120t/h, um secador com capacidade para 30t/h e área de armazenagem 
para 80mil sacas. Na unidade de Otacílio Costa está se ampliando a capaci-

dade de armazenagem com a construção de mais dois silos, com capacidade 
para 240 mil sacas.  E a unidade de Coxilha Rica, onde está sendo implantada 
uma unidade completa de recebimento com capacidade 40 mil sacas.

Para este ano a Copercampos também estará investindo em dois novos Su-
permercados, um em Otacílio Costa e outro em Campos Novos, uma moderna 
Loja Agropecuária em Ituporanga, além da reforma e ampliação no Posto de 
Combustíveis em Campos Novos.

• Institucional

Acompanhamento de obras

Unidade Curitibanos

Unidade de Coxilha RicaUnidade de Otacílio Costa
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Soja Intacta RR2 PRO

Com o intuito de proporcionar um potencial aumento de produtividade, 
com o controle das principais lagartas e tolerância ao herbicida glifosato, 
a tecnologia Intacta RR2 PRO proporciona aos sojicultores de todo o país 

maior segurança e lucratividade em suas lavouras.
Os estudos com a tecnologia INTACTA RR2 PRO começaram há mais de 10 

anos, e os testes de campo no Brasil tiveram início na safra 2006/07, sendo aprova-
da pela CTNBio (Comissão Técnica Nacional de Biossegurança) no mês de agosto 
de 2010, e lançada comercialmente no ano de 2013.

De acordo com pesquisas, a nova tecnologia é única porque possui em um 
só produto, três soluções: Resultado de produtividade sem precedentes, devido a 
tecnologias avançadas de mapeamento, seleção e inserção de genes em regiões 
do DNA com potencial impacto positivo na produtividade. Proporciona também 
proteção contra as principais lagartas que atacam a cultura da soja, sendo elas:

• Lagarta da soja.
• Lagarta falsa medideira.
• Broca das axilas, também conhecida como broca dos ponteiros.  
• Lagarta das maçãs.
• E supressão às lagartas do tipo elasmo e do gênero Helicoverpa. 

A tecnologia também possui tolerância ao herbicida glifosato o que traz as 
seguintes vantagens:

• Permite maior janela de aplicação de herbicida glifosato para o período de 
controle de plantas daninhas na cultura da soja. 

• Com o controle eficiente de plantas daninhas, (gramíneas e folhas larga), 
associado ao menor efeito da fitotoxicidade dos herbicidas, proporciona 
aumento na produtividade e consequentemente ganhos na lavoura.

• Com a utilização da soja Intacta RR2 PRO™ há a redução no consumo de 
combustível, e de água, bem como na emissão de CO2 e no uso de produ-
tos químicos.

De acordo com o Diretor Executivo, Laerte Izaias Thibes Junior, a Copercampos 
produz hoje aproximadamente 14 mil hectares de Soja Intacta RR2 PRO, e destaca 
o diferencial no uso desta tecnologia “A nível de campo, temos visto alguns bene-
fícios na utilização da Soja Intacta RR2 PRO, como a redução significativa do uso 
de inseticidas e fungicidas, bem como aumento na produtividade e consequen-
temente maior rentabilidade para o agricultor.” Comentou o Diretor Executivo, 
Laerte Izaias Thibes Junior.

As lavouras de soja na região de Campos Novos, estão em ótimas condições é 
o que destaca o Engenheiro Agrônomo da Copercampos, Marcelo Luiz Capelari, 
“As lavouras de soja já estão entrando em florescimento, e os produtores estão 
satisfeitos com os efetivos controles de pragas. A expectativa é de uma excelente 
produção, com sementes de alta qualidade.” Comentou Marcelo Luiz Capelari.

Cultivares para a produção de Sementes

Safra •

Monsoy
M 5917 IPRO
Nidera
Ns 5160 IPRO
Ns 5959 IPRO
Brasmax
6160 RSF IPRO
7166 RSF IPRO
Nex Seed
Nex H57 IPRO
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Suinocultura Copercampos no ano 
de 2013: um ano produtivo!

Resumidamente o ano de 2013 teve um balanço positivo para a suinocultura 
brasileira. Um ano com custos de produção mais baixos do que os de 2012, 
elevação de preços e forte demanda de carne suína no mercado. Da mesma 

forma, a suinocultura da Copercampos fechou o ano de maneira favorável.
Em 2013, as granjas superaram o alvo estipulado para quantidade de leitões 

produzidos. O incremento foi de 6,0%, ou seja, 20.824 leitões saídos de creche 
acima do esperado para esse ano. A razão desse aumento se deve a um motivo 
principal: incremento na produtividade das granjas da Copercampos. Com o mes-
mo plantel de matrizes produziu-se mais leitões. Segundo Lucio Marsal Rosa de 
Almeida, Gerente Agroindustrial, isso foi possível com aprimoramento do plantel 
produtivo, ajustes de manejo, equipe qualificada e treinada, entre outros. Também 
no ano de 2013, foram firmadas novas parcerias com produtores para comerciali-
zação de leitões desmamados. No total foram 1.300 matrizes a mais gerando lei-
tões para o sistema de Integração da Copercampos. Com relação a essas parcerias, 
o número de animais adquiridos foi superior as expectativas previstas. 

Com vista nesse cenário de aumento da produtividade das granjas e novas 
parcerias firmadas, seria necessário disponibilizar espaço para esse “plus” de lei-
tões. Mais uma vez contamos com o apoio dos produtores já integrados a Coper-
campos para ampliação das granjas de terminação. Entre 2013 e 2014 a Integração 
contará com a construção de novas granjas com a capacidade para alojar mais 
10.000 suínos. 

De acordo com o coordenador do setor de Suinocultura da cooperativa, 
Marciano Martello, com a disponibilidade atual de espaços e mais as amplia-
ções previstas, será suprida a necessidade de espaços para alojar leitões em 
fase terminação.

No mesmo sentido, a comercialização de suínos foi superior ao ano de 2012. 
Em 2013 foram comercializadas um total de 32.936 fêmeas para reprodução, um 
aumento de 54% em comparação a 2012. A alteração de uma das granjas da Co-
percampos, que passou de Comercial para GRSC (Granja de Reprodutores Suídeos 
Certificada), contribuiu com esse aumento expressivo, pois em 2013 teve início a 
saída desse produto para venda. Como aumentou a saída de leitões das granjas, o 
número de cabeças comercializadas para abate pelos frigoríficos também foi su-
perior, com 2.000 cabeças abatidas a mais em relação ao ano anterior.

Para esse ano, a perspectiva ainda é de aumento no número de leitões a serem 
alojamentos nas terminações da Integração. Isso se deve ao fato do início da pro-
dução de 900 matrizes de nova parceria com a Copercampos. Em consequência, a 
comercialização de suínos também poderá ser superior ao ano de 2013.

• Suinocultura

ALVO E PRODUÇÃO 2013 DE LEITÕES POR GRANJA 
GRANJA ALVO 2013 PRODUÇÃO 2013 DIFERENÇA
GRANJA IBICUÍ 83.196 91.024 7.828
GRANJA FLORESTA 137.496 138.913 1.417
GRANJA PINHEIROS 88.404 96.001 7.597
GRANJA ERVAL VELHO 12.996 14.274 1.278
GRANJAS INICIADORES 19.600 22.304 2.704
Total Geral 341.692 362.516 20.824

SAÍDA ANUAL DE SUÍNOS POR TIPO DE COMERCIALIZAÇÃO

TIPO DE SAÍDA SUÍNOS PARA ABATE FÊMEAS PARA REPRODUÇÃO

ANO BASE 2012 2013 2012 2013

Número de cabeças 318.759 320.820 21.413 32.936comercializadas

Ampliação da granja de terminação do associado,
Lucas de Almeida Chiocca

Leitões com uma semana de alojamento em terminação
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Ivanildo Matias

Associado do Mês •

O Jornal Copercampos, nesta edição contará um pouco da história do as-
sociado Ivanildo Matias, produtor de Fraiburgo – Linha Nossa Senhora 
da Saúde

O Desenvolvimento da Agricultura:
“Sou natural da cidade de Videira, mas moro há 54 anos no município de Frai-

burgo, ao longo do tempo podemos observar o quanto a agricultura se desenvol-
veu nesta região, mudando um pouco a industrialização e o comércio, abrindo 
espaço para que outras atividades, como a produção de grão, pudessem ser reali-
zadas, desenvolvendo e aumentando ainda mais a economia do município.”

Diversificação na Propriedade:
“Atualmente na propriedade trabalhamos com o plantio das culturas de soja, 

milho e feijão e no inverno aveia para pastagem. Trabalhamos também com 
gado de leite há mais de 25 anos, é uma boa atividade que também garante uma 
renda a mais para o produtor rural. Já tivemos também outras atividades como 
a suinocultura, mas hoje em dia a produção de grãos e a bovinocultura são as 
trabalhadas pela família na propriedade.”

O que é ser sócio da Copercampos: 
“Trabalho com a Copercampos desde 1992, sempre entregamos nossa pro-

dução na cooperativa, e acredito que ser associado tem várias vantagens, como 
assistência técnica especializada sempre que preciso, a troca de ideias com a 
equipe técnica na busca pelas melhores soluções para a lavoura, com a utiliza-
ção dos melhores produtos garantindo assim uma maior produtividade e lu-
cratividade. A cooperativa é também uma empresa de confiança, que auxilia e 
valoriza o produtor rural.”

São 22 anos de parceria:
“Agradeço a Copercampos pelo trabalho sério que realiza, aos membros da 

diretoria pela busca constante por melhorias ao seus associados e o compro-
misso com o desenvolvimento da agricultura, e a todos os funcionários pelo 
excelente atendimento e parceria com o produtor rural. Quando associados e 
cooperativa andam juntos na busca por um mesmo objetivo, o crescimento e o 
sucesso da agricultura é garantido, e é por isso que estamos há 22 anos juntos 
com a Copercampos.”
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Integrantes do Comitê Tecnológico da Copercampos, estiveram no dia 14 
de janeiro, realizando reunião técnica em parceria com a Syngenta. Na 
oportunidade o Engenheiro Agrônomo Luiz Paulo Miranda, juntamente 

com o Diretor Executivo da Copercampos, Laerte Izaias Thibes Junior, repas-
saram aos integrantes do comitê, o projeto na produção de sementes de clas-
se superior, que a cooperativa está realizando em parceria com a Syngenta.

Este projeto além de trazer novidades de cultivares de soja, proporciona-
rá ao produtor a oportunidade de conferir ainda no período pré-comercial, 

os cultivares que serão produzidas na região.
Na oportunidade os integrantes do comitê tecnológico também estive-

ram debatendo sobre o controle de lagartas, a Engenheira Agrônoma da 
UPF, Crislaine Sartori, apresentou as diferenças entre as lagartas dando foco 
à Helicoverpa armigera, porém apresentando todos os aspectos de cada la-
garta para que assim possa ser feito a diferenciação a campo. Outro assunto 
também foi discutido durante a reunião, foram as tecnologias de aplicação 
para o melhor combate a estas lagartas na região.

• Institucional

Reunião Comitê Tecnológico 
Copercampos
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Produção de semente de 
soja de classe superior

A Copercampos em parceria com a Syngenta está desenvolvendo um pro-
jeto na produção de sementes genéticas. De acordo com o Engenheiro 
Agrônomo da Copercampos, Fabrício Jardim Hennigen, a área plantada 

é de 179 hectares, com 10 variedades de Soja RR Roundup Ready e mais 10 varie-
dades de Soja Intacta RR2 PRO. As variedades foram plantadas em duas épocas 
de plantio e em áreas que variam de 1 a 15 hectares. Fabrício observa ainda, 
que há variedades já comerciais e também algumas que ainda estão em fase de 
registro no RNC (Registro Nacional de Cultivares).

“O principal objetivo desta parceria é conhecer os cultivares que estarão 

disponíveis nos próximos anos para o plantio comercial, observando suas prin-
cipais características, melhores adaptações e o potencial destes materiais em 
áreas maiores.” Comentou Fabrício.

Este projeto está sendo desenvolvido na propriedade da associada da Co-
percampos, Ediná Terezinha G. de Oliveira Thibes, e conta também com o au-
xílio, do Engenheiro Agrônomo da Syngenta, Luiz Paulo Miranda, que está fa-
zendo o acompanhou técnico desde a fase do plantio, roguing, e também na 
colheita e classificação.

Institucional •
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