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Facilidades na
visualização dos PO’s
Funcionários conferem procedimentos a serem executados

O

s funcionários da Indústria de Fertilizantes BioCoper agora
contam com mais uma forma de visualizar os Processos
Operacionais (PO’s), para realização correta das atividades.
De acordo com o coordenador do Programa de Qualidade Cristian Venturin, a instalação do suporte para os processos foi
aprovado pela direção e isso facilita na execução das ativida-

des de rotina. “Com esse suporte, os funcionários terão mais
acessibilidade aos procedimentos e seguindo as normas, os
funcionários terão uma execução melhor das atividades”, ressalta Cristian.
Segundo Cristian, serão colocados suportes para os PO’s em
todas as áreas operacionais da cooperativa.

Saudades do amigo Ivar

U

m ano se passou e sua presença está viva entre nós. Durante
muitos anos compartilhamos momentos especiais e sempre
visamos juntos o crescimento da Copercampos e nosso pessoal.
Amigo de tantas lutas e vitórias, a saudade é uma das maneiras
mais lindas de expressar nossa amizade e gratidão por tudo o que
você representou a nós. Ivar, muito obrigado por fazer parte da família Copercampos e dedicar seus momentos ao crescimento da
nossa cooperativa. Carinho e lembranças boas permanecem. Saudades eternas de sua presença diária, porém você continua aqui
lutando e querendo o sucesso cooperativista.
Muito obrigado Ivar Machado, por trazer bondade e alegria em nossas vidas.

Quem sou e o que faço?

Clarice Savaris – secretária executiva

E

ntre uma ligação telefônica e outra, com muita simpatia
e carisma, a funcionária da Copercampos Clarice Savaris
concedeu ao CoperAção uma entrevista e você conhece agora,
mais essa colega de trabalho.
Clarice Savaris sempre desejou trabalhar na Copercampos. Sua
família já fazia parte da cooperativa. Seu pai exerceu por muitos
anos atividades na empresa até se aposentar. Sua mãe e seus
irmãos também trabalharam na Copercampos e Clarice, no dia
22 de maio de 1997 iniciou uma vida dentro da cooperativa.
Antes de exercer atividades na recepção da empresa, Clarice
trabalhou em um escritório de projetos agrícolas por 5 anos.
Na Copercampos começou como recepcionista do escritório
central, onde trabalhou por dois anos. No almoxarifado, Clarice
trabalhou mais um ano, sendo transferida para a secretaria executiva, onde está até hoje e ama o que faz.

Semana do Meio Ambiente:
Nós protegemos a vida

E

m constante processo de adequações visando a qualidade no trabalho, a Copercampos desenvolve projetos
para proteger o meio ambiente e ter diferenciais de mercado.
Na Granja Floresta, uma das três filiais de matrizes produtoras de suínos da cooperativa, um sistema com ciclo fechado
permite a reutilização de 90% da água usada em toda a granja e os dejetos de suínos sólidos produzidos são utilizados
na produção de biofertilizantes, além do biogás para aquecimento de creches.
Já na Indústria de Fertilizantes, o trabalho é de uso de matérias orgânicas que recuperam o solo castigado pelo uso de
produtos químicos. Em parceria com a Associação de Revendas de Agrotóxicos de Região de Campos Novos (Ararcam), a
Copercampos realiza também projetos de sensibilização sobre a importância da tríplice lavagem de embalagens vazias
de agrotóxicos.
Projetos ligados à reciclagem e ao uso sem desperdício de
papéis e matérias primas recicláveis também são realizados e
você funcionário é parte fundamental do processo. Faça sua
parte, proteja o meio ambiente e busque sensibilizar sua família ou vizinho sobre a importância de preservar ou reutilizar
produtos do meio ambiente.

Formada em Tecnologia em Gestão do Agronegócio pela Unoesc
Campos Novos, Clarice aproveita para agradecer a Copercampos
pelo auxílio na realização pessoal de estudar. “Só tenho que agradecer por tudo que a Copercampos me proporcionou. A empresa
reconhece o esforço e valoriza o trabalho de seus funcionários e
isso é fundamental”, comenta.
Na rotina diária de trabalho, Clarice realiza agendamentos de reuniões da direção, estabelece contatos com associados e organização/arquivos em geral de documentos como atas de reuniões
e assembleias. Além destas atividades, a secretária auxilia o setor comercial no envio diário de preços e atualizações de tabelas
históricas dos produtos comercializados, encaminhamento de
documentos para fazer passaporte e visto Americano como é o
caso de grupos que tem feito esses roteiros anualmente. E como
reconhecimento de sua disposição e responsabilidade, a Agência AMLeão Viagens presenteou-a com uma viagem aos Estados
Unidos da América em setembro deste ano, ela irá realizar mais
este sonho de conhecer o país da América do Norte. E se você
associado ou funcionário tiver interesse em viajar para algum
país, entre em contato com a Clarice e obtenha informações de
pacotes especiais de agência qualificada.
Clarice Savaris é natural de Campos Novos, namora Darcy C. Corrêa e tem um filho de 10 anos: Jefferson Augusto Savaris Biolchi.

Definida data do II
Seminário Interno

N

o dia 29 de junho, o Programa de Qualidade irá realizar o II Seminário Interno na Associação Atlética Copercampos (AACC).
Segundo o coordenador do Programa de Qualidade Cristian
Venturin, neste encontro será realizado o debate sobre a padronização das atividades e também apresentação de cases
de alguns Procedimentos Operacionais (PO’s), realizados pelos
setores da cooperativa.

Treinamento
• Palestra Gestão da Qualidade e do Meio Ambiente - Visão
global, tendências, mercados e vantagens competitivas Palestrante: Alexandre Gustavo Vieira Silva.
• Palestra Produção mais Limpa em Processos Industriais Palestrante: Luciano Campos Rodrigues.
Local: Senai – Luzerna – SC - Participantes: Fernando Fogaça,
Abel Moraes, Edenilson Rafael, Juacir dos Santos, Alan Henrique
Barbieiri, Antonio Marques, Alcinei dos Santos, Paulo Guzatti e
Emanuel Todt (Todos funcionários da Indústria de Rações).
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Indústria de Fertilizantes: Cuidados e proteção

N

o dia 21 de maio, a Engenheira de Segurança do Trabalho da Copercampos Vanessa Marin Kettenhuber esteve
realizando treinamento com os funcionários da Indústria de
Fertilizantes BioCoper.
No encontro, foram apresentados os riscos existentes quando da não utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e os cuidados no manuseio de produtos químicos. Os
funcionários puderam tirar dúvidas sobre perigos e também
de que forma podem ser evitados problemas futuros a saúde.

Funcionários da Indústria que participaram do treinamento

Conheça os setores da Copercampos
Comunicação e Marketing – Matriz

E
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Criatividade para gerar sensibilização e segurança no trabalho

A

través de desenhos e ilustrações, funcionários da
Filial 41 – Granja Floresta, realizaram durante o dia
19 de maio, uma palestra aos colegas, sobre os perigos de acidentes e formas de prevenção, apresentando os danos materiais e pessoais e as consequências
que geram esses acidentes.
Através do Programa de Qualidade – D-Olho, os funcionários realizaram encontros e decidiram abordar o
tema aos colegas, visando sensibiliza-los sobre os perigos em não executar as atividades rotineiras seguindo as normas. Com desenhos e ilustrações com bonecos, o entendimento sobre esses riscos foi facilitada e
agregando ao trabalho, princípios de segurança.
Desenhos e textos mostram riscos e formas de evitar problemas

Boneco criado pelos
funcionários ilustra a
importância do uso de EPI’s
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Copercampos participa das comemorações
dos 46 anos de Barracão – RS

D

e 28 a 30 de maio, o município de Barracão esteve em festa. E
para integrar a comunidade e proporcionar alegria aos munícipes, foi realizada a 8ª Festa do Pinhão e 9ª Expo-Feira no município
que comemora 46 anos de emancipação político-administrativa.
A Copercampos esteve presente na festa e os associados e clientes
da cooperativa puderam estreitar seus laços de amizade e apoio a
Copercampos. O presidente da Copercampos Luiz Carlos Chiocca
e o gerente do frigorífico Nelson Cruz estiveram no evento que contou com a participação dos funcionários da filial de Barracão.

Funcionários participam de workshop com
Nelma Penteado e Domingos da Veiga

N

o dia 27 de maio, funcionários e associados da Copercampos
participaram do workshop “Casais e filhos felizes no Agronegócio”, ministrado por Nelma Penteado e Domingos da Veiga.
O evento organizado pelo Setor de Treinamentos e Núcleo Feminino
Copercampos, com patrocínio do Sescoop/SC, em comemoração
aos 40 anos da cooperativa, buscou apresentar valores fundamentais para a felicidade familiar e dos casais.
Nelma Penteado deu um show de irreverência e emocionou os participantes, visando sempre o amor e a participação da família no
desenvolvimento das atividades ligados ao setor do agronegócio.

Novos funcionários 16/05 a 31/05
Funcionário

Filial

Funcionário

Filial

Antônio Lindomar Fagundes
Jairo Vaz		
Jéferson Rafael Becker de Leão
Joseane Aparecida Costa

Granja Ibicuí
Granja Floresta
Posto de Combustíveis
Supermercado Copercampos

Juliano de Lima Alves
Roberto Petronilio de Souza
Romilda Fátima de Souza
Silvana Chaves		

Loja Agropecuária
Granja Floresta
Granja dos Pinheiros
Granja Floresta

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Filial

Data

Funcionário

Filial

04/06
04/06
04/06
04/06
04/06
04/06
04/06
05/06
06/06
06/06
07/06
07/06
08/06
08/06
09/06
10/06

Cláudio Ries
José Donizete Alves de Carvalho
Márcio Antônio dos Santos
Remi Conte
Robison Laureci Menezes
Sirlene Maria Schneiker de Andrade
Vilmar Ribeiro da Costa
Darci Lemos
André Fernando Fagundes
Kleverson Pucci Furtado
Leomir Moretto de Almeida
Neoroci Horácio de Oliveira
Antônio César da Costa
Marileide Ap. Buzzacaro de Oliveira
Oziel de Oliveira
Odair Rodrigues Borges

Granja Ibicuí
Armazém – Matriz
Guarda-Mor
Indústria de Rações
Armazém - Matriz
Granja dos Pinheiros
Granja Ibicuí
Granja Floresta
Armazém - Matiz
Armazém – Campo Belo do Sul
Financeiro – Matriz
Encruzilhada
Balança – Matriz
Supermercado
Granja Floresta
Armazém – Campo Belo do Sul

11/06
11/06
11/06
12/06
12/06
13/06
13/06
14/06
14/06
15/06
16/06
16/06
16/06
17/06
17/06

Francieli Aparecida Boeira
Juliano Rodrigues
Sidnei da Rosa Madruga
Edinei Fernandes Oliveira de Oliveira
Ivuri de Oliveira
Gilmar de Souza
Ires Antônio Lopes Batista
Juliano Tiago Recalcatti
Valdemar Ramos
Carlos Antônio de Jesus
Adelino da Silva Lessa
Denise Hellmann
Rita Canuto
Jair Araújo
Joziane Maria de Oliveira Couto

Granja Ibicuí
Transporte e Logística
Encruzilhada
Guarda-Mor
Balança – Matriz
Armazém – Campo Belo do Sul
Armazém – Bairro Aparecida
Comercial – Matiz
Indústria de Rações
Granja dos Pinheiros
Granja Ibicuí
Rio do Sul
Contabilidade – Matriz
Armazém - Matriz
Supermercado
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