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Funcionários apresentaram trabalhos em grupo

Gente em Ação forma conceitos para garantir
sucesso pessoal e profissional

A

Copercampos, através do setor de Treinamento e Desenvolvimento, com apoio do Sescoop/SC iniciou no dia 21 e
22 de outubro, o curso Gente em Ação.
O objetivo do curso é de desenvolver profissionais e equipes
comprometidas com o alto rendimento para gerar resultados
em qualidade de vida dos funcionários e também aprimorar
suas habilidades profissionais.
Com abordagens sobre a identidade pessoal, reflexões sobre si
(eu e eu mesmo), os funcionários puderam durante a primeira

etapa do projeto, conhecer métodos de concentração nos objetivos individuais e de grupo além de melhorar sua auto-estima.
As relações interpessoais no trabalho, desenvolvimento de habilidades em equipe, adaptação à mudança e o processo de
liderança: estilo de lideres e comportamento de um líder, comunicação em expressão e a gerência contínua de talentos e
desempenho serão temas abordados na última etapa do curso,
nos dias 18 e 19 de novembro.

Quem sou e o que faço?

Simer Tesser – auxiliar de escritório – UBS Matriz

A

Copercampos é motivo de orgulho para o funcionário Simer
Tesser, auxiliar de escritório da Unidade de Beneficiamento de
Sementes – UBS da matriz da Copercampos.
A primeira oportunidade de trabalho de Simer foi na cooperativa
e com 20 anos de idade, o funcionário iniciou trabalhando na filial

38 - Granja Ibicuí. Mostrando dedicação e compromisso, o funcionário foi transferido para o Posto de Combustíveis Copercampos,
onde executou atividades de frentista por dois anos.
Na filial 47 – Trevo Sul, Simer se destacou pela agilidade e organização, trabalhando na balança da unidade de armazenagem. Após
trabalhar na unidade, Simer foi encarregado de fazer emissões de
notas e seleção de produtos comercializados em diferentes locais
pela Copercampos. Conhecendo o funcionamento de unidades, o
funcionário trabalhou também na filial de Tangará e Guarda-Mor.
Desde 2008 na UBS, Simer Tesser realiza o trabalho de controle de
qualidade de sementes, documentação, carregamento e certificação do produto mais conhecido da nossa cooperativa. Em contato
direto com o Laboratório de Sementes e com o Departamento Técnico, Simer é dinâmico e com responsabilidade, encara desafios
dentro da UBS.
De acordo com Simer, a cooperativa proporciona crescimento aos
funcionários que se destacam. “A Copercampos é uma empresa
sólida e que da oportunidades para quem se esforça. A empresa
faz parte da minha vida, pois é aqui que comecei a trabalhar e a
empresa me apóia também nos estudos”, enfatiza Simer.
Simer Tesser tem 29 anos, é casado há seis anos com Daiane Cristina Cestonaro Tesser e cursa o 4º Período de Ciências Contábeis
na Universidade do Oeste de Santa Catarina - Unoesc.

Curso de interpretação de normas chega ao final

Curso formou auditores da Copercampos para realizar
processo dentro da cooperativa

O

Programa de Qualidade da Copercampos encerrou no
dia 29 de outubro, o curso de interpretação da Norma
ISO 9001/2008. Durante todo o curso, funcionários estiveram

Cuidados com a saúde do
trabalhador

T

odos os anos, você funcionário realiza exames ocupacionais. A
periodicidade é garantir que você tenha saúde, ou seja, qualidade
de vida na execução das suas atividades.
Durante este mês, os funcionários das Granjas da Copercampos,
e das filiais de Guarda-Mor, Brunópolis, Campo Belo do Sul, Loja
Agropecuária de Curitibanos e Armazéns de Curitibanos estão sendo
avaliados pelo médico ocupacional Clomar Milani.
Os exames preventivos são agendados pelo setor de Segurança do
Trabalho e Medicina e durante todo o ano, de acordo com o cadastro,
todos os funcionários fazem os exames periódicos ocupacionais.

conhecendo fundamentos e requisitos para a implantação da
norma ISO.
De acordo com o coordenador do Programa de Qualidade,
Cristian Rodrigo Venturin, todos os setores da cooperativa estarão
envolvidos no processo, pois as auditorias serão realizadas em
toda cooperativa. Neste primeiro momento, serão certificadas
pela ISO a Indústria de Fertilizantes BioCoper, a produção e
comercialização de sementes e a produção e comercialização de
suínos (Granjas).
“A Copercampos estará com a implantação da ISO em um novo
patamar de qualidade. Temos o foco muito bem estabelecido com
a padronização. O controle e melhoria dos serviços oferecidos
serão um marco da atual gestão que refletirá em melhores
condições de trabalho e de resultados dentro da cooperativa”,
ressalta o coordenador Cristian Verturin. Funcionário faça sua
parte e trabalhe para que a Copercampos conquiste a norma ISO.

Treinamento
Palestra: O poder do comportamento no processo de vendas
Dia 21/10/2010 – Clube Aqua Camponovense
Participantes: Lauro Rosa, Claudemir Aguiar, Renato Mocelim,
José Adair de Jesus, Jeferson Rafael Leão, Antônio V. de
Oliveira, Domingos Dambrós, Valdevir Dionísio, Cheila Zotti,
Andréia Oliveira, Adriano Rosseti, Luana Rático, Fábio Götz,
Nelza Fernandes e Daiane Demétrio, Luiz Alberto Silva e
Maicon Martinazo.
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Nova diretoria da CIPA reforça trabalho de sensibilização sobre uso de EPI’s

C

om a presença do diretor presidente da Copercampos, Luiz
Carlos Chiocca e gerente administrativo Ademir Carlesso, a
nova diretoria da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
– CIPA, tomou posse e enalteceu a importância de trabalho em
grupo.
A presidente da CIPA, gestão 2010-2011, Vânia de Fátima Basílio
agradeceu a confiança da diretoria da Copercampos em seu
nome. “Me sinto muito honrada em estar assumindo o cargo e
agradeço a todos pela confiança. O trabalho da CIPA é constante
e contamos com apoio da presidência para realizarmos nosso trabalho. Toda nossa diretoria irá trabalhar unida, pois todos temos a
mesma responsabilidade e agora estaremos traçando metas para
que tenhamos sucesso na gestão e os funcionários continuem

Funcionários que fazem parte da nova gestão e da antiga gestão,
acompanhados do presidente Luiz Carlos Chiocca e gerente administrativo
Ademir Carlesso

a utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), evitando
assim acidentes”, enfatizou Vânia.
Para o presidente Luiz Carlos Chiocca, o trabalho da CIPA é fundamental para sensibilizar os funcionários sobre o uso de equipamentos para garantir sua integridade física. “A CIPA é uma
grande ferramenta para mantermos qualidade de vida e também
obtermos economia na empresa. Transferimos menores custos
com funcionários afastados também em retorno financeiro, como
o 14º salário que todos os funcionários irão receber. Teremos mais
funcionários no próximo ano e a CIPA terá ainda mais responsabilidades, por isso, desejamos muito sucesso e dedicação dos
funcionários componentes desta gestão da comissão”, ressaltou
Chiocca.

Gerente administrativo Ademir Carlesso, membros da nova diretoria da CIPA,
gestão 2010/2011 e presidente Chiocca

Copercampos é homenageada na Câmara de Vereadores de Campos Novos

U

m reconhecimento especial. Em seus 40 Anos de fundação, a
Copercampos tem mais um motivo por se orgulhar. O Poder
Legislativo de Campos Novos, no dia 03 de novembro, homenageou com o título “Desempenho Comunitário Empresarial Tia
Anita”, a empresa que se destaca na promoção e execução de
projetos e programas, de promoção de ações sociais nas áreas de
educação, saúde, meio ambiente, cultura e participação comunitária.

A Copercampos com o título recebeu também o certificado e direito de uso do “Selo Empresa Cidadã”. Para o diretor presidente
da Copercampos, este é um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por associados e funcionários da cooperativa. Você funcionário tem seu mérito neste prêmio. Continue a trabalhar pelo
crescimento e desenvolvimento da Copercampos e de nossa comunidade.

Uma vida de dedicação a Copercampos

C

omprometimento, responsabilidade, amizade e organização.
Estes são alguns dos princípios que norteiam a vida da colega
Vera Lucia Lucietti, chefe do setor de produção, que neste informativo às vésperas dos 40 Anos da Copercampos, parabeniza a todos
os funcionários por trabalhar na nossa cooperativa.
“A Copercampos está completando 40 anos e é com orgulho que
faço parte desta grande família há 37 anos. Comecei a trabalhar
na cooperativa quando tinha apenas um armazém e um escritório pequeno e hoje, a Copercampos se transformou nesta grande
empresa.
Quero parabenizar a todos os colegas, diretores e associados e di-

zer que a Copercampos cresceu
e é uma empresa sólida porque
existem pessoas comprometidas que trabalham com honestidade em prol da agricultura.
Parabéns a todos por representarem e se dedicarem a nossa
Copercampos”, enfatiza Vera.
Funcionária com mais tempo
de empresa, Vera Lucia Lucietti
desenvolve seu trabalho a 37 anos na
cooperativa
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Seminário de Integração da
Copercampos

N

o dia 30 de outubro, a Copercampos, através da Assessoria
da Diretoria Executiva e do Setor de Treinamento e
Desenvolvimento da cooperativa realizou o Seminário de
Integração entre funcionários da Matriz e Filiais. A Diretoria
Executiva solicitou a realização do evento visando à integração dos funcionários, o alinhamento das políticas e processos
internos além da troca de experiências e informações a fim de
juntos dar continuidade ao desenvolvimento e crescimento da
Copercampos.
Este tipo de treinamento já era realizado na empresa até três anos
atrás e decidiu-se retomar a atividade através de apresentações
de todas as equipes: direção geral, assessoria da diretoria, controladoria, técnica e insumos, operacional, comercial, agroindustrial, frigorífico, financeira, administrativa e filiais da Copercampos
proporcionando o alinhamento de todos os participantes.
Este seminário deverá ser realizado a cada seis meses.

Campeonato municipal
de Bocha

E

m comemoração aos 40 anos da Copercampos, a AACC
está apoiando o campeonato municipal de bocha. O evento
realizado todos os anos em Campos Novos apresenta o talento
e a união em praticar um esporte muito apreciado no município. Compareça aos eventos organizados pela Copercampos e
Associação Atlética Copercampos.

Novas opções de lazer
na AACC

A

diretoria da Associação Atlética Copercampos (AACC) está
empenhada em proporcionar opções de descontração, lazer e integração entre os associados.
Para isso, atendendo a sugestões dos usuários, a diretoria da
AACC adquiriu recentemente uma mesa de tênis de mesa oficial
(rede, raquete e bolas novas), uma mesa de pebolim e também
novos tacos de sinuca, além de realizar a troca de todas as ponteiras dos tacos.
De acordo com o presidente da AACC, Nelson Carafa (Nelsinho),
estes investimentos totalizam mais de R$ 2 mil. “Com estes investimentos estamos proporcionando mais opções de lazer e
qualidade de vida aos associados”, ressalta.
Nelsinho também ressalta sobre a necessidade de realizar reservas com antecedência do quiosque e também do salão de
festas da associação. “Com o aumento do número de funcionários, as reservas devem ser feitas com antecedência para que
todos possam utilizar as instalações”, explica.

Taça José Linei de bolão

E

stá programado para o dia 21 de novembro, o 2ª Torneio
Taça José Linei de Bolão na AACC. O evento contará com a
presença de equipes convidadas de toda a região.
Na primeira taça, a Copercampos conquistou o titulo, vencendo
a equipe de Água Doce. A competição inicia às 9hs da manhã.

Novos funcionários 18/10 a 29/10
Funcionário

Filial

Funcionário

Filial

Adelir Silva de Lima
Adilson Pedro Lemos
Antônio Bueno Martins
Antonio Clévis Amarante
Edson Pedroso de Jesus
João Batista Rodriguês da Silva
José Ozório do Amaral
Leonardo Carpes de Oliveira

Granja Floresta
Armazém Barracão
Granja Floresta
Armazém Barracão
Indústria de Fertilizantes
Indústria de Fertilizantes
Indústria de Fertilizantes
Granja Floresta

Luis Valdeni Pedrosa Jordão
Mateus Piana		
Paulo José Leal		
Rovilio de Andrade
Samira Scarabotto
Valdomiro Garipuna
Frigorífico Copercampos

Armazém Matriz
Armazém Barracão
Granja Floresta
Indústria de Fertilizantes
Dep. Financeiro
Indústria de Fertilizantes
75 funcionários

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Filial

Data

Funcionário

Filial

05/11
05/11
05/11
07/11
08/11
08/11
08/11
09/11
09/11
10/11
10/11
12/11
12/11

Erasmo Carlos Toigo
Gilson Rodrigo Ferreira
Joaquim Padilha dos Santos
Eliane Carniel França
Adnilson da Silva Azevedo
José Terilio de Andrade
Silvania Chaves
Elesbão Rodrigues de Jesus
Julia Cristina Buzzacaro
Marta Adriana Corso
Robson Leonardo da Silva
Anivaldo Batista Gomes
Fabiano de Oliveira

SeTi - Matriz
Granja dos Pinheiros
Armazém - Matriz
Financeiro - Matriz
Granja Ibicuí
Frigorífico
Granja Floresta
Armazém - Curitibanos
Supermercado
Armazém - Curitibanos
Frigorífico
Encruzilhada
Jardineiro - Matriz

13/11
13/11
13/11
14/11
15/11
15/11
15/11
17/11
17/11
17/11
18/11
18/11
18/11

Felipe Götz
Paulo Roberto de Souza
Vanuza das Graças Crisoste
Luiz Antônio Inácio
Gevson Batista Ferreira
João Batista Costa
Vilson Antônio Lazzarini
Fábio Geferson Ross
Juliano Santin
Vanessa Marin Kettenhuber
José Carlos Paim
Nilcéia Pinto da Silva
Sidney Henrique Alves

Comunicação & Marketing - Matriz
Granja Floresta
Campo Belo do Sul
Armazém - Matriz
Armazém – Bairro Aparecida
Granja Ibicuí
Armazém - Matriz
Balança - Matriz
Granja Floresta
Recursos Humanos - Matriz
Granja Floresta
Frigorífico
Granja Ibicuí
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