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Editorial CoperAção
Por Luiz Carlos Chiocca – Diretor Presidente da Copercampos
Nesta edição destacamos que a Copercampos pelo quinto ano consecutivo recebeu o prêmio
como a melhor empresa na Gestão de Pessoas – categoria 1001 a 1.500 funcionários – de
acordo com a avaliação realizada pelo Jornal Valor Econômico.
São resultados como este que mostram estarmos no caminho certo e nos motiva cada vez
mais aperfeiçoarmos nosso quadro funcional proporcionando assim constantes melhorias na
qualificação e crescimento da cooperativa.
Já este mês de novembro é um mês de comemoração, afinal a Copercampos celebra no
próximo dia 08, seus 46 anos de história, de trabalho e dedicação no desenvolvimento do
agronegócio e cooperativismo em suas áreas de atuação. Somos uma cooperativa que busca
na valorização de seus funcionários o caminho para o sucesso, e estamos colhendo estes
resultados.
Queremos destacar também a realização do Dia de Campo de Inverno que foi realizado no
Campo Demonstrativo em Campos Novos, onde o produtor recebeu as informações necessárias
quanto as novas tecnologias e manejo para aumentar ainda mais sua produtividade na lavoura.
Aproveitamos a oportunidade para parabenizar nossos funcionários por fazerem parte do
sucesso da Copercampos, aqui encontramos pessoas unidas e dispostas a cooperar com o
crescimento e desenvolvimento da cooperativa, esse é nosso grande diferencial, pois somos
uma grande família. Agradecemos a todos pelo grande sucesso e conquistas que alcançamos
durante estes 46 anos de história.
E desejamos que a cada ano, consigamos crescer ainda mais, vencendo obstáculos e
enfrentando os desafios para continuarmos juntamente com nossos associados e funcionários
nesse caminho de vitórias. Parabéns a toda a família Copercampos pelos 46 anos!

Dicas de segurança em postos de combustíveis

Por: Almir Dias de Assunção – Técnico de Segurança do Trabalho
Alguns cuidados que devemos tomar ao abastecer
veículos motorizados. Todos esses cuidados devem
ser colocados em pratica tanto pelo profissional que
realiza o trabalho de abastecimento, mas, também pelo
próprio proprietário do veículo.
Muitas pessoas ignoram ou até mesmo desconhecem
as regras e dicas de segurança quando vão abastecer
o veículo. Durante o abastecimento, a gasolina e o
álcool evaporam rapidamente e os vapores desses
combustível são invisíveis e ao serem liberados podem
causar uma explosão ou incêndio se entrarem em
contato com alguma faísca que podem ser geradas
por: celulares, cigarros, fósforo, isqueiros etc. Por esse
motivo devemos seguir algumas regras de segurança
que são importantíssimas:

• Reduzir a velocidade do veículo ao chegar
no posto de combustível;
• Desligar o motor do veículo antes de
começar o abastecimento;
• Não fumar em áreas de abastecimento;
• Não utilizar o celular, pois existe o perigo
dele gerar micro faíscas;
• Evitar encher o tanque acima do limite
recomendado pelo fabricante do veículo
evitando que o líquido transborde;
• Drene a mangueira quando terminar o
abastecimento e limpe algum derramamento
que tenha ocorrido;
• Evitar que o combustível atinja as roupas,
se isto acontecer fazer troca das mesmas.

Agenda

Quem sou e o que faço?

ANIVERSÁRIO 46 ANOS COPERCAMPOS – dia 08 de novembro de 2016.
PROJETO MERCADO - ATENDIMENTO E VENDAS NO
VAREJO – dia 09 de novembro às 08h Auditório Matriz e dia 10
de novembro no Supermercado de Otacílio Costa.
CURSO COOPERJOVEM – dias 10 e 11 de novembro a partir das
08h em Chapecó.
I MOSTRA CULTURAL COPERCAMPOS – dia 17 novembro às
19h30min no Ginásio de Esportes Humberto Calgaro em Campos
Novos. Participação de pais e alunos dos projetos sociais.
CURSO GRUPO TÉCNICO COPERCAMPOS – dia 17 de novembro às 08h no Auditório da Matriz Copercampos em Campos
Novos.

Nome: José Tiago Pereira
Santos
Estado Civil: Solteiro
Natural: Campo Belo do Sul
Time do coração: São Paulo
Filial: Armazém Campo Belo
do Sul
Função: Auxiliar de
escritório
Tempo de serviço: 2 anos e
8 meses
Próximo passo: Se manter
atuando e buscar evolução
profissional dentro da
Copercampos.
Copercampos:
“Copercampos significa oportunidade, ela abre novos caminhos para
o conhecimento e aperfeiçoamento de seus funcionários. Aqui na
Cooperativa criei muitos vínculos de amizade e profissionalismo”.

Dicas & Toques
Exercícios simples e eficazes para a memória
Esquecer onde estão as chaves, não
lembrar o horário no dentista ou de um aniversário importante: você sente que cada
vez está mais esquecido? Saiba que não
está sozinho. Conforme estudos, mulheres
tendem a ter uma memória melhor que os
homens. Além disso, através da mudança
de alguns hábitos é possível ampliar a capacidade cerebral. Sair do piloto automático é um dos primeiros passos para manter
os neurônios ativos. Confira algumas dicas:
1. Jogo das fotos: peça a alguém para
colocar 10 fotos de pessoas desconheci-

das com nome e sobrenome. Tente memorizar seus nomes na íntegra.
2. Cálculos: pegue o livro de matemática de seu filho, faça aquelas
contas matemáticas – das mais simples as mais complexas de cabeça.
Não vale roubar usando a calculadora, hein?
3. Ordem alfabética: pegue palavras aleatórias em uma revista e jornal e coloque-as em ordem alfabética.
4. Decorando trechos de revistas: leia um parágrafo de uma revista
por 2 minutos. Tente decorar e falar em voz alta exatamente o que você
leu. Conseguiu? Não? Tente até conseguir!
5. Soletrando: soletre 20 palavras de trás para frente. Esse exercício
ajuda a melhorar a concentração e você pode ir evoluindo de forma
gradual: se ficar muito fácil, passe para 30 o número de palavras soletradas.

Produtores de Lagoa Vermelha e São José do Ouro participaram de Dia de
Campo de Inverno
Produtores rurais da área de atuação da Copercampos no Rio Grande
do Sul participaram nos dias 21 e 27 de outubro do Dia de Campo
Culturas de Inverno.
Em Lagoa Vermelha o evento foi realizado na área experimental localizada junto a unidade de armazenagem da Copercampos. Já em São
José do Ouro, a tarde de Campo foi realizada na experimental próxima
ao Pesque e Pague Tia Helena.
Na oportunidade os produtores puderam conferir lançamentos em
cultivares de trigo, cevada, forrageiras, aveia branca e aveia preta, também foram demonstradas as principais técnicas de manejo dessas culturas e manejo de plantas daninhas de difícil controle.

Acadêmicos da Uniarp realizaram visita técnica a UBSs e ao Laboratório de
Sementes
Acadêmicos da 8ª fase do curso de agronomia da Universidade Alto
Vale do Rio do Peixe (Uniarp) de Caçador realizaram visita técnica à
Copercampos no dia 19 de outubro.
Cerca de 20 alunos da disciplina de Produção e Tecnologia de
Sementes, foram recepcionados no auditório da Matriz Copercampos
onde tiraram dúvidas relacionadas ao sistema de produção de sementes.
Na oportunidade os acadêmicos também conheceram a estrutura
e o funcionamento do Laboratório de Sementes da Copercampos e
visitaram as Unidades de Beneficiamento de Sementes (UBS) da Matriz
e Bairro Aparecida.
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Copercampos é a melhor empresa
na Gestão de Pessoas do Brasil
A Copercampos conquistou pelo quinto ano consecutivo premiação
de melhor empresa em Gestão de Pessoas na pesquisa AON/VALOR
CARREIRA, sendo cinco vezes contemplada com a 1ª colocação.
Durante a cerimônia de premiação das 35 melhores empresas na
gestão de pessoas do Brasil, realizada no dia 24 de outubro no Centro
de Eventos Casa Bisutti, em São Paulo, a Copercampos conquistou
mais uma vez o primeiro lugar no Prêmio Valor Carreira. A cooperativa
é apontada como a melhor empresa na Gestão de Pessoas – categoria
1001 a 1.500 funcionários – de acordo com a avaliação realizada
pelo Jornal Valor Econômico. Participaram do evento o Diretor Vicepresidente, Cláudio Hartmann, e o Gerente Administrativo, Ademir
Carlesso.
A Copercampos já participou de 10 edições do Prêmio Valor Carreira,
sendo que nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015 conquistou o 1º lugar,
como a melhor empresa na Gestão de Pessoas – categoria 501 a 1.000
funcionários e 2016 na categoria 1001 a 1.500 funcionários.

Noite Cor-de-Rosa reuniu mais
de 200 pessoas na AACC
A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Campos Novos com
apoio do SESCOOP, realizou no dia 19 de outubro a Noite Cor-de-Rosa.
Cerca de 220 pessoas participaram do evento.
O evento alusivo ao movimento Outubro Rosa, foi realizado na
Associação Atlética da Copercampos e contou com a Palestra “Arte de
ser mulher” ministrada pela coach, Meiri Rodrigues, e apresentação artística de Lucyan Maryan. A palestra tratou de relacionamento pessoal e
interpessoal, autoconhecimento, autoconfiança, motivação na vida pessoal e profissional e autoestima, por meio do uso de ferramentas e técnicas para aprofundamento dos temas propostos e dinâmicas de grupo.
A Noite Cor-de-Rosa fez parte da programação oficial das ações do
Outubro Rosa promovidas pela Rede Feminina de Combate ao Câncer
de Campos Novos.

Copercampos celebra 46 anos em
ritmo de crescimento

Integração e treinamento
de novos funcionários
Conhecer todas as áreas da Copercampos, trocar ideias e se
integrar. Esses foram alguns objetivos do Programa de Integração, que
reuniu cerca de 100 novos funcionários no último dia 18 de outubro no
Auditório da Matriz Copercampos.
Com uma dinâmica diferenciada, os funcionários puderam conhecer
o trabalho da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA),
a importância do uso de Equipamentos de Proteção Individual
(EPI’s), além de saber como funciona a Copercampos e o sistema
cooperativista. Na tarde de conhecimento, os funcionários tiveram
instruções e informações sobre os deveres e direitos do funcionário e
práticas de boa vivência.

A história da Copercampos teve origem na coragem de cem
agropecuaristas da região de Campos Novos, que em 08 de novembro
de 1970 buscaram solucionar o problema de armazenagem de trigo
construindo um armazém, e assim deram início a esta grande história
de conquistas, vitórias e sucesso que é a Copercampos.
O Diretor Presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca, destaca
que são 46 anos marcados por desafios, oportunidades, dificuldades
e muitas conquistas. “Ao longo desses 46 anos, a Copercampos se
tornou uma das mais importantes empresas do agronegócio do país.
E mesmo nesse último ano que enfrentamos inúmeros desafios,
convivendo com incertezas no clima e na economia, graças ao
cooperativismo obtivemos resultados positivos”, destaca Chiocca.
Em 2016 a Copercampos ultrapassou pelo segundo ano o
faturamento de um bilhão de reais, atingindo a marca histórica de
1 bilhão e 250 milhões de reais, mais um recorde em faturamento.
A marca foi atingida no dia 14 de outubro. O resultado superou as
expectativas e agora a projeção da cooperativa é fechar o ano com o
total do orçamento de R$ 1 bilhão e 400 milhões.
Hoje a Copercampos figurara no ranking de maiores e melhores do
agronegócio do País e chega aos 46 anos com um quadro de 1.437
associados, mais de 1.200 funcionários, 50 unidades espalhadas pelos
estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
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Dia de Campo Culturas de Inverno
levou informações aos produtores
de Campos Novos e região
Com a participação de produtores associados, pesquisadores e
público em geral, foi realizado no dia 26 de outubro o Dia de Campo
Copercampos- Culturas de Inverno.
No Campo Demonstrativo da Copercampos, situado às margens da
BR-282 em Campos Novos, foram demonstradas as principais técnicas
de manejo dessas culturas, através de vitrines tecnológicas das empresas parceiras e de vitrines conduzidas pelos técnicos da Copercampos.
Estiveram participando empresas de sementes, instituições de pesquisa, defensivos agrícolas, fertilizantes foliares e fertilizantes químicos

Encomende seu churrasco do
final de semana no Hipper Center
Copercampos
Para o seu final de semana ser ainda mais completo, confira as ofertas
do Hipper Center Copercampos em carnes e bebidas. Sábado é dia de
encomendar as carnes assadas para o almoço de família no domingo.
No Hipper Center você encontra excelentes opções de carnes suína,
bovina e frango, além de uma variada e completa linha de bebidas e produtos que não podem faltar no seu final de semana.
Faça sua encomenda pelo telefone (049) 3541-0022.

Novos funcionários de 17 a 28 de outubro
Funcionários

Setor/Filial

Funcionários

Setor/Filial

Carina Vanusa Santos Barcelos
Chayane Aparecida Zucco
Claudinei Alves de Macena
Diego da Silva
Eliane Cristina do Aguiar
Gislaine Facin Peter
Jamile Cesa
Janete Lopes Duarte
Jaqueline da Silva
Jhonatan Wilian dos Santos
Katiane de Figueiredo Model

Supermercado – Capinzal
Armazém – Monte Carlo
Supermercado – Capinzal
Supermercado – Capinzal
Supermercado – Bairro Aparecida
Supermercado – Capinzal
Supermercado – Capinzal
Supermercado – Capinzal
Supermercado – Capinzal
Supermercado – Capinzal
Supermercado – Capinzal

Leonardo Marcio Zanchett
Liliane Lucinda Pereira
Luan Carlos de Oliveira
Maria Gabriela Klein
Patrick Cezar Betin
Pricila Grezele
Rafael Henrique dos Santos
Silvia Antunes de Almeida
Tatiane de Vargas
Valdecir José Inácio
Vitor José Roos

Supermercado – Centro
Supermercado – Capinzal
Supermercado – Capinzal
Supermercado – Capinzal
Supermercado – Capinzal
Supermercado – Capinzal
Supermercado – Capinzal
Supermercado – Capinzal
Supermercado – Capinzal
Supermercado – Capinzal
Supermercado – Capinzal

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Setor/Filial

Data

Funcionário

Setor/Filial

03/11
03/11
03/11
04/11
04/11
04/11
04/11
05/11
05/11
05/11
06/11
07/11
08/11
08/11
08/11
08/11
09/11
09/11
09/11
09/11
10/11
10/11

Higo Gomes de Almeida
Marciano Martello
Rubens de Oliveira Verlindo
Andressa dos Santos
Antônio Fernandes de Souza
Ivan Besen
Júnior do Prado Quilante
Erasmo Carlos Toigo
Joaquim Padilha dos Santos
Mauricio Cordeiro
Gracieli Herbst
Eliane Carniel França
Jaine Vicente Vargas
Lucas Antônio Stefanes Marques
Marcelo Roberto Cordeiro
Sidney de Matos
Aline Pereira da Costa
Elesbão Rodrigues de Jesus
Julia Cristina Buzzacaro
Roberto Rivelino Pinheiro
Jorge Andrei Sandri
Leandro Albuquerque

Supermercado – Centro
Agroindústria
Armazém – Hervalzinho/RS
Loja – Fraiburgo
UBS – Matriz
Granja dos Pinheiros
Armazém – Lagoa Vermelha/RS
Tecnologia da Informação
UBS – Matriz
UBS – Matriz
Loja – Ituporanga
Financeiro
Supermercado – Otacílio Costa
Granja dos Pinheiros
Indústria de Rações
CD - Supermercados
Supermercado - Capinzal
Armazém – Curitibanos
Hipper Center
CD – Supermercados
Logística
Indústria de Rações

10/11
10/11
11/11
11/11
11/11
12/11
12/11
12/11
13/11
13/11
13/11
13/11
13/11
14/11
14/11
15/11
15/11
15/11
15/11
15/11
15/11
16/11

Maria Eduarda de Souza
Narriman Rigon Negrini
Daniela Alves Teixeira
Itelvino Cassol
Marta Aparecida Coelho Muniz
Ademar Kemer de Souza
Emerson Ribeiro Branco
Wagner Antônio Bortolanza
Catiussa Guzatti
Douglas do Amarante Velho
Eugenio Palaggi Hach
Marcos Augusto Fiori
Vanuza das Graças Crisoste
Adriana Falavigna
Luis Henrique Zanchet Fogaça
Carlos Leonardo do Nascimento
Cleberson Franca de Andrade
Gevson Batista Ferreira
João Batista Costa
José Roberto Vieira
Vilson Antônio Lazzarini
Luis Felipe Santos Mattos

Supermercado – Bairro Aparecida
Supermercado – Otacílio Costa
Supermercado – Bairro Aparecida
UBS – Matriz
Hipper Center
UBS – Matriz
Armazém – Campo Belo do Sul
Armazém – Ponte Serrada
Supermercado – Bairro Aparecida
Loja – Otacílio Costa
Loja – Campos Novos
Loja – Fraiburgo
Armazém – Campo Belo do Sul
Supermercado – Capinzal
Loja – Campos Novos
Supermercado – Centro
UBS – Bairro Aparecida
UBS – Bairro Aparecida
Granja Ibicuí
Logística
UBS – Matriz
CD – Supermercados
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