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Nova diretoria da
AACC toma posse
Os novos membros da diretoria da Associação Atlética
Copercampos -gestão 2009/2010 tomaram posse no dia 26 de
maio, após a realização da assembléia geral de prestação de
contas e da apresentação dos trabalhos desenvolvidos no
mandato passado. De acordo com o presidente reeleito,
Nelson Carafa, o grupo que encerrou as atividades
desempenhou um ótimo trabalho. “Tivemos a participação de
todos num ano positivo, com a realização de investimentos e
principalmente de eventos na área esportiva”, ressalta.
Nelsinho acrescenta ainda o apoio da Copercampos na
realização de eventos e novas aquisições. Após a assembléia

foi servido um coquetel de confraternização.
O presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca, ressaltou
a importância de ter uma associação organizada e com
alternativas de lazer para os funcionários. “A diretoria é parceira
para realização dos eventos e atividades que tragam benefícios
ao nosso trabalhador. A associação é um local para o encontro
de amigos”, afirma. Em seu pronunciamento na assembléia,
Chiocca lembrou dos primeiros anos em que a AACC foi
instalada. “Tínhamos uma pequena estrutura e poucas opções,
mas ao longo dos anos todas as diretorias levaram a sua
contribuição”, finaliza.

Diretoria 2009/2010

Diretoria Social: Fabiano Piroli; Daniel Migliori Neves da
Fontoura; Vithor Hugo Brogliato; Luci Paula Camargo; Sandra
Perdoncini; Fernando Fogaça; Jairo Palavro

Presidente:
Vice-Presidente:

Nelson Carafa
Dirceu José Kaiper

1º Tesoureiro:
2º Tesoureiro:
1º Secretária:
2º Secretária:

Adriano Redante
Sander Leonardo Martendal
Maristela Vezaro
Manoela Retore

Diretoria Esportiva: Celso Junior Alves Machado; Ilceu Luiz
Machado; Erasmo Toigo; Antonio Vanderlei de Oliveira; Antonio
Jucemir Paganini; Volnei Pinheiro; Aerisson Pucci Ceregatti
Conselho Fiscal: Gilmar Magagnien; José Pinto; Lucio Marsal
Rosa de Almeida; Moacir Antonio Jung; Edson Boff; Antonio
Cesar da Costa; Elson Tavarioli
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Quem sou e o que faço?

Celamira Ferreira Terrez

No foco da “Organização e limpeza”
Os funcionários da Copercampos já estão focados na
“Organização e Limpeza”, etapas 2 e 3 do Programa Gestão
da Qualidade. Os departamentos e os setores estão reunindo
os colegas para definir as metas e obter os resultados
esperados. O objetivo é avaliar as mudanças e apresentar as
melhorias no ambiente de trabalho. A etapa que iniciou nos
dias 14 e 15 de maio, após o encontro dos multiplicadores,
deve ser concluída até o início de julho. O trabalho está sendo
acompanhado pelo coordenador interno Fábio Ceni e o
consultor do Sebrae Juliano Keller.

A maioria das ligações recebida pela Copercampos passam
pela telefonista. Funcionária desde o dia 1º de julho de 1985, a
colega Celamira Ferreira Terrez é responsável por este serviço.
“Fui convidada pelo ex-gerente administrativo Inácio Soares de
Brito para trabalhar. Na época era funcionária do Sindicato dos
Empregados no Comércio e tinha um bom relacionamento com
as pessoas. Lembro que ele me convidou às 8h e as 13h30 do
mesmo dia tive que começar na cooperativa. Nunca havia
trabalhado de telefonista, aos poucos fui aprendendo. Cada
ligação tinha que passar pela central, diferente de hoje que são
através do DDR – Discagem Direta via Ramal.”, conta.
Há 24 anos trabalhando na mesma área, Celamira fala com
orgulho do tempo que está na cooperativa. “Consegui
concretizar o meu sonho, trabalhar na Copercampos. Um dia eu
sei que vou me aposentar e sair, mas não quero pensar neste
momento”, comenta. Celamira também enfatiza que nesse
tempo obteve um grande crescimento pessoal e profissional. “A
convivência com os colegas, gerentes e a diretoria me
possibilitou essa oportunidade”. Para quem está começando a
trabalhar como telefonista, a colega traz algumas dicas
fundamentais: ser educada, gentil, atenciosa e ágil, sempre
dando prioridade para quem está sendo atendido. Celamira
Ferreira Terrez é natural de Campos Novos, casada e mãe de
quatro filhos – Júnior Cezar, Fabiano, Márcia Regina e Márcio (in
memoriam).

Treinamentos/visitas técnicas
20/03 a 28/05 – Curso de auto-atendimento
Participantes: João Otávio Carneiro (Loja Agropecuária)
Local: Microlins (Campos Novos)
27 a 29/04 - Viagem Técnica / parceria com a Polinutri
Participantes: Adelar Thibes Scheleder, Valdecir Cavichon, Júnior de
Oliveira Couto, Maurício Batista (Suinocultura)
Objetivo : Feira ligada a suinocultura
Local: São Paulo-SP
19/05 - Palestra Show - Negociando com Bom Humor com
Renato Teixeira
Participantes: 11 funcionários
Promoção: Acircan (Campos Novos)
27/05 - Palestra Empretec
Participantes: Adão Assis dos Santos (UBS), Antônio Vanderlei de
Oliveira (Posto de Combustíveis)
Promoção: Acircan (Campos Novos)
28/05 - Visita técnica - Nutrifarma Rações
Participantes: Ademir Carlesso, Maria Lúcia Pauli e Fábio Ceni
(Administrativo)
Objetivo: Conhecer métodos de padronização no Processo de
Qualidade
Local: Taió – SC

Funcionários do setor financeiro realizam encontro

01 a 05/06 - Curso - Vigor de Sementes
Participantes: Cátia Trombeta e Vanessa Pezzini Scalon
(Laboratório)
Local: Londrina-PR
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Campanha do agasalho – Cipa 2009
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA), realizou entre os dias 18 a 29 de maio, a
campanha do agasalho 2009. Oito pontos de
arrecadação receberam as doações, entre
camisetas, blusas, calçados e cobertores. As
roupas serão distribuídas a famílias carentes do
município de Campos Novos. “Mais uma vez,
contamos com a colaboração dos nossos funcionários para
proporcionar um inverno mais quente as pessoas carentes. Ao
mesmo tempo em que a campanha estimula a solidariedade,
também serve de motivo para incentivar a comunidade, as
empresas e as associações a buscarem doações de forma
ordenada, ampliando a responsabilidade social", destaca o
presidente da CIPA Ricardo Saurin.

Empilhadeiras - dicas de SEGURANÇA
As empilhadeiras, verdadeiras “mulas de carga” no trabalho das
empresas, podem se tornar equipamentos perigosos, conforme
análise da engenheira de segurança do trabalho Vanessa Marin
Kettenhuber. Anualmente, milhares de ferimentos com afastamento
estão relacionados a operacionalização de empilhadeiras. Desde
quando foram introduzidas nos locais de trabalho, são responsáveis
pelo aumento do índice de acidentes em até 400%.
A maior parte destes acidentes poderia ser evitada se as regras de
segurança fossem seguidas:
- Não levante a carga com a empilhadeira em movimento;
- Não transporte a carga com o garfo totalmente levantado;
- Dirija cuidadosamente e lentamente nas esquinas e sinalize
com a buzina nos cruzamentos;
- Verifique se as plataformas usadas para acesso a caminhões
ou vagões tem a largura e a resistência necessárias para
suportar a empilhadeira;
- Evite paradas súbitas;
- Não transporte passageiros de carona;
- Para melhor visão, dê ré ao transportar cargas grandes, mas
fique virado para a direção do deslocamento;
- Transporte carga somente em conformidade com a
capacidade nominal da empilhadeira;
- Não transporte cargas ou pilhas instáveis. Certifique que as
cargas estejam posicionadas uniformemente nos garfos e
observe o equilíbrio adequado.
A operação segura das empilhadeiras pode torná-las as verdadeiras
mulas de cargas confiáveis, ao invés de bestas perigosas no seu
local de trabalho.

Neila Marta Dutra Nunes (psicóloga), Ricardo Saurin (operacional)
e Cátia Trombeta (laboratório)

Xadrez AACC Copercampos
participa de torneio em Capinzal
Alunos do Clube de
Xadrez Copercampos
participaram no dia 23
de maio, de um torneio
realizado no Centro
Educacional Celso
Farina em Capinzal. O
encontro é referente a 2ª
etapa do 9º Circuito de
Xadrez de Lacerdópolis,
que realizará ainda em
Alunos do clube de xadrez registram
bons resultados
2009 competições nos
municípios de Concórdia,
Luzerna, Tangará e Fraiburgo. Participaram do encontro 274
jogadores de um total de 15 cidades. De acordo com o
instrutor do grupo, o professor Jorge Futigami, “os alunos
estão se empenhando e aos poucos obtendo bons
resultados. Tivemos a participação de 27 pessoas entre jovens
e adultos de Campos Novos”, ressalta. Entre os destaques
nas categorias (absoluto) Claudete Pereira Barros, que obteve
o 2º lugar e Rony Sanguanini, em 5º lugar no (sub 08).

Empilhadeira utilizada nos armazéns da cooperativa

5 de JUNHO
Dia Mundial do
‘’Meio ambiente e Ecologia’’
FAÇA SUA PARTE. PRESERVE O FUTURO.
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Homenagem ao amigo
IVAR, nosso agradecimento por toda a
dedicação e companheirismo nesses 31
anos de família Copercampos. Foram
vários projetos desenvolvidos e horas de
trabalho pensando no agronegócio, no
associado e nos colegas da cooperativa.
A nossa homenagem em nome dos
diretores, gerentes e funcionários dessa
empresa que você sempre defendeu e
lutou para o seu crescimento. Que Deus
o tenha ao seu lado, lugar onde
acreditamos que você já esteja.

Saudades...dos seus amigos.
Ivar Antônio Machado - Diretor Executivo
06/11/58
+ 31/05/09

Novos funcionários admitidos 18/05 a 01/06
Funcionário

Filial

Vilmar Alves da Silva

Indústria de Fertilizantes

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Filial

Data

Funcionário

Filial

05/06
06/06
07/06
07/06
08/06
08/06
09/06
09/06
10/06
10/06
11/06
11/06
11/06
12/06
12/06
12/06

Darci Lemos
Kleverson Pucci Furtado
Leomir Moretto de Almeida
Neroci Horacio de Oliveira
Antônio César da Costa
Marineide Aparecida Buzzacaro
Clarice Salete de Azevedo
Oziel de Oliveira
Nilson Ortiz
Odair Rodrígues Borges
Francieli Aparecida Boeira
Juliano Rodrigues
Sidnei da Rosa Madruga
Edinei Fernandes Oliveira
Ivuri de Oliveira
Vanderlei José da Silva Gross

Granja Floresta
Campo Belo do Sul
Financeiro – Matriz
Encruzilhada
Balança – Matriz
Supermercado
Granja Floresta
Granja Floresta
Granja Floresta
Campo Belo do Sul
Granja Ibicuí
Transporte e Logística
Armazém – Aparecida
Guarda-Mor
Balança – Matriz
Armazém - Matriz

13/06
14/06
14/06
15/06
16/06
16/06
16/06
17/06
17/06
17/06
22/06
22/06
23/06
24/06
24/06

Gilmar de Souza
Juliano Tiago Recalcati
Valdemar Ramos
Carlos Antônio de Jesus
Adelino da Silva Lessa
Denise Hellmann
Rita Canuto
Adilson dos Santos Alves
Jair Araújo
Joziane Maria de Oliveira
Daniel Zanivan Benetti
Vanderlei de Souza
Adenir Pacheco
Carlos de Matos
João Fernando dos Santos

Campo Belo do Sul
Financeiro – Matriz
Indústria de Fertilizantes
Granja dos Pinheiros
Granja Ibicuí
Rio do Sul
Contabilidade – Matriz
Armazém – Curitibanos
Armazém - Matriz
Supermercado
Tangará
Armazém - Matriz
Encruzilhada
Indústria de Fertilizantes
Guarda-Mor
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