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Editorial CoperAção
Por Luiz Carlos Chiocca – Diretor Presidente da Copercampos
Novembro é um mês de comemoração, afinal a Copercampos celebra no dia 08 de
novembro, 45 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.
Em 2015 a nossa principal meta era bater nosso recorde em faturamento e fazer parte do
“Clube do Bilhão”, objetivo alcançado na manhã do dia 30 de outubro quando registramos
R$ 1 bilhão em faturamento. Resultado reflexo do planejamento estratégico em investimentos
e valorização dos funcionários através de treinamentos e programas desenvolvidos pela
Copercampos.
Destacamos também que a Copercampos é atualmente a melhor empresa do Brasil na
Gestão de Pessoas - categoria 501 a 1.000 funcionários. 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.
Nesta edição queremos 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
45 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 45 anos!

“Minutos
que
salvam
vidas”
foi realizado na Copercampos
Foi realizado entre os dias 26 e 29 de outubro na Copercampos, a
campanha de conscientização “Minutos que salvam vidas”. A ação
promovida pelo setor de Segurança e Medicina do Trabalho da cooperativa com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo – SESCOOP – teve como principal objetivo, preservar a integridade física dos funcionários e viabilizar na segurança a
produtividade.
De acordo com a Engenheira de Segurança e Medicina do Trabalho da Copercampos, Vanessa Marin, as atividades foram realizadas de forma descontraída e contemplam funcionários da Matriz
e filias da cooperativa. “Na oportunidade foram abordados questionamentos de saúde, qualidade de vida, motivação e uso de EPI´S.
Elaborado para ser aplicado em forma de “bate-papo” informal, o
objetivo é proporcionar a todos, nas diversas frentes de trabalho,
um momento de reflexão”, ressalta.
“Durante as atividades houve momentos de reflexões, para realizarmos as tarefas a nós delegadas de maneira segura e com a
qualidade almejada por todos. Certamente para alguns, é somente
mais uma etapa da jornada do trabalho, mas para nós é, sem dúvida
alguma, o momento mais importante do dia, pois são minutos que
salvam vidas”, destaca Vanessa Marin.

Agenda

Dicas & Toques:

TREINAMENTO EXCELÊNCIA EM VENDAS – PROGRAMA
COPERGESTOR – TURMA II – dia 05 de novembro às 08h.
Auditório Matriz Copercampos em Campos Novos.
SORTEIO SHOW DE PRÊMIOS – INSUMOS – dia 05 de
novembro às 17h. Setor de Vendas – Matriz Copercampos.
CONFRATERNIZAÇÃO 45 ANOS COPERCAMPOS PARA
ASSOCIADOS E FAMILIARES – dia 07 de novembro às 11h.
Local: Parque Ernesto Zortéa em Campos Novos.
VI ENCONTRO DOS PROJETOS SOCIAIS – dia 10 de novembro
às 13h30min. Associação Atlética Copercampos em Campos
Novos.

Realizado o 7º sorteio da
Promoção Aniversário
Premiado 45 anos

Vivemos em uma época onde é muito comum as pessoas gastarem bastante tempo manuseando os seus smartphones. Seja na
rua, em casa ou no trabalho. Com o desenvolvimento dos dispositivos móveis, tudo ficou cada vez mais prático: Você tem um computador multifuncional e portátil na palma da mão.
Contudo toda essa praticidade pode acabar interferindo nas
nossas atividades do dia a dia e até diminuir o seu rendimento no
trabalho. Nesse sentido Grupos de WhatsApp são um problema,
principalmente os com pessoas da empresa. Evite usá-los durante
o expediente, ao menos que seja realmente preciso. Seja conciso:
tenha em mente que aquelas mensagens chegando a todo instante
podem atrapalhar a concentração e as tarefas.
Por isso é preciso usar com sabedoria e controle. Importante tomar cuidado com o uso demasiado das redes sociais no celular.
Pode distrai-lo e ainda passar uma má imagem. Separe a sua vida
pessoal e social da profissional.

Quem sou e o que faço?

Foi realizado no início desse mês de novembro o sétimo sorteio
da Promoção Aniversário Premiado – 45 anos Copercampos. Foram
sorteados cinco vales-compras de R$ 500,00 em cada promoção
que é válida para as Lojas Agropecuárias, Posto de Combustíveis e
Supermercados.
Os regulamentos das promoções que encerram em dezembro estão disponíveis no site: www.copercampos.com.br. A Promoção
Aniversário Premiado conta com o sorteio de três automóveis, três motocicletas e 135 vales compras de R$ 500,00 cada, aos associados,
clientes e funcionários das Lojas Agropecuárias e Insumos, Posto de
Combustíveis e Supermercados Copercampos. Ao todo serão distribuídos R$ 400 mil em prêmios.
A Promoção que se encerra no mês de dezembro já sorteou até o
momento 105 vales compras.

Nome: Gracieli Herbst Farias
Estado Civil: Casada
Time do coração: Vasco
Natural: Ituporanga
Função: Caixa
Filial: Loja Agropecuária – Ituporanga
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”.
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Copercampos realizou Dia de Campo Culturas de Inverno
A Copercampos realizou no dia 28 de outubro no Campo Demonstrativo
em Campos Novos, o Dia de Campo – Culturas de Inverno. O evento de
difusão de tecnologias contou com a presença de produtores rurais e
estudantes da área de toda a região.
De acordo com o Engenheiro Agrônomo e Consultor Técnico da
Copercampos, Fabrício Jardim Hennigen, além da difusão de tecnologia,
o Dia de Campo de Inverno teve o objetivo de demonstrar aos produtores
e público visitante, o desenvolvimento e adaptação de cada cultura, para
que os produtores possam analisar e assim escolher os melhores cultivares e manejo adequado.
“Com o Dia de Campo - Culturas de Inverno, a Copercampos está,
juntamente com as empresas parceiras e Instituições de Pesquisa, buscando apresentar aos associados e produtores as principais novidades
no cultivo e manejo das culturas de inverno, a fim de possibilitar informações referente ao comportamento dos cultivares, e também as principais
tecnologias para as culturas, visando sempre o aumento de produção e
a lucratividade das lavouras”, comenta Fabrício Hennigen.

Funcionários participaram de
treinamento Vivencial

Concurso de Desenho para
calendário 2016
O Calendário de 2016 da Copercampos será ilustrado com desenhos
realizados por filhos de funcionários sobre os 45 Anos da Cooperativa.
Serão 6 desenhos para Categoria 01 (crianças de 05 a 08 anos) e 6
desenhos para a Categoria 02 (crianças de 09 a 12 anos). Haverá prêmios para os classificados. O regulamento está disponível nos murais.
Duvidas entrar em contato com Maria Lúcia ou com a Bárbara no
Setor de Marketing.

Realizado no dia 24 de outubro em São Miguel do Oeste, o Treinamento
Vivencial com a empresa DATRILHA treinamentos. Participaram do
evento 17 funcionários dos departamentos Comercial e Financeiro da
Copercampos.
“Através das dinâmicas realizadas, trabalhos em grupo, e atividades
de aventuras desenvolvidas, foi trabalhado em cada participante a administração do medo e a superação de desafios, o Treinamento Vivencial
superou as expectativas do grupo, pois através das atividades práticas
analisamos os 5 pilares fundamentais para o desempenho de um ótimo
trabalho: o planejamento, a comunicação, o comprometimento, a liderança, a cooperação e a confiança na equipe”, comentou a responsável
pelos treinamentos da Copercampos, Carolini Aparecida Berlanda.
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Copercampos é a melhor
empresa na Gestão de Pessoas do
Brasil – categoria de 501 a 1000
funcionários

Durante a cerimônia de premiação das melhores empresas na gestão
de pessoas realizada nessa segunda-feira (26) no Espaço Trivento em
São Paulo, a Copercampos conquistou pela 4ª vez consecutiva, o primeiro lugar no Prêmio Valor Carreira. A cooperativa é apontada como a
melhor empresa na Gestão de Pessoas – categoria 501 a 1.000 funcionários – de acordo com a avaliação realizada pelo Jornal Valor Econômico
em parceria com a consultoria Aon Hewitt. Participaram do evento o
Diretor Vice-presidente, Cláudio Hartmann, e o Gerente Administrativo,
Ademir Carlesso.
Segundo Cláudio Hartmann, o prêmio Valor Carreira é o reconhecimento do trabalho, do aperfeiçoamento e da dedicação de todos funcionários. “A Copercampos está em constante busca pela qualificação
e aprimoramento, sabemos que essa é a chave do sucesso, e para obter bons resultados é necessário uma equipe treinada e motivada, que
trabalhe de forma segura, e este é o compromisso da Copercampos,
oferecer oportunidades para que nossos funcionários cresçam profissionalmente, se aperfeiçoem e consigam realizar de forma eficaz suas
atividades dentro da empresa”, destaca o Diretor Vice-presidente da
Copercampos.
A Copercampos já participou de 8 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.

Integração e treinamento de novos
funcionários

Conhecer todas as áreas da Copercampos, trocar ideias e se integrar. Esses são alguns objetivos do Programa de Integração, que
teve um evento realizado no dia 19 de outubro, no auditório da Matriz
Copercampos.
Com uma dinâmica diferenciada, os novos funcionários da cooperativa 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 receberem orientações sobre a Copercampos
e o sistema cooperativista. Na oportunidade, os funcionários também
tiveram instruções e informações sobre os deveres e direitos do funcionário e práticas de boa vivência.

Copercampos bate recorde histórico
de R$ 1 bilhão em faturamento
A Copercampos atingiu na manhã do dia
30 de outubro a meta prevista para 2015
estimada em R$ 1 bilhão e bateu recorde
histórico em faturamento. A expectativa
agora é ultrapassar o total do orçamento
de R$ 1,17 bilhão.
“O resultado é reflexo do planejamento estratégico realizado pela diretoria da
cooperativa, que investiu na ampliação e compra de novas unidades,
aumentando a comercialização de sementes e insumos, assim como
a redução de despesas através de treinamentos e programas de segurança, qualidade e na valorização dos cereais”, enfatiza o Diretor
Presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca.

Novos funcionários de 20 a 30 de outubro de 2015
Funcionários

Setor/Filial

Funcionários

Setor/Filial

Geovana Gonçalves Dias
Jaqueline de Fátima da Silva
Lucimary Taborda Borges
Lucio Rafael da Rosa Zanatta
Luiz Otavio Born

Supermercado – Centro
Supermercado – Otacílio Costa
Supermercado – Centro
Armazém – Brunópolis
Supermercado – Centro

Marcos Natan de Lima dos Passos
Oziel de Castro Menezes
Ronaldo Carniel França
Vitor Gustavo Toledo Lopes

Supermercado – Centro
Granja Floresta
Supermercado – Bairro Aparecida
Supermercado – Centro

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Setor/Filial

Data

Funcionário

Setor/Filial

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

Cláudio Adriano de Oliveira
Erasmo Carlos Toigo
Joaquim Padilha dos Santos
Gracieli Herbst
Carlos Pereira da Cruz
Eliane Carniel França
Rafael Rodrigues do Amaral
Jaine Vicente Vargas
Sidney de Matos
Elesbão Rodrigues de Jesus
Julia Cristina Buzzacaro
Roberto Rivelino Pinheiro
Jorge Andrei Sandri
Leandro Albuquerque
Narriman Rigon Negrini
Dirceu de Oliveira
Sandro da Silva
Ademar Kemer de Souza

Granja Floresta
SeTI
UBS - Matriz
Loja Agropecuária - Ituporanga
Loja Agropecuária - Curitibanos
Financeiro
UBS – Matriz
Supermercado – Otacílio Costa
CD - Supermercado
Armazém – Curitibanos
Supermercado – Centro
Supermercado – Centro
UBS – Bairro Aparecida
Industria de Rações
Supermercado – Otacílio Costa
UBS – BR 470
UBS – Bairro Aparecida
UBS – Matriz

12/11
12/11
13/11
13/11
14/11
15/11
15/11
15/11
15/11
16/11
17/11
17/11
17/11
17/11
18/11
18/11
18/11

Emerson Ribeiro Branco
Wagner Antônio Bortolanza
Marcos Augusto Fiori
Vanuza das Graças Crisoste
Maria da Silva
Gevson Batista Ferreira
João Batista Costa
José Roberto Vieira
Vilson Antônio Lazzarini
Luis Felipe Santos Mattos
Gilmar Goncalves
Marcelo Schmitz
Robson José Lopes de Souza
Vanessa Marin Kettenhuber
José Carlos Paim
Oséias Inácio da Silva
Vanderlei da Silva

Armazém – Campo Belo do Sul
Armazém – Ponte Serrada
Loja Agropecuária – Fraiburgo
Armazém – Campo Belo do Sul
Granja Novo Milênio
UBS – Bairro Aparecida
Granja Ibicuí
Transporte e Logística
UBS – Matriz
Supermercado – Bairro Aparecida
UBS – Matriz
Financeiro
Campo Demonstrativo
Segurança do Trabalho
Granja Floresta
Comunicação e Marketing
Armazém - Hervalzinho
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