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1º Lugar – Filial 50 – Granja dos Pinheiros, com nota 9,8

2º Lugar – Laboratório de Análise de Sementes,
nota 9,7

3º Lugar – Financeiro, nota 9,7

Troféu Evolução - Setor de Tecnologia de
Informação (SeTI)

Troféus do 5S são
entregues
M

uitas são as adequações que cada setor da Copercampos
realizou. Para melhorar o ambiente de trabalho e também
para que as atividades sejam executadas com qualidade, o Programa de Qualidade da cooperativa traz formas de se trabalhar
com organização e responsabilidades.
Durante a semana passada (28 e 29 de março), o coordenador
do programa Cristian Venturin realizou a entrega dos troféus aos
setores mais organizados de acordo com auditoria realizada no
final do mês de março.
Em primeiro lugar na auditoria, a filial 50 - Granja dos Pinheiros,
recebeu o troféu itinerante e o de primeiro colocado no 5S (or-

ganização, limpeza, descarte, higiene e ordem mantida).
De acordo com o supervisor de produção da granja, Júnior de
Oliveira Couto, na auditoria realizada anteriormente a granja foi
a nona colocada, mas com o trabalho de todos os funcionários,
nesta auditoria, a filial teve seus objetivos alcançados. “O empenho de todos os funcionários durante o processo foi e é fundamental para conquistarmos nossos objetivos. O comprometimento de todos os setores da granja em realizar o programa
são apresentados com esse troféu. Iremos continuar o trabalho
e buscar a união para que consigamos permanecer em primeiro
lugar”, ressaltou Júnior.

Copercampos vence
primeira partida da
final do municipal

Quem sou e o que faço?

S

A

Gabriel Giotto Vanz – Chefe de unidade Filial 36 - Barracão

pós concluir a universidade, o Engenheiro Agrônomo Gabriel Giotto Vanz, solteiro, 27 anos, iniciou suas atividades
na Filial 36 – Loja Agropecuária de Barracão em janeiro de 2008,
prestando assistência técnica aos produtores associados e
clientes.
Após um ano e três meses de trabalho na filial, Gabriel foi encarregado de coordenar toda a loja, já como chefe de unidade,
onde está a nove meses desempenhando a função.
Na venda de insumos, sementes, equipamentos ou fertilizantes,
além do já desenvolvido atendimento aos produtores, prestando assistência técnica aos associados e clientes da cooperativa
no estado do Rio Grande do Sul, o chefe da filial 36 trabalha
para que os clientes tenham os melhores produtos em suas lavouras, com o melhor resultado possível. Na filial também são
realizadas as classificações de grãos e a compra e venda dos
produtos produzidos pelos associados e clientes da Copercampos.
Falando de sua profissão, Gabriel afirma que é uma honra estar
em contato com pessoas que desenvolvem uma região e também poder conferir o crescimento de plantas que irão alimentar
o mundo. Segundo ele, o convívio familiar, já que seu pai (já falecido) exercia atividades na agricultura motivou seu gosto pela
atividade.
Sobre a Copercampos, o Engenheiro Agrônomo ressalta a qualidade do atendimento e a prestação de serviços aos clientes.
“É uma empresa que tem transparência, honestidade e um
nome muito forte no mercado. Temos um contato direto com a
diretoria e com o departamento técnico que traz retornos para o
associado, pois é ele que nos motiva a exercer nossas atividades”, explica Gabriel.

uperação, raça e emoção. Foi isso que a grande torcida
presente no Estádio do Pinheirão viu no domingo (02/05),
no primeiro jogo da final do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Taça 104,9 FM, entre Copercampos e Pinheiro.
Em uma partida eletrizante, com jogadas ríspidas e belos
gols, o Pinheiro foi o primeiro a marcar, porém a Copercampos reagiu, e em uma jogada individual do lateral Volnei Pinheiro conseguiu empatar.
No segundo tempo, com dez jogadores em campo, devido a
expulsão de um jogador, a equipe da Copercampos mostrou
superação e muita raça. O time do técnico Pedrinho e do
coordenador técnico Coutinho marcou seu segundo gol aos
sete minutos. O meia Cristian (coordenador do Programa de
Qualidade), com oportunismo e talento marcou o gol após
cobrança de escanteio.
O próximo jogo da final será no domingo (16 /05), e você funcionário é convidado especial para participar desta grande
final. Compareça ao estádio do Pinheirão e torça pelo nosso
time.

Com um jogador a menos, equipe se superou e de virada
venceu por 2 a 1, equipe do Pinheiro

Treinamento
• Congresso: High Quality Pork Congress II - De 14 a 17 de
Abril de 2010 - Foz do Iguaçú – PR - Participante: Odair Pavan
- Médico Veterinário - Suinocultura
• Treinamento para Conselheiros Fiscais - Florianópolis - de
17 a 19 de maio de 2010 - Participantes: José Antônio Chiochetta, Irineu Reinoldo Deuner e Vitor Júnior Marcon
• Inclusão Digital – Dias 19 e 20/04/2010 - na UNOESC
- Joaçaba – Participaram nove pessoas das famílias dos

funcionários e associados, em parceria com o Senar
• Workshop: Windows Seven Avançado - Dia 08/05/2010 Senac/Joaçaba-SC - Participantes: Erasmo Toigo, Angelo Locatélli, Alessandro Scheffer
• Palestra Técnica aos Agrônomos e técnicos, sobre
CEBOLA - Ministrada pelo colega de trabalho Ivandro Pizzuti Dia 05/05/2010 - no Quiosque da AACC
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Conheça os setores da
Copercampos

Marcelo Fidêncio Cavichon

Gestão de Pessoas (RH)

Vânia Fátima Basílio (Encarregada do RH); Carolini Berlanda,
Neila Marta Dutra Nunes (Psicóloga) e Renata Wagner

D

esde a entrevista até a contratação para que você comece a exercer suas atividades dentro da Copercampos, é
no setor de Gestão de Pessoas (Recursos Humanos), que é
realizado todo o processo.
É neste setor fundamental para o desenvolvimento da cooperativa que são realizados o recrutamento e seleção de pessoas, através de entrevistas e testes com a Psicóloga Neila
Marta Dutra Nunes, até a assinatura do contrato de trabalho.
Durante todo o processo, diversas atividades são realizadas.
Após o contrato, o setor realiza o controle de cartão ponto,
atualizações no sistema, abertura de conta, férias, adesões
de benefícios de planos de saúde Unimed e Uniodonto, arquivamento de documentos, elaboração de folha de pagamento,
recolhimentos de encargos, atualizações e adequações de
acordo com a legislação trabalhista, seguro de vida, previdência privada e também sistema de empréstimo (caixinha).
Quatro funcionárias executam essas atividades de controle e
mudanças de cargos dos funcionários.

Copercampos firma parceria
com a Brasil Foods

A

Brasil Foods firmou na quinta-feira, 29 de abril, acordo
de prestação de serviços com a Copercampos, que inclui a contratação da futura capacidade industrial da planta
atualmente em construção no município de Campos Novos
para o abate de suínos. A unidade deverá ser equipada para
atender os principais mercados mundiais.
O objetivo da Brasil Foods com o negócio é otimizar seus
processos industriais de produção de suínos, visando ganhos de eficiência e vantagem competitiva nesta atividade.
A capacidade de abate da unidade será de sete mil cabeças/
dia. Dessa forma, a companhia prepara-se para atender demandas do mercado externo, que se torna cada vez mais
exigente.

Coordenação do Programa
de Qualidade entrega PO’s

A

pós a realização dos Procedimentos Operacionais (PO’s)
de cada setor e adequações realizadas de acordo com
as exigências e normas do Programa de Qualidade da Copercampos, estão sendo entregues a cada departamento os
PO’s, para que agora sejam executadas as atividades corretamente.
De acordo com o coordenador do programa Cristian Venturin,
os PO’s que ainda não foram entregues devem ser enviados
com o máximo de urgência a coordenação. “Quem não enviou os procedimentos devem fazer o mais rápido possível.
Nós já estamos realizando a entrega dos PO’s dentro das
normas estabelecidas para que cada setor siga-as corretamente”, ressalta Cristian.

MENSAGEM

A pessoa mais
especial. A rosa mais
linda do jardim
Mãe é intocável, é indiscutível, é amiga, é mais que fiel. É
aquela que faz tudo o que você deseja e não mede esforços
para te agradar.
Nossa mãe é a rosa mais linda do jardim, é aquela que nunca perde o encanto e sempre está ali, sorrindo e te confortando em todos os momentos. Mãe é assim, especial com
emoção, que com muito amor no coração, traz amor aos
seus filhos sem medir dedicação.
Mãe, que traz na alma simplicidade incondicional, um presente em nossas vidas e por isso desejamos a ti, felicidade

sem igual.
Muitas vezes não valorizadas, mas sempre amadas. Mães
fundamentais para nosso sucesso, que suporta dor para
sorrir para ver seu filho feliz. Não preciso ir aos céus para
agradecer, quero neste dia especial te abraçar, te beijar e
dizer-te que você é a minha mãe, que eu te amo e quero
você sempre ao meu lado, minha rosa mais linda.
Mensagem da diretoria da Copercampos e da Associação Atlética Copercampos (AACC) a todas as mães.
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Programa de integração reúne novos e dispostos funcionários

Funcionários que participaram do programa na Matriz

I

nteratividade, participação e espírito de união. Estes foram
alguns dos temas trabalhados durante o dia 30 de abril,
no Programa de Integração, realizado na Associação Atlética
Copercampos, com os novos funcionários da Copercampos.
Em uma tarde diferente, os funcionários deixaram seus afazeres rotineiros para conhecer todo o trabalho da Copercampos nas diferentes áreas e também conhecer outros colegas

de trabalho, que executam atividades em setores da matriz
e armazéns.
Devido à safra, em algumas filiais da Copercampos, o programa de integração foi realizado nas próprias filiais. No dia
05 de maio, os funcionários das filiais 46 (Guarda-Mor), da
Filial 27 (Armazém Curitibanos) e da Filial 42 (Brunópolis),
realizaram a integração nas próprias filiais.

Novos funcionários 16/04 a 03/05
Funcionários

Filial

Funcionários

Filial

Aguinaldo Jose Filagrana
Antonio Osnilo Antunes da Silva
Claudia Salete Chagas de Moraes
Domingos Dambroz
Ivori Nunes 		
Jaison Ignacio Barbosa
Joao Paulo Padilha

Armazém – Rio do Sul
Granja dos Pinheiros
Supermercado Copercampos
Loja Agropecuária Campos Novos
Manutenção - Matriz
Armazém – Bairro Aparecida
Armazém - Matriz

Jose Batista		
Juliano Santin		
Luana Steffani Ratico
Luiz Dilmar Bevilaqua
Marcos André de Barros
Roberval Melo Corte
Sebastião Assis da Silva

Supermercado Copercampos
Granja Floresta
Supermercado Copercampos
Posto de Combustíveis
Granja Ibicuí
Armazém – Bairro Aparecida
Granja Floresta

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data
07/05
07/05
07/05
08/05
08/05
10/05
10/05
11/05
12/05
13/05
13/05
13/05
15/05
15/05

Funcionário

Anderson José Pinto
Cláudio Wolkart
José Rizieri Brustolin
Adelar Thibes Scheleder
Waldecir Octavio Cavichon
Agostinho Rosa
Radamés Inácio Diehl
Zeli Ribas
Márcio Nunes de Oliveira
Ademir Ferreira dos Santos
Carlos Alberto Dalloglio
Vilmar de Lima
Edi Carlos Moresco
Jaison Batista Ferreira

Filial

Granja Floresta
Granja Ibicuí
Granja dos Pinheiros
Granja Ibicuí
Granja Ibicuí
Supermercado
Manutenção – Matriz
Granja Ibicuí
Rio do Sul
Armazém – Curitibanos
Comercial – Matriz
Granja dos Pinheiros
Granja Ibicuí
Armazém – Bairro Aparecida

Data

16/05
16/05
16/05
16/05
17/05
18/05
18/05
18/05
18/05
19/05
19/05
20/05
20/05

Funcionário

Guilherme Gatner de Souza
Kriseli Michels França Mocelim
Paulo Sergio dos Santos
Silvano João Machado
Janete Felipe Pauli
Ademilso Donizete Pedro
Áurea de Fátima Fante
Denize Carvalho de Oliveira Martins
Valdevir Matheus Dionísio
Fernando Correa
Idenei Albuquerque
João Batista Antunes
Lauro Rosa

Filial

Loja Agropecuária – Curitibanos
Supermercado
Granja Floresta
Indústria de Rações
Granja dos Pinheiros
Transporte e Logística
Granja Floresta
Campo Belo do Sul
Supermercado
Granja dos Pinheiros
Loja Agropecuária – Matriz
Guarita – Matriz
Posto de Combustíveis
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