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Editorial CoperAção
Cláudio Hartmann – Vice-presidente da Copercampos
Estamos enfrentando um período de poucas vendas, mas apesar de tudo, a
Copercampos continua a crescer e mesmo que os investimentos sejam menores,
estamos trabalhando para fazer melhorias, otimizando unidades, para atender bem
os associados, receber a safra, e dar condições aos funcionários de executar os
trabalhos.
O comprometimento da maioria dos funcionários é visível e tem gerado resultados
e é principalmente neste momento de indefinições que convocamos a todos para
que continuem compromissados com a empresa. Vemos que o produtor rural está
indeciso para tomar as decisões, até mesmo atrasando suas compras por conta
do mercado e com isso, há sim, diminuição de venda de insumos e receitas na
cooperativa.
Superar dificuldades é uma virtude de grandes pessoas, e estamos dando
sequência ao planejamento e mesmo passando por um ano atípico, a diretoria da
Copercampos fez um esforço muito grande para retribuir a dedicação do funcionário
vista pelo Programa Gestão de Desempenho – PGD. Então neste mês de junho, foi
retribuído esse reconhecimento por meio da gratificação aos funcionários.
Nossa visão, da diretoria, é de expressar os momentos da Copercampos
também aos funcionários, porque são vocês que estão diariamente promovendo o
desenvolvimento da empresa. A ideia da meritocracia é essa e o comprometimento
do funcionário garante um bom desempenho da empresa.
Reforçamos a todos, que continuem dando o melhor de si, reduzindo custos e
melhorando sua eficiência, para que possamos comemorar ainda mais o sucesso
da Copercampos. Vamos continuar fazendo o possível para dar condições dos
funcionários crescer na cooperativa e com a equipe forte, grandes conquistas virão.

Proteção das mãos

Por: Setor de Segurança e Medicina do Trabalho
Todos os anos nos deparamos com acidentes e muitos deles ocorrem nas mãos. A maioria
dos ferimentos ocorridos no trabalho envolvem os dedos e as mãos. E pior, quase sempre o
fator é a falta de atenção ou o desrespeito com as normas de segurança do trabalho.
Suas mãos são essenciais para o seu trabalho e seu bem-estar, como qualquer outra coisa
de grande valor, elas devem ser adequadamente protegidas.
Eis aqui alguns procedimentos sensatos para ajudar a evitar ferimentos em suas mãos:
Lembre-se:
1 - Antes de mais nada, preste muita atenção no uso de suas mãos.
2 - Antes de manusear qualquer material, verifique se não há existência de bordas cortantes
e mantenha suas mãos afastadas das extremidades destes materiais.
3 - Não fique com as mãos ou dedos em lugares onde possam ser esmagados ou apertados.
4 - Jamais deixar máquinas e equipamentos sem as devidas proteções de correias, polias,
engrenagens e etc.
5 - O uso correto das luvas pode ajudar você a prevenir muitos ferimentos nas mãos e dedos.

Quem sou e o que faço?

Nome: Odair José Tessaro (Alemão)
Estado Civil: Solteiro
Filhos: Um
Natural: Erval Velho – SC
Time do coração: Corinthians
Hobby: Pescar
Filial: Armazém Curitibanos/SC
Função: Armazenista
Tempo de empresa: 4 anos
A vida e as expectativas profissionais: “Sempre morei em Campos Novos
e trabalhei em empresas da cidade, quando vim morar em Curitibanos,
procurei emprego aqui na unidade e fui admitido. Me arrependo de não
ter procurado trabalho antes na Copercampos, porque a empresa é ótima
para o funcionário”.
A Copercampos: “O que eu quero é crescer na empresa. A Copercampos
possibilita o crescimento, dá oportunidades aos funcionários. É estável e
seguro trabalhar aqui e repito sempre aos colegas, que a Copercampos
é a melhor empresa que trabalhei e desejo ficar aqui até me aposentar”,
ressaltou Alemão.

Copercampos promove reciclagem
e formação de brigadistas
De 19 a 23 de junho, a Copercampos, por meio do Setor de Segurança
e Medicina do Trabalho, promoveu o curso de formação e reciclagem de
brigadistas que atuam nos setores da empresa.
O treinamento desenvolvido pela empresa Clic Treinamentos de
Chapecó/SC, reuniu 116 funcionários, que desenvolveram estudos práticos e teóricos sobre como proceder em princípios de incêndios e acidentes no ambiente de trabalho.
Com atividades práticas para socorro de pacientes em situações de
incêndio, além de conhecer os riscos do uso de material inflamável em
unidades e funções de diferentes tipos de extintores, os funcionários da
Copercampos poderão atuar na prevenção e orientação dos colegas,
em casos emergenciais.
De acordo com a Engenheira de Segurança Vanessa Marin
Kettenhuber, o treinamento atende a Instrução Normativa nº 28 do Corpo
de Bombeiros e a empresa seguradora. “O curso possibilita que o funcionário possa atender emergências, como princípios de incêndios, por
exemplo, e que tenhamos mais profissionais preparados nos setores
para evitar riscos e acidentes na cooperativa”, informou Vanessa.

7 dicas de Ética e Postura
Profissional no trabalho
1- Seja pontual no trabalho. Cumpra o horário de trabalho, mantendo a pontualidade nos compromissos marcados.
2- Seja parceiro da educação. Por mais óbvio que pareça, muitas pessoas deixam de dedicar atenção a esse quesito e apresentam um comportamento inaceitável para a organização;
3- Pratique a autocrítica e tenha interesse pelo que faz. A preocupação constante em melhorar sempre e o interesse pela atividade desenvolvida são muito importantes para o crescimento
profissional. Cumpra todas as tarefas. Isso não é somente uma
questão de bom senso, mas também uma questão de compromisso profissional;
4- Respeite os demais colegas de trabalho. Não é necessário
gostar de ninguém, mas respeitar é obrigação de todos, não somente no trabalho, mas na vida. Por isso, respeite as diferenças, os
limites e mantenha sempre a educação;
5- Mantenha uma boa aparência. Não é necessário estar sempre elegante, pois saber vestir-se significa saber usar a roupa certa
no lugar certo. Por isso, devemos nos vestir de acordo com o local
em que trabalhamos;
6- Saiba lidar com as hierarquias. Mantenha o equilíbrio, tendo
sempre respeito. Aceitar opiniões faz parte do trabalho em equipe,
sabendo escutar, opinar e avaliar opiniões diferentes da sua. Ao
expor suas ideias, faça com que as pessoas entendam seu ponto
de vista, mas sem imposições.
7- Fique longe de fofocas e comentários maldosos. Mesmo que
pareçam fazer parte da cultura do grupo, muitas vezes, o simples
fato de dar ouvido a elas pode ser suficiente para identificá-lo com
o rótulo de fofoqueiro.
Lembre-se; O sucesso da equipe dependerá de objetivos a serem traçados por você, os quais deverão estar alinhados aos objetivos da empresa. Mas esses só poderão ser atingidos com Ética e
Postura Profissional no seu dia a dia.

Funcionários da Indústria de
Rações participam de treinamento
sobre a NR 35
No dia 20 de junho, os funcionários da Indústria de Rações da
Copercampos, participaram de treinamento sobre trabalho em altura,
com base na NR 35. Organizado pelo setor de Segurança e Medicina do
Trabalho e apoio do setor de Qualidade da Indústria, o encontro contou
com a presença do técnico Adair Ribeiro de Melo, da Clic Treinamentos
de Chapecó/SC.
Adair apresentou os riscos de queda de nível, uso de trava-quedas
retrátil, cuidados para realizar laços em cordas, importância do uso de
cordas normatizadas e também exemplos de casos de acidentes ocorridos pelo despreparo no uso dos cintos de segurança.
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Conhecendo ferramentas
de comunicação

Funcionários participam de Curso de Oratória.

A arte de falar bem em público está sendo trabalhada na
Copercampos. Entre os dias 19 a 23 de junho, o setor de Treinamentos
desenvolveu o Curso de Oratória para funcionários.
Durante todos os dias, o palestrante Giovani Zanetta apresentou
diferentes técnicas para melhorar a comunicação com os públicos.
Com dinâmicas em grupos, os participantes foram desafiados a
encarar seus medos de falar em público, após praticarem métodos
para controlar a insegurança, como controlar o nervosismo.
Ao todo, 117 funcionários participaram dos treinamentos e
conheceram técnicas para se comunicar melhor. A comunicação
é uma necessidade tão primária quanto comer, respirar, beber
água, etc. Sem a comunicação oral não seria possível a evolução
da humanidade, você já imaginou um mundo sem uma conversa,
um olhar, um gesto? Um bom comunicador conquista melhores
posições na vida em praticamente todas as áreas. Quem nunca ficou
admirado ao ver uma pessoa falando, gesticulando, se expressando
com fluidez e carisma, e não sentiu confiança nela? A confiança é
fator preponderante nas relações sociais e comerciais. Comunicarse bem, melhora nossa autoestima, nossas relações interpessoais,
familiares, empresariais e comerciais consequentemente nossa vida
fica muito melhor.

Atitude para salvar vidas
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, convocou e
os funcionários da Copercampos atenderam ao chamado. Durante a
tarde desta quarta-feira, 21 de junho, oito funcionários se deslocaram
até o Hemosc de Joaçaba para doação de sangue.
O Hemosc está disponibilizando transporte para o ato que pode
salvar vidas, em virtude dos baixos índices de coleta, por falta de
doares e alto uso de sangue armazenado.
Para você que não pôde participar nesta oportunidade, outras
campanhas serão realizadas.

Integração reúne mais
de 70 funcionários
No dia 29 de junho, 76 funcionários participaram do Treinamento de
Integração, Qualidade, Processo e Segurança. O encontro buscou apresentar as atividades da Copercampos e onde a cooperativa está inserida, procedimentos dentro da empresa, direitos e deveres, cuidados
com a segurança nas atividades e a importância da prática do Programa
D-Olho, com os fundamentos do 5S.
A assessora da Diretoria Executiva Alessandra Fagundes Sartor apresentou aos funcionários, a Copercampos, evolução e novos investimentos. Já o técnico em segurança Almir Dias de Assunção, abordou o tema
Segurança e necessidade de uso de EPI’s. A Assistente Administrativa
Patrícia da Silva Lesse apresentou normas, regras e direitos dos funcionários na área de Recursos Humanos. Já a Assistente de Qualidade,
Roberta Sampaio, apresentou os fundamentos do 5S por meio do
Programa D-Olho, desenvolvido nas unidades da Copercampos.

A sorte com você

Copercampos realiza Promoções de Final de Ano nas Lojas,
Posto de Combustíveis , Hipper Center e Supermercados.
No dia 15 de julho, iniciam nas Lojas Copercampos, Posto
Copercampos e nos Supermercados e Hipper Center Copercampos
promoções especiais de Final de Ano para todos os clientes.
São três promoções distintas para cada atividade e você cliente,
tem mais chances de ganhar. Nas Lojas Copercampos a promoção
“Natal da Sorte” terá 14 sorteios de vale-compras de R$ 2.400,00. O
cliente que ganhar terá o direito de comprar por 12 meses, R$ 200,00
em produtos. A cada R$ 300,00 em compra de produtos de loja
agropecuária, o cliente ganha um cupom para a promoção.
Nos Supermercados e Hipper Center acontece a promoção “Super
Natal Premiado” e serão sorteados 5 vales-compras de R$ 6 mil, válidos
para compras durante 12 meses, ou seja, R$ 500,00 por mês, além do
sorteio de 10 celulares Apple Iphone 7, com 32GB. A cada R$ 100,00
em compras em produtos o cliente pode trocar por um cupom.
Já no Posto Copercampos, a cada R$ 100,00 em compras
(combustível, lubrificantes e conveniência), o cliente pode trocar por um
cupom. A promoção denominada “Abasteça Sua Sorte”, terá sorteio de
um (1) vale-compras de R$ 2.400 (R$ 200,00/mês em combustíveis por
1 ano) e mais três (3) aparelhos celulares Sansung Galaxy A7.
As promoções são válidas de 15 de julho a 22 de dezembro de 2017.
A troca é acumulativa, caso o valor da compra não atingiu o valor da
troca pode guardar e trocar mais tarde.
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Supermercados Copercampos estão entre os três melhores do Planalto
Serrano Catarinense
Associação de Supermercados divulgou ganhadores do Prêmio Mérito Acats durante
a 30ª Exposuper, realizada de 20 a 22 de junho em Joinville.
Representantes dos Supermercados Copercampos e Hipper
Center, participaram de 20 a 22 de junho, em Joinville, da 30ª
Exposuper - Feira de Produtos, Serviços e Equipamentos para
Supermercados e Convenção Catarinense de Supermercadistas.
Um dos maiores eventos em geração de negócios do Estado de
Santa Catarina e do Brasil, a Exposuper é organizada e promovida
pela Associação Catarinense de Supermercados – Acats e tem o
objetivo de gerar oportunidades de negócios, proporcionar acesso
a informações atualizadas, novas tecnologias e inovações, e promover a integração de todo o setor.
No encerramento da feira, a Associação de Supermercados promoveu a premiação das empresas vencedoras do Prêmio Mérito
Acats Exposuper 2017, nas categorias supermercados e fornecedores. Na primeira, os ganhadores foram divididos nas categorias
regionais por porte, nas dez regiões catarinenses e na modalidade
estadual, levando em consideração atendimento, preços e promoções, qualidade e variedade de produtos e a localização das lojas.
Os Supermercados Copercampos de Otacílio Costa e as unidades de Campos Novos (Centro, Bairro Aparecida e Hipper Center),
foram avaliados na categoria regional Grande Porte, ficando entre
os três melhores do Planalto Serrano. O ganhador da categoria foi
o Angeloni. O segundo e terceiro da categoria não foram divulgados durante a premiação.
Para o coordenador de Supermercados da Copercampos Moacir
Antonio Jung a feira foi uma oportunidade para estreitar relações
comerciais, além do conhecimento em palestras a nível internacional de alta qualidade. “Além de participar deste evento e conferir
as novidades do setor, a Copercampos também foi lembrada no

Prêmio Mérito Acats, onde os supermercados de Campos Novos e
Otacílio Costa ficaram entre os três melhores do Planalto Serrano
na categoria Grande Porte e para nós, é motivo de orgulho ser lembrados nesta premiação e serve de estimulo para continuarmos o
trabalho com o objetivo de prestar o melhor atendimento às comunidades”, ressaltou Moacir.
Além de Moacir, participaram dos eventos na Exposuper, o coordenador das compras Marcelo Cavichon, compradores Carlise
Casanova, Janaína Horbach e Roberto Pinheiro, onde fecharam
vários negócios aproveitando os descontos e promoções especiais dos fornecedores que estavam expondo. Além deles, participaram do evento os chefes das unidades de Otacílio Costa Halan
Jheims Antunes e Hipper Center Alcemir Mocelin.

Novos funcionários de 15 a 29 de junho
Funcionários

Setor/Filial

Funcionários

Setor/Filial

01
02
01
01

Granja Floresta
Indústria de Rações
Loja - Campos Novos
Supermercado - Capinzal

01
01
01
01

Supermercado - Bairro Aparecida
Hipper Center Copercampos
Coxilha Rica
Supermercado - Otacílio Costa

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data
06/07
06/07
06/07
06/07
06/07
06/07
06/07
07/07
07/07
07/07
08/07
08/07
08/07
09/07
10/07
10/07
10/07
10/07
10/07
11/07
11/07
11/07
11/07
12/07

Funcionário

Setor/Filial

Adir Alves da Silva
Alan Willian dos Santos
Diego da Silva
Joceli Palhano
José Ozorio do Amaral
Lauro Santo Tomaz
Luis Felipe Amaral
Alceu Rodrigues dos Santos
Elizabeth Aparecida de Brito
Jucelia Alves de Souza
Carlos Gustavo de Lemos
Cleopatra Estefani Dalsoto
Itamar Genero
Rodrigo de Andrade
Douglas Adão Varela
Douglas Alexandre Antunes Basil
Gustavo Almeida Scheuermann
Marcio de Lima
Sergio de Souza Antunes
Gleidson Jacobi Schaeffer
Iasmin Andrade de Souza
Ivorni Stanck Junior
Vagner Francisco Zanon Luques
Juçara de Lima

Granja Floresta
Campo Belo do Sul
Supermercado - Capinzal
Supermercado - Otacílio Costa
Logística
Granja Ibicuí
UBS - BR 470
Granja Floresta
Supermercado - Otacílio Costa
Loja - Matriz
Hervalzinho/RS
Supermercado - Centro
Supermercado - Bairro Aparecida
Supemecado - Otacílio Costa
Granja Floresta
Armazém - Matriz
Hipper Center Copercampos
Armazém - Matriz
Loja - Brunópolis
Barracão/RS
Supermercado - Otacílio Costa
Granja - Santa Cecília
Supermercado - Bairro Aparecida
Curitibanos

Data
12/07
13/07
13/07
13/07
14/07
14/07
14/07
14/07
14/07
15/07
15/07
16/07
17/07
17/07
17/07
17/07
17/07
17/07
18/07
18/07
19/07
19/07
19/07

Funcionário
Valeriano Martins de Jesus
Marcos Ervim Ribeiro Thibes
Mauricio Augusto Pucci Ceregatt
Nei Gabriel Vendramin Godinho
Edmilson Neriz
Luana da Luz Norato
Lucas Siqueira
Vilson França Bleichwel
Zenilda Oliveira Souza de Olivera
Eleandro de Souza Felisberto
Sergio Ângelo Bet
Kaue Araujo Guedes
Cleocir Tiago da Silva
Luiz Carlos da Silva
Mateus da Cruz da Silva
Matteus Lara dos Santos
Odemar Wanins Martins
Vania Cristina de Lima
Ivandro Gustavo Xavier Leite
Natali Cavichon da Silva
Adriane Maciel Sartori
Celeste Cavichon Sobrinho
Vinicius e Sá

Setor/Filial
Campo Belo do Sul
Supermercado - Centro
CD - Lojas
Campo Belo do Sul
Armazém - Bairro Aparecida
Linha Gramado/ RS
Segurança e Medicina do Trabalho
Controle - Compra de cereais
Supermercado - Otacílio Costa
Campo Belo do Sul
Logística
Guarda - Mor
Zortéa
UBS - Matriz
Campo Belo do Sul
Fraiburgo
Campo Belo do Sul
Cerro Negro
Armazém - Matriz
Zortéa
Treinamento e Desenvolvimento
Armazém - Matriz
Indústria de Rações
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