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É preciso aproveitar as oportunidades
Por Clebi Renato Dias – Diretor Executivo da Copercampos

Clebi Renato Dias - Diretor Executivo da Copercampos

T

emos nesta edição do CoperAção a oportunidade de expressar nossa
opinião quanto aos cursos e treinamentos disponibilizados durante
todo o ano pela Copercampos. Escolhemos este tema justamente por
entender que os funcionários precisam valorizar estas oportunidades e
deixar o comodismo de lado em busca do aprendizado.

Hoje sentimos uma mudança muito grande quanto aos cursos e treinamentos e os funcionários de todas as empresas
devem estar atentos ao conhecimento. Aquela premissa de
que se tendo o ensino superior se consegue um bom emprego
mudou e cada vez mais, os treinamentos específicos disponibilizados pelas empresas estão auxiliando no aprendizado e na
evolução e crescimento das empresas.
Na Copercampos disponibilizamos mais de 50 cursos ao ano
e sentimos que muitos funcionários não têm aproveitado estas
chances de conquistar um conhecimento e se diferenciar na
empresa, portanto, é preciso uma mudança de atitude e uma
maior busca de motivação para que exista participação nestes
treinamentos.
Nós precisamos na empresa de funcionários dedicados e
com conhecimento sobre as áreas que estes estão executando
as atividades e os treinamentos disponibilizados estão atendendo estas exigências. Vejo até no meu caso, como diretor
executivo, que é preciso de uma preparação especial. Acredito
que estarei aqui na empresa por mais alguns anos, talvez mais
cinco e por motivo de aposentadoria irei descansar, e necessitamos de profissionais capacitados para ocupar estes cargos
de diretoria, então você funcionário, precisa se especializar.
Estamos em um momento de mudanças e os jovens estão
chegando para ocupar seu lugar no mercado de trabalho. Temos a convicção de que estes têm talento e as jóias serão lapidadas. Os
cursos e treinamentos oferecidos são essenciais para isso e queremos ver
uma maior participação de todos os funcionários. A presença nos eventos
e treinamentos da Copercampos são fundamentais para o crescimento
humano e profissional. Participe e se comprometa cada vez mais com
o conhecimento, pois só assim conseguiremos atingir nossos objetivos.

Gestão de Qualidade apresenta novos objetivos da Copercampos

O

Programa de Gestão da Qualidade Copercampos realizou nos dias
21 e 22 de setembro, reuniões com chefes de setores, multiplicadores de processos e do D-Olho e com os auditores internos para apresentar as novas diretrizes da presidência quanto à implantação do programa
dentro da empresa.
De acordo com o coordenador do programa Cristian Rodrigo Venturin,
a nova diretriz da presidência fará com que sejam realizadas com mais
frequência as auditorias internas e seja acompanhado com mais rigor os
indicadores de desempenho. “Além disso, estamos estudando a implantação da gestão da qualidade em todas as unidades da Copercampos.
Estamos também prestando suporte a Indústria de Rações para implantação das BPFs do Sindirações e neste momento não iremos realizar a
certificação ISO por organismos externos, como previsto inicialmente”,
comenta Cristian.
Nos encontros, a coordenação apresentou o papel de todos os funcionários e ressaltou que todo o trabalho terá continuidade para que todas
as atividades sejam realizadas com qualidade.

Quem sou e o que faço?

Vitor Vosniak – Encarregado de Manutenção – Filial 35 – Bairro Aparecida

U

m trabalhador que cresceu com a filial 35 – Bairro Aparecida.
Esse é Vitor Vosniak, 50 anos de idade natural de Papanduva
– Santa Catarina, casado há 33 anos com Laides de Souza e que
tem dois filhos: Alexandra e Luiz Eduardo.
Vitor que era funcionário da Ceval, antiga proprietária dos armazéns adquiridos pela Copercampos, permaneceu trabalhando na
unidade e viu a nova filial da cooperativa crescer. Novos silos foram

construídos e segundo Vitor, a filial representa muito mais que o seu
local de trabalho, representa o amor.
O funcionário que hoje é encarregado pela manutenção da unidade executa reparos diários em todos os setores que necessitam de
ajustes e também projeta equipamentos para atender as necessidades da filial e das outras unidades da Copercampos. Um exemplo
são os ganchos para transportar Big Bags, que estão sendo apresentados também nesta edição do CoperAção, que foram produzidos pelo seu Vitor.
Com 24 anos de unidade e 14 anos de Copercampos Vitor
Vosniak ressalta que a Copercampos é uma das melhores empresas da cidade graças à valorização ao funcionário. “Fiquei dois anos
fora da empresa e em 2001 voltei para ficar. Gosto do que faço e
principalmente, me sinto útil na empresa e estarei sempre buscando auxiliar os colegas a manter a filial 35 e também as outras filiais
em perfeito estado para que consigamos realizar nosso trabalho
com qualidade. A Filial 35 é a minha casa e sinto muito orgulho de
ver a filial crescendo e ampliando seu trabalho”, comenta Vitor.

Curso de Excel Avançado

E

m parceria com o CETESC e apoio do SESCOOP, A
Copercampos está disponibilizando aos funcionários o curso
de Excel Avançado. O curso será destinado aos profissionais que
utilizam esta ferramenta nas filiais do município de Campos Novos.
Serão duas turmas de 14 funcionários e as aulas serão ministradas no CETESC. Se você tem interesse em participar, entre em

contato com o setor de Treinamentos e Desenvolvimento através
dos telefones 3541-6006 (Indiamara) ou 3541-6769 (Luciane) e participe deste aperfeiçoamento.
As aulas serão nas segundas-feiras e quintas-feiras das 18h30min
às 20h30min – no período de 17/10 a 12/12/11 (Turma 1) e aos sábados das 8h às 12h – período de 22/10 a 10/12/11 (Turma 2).

Integração, participação e conhecimento

M

ais uma etapa do Programa de Integração, Qualidade, Processos
e Segurança no Trabalho foi realizada no dia 27 de setembro, no
auditório da matriz da Copercampos.
Neste evento, 33 funcionários participaram da etapa considerada fundamental na transmissão dos conceitos e valores cooperativistas tão
destacados pela cooperativa como essenciais para o crescimento empresarial e social.
O Programa de Integração 2011, coordenado pela psicóloga Neila
Marta Dutra Nunes está sendo realizado todos os meses na empresa e
somente neste ano, atendeu mais de 300 funcionários da Copercampos.

Datas comemorativas
Outubro
7 • Dia Nacional do Compositor
13 • Dia do Fisioterapeuta
8 • Dia do Nordestino
/ Dia do Terapeuta Ocupacional
9 • Dia Mundial do Correio
14 • Dia Nacional da Pecuária
10 • Semana da Ciência e Tecnologia
15 • Dia do Professor
10 • Dia Mundial do Lions Clube
16 • Dia Mundial da Alimentação
10 • Dia Mundial da Saúde Mental
/ Dia da Ciência e Tecnologia
11 • Dia do Deficiente Físico / Dia do
16 • Dia do Instrutor da Auto-Escola
Teatro Municipal
/ Dia do Anestesista
11 • Dia Mundial de Combate
17 • Dia da Indústria Aeronáutica
a Obesidade
Brasileira / Dia do Eletricista
12 • Dia do Descobrimento da América
18 • Dia do Médico / Dia do Pintor
12 • Dia da Criança / Dia do Mar
18 • Dia do Estivador
12 • Quarta Dia de N. Senhora
19 • Dia do Guarda Noturno / Dia do
Aparecida (Feriado Nacional)
Profissional da Informática
12 • Dia do Basquete / Dia do Atletismo
20 • Dia do Arquivista
12 • Dia do Engenheiro Agrônomo
20 • Dia Mundial e Nacional
/ N. S. Aparecida
da Osteoporose

Treinamentos
Curso Primeiro MOPP - Dias 30/09 e 1º/10 – Auditório Copercampos
– Campos Novos – SC - Participantes: 24 motoristas funcionários e
parceiros da Copercampos. Apoio SESCOOP.
Curso Atualização MOPP - Dias 30/09 e 1º/10 – Auditório
Copercampos e AACC – Campos Novos – SC - Participntes:
10 motoristas funcionários e parceiros da Copercampos. Apoio
SESCOOP.
Academia Cisco Módulo CCNA I (cabeamento rede) - Dia 1º de
outubro - SENAI Luzerna – SC - Participante: Ângelo Ebert Locatelli.
Palestra Manejo de Limpeza e Desinfecção de Instalações para
Suinocultura - Dia 04 de outubro – Auditório Copercampos – Campos
Novos – SC - Participantes: 25 funcionários.
Curso Chaves de Partidas SOF-STARTERS WEG - Dias 05, 06 e
07 de outubro - Jaraguá do Sul – SC - Participantes: Radamés Inácio
Diehl e Jean Claudinei Franzen.
Curso ICMS/Substituição Tributária (ACATS) - Dia 06 de outubro –
Lages – SC - Participantes: Matilde Besen, Fabio Euclides Cavichon e
Ana Paula Borges Visona.
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Sipat da Copercampos orienta e sensibiliza funcionários

Teatro Seu Chico apresentou conceitos para a vida na empresa e na sociedade

A

Copercampos realizou de 19 a 23 de setembro a XXVI –
Semana Interna de Prevenção ao Acidente de Trabalho –
Sipat 2011. Com o objetivo de dinamizar as ações de prevenção,
segurança e saúde no trabalho, a Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes – CIPA trouxe mecanismos inovadores e diferenciados para a melhoria da qualidade de vida dos funcionários.
Para o diretor presidente da Copercampos Luiz Carlos Chiocca as
ações realizadas dentro da Copercampos tem contribuído para que os
índices de acidentes sejam reduzidos. “Contamos com profissionais
capacitados na orientação e também com equipamentos específicos
para cada área e usar os Equipamentos de Proteção Individual assim
como outros equipamentos destinados em locais estratégicos são fundamentais para a saúde e para segurança dos funcionários”, comentou.
Os funcionários foram envolvidos nas atividades da semana,
como na Bênção aos funcionários e ao local de trabalho, Tenda da
Saúde, Blitz da Postura, Palestras, Concurso de Paródias e Teatro.
Nos dias 19 e 20 de setembro foi realizada na Associação Atlética
Copercampos a Tenda da Saúde pela equipe do SESI Eventos jun-

24 anos de dedicação a
Copercampos

Novo gerente comercial Nelson Cruz, diretor executivo Clebi Renato Dias, Cidenei José
e Sá, presidente Luiz Carlos Chiocca e prefeito municipal Vilibaldo Erich Schmid

H

omenagem e reconhecimento. A despedida funcional do
gerente comercial Cidenei José e Sá, realizada pela diretoria da Copercampos no dia 28 de setembro teve momentos de
emoção, alegria e agradecimentos.
Nei como é conhecido por todos é um verdadeiro conselheiro
dos associados da Copercampos e nos 24 anos de dedicação a
Copercampos, muitas amizades e muito sucesso, este conquistou. No evento que marcou sua despedida do cargo, mas não da
Copercampos, já que este irá se aposentar apenas dos trabalhos
profissionais, Nei foi tomado pela emoção. Através de seu bom humor e sabedoria, suas palavras ecoaram como poemas para a vida.
Os diretores da Copercampos, membros do conselho fiscal e
administrativo, associados e colegas da cooperativa estiveram
participando do jantar em homenagem a Cidenei José e Sá.

tamente com os integrantes da Cipa. A grande procura pelos atendimentos realizados na AACC foram motivadas pela sensibilização
dos funcionários quanto à necessidade de se ter uma saúde em
dia para execução das atividades dentro da empresa. Avaliações
de Índice de Massa Corporal – IMC, Teste de Flexibilidade, Aferição
de Pressão Arterial, Aferição de Visão e Massoterapia – Quick
Massagem foram atividades realizadas pela equipe do SESI.
No concurso de Paródias onde as palavras a serem utilizadas
eram: Acidente, Sapatão, EPI’s, Segurança, Trabalho, SIPAT, o
1º lugar foi conquistado pelo funcionário da Indústria de Rações
Emanuel Todt com a premiação de uma Bicicleta Elétrica. Em 2º
lugar ficou o funcionário da UBS Anirdo Moreira com a premiação
de um Bicicleta aro 26 e em 3º lugar a dupla da Granja Pinheiros
Gilson José Dutra e Jair de Arruda levaram para casa um aparelho de ginástica - simulador de caminhada. E com o quarto lugar do concurso ficou o funcionário da Indústria de Fertilizantes
Sebastião Osnildo Ferreira que foi premiado com um leitão ligth.
E para encerrar a XXVI-SIPAT, na sexta-feira à noite, dia 23 de
setembro, o Teatro Seu Chico apresentou a peça Se Sentir Bem!
no Clube AquaCamponovense, onde foram convidados alem dos
funcionários da Copercampos e seus familiares , a CDL, Indústria
de Máquinas Bruno e ACIRCAM.
A Copercampos, CIPA e o SESMT estão sempre em busca da
Saúde, Segurança e Bem estar e Zero de acidentes. “Uma semana de proteção para um ano de prevenção”!!!
Gestão CIPA 2010/2011 Copercampos: Vânia de Fátima Basílio
(Presidente), Adriano Beviláqua (Vice-Presidente), Izabel Cristina Santos
(Secretária), Marcelo Luiz Capelari, Fabiano Piroli, Marcelo Fidêncio
Cavichon, Edenilson Rafael Martinelli e José Santana do Aguiar.

Ganchos para Big Bag são
produzidos na Filial 35

Funcionários da Filial 35 apresentam ganchos produzidos na unidade. Equipamentos
tiveram custo de 30% para fabricação se comparado aos vendidos no mercado

A

Copercampos busca diariamente reduzir custos e atender de
forma diferenciada, as necessidades de todas as filiais. E buscando melhorar as condições de transporte e carregamento de Big
Bags, o funcionário da Filial 35 – Armazém Bairro Aparecida Vitor
Vosniak construiu quatro ganchos para facilitar o trabalho na unidade e também de outros colegas da Copercampos.
Com a aquisição de ganchos específicos como os construídos
pelo funcionário, a Copercampos teria um grande investimento e
com a fabricação na filial, os gatos foram inferiores a 30% do valor
de mercado dos produtos. De acordo com o gerente operacional
da Copercampos Marcos Fiori, a iniciativa beneficiará as filiais de
Curitibanos, Campo Belo do Sul e da Unidade de Beneficiamento
de Sementes – UBS Matriz.
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Copercampos firma parceria para recebimento de grãos em Ouro

A

Copercampos firmou no dia 29 de setembro parceria com a
empresa Agro Ouro Sementes de Ouro em uma reunião com a
presença de mais de 150 produtores associados da cooperativa e
clientes no Clube da Colina em Capinzal.
O evento contou com a presença do diretor presidente Luiz
Carlos Chiocca, diretor vice-presidente Cláudio Hartmann, diretores executivos da Copercampos Clebi Renato Dias e Laerte Izaias
Thibes Júnior, gerentes das áreas comercial, técnico e insumos e
operacional e técnicos da Copercampos.
A parceria permitirá armazenagem e secagem de grãos de
soja e milho na unidade da Agro Ouro sob responsabilidade da

Copercampos. De acordo com o técnico em agropecuária da
Copercampos Rodrigo Miguel Sartor, que atende os associados da
região, esta unidade é uma reivindicação dos produtores que desejam ter uma maior facilidade para depositar seus produtos com qualidade. “Estamos iniciando esta parceria e contamos com o apoio
dos produtores da região de Capinzal, Zortéa e Ouro para que consigamos desenvolver nosso trabalho e proporcionar sempre maior
rentabilidade ao homem do campo”, comenta Sartor. A capacidade
de armazenagem da unidade é de 100 mil sacos/60kg em quatro
silos, além de ter mais dois armazéns de fundo plano (com 1.500m²
e 800m²) que permitem armazenagem de grãos ensacados.

Novos funcionários de 19 de setembro a 03 de outubro
Novos Funcionários

Filial

Novos Funcionários

Filial

Douglas Eduardo dos Santos
Douglas Trevizan 		
Fábio Fernando de Souza
Genir de F. Ferreira dos Santos
Gilvane Fernandes
João Adão Garipuna
João Carlos Rodrigues

Indústria de Fertilizantes
Loja Agropecuária Matriz
Armazém Matriz
Granja Ibicuí
Indústria de Fertilizantes
Indústria de Fertilizantes
Indústria de Fertilizantes

José Alvadir de Souza
José Luiz de Vargas
José Olacir Ponter
Lucas da Silva Gorss
Luiz André Moreira
Miguel Ferreira		
Valdecir da Roza		

Indústria de Fertilizantes
Armazém Matriz
Supermercado
Armazém Matriz
Indústria de Fertilizantes
Indústria de Fertilizantes
Armazém Criciúma

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Filial

Data

Funcionário

Filial

08/10
08/10
08/10
09/10
09/10
09/10
10/10
10/10
10/10
10/10
11/10
12/10
12/10
13/10
13/10
14/10
14/10
14/10
14/10
15/10
15/10
16/10
16/10
16/10

Cleberson da Silva
Jamir Caetano da Silva
Marcelo Carvalho Camargo
Juscelino Ferreira da Silva
Rafael Pegoraro
Sidney do Amaral
Cleiton Antunes dos Santos
José Adriano Antunes
Luiz Carlos Waltricke Branco
Marilete Pereira Gomes Godoy
Adão Assis dos Santos
Gisele Aparecida Canal
Marcelo Luiz Capelari
Everaldo José Machado
Ivo Cesar Silveira
Adriano Kuehne
Elizandro Luiz Graeff
Jozelito Morilhas Daneluz
Vilmar Gois dos Santos
Claudoir Baldissera
José Elizeu Rodrigues
Anderson Lopes
Gilvana Aparecida Coito
José Manoel Granemann Brandão

Loja Agropecuária - Curitibanos
Granja Floresta
Curitibanos
Armazém - Encruzilhada
Brunópolis
Armazém - Bairro Aparecida
Armazém - Campo Belo do Sul
UBS – Trevo Sul
Armazém - Curitibanos
Armazém – Anita Garibaldi
UBS - Matriz
Departamento Técnico
Departamento Técnico
Granja Ibicuí
Armazém - Matriz
Granja Floresta
Transporte e Logística
Departamento de Suinocultura
Armazém – Matriz
Transporte e Logística
Indústria de Fertilizantes
UBS – Matriz
Granja dos Pinheiros
Portaria – Matriz

17/10
17/10
17/10
18/10
18/10
19/10
19/10
20/10
21/10
22/10
22/10
22/10
23/10
24/10
24/10
24/10
24/10
24/10
24/10
26/10
26/10
27/10
27/10
27/10

Célio Roberto Machado
Murilo José Branco de Camargo
Sebastiana Fabiano
Cláudio Pinto Barbosa
Laércio Ribeiro da Silva
Lucia Rosane Corso
Salvador Elias Martins
Norberto Machado Almeida
Cassio Tholl
Geomar Salvatti
Nilciano Pinto Neres da Silva
Valdecir Rodrigues Lisboa
Angelita Aparecida Guizone
Antônio Freitas Primo
Edneia Ana Diehl
Elias Ribas
Marcos Schlegel
Ronaldo Petronilio de Souza
Sandro José de Avilla
José Luiz de Souza
Luiz Alberto Silva
Fagner Alves de Carvalho
Felipe Rodrigues
Tatiana de Britto

Loja Agropecuária - Matriz
Vendas - Matriz
Granja Floresta
Campo Demonstrativo
UBS – Matriz
Curitibanos
UBS - Matriz
Armazém – Bairro Aparecida
Ituporanga
Granja Floresta
Supermercado
Armazém - Matriz
Supermercado
UBS -Matriz
Granja Floresta
Granja Floresta
Departamento Técnico
Supermercado
Indústria de Fertilizantes
Granja Ibicuí
Supermercado
Supermercado
Indústria de Rações
Ituporanga
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