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Novos armazéns são inaugurados em
Campo Belo do Sul
A

Unidade 32 da Copercampos de Campo Belo do Sul foi
inaugurada em 1994 e desde esta década o crescimento é
constante. E para atender com eficiência os agricultores associados, a cooperativa realizou neste ano, a ampliação da unidade.
Três novos silos e duas moegas para recebimento foram construídos e a capacidade de armazenagem da unidade é agora de
37 mil toneladas, enquanto anteriormente era de 27 mil toneladas.
De acordo com o gerente operacional Marcos Juvenal Fiori, os
investimentos que ultrapassaram os R$ 3,2 milhões permitirão
maior agilidade no recebimento da safra e também a geração de
empregos no município. A Unidade de Campo Belo do Sul empregará 30 funcionários fixos e mais 12 temporários durante o
período de safra.
Na solenidade de inauguração realizada no dia 02 de junho,
que contou com a presença do Deputado Estadual Eliseu Mattos,
Prefeito Municipal de Campo Belo do Sul Firmino Aderbal Chaves Branco, membros do conselho de administração e conselho
fiscal da Copercampos, produtores associados e convidados, o
Diretor Presidente da Copercampos Luiz Carlos Chiocca destacou o crescimento agrícola da região.
A cooperativa é hoje responsável por 26,7% do movimento
econômico do município. Com isso, o Município de Campo Belo
do Sul se destaca como 5º município da Amures que mais arre-

cada ICMS.
O chefe da Unidade 32, Engenheiro Agrônomo Jocelito Mattos, que está coordenando desde o início dos trabalhos da filial
no município, exaltou o crescimento tecnológico e interesse dos
associados em produzir alimentos com qualidade e também o
trabalho dos funcionários da unidade. “Estamos crescendo com
solidez e segurança. Nossos associados estão preocupados em
produzir alimentos com qualidade e visando obter diferenciais na
produção. Contamos com uma equipe de funcionários dedicada
em atender as necessidades dos agricultores e estes investimentos realizados agora, trarão mais agilidade ao processo de recebimento e expedição de grãos”, concluiu.

Autoridades e diretores da cooperativa na inauguração

Desenlace da fita inaugural

Chefe da Unidade 32 – Engenheiro Agrônomo Jocelito Mattos (Quinho)
destacou crescimento da unidade

O olhar do amor
Um sorriso, um carinho, um beijo ou um olhar
O amor está na emoção da relação
O amor não tem medida e nem pode ser contido
Amor que transforma romantismo em poesia
Que renova a alegria e a paixão

Um olhar sincero para a pessoa especial
Aquele sentimento de olhar na mesma direção
Esse é o amor, um grande sentimento que
ultrapassa a razão
Neste dia 12 de junho há muito que dizer,
e você tem a oportunidade de falar para o seu
amor “Eu Amo Você!”

Feliz Dia dos Namorados

Nascimento

Ação beneficente

N

F

o dia 29 de maio, Nair Cordeiro Inácio, esposa do funcionário da Unidade de Beneficiamento de Sementes (UBS)
Matriz, Luiz Antônio Inácio, mais conhecido como Dega, deu a
luz a segunda filha do casal.
Pesando 3,970kg, a pequena grande Milena Cordeiro Inácio
veio ao mundo cheia de saúde e beleza e está proporcionando
alegria a família. Milena nasceu no Hospital Dr. José Athanásio
de Campos Novos. Parabéns a família e muita saúde a Milena.

oi realizado no sábado, 26 de maio, pela Loteria Federal da
Caixa, o sorteio da Rifa beneficente para custear as despesas com a cirurgia do prematuro Pedro Henrique dos Santos.
A ação organizada pelo pai de Pedro Henrique, Adão Assis dos
Santos que é funcionário da UBS matriz da Copercampos teve
como ganhador da TV 21, Paulo César Marcon, com o bilhete nº
998. A extração do sorteio é de nº 04661.
O organizador da ação, Adão Assis dos Santos agradece a
todos que auxiliaram nesta rifa e deseja muita saúde a todos os
amigos que contribuíram nesta rifa.

Gente em Ação III: Times
de Alta Performance
Milena Cordeiro Inácio

Treinamentos
Reunião Técnica Bayer
Dias 03 e 04 de junho – Gramado/RS
Participantes: Sérgio Antônio Mânica e Fabrício Jardim Hennigen

I

niciou no dia 24 de maio, no auditório da matriz, o Curso Gente
em Ação III: Times de Alta Performance. Com apoio do Sescoop,
o projeto está na terceira turma e busca valorizar os funcionários da
Copercampos que estão diariamente executando suas atividades
com qualidade.
Na abertura do evento, o Diretor Presidente Luiz Carlos Chiocca
destacou a importância de se qualificar para o trabalho e também
para a vida. Neste primeiro encontro, os 42 funcionários estão se
integrando e fortalecendo o espírito cooperativista. Serão realizados
ao longo dos meses, mais cinco encontros.

Lançamento Jovem Aprendiz/2012
Dia 04 de junho – Unoesc Campos Novos
Participantes: 10 jovens acompanhados dos pais, representantes
do SENAC e da Copercampos - Apoio SESCOOP.
Reunião Aurora
Dia 05 de junho – Erechim/RS
Participante: Diretor Presidente Sr. Luiz Carlos Chiocca
Reunião do JEC (Jovens Empreendedores Copercampos)
Dia 05 de junho - Sala de Reuniões da Matriz
Participantes: Equipe coordenadora do programa
Reunião com Equipe Petrobras sobre Ampliação do Posto de
Combustíveis Copercampos
Dia 05 de junho - Sala de Reuniões da Matriz
Participantes: Gerências Comercial, Operacional e Administrativa,
representantes da CIPA, Posto de Combustíveis, Técnica em
Segurança no Trabalho, Assessoria DIEX, Engenheiros da Petrobras
e Forplan Engenharia (empresa responsável pela obra).
Curso de Atualização e Primeiro MOOP
Dias 09 e 10 de junho - no Auditório e Sala de Reuniões do
Departamento Técnico
Participantes: 22 motoristas. Apoio SESCOOP.

Datas comemorativas
Junho

07 • Dia da Liberdade de Imprensa

11 • Dia do Educador Sanitário

07. Corpus Christi

12 • Dia dos Namorados

08 • Dia do Citricultor

13 • Dia de Santo Antônio

09 • Dia do Porteiro

13 • Dia do Turista

09 • Dia do Tenista

14 • Dia Universal de Deus

09 • Dia da Imunização

14. Dia Mundial do Doador de Sangue

09 • Dia Nacional de Anchieta

17 • Dia do Funcionário Público

10 • Dia da Artilharia

Aposentado

10 • Dia da Língua Portuguesa

18 • Dia do Químico

10 • Dia da Raça

19 • Dia do Cinema Brasileiro

11 • Dia da Marinha Brasileira

20 • Dia do Revendedor
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9ª Festa do Pinhão de Barracão - RS

2ª turma do Programa Jovem
Aprendiz inicia na Copercampos

A

D

Copercampos estará presente na 9ª Festa do Pinhão e 10ª
Expo-Feira de Barracão, Rio Grande do Sul. O evento que será
realizado neste final de semana (08 a 10 de junho de 2012) destacará a
gastronomia, cultura e o potencial econômico da região norte gaúcha.
Com uma variada programação, a Festa terá shows musicais com
Porca Veia e Mano Lima. Participe da feira e da Festa do Pinhão, visite
o stand da Copercampos e conheça mais sobre a região em que a
cooperativa conta com três unidades.
Confira a programação:
DIA 08/06/2012 – Sexta-Feira
18h30min – Abertura Oficial da 9ª Festa do Pinhão e 10ª Expo-feira
20h - Show com Porca Véia e Grupo Musical Cordiona
21h30min - Show com Loirinha do Forró
23h - Encerramento das atividades da feira
DIA 09/06/2012 — Sábado
9h - Reabertura da feira
9h - Palestra Políticas Florestais do Estado do RS
10h30min - Palestra Agroindústria e Turismo
17h - Sapecada de Pinhão
18h - Show com Bom Astral
19h30min - Show com Robson & Joziel
21h - Show com Os Federais
23h - Encerramento das atividades da Feira
24h - Baile no Esporte Clube Aliança

esde a terça-feira, 05 de junho, dez jovens tiveram a oportunidade de entrar no mercado de trabalho através do Programa
Jovem Aprendiz 2012 e de estar obtendo o primeiro emprego na
Copercampos.
O Programa Jovem Aprendiz vinculado ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial – Senac e ao Sescoop/SC pretende proporcionar conhecimento, desenvolver habilidades e atitudes a jovens
estudantes de todo o país. Na Copercampos, esta é a segunda turma
do projeto e os jovens que participaram do Programa em 2011 estão
já desempenhando funções em diversas áreas da empresa.
Na abertura do Programa, realizado na segunda-feira, 04 de junho,
na Unoesc Campos Novos, o gerente administrativo Ademir Carlesso
destacou que a Copercampos, além de oportunizar o primeiro emprego aos jovens, pretende qualificar estes profissionais para que estes
sejam efetivados e sigam uma carreira de sucesso na empresa. “A
Copercampos dará todo apoio para que os alunos obtenham conhecimento e sejam melhores preparados para o mercado de trabalho.
Nosso desejo é de ter estes profissionais na empresa por muitos anos
e por isso estaremos auxiliando os jovens a desenvolver suas habilidades”, ressaltou Carlesso.

DIA 10/06/2012 — Domingo
9h - Reabertura da feira
15h - Show com Raul Lima e Gurizada - Lançamento 1° CD
17h - Show com Mano Lima
19h - Show com Interprise Banda Show
21h - Encerramento das Atividades da Feira

Reformas na AACC

A

diretoria da Associação Atlética Copercampos esteve neste primeiro semestre realizando diversas obras na sede para melhor
atender os funcionários e associados da AACC.
Além da pintura externa em toda a sede social e bar, a AACC possui
uma nova cobertura. No salão social, as obras foram gerais. De acordo com o presidente Nelson Carafa (Nelsinho), foram trocadas as cortinas, iluminação e foi realizada uma pintura interna. Houve também a
reforma da sala de jogos e agora, os amantes dos jogos de cartas tem
ainda mais comodidade para desfrutar de seus valiosos momentos de
lazer. “Além de todas as melhorias, realizamos a troca de toda fiação
elétrica que já estava danificada. Os investimentos ultrapassam os R$
35 mil e irão proporcionar melhor qualidade nos eventos realizados
para nossos associados”, explica Nelsinho.

Estacionamento em 45º

U

ma novidade também na AACC são os marcadores para estacionamento. Agora os associados terão mais espaço para estacionar seus veículos com segurança. Em frente ao ginásio da associação o estacionamento mudou e somente é permitido estacionar em
45º em frente ao ginásio. No outro lado da entrada da AACC é proibido
estacionar veículos (ao lado das árvores).

Novas cortinas do salão social da AACC
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CIPA começa instalação de lixeiras para coleta seletiva

Membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA

A

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA
Copercampos está distribuindo e instalando as lixeiras para
coleta seletiva em todas as unidades da cooperativa. Ao todo foram
adquiridos 53 conjuntos de lixeiras.
De acordo com a Presidente da CIPA Rosely Thibes, 160 lixeiras
serão colocadas nas áreas externas em toda a cooperativa (matriz
e filiais) e 54 unidades de lixeira coletora serão destinadas para os
armazéns.
Agora, papel, plástico, vidro e metal e produtos orgânicos serão
separados e você precisa colaborar. Torne-se um agente multiplicador destas ações essenciais para que o meio-ambiente seja preservado.
Saiba o que é a Coleta seletiva de lixo: Este é um processo que
consiste na separação e recolhimento dos resíduos descartados por
empresas e pessoas. Desta forma, os materiais que podem ser reciclados são separados do lixo orgânico (restos de carne, frutas, ver-

Lixeiras estão sendo destinadas a todas as filiais da cooperativa

duras e outros alimentos). Este último tipo de lixo é descartado em
aterros sanitários ou usado para a fabricação de adubos orgânicos.
No sistema de coleta seletiva, os materiais recicláveis são separados em: papéis, plásticos, metais e vidros. Existem indústrias que
reutilizam estes materiais para a fabricação de matéria-prima ou até
mesmo de outros produtos.
Pilhas e baterias também são separadas, pois quando descartadas no meio ambiente provocam contaminação do solo. Embora
não possam ser reutilizados, estes materiais ganham um destino
apropriado para não gerarem a poluição do meio ambiente.
A coleta seletiva de lixo é de extrema importância para a sociedade. Além de gerar renda para milhões de pessoas e economia para
as empresa, também significa uma grande vantagem para o meio
ambiente uma vez que diminui a poluição dos solos e rios. Este tipo
de coleta é de extrema importância para o desenvolvimento sustentável do planeta.

Novos funcionários de 21 de maio a 4 de junho
Novos Funcionários

Filial

Novos Funcionários

Filial

Bruna da Silva		
Cláudio Rafhael Barbosa
Fabiano dos Santos
Fernando da Silva Rodrigues
Gilsonei Ribeiro		
Izadora Krutzmann
Luiz Henrique Zanchet Fogaça

Programa Jovem Aprendiz
Programa Jovem Aprendiz
Armazém - Matriz
Armazém - Matriz
Granja dos Pinheiros
Programa Jovem Aprendiz
Programa Jovem Aprendiz

Maiza Milani		
Marcelo Renan Pucci Ceregatti
Pámela Berlanda		
Ruan Carlos Guzatti Lins de Lima
Saionara Patrícia dos Santos
Tatiana Reiter		
Vanusa Fagundes		

Programa Jovem Aprendiz
Programa Jovem Aprendiz
Programa Jovem Aprendiz
Programa Jovem Aprendiz
Programa Jovem Aprendiz
Granja Ibicuí
Programa Jovem Aprendiz

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

06/06
06/06
06/06
07/06
07/06
07/06
08/06
08/06
08/06
09/06
10/06
10/06
12/06
12/06
12/06

Funcionário

Adriano Polo
André Fernando Fagundes
Kleverson Pucci Furtado
Leomir Moretto de Almeida
Marino Abílio Ruck
Neoroci Horacio de Oliveira
Antônio César da Costa
Jair Pagno
Marileide Aparecida Buzzacaro
Oziel de Oliveira
Flavio Padilha
José Luiz de Vargas
Edinei Fernandes Oliveira
Ivuri de Oliveira
Nilson do Nascimento

Filial

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

Data
12/06
12/06
13/06
13/06
14/06
14/06
14/06
15/06
16/06
16/06
17/06
17/06
17/06
19/06
19/06

Funcionário

Vanderlei José da Silva Gross
Waldemar Francisco de Souza
Gilmar de Souza
Ires Antônio Lopes Batista
Juliano Tiago Recalcatti
Remerson Samoel Martins
Valdemar Ramos
Cleyton Hebbel
Adelino da Silva Lessa
Rita Canuto
Jair Araújo
Joziane Maria de Oliveira Couto
Leocir da Rosa
Alderi Tadeu Padilha
Reginaldo Roque Norato

Filial

Manutenção
Otacílio Costa
Campo Belo do Sul
Granja Ibicuí
Curitibanos
Armazém – Bairro Aparecida
Indústria de Rações
Otacílio Costa
Granja Ibicuí
Contabilidade
UBS - Matriz
Supermercado
São José do Ouro
Granja dos Pinheiros
Barracão
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