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Editorial CoperAção
Por Luiz Carlos Chiocca – Diretor Presidente da Copercampos
Neste mês de julho comemoramos o Dia Internacional do Cooperativismo no último dia 02, e a
Copercampos irá realizar o jantar de fidelização, evento que marcará a união entre a cooperativa e
os associados que confiam no trabalho da Copercampos e buscam nesta confiança a segurança
necessária para continuar trabalhando em busca do crescimento e desenvolvimento necessário.
Já no final do mês de junho, a Diretoria da Copercampos teve a grata satisfação de reforçar e
auxiliar os funcionários com uma gratificação por merecimento e por ter atingido parte das metas
estimadas até dia 30/06. Este reconhecimento é o reflexo da dedicação e empenho de todos no
desenvolvimento das atividades com qualidade e segurança, além do cumprimento de regras e
normas que afetam no Programa Gestão de Desempenho – PGD.
Sabemos que a Copercampos está em constante crescimento e precisamos que os funcionários
estejam capacitados e motivados a crescerem juntos com a empresa, por isso estamos investindo
em novas unidades, mas também em cursos de capacitações, para que a cooperativa tenha um
crescimento linear juntamente com seus funcionários e associados.
A Copercampos preza sempre pela qualidade em suas atividades, seja na produção de grãos ou
sementes, assistência técnica, ou vendas, contudo para que tenhamos êxito em nossas atividades,
o velho e bom atendimento ao cliente e ao associado é fundamental. Todos sabemos como é
importante chegar em uma empresa ou unidade comercial e sermos bem recebidos e atendidos com educação e qualidade.
E é por isso que mais uma vez a Copercampos parabeniza e reconhece a dedicação de cada um dos funcionários que permite grandes
conquistas, como a registrada no mês de junho, onde novamente batemos nosso recorde de faturamento, atingindo R$ 163.340.769,00, o maior
valor mensal registrado nos 45 anos da cooperativa, mesmo diante de tantas dificuldades enfrentadas atualmente com a situação brasileira.
Parabenizamos a todos pelo excelente trabalho que vem sendo realizado, e esperamos que juntos possamos continuar trabalhando por um
sistema cooperativista cada vez mais atuante, promovendo o desenvolvimento e o sucesso do cooperativismo.

Proteja-se do frio
Por: Claudia Gizeli Alves França – Estagiária de Técnico de Segurança do Trabalho
Várias atividades profissionais expõem os trabalhadores a temperaturas ambiente
muito baixas. Conforme ocorre a interação térmica entre o organismo humano e o meio
em que está, o homem pode vir a ganhar ou perder calor para esse ambiente, o que
pode desencadear diversos problemas para sua saúde.
Além das atividades ao ar livre, o frio intenso é encontrado em nosso meio ocupacional,
especialmente nos setores de açougue e reposição de frios, visto que os profissionais
acessam frequentemente as câmaras frigoríficas nos supermercados.
Alguns estados patológicos, conhecidos como lesões do frio podem afetar o
trabalhador. Dentre elas destacam-se:
• Pés de imersão, quando os pés permanecem muito tempo expostos ao frio, provocando estagnação do sangue, paralisação dos pés e
pernas;
• Ulcerações do frio: feridas, bolhas, rachaduras e necrose que poderão ocorrer devido à exposição ao frio intenso;
• Além disso, o frio interfere na eficiência do trabalho e na incidência de acidentes, podendo desencadear inúmeras doenças reumáticas e
respiratórias.
Para prevenir ou amenizar os efeitos do frio, o trabalhador deve tomar algumas medidas, tais como:
• Usar vestimentas térmicas adequadas e isolantes do frio;
• Alimentar-se de forma apropriada, ingerindo alimentos de elevado conteúdo calórico, além da ingestão frequente de líquidos quentes;
• Usar os Equipamentos de Proteção Individual, que reduzem os riscos de acidentes e podem evitar que o colaborador venha a sofrer com
doenças causas pela exposição ao frio.

Jantar do Programa de Fidelidade
será realizado dia 14 de julho

Agenda
TREINAMENTO LIDERANÇA – MARILÉIA – dias 07 e 08 de julho.
Local Armazém Feijão em Campos Novos.
ENCONTRO PROJETO MAIS LEITE – dia 11 de julho às 09h no
Auditório da Matriz Copercampos.
SENSIBILIZAÇÃO COPERJOVEM – dia 13 de julho às 13h30min na
Associação Atlética Copercampos em Campos Novos.
REUNIÃO NÚCLEO FEMININO COPERCAMPOS – TODAS AS
INTEGRANTES – dia 13 de julho às 19h no Auditório da Matriz
Copercampos.
JANTAR DE FIDELIDADE – dia 14 de julho às 19h no Centro de
Eventos Galpão Crioulo em Campos Novos.
ENCONTRO JEC – TEAL – dia 21 de julho às 14h. Local: Datrilha em
São Miguel do Oeste.

Quem sou e o que faço?

O tradicional jantar de fidelização realizado pela Copercampos para
a entrega simbólica dos retornos financeiros aos participantes do
Programa de Fidelidade safra 2015 está marcado para o próximo dia 14
de julho, às 19 horas, no Centro de Eventos Galpão Crioulo, em Campos
Novos.
O programa de fidelização da Copercampos é voltado aos associados
considerados 100% fiéis, ou seja, aqueles que tiveram o compromisso
de adquirir insumos e comercializar a produção da safra na cooperativa.
Estes sócios receberão valores correspondentes a sua movimentação
financeira na Copercampos, referente ao ano de 2015.
Atualmente o programa conta com mais de 650 sócios participantes,
e está na sua 12ª edição.

Dicas & Toques

Nome: Thiago Atayde Martins
Estado Civil: Solteiro
Time do Coração: Internacional
Natural: Lages
Função: Balanceiro
Filial: Armazém – Correia Pinto
Tempo de trabalho: Um ano e três meses
Próximo passo: “Seguir trabalhando na Copercampos em busca de
crescimento pessoal e profissional”.
A Copercampos: “É uma cooperativa séria e desenvolvida, que
oferece condições de trabalho e oportunidades aos seus funcionários.
Gosto do que eu faço e sempre busco desenvolver minhas funções
com humildade junto aos clientes e colegas”.

Lembrar do aniversário de um colega ou dar bom dia quando chega na empresa não se aprende na pós-graduação ou em um MBA. Ao
praticar a gentileza, no entanto, esse profissional mostra muito mais do
que a capacidade de ser delicado com o outro, mas a sua habilidade de
enxergar quem está por trás das funções. Dessa forma, além de melhorar o clima no trabalho, a cortesia se reflete no desempenho da equipe.
O profissional capaz de demonstrar cordialidade costuma reunir outras características muito bem conceituadas no mercado de trabalho,
como a capacidade de superar conflitos, solucionar problemas, facilitar
negociações e trabalhar em grupo. Mostrar-se sensível em relação ao
outro é atributo que pode ser conquistado no dia a dia. Gentileza é um
exercício que tem de ser aplicado continuamente até se tornar rotina.
Sempre vale lembrar:
• Cuidado: não confunda elogios com bajulação (todos percebem
quando o elogio é sincero e quando ele vem “da boca para fora”).
Também não confunda sinceridade com franqueza.
• Busque se aproximar dos colegas, saber um pouco mais da sua
vida. Mas não seja indiscreto, respeite os limites do outro.
• Tente se colocar no lugar do outro, respeite as diferenças.
• Não esqueça de cumprimentar a todos que cruzam seu caminho
pela primeira vez no dia.
• Seja solidário. Peça desculpas quando perceber que estava errado.
• Não esqueça de sorrir.

Caminhos para a alta produtividade da soja em destaque
Produtores associados, engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas da Copercampos, estiveram reunidos no
dia 16 de junho na Associação Atlética da cooperativa em Campos Novos, para debater o manejo da soja para
altas produtividades, controle de doenças e mercado.
A palestra com o tema “Caminhos para a alta produtividade da soja” foi ministrada pelo Engenheiro Agrônomo,
Luiz Gustavo Floss e promovida pela Copercampos em parceria com a Yara e a Plantec.
“Hoje em algumas áreas comerciais nós temos o potencial da soja estimado em 100 sacos por hectare, e neste
evento, destacamos quais os caminhos que podem ser traçados para se obter essa produtividade”, observa Luiz
Gustavo.
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Gestão da Qualidade
Sabendo que a LIMPEZA é primordial para uma boa apresentação da unidade/setor, assim, chegamos ao 4º item do programa D-Olho,
a HIGIENE.

DICA OURO: A etapa de HIGIENE, é mais voltada a saúde, integridade física e mental individual, devemos nos cuidar mais, e saber o
quanto nossa vida é valiosa, que sempre temos alguém que nos espera após nosso trabalho.
Apoio: SESCOOP/SC | Sistema Gestão da Qualidade

Concurso Cultural escolheu a Mascote
do Maio Amarelo Copercampos

Conscientização em prática

A Copercampos através da CIPA e do Setor de Segurança e Medicina
do Trabalho, promoveu durante o último mês de maio a campanha “Maio
Amarelo: Atenção Pela Vida” com o objetivo de chamar a atenção da
sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito.
Entre as ações promovidas pela cooperativa esteve o concurso cultural que escolheu a mascote do Maio Amarelo Copercampos que será
utilizada nas próximas campanhas. Participaram do concurso que foi
dividido em duas categorias, alunos matriculados nas séries iniciais do
Ensino Fundamental em escolas municipais de Campos Novos.
Após as avalições dos desenhos a Comissão Julgadora escolheu a
Mascote “Zé Plaquinha” desenvolvida pela aluna, Jessica Aparecida de
Souza, do Grupo Escolar Municipal Deputado Waldemar Rupp. A divulgação dos trabalhos foi realizada no dia 23 junho em cerimônia a realizada no auditório da Matriz Copercampos.

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) protegem a saúde do
trabalhador e reduzem os riscos de acidentes. Pois, acidente de trabalho é toda ocorrência não desejada no exercício da atividade a serviço
da empresa, podendo provocar lesão corporal, perturbação funcional,
morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade
para o trabalho.
Para orientar e prevenir seus funcionários a Copercampos conta
com a equipe de Segurança do Trabalho, que registrou uma imagem
que ilustra claramente a conscientização dos funcionários do Armazém
10 da Matriz Copercampos, no quesito uso de EPIs.
“Nós da segurança do trabalho ficamos muito contentes quando a
conscientização está em prática. A imagem registrada, durante inspeção diária, ilustra um pouco do trabalho que é realizado pelo técnico de
segurança do trabalho, Almir Dias Assunção”, destaca a Engenheira de
Segurança do Trabalho, Vanessa Marin.
Você fotografou algo interessante que demonstre situações
que fazem a diferença dentro da cooperativa? Seu registro
pode ser destaque no CoperAção. Encaminhe sua sugestão
para: comunicacao@copercampos.com.br

Copercampos bateu novo recorde de faturamento mensal
A combinação dos investimentos realizados em novas unidades e
no aperfeiçoamento profissional de seus funcionários refletem de forma positiva no faturamento mensal da Copercampos, que no último
mês de junho bateu novo recorde atingindo R$ R$ 163 milhões 340
mil reais, o maior valor registrado nos 45 anos da cooperativa, mesmo
diante de tantas dificuldades enfrentadas atualmente com a situação
econômica brasileira.
Vale destacar que no último mês de maio, o faturamento recorde

mensal atingiu R$ 151 milhões 595 mil reais.
“É com satisfação que a Diretoria da Copercampos vem mais uma
vez parabenizar e principalmente reconhecer a dedicação de cada um
dos funcionários de nossa cooperativa que permitem grandes conquistas como a de obter mais uma vez o maior faturamento mensal da história da Copercampos”, enfatiza o Diretor Presidente da Copercampos,
Luiz Carlos Chiocca.
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Copercampos participou do 2º Campo Belo em Ação

Funcionários da filial da Copercampos do município de Campo Belo
do Sul juntamente com profissionais do setor de Segurança e Medicina
do Trabalho da cooperativa, participaram no dia 18 de junho da segunda
edição do Campo Belo em Ação, Saúde e Cidadania.
A iniciativa reuniu 96 parceiros entre entidades públicas e privadas,
Prefeitura Municipal e Secretaria de Saúde com o objetivo de proporcionar à comunidade, serviços gratuitos nas mais variadas áreas. A ação foi
realizada na Escola de Educação Básica Major Otacílio Couto e contou
com a participação de aproximadamente três mil pessoas.

Durante o evento os funcionários da Copercampos orientaram a população sobre os cuidados no manuseio de produtos químicos que estão
presentes em nosso dia a dia, seja em casa ou no trabalho.
O 2º Campo Belo em Ação também ofereceu serviços como consultas médicas, confecção de CPF e RG, cortes de cabelo, maquiagem,
doações de roupas e calçados, orientações previdenciárias, preventivas
à saúde e ao trânsito, além de atividades recreativas como teatro, música
e dança.

1ª Noite das Sopas da AACC
Será realizada no dia 15 de julho na Associação Atlética da
Copercampos (AACC), a 1ª Noite das Sopas. Serão servidas sopas dos
mais diversos tipos, entre elas, pinhão, agnoline de frango e de queijo,
legumes e sopa de letrinhas para crianças.
Os ingressos são limitados e comercializados pelos membros da diretoria da AACC ao valor de R$ 18,00 até o dia 13 de julho ao meio-dia.
Realização: AACC em parceria com a – ACADAV – Associação
Camponovense de Apoio aos Deficientes Áudio Visuais. Participe!

Novos Funcionários de 18 a 30 de junho
Funcionários

Setor/Filial

Funcionários

Setor/Filial

Antônio Marcos Rodrigues
Cruif Anderson da Silva
Itelvino Cassol
Ivori Nunes
Jocemar Sá Brito
Júlio Cezar Mecabô

Loja – Campos Novos
Loja – Fraiburgo
UBS – Matriz
UBS – BR-470
UBS – BR-470
Granja Ibicuí

Leonardo Francisco Cusso
Lindonei Antunes
Luiz Alberto Silva
Valdecir Ferreira
Vanderlei Evandro Cardozo

Armazém – Zortéa
UBS – BR-470
Supermercado – Bairro Aparecida
Loja – Campos Novos
UBS – Matriz

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Setor/Filial

Data

Funcionário

Setor/Filial

07/07
08/07
08/07
09/07
09/07
09/07
10/07
10/07
10/07
10/07
10/07
11/07
11/07
12/07
12/07
13/07
13/07
13/07

Alceu Rodrigues dos Santos
Carlos Gustavo de Lemos
Cleópatra Estefani Dalsoto
Antônio Adilson Padilha
Joziel da Silveira Branco
Paulo Cesar dos Santos
Douglas Alexandre Antunes Basílio
Gustavo Almeida Scheuermann
Joelton Padilha da Rosa
Juliano Varela da Silva
Sergio de Souza Antunes
Ivorni Stanck Junior
Vagner Francisco Zanon Luques
João Sidney Ribeiro
Valeriano Martins de Jesus
Marcos Ervim Ribeiro Thibes
Mauricio Augusto Pucci Ceregatti
Nei Gabriel Vendramin Godinho

Granja Floresta
Armazém – Linha Ervalzinho/RS
Supermercado – Centro
Granja Floresta
Armazém – Campo Belo do Sul
UBS – Matriz
UBS – Matriz
Supermercado – Bairro Aparecida
UBS – Matriz
UBS – Bairro Aparecida
Armazém – Brunópolis
Granja dos Pinheiros
Supermercado – Bairro Aparecida
Armazém – Otacílio Costa
Armazém – Campo Belo do Sul
Supermercado – Centro
CD – Lojas
Armazém – Campo Belo do Sul

14/07
14/07
14/07
14/07
15/07
15/07
16/07
16/07
17/07
17/07
17/07
17/07
18/07
18/07
19/07
19/07
19/07
20/07

Edmilson Neriz
Luana da Luz Norato
Lucas Siqueira
Vilson Franca Bleichwel
Raquel de Souza
Sergio Angelo Bet
Elias Alves Teixeira
Gerusa Lemos dos Santos
Cleocir Tiago da Silva
Luiz Carlos da Silva
Mateus da Cruz da Silva
Vania Cristina de Lima
Ana Caroline de Oliveira
Ivandro Gustavo Xavier Leite
Adriane Maciel Sartori
Celeste Cavichon Sobrinho
Vinicius Sá
Dionathan Moreira Xavier

UBS – Bairro Aparecida
Armazém – Linha Gramado/RS
Segurança e Medicina do Trabalho
Comercial
Supermercado – Otacílio Costa
Logística
UBS – Bairro Aparecida
Supermercado – Bairro Aparecida
Armazém – Zortéa
UBS – Matriz
Armazém – Campo Belo do Sul
Armazém – Cerro Negro
Supermercado – Otacílio Costa
UBS – Matriz
Agroindústria
UBS – Matriz
Agroindústria
Supermercado – Otacílio Costa
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