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Editorial CoperAção
Por Luiz Carlos Chiocca – Diretor Presidente da Copercampos
Todos nós sabemos do potencial que a Copercampos tem e o quanto ela representa para nossa cidade
e regiões onde atua, porém este sucesso só é possível graças a união e o trabalho desenvolvido entre
diretores, funcionários e Associados, que não medem esforços e trabalham todos os dias pelo crescimento
e melhoramento da Cooperativa.
Sabemos o quanto é importante termos uma equipe capacitada e que trabalha em busca de um
mesmo ideal, da realização das metas da empresa, por isto a Copercampos investe consideravelmente na
profissionalização da equipe, para que você funcionário possa se aperfeiçoar e ser mais eficiente e eficaz no
desenvolvimento de suas tarefas na cooperativa. Acredito que a dedicação e o esforço aliados a motivação
e ao conhecimento adquirido, auxiliarão de forma determinante para o crescimento e desenvolvimento da
Copercampos, dos associados e de seus funcionários, pois é necessário que toda a cadeia produtiva cresça
em conjunto.
Temos a certeza de que juntos vamos transformar projetos em realidade e obter excelentes resultados,
por isso é necessário a contribuição de todos para que possamos cumprir as metas e estabelecer novos
recordes.
Aproveitamos a oportunidade e convidamos todos os funcionários para participarem da Semana SIPAT,
que será realizada de 12 a 15 de setembro. Durante a semana, serão realizadas atividades envolvendo
os funcionários com o objetivo de promover a conscientização sobre os acidentes de trabalho, com
atividades, palestras e treinamentos.

Protetor auricular tipo plug
Por Claudia Angélica Sá Brito – Técnica Segurança do Trabalho
O protetor auricular tipo plug é o mais utilizado atualmente nas empresas em geral. Como
qualquer outro equipamento seu uso requer alguns cuidados. Deve ser lavado com sabão neutro
sempre que necessário, e colocado para secar à sombra para não ressecar, deve ser guardado
longe de qualquer tipo de sujeira, pois pode levar a uma infecção no ouvido, portanto mantê-lo
limpo é fundamental para usá-lo sem problemas.
Modo de usar: Passe uma das mãos de trás da cabeça e puxe levemente a parte superior da
orelha, com a outra mão, introduza o protetor no canal auditivo. O protetor utilizado em uma
orelha deve ser usado sempre na mesma orelha para evitar passagem de sujeira e infecção de
uma orelha para outra, para que isso não aconteça dê um nó no cordão, assim sempre use o lado
com o nó no mesmo ouvido.
Devemos utilizar sempre protetor auricular em locais com alto nível de ruído, pois a perda da
audição ocorre de forma sutil. Assim, quando percebemos algo, a perda já é bem acentuada e
irreversível. Prevenção é sempre a melhor escolha, na vida, existem coisas que não podemos
perder, e a audição com certeza é uma delas. Sabendo disso, devemos ficar atentos e nos
proteger, é a melhor atitude a ser tomada.

UM NOVO CONCEITO, UM GRANDE CENTRO DE ALIMENTOS.

www.hippercenter.com.br

Praça de Alimentação com lanchonete, panificadora, hortifrúti, açougue, café da tarde,
bebidas e uma infinidade de produtos, para o seu dia a dia ou para aquele encontro
com a família ou os amigos.
Serviço de almoço
de segunda-feira à sábado e aos
domingos você pode fazer
encomenda de carne
e frango assados.

Ambiente agradável, produtos com
qualidade e o atendimento
personalizado da equipe de
funcionários Hipper Center
Copercampos.

Segunda-feira a Sábado: 7h30min às 21h30min. Domingos: 7h30min às 13h.

49

3541.0022

Suas compras no Hipper
Center também acumulam
pontos no cartão CoperClube.

hippercenter@copercampos.com.br

Agenda
CURSO GRUPO TÉCNICO COPERCAMPOS - GTC - dia 08 de setembro às 08h no Auditório Matriz da Matriz Copercampos.
CURSO BRIGADA DE INCÊNDIO - TURMA I - dia 08 de setembro
a partir das 08h na Associação Atlética Copercampos em Campos
Novos.
INAUGURAÇÃO LOJA COPERCAMPOS LAGOA VERMELHA/RS
dia 12 de setembro às 10h, anexa a unidade de armazenagem em
Lagoa Vermelha/RS.
REUNIÃO NÚCLEO FEMININO - dia 14 de Setembro às 19h30min.
Local: Auditório Matriz.
Visita Acadêmica UFSC - Curitibanos - dia 16 de Setembro às 14h
no Departamento Técnico.

Quem sou e o que faço?

Dicas & Toques
Dicas para se manter saudável no
ambiente de trabalho
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) a tendência ao
sedentarismo cresce exponencialmente, tornando-se hoje o quarto
maior fator de risco de mortalidade. Estudos revelam que pelo menos
21% dos tumores malignos na mama e no cólon, 27% dos casos de
diabetes e 30% das queixas de doenças cardíacas são resultados do
sedentarismo. Confira algumas dicas:
Evite excessos: Se você sente muito “sono” ou “preguiça” ao trabalhar depois do almoço, saiba que isso se chama alcalinidade pós-prandial. Sua circulação se dirige mais ao aparelho digestivo e o restante do organismo fica mais lento. Portanto, observe a quantidade
de comida que você ingere nesta refeição, o excesso pode aumentar
esse efeito.
Atenção à postura: Muitas pessoas são acometidas por dores no
corpo, principalmente nas costas, e somente depois de algum tempo
percebem que sua postura estava errada.
Lugar de comer é na mesa: Comer em frente ao computador não
é recomendável. Mesmo almoçando no escritório, é importante reservar poucos minutos para prestar atenção na comida e mastigar
bem os alimentos.
Prefira os carboidratos integrais: O exagero de carboidratos em
um prato, principalmente sem proteínas, leva a um aumento rápido da
insulina e, por isso, pode ser seguido de fraqueza, além de favorecer
o acúmulo de gordura abdominal.

Produtores associados participaram
de encontro do Programa GEFAZ

Nome: Roberto Rivelino Pinheiro
Estado Civil: Solteiro
Time do Coração: Corinthians
Natural: Campos Novos
Filial: Centro de Distribuição - Supermercados
Tempo de trabalho: 3 anos e três meses
Função: Auxiliar de Compras de perecíveis
Próximo passo: Continuar trabalhando com seriedade e honestidade
visando o aperfeiçoamento profissional e pessoal ajudando a
Copercampos a trilhar o caminho do sucesso e da cooperação.
A Copercampos: “Tenho orgulho em trabalhar na Copercampos uma
cooperativa que tem como princípios básicos a família e a nossa terra.
Espero continuar batalhando e crescendo junto com a cooperativa
me esforçando cada dia mais para superar os desafios e conquistar
tudo o que me for merecido”.

Produtores associados da Copercampos participam no dia 18
de agosto de encontro do Programa de Gestão Profissional para
Empresas Rurais – GEFAZ.
O objetivo do programa é desenvolver a gestão das propriedades
rurais através de eficientes ferramentas, para potencializar a rentabilidade e sustentabilidade dos negócios agrícolas visando aproximação
e fidelização dos associados.
Através de aulas expositivas, interativas e com discussão de casos
práticos e trabalhos em grupo ou individual, os participantes poderão
sanar dúvidas e compartilhar ideias com os demais integrantes. O
curso é complementado por acompanhamentos in loco nas propriedades para contribuir na aplicação do conhecimento adquirido.

Manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis em pauta
No último mês de agosto funcionários participaram no auditório
da Matriz Copercampos, de cursos da NR20 – Segurança e Saúde no
Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis.
O principal objetivo dos treinamentos foi estabelecer requisitos mínimos para a gestão da segurança e saúde no trabalho contra os fatores
de risco de acidentes provenientes das atividades de extração, produção,
armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e
líquidos combustíveis.
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Torneio interno movimenta
funcionários

Gestão de Qualidade
Foi realizado no dia 23 de agosto na sede da AACC o terceiro
encontro com os multiplicadores do programa PESC sobre o D-Olho 5S dentro dos supermercados. O encontro contou com a participação
e envolvimento de todos os multiplicadores, onde foram apresentadas
as formas de fiscalizar e avaliar cada conceito, os multiplicadores
tiveram a prática de uma auditoria simulada, buscando em cada senso
apresentado, a excelência ao desempenhá-las.
Apoio: SESCOOP/SC

Sistema Gestão da Qualidade

Equipes formadas por funcionários participam do campeonato interno
de futsal, promovido pela Associação Atlética Copercampos (AACC). Os
jogos estão sendo realizados no Ginásio da Escola Santa Júlia, bairro
Aparecida.
Ao todo 14 equipes se inscreveram para participar da competição que
encerra neste mês de setembro.
“Podemos observar belos jogos, sempre em clima de amizade e companheirismo. Desde já parabenizamos as equipes e os funcionários que
participam do campeonato”, destaca o presidente da AACC Cristian
Venturin.

Alunos e comunidade participaram
de atividades do Dia Nacional do
Campo Limpo na ARARCAM

Copercampos formou turma
de Bombeiros Mirins
Foi realizada no dia 18 de agosto a solenidade de formatura da turma de Bombeiros Mirins Copercampos 2016. Participaram do curso, 23
crianças e adolescentes de 07 a 12 anos de idade, filhos de funcionários
e associados.
Realizado pela Associação de Bombeiros Comunitários de Campos
Novos em parceria com a Copercampos, o projeto teve o objetivo de
proporcionar oportunidades à crianças e adolescentes através da preparação delas para as ações de defesa civil e com práticas vivenciais
de prevenção e segurança, resultando na melhora da autoestima e da
autoconfiança.

A Associação de Revendas de Embalagens de Agrotóxicos da Região
de Campos Novos (ARARCAM) com apoio do Instituto Nacional de
Processamento de Embalagens Vazias (inpEV) trabalha pelo bem do
planeta e das futuras gerações e o 12º Dia Nacional do Campo Limpo foi
celebrado no último no dia 18 de agosto, mas devido a chuva as atividades foram realizadas no último dia 22.
Durante todo o dia, palestras e orientações foram realizadas na sede
da associação e com esse trabalho, a ARARCAM pretende formar agentes de transmissão da mensagem sobre a importância de se retirar embalagens de agrotóxicos do meio ambiente.
O Dia Nacional do Campo Limpo tem como objetivo levar as comunidades do entorno das unidades de recebimento de embalagens vazias
de defensivos agrícolas à reflexão, conscientização e participação em
atividades relacionadas à preservação do meio ambiente, além de divulgar os resultados positivos e destacar o compromisso socioambiental
de todos os integrantes do sistema de destinação final para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável.

Funcionários da Copercampos doaram sangue ao Hemosc
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) Copercampos,
realizou no dia 25 de agosto, uma ação de coleta de sangue coletiva junto
o Hemosc de Joaçaba, que atende a uma grande região, e que busca em
outros municípios um reforço significativo para o seu banco de sangue.
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Campanha de recolhimento de
garrafas pet

O Supermercado Copercampos de Otacílio Costa em parceria com a
CDL local, está realizando a campanha de recolhimento de garrafas pet.
A meta do supermercado é arrecadar mil garrafas que serão utilizadas na
decoração natalina. Os participantes estarão concorrendo a um Tablet e
dois prêmios de cem reais.
Para participar basta encaminhar as embalagens pet (lavadas e sem
rótulos de qualquer tamanho) ao setor de Comunicação e Marketing. A
cada cinco embalagens de 2 litros ou 2,5 litros dá direito a um cupom.
Colabore, pois além de atingir a meta e contribuir com a preservação
do meio ambiente você estará colaborando para a decoração natalina do
Supermercado Copercampos em Otacílio Costa.

Treinamento de trabalhos em altura

Vinte e três funcionários de diversas filiais participaram no dia 31 de
agosto do curso trabalho em altura. O treinamento teve o objetivo de
capacitar o trabalhador sobre as medidas de segurança para o trabalho em altura, estabelecendo os requisitos e condições mínimas afim de
prevenir a ocorrência de acidentes na execução de serviços acima de 02
metros de altura onde haja risco de queda.

Novos funcionários 12 de agosto a 1º de setembro
Funcionários

Setor/Filial

Funcionários

Setor/Filial

08
04
06
02
02
01
01

UBS – Matriz
UBS – BR 470
Supermercado – Otacílio Costa
Armazém – Curitibanos
Loja – Campos Novos
Armazém – Lagoa Vermelha
Granja dos Pinheiros

02
01
01
02
01
01
01

Granja Ibicuí
Armazém – Encruzilhada
Armazém – Brunópolis
Armazém – Campo Belo do Sul
Armazém – Correia Pinto
Armazém – Otacílio Costa
Logística

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Setor/Filial

Data

Funcionário

Setor/Filial

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

Marilene da Fonseca
Saimon Zanela
Adilson Fabiano
Alecsandro Siqueira de Souza
Ezequiel Gomes de Amorim
Rafael Luis Jorra
Robson Meira de Chaves
Adriana Machado
Gustavo Grassi Guarda
José Itacir Souza dos Santos
Josimar Luft
Leonardo Moro Padilha
Maicon Daniel Mocelin
Marcelo Frank
Lucien Bastien
Sidnei Ferreira
Antônio Jucemir Paganini
Cristian Novazick
Marcio Fagundes da Chaga
Dilso Borges Betincort
Gabriel Pasinato
Giliardi Moraes
João Carlos da Silva Fonseca

Campo Demonstrativo
Armazém – Linha Hervalzinho/RS
Loja - Zortéa
Posto de Combustíveis
Logística
UBS – BR 470
Granja Floresta
Supermercado – Capinzal
Supermercado – Bairro Aparecida
Armazém – Feijão
UBS – Matriz
Manutenção
Supermercado – Centro
Armazém – Lebon Régis
Indústria de Rações
UBS – BR-470
Supermercado – Bairro Aparecida
Armazém – Ituporanga
Logística
UBS – Bairro Aparecida
Armazém – São José do Ouro/RS
UBS – Bairro Aparecida
UBS – Matriz

13/09
13/09
14/09
14/09
14/09
15/09
15/09
15/09
15/09
16/09
16/09
17/09
18/09
18/09
18/09
19/09
19/09
20/09
20/09
21/09
21/09
21/09
21/09

Kelly Renata Rosa de Assis
Robson Gomes Trindade
Cassiano Xavier de Matos
Juacir dos Santos
Tiago da Silva Matos
Genessi Aparecida Rodrigues
João Adori de Sordi
Marcio dos Santos
Marcos André Paggi
Luiz Carlos Fernandes
Renata Cristina Wagner
Adriane Hilger
José Joacir Meira de Chaves
Larissa Aparecida de Souza
Thalia de Lima Mariano da Cruz
Rodrigo Juliano Guimarães
Simer Tesser
Guilherme Bardini
Jeferson Saurin
Arvini Chagas de Morais
Elivelton Ferreira Beirão
Rodrigo Kuster
Ronei Luiz Fachin

Programa Jovem Aprendiz
Armazém – Guarda-Mor
Armazém – Linha Gramado/RS
Indústria de Rações
CD – Lojas
Posto de Combustíveis
Granja Floresta
UBS – Matriz
Departamento Técnico
Armazém – Trevo Sul
Gestão de Pessoas
Supermercado – Centro
Granja Floresta
UBS – Bairro Aparecida
Granja Floresta
Campo Demonstrativo
Operacional - Matriz
Laboratório de Sementes
Armazém – Curitibanos
Granja Floresta
Armazém – Bom Retiro
Loja – Ituporanga
Financeiro
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