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COPERCAMPOS 43 ANOS - Mensagem do Presidente
Por Luiz Carlos Chiocca - Diretor Presidente da Copercampos

N

ovembro é um mês de comemoração, afinal são 43 anos
de história, de dedicação e comprometimento com nossos associados, funcionários e sociedade em geral. Somos uma
cooperativa que busca na valorização de seus funcionários o caminho para o sucesso, e estamos colhendo estes resultados. A
Copercampos é atualmente a melhor empresa do Brasil na Gestão de Pessoas - categoria 501 a 1.000 funcionários. São resultados como este que mostram estarmos no caminho certo e nos
motiva cada vez mais aperfeiçoarmos nossos quadro funcional
proporcionando assim constantes melhorias na qualificação e
crescimento da cooperativa.
Nesta edição queremos parabenizar nossos funcionários por
fazerem parte do sucesso da Copercampos, aqui encontramos
pessoas unidas e dispostas a cooperar com o crescimento e desenvolvimento da cooperativa, esse é nosso grande diferencial,
pois somos uma grande família. E para comemorarmos mais um
ano de história, está sendo organizado um dia de promoções no
Supermercado, no Posto de Combustíveis e Lojas Agropecuárias, assim como uma confraternização com os funcionários de
cada unidade e também da matriz.
Agradecemos a todos pelo grande sucesso e conquistas que
alcançamos durante estes 43 anos de história. E desejamos que
a cada ano, consigamos crescer ainda mais, vencendo obstáculos e enfrentando os desafios para continuarmos juntamente com
nossos associados e funcionários nesse caminho de vitórias.

A Copercampos é a melhor empresa na Gestão de Pessoas
do Brasil na categoria de 501 a 1000 funcionários

A

Copercamos conquista pela segunda vez, o primeiro lugar no Prêmio Valor Carreira, a cooperativa é apontada como a melhor empresa na Gestão de Pessoas - categoria 501 a 1.000
funcionários - de acordo com a avaliação realizada pelo Jornal Valor Econômico em parceria com a
consultoria Aon Hewitt.
De acordo com o Diretor Vice-presidente Cláudio Hartmann, o prêmio Valor Carreira é o reconhecimento do trabalho, do aperfeiçoamento e da dedicação de todos funcionários. “A Copercampos
está em constante busca pela qualificação e aprimoramento, sabemos que essa é a chave do sucesso, e para obter bons resultados é necessário uma equipe treinada e motivada, que trabalhe de
forma segura, e este é o compromisso da Copercampos, oferecer oportunidades para que nossos
funcionários cresçam profissionalmente, se aperfeiçoem e consigam realizar de forma eficaz suas
atividades dentro da empresa.” Comentou Cláudio Hartmann.
O Diretor Vice-presidente destaca também que um dos desafios da Copercampos foi desenvolver
um método de avaliação e de desempenho que sistematizasse as normas e regras da cooperativa
e valorizasse mais claramente a performance individual dos funcionários. Através disto em Dezem- Prêmio Valor Carreira 2013
bro de 2012, a Copercampos iniciou o Programa de Gestão de Desempenho, ferramenta usada para avaliação dos funcionários e
pagamento do PPR. “Este método é baseado no cumprimento de metas e responsabilidades individuais e coletivas da cooperativa,
entendemos que se o profissional garante o crescimento constante e o lucro progressivo, é justo que aqueles que realmente fazem à
diferença no negócio sejam valorizados e mantidos na organização.” Comentou o Vice-presidente.

Quem sou e o que faço?
“Feliz aquele que transfere o que
sabe e aprende o que ensina com
alegria.”
ste pensamento resume-se na
pessoa da funcionária Rosely
Kath Thibes, que é a marca registrada de alegria, bom humor e dinamismo. Natural de Pomerode,
Rosely veio residir em Campos
Novos logo após seu casamento e
ingressou na Copercampos há 21
anos, trabalhando inicialmente junto ao Departamento Técnico datilografando projetos técnicos que
eram encaminhados ao banco e logo depois disso foi uma sucessão de atividades e funções.
Rosely comenta que atuava como “coringa”, pois aonde havia um
setor descoberto lá estava ela aprendendo e ensinando, desempenhando as funções da área. E assim conseguiu vasta experiência
tendo exercido funções na contabilidade (escrita fiscal), assim como
no setor de recursos materiais, recepção matriz, no setor de crédito e cobrança e também no setor de gestão de pessoas na função
de recrutadora e, finalmente no Departamento Financeiro aonde se
encontra até hoje exercendo a função de coordenadora do setor de
contas a pagar.
Rosely, lembra de eventos felizes como a conquista da Fecoop aonde ajudou a divulgar a premiação junto à comunidade no supermercado da cooperativa e da saudade dos colegas de trabalho que partiram de forma prematura ou mudaram de domicílio. De acordo com
Rosely, ser Copercampos Significa: “Acreditar no potencial das pessoas e sentir orgulho do que faço. Brilhar e vibrar com as conquistas
da nossa equipe. Ter fé em Deus, ser reconhecido e ser personagem
da história de sucessos da grande Família Copercampos escrita em
nossa comunidade.” Rosely, destaca ainda que a cooperativa é sem
dúvida uma empresa que acredita no seu time de vencedores, “Fazer
parte desta equipe é poder vencer obstáculos, é ter alegria na divina
tarefa diária e possibilitar a conquista de nosso espaço, abrindo portas para a nossa realização pessoal.” Finalizou
Rosely é casada com Laerte Izaias Thibes Junior sendo que constituíram sua família com base nos laços do amor incondicional ao lados
dos filhos Johann Victor (17anos) e das gêmeas adotivas Walquíria
Cristina e Nathália Camille (10 anos).

E

Alunos do curso de Agronomia de
Florianópolis visitam a Copercampos

A

cadêmicos da disciplina de Produção e Tecnologia de
Sementes, do curso de Agronomia da Universidade Federal
de Santa Catarina - UFSC, estiveram visitando a Copercampos e
conhecendo todo o processo de produção de sementes da cooperativa. Na visita os alunos conheceram a Unidade 35 - Armazém
Bairro Aparecida e o Campo Demonstrativo da cooperativa.

Agenda
Visita a Copercampos dos participantes do Curso de
Classificação de Sementes do MAPA e CIDASC
Dia 29/10 - Auditório Copercampos, Armazéns e UBS.
Dia de Campo Copercampos Culturas de Inverno
Dia 30/10 - Campo Demonstrativo - Campos Novos.
Palestra “Todos unidos na Prevenção Contra o Câncer de Mama”
com Médico Mastologista Dr. Fernando Vequi Martins
Dia 31/10 - no Auditório da Copercampos. Parceria Copercampos,
Rede Feminina de Combate ao Câncer de Campos Novos e pela
Clínica Le Santé - Centro Avançado em Oncologia de Lages. Evento
aberto ao público.
Reunião Técnica Ihara sobre plantas daninhas de difícil controle
Dia 04/11, em Passo Fundo. Participante: Édimo Pereira Nunes.
Reunião Técnica Stoller sobre manejo de doenças para altas
produtividades com o palestrante Prof. Dr. Carlos Alberto Forcelini
Dia 5/11 - Auditório Copercampos matriz.
Tarde de Campo das Culturas de Inverno
Dia 05/11, em São José do Ouro.
IV Encontro Projetos Sociais “Alegria de Viver”
Dia 06/11, às 14horas, na AACC.
6ª Jornada Técnica do Feijão - Syngenta - Inovação e Tecnologia
como Fatores da Produtividade e Manejo Fitossanitário
Dia 07/11 - no restaurante Dona Ana. Participação de técnicos e
produtores.
Palestra Manejo de Doenças para Altos Rendimentos de Soja
(Lançamento Hold) com Professor Forcelini
Dia 07/11 - na Sede da Copercampos, em Barracão-RS. Participação
de técnicos e produtores.
Manhã de Campo Bayer com Prof. Ricardo Balardin
Dia 07, às 9h30min, na propriedade do Sr. Moacir Marin, próximo ao
UPA.
Aniversário de 43 anos da Copercampos
Dia 08, (sexta-feira). Promoções nas Lojas Agropecuárias (matriz e
filiais), Posto de Combustíveis. No Supermercado brinquedos para
crianças, pipoca, bolo, promoções e o sorteio dos vales-compra da
promoção dos funcionários e CoperClube. Bolo e Refrigerante para os
funcionários em todas as unidades. A noite jantar e homenagem aos
funcionários com mais de 30 anos de Copercampos.
Curso Renovação MOPP
Dias 09 e 10/11no auditório. Participação de 25 motoristas.
TEAL - Treinamento Vivencial ao ar Livre
Dias 09 e 10/11, em São Miguel d’Oeste. Participação de 44
funcionários de diversas unidades. Parceria Syngenta.

Datas comemorativas
Novembro
08 • Dia Mundial do Urbanismo
08 • Dia do Radiologista
09 • Dia do Hoteleiro
10 • Dia do Trigo
11 • Dia do Soldado Desconhecido
12 • Dia do Diretor de Escola
12 • Dia do Supermercado
14 • Dia Nacional da Alfabetização
15 • Proclamação da República
16 • Semana da Música
17 • Dia da Criatividade

18 • Dia do Conselheiro Tutelar
19 • Dia da Bandeira
20 • Dia do Auditor Interno
20 • Dia Nacional da Consciência
Negra
20 • Dia do Esteticista
20 • Dia do Biomédico
20 • Dia do Técnico em
Contabilidade
21 • Dia da Homeopatia
21 • Dia das Saudações

Informativo Interno Copercampos

Copercampos comemora 10 anos da Granja Floresta

N

a tarde do dia 31 de outubro a Granja Floresta juntamente
com os setores de Recrutamento e Seleção, Treinamentos
& Desenvolvimento realizaram uma comemoração referente aos
10 anos de instalação da unidade 41 – Granja Floresta. Na oportunidade foram homenageados 13 funcionários com mais de 5 anos
de empresa, e também apresentado um vídeo com as fotos e
depoimentos desses funcionários. Inaugurada em 2003 a Granja
Floresta é hoje a maior unidade de matrizes da cooperativa e conta com 53 funcionários.
Os homenageados foram:
Funcionário

Data de
admissão

Tempo de serviço
(anos)

Marcelo Augusto Santos Bresola
Elias Ribas
Geomar Salvatti
Vitória Morais
Joel Sidnei da Silva
Vilso Isidoro Cella
José Carlos Paim
José Joacir Meira de Chaves
Claudiomar Nicolau Alves da Silva
Edilso José de Mattos
Rudimar Alves Carvalho
Lucas Izaias Alves
Alceu Rodrigues dos Santos

11/09/02
01/10/03
20/02/04
30/03/04
28/05/05
09/11/05
10/03/06
17/03/07
10/04/07
18/01/08
26/04/08
22/10/08
25/10/08

11
10
09
09
08
08
07
06
06
05
05
05
05

Funcionários homenageados

Confraternização 10 anos Granja Floresta

Dias de Campo

A

Copercampos buscando sempre oferecer alternativas de
produção aos agricultores, realizou no dia 23 de outubro o
primeiro Dia de Campo de Trigo na unidade de Ituporanga, e no
dia 30 de outubro o evento foi realizado no Campo Demonstrativo
de Campos Novos. Em ambos os Dias de Campo, os produtores
puderam conhecer e conferir as novidades tecnológicas e as soluções de manejo disponíveis para as culturas de inverno.

Dia de Campo de Campos Novos

Dia de Campo de Ituporanga

Copercampos apresenta case sobre Gestão de
Pessoas - Treinamento & Desenvolvimento

Copercampos recebe visita do Curso de
Classificação de Sementes do MAPA e CIDASC

O

P

Gerente Administrativo Ademir Carlesso, a Coordenadora,
do Setor de Gestão de Pessoas, Vânia de Fátima Basílio e a
responsável pelos Treinamentos da cooperativa, Carolini Aparecida
Berlanda, participaram no dia 17 de outubro, do III Fórum de RH
- Syngenta & Aliadas, realizado na cidade de Londrina - PR. O objetivo do evento, foi apresentar estrutura administrativa, as políticas
de recursos humanos da Copercampos, e as ações de treinamento
e desenvolvimento que a empresa prática na capacitação e desenvolvimento de seus funcionários, bem como benefícios oferecidos.

O Gerente Administrativo Ademir Carlesso e a responsável pelos Treinamentos
da cooperativa, Carolini Aparecida Berlanda

articipantes do curso de Classificação de Alpiste e Milho
(Curso para habilitação no Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento) coordenado pela administração regional da
Cidasc de Campos Novos, participaram na tarde de 29 de outubro de uma visita às instalações da Copercampos, onde puderam
conferir unidade de recebimento, armazenagem e beneficiamento
de sementes da Copercampos. Os participantes no dia 30/10 visitaram também o Campo Demonstrativo da Copercampos, onde
participaram do Dia de Campo - Culturas de inverno.
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Fatos e Mitos sobre a Carne Suína
Mito: Carne suína é uma carne gorda.
Fato: Na verdade, há nada menos que 7 cortes de carne suína que têm menos gordura que o peito de frango
sem pele, e 15 cortes aprovados pelo Nacional Heart
Foundation. A carne suína é a escolha mais inteligente de
refeição para a forma como levamos a vida hoje. Há cortes
de carne suína que tem pouca gordura,
além disso, a carne suína é uma ótima
fonte de nutrientes essenciais e combina
brilhantemente com uma enorme variedade de sabores e formas de preparo.

você normalmente faria com a carne bovina.

Mito: Carne suína é seca e sem sabor.
Fato: A carne suína atinge sua máxima suculência e sabor quando cozida
deixando seu meio levemente rosado. A
carne suína pode ficar seca quando cozida além do ponto
- muito bem passada - portanto lembre-se, se você quer
aproveitar sua carne suína suculenta e macia, menos é
mais! Um pouco menos de tempo de cozimento significa
muito mais suculência! Tente cozinhar a carne suína como

Mito: Carne suína só é boa para o assado de domingo.
Fato: Carne suína assada (à pururuca)
é a clássica combinação de carne suculenta com cobertura crocante – entretanto, carne suína é
muito mais do que isso. É uma carne extremamente versátil, perfeita para churrasco, receitas rápidas, e também a
melhor carne para frituras, almôndegas, molho bolonhesa,
entre outros pratos deliciosos.

Mito: A carne suína deve ser sempre muito bem passada.
Fato: Muitas pessoas acreditam que a carne suína deve
ser muito bem passada. Isto não é necessário quando se
compra uma carne de qualidade e de boa procedência. O
Brasil possui uma suinocultura moderna
e tecnologicamente avançada, o que garante a qualidade da carne suína brasileira. Para garantir a sua segurança, compre sempre carne inspecionada.

Novos funcionários de 21 de outubro até 4 de novembro de 2013
Funcionário

Filial

Adilson Fabiano
Fernanda Bueno
José Augusto Francescki
Leonardo Steinhauser

Zortéa
Supermercado
Suinocultura
Ituporanga

Funcionário
Maicke de Matos
Rafael Prigol de Souza
Volnei Paganini

Filial
Supermercado
Supermercado
Transporte e Logística

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Filial

Data

Funcionário

Filial

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

Sidney de Matos
Elesbão Rodrigues de Jesus
Júlia Cristina Buzzacaro
Roberto Rivelino Pinheiro
Leandro Albuquerque
Itelvino Cassol
Sandro da Silva
Ademar Kemer de Souza
Emerson Ribeiro Branco
Márcio José dos Reis
Vanuza das Graças Crisoste
André Felipe Moreira
Luiz Antônio Inácio
Antônio Valmir de Mattos
Gevson Batista Ferreira
João Batista Costa

Armazém - Bairro Aparecida
Curitibanos
Supermercado
Supermercado
Indústria de Rações
Transporte e Logística
Armazém - Bairro Aparecida
Armazém- Matriz
Campo Belo do Sul
Armazém - Bairro Aparecida
Campo Belo do Sul
Indústria de Rações
Transporte e Logística
Lebon Régis
Armazém - Bairro Aparecida
Granja Ibicuí

15/11
16/11
16/11
17/11
17/11
17/11
17/11
18/11
18/11
19/11
20/11
20/11
20/11
20/11
20/11

Vilson Antônio Lazzarini
Eleandro Rodrigues de Azevedo
Márcio Antônio dos Reis
Fábio Geferson Ross
Gilmar Gonçalves
Marcelo Schmitz
Vanessa Marin Kettenhuber
José Carlos Paim
Sidney Henrique Alves
Douglas de Souza Peixoto
Adão Francisco Duarte Ferreira
Daniel Migliori Neves da Fontoura
Jocemar Vieira
Marilene Alves da Silva
Rosely Kath Thibes

Guarita 03
Supermercado
Armazém - Bairro Aparecida
Balança – Matriz
Transporte e Logística
Financeiro
Segurança do Trabalho
Granja Floresta
Granja Ibicuí
Armazém - Bairro Aparecida
Armazém - Linha Gramado/RS
Departamento de Suinocultura
Campo Belo do Sul
Granja Floresta
Financeiro
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