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Editorial CoperAção
Por Cláudio Hartmann – Diretor Vice-presidente da Copercampos
A administração das empresas tem sido influenciada pela retração
econômica do país, e na nossa cooperativa não é diferente. Estamos
fazendo um esforço muito grande para continuar realizando os
investimentos necessários e desenvolver o melhor trabalho atendendo
as decisões do Conselho de Administração.
Nesta semana, recebemos novas pás-carregadeiras que
possibilitarão maior agilidade ao trabalho dos funcionários de algumas
unidades no carregamento de insumos e cereais, e esse é apenas
um dos muitos exemplos que temos diariamente na Copercampos.
Possibilitamos assim, a todos os funcionários, ferramentas necessárias
para que possamos realizar o melhor atendimento para os associados
e clientes.
Apesar dos complicadores atuais, estamos oferecendo condições a
todos de fazer o melhor. A você funcionário, destacamos que precisamos
proporcionalmente a cada investimento buscar o retorno o mais breve
possível e por isso solicitamos sempre seu comprometimento para que
possamos juntos desenvolver a cooperativa. Diariamente é importante
você agradecer pelo seu trabalho, pois é dessa empresa que se leva
o pão.
A fidelidade a empresa é que faz com que sejamos fortes, assim como sempre foi feito na Copercampos. Com essa visão, fortalecemos a
cooperativa, nosso funcionário e o associado, promovendo um equilíbrio e o desenvolvimento social. Esse empenho diário do profissional possibilita
uma retribuição ao funcionário, como nós fazemos todo ano, porém essa retribuição depende de diversos fatores, mas com a dedicação de buscar
o melhor, fazendo economias e utilizando os equipamentos de forma adequada, é essencial.
O que queremos garantir a todos, é a valorização pessoal e profissional, por isso, vamos juntos ter fé e abençoar a cada dia mais a Copercampos
para que possamos desenvolver ainda mais a nossa cooperativa.

Como agir em caso de incêndio
Por: Segurança e Medicina do Trabalho

O Setor de Segurança e Medicina no Trabalho da Copercampos orienta a todos os funcionários sobre
como proceder em casos de incêndios. Siga essas dicas para ter uma saída segura:
1 - Manter a calma; Não empurrar;
2 - Caminhar para a saída com pressa, mas sem correria e nem atropelos;
3 - No momento da saída chame os companheiros de sala. A união e comunicação com os orientadores
faz muita diferença em favor do sucesso da operação;
4 - Se estiver de salto, retire-os! Isso irá facilitar, proporcionando uma locomoção mais rápida;
5 - Ao sair fechar portas e janelas. Isso diminui o oxigênio no local e pode evitar que a propagação evolua;
6 - Fique atento a pessoas nervosas e descontroladas, elas podem representar um perigo para os demais;
7 - Não voltar para pegar qualquer objeto. Nada vale mais do que a vida;
8 - Se o calor estiver insuportável, procure molhar a roupa. Isso irá manter sua pele úmida e prolongará a
hidratação;
9 - Se precisar abrir uma porta, fazer isso bem devagar e com atenção. Se ela estiver quente não abra!
Lembre-se que o oxigênio alimenta a chama, se abrir a porta de uma sala em chamas a chance delas
aumentarem é grande;
10 - Cuidado ao tentar atravessar uma barreira com fogo. Só faça isso se tiver certeza de que sabe o que se encontra do outro lado dela, e das
condições que outro lado oferece;
11 - Se perceber a presença de fumaça, cubra o nariz com um pano molhado. Cuidado! Dependendo do tipo, e da quantidade de fumaça inalada,
pode ser fatal;
12 - Se ficar preso em algum ambiente, procure molhar o local o máximo que conseguir. Isso evitará que as chamas o alcance;
13 - Se o local estiver coberto por fumaça, tente molhar o chão e sair rastejando. Esse é o jeito mais seguro para sair de um local assim;
14 - Caso seja impossível sair em segurança procure uma janela, e fique acenando e gritando por socorro até que seja localizado pela equipe de
socorro;
15 - Mantenha as portas fechadas, mas não trancadas! Se trancar, só dificultará seu resgate. Não salte do prédio! Às vezes é questão de segundos
até o socorro chegar.

Quem sou e o que faço?

Nome: Almir Perondi
Estado Civil: Casado
Filhos: Dois
Natural: Sananduva – RS
Hobby: Viajar
Time do coração: Grêmio
Filial: F-55 Loja Fraiburgo
Função: Técnico Agropecuário
Tempo de empresa: 3,5 anos
A vida e as expectativas profissionais: Por muitos anos trabalhei
com maçã e após isso, realizei por um período, trabalho de prestação
de serviços para a Copercampos na área de transporte de produtos.
Quando fui convidado para trabalhar na loja aceitei o trabalho e agora
vou atuar na área técnica. É um desafio novo e eu entrei na cooperativa para aprender mais, porque nunca saberemos tudo e agora vamos
trabalhar com os produtores, tentando evoluir na área de campo para
exercer um bom serviço, pois sabemos que aqui há valorização das
pessoas.
A Copercampos: É uma empresa muito séria, que trabalha com qualidade e que valoriza tanto os funcionários, como associados e clientes.
Em Fraiburgo, acompanhamos o crescimento da loja e vemos que com
o trabalho que está sendo feito, haverá uma evolução maior a cada dia.

Dicas e toques
Cartão de crédito - use
com responsabilidade
O cartão de crédito se tornou indispensável para muitas pessoas, e
ao contrário do que alguns pensam, ele é um grande companheiro. A
questão principal está no modo em que ele está sendo usado é que
define se o cartão de crédito é um amigo ou inimigo de seu proprietário. Confira algumas dicas de como usar corretamente o cartão de
credito para compras a prazo ou à vista.
Dicas de uso:
1 - Antes de usar o Limite do Cartão de Crédito tenha o mesmo
valor em conta.
2 - Escolha um Cartão de Crédito com um excelente sistema de
milhas (Viajar pode sair barato).
3 - Jamais entre no crédito rotativo ou pagamento mínimo. Na falta
de dinheiro para pagar, faça um empréstimo pessoal.
4 - Cuidado com as compras parceladas no cartão: muitas lojas
embutem juros nas parcelas sem avisar ao consumidor. Verifique
se o lojista está assumindo os juros da operação.
5 - Consulte o saldo de seu cartão ao menos a cada dez dias, para
não levar sustos no dia do recebimento da fatura.
6 - Nas compras pela Internet, certifique-se de que o site é seguro
e a empresa é idônea. Não compre com empresas pouco conhecidas.
7 - Jamais use o cartão de crédito para efetuar saques em dinheiro.
Para valores baixos, os juros e a tarifa podem sair mais caros que
o próprio valor do saque.

Novos funcionários participam
de treinamento
No dia 30 de maio, os novos funcionários contratados nos meses de
abril e maio, participaram do Treinamento de Integração, Qualidade,
Processo e Segurança. O encontro buscou apresentar as atividades da
Copercampos e onde a cooperativa está inserida, procedimentos dentro
da empresa, direitos e deveres, cuidados com a segurança nas atividades e a importância da prática do Programa D-Olho, com os fundamentos do 5S.
O Gerente Administrativo Ademir Carlesso explanou aos novos funcionários sobre a Copercampos, evolução da cooperativa e novos investimentos. Já o técnico em segurança Almir Dias de Assunção abordou o tema Segurança e a necessidade do uso de EPI’s. A Assistente
Administrativa Patricia da Silva Lesse apresentou normas, regras e direitos dos funcionários na área de Recursos Humanos. Já o Assistente de
Qualidade, Rafael Oneda apresentou os fundamentos do 5S por meio do
Programa D-Olho, projeto desenvolvido na Copercampos.

Alunos de Projeto Social da
Copercampos de Ituporanga
conquistam títulos em Copa de
Judô e Estadual em Blumenau
Os alunos do Projeto Alegria de Viver – Revelando Talentos e da
Academia Municipal Budo do Judô - Bushido de Ituporanga, participaram no dia 20 de maio, da Copa Blumenau e Estadual Sub 13
(masculino e feminino) de Judô.
Onze atletas do projeto estiveram na competição em Blumenau,
sendo que sete atletas conquistaram medalhas. Ana Laura da Silva
conquistou o 1º lugar, João Vitor Back - 1º Lugar, João Marcos Mohr
- 1º Lugar, Paulo Ricardo Teske - 1º Lugar, Julio Cesar Regueira - 2º
Lugar, Camila Farias - 2º Lugar e Luiz Augusto Lehmkuhl - 2º Lugar.
De acordo com o Sensei José Agostinho Jacomelli, que preside a
Associação Ituporanguense de Judô, a competição foi de alto nível.
“Agradeço ao Kãndi Valmir Junior, aos pais dos atletas e parabenizo
aos atletas pela dedicação e empenho nos treinos mostrando o resultado na competição com 65% de aproveitamento neste evento de
alto nível”, destacou.
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Copercampos realiza caminhada de
sensibilização por um trânsito seguro
Os funcionários da Copercampos estiveram participando no dia 27
de maio, da caminhada de sensibilização sobre os perigos no trânsito.
A ação fez parte da Campanha “Maio Amarelo – Atenção pela Vida”,
desenvolvida na cooperativa, por meio do setor de Segurança e
Medicina do Trabalho, tem apoio do Sescoop/SC e Castrans.
Na caminhada com saída da matriz da Copercampos até o
Supermercado do centro, os funcionários apresentaram informações
para que todos fiquem cientes do grave problema que é o nosso
trânsito, não apenas na questão de infraestrutura, mas principalmente
por falha humana.

Recepcionistas e atendentes dos
Supermercados recebem treinamento
No dia 29 de maio, as recepcionistas e atendentes dos
Supermercados Copercampos e que prestam serviço ao cartão
CoperClube participaram de um treinamento com a associada
Rosângela Hartmann, esposa do vice-presidente Cláudio Hartmann.
Rosângela buscou apresentar às funcionárias dicas de decoração
de embalagens e laços para presentes.

Professores que desenvolvem Programa Cooperjovem participam de curso na Copercampos

Projeto viabilizando pela cooperativa, com apoio da Ocesc e Sescoop/SC é realizado em Campos Novos.
A cultura cooperativista é disseminada na comunidade camponovense por meio do Programa Cooperjovem, viabilizado na cidade pela Copercampos. E para que os professores possam repassar
os ensinamentos aos alunos das escolas da rede municipal de ensino, diversos cursos são desenvolvidos.
No dia 31 de maio, os professores do Grupo Escolar Municipal
Jardim Bela Vista e da Escola Básica Municipal Santa Julia Billiart,
estiveram reunidos no auditório da cooperativa, para o curso “As
contribuições da cooperação nas boas práticas escolares”, com o
instrutor Lucinei Rodrigo Bohn. Já no dia 1º de junho, os professores da escola Novos Campos e GEM Waldemar Rupp participaram
do curso.
Nos encontros, foram abordados os seguintes assuntos:
Responsabilidade - valores e convivência nas relações interpessoais; Autoestima; Otimismo; Motivação e Automotivação; Doutrina
Cooperativista; Educação Cooperativa; Paradigma da Cooperação
e Pedagogia da Cooperação. O curso teve apoio da Ocesc Sescoop/SC.
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Unidades da Copercampos recebem novas pá-carregadeiras

Cinco máquinas foram adquiridas pela cooperativa para melhorar atendimento em filiais.

A Copercampos, por meio das gerencias Técnica e Insumos e
Operacional, adquiriu neste mês de maio, cinco máquinas pá-carregadeiras Randon. Os novos equipamentos serão destinados as filiais catarinenses de Correia Pinto, Coxilha Rica, Cerro Negro e Monte Carlo, além
de Barracão no Rio Grande do Sul.
Durante a terça-feira, 30 de maio, os chefes das unidades receberam
os equipamentos em Campos Novos. De acordo com o Gerente Técnico

e Insumos, Edmilson José Enderle (Chu), os investimentos nestas máquinas ultrapassam os R$ 700 mil.
“Estas pá-carregadeiras atenderão todas as áreas (recebimento, insumos e lojas) das filiais e são fundamentais para que possamos atender com agilidade os associados e clientes. É mais um investimento da
Copercampos para atender com qualidade e e rapidez a todos os produtores e clientes”, informou Chu.

Novos funcionários 22 de maio a 02 de junho.
Funcionários

Setor/Filial

Funcionários

Setor/Filial

02
03
02
01

Granja Floresta
Administrativo
Supermercado - Capinzal
Hipper Center

02
01
01
01

Supermercado - Centro
Granja Ibicuí
Loja Fraiburgo
Supermercado - Bairro Aparecida

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data
09/06
09/06
10/06
12/06
12/06
12/06
12/06
12/06
12/06
13/06
13/06
14/06
14/06
14/06
14/06
14/06
15/06
16/06
16/06
16/06
16/06
16/06
16/06
17/06

Funcionário

Setor/Filial

Junior Antonio Masiero
Paulo Antonio Zanco
Fabiano de Mattia
Claudio Eduardo dos Santos
Ederaldo Jose Ribeiro
Edinei Fernandes Oliveira
Ivuri de Oliveira
Juliana Aparecida Ferreira
Waldemar Francisco de Souza
Gilmar De Souza
Lucas Antonio Neres da Silva
Bruna Martendal
Edelvan Adriano da Fonseca
Eliel Walter Maximiliano
Luciane Zastrow
Remerson Samoel Martins
Kristian Costa Andrade
Adelino da Silva Lessa
Eliandro Patrick de Lins
Larissa Duarte
Marcelo de Rossi
Marcio Kleber Lourenco
Rita Canuto
Fabiano Santin

Armazém - Trevo Sul
Lagoa Vermelha
Granja Floresta
Armazém - Campo Belo do Sul
Armazém - Cerro Negro
Guarda - Mor
Operacional Matriz
Hipper Center
Armazém - Otacílio Costa
Armazém - Campo Belo do Sul
Armazém - Matriz
Ituporanga
Marketing
Supermercado - Centro
Supermercado - Capinzal
Armazém - Bairro Aparecida
Armazém - Otacílio Costa
Granja Ibicuí
Loja - Campo Belo do Sul
Supermercado - Bairro Aparecida
Supermercado - Centro
Logistica
Controladoria
Brunópolis

Data
17/06
17/06
17/06
17/06
18/06
18/06
18/06
18/06
18/06
19/06
19/06
19/06
20/06
20/06
21/06
21/06
21/06
21/06
22/06
22/06
22/06
22/06
22/06

Funcionário
Joziane Maria de Oliveira Couto
Junior Tadeu Camargo
Lucas Muniz Muller
Yagor Guilherme Dias
Anderson da Silva
Fabio Zanela
Jardel Zaparolli
Roseni Acacio de Souza
Valdirene Muniz do Amaral
Alderi Tadeu Padilha
Elaine Subtil Ferreira
Reginaldo Roque Norato
Igor Corona de Matos
Janete Lopes Duarte
Andre Tesser Mafioleti
Barbara Bittencourt da Silva
Marcos Andre Barbosa
Sergio Maciel
Jefferson Marcos do Amaral
Juliane da Silva Lesse
Luis Antonio Meira de Carvalho
Valdelirio de Oliveira
Vanderlei de Souza

Setor/Filial
Supermercado - Centro
Armazém - Bairro Aparecida
Supermercado - Otacílio Costa
CD Lojas
Armazém - Matriz
São José do Ouro
Sananduva
Logistica
Supermercado - Otacílio Costa
Granja dos Pinheiros
Bom Retiro
Linha Gramado
CD Supermercados
Supermercado - Capinzal
Compra de Cereais Matriz
Marketing
Loja - Campos Novos
Armazém - Matriz
Armazém - Bairro Aparecida
Supermercado - Centro
UBS - BR 470
Armazém - Matriz
Balança - Matriz
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