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Nota oficial do diretor presidente da Copercampos Luiz Carlos Chiocca sobre a Unidade
de Processamento de Suínos à imprensa, funcionários e à comunidade camponovense

Frigorífico em Campos Novos:
Um Sonho Realizado

Diretor Presidente da Copercampos Luiz Carlos Chiocca

A

Copercampos é resultado da coragem e da força dos 100 agropecuaristas que criaram esta cooperativa há mais de 40 anos. Já em 1970
a cooperativa iniciou os investimentos no município com a construção de
um silo para inicialmente armazenar trigo e um pequeno escritório para
a administração. Hoje a diretoria da Copercampos parabeniza seus associados pela coragem em continuar a investir no município de Campos
Novos com a construção do frigorífico.
Em 2007 a cooperativa buscou novas alternativas com o objetivo de contribuir para o crescimento da região. Os questionamentos surgiram em muitos
momentos: no que investir? O que traria melhor retorno ao município? Como
beneficiar a comunidade? Qual a viabilidade do investimento? Foram muitas as
reuniões antes de tomar a decisão de construir a unidade para abate de suínos.
A coragem em investir em uma indústria sem possuir uma marca conhecida no ramo frigorífico era um desafio, mas não impediu a diretoria
de seguir em frente.
A decisão pela construção do frigorífico foi tomada com base em diversos
aspectos dentre os quais a agregação de valor ao milho produzido no município através de sua utilização na Indústria de Rações da Copercampos e
de outras do município, e consequentemente agregação de valor ao suíno.
Além disso, outro objetivo da Copercampos foi de oferecer mais empregos
a população, e com o investimento serão gerados mais de mil empregos
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diretos, além dos indiretos na área de transportes, comércio, serviços, etc.
Para Campos Novos a construção desta indústria é de suma importância para divulgação do município no país e no exterior, pois o frigorífico
construído pela Copercampos é considerado no momento o mais moderno do Brasil e segundo técnicos de órgãos governamentais fiscalizadores
é provável que as missões internacionais que visitarem o país sejam direcionadas para o frigorífico em Campos Novos.
As empresas frigoríficas ou qualquer outra indústria dificilmente escolheriam Campos Novos para instalação de um empreendimento deste
porte, e a Copercampos acreditando no sucesso do investimento trouxe
este benefício ao município. Mesmo deixando de administrar o frigorífico
a cooperativa está proporcionando a Campos Novos e região a oportunidade de crescimento em todos os aspectos.
A região e o município de Campos Novos terão duas épocas: uma antes
e outra depois da instalação do frigorífico. Haverá geração de emprego e
renda e os administradores municipais e estaduais irão se preparar para
acompanhar este desenvolvimento, pois o empreendimento possibilitará
um retorno em tributos. Para os associados da Copercampos o frigorífico
favorece o consumo de milho e suínos, proporcionando liquidez no mercado, além de promover valorização patrimonial dos bens dos associados
e de toda comunidade local.

Atletas de xadrez da Copercampos conquistam
reconhecimento em Torneio da Unoesc

N

o sábado, 03 de setembro, a Unoesc – Campus Aproximado
de Campos Novos realizou o 1º Torneio de Xadrez Rápido. O
evento contou com aproximadamente 80 enxadristas da região e a
Escolinha de Xadrez da Copercampos conquistou bons resultados
na competição.

Cinco atletas que praticam a modalidade através do projeto da
cooperativa obtiveram a primeira colocação em suas categorias.
Na categoria sub 10, o aluno Roni Sanguanini foi o campeão. Já na
sub 12, Anderson Morone de Souza Marques foi o campeão. Na
categoria sub 14 Alessandro Dall’oglio foi o vitorioso. Luis Felipe
Canônica foi o primeiro colocado na categoria sub 16 e Lucimara
Garipuna venceu na categoria sub 16 feminino.
De acordo com o professor de Xadrez da Escolinha de Xadrez
da Copercampos Jorge Futigami, 25 atletas da cooperativa participaram da competição. Os vencedores do 1º Torneio de Xadrez
Rápido da Unoesc ganharam além de troféus e medalhas, tabuleiro
e um jogo de xadrez. No dia 17 de setembro, a Escolinha de Xadrez
Copercampos participará do torneio de Xadrez de Lacerdópolis.
Na segunda-feira, 05 de setembro, o diretor presidente da
Copercampos Luiz Carlos Chiocca e o presidente da Associação
Atlética Copercampos Nelson Carafa (Nelsinho), estiveram recebendo os atletas campeões na Copercampos. Chiocca destacou
a formação social do projeto que é reconhecido também através
das conquistas em campeonatos. “Nosso objetivo é apresentar um
novo mundo as crianças e as conquistas como essas destes cinco
atletas são mais uma forma de incentivo aos outros participantes
do projeto que estimula o conhecimento”, enfatizou.

Aposentadoria: Tempo de contribuição pode aumentar

O

s ministérios da Previdência e da Fazenda discutem ajustes na
aposentadoria do setor privado. Entre as mudanças em análise,
o tempo de contribuição para requerer o benefício passaria de 35 anos
para 42 anos, no caso dos homens, e de 30 anos para 37 anos, no caso
das mulheres. Ambos sem idade média. As informações foram publicadas na coluna da jornalista Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo.
O ministro da previdência Garibaldi Alves estuda uma forma de
substituir as regras para o cálculo da aposentadoria em substituição
ao fator previdenciário – método atual para calcular o valor das aposentadorias que leva em conta a alíquota de contribuição, a idade do
trabalhador, o tempo de contribuição à Previdência Social e a expectativa de sobrevida do assegurado – cuja extinção deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional em setembro. O problema é que, em

grande parte dos casos, o fator previdenciário acaba fazendo com
que o valor dos pagamentos seja menor que o esperado.
O governo discute outras propostas para resolver o que colocar
no lugar do fator previdenciário como instituir idade mínima para
receber benefícios de 63 anos para mulheres e 65 para homens, ou
ainda, implementar o modelo 85/95, em que o benefício é concedido quando a soma da idade e do tempo de contribuição do segurado for igual a 85, no caso das mulheres, e 95, no caso dos homens.
De acordo com informações do ministério da Previdência, todas as
propostas ainda estão sendo avaliadas e a discussão ainda está no
nível técnico, ou seja, ainda deve percorrer um longo caminho antes
de se tornar um projeto de fato, e ser levado à Câmara e ao Senado.
Fonte: Revista Veja

Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho – SIPAT
Concurso de Paródias
Você funcionário têm mais uma chance de exercitar a sua veia
cômica musical na Copercampos.
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA estará
realizando na Semana SIPAT um concurso de Paródias. Para participar é necessário:
1. Escolher uma canção de sua preferência para servir de base na
troca da letra da música para a formação da paródia.
2. Transforme a letra da música.
3. Obrigatoriamente na letra da música, e nela deverá conter
as seguintes palavras: trabalho, sapatão, segurança, acidente,
SIPAT, Copercampos.
4. Você poderá formar grupos com número de participantes ilimitados para concorrer, envolvendo o seu setor ou com colegas de
outros setores.
5. As paródias com a letra e a música usada, deverão ser
apresentadas por escrito junto a Secretaria da CIPA, com Izabel
(Suinocultura) até a data de 16/09/2011, bem como um e-mail para
a informação dos resultados.

6. Junto com a letra também deverá estar escrito como o grupo
planejou a apresentação.
7. No dia 22/09/2011 vamos ter a apresentação das paródias inscritas, a ser realizada na AACC - Associação Atlética Copercampos,
às 19 horas. Todos se apresentarão para a avaliação.
8. Serão classificadas 4 paródias.
9. A premiação para os participantes será a seguinte:
• Quarto lugar - 1 suíno.
• Terceiro lugar - 1 simulador de caminhada.
• Segundo lugar - 1 bicicleta 18 marchas.
• Primeiro lugar - 1 bicicleta elétrica.
10. A CIPA está acreditando que este será um momento bastante
especial, pois, os funcionários da cooperativa poderão expressar
sua criatividade através desta atividade, tendo premiado a iniciativa
de participação individual ou dos grupos. Acreditamos nos talentos
que temos dentro da empresa e acreditamos também que esta venha a ser uma das atividades de maior sucesso da semana SIPAT.
Esperamos a sua inscrição!
E vamos participar! Diretoria da CIPA
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Suinocultura tem pesquisa de satisfação realizada

O

Programa de Qualidade da Copercampos realizou no dia 29 de
agosto, uma reunião com o setor de Suinocultura para apresentar os resultados da Pesquisa de Satisfação de Clientes realizada neste
mês de agosto com clientes e associados terminadores da cooperativa.
O coordenador do Programa, Cristian Rodrigo Venturin ressalta que a pesquisa é uma exigência do programa e será realizada
com outros setores que serão auditados pela ISO. “Realizamos estas pesquisas e apresentamos hoje as ocorrências para que toda a
agroindústria possa conferir como estão sendo desenvolvidas as atividades a fim de obter melhores resultados na área. Efetuamos tam-

bém um plano de ações para obter respostas e diagnosticar oportunidade para obter a excelência na suinocultura”, destaca Venturin.
Segundo a coordenação da Qualidade, o setor apresenta bons
índices de satisfação e possíveis melhorias já foram apresentadas.
Para o Gerente Agroindustrial Lúcio Marsal Rosa de Almeida, o setor
tem cumprido seu dever, porém, toda a dedicação apresentada até
hoje, deve ser ainda maior para que se possa obter melhores índices
de produtividade e a conquista dos clientes.
“O que observamos com esta pesquisa é que o setor de suinocultura está em crescimento e isso é resultado do profissionalismo
de nossos funcionários e técnicos. Desde a produção de rações na
indústria, passando pela terminação de suínos e a gerência, devemos estar atentos às oportunidades e salientamos sempre que o
mercado e o preço dos suínos não dependem de nós, mas o que é
de nossa responsabilidade desenvolver com dedicação. Melhorias
sempre serão feitas para minimizar ao máximo os problemas impostos pelo mercado e estes resultados da pesquisa, com média acima
de 8 (de bom para ótimo) são fruto do profissionalismo de nossos
funcionários”, enfatiza Lúcio.

Dicas de trânsito
- Não usar o celular ou fumar enquanto dirigir;
- Não transportar passageiro em veículo de carga.;
- É dever de todos que estiverem no veículo usar o cinto de segurança.

Para Motoristas
- Não misturar álcool com direção;
- Dirigir com os documentos de habilitação e do veículo em dia;
- Respeitar a sinalização e o guarda de trânsito;
- Respeitar o pedestre e a faixa de segurança;
- Não exceder a velocidade permitida para a via;
- Não praticar “pegas”;
- Transportar crianças com menos de 10 anos no banco traseiro com
uso de cadeirinha;

Dicas para Motociclistas
- Verifique a validade da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e do licenciamento anual do veículo. Ambos são documentos de porte obrigatório;
- O capacete além de ser equipamento obrigatório de segurança protege a região craniana e maxilar do condutor e da garupa;
- Observe o prazo da validade do capacete e se tem selo do INMETRO;
- Segure o guidom com ambas as mãos, salvo eventualmente para indicações de segurança;
- Evite o excesso de velocidade e mantenha distância de segurança
lateral e frontal entre o seu veículo e os demais;
- Nunca dirija com sono, cansado ou sob efeito de bebidas alcoólicas;
- O estacionamento será feito em posição perpendicular à guia da calçada (meio fio) e junto a ela, salvo quando houver sinalização que determine outra condição;
- Respeitar a sinalização e o agente/guarda de trânsito;
- Não ultrapassar o limite de velocidade;
- Não costure entre os demais veículos;
- Pilote a moto sempre com o farol aceso, inclusive de dia.

Copercampos vence e se classifica para a próxima fase da Taça Rádio Cultura de Futsal

O

confronto de sábado, 03 de setembro, foi difícil, mas a equipe
da Copercampos mostrou determinação e venceu a equipe de

Ibiam por 5 a 4. A partida realizada no Ginásio Municipal Humberto
Calgaro contou com grande público e com a presença de muitos
funcionários da cooperativa, entre eles o chefe da Filial 46 – Guarda-Mor Sérgio Schussler e o chefe da Unidade de Beneficiamento de
Sementes (UBS) Dirceu José Kaiper.
Mesmo jogando com alguns desfalques, a equipe da Copercampos
demonstrou disposição para vencer. A equipe de Ibiam demonstrou
que estava disposta a vencer, mas com mais uma excelente apresentação do ala Pipo, camisa 10 da Copercampos, a equipe comandada pelo técnico Ilceu Luiz Machado (Coutinho), venceu e está
classificada para a terceira fase da competição regional.
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Programa de Integração

O

setor de Recursos Humanos, através da psicóloga Neila Marta Dutra Nunes realizou no dia 30 de
agosto, no auditório do Departamento Administrativo,
mais uma etapa do Programa de Integração.
Novos funcionários e também funcionários com
algum tempo de exercício dentro da Copercampos
estiveram participando do evento que faz parte dos
processos estabelecidos pela norma ISO 9001.
Na abertura do encontro o gerente administrativo Ademir Carlesso destacou que está etapa dentro da cooperativa é fundamental para o conhecimento do que é o cooperativismo e os princípios
da Copercampos e isso refletirá consequentemente
em uma melhor execução das atividades dentro da
empresa.
O controler Nelson Carafa, Técnico em Segurança
do Trabalho Gustavo Alberto Gonçalves e o coordenador do Programa de Qualidade Cristian Rodrigo
Venturin também participaram do programa.

Participantes do Programa de Integração

Datas comemorativas
Setembro
08 • Dia Internacional da Alfabetização
09 • Dia do Administrador
09 • Dia do Médico Veterinário
09 • Dia da Velocidade
10 • Fundação do 1º Jornal do Brasil
14 • Dia da Cruz
14 • Dia do Frevo

15 • Dia do Cliente
16 • Dia Internacional para a Preservação
da Camada de Ozônio
17 • Dia da Compreensão Mundial
18 • Dia dos Símbolos Nacionais
19 • Dia Mundial de Limpeza da Água
19 • Dia do Teatro

20 • Dia do Funcionário Municipal
20 • Dia do Gaúcho
21 • Dia da Árvore
21 • Dia do Fazendeiro
21 • Dia da Luta Nacional das Pessoas
com Deficiências
22 • Data da Juventude do Brasil

Novos funcionários de 19 de agosto a 05 de setembro
Novos Funcionários

Filial

Novos Funcionários

Filial

Adriano José Damann
Anderson Lourenço da Silva
Antonio Varela Dias
Claudemir de Godoi
Edson Júnior Oliveira da Silva
Evandro Luiz Santin
Guilherme Leite de Godoy
Jair Araújo		
Leandro Pereira da Silva
Leocir Godinho		

Ituporanga
Loja Agropecuária - Curitibanos
Granja Floresta
Indústria de Fertilizantes
Loja Agropecuária - Matriz
Granja Ibicuí
Departamento de Suinocultura
Armazém - Matriz
Loja Agropecuária - Curitibanos
UBS - Trevo Sul

Mariuza Moreira da Silva
Nathan Luiz Salmória
Osmar de Lis		
Paulo Pinto		
Priscila Probst		
Silmara de Fátima da Luz
Silvana Aparecida Ferreira da Luiz
Valdecir Rodrigues Lisboa
Volnei Ezequiel Walter

Supermercado
Supermercado
UBS - Trevo Sul
Granja Ibicuí
Ituporanga
Granja Ibicuí
Granja Ibicuí
Armazém - Matriz
Armazém - Matriz

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Filial

Data

Funcionário

Filial

09/09
11/09
11/09
12/09
12/09
13/09
13/09
14/09
14/09
14/09
14/09
15/09
15/09
15/09

Ezequiel Gomes de Amorim
Candido Emiliano Pereira
Maristela dos Santos
Adélio Camargo Dutra
Antônio Jucemir Paganini
Edson Junior Oliveira da Silva
Giliardi Moraes
Alisson Raisel Fernandes
Anderson de Brito
Juacir dos Santos
Maycon Carlos Martinazzo
Ariane Ronchi Barbarote
João Adori de Sordi
Marcos André Paggi

Transporte e Logística
Granja Ibicuí
Supermercado
Indústria de Fertilizantes
Supermercado
Loja Agropecuária - Matriz
UBS – Matriz
Jovem Aprendiz
Transporte e Logística
Indústria de Rações
Supermercado
Administrativo
Granja Floresta
Departamento Técnico

16/09
16/09
17/09
18/09
18/09
18/09
19/09
19/09
19/09
20/09
21/09
21/09
22/09

Josieli da Silva Pereira
Renata Cristina Wagner
Adriane Hilger
José da Silva
José Joacir Meira de Chaves
Tatiani Aparecida Pereira
Antônio Carlos Ribeiro dos Santos
Rodrigo Juliano Guimarães
Simer Tesser
Jacedir Pasinato
Arvini Chagas de Morais
Ronei Luiz Fachin
José Marcos Murer

Granja dos Pinheiros
Recursos Humanos
Supermercado
Armazém – Bairro Aparecida
Granja Floresta
Supermercado
Granja Floresta
Campo Demonstrativo
UBS - Matriz
São José do Ouro
Granja Floresta
Financeiro
Transporte e Logística
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