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A confraternização é para agradecer
Por Luiz Carlos Chiocca – Diretor Presidente da Copercampos

N

este final de semana teremos dois eventos para parabenizar os
associados e os funcionários pelo compromisso, respeito e dedicação durante todo o ano na busca pela eficiência e resultados
expressivos na Copercampos.
Estamos em um ano especial, com diversos fatores que influenciaram no crescimento da cooperativa. Mas o objetivo mais expressivo que alcançamos neste ano foi à união de todos para o sucesso
de mais uma safra. Todos os funcionários estiveram e estão com o
mesmo espírito e mesmos ideais dentro da empresa e isso é resultado de nossos treinamentos e do amor pela cooperativa.
A festa de 41 anos - a confraternização dos funcionários – é mais
um momento de agradecer a vocês trabalhadores e também as
suas famílias pelas iniciativas e ações empreendedoras neste ano de
2011 que está resultando em uma expansão de nossas atividades e
também de uma solidez ainda mais forte da empresa.
Estaremos no domingo, 11 de dezembro, reforçando este agradecimento a todos os funcionários e esperamos obter no próximo
ano, um crescimento ainda maior e assim, proporcionar momentos
únicos e especiais a todos os nossos funcionários. Nossos desafios
são ainda maiores para 2012, mas sabemos que nosso trabalho é
feito com amor, e a união da família Copercampos irá gerar lucros e
proporcionar alegria a todos nós. Mais uma vez, parabéns a todos os
funcionários da Copercampos e esperamos que todos compareçam
nesta festa que está sendo organizada para vocês e suas famílias.

Diretor Presidente Luiz Carlos Chiocca

Eventos em filiais

A

diretoria da Copercampos está realizando neste mês de dezembro, confraternizações nas unidades. Os jantares de final de
ano são coordenados pelo setor de Comunicação & Marketing e diretoria executiva.
No dia 02 de dezembro, clientes, parceiros
e associados de Fraiburgo e região foram
recepcionados no Restaurante Zezito’s. No
dia 07 de dezembro os produtores de Celso
Ramos e Vacaria tiveram um momento dedicado a confraternizar com a Copercampos.
Já no dia 10 de dezembro haverá a grande
confraternização com todos os associados e
parceiros no Parque Ambiental Ernesto Zortea em Campos Novos. Dia 13 de dezembro,
a filial de Ituporanga estará em festa e no dia
16, Criciúma receberá os diretores para confraternização de final de ano.

Cipeiros treinados para a prevenção

N

o mês de novembro, os novos componentes da Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), gestão 2011/2012
estiveram participando do curso de Prevenção de Acidentes.
Os sete funcionários obtiveram conhecimento sobre as ações
para redução de riscos de acidentes e como trabalhar na sensibilização dos funcionários para proteger a saúde do trabalhador
e garantir o sucesso no trabalho.
A Engenheira de Segurança da Copercampos Vanessa Marin
Kettenhuber coordenou o curso e destaca que a CIPA estará
atuando ainda com mais compromisso para que os índices de
acidentes diminuam, assim como os funcionários façam uso dos
Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

Nascimento

Treinamentos
Curso Líder Auditor de Sistemas de Gestão da Qualidade - De 28/11 a
02/12 – Hotel Blue Tree Towers – Caxias do Sul – RS
Participante: Cristian Rodrigo Venturin
Palestra de Sensibilização para Implementação das Boas Práticas de
Fabricação - Dia 30 de novembro - Auditório da Indústria de Rações
Participantes: Funcionários da Indústria de Rações
Seminário Arquivamento de Atos de Cooperativas - Dia 02 de
dezembro – Chapecó – SC
Participante: Alessandra A. Fagundes Sartor
Reunião de Orientações para a realização de Atividades Delegadas
em 2012 (Sescoop) - Dia 05 de dezembro – Florianópolis – SC
Participantes: Luciane M. B. Antunes e Carolini Berlanda.

Dicas do CoperAção -

Para o motociclista, a preferencial é a vida!
Ronaldo Antunes Júnior

O

funcionário da Unidade de Beneficiamento de Sementes (UBS
– Matriz) Ronaldo Antunes está com cheirinho de bebê em sua
casa. No dia 20 de novembro, sua esposa Patrícia Garcia deu a luz
ao terceiro filho do casal.
Ronaldo Antunes Júnior (na foto), nasceu com 3,815kg às
10h35min no Hospital Dr. José Athanásio de Campos Novos.
Parabéns a toda família e muita saúde ao pequeno grande Júnior.

Datas comemorativas
Dezembro
8 • Dia Nacional da Família
Dia da Justiça
8 • Dia do Cronista Esportivo
8 • Dia Mundial da
Imaculada Conceição
9 • Dia do Fonoaudiólogo
Dia da Criança Defeituosa
9 • Dia do Alcoólatra Recuperado
10 • Dia Internacional
dos Direitos Humanos
10 • Dia Universal do Palhaço
10 • Dia Internacional
dos Povos Indígenas
11 • Dia do Arquiteto

11 • Dia do Engenheiro
Dia do Agrônomo
Dia do Agrimensor
13 • Dia do Lapidador
Dia de Santa Luzia
13 • Dia do Engenheiro Avaliador
e Perito de Engenharia
15 • Dia do Jardineiro / Dia do Jornaleiro
16 • Dia do Teatro Amador
Dia do Reservista
19 • Dia do Atleta Profissional
20 • Dia do Mecânico
21 • Dia do Atleta
22 • Início do verão

1° Pilote equipado Sempre!
2° O pedestre tem a preferência sempre! Mesmo fora da faixa
de segurança.
3° Só ultrapasse onde é permitido e sempre pela esquerda.
4° Nunca transite no acostamento, calçadas ou canteiros divisores da pista.
5° Mantenha a velocidade regulamentada para a via, andar
mais rápido ou mais devagar pode provocar acidentes.
6° Verifique se tem combustível suficiente antes de iniciar o percurso.
7° Preste atenção no trânsito ao seu redor e use os espelhos
retrovisores sempre, cuidado maior ao virar.
8° Antes de pilotar confira os pneus, freios e luzes.
9° Seu estado emocional é muito importante, não pilote se estiver irritado, ansioso ou embriagado.
10° Guie suavemente, sem arrancadas ou freadas bruscas.
11° Sinalize com antecedência sempre que for ultrapassar, trocar de pista ou virar, use os piscas e braços.
12° Treine a pilotagem com o garupa para não ter surpresas.
13° Use o farol aceso sempre!
14° Procure ver e ser visto pelo condutor à frente.
15° Mantenha a distância regulamentar do veículo à frente, geralmente 30 metros.
16° Ocupe o mesmo espaço de um automóvel na via, evite
costurar com o trânsito em movimento.
17° Muito cuidado ao pilotar na chuva ou com piso molhado
dobre a distância de frenagem.
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Copercampos recebe Prêmio Empreendedor José Paschoal Baggio

A

s filiais da Copercampos de Campo Belo do Sul e Curitibanos
são destaques na região serrana em arrecadação de Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS)
adicionado.
Para homenagear estas empresas que trabalham para o crescimento da região, o Jornal Correio Lageano organizou em 1999 o
primeiro prêmio, que marcou os 60 anos de atuação do período
informativo na região.
O prêmio criado pelo diretor do Correio Lageano José Paschoal
Baggio teve nesta 13ª edição, cinquenta empresas homenageadas
pela arrecadação de ICMS e cinco pela ação no âmbito social e
econômico.
Os chefes das unidades da Copercampos de Campo Belo do
Sul, Engenheiro Agrônomo Jocelito Mattos e o chefe da unidade de

Curitibanos, Engenheiro Agrônomo Valdir Emídio dos Santos estiveram representando a Copercampos na cerimônia no Clube Caça
e Tiro de Lages.
Para Jocelito Mattos, que neste ano recebeu o prêmio, o Jornal
Correio Lageano incentiva o empreendedorismo e o desenvolvimento
da Serra Catarinense. “Este reconhecimento é mais uma ferramenta
para que as empresas atuem para o crescimento econômico e sustentável da região serrana. A Copercampos é a empresa com maior
arrecadação de ICMS em Campo Belo do Sul e em Curitibanos ocupa
a segunda posição no ranking e este compromisso dos agricultores
associados e clientes em adquirir produtos legais e com notas é também reconhecido com o Prêmio Empreendedor”, comenta Mattos.
* Com informações do Jornal Correio Lageano
crédito da Foto: Correio Lageano

Momento de descontração
e lembranças

O

funcionário da Manutenção, Carlos Lamberto da Costa, conhecido como Pequeno relembrou os tempos de criança no horário
de descanso após o trabalho na filial 45 – Ituporanga. No balanço,
Pequeno se divertiu e o registro ficou através desta imagem.
Se você tem alguma fotografia de um colega em um momento de
descontração, envie para o setor de Comunicação e Marketing ou
através do e-mail: comunicacao@copercampos.com.br

Campos Novos ocupa a 62ª posição no ranking nacional dos
municípios com maiores PIBs Agropecuários

O

Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE) realizou
um levantamento para identificar os 100 maiores Produtos
Internos Brutos (PIB) do setor agropecuário brasileiro. Somente os
100 municípios que mais possuem valor adicionado bruto somam
R$ 26,4 bilhões, valor que caso representasse de apenas uma cidade, seria o 18º PIB do Brasil e superior ao encontrado em municípios como Vitória, Recife, Belém e Florianópolis, por exemplo.

O município de Campos Novos é o único do estado catarinense
que figura entre os 100 maiores PIBs nesta lista na 62ª posição.
Com valor adicionado bruto da agropecuária de R$ 197.740 milhões a cidade conhecida como celeiro catarinense tem se desenvolvido graças à tecnologia e a eficiência dos produtores agropecuários.

Informativo Interno Copercampos

Integração para o melhor atendimento e crescimento cooperativista

N

o dia 29 de novembro, mais uma etapa do Programa de
Integração foi realizada. Novos funcionários das filiais da
Copercampos e muitos funcionários com anos de empresa participaram desta etapa indispensável na busca pela qualidade e eficiência funcional e empresarial.
O setor de Recursos Humanos, através da coordenadora do
Programa de Integração, psicóloga Neila Marta Dutra Nunes apresentou um panorama do que é a cooperativa e suas ações para
promoção do crescimento cooperativista e também de valorização

dos associados e funcionários.
O gerente Administrativo Ademir Carlesso (Mila) fez a abertura
do evento e destacou os resultados obtidos neste ano de 2011 na
empresa. Mila enfatizou também sobre a necessidade de conhecer
os princípios e ideais do cooperativismo, para que todos trabalhem
com o mesmo pensamento e desenvolvam a Copercampos. “Nós
funcionários buscamos a eficiência no trabalho e com os treinamentos estamos nos qualificando e melhorando nossas condições
para atender melhor nossos clientes e associados”, ressaltou.

Novos funcionários de 21 de novembro a 05 de dezembro
Novos Funcionários

Filial

Novos Funcionários

Filial

Alex Rodrigues dos Santos
Eliton Vargas		
Elocir Aparecida Batista Lemos
João Batista de Souza
Joriel Ribeiro		
Lucas Antonio Camargo

Encruzilhada
Granja dos Pinheiros
Brunópolis
Granja Floresta
UBS - Trevo Sul
Supermercado

Marino Abilio RUC
Maristela da Silva Goedert
Nilso de Sá		
Paulo Sérgio Nunes
Valdelirio de Oliveira

Armazém – Matriz
Ituporanga
Supermercado
Granja Floresta
Armazém - Matriz

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

08/12
08/12
09/12
09/12
09/12
09/12
09/12
10/12
10/12
10/12
10/12
12/12
12/12
12/12
12/12

Funcionário

Antônio Ivanderlei Francioni
Tiago Tonholi dos Santos
Benedetto Candido Zandoná
Dirceu José Kaiper
Elson Junior Pacheco Chaves
Rudivan da Silva
Volnei Rogério Depiné
Maiara Terezinha Camargo
Marcelo Fidêncio Cavichon
Neri Vencão
Ronaldo Antunes
César Ricardo de Oliveira
Neila Marta Dutra Nunes
Paulo César Marcon
Ricardo Saurin

Filial

Industria de Fertilizantes
Comercial - Matriz
Loja Agropecuária - Matriz
UBS - Matriz
Campo Belo do Sul
Encruzilhada
Otacílio Costa
Supermercado
Supermercado
Armazém - Curitibanos
UBS - Matriz
Posto de Combustíveis
Recursos Humanos
UBS - Matriz
Operacional - Matriz

Data
12/12
14/12
14/12
15/12
16/12
17/12
18/12
18/12
19/12
19/12
19/12
20/12
20/12
20/12
21/12

Funcionário

Sergio Eduardo de Oliveira
Carlinhos Caetano Zanchett
Claudinei Pilloneto
Ivan José Siqueira
Eder Ribeiro da Silva
José Alci Borges
Claudemir Aguiar
Lucia Mendes
Elcio Teske Duarte
Marcio Walther Machado
Rudier Antônio Siqueira
Carlos Eduardo Danielewicz
Domingos Marcos do Amaral
Jean Claudinei Franzen
Alexandro Antunes dos Santos

Filial

Posto de Combustíveis
Anita Garibaldi
Supermercado
Guarda - Mor
Armazém – Bairro Aparecida
Granja Ibicuí
Posto de Combustíveis
Supermercado
Supermercado
Granja Floresta
Guarda- Mor
Supermercado
Armazém - Bairro Aparecida
Manutenção - Matriz
Anita Garibaldi
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