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Campanha pela

VIDA

Aproximadamente 100 funcionários realizaram a doação de sangue

A

campanha de Doação de Sangue realizada pela Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da Copercampos atraiu muitos solidários à Associação Atlética Copercampos
(AACC) na quinta-feira, 25 de março.
A coleta feita por funcionários do Hemosc de Joaçaba oferece
segurança e qualidade ao projeto da CIPA. A doação de sangue

não traz nenhum risco à saúde. Se você não participou deste
evento, é possível participar desta campanha pela vida. Durante
o ano, são realizadas campanhas na cidade e na Copercampos
também, ao menos duas vezes ao ano. Para doar a pessoa precisa ter idade entre 18 e 65 anos, com peso acima de 50 kg e estar
em boas condições de saúde.

Quem sou e o que faço?

Chefe do Setor de Suinocultura Claudemir Moretto

N

a próxima semana (16/04), o funcionário que você conhece
hoje através do CoperAção estará completando 11 anos de
Copercampos.
Desde quando começou a trabalhar na cooperativa, Claudemir
Moretto buscou o crescimento pessoal e profissional. Em 1999,
Moretto executava atividades na Granja Ibicuí, com trabalhos no
escritório e em 2004, ano de implantação da Granja Floresta – Filial
41, o funcionário foi transferido para exercer atividades como auxiliar de escritório na nova filial da empresa.
Já em 2008, Moretto foi convidado pela gerência da área, para

Sescoop realiza visita
a Copercampos

trabalhar no Departamento de Suinocultura, setor onde está até
hoje, é que é responsável pelo controle e faturamento de todas
as granjas e Indústria de Rações Copercampos. Como Chefe do
Setor, Claudemir Moretto realiza a compra de matérias primas para
a Indústria de Rações, controle do faturamento, produção e fechamentos das unidades da suinocultura.
Neste ano, o funcionário também assumiu a vice-presidência da
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), onde busca
com os colegas de Copercampos, formas de sensibilizar e trazer ao
conhecimento dos outros funcionários, métodos preventivos para
evitar acidentes de trabalho.
Para Moretto, trabalhar na Copercampos transforma a pessoa. “É
uma grande satisfação trabalhar em uma empresa que se transforma em uma família. A preocupação de todos da Copercampos
com o bem-estar do funcionário, além do trabalho para proporcionar segurança tanto para você, como para sua família através da
assistência médica e odontológico é algo que merece destaque e
gratidão”, ressalta Claudemir Moretto.
Claudemir Moretto, 42 anos, é natural de Campos Novos, casado com
Rosângela Fagundes Fonseca e tem dois filhos: Felipe e Débora.

Chefes de unidades
participam de Reunião Geral

Alunos da Escolinha de Xadrez Copercampos, instrutores do projeto,
funcionária do Sescoop e o Presidente da AACC Nelson Carafa

N

os dias 25 e 26 de março, a funcionária do Sescoop Patrícia
de Souza esteve visitando a Copercampos e conhecendo
um pouco mais dos trabalhos desenvolvidos pela cooperativa.
Na Escola Municipal Novos Campos, alunos da Escolinha de
Xadrez mostraram um pouco do conhecimento adquirido durante as aulas. O Presidente da Associação Atlética Copercampos
(AACC), Nelson Carafa (Nelsinho), e os instrutores do projeto estiveram acompanhando a profissional do Sescoop.

Treinamento
• 24/03 - Segunda Academia de Trigo (Syngenta)
Participantes: Fabio Ceni, Marcos Camargo e Elias Titton. Ita/SC.
• 24 e 25/03 - Curso Gestão Financeira para Cooperativas
Participante: Fabiani Perdoncini. Florianópolis/SC
• 08 e 09/04 - Curso para Atendentes e Telefonistas de Cooperativas
Participante: Celamira Ferreira Terrez. Florianópolis/SC

Presidente da Copercampos esteve participando da abertura do encontro

D

urante o dia 25 de março, os chefes das unidades da Copercampos estiveram reunidos para debater o andamento dos
trabalhos nas filiais e setores da cooperativa.
O presidente Luiz Carlos Chiocca esteve participando da abertura do encontro e afirmou que em todas as filiais é preciso vender
com segurança. “Queremos neste ano ter resultados significativos nas vendas, porém com responsabilidade e segurança. A
garantia na venda é necessária e em todos os setores teremos
que ter atenção e compromisso”, destacou Chiocca.
Durante o encontro, os chefes de todas unidades revisaram os planejamentos e apresentaram propostas para execução dos trabalhos.
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Conheça os setores da Copercampos - Departamento Comercial
Marcelo Fidêncio Cavichon

Cidenei José e Sá (gerente comercial), João Vicente Cardoso, Rosnei Alberto Soder
(assessor comercial), Vera Lúcia Lucietti (responsável pelo setor) e Paulo Lopes

E

m contato direto com os produtores associados e filiais que
recebem cereiais, o Departamento Comercial conta com
quatro funcionários, diretor executivo Clebi Renato Dias, gerente
comercial Cidenei José e Sá, que executam atividades de comercialização de cereais e assessoria comercial, com informações de
preços e suporte para compra e venda dos produtos.
Desde a entrada de produtos na Copercampos, os funcionários do
setor executam a conferência de notas de todas as filiais que recebem cereais e encaminham para o setor de contabilidade. Além
disso, o Departamento Comercial realiza a compra e venda de cereais e produtos e atende os produtores associados e clientes.
Para maior agilidade e responsabilidade, o setor está em contato

Reuniões individualizadas
serão realizadas neste mês

D

urante a próxima semana (13 a 16 de março), os funcionários das filiais da Copercampos terão reuniões especificas
sobre o orçamento para o ano, analises de resultados e expectativas de vendas, além de explanações sobre recursos humanos,
treinamentos e as comemorações dos 40 anos da cooperativa.
O encontro servirá para informar e também fortalecer o trabalho entre
os funcionários para que a Copercampos se desenvolva. No dia 13
de março, as filiais de Curitibanos e Frei Rogério estarão em reunião
na matriz. Já no dia 14/04, as unidades de Campo Belo do Sul e Anita
Garibaldi participam do encontro. No dia 15/04 é a vez dos funcionários de Fraiburgo e Brunópolis e no dia 16/04, a Loja Agropecuária da
Matriz, Filial de Rio do Sul e Barracão estarão em reunião.

Falcão da Copercampos?

O

Marcelo Fidêncio
Cavichon

funcionário da Filial 06 – Supermercado
Copercampos, Marcelo Fidêncio Cavichon se produziu para uma festa e os amigos
enviaram a fotografia para o CoperAção.
Os amigos e colegas acreditam que Marcelo
é o Falcão da cooperativa. A flor característica do cantor e o estilo peculiar transformaram o funcionário da Copercampos em sósia
do astro cearense. Se seu colega é parecido
com algum famoso ou foi registrado em alguma cena diferente, envie a fotografia para o
e-mail:comunicacao@copercampos.com.br
e colabore com o seu informativo.

com os setores operacional e financeiro durante todo o processo.
Diariamente, os produtores buscam no departamento, documentação para financiamentos ou realizam consulta de saldo de seus
produtos depositados nos armazéns da Copercampos. O setor
emite relatórios de aquisição e venda de cereais diariamente para
a direção e mensalmente para empresas parceiras e contabilidade.
As 13 filiais que recebem produtos necessitam de informações de
preços dos produtos e é o setor comercial que fornece esses dados. Os acertos de sementes próprias e também a bonificação de
sementes da Copercampos são atividades executadas pelo setor.
É pelo Departamento Comercial que são realizadas às transferências
portuárias, compra e venda de produtos, além de acompanhamento
quanto a importações e exportações, encaminhamento, direcionamento e monitoramento dos produtos
dos clientes e associados para fornecedores e avaliações de novos fornecedores são atividades de mais este setor
fundamental para o desenvolvimento da
Copercampos que você conhece através do Informativo Interno.
Diretor executivo Clebi Renato Dias

Confira os resultados
da auditoria do D-Olho

O

desenvolvimento da Copercampos se dá com o trabalho
e a dedicação dos funcionários em executar as atividades
com responsabilidade e organização. Durante os dias 23 a 26
de março, foram realizadas as auditorias do Programa D-Olho.
De acordo com o coordenador do Programa de Qualidade na
Copercampos Cristian Venturin, a primeira auditoria do ano,
em relação à auditoria passada está apresentando evolução.
“Como vimos em relação à auditoria passada na maioria dos
setores houve uma evolução mostrando assim que os funcionários estão empenhados para melhoria do seu setor. Nossa
media geral que antes era de 7,8 passou para 8,3 onde o nível
da nota é de “muito bom” mostrando assim a melhoria no programa”, ressalta Cristian.
Segundo Cristian, as notas dos setores estão se aproximando cada
vez mais e é preciso que os funcionários tenham atenção diária
quanto ao programa, pois poderá haver muitas mudanças de posições no ranking. Confira os 10 primeiros colocados no ranking:
Posição
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Setor
Filial 50 - Granja dos Pinheiros
Laboratório de Análise de Semente
Financeiro
Filial 21 - Indústria de Rações
Filial 40 - Encruzilhada
Filial 41 - Granja Floresta
Vendas
ADM II - Chiocca
Manutenção Matriz
ADM I - Mila

Nota
9,8
9,7
9,7
9,7
9,5
9,3
9,2
9,0
9,0
8,9
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Participações em exposições

D

Funcionários da Copercampos, acompanhados do Prefeito Municipal
de Campos Novos Vilibaldo Erich Schmid, vice-prefeito Jairo Luft e
Deputado Estadual Romildo Titon na Festa de 129 de Campos Novos

urante estes meses de março, abril e maio, a Copercampos
estará participando de várias exposições em toda a região de
abrangência da Copercampos.
Divulgar a cooperativa, suas atividades e a dedicação dos funcionários para o sucesso da empresa são objetivos fundamentais
da presença da Copercampos nos eventos. Durante esta semana
(06 a 11 de abril), a Copercampos está presente na 19ª Festa Nacional da Cebola, em Ituporanga. Nos dias 27 e 28 de março, a
Copercampos participou das festividades em comemoração aos
129 anos do município de Campos Novos.

Encontro de Mulheres será realizado segunda-feira (12/04)

A

participação das mulheres está sendo gratificante e
agregando valor ao trabalho de todos na Copercampos. Na próxima segunda-feira (12/04), será realizado na

matriz, mais um encontro que busca fortalecer o cooperativismo, além de promover integração entre as esposas
dos associados.

Novos funcionários 24/03 a 05/04
Funcionário

Filial

Funcionário

Filial

Adão Francisco Correia Ribeiro
Amilton Nunes		
Anderson Cordeiro Muniz
Antonio Carlos dos Santos
Eliseu Gonçalves
Fernando de Oliveira
Geovane dos Santos Alves
Gilvana Aparecida Coito
Jan Carlos Leria
Jhon Leno Cordeiro Antunes
João Luiz Alves Madruga
Joelson Andress Correa
Leonardo Pinheiro Machado
Lindomar Walter

Armazém – Trevo Sul
Armazém - Brunópolis
Armazém - Matriz
Armazém – Guarda-Mor
Fábrica de Rações
Matriz
Armazém - Curitibanos
Granja dos Pinheiros
Granja dos Pinheiros
Granja Floresta
Armazém – Campo Belo do Sul
Armazém - Brunópolis
Armazém - Matriz
Granja Floresta

Marcelo Pacheco Chaves
Marcio Antonio dos Santos
Marcio Fagundes da Chaga
Marcos Jose Dutra Duarte
Milton Fagundes Pinheiro
Natalino Soares dos Santos
Odemar Wanins Martins
Reginaldo dos Santos Alves
Roseli Antunes		
Rudimar Toldo		
Silvio Henrique Duarte Sampaio
Valdecir dos Santos
Valdir Padilha dos Santos
Vanderlei Rodrigues De Souza

Armazém – Campo Belo do Sul
Armazém – Guarda-Mor
Armazém – Matriz
Granja Floresta
Armazém – Trevo Sul
Granja dos Pinheiros
Armazém – Campo Belo do Sul
Armazém - Curitibanos
Granja dos Pinheiros
Armazém - Curitibanos
Granja Ibicuí
Armazém – Guarda-Mor
Granja Floresta
Armazém – Guarda-Mor

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Filial

09/04
09/04
09/04
09/04
09/04
09/04
10/04
10/04
11/04
11/04
12/04
12/04
12/04
12/04
13/04
13/04
14/04

Darci da Silva
Douglas Fernandes da Silva
Lindomar Walter
Luiz Carlos Fogaça
Valdir Emidio dos Santos
Vilmar Alves
Adriano Beviláqua
Nadir Bertelli
José Adão Ribas
Luiz Irineu Godoy
Alexandre Moreira de Oliveira
Arlindo Luiz Guindani
Catia Regina Trombeta
Flavia Patrícia Ribeiro
Eli Antônio Bortoli Junior
Joelson Andress Correa
Diego Antônio Zanoni

Granja do Ibicuí
Supermercado
Granja Floresta
Manutenção – Matriz
Armazém - Curitibanos
Rio do Sul
Controladoria – Matriz
Armazém – Bairro Aparecida
Granja Ibicuí
Anita Garibaldi
Armazém - Matriz
Encruzilhada
Laboratório de Sementes
Supermercado
Loja Agropecuária -Curitibanos
Armazém – Brunópolis
Supermercado

Data
14/04
14/04
15/04
15/04
16/04
16/04
16/04
17/04
17/04
14/04
18/04
20/04
20/04
21/04
21/04
22/04
22/04

Funcionário

Elci da Cunha
Helder Bueno
Maria Generosa B. Basei
Rosely Heckmann
Dionatan Caue Bergamo
Jhon Leno Cordeiro Antunes
Juarez Rupp
Adão Francisco Correia Ribeiro
Luiz Carlos Junior Correia
Samuel Augusto Cordeiro dos Santos
Antônio Vanderlei de Oliveira
Derli Rodrigo Ribeiro
Paulo Ademir Alves
Milton Fagundes Pinheiro
Paulo Henrique Lopes
Jairo Cordeiro de Oliveira
Lourivaldo Benitez

Filial

Armazém - Matriz
Armazém – Campo Belo do Sul
Serviços Gerais – Matriz
Rio do Sul
Granja dos Pinheiros
Granja Floresta
Posto de Combustíveis – Matriz
UBS – Trevo Sul
Encruzilhada
Supermercado
Posto de Combustíveis
Financeiro – Matriz
Armazém - Matriz
UBS – Trevo Sul
Comercial – Matriz
Granja dos Pinheiros
Serviços Gerais - Matriz
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