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Editorial CoperAção
Por Claudio Hartmann - Diretor Vice-presidente da Copercampos

A

Copercampos celebra 45 anos de história em 2015 e para comemorar a data a cooperativa já entrou no clima de aniversário,
lançando promoções especiais para contemplar os associados, clientes e funcionários da cooperativa que efetuarem suas compras nas
Lojas Agropecuárias e Insumos, Posto de Combustíveis e Supermercados Copercampos. Ao todo serão mais de R$ 400 mil em prêmios,
entre eles um trator e dez vales-compras de R$ 10 mil exclusivamente
para associados, além de três automóveis, três motocicletas e 135
vales-compras, para associados, funcionários e clientes em geral.
Os investimentos são constantemente realizados em todas as áreas, nesse ano o Posto de Combustíveis Copercampos no final do mês
de março passou a contar com uma ampla e moderna loja de conveniências que possui um ambiente confortável e bem estruturado,
com produtos de primeira linha, para oferecer uma nova opção aos
associados e clientes da cooperativa.
Estamos em plena safra de verão, o recebimento dos cereais segue
em ritmo acelerado nas unidades da cooperativa. A colheita começou
vinte dias antes do previsto este ano e as lavouras de nossos associados estão apresentando um excelente rendimento e produtividade.
Para atender melhor nossos associados ampliamos nossa área de
atuação iniciando o recebimento em uma nova unidade localizada no
município de Correia Pinto. As atividades iniciaram no dia 26 de março
e somente no primeiro dia foram recebidos nesta unidade 109 toneladas de soja.
Aproveitamos a oportunidade e parabenizamos a nova diretoria da
Associação Atlética Copercampos (AACC) 2015/2016 que foi empossada no dia 26 de março durante a 30ª Assembleia Geral Ordinária.

Um dia de Herói
Por Carlos Alberto Varela - Técnico Segurança do Trabalho

C

heguei para trabalhar na empresa e meu colega que havia
chegado antes para trabalhar e estava concertando tubulações de exaustão de pó no alto de uma máquina, estava posicionado em uma plataforma de trabalho a 6 metros de altura que dava
uns 80cm de largura, porém não tinha guarda-corpo que e a barra
de ferro que deve ficar na altura de 1,20cm para evitar queda de
pessoas juntamente com mais uma barra que fica entre esta medida
e o chão da plataforma.
Fui até o depósito e peguei meu cinto de segurança analisei para
ver se estava tudo certo com ele e fui ajudar meu colega. Ao subir até
ele, engatei meu talabarte que tinha na máquina olhei para lado, logo
analisei que o meu colega não estava com nem um dos ganchos do
talabarte dele engatado, peguei e engatei, pois estava perigoso já
que ele estava trabalhando de costa para o perigo e podia não perceber a tempo. Logo que engatei, o meu colega pediu para eu sacar
fora alguns parafusos do suporte que segurava a ponta de um tubo.
Nisso escutei aquele grito aterrorizante de alguém assustado; “Hahhh!” olhei para trás e vi que meu colega tinha dado passos demais e
acabou caindo. Sorte dele, ficou engatado.
Ao subir ele novamente na plataforma, com uma cor meio branquinha dava para sentir o batimento de seu coração em seu peito,
me agradeceu e desceu para tomar uma água, o susto foi grande

como disse ele “Nossa vivi de novo”. Desci junto com ele e falei
“acidente acontece em qualquer hora sem a gente querer, por isso
devemos estar atentos
onde podemos nos machucar e tomar toda atenção na proteção que nos
é fornecida para usar,
agradecendo sempre por
termos colegas que nos
orientam sobre os possíveis acidentes em nosso
trabalho” fui para casa e
dormi com uma sensação
de dever cumprido.
Esse texto é baseado
em histórias relacionadas
com o nosso cotidiano de
trabalho e o objetivo dele
é refletir como é importante ter conhecimento das
Normas de Segurança e
Saúde no Trabalho.

Datas comemorativas
Abril
10 • Dia da Engenharia
11 • Dia do Infectologista
12 • Dia do Bibliotecário
12 • Dia do Obstetra
13 • Dia do Office-Boy
13 • Dia dos Jovens
13 • Dia do Hino Nacional 1ª
Execução do Hino Nacional
Brasileiro -1831
14 • Dia Pan-Americano
15 • Dia da Conservação
do Solo
15 • Dia Mundial
do Desenhista
15 • Dia do Desarmamento
Infantil
16 • Dia da Voz
17 • Dia do Lojista de CD
17 • Dia Internacional de Luta
dos Trabalhadores do Campo
18 • Dia de Monteiro Lobato
18 • Dia Nacional
do Livro Infantil
19 • Dia do Exército Brasileiro
19 • Dia do Índio
20 • Dia do Diplomata
20 • Dia do Disco
21• Dia da Latinidade

21• Dia do Metalúrgico
21• Dia do Policial Civil
21• Dia do Policial
Militar Tiradentes
22 • Descobrimento
do Brasil (1500)
22 • Dia da Comunidade
Luso-brasileira
22 • Dia do Planeta Terra
23 • Dia Mundial do Escoteiro
23 • Dia Mundial do Livro
e do Direito do Autor
23 • Dia Nacional da
Educação de Surdos
24 • Dia do Agente de Viagem
24 • Dia Internacional do
Jovem Trabalhador
25 • Dia da Contabilidade
26 • Dia da 1ª Missa no Brasil
26 • Dia do Goleiro
27 • Dia da Empregada
Doméstica
27 • Dia do Sacerdote
28 • Dia da Sogra
28 • Dia Internacional
da Educação
29 • Dia Internacional
da Dança

Agenda
FORMAÇÃO DE AUDITORES 5´S - dia 02, às 13h30min, no auditório.
Participantes: 14 funcionários de diversas filiais.
REUNIÃO DEPARTAMENTO TÉCNICO - dia 06, às 13h30min, na sala
de reuniões da matriz.
REUNIÃO NÚCLEO FEMININO - dia 08, às 19h14min, no auditório.
CURSO CORTES DE FRANGO - dias 08 e 09, às 8h, na AACC.
Participantes: 15 integrantes do Núcleo Feminino Copercampos.
CURSO DE LIDERANÇA - dia 10, às 13h30min, no auditório.
Participantes: 11 funcionários de diversas unidades.

Posto Copercampos passa a oferecer
mais uma opção de serviço aos
associados, clientes e funcionários

O

s investimentos são constantemente realizados em todas as
áreas de atuação da Copercampos, e nesse ano o Posto de
Combustíveis passou a contar no final do mês de março com uma ampla
e moderna loja de conveniências. No local são oferecidas facilidades e
produtos do seu dia a dia que vão desde uma caixa de leite, até aquele
lanche feito na hora acompanhado de um saboroso café. Tudo isso com
atendimento rápido e personalizado da equipe Copercampos.
Conforme o Gerente do Posto Copercampos, Juarez Rupp, a Loja de
Conveniência vem para oferecer uma nova opção aos associados, clientes e funcionários da cooperativa. “A loja de conveniência vem com o
conceito de ser uma loja sempre próxima aos associados, funcionários
e clientes Copercampos, oferecendo uma grande variedade de itens,
como lanches e bebidas”.
O atendimento do Posto Copercampos de segunda a sexta-feira é
das 6h30min às 20h, aos sábados das 6h30min às 19h e nos domingos, das 7h às 12h.

Quem sou e o que faço?
Nome: Carlos Caetano Zanchett
Estado Civil: Casado
Time do Coração: Internacional
Natural: Abdon Batista
Função/Filial: Balconista na loja agropecuária de Anita Garibaldi
Tempo de trabalho na Copercampos: 29 anos
Formação: Segundo Grau completo
Próximo passo: Se manter atuando e buscar evolução profissional
dentro da Copercampos.
Copercampos: “Copercampos significa oportunidade, ela abre
novos caminhos para o conhecimento e aperfeiçoamento de seus
funcionários. Aqui na Cooperativa obtive um grande crescimento
tanto pessoal quanto profissional e criei muitos vínculos de amizade
e profissionalismo”.

Dicas de Qualidade:

É

fundamental que haja apoio, envolvimento e participação de todos
na busca continua da qualidade. Porém, o sucesso de uma equipe
depende em 80% do esforço da supervisão. Portanto é preciso desenvolver uma visão gerencial. Confira algumas dicas:
01. É preciso gostar do que faz, porque trabalho é prazer;
02. Procurar entender o porquê você está onde está;
03. Procurar planejar no início do dia as prioridades a serem cumpridas, pois com planejamento os serviços serão concluídos e no final do
dia a sua autoestima ficará em alta;
04. Estabelecer limite para as horas de trabalho e se manter fiel a elas;
05. Reconhecer os seus potenciais, limitações, pontos fortes e fracos,
pois não existem perfeições;
06. Ser simpático com as pessoas;
07. Aprender e se aperfeiçoar nas atividades, pois o mundo muda rapidamente e o que é bom hoje, amanhã já não pode ser mais;
08. Colocar em prática o que aprendeu. De nada adianta fazer cursos
e ir em eventos se isto não lhe traz resultados práticos.
09. Pensamento positivo, sempre. Quem é pessimista nunca conseguirá crescer como ser humano pelo fato de reagir negativamente a
qualquer coisa nova;
10. Acostume-se a vencer as crises e a superá-las;
11. Realizar cada tarefa como se fosse a última coisa a se fazer na vida.
12. Saber trabalhar em equipe.
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Recebimento de safra avança em
ritmo acelerado na Copercampos

O

recebimento da safra de verão 2014/2015 segue em ritmo acelerado na Matriz e filiais da Copercampos. A colheita começou
vinte dias antes do previsto este ano e até a primeira semana de abril
haviam sido recebidos 1,4 milhão de sacos de milho o que corresponde a 65% da produção e 2 milhões 500 mil sacos de soja o equivalente a 60% da produção, sendo que 700 mil sacas (75%) destinadas a
semente de soja. “A estimativa é que a colheita de milho esteja concluída nas próximas semanas e a de soja na primeira semana de maio.
A expectativa é que sejam recebidos 2,5 milhões de sacos de milho
e 4,7 milhões de sacos de soja.”, ressalta o Gerente Operacional da
cooperativa, Marcos Fiori.
Em 2014 a Copercampos realizou vários investimentos para agilizar
o recebimento da produção, ampliando sua capacidade de armazenagem de 7,2 milhões para 8 milhões de sacos. Os números foram
repassados pelo setor Operacional.

Copercampos 45 anos: Promoções
presenteiam clientes e associados
com mais de R$ 400 mil em prêmios

A

Copercampos completa 45 anos em novembro e para celebrar
a data, a cooperativa lançou quatro promoções que irão sortear mais de R$ 400 mil em prêmios para associados, funcionários e
clientes em geral.
No dia 1º de abril foram lançadas três promoções do Aniversário
Premiado, válidas para as Lojas Agropecuárias, Posto de Combustíveis
e Supermercados. O Aniversário Premiado irá sortear três automóveis, três motocicletas e 135 vales-compras de R$ 500,00 cada,
aos associados, clientes e funcionários das Lojas Agropecuárias e
Insumos, Posto de Combustíveis e Supermercados Copercampos.
Também está em andamento a promoção, Show de Prêmios
Insumos Agrícolas que foi lançada ainda no mês de março. Ao todo
serão distribuídos cinco prêmios, sendo eles: um trator John Deere
modelo 6130J e quatro vales-compras no valor R$ 10 mil cada a
serem retirados em insumos agrícolas na cooperativa. O Show de
Prêmios Insumos Agrícolas é uma promoção exclusiva para os produtores associados a Copercampos.
Os regulamentos das promoções estão disponíveis no site: www.
copercampos.com.br

Nova unidade da Copercampos
começa a receber a produção da
safra em Correia Pinto

A

nova unidade da Copercampos do município de Correia Pinto
começou a receber a produção da safra 2014/2015 nessa quinta-feira (26). Até o dia 06 de abril foram recebidas na unidade mais de
9,5 mil sacos de grãos. A expectativa do Departamento Operacional
da cooperativa é que até o final desta safra sejam entregues aproximadamente 100 mil sacos de soja.
Ao todo foram investidos de R$ 6,5 milhões na nova unidade da
Copercampos, que tem a capacidade de armazenamento de 240 mil
sacos de grãos (soja e milho), além de uma ampla e moderna estrutura
para melhor atender os associados.

Dia mundial de combate ao câncer:
Câncer de pulmão é mais letal do que
de mama em mulheres

O

câncer de pulmão é agora a principal causa de
morte por câncer nas mulheres de países desenvolvidos,
superando o de mama, que
ocupou esta posição durante
muito tempo. Segundo estudo
publicado na terceira edição
das Estatísticas Mundiais sobre o Câncer, esta mudança
reflete uma tendência crescente no consumo de tabaco entre
as mulheres, que ocorreu mais
tardiamente em comparação
com os homens. O câncer de pulmão é, há várias décadas, a principal causa de morte por câncer nos homens, tanto em países desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento.
Nos países em desenvolvimento, o câncer de mama se mantém
como a principal causa de morte entre as mulheres.
Nesse sentido, foi celebrado no dia 8 de abril o Dia Mundial de
Combate ao Câncer, uma data que tem como objetivo chamar a
atenção de líderes políticos e de toda a sociedade em geral para
o crescimento dos índices da doença, que, segundo o IBGE, vem
crescendo continuamente nas duas últimas décadas no Brasil.
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Nova diretoria da AACC tomou posse durante a 30ª Assembleia Geral Ordinária

A

nova diretoria da Associação Atlética da Copercampos (AACC)
2015/2016 tomou posse no dia 26 de março durante a 30ª
Assembleia Geral Ordinária realizada na sede social. Rita Canuto, assumiu
como presidente e Cristian Rodrigo Venturin, o cargo de vice-presidente.
No encontro a antiga diretoria apresentou o balanço financeiro da associação referente aos últimos 12 meses. Na oportunidade o 1º Tesoureiro da
associação, Glademir Antônio Becker, destacou os investimentos, gastos
e lucro da AACC. Ao todo mais de R$ 90 mil reais ficaram disponíveis em
caixa para a nova diretoria.
A nova diretoria da Associação Atlética da Copercampos foi eleita no
último dia 10 de março com mais de 85% dos votos e ficou formada pelos
seguintes funcionários:
Presidente - Rita Canuto
Vice-Presidente - Cristian Rodrigo Venturin
1º Tesoureiro - Sander Leonardo Martendal
2º Tesoureiro - Luís Fernando da Veiga
1º Secretária - Maristela Vezaro
2º Secretária - Carolini Aparecida Berlanda
Diretoria Social:
Maiara Milani
Luciane Maria Batista Antunes
Vanessa Marin

Indiamara Murer
Angelo Ebert Locatelli
Wagner Ferreira de Miranda
Paulo Lopes
Diretoria Esportiva:
Antônio Jucemir Paganini
Ricardo Saurin
Edson Boff
Alan Leonardo de Campos
Aerisson Pucci Ceregatti (Gringo)
Responsável Esportes:
Jocelino Zanoni

Antonio Freitas Primo
Rosnei Alberto Soder
José Pinto (Jucão)
Antônio Vanderlei de Oliveira (Vande)
Conselho Patrimonial:
Adão Assis dos Santos
Conselho Fiscal:
Jozelito Morilhas Daneluz
Fabrício Jardim Hennigen
Claudemir Moretto
Claudio Hartmann
Antônio Cesar da Costa (Bistica)

Novos funcionários de 21 de março a 02 de abril de 2015
Funcionários

Setor/Filial

06		
02		
03		
02		
01		
04		

Funcionários

Armazém - Correia Pinto
Armazém Guarda-Mor - Curitibanos
Armazém - Lebon Régis
UBS - Matriz
UBS - Bairro Aparecida
Armazém - Campo Belo do Sul

01		
01		
01		
02		
01		
02		

Setor/Filial
Armazém - Encruzilhada
Armazém - Zortéa
Supermercado - Centro
Granja Floresta
Armazém - Curitibanos
Posto de Combustíveis

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

09/04
09/04
09/04
09/04
09/04
10/04
10/04
10/04
11/04
11/04
11/04
12/04
12/04
12/04
13/04
14/04
14/04
15/04
15/04
16/04
16/04
16/04
17/04
17/04
17/04
17/04
17/04
17/04
18/04
18/04
18/04
18/04
19/04
19/04
20/04

Funcionário

Daniel Savio Pereira
João Marcos da Silva Mota
Luiz Carlos Fogaça
Maurilia da Chaga
Valdir Emídio dos Santos
Adriano Beviláqua
Júlio Vantuir de Moraes
Nadir Bertelli
Claudio Junior Manera
José Adão Ribas
Luiz Irineu Godoy
Alexandre Moreira de Oliveira
Arlindo Luiz Guindani
Vanusa Ingridi de Oliveira
Osmar Piovesan
Antônio Clevis Amarante
Elci da Cunha
Carlos Henrique Klauberg
Maria Generosa Basei
Juarez Rupp
Thiago Athayde Martins
Vinicius Giotto Vanz
Andrey Ricardo da Maia
Ilton Alves Andrade
Jailson de Souza
José Cleudemar Machado
Luciane Aparecida Mendes
Sidnei Alves Cordeiro Freitas
Antônio Vanderlei de Oliveira
Eliani Sutil Ferreira
Jakson Lemos da Cruz
Samir Antônio Martinelli Santos
Diogo Aires
Rogerio Junior Vieira
Carlise Casanova

Setor/Filial

Armazém - Encruzilhada
Armazém - Campo Belo do Sul
Manutenção - Matriz
Supermercado - Bairro Aparecida
Curitibanos
Setor de Insumos
Armazém - Campo Belo do Sul
UBS - Bairro Aparecida
Armazém - Hervalzinho
Granja Ibicuí
Anita Garibaldi
Armazém 15 - Matriz
Setor Operacional
Supermercado - Otacílio Costa
Armazém - Encruzilhada
Armazém - Linha Gramado
UBS - Matriz
Ituporanga
Serviços Gerais - Matriz
Posto de Combustíveis
Armazém - Correia Pinto
São José do Ouro
UBS - Bairro Aparecida
Armazém - Curitibanos
Loja Agropecuária - Campos Novos
UBS - Bairro Aparecida
Armazém - Zortéa
Manutenção - Matriz
Posto de Combustíveis
Bom Retiro
Supermercado - Bairro Aparecida
Supermercado - Centro
Armazém - Ituporanga
Curitibanos
Centro de Distribuição Supermercados

Data

20/04
20/04
20/04
20/04
21/04
21/04
21/04
22/04
22/04
22/04
22/04
23/04
23/04
23/04
23/04
23/04
23/04
24/04
24/04
24/04
24/04
25/04
25/04
26/04
27/04
27/04
27/04
28/04
28/04
29/04
29/04
29/04
29/04
29/04

Funcionário

Derli Rodrigo Ribeiro
Fernando Bueno Ribeiro
Juliano Rodrigo Pegoraro
Paulo Ademir Alves
Alexsandra Silveira de Souza
Edson Osni Ribeiro
Paulo Henrique Lopes
Diego Belli França
Elizabeth Moreira
Gilberto Ferreira Ribeiro
Jairo Cordeiro de Oliveira
Clebi Renato Dias
Indiamara Murer
Paulo Sergio Ribeiro
Sander Leonardo Martendal
Tomás de Almeida Bruse
Valdinei de Almeida
Alfredo Rodrigues do Nascimento
Anirdo Moreira
Jailson Donizete Mantovani
Leonardo Avila Tonholi
Alessandro Piazza
Patrícia da Silva Lesse
Vinicius Cota Pereira
Darci Inácio Fereira
Joel Sidnei da Silva
Josiane Ceregatti
Maria Camila Ferreira Camargo
Vilso Isidoro Cella
Claudemir Goncalves Padilha
Edmilson Jose Enderle (Chú)
Leandro Capistrano
Simone Brito
Thais Milena Tavarioli

Setor/Filial

Setor Comercial
Armazém - Brunópolis
Transporte e Logística
UBS - Matriz
Supermercado - Otacílio Costa
Armazém - Brunópolis
Setor Comercial
Armazém - Curitibanos
Supermercado - Centro
UBS - Matriz
Granja dos Pinheiros
Diretoria Executiva
Departamento Financeiro
Supermercado - Bairro Aparecida
Controladoria
Campo Belo do Sul
Armazém - Curitibanos
Serviços Gerais - Matriz
UBS - Matriz
UBS - Matriz
Supermercado - Centro
Armazém - Zortéa
Supermercado - Bairro Aparecida
Supermercado - Otacílio Costa
UBS - BR-470
Granja Floresta
Contabilidade
Granja Ibicuí
Posto de Combustíveis
UBS - BR-470
Gerencia de Insumos
Granja Ibicuí
Bom Retiro
Jovem Aprendiz
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