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Granja Floresta desenvolve Campanha
do Agasalho e recebe doações

Funcionários Marcelo, Neri e Elias foram os idealizadores da campanha solidária

C

om o lema “O inverno só tem graça se tiver calor”, os funcionários da
Granja Floresta da Copercampos, Neri Edson Anhaya, Marcelo Lucas
Vieira e Elias Ribas iniciaram no mês de maio, um projeto solidário e que
visa principalmente aquecer e proteger as pessoas que não tem condições
de comprar roupas para enfrentar o frio desta estação.
A Campanha do Agasalho da Granja Floresta é uma das iniciativas dos funcionários que buscam auxiliar a comunidade camponovense. De acordo com
os idealizadores do projeto, os colegas de trabalho abraçaram a causa e estão colaborando na doação de roupas infantis e adultas e também de calçados. “Faremos a coleta de doações até o dia 10 de junho e contamos com a
colaboração de todos os funcionários da Copercampos. Nós já estamos realizando o levantamento de quem necessita de agasalhos dentro da granja e

também faremos doações à comunidade de Campos Novos”, destaca Neri.
Os projeto dos funcionários da Granja Floresta é de realizar ações também
em outras épocas do ano. “Todos temos responsabilidade social e devemos
auxiliar as pessoas que tem necessidades. Com a Campanha do Agasalho
estamos contribuindo e proporcionando melhor qualidade de vida às pessoas.
Faremos outras campanhas no decorrer do ano e contamos com o apoio de
todos os colegas da Copercampos e da comunidade para desenvolver projetos sociais. Quanto mais calor e ações humanas menor será o frio no inverno
e maiores alegrias virão no decorrer da vida”, ressaltam Elias, Marcelo e Neri.
A Granja Floresta é a maior unidade de produção de suínos da cooperativa.
64 funcionários executam atividades na filial. A Granja possui 5.620 matrizes de suínos e produz 139 mil leitões/ano.

Avaliações críticas da ISO 9001

A

coordenação do Programa de Qualidade da Copercampos realizou no dia 31 de
maio, reunião com a diretoria com o objetivo de informar sobre o andamento das
atividades de implantação da Norma ISO 9001.
De acordo com Cristian Rodrigo Venturin, as avaliações críticas serão realizadas a cada
três meses e nos encontros os diretores conhecerão os resultados obtidos nas auditorias,
assim como os pontos que precisam melhorar e os principais relatórios de não conformidades diagnosticados.
“Com os diretores também destacamos as necessidades de recursos para melhorar a
qualidade dos produtos, apresentamos os principais indicadores e os resultados de pesquisas de satisfação com os clientes. Nosso objetivo com as avaliações críticas é de
informar sobre o andamento do processo de implantação da ISO 9001 e encontrar com
os diretores soluções para promover a qualidade na Copercampos”, ressalta Venturin.

Cursos de Informática Básica para funcionários

O

setor de Treinamentos e Desenvolvimento da Copercampos
iniciou no sábado (28/05) e na segunda-feira (30/05), cursos
de Informática Básica para funcionários no CETESC.

O curso é uma obrigatoriedade do Programa de Qualidade da
Copercampos. Participarão do programa mais de trinta funcionários das granjas, setor operacional e escritórios da cooperativa.

O estacionamento no Supermercado Copercampos mudou

D

evido a mudanças na legislação camponovense, o estacionamento do Supermercado mudou, principalmente para
trafego de pedestres.
Agora você que estaciona seus veículos
em frente ao Supermercado deverá colocá-lo à frente, pois os pedestres circularão
por trás dos veículos. O motorista agora
deverá ficar mais atento ao sair, para evitar colisões traseiras com as pessoas.

Escolinha de Futsal Copercampos se
classifica para a 3ª fase do estadual Sub-13

N

Equipe da Copercampos tem apoio da Syngenta e Sescoop/SC

Treinamentos

os dias 03 e 04 de junho, o município de Concórdia sediou
o returno da 2ª fase do Estadual de Futsal Sub-13. A equipe
da Escolinha de Futsal da Associação Atlética Copercampos, que
tem apoio da Syngenta e Sescoop/SC que precisa apenas de um
empate para se classificar para a próxima fase venceu duas das
três partidas e está na 3ª fase da competição.
Conhecendo bem seus adversários, a equipe da Copercampos comandada pelo professor Diego Ecco perdeu a primeira das três partidas do returno para AABB Chapecó por 05 a 02. Na segunda partida,
a Copercampos venceu a ótima equipe da casa por 06 a 04 e já classificada a equipe camponovense venceu de goleada Seara por 12 a 0.
Na próxima fase, a Copercampos jogará em casa. Campos Novos
será sede dos jogos do turno desta 3ª fase, mas a Federação Catarinense de Futsal, organizadora do evento, ainda não definiu as
datas da competição que reúne equipes do todo o estado.

Datas comemorativas
Junho

Curso DIPJ e Tributação das Sociedades Cooperativas Dias 30 e 31 de maio – Chapecó – SC - Participantes: Valtoir
Scolaro e Rita Canuto.
Curso SENAI & CISCO SYSTEMS - Início: - 04 de maio –
Luzerna – SC- Participante: Angelo Ebert Locatelli.

09 • Dia do Porteiro
09 • Dia do Tenista
09 • Dia da Imunização
10 • Dia da Língua Portuguesa
10 • Dia da Raça
12 • Dia dos Namorados
13 • Dia de Santo Antônio
13 • Dia do Turista
14 • Dia Universal de Deus
17 • Dia do Funcionário Público
Aposentado
18 • Dia do Químico

20 • Dia do Revendedor
21 • Dia da Mídia
21 • Dia do Imigrante
21 • Início do inverno
23 . Corpus Christi
24 • Dia das Empresas Gráficas
24 • Dia de São João
24 • Dia Internacional do Leite
29 • Dia de São Pedro e São Paulo
29 • Dia do Papa
29 • Dia da Telefonista
29 • Dia do Pescador
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Campanha de Verminose

O

setor de Segurança e Medicina do Trabalho da Copercampos está realizando a distribuição de medicamentos para
desvermifugação. De acordo
com a Engenheira de Segurança
do Trabalho Vanessa Marin Kettenhuber todos os funcionários
das unidades da cooperativa receberão os remédios.
A campanha anual faz parte dos projetos preventivos desenvolvidos na cooperativa. Dois tipos de medicamentos estão sendo repassados aos funcionários, de acordo com as atividades

desenvolvidas. “Nas granjas de suinocultura, os funcionários
receberão o albendazol e os demais trabalhadores receberão o
medicamento mebendazol”, explica Vanessa.
A doença
A verminose não é apenas um problema que afeta crianças de
baixa renda, mas uma realidade que acomete todo o nosso Brasil.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de 2 bilhões de pessoas estão infectadas com algum tipo de verme ou
parasita. Estima-se que 60% dessas infecções têm associação
a deficiências nutricionais, principalmente carência de ferro e
vitaminas. Além disso, 2/3 da mortalidade mundial têm relação
com doenças de veiculação hídrica, como as parasitoses.

Festa dos funcionários será em Dezembro

A

diretoria realizou avaliações e decidiu alterar a data da tradicional
Festa dos Funcionários da Copercampos. Neste ano, para que
todos sejam melhores acomodados, a confraternização será realizada
em dezembro, porém a data ainda não foi definida.
De acordo com o diretor presidente Luiz Carlos Chiocca, o objetivo é
utilizar a mesma estrutura da festa dos associados. “Nós temos duas
datas em dezembro e iremos definir qual será o melhor momento de

Anota ai Carlinhos!

Engenheiro Agrônomo Carlos Alberto Dall’oglio (Carlinhos) em uma
palestra ouve atentamente e anota conceitos para utilizar no dia a dia

O

bservar e tirar conclusões sem esquecer de anotar. O Engenheiro Agrônomo Carlos Alberto Dall’oglio (Carlinhos) é fã dos
conhecidos e valorosos blocos de anotações. Enquanto muitos de
seus colegas apenas ouvem os palestrantes, Carlinhos cumpre o ritual de anotar. A pedido de muitos de seus colegas, divulgamos neste informativo uma fotografia do funcionário exercitando a prática.

realizarmos a confraternização. Assim, utilizaremos a mesma estrutura
do almoço dos associados que será realizado no sábado, para a festa
dos funcionários no domingo. O principal problema de julho é quanto
ao clima, que não permite a realização do evento em locais abertos e
por isso, dezembro foi o mês escolhido. Nós faremos a divulgação da
data assim que definirmos e contamos sempre com a participação de
toda a família da Copercampos”, destaca Chiocca.
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Conhecimento, valorização e integração

M

ais uma etapa do Programa de Integração e Segurança foi realizada no dia 31 de maio, na Associação Atlética Copercampos.
Novos funcionários da empresa e alguns colaboradores que ainda
não haviam realizado o treinamento participaram do programa que
contou com a presença do Diretor Presidente Luiz Carlos Chiocca.
Durante à tarde de integração, os funcionários obtiveram conhecimento sobre as atividades da empresa (cereais, suinocultura,

indústria de rações, indústria de fertilizantes e prestação de serviços), além dos direitos e deveres funcionais e da Copercampos.
No evento, o Programa de Qualidade, assim como de Recursos
Humanos, Segurança e Medicina do Trabalho e a diretoria apresentaram desde a história até o que representa a cooperativa no cenário
do agronegócio. Você que participou do programa sabe do potencial
da Copercampos e deve sempre se orgulhar da nossa cooperativa.

Novos funcionários 23 de maio a 06 de junho
Novos Funcionários

Filial

Novos Funcionários

Filial

Aligo de Souza Alves
Antônio Carlos Ribeiro dos Santos
Jolnei Valmir Paz		

Granja Ibicuí
Granja Floresta
Granja Floresta

José Luiz de Mattos
Nereu da Silva		

Indústria de Fertilizantes
Granja Ibicuí

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Filial

Data

Funcionário

Filial

10/6
10/6
11/6
12/6
12/6
12/6
13/6
13/6
14/6
14/6
14/6
15/6
16/6
16/6
17/6
18/6
19/6
20/6

Flávio Padilha
Odair Rodrigues Borges
Juliano Rodrigues
Edinei Fernandes Oliveira de Oliveira
Ivuri de Oliveira
Vanderlei José da Silva Gross
Gilmar de Souza
Ires Antônio Lopes Batista
Anderson Fernandes
Juliano Tiago Recalcatti
Valdemar Ramos
Carlos Antonio de Jesus
Adelino da Silva Lessa
Rita Canuto
Joziane Maria de Oliveira Couto
Leandro de Souza
Reginaldo Roque Norato
Denise Varella de Oliveira

Bom Retiro
Campo Belo do Sul
Dep. Suinocultura
Guarda-Mor
Balança - Matriz
Armazém - Matriz
Campo Belo do Sul
Granja Floresta
Armazém - Curitibanos
Loja Agropecuária - Curitibanos
Indústria de Rações
Granja dos Pinheiros
Granja Ibicuí
Contabilidade - Matriz
Supermercado
UBS - Trevo Sul
Barracão/RS
Supermercado

21/6
22/6
22/6
24/6
25/6
26/6
26/6
26/6
27/6
27/6
28/6
28/6
29/6
29/6
29/6
30/6
30/6

Barbara Bittencourt da Silva
Daniel Zanivan Benetti
Vanderlei de Souza
Carlos de Matos
Aguinaldo José Filagrana
Carla Calderoli
José Batista Gomes
Luís Paulo Etges
Deoclecio Tonini
Rodrigo José Moreira
Valdemir dos Santos
Wagner Ferreira de Miranda
Arino Padilha
Fernando Socolovski
Paulo Júnior de Moraes
José Carlos Gonçalves
Luís Carlos Mendes

Comunicação & Marketing - Matriz
Loja Agropecuária - Fraiburgo
Armazém - Matriz
Indústria de Rações
Rio do Sul
Loja Agropecuária - Matriz
Posto de Combustíveis
Loja Agropecuária - Fraiburgo
Transporte e Logística
Granja Floresta
Guarda-Mor
Financeiro - Matriz
Granja Floresta
Granja Floresta
Campo Belo do Sul
Brunópolis
Armazém - Bairro Aparecida
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