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Editorial

É preciso realizar sonhos
Por Luiz Carlos Chiocca – Diretor Presidente da Copercampos

O

Diretor Presidente Luiz Carlos Chiocca

s pioneiros da Copercampos realizaram o sonho de poder
contar com um local de qualidade para armazenar a produção, inicialmente de trigo e ao longo dos mais de 42 anos da
cooperativa, outros sonhos foram concretizados e novas oportunidades surgiram.
Vivemos em um momento de grande crescimento de nossa
cooperativa e neste ano de 2013, esperamos que os desafios
impostos pelo mercado sejam superados graças à dedicação
e comprometimento de todos os funcionários. A Copercampos
está em contínuo desenvolvimento porque os agricultores associados e vocês funcionários trabalham pelo mesmo ideal.
Transformar projetos em realidade é transformar sonhos em resultados e para este ano que está apenas iniciando, contamos
com o apoio de todos para que possamos cumprir as metas e
obter o sucesso desejado.
Temos a certeza de que todos os funcionários irão trabalhar
para que a cooperativa diminua custos e obtenha a máxima eficiência no trabalho. Vivemos um momento de alegria e também
de expectativas. No início do ano fazemos muitas projeções e
precisamos cumprir metas e na nossa empresa, temos projetos e
programas que permitem um planejamento do trabalho.
O Programa da Qualidade está sólido e os resultados obtidos
na organização e também na agilidade de execução do trabalho
são visíveis e com dedicação de todos iremos obter ainda mais
reconhecimentos por parte de toda a sociedade.
Queremos também agradecer a todos os funcionários pelo ano
de 2012 e as conquistas da Copercampos em todas as áreas e os
expressivos resultados financeiros, sociais e humanos só foram obtidos porque todos entendem e lutam para que a nossa cooperativa
seja um exemplo de sucesso. Em 2013 estaremos ainda mais unidos e elevando o nome da Copercampos e o trabalho cooperativista
como essenciais para a transformação de sonhos em sucesso.

Copercampos realiza entrega de kit’s de final de ano

A

lém de promover ainda mais
o Programa de Participação
de Resultados com a distribuição
de salários extras, a Copercampos
realiza tradicionalmente a distribuição de kit’s de final de ano aos funcionários.
E no dia 19 de dezembro, os funcionários receberam na Associação
Atlética Copercampos (AACC), o
Kit Festas 2012. O Kit Ceia Feliz da
Aurora contou com um delicioso
Blesser, lombo suíno temperado e
uma picanha, além de um relógio de
parede da cooperativa e um calendário especial com fotos de lavouras
dos associados da Copercampos.

Carteirinhas da Unimed

Nascimento

E

O

sta informação é pra você funcionário que ainda não realizou a
troca das carteirinhas da Unimed de sua família que eram válidas até outubro de 2012. Para retirar as novas carteirinhas da Unimed
que estão disponíveis no setor de Recursos Humanos será necessário
entregar as carteiras vencidas.
A validade da carteira da Unimed é de um ano. Entre os benefícios
disponíveis para o funcionário, a carteira da Unimed oferece serviços
ambulatoriais e consultas. É importante ressaltar que somente com
a nova carteira é que são autorizados os atendimentos e benefícios.
Troque logo a sua carteirinha e usufrua sem transtornos de mais este
benefício disponibilizado pela Copercampos.

funcionário da Unidade 38 – Granja Ibicuí, Edi Carlos
Moresco e sua esposa Danny Corrêa Moresco, estão felizes
da vida com o nascimento da primeira filha do casal. Bianca Corrêa
Moresco nasceu no dia 28 de novembro de 2012, às 21h25min, pesando 2,825kg no Hospital Dr. José Athanásio de Campos Novos.
Parabéns ao papai Edi Carlos e a mamãe Danny e muitas felicidades a família. Que a Bianca proporcione alegrias indescritíveis a todos.

Bianca Corrêa Moresco

Material Escolar no
Supermercado Copercampos

A

Datas comemorativas
Janeiro
14 • Dia do Enfermo
15 • Dia Mundial do Compositor
15 • Dia dos Adultos
20 • Inauguração da Primeira

Exposição do Museu de Arte
Moderna do RJ - (1949)
20 • Dia do Farmacêutico
21 • Dia Mundial da Religião

s férias escolares se encerram em fevereiro, porém, os filhos dos
funcionários da Copercampos já se preparam para voltar aos
bancos da escola e os pais já iniciam as compras de material escolar.
No Supermercado Copercampos você pode adquirir materiais que
agradarão aos seus filhos e também ao seu bolso. O Supermercado
possui uma grande variedade e para facilitar as compras, o funcionário pode parcelar em duas (2) vezes no carnê. Visite o Supermercado
e confira as opções em Material Escolar e aos filhos dos funcionários,
um ótimo ano de conhecimentos.
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Os melhores de 2012 são premiados

O

Sistema de Gestão da Qualidade da Copercampos realizou a
entrega de certificados aos funcionários das Cinco Unidades
da Copercampos da matriz e filiais alocadas em Campos Novos que
mais se destacaram nas auditorias do 5S no ano de 2012.
Com a soma das notas das duas auditorias, a média da melhor
colocada no ranking geral foi de 9,9. A Unidade 40 – Encruzilhada
conquistou assim o 1º Lugar no ano de 2012. Já o Laboratório de
Análise de Sementes (LAS) teve média de 9,675 e ficou com o 2º
Lugar. Em 3º com nota média se destacou no ano a Unidade 50 –
Granja dos Pinheiros, em 4º Lugar o SeTI com 9,350 e em 5º Lugar
no Armazém 12 com nota média de 9.205.
O coordenador do programa na cooperativa Cristian Rodrigo

Venturin explica que o certificado foi distribuído para as unidades
da matriz e de Campos Novos somente, porque as unidades dos
demais municípios receberam troféus de classificação no evento
de apresentação dos resultados realizado no segundo semestre
do ano passado.
“Realizamos a entrega de certificados a todos os funcionários
das Unidades que se destacaram na realização das duas auditorias
do 5S no ano. Agradecemos também ao empenho de todos os
funcionários da Copercampos na realização do programa no ano
de 2012 e neste ano vamos intensificar ainda mais a execução do
projeto que está proporcionando melhores condições de trabalho e
melhor qualidade de vida aos funcionários”, comentou.

Funcionários da Unidade 40 – Armazém Encruzilhada obtiveram
a melhor média no ano de 2012 nas auditorias do 5S

O 2º Lugar foi conquistado pelo Laboratório de Análise de Sementes

Granja dos Pinheiros conquistou 3º Lugar na média geral das auditorias

Funcionários do SeTI obtiveram média de 9,350 na soma
das auditorias e conquistaram o 4º melhor desempenho

Armazém 12 – conquistou o 5º lugar no ranking
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Gramado Sintético: Campo da AACC sofrerá mudanças

O

s funcionários da Copercampos puderam demonstrar o talento futebolístico no campo suíço da Associação Atlética
Copercampos (AACC) até agora, porém, novas mudanças projetadas pela Diretoria da associação com apoio da Diretoria da
Copercampos trarão melhores condições e também a maior utilização do espaço esportivo.
Até esta quinta-feira, 20 de janeiro, o campo de suíço estava sendo
utilizado para a pratica do futebol, mas a partir desta sexta-feira, 21, o
campo passará por reformas e mudará de grama natural para sintética. O piso sintético trará condições de praticar o esporte em dias de
sol como de chuva, caso que não ocorria com a grama natural.
A grama sintética já existe há décadas. Porém, só passou a chamar a atenção do público quando, em meados da década de 60, foi
instalada no estádio de beisebol Astrodome, em Houston, no estado
norte-americano do Texas. A partir daí, muito foi feito para o desenvol-

vimento na área dos gramados artificiais, havendo também no futebol
reconhecimento pelas vantagens oferecidas por esses produtos.
Os benefícios do gramado sintético:
•A grama sintética pode ser utilizada sete dias por semana, mesmo
com mau tempo, exigindo um nível bem mais baixo de manutenção.
•Resistência e durabilidade;
•Padrão de gramado bonito e simétrico;
•Perfeita padronização do gramado;
•Absorção de impacto;
•Redução de custos na manutenção;
•Economia com as contas. O uso de água irá diminuir drasticamente.
Um gramado convencional precisa de irrigação periódica e em grandes
quantidades. Com a grama sintética você pode reduzir seus gastos com
água em até 50%! A única utilidade da água no seu novo gramado será
para remover a sujeira que fica grudada nas laminas de grama sintética.

A previsão é de que no mês de abril, os funcionários possam praticar o futebol no gramado sintético.

Novos funcionários de 17 de dezembro de 2012 a 7 de janeiro de 2013
Novos Funcionários

Filial

Novos Funcionários

Filial

Camile Pissoli
Eduardo Machado de Quadros
Eva Cristina da Silva Braga

Estagiária Departamento Técnico - Matriz
Administrativo - Matriz
Granja Floresta

Gisele Carmem Varela
Juscimara Barbosa
Luiz Felipe Correa Alves

Supermercado
Granja Ibicuí
Supermercado

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

11/01
11/01
13/01
13/01
15/01
15/01
15/01
16/01
17/01
18/01
18/01
18/01
18/01
19/01
19/01

Funcionário

Elias de Moraes
Robson Rodrigo de Campos
Ivanir Santin Rosa
Marcelo Renan Pucci Ceregatti
Alderi Rosa de Vargas
Elizangela Aparecida Rodrigues
Jose Alvadir de Souza
Maiara Milani
Maria Aparecida de Oliveira
Anderson Antunes Walter
João Carlos de Oliveira
Maria Lucia Pauli
Viviane Terezinha Arruda
José Rodrigo Ribeiro dos Santos
Juscimara Barbosa

Filial

Campo Belo do Sul
Armazém - Bairro Aparecida
Supermercado
Supermercado
Balança - Matriz
Granja Floresta
Indústria de Fertilizantes
Contabilidade
Granja Erval Velho
UBS - Matriz
Armazém - Matriz
Comunicação e Marketing
Comunicação e Marketing
Suinocultura
Granja Ibicuí

Data
20/01
20/01
20/01
20/01
21/01
21/01
21/01
21/01
22/01
22/01
22/01
22/01
23/01
24/01

Funcionário

Adair Lauro Machado
Dheila Bernardi
Luis Alberto da Silva
Valtoir Scolaro
Adriano Redante
Genil Ferreira Pereira
Mateus Piana
Renato Mocelim
Diego Schutz de Campos
Genir De F. Ferreira dos Santos
Pedro Adão Antunes Corrêa
Solimar Zotti
Miguel Ferreira
Cleusa Marta Damer

Filial

Transporte e logística
Supermercado
Armazém - Matriz
Contabilidade
Controladoria
Guarda-Mor
São José do Ouro
Posto de Combustíveis
UBS - Trevo-Sul
Granja Ibicuí
Campo Belo do Sul
Departamento Técnico
Indústria de Fertilizantes
Supermercado
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