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Dia do motorista - 25 de Julho
Dia 25 de julho é dia de São Cristovão, padroeiro dos motoristas. É
uma data especial, que festejamos e aproveitamos para ressaltar a
importância desse profissional no transporte de cargas no Brasil.
Na Copercampos, são 27 motoristas que atuam e realizam todas
as movimentações da cooperativa, seja nas entregas do
supermercado, grãos, fertilizantes, defensivos, calcário, suínos,
rações, dejetos para os integrados entre outras atividades. Para o
chefe do setor de transporte Walter Siqueira Brandão “Jaú”, as
cargas são de alto valor e necessitam de motoristas qualificados
como os nossos colegas. Neste dia precisamos homenageá-los e
destacar a importância desse trabalhador, não só para a
cooperativa, mas para a população em geral”, enfatiza. Além dos
caminhões próprios, diversos veículos são terceirizados e prestam
serviços para a Copercampos.
O colaborador Anderson de Brito, 10 anos de experiência e há um
ano e oito meses na cooperativa, comenta que os motoristas ainda
sofrem com a discriminação. “O diferencial é trabalhar em
empresas como a Copercampos, que oferecem maior flexibilidade
e valorização”. De acordo com o colega Ademilso Donizete Pedro
“Fio”, há três anos no setor de transporte, as rodovias também

dificultam o trabalho dos motoristas. “Falta estrutura e melhores
locais para fazer paradas, alimentar-se e descansar com
segurança”, afirma.

A ORIGEM
"Cristóvão" significa "aquele que carrega “Cristo". Ele era um
gigante que queria servir ao mais poderosos de todos os homens.
Certo dia, ao carregar um menino, sentiu que a criança ficava cada
vez mais pesada. Então, disse que parecia carregar o mundo nas
costas. O menino respondeu dizendo: "Não carregas o mundo, e
sim seu criador. Sou Jesus, aquele a quem serves". Como o
trabalho de Cristóvão era transportar os viajantes através dos rios,
tornou-se padroeiro dos viajantes. Em épocas mais recentes,
encontrou uma nova popularidade como padroeiro dos
motoristas.

A nossa homenagem ao motorista que junto com
o colono e o agricultor são responsáveis pelo
alimento em nossa mesa.

Motoristas da Copercampos em frente aos caminhões da cooperativa
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Quem sou e o que faço?
Valmor Heller da Costa, conhecido carinhosamente
pelos colegas da Indústria de Rações como “Veínho”,
traz em sua história 27 anos de dedicação e um bom
relacionamento no trabalho. Desde de 1978 na
Copercampos, conta que iniciou no armazém 1, onde
havia um misturador para produzir rações. “Naquela
época não existia uma ampla estrutura. A cooperativa
estava com apenas oito anos de fundação. Além
desse serviço também contribuía na carga e descarga
de produtos nos armazéns”, recorda.
Com a expansão dos negócios a cooperativa
implantou uma moderna Indústria de Rações. Valmor
teve a oportunidade de trabalhar como operador de
máquinas sendo transferido para o setor. Há cerca de
3 anos, com o crescimento da indústria, tornou-se
necessário a implantação da manutenção. “É uma
grande responsabilidade deixar as máquinas,
equipamentos e a parte elétrica em dia. O trabalho não
pode parar. Neste local produzimos rações para as
granjas e os integrados”, afirma. Natural de Campos
Novos, Valmor Heller da Costa reside com seu irmão e
duas sobrinhas. O “veínho”, como é chamado, é irmão
dos colegas Antônio César “Bistica” (balança) e
Carlos Lamberto o “Pequeno” (manutenção).
Valmor Heller da Costa

Copercampos é campeã
5ª Taça Brunópolis
A Copercampos consagrou-se no dia 21 de junho, campeã da 5ª
Taça Brunópolis de Futebol. A equipe de Campos Novos venceu
por 5 x 2 a LA Automóveis de Curitibanos. O evento esportivo foi
realizado pelo departamento municipal de esportes de
Brunópolis e reuniu participantes de toda a região. O gerente
financeiro da Copercampos e incentivador do esporte Ilceu Luiz
Machado “Coutinho”, o prefeito Volcir Canuto e a vice Dorilda
Kemer prestigiaram a final e participaram da entrega de troféus e
medalhas.

Comemoração especial
20 de julho - “Dia do amigo”
No dia 20 de julho comemora-se o “Dia do amigo”, data que
surgiu graças à iniciativa de Enrique Ernesto Febbraro, um
professor argentino, que viu o homem chegando à Lua no dia
20 de julho de 1969, por intermédio da missão tripulada Apollo
XI, constatando que, naquele singelo momento histórico, toda a
humanidade parou em frente às televisões que exibiram aquele
instante ao vivo, como se todas as fronteiras fossem rompidas, e
o universo literalmente tornou-se único. Simboliza a amizade
universal.
ATENÇÃO: Para comemorar esta data, a Copercampos realiza
no dia 20/07 um evento que envolverá todos os funcionários.
Será uma atividade SURPRESA..... Aguardem.
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“Campanha do agasalho”
CIPA repassa doações
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA Copercampos), arrecadou com a colaboração dos funcionários,
600 peças de roupas e 100 pares de calçados na “Campanha do
Agasalho 2009”. De acordo com o Presidente da CIPA Ricardo
Saurin, o número de doações foi positivo e atendeu a
expectativa. As doações foram repassadas ao Rotary Clube que
realizou a separação das roupas e a entrega a famílias carentes e
ao Bethel # 07 Kétzia de Campos Novos (entidade
Paramaçônica que trabalha com meninas de 11 a 21 anos), que
realizou uma feira para a comercialização das roupas. O valor
arrecadado é repassado a pessoas com necessidades ou
entidades.
O funcionário Elci da Cunha (Unidade de
Beneficiamento de Sementes – UBS Matriz) que se encontra
afastado e a esposa Maria Aparecida de Souza também
receberam doações.

1ª Olinc
Gincana encerrou atividades
De 3 a 5 de julho foram realizadas as últimas competições da 1ª
Olinc (Olimpíadas Internas Copercampos). Na sexta-feira (03) os
atletas participaram do General, no sábado (04) aconteceu o
Festival da Canção e no domingo (05) a Gincana com a
realização de diversas atividades (corrida na tábua, cabo de
guerra, corrida do ovo na colher e corrida do saco/revezamento).
As competições foram na Associação Atlética Copercampos AACC.

Premiação das competições
realizadas no dia 5 de julho

Participação na corrida
do saco / revezamento

Datas importantes
12 . Dia do Engenheiro Florestal
20 · Dia do Amigo e Internacional da Amizade
20 · Dia da 1ª Viagem à Lua (1969)
25 · Dia de São Cristóvão
Dia do Colono
Dia do Motorista
26 · Dia da Vovó
28 · Dia do Agricultor
CIPA Copercampos e entidades de Campos Novos

Treinamentos
29/06
Reunião QT Rural / Programa de Olho - Dificuldades e
Avanços
Participação: Eliezer Rinaldi (Suinocultura)
Local: Chapecó - SC
02 e 03/07
Gestão da Qualidade Copercampos
Reunião com funcionários multiplicadores
Local: Matriz - Campos Novos
07 e 08/07
Reunião com revendas agropecuárias
Realização: Copercampos e a empresa Helm
Local: Rio do Sul

09 e 10/07
Curso de Auditoria e Rotinas Trabalhistas - Instrumento
Preventivo de Fraudes e custos desnecessários junto às
Empresas.
Participante: Ademir Carlesso.
Promoção Ocesc/Sescoop – Florianópolis

ATENÇÃO - Próximo evento A Associação Atlética
Copercampos convida seus sócios, integrantes da Escolinha
de Futebol e do Clube do Xadrez, para participar do
“Encontro de Atletas”, com a presença de Sandro Zanette
(Seco), jogador da Seleção de Futsal da Itália. O evento será
na AACC – 18/07 às 9h.
Fonte: Setor de Treinamentos
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Convite ao funcionário
A Copercampos convida a todos para que participem do almoço de
confraternização realizado anualmente entre funcionários, diretores e familiares.
O evento será no dia 19 de julho, às 11 horas no Galpão Crioulo em Campos Novos.
Serão muitas atrações, sorteios, premiação da Olinc (Olimpíadas Internas
Copercampos), brincadeiras e muito mais. PARTICPEM!

Novos funcionários admitidos 22/06 a 06/07
Funcionário

Filial

Adair Lauro Machado
Alexsandro Thibes Scheleder
Alice Oliveira Tessaro
Alison da Silva
Edimo Pereira Nunes
Fabiano Deola
Luis Rudinei de Jesus
Luiz Anildo Rodrigues
Luiz Valmir Padilha
Sandro Luiz Goncalves dos Santos

Setor de transportes/Logística
Granja Ibicuí
Loja Agropecuária - Campo Belo do Sul
Granja Ibicuí
Engenheiro Agrônomo - Barracão/RS
Loja Agropecuária - Tangará
Loja Agropecuária - Curitibanos
Granja Floresta
Granja Ibicuí
Setor de transportes/Logística

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Filial

Data

Funcionário

Filial

10/07
11/07
12/07
14/07
14/07
15/07
16/07
17/07
18/07

João Maria Rodrigues Filho
Milena Moraes da Rosa
Valeriano Martins de Jesus
Gelson Soares da Silva
Vilson França
Sergio Ângelo Bet
Patrícia Bially Silva
José Ferreira
Henrique Wilpert

UBS – Trevo Sul
Suinocultura
Armazém – Campo Belo do Sul
Armazém – Brunópolis
Comercial – Comprador
Transporte e Logística
Granja dos Pinheiros
Granja Ibicuí
Supermercado

19/07
19/07
20/07
21/07
21/07
21/07
22/07
22/07
22/07

Celeste Cavichon Sobrinho
Vinicius e Sá
Augusto César dos Santos
Luiz Carlos Dolens
Marcelo Luiz Stiirmer
Sergio Emilio Schussller
Célio da Luz Moraes
Lucindo Daniel Faccin
Nelli Terezinha Paganini

Armazém – Matriz
Indústria de Fertilizantes
Supermercado
Armazém – Matriz
Granja Erval Velho
Guarda-Mor
Armazém – Campo Belo do Sul
Granja Ibicuí
Granja dos Pinheiros
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