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Editorial CoperAção
Por Luiz Carlos Chiocca – Diretor Presidente da Copercampos
Mais um Dia de Campo realizado com sucesso, e grande parte deste resultado positivo,
deve-se ao trabalho e dedicação desempenhados pelos funcionários da Copercampos, que
não mediram esforços para que o 21º Dia de Campo contasse com a qualidade necessária
para atender expositores e visitantes.
Nesta edição do CoperAção, aproveitamos para agradecer e parabenizar a todos os
funcionários que participaram direta ou indiretamente para a realização deste importante
evento que aproxima o produtor rural das melhores tecnologias para suas lavouras.
Importante destacar também, o apoio dos funcionários que deram continuidade as atividades
da cooperativa na matriz e filiais, enquanto seus colegas auxiliavam nos três dias do evento.
São através de eventos como estes que conseguimos realmente ver a força e a união da
nossa Copercampos, que tem orgulho em lutar por seus associados, e pela valorização da
agricultura em nosso país.
Agradecemos também a equipe da Associação Atlética Copercampos, (AACC) por toda
a dedicação e apoio com a agilidade e a qualidade no atendimento dos três dias do evento.
Obrigado a todos, e em nome da diretoria da Copercampos e representando os mais de mil
associados, eu agradeço a todos os funcionários da cooperativa por ajudarem na realização
do 21º Dia de Campo Copercampos.
Esperamos que todos possam estar nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro de 2017 novamente
trabalhando para a realização de mais uma edição do evento.
Aproveitamos a oportunidade para destacar também a realização da 45ª Assembleia Geral
Ordinária – AGO – da Copercampos que foi realizada no dia 04 de março, onde aos associados
foram apresentados os resultados do exercício de 2015 através do relatório de Gestão do
Conselho de Administração e das demonstrações contábeis que teve a aprovação unânime
dos sócios. As sobras de aproximadamente R$ 25 milhões foram destinadas a incorporação
na conta capital do associado - proporcional ao movimento no exercício.

07 dicas de direção defensiva para pilotar sua moto
com mais segurança
Por: Lucas Siqueira – Técnico de Segurança do Trabalho
As motos vieram como uma ótima solução para evitar o trânsito, economizar tempo e também
dinheiro, por outro lado há aumento dos acidentes. Segue 07 atitudes que podem fazer você evitar
de sofrer ou cometer um acidente:
1º Atenção aos pontos cegos, você sabia que no automóvel possui oito pontos cegos?
Mantenha-se ao alcance visual dos retrovisores dos motoristas, seja visto sempre se preciso use
a buzina.
2º Mantenha uma distância segura, isso vale tanto para motos quanto para carros, na via
procure ocupar o espaço que um carro ocupa, isso vai evitar que o carro tente joga-lo para o
acostamento, mas seja consciente e facilite a ultrapassagem e evitar acidentes.
3º Farol aceso sempre, verifique se está funcionando antes do deslocamento, o farol aceso
auxilia na percepção da tua presença por outros motoristas mesmo em pontos cegos e é
obrigatório por lei.
4º Deslocamento de ar, quando ultrapassar ou ser ultrapassado, cuidado com o deslocamento
de ar que pode desestabilizar a moto, mantenha as mãos firmes no guidão.
5º Capacete, use sempre e com viseira abaixada, afivele a cinta jugular deixando a firme a parte inferior do maxilar, assim não vai se soltar
o capacete da cabeça em acidente.
6º Entorpecentes, jamais dirigir sob domínio de drogas ou álcool, pois causam reações em seu organismo, isso contribui ao grande número
de acidentes de trânsitos.
7º Manutenção, essa deve estar sempre em dia, melhor prevenir do que ficar na estrada ou sofrer um acidente por falta de revisão.
A pressa não encurta o tempo, encurta a vida.

Agenda
REUNIÕES PRÉ COLHEITA – dia 12 março às 11h no Salão da
Capela de Cambará em Bom Retiro (SC). Dia 15 de março às 19h
na Sede Social da Filial Campo Belo Do Sul (SC) e dia 17 de março
às 19h na Fazenda Grop em Otacílio Costa (SC).
APRESENTAÇÃO DA NOVA FILIAL COPERCAMPOS – dia 14
de março às 19h. Local: CTG 12 Braças - BR 126 - Km 2 em
Sananduva (RS).

Dicas & Toques:

Quem sou e o que faço?
Nome: Renan Michel Andreoni
Estado Civil: Solteiro
Time do coração: Grêmio
Natural: Campos Novos
Função: Engenheiro Agrônomo –
Chefe de Unidade
Filial: Monte Carlo
Tempo de trabalho na
Copercampos: 2 anos e três
meses
Próximo passo: “Seguir atuando na área técnica da Copercampos,
levando conhecimentos, informações e bom atendimento aos
associados da cooperativa”.
A Copercampos: “Podemos afirmar que a Copercampos é
uma cooperativa modelo em gestão de pessoas, pois oferece
oportunidades aos seus funcionários e é uma cooperativa que hoje é
referência no agronegócio brasileiro”.

Produção de sementes é tema de
treinamento

Dia 22 de março, é comemorado o Dia Mundial da Água, data criada
pela ONU (Organizações das Nações Unidas) destinada a discussão,
análise e reflexão sobre diversos temas relacionados a este precioso
bem natural. Confira algumas informações e dicas que auxiliarão no
consumo consciente da água.
• De toda a água existente do planeta, apenas 3% é doce, e a maior
parte desse percentual está em geleiras.
• A Organização das Nações Unidas (ONU) calcula que cerca de
1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável e pelo menos 2
bilhões não conseguem água adequada para beber, lavar-se e comer.
Viver com escassez de água é uma condição associada a milhões de
mortes ao ano, causadas por doença, má nutrição e fome crônica.
• Nos últimos 50 anos, o aumento da população e as necessidades
derivadas dele fizeram o consumo de água subir seis vezes. Mas a má
gestão desse recurso tem diminuído os estoques aproveitáveis.
Fonte: Revista Planeta

Funcionários das Unidades de Beneficiamento de Sementes (UBS)
da Copercampos, receberam treinamento de Amostragem e limpeza
de máquinas na produção de sementes. Realizado no mês de fevereiro no auditório da Copercampos, o treinamento foi ministrado pelo
Engenheiro Agrônomo e Mestre em Agronomia, Antenor Canton, que
repassou aos funcionários informações e conceitos importantes na
produção de sementes, bem como, a importância da limpeza geral em
todo o fluxo como, máquinas, esteiras, silos entre outros equipamentos.
“Também foi repassado a forma correta de coletar amostras de sementes para a análise no Laboratório. Os participantes puderam verificar na prática o como realizar a coleta, qual equipamento utilizar, quais
informações preencher no formulário, enfim conheceram todas as ferramentas para realizar uma coleta de amostra com representatividade,
qualidade e segurança nos lotes produzidos”, destaca o Coordenador
de Qualidade, Cristian Rodrigo Venturin.

Funcionários receberam orientações sobre novo layout das Lojas
Agropecuárias
A Copercampos em parceria com as tintas Coral realizou no dia 1º
de março, treinamento para aproximadamente 30 balconistas, funcionários das Lojas Agropecuárias.
De acordo com o Coordenador de Filiais, Adriano Beviláqua, a capacitação teve objetivo de repassar aos funcionários informações sobre
o projeto de restruturação de layouts das lojas. “Nos próximos meses
estaremos lançando as novidades que serão implantadas nas Lojas
Agropecuárias da Copercampos. Esse novo projeto busca atender as
necessidades da cooperativa e oferecer novas opções de produtos
aos associados e clientes”, ressalta.
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21ª edição do Dia de Campo Copercampos superou expectativas dos organizadores
A 21ª Edição do Dia de Campo Copercampos
foi um sucesso e superou as expectativas dos
organizadores. Durante três dias, agricultores,
pecuaristas e público em geral puderam conferir as novidades tecnológicas para o campo,
nos estandes e nas palestras ministradas durante o evento que foi realizado nos dias 23, 24
e 25 de fevereiro no Campo Demonstrativo da
cooperativa às margens da BR-282 em Campos
Novos.
Nesse sentido os organizadores do evento agradecem a todos os funcionários da
Copercampos que estiveram diretamente envolvidos tanto na organização quanto os que
ficaram no escritório dando suporte, pois a edição do 21º Dia de Campo Copercampos, ficou
marcado na história do evento. Mais uma vez a
equipe demonstrou garra e comprometimento,
atendimento elogiado por todos, e organização
percebida e comentada pelos expositores e visitantes.
Vale destacar que o 21º Dia de Campo
Copercampos teve recorde de expositores e um
número de visitantes muito expressivo. Já a 22ª
edição Dia de Campo Copercampos será nos
dias 21,22 e 23 de fevereiro de 2017.

Produtores participaram de eventos técnicos nas áreas experimentais
Com o objetivo de levar informações e conhecimentos ao homem do
campo, a Copercampos realizou Dias de Campo de culturas de verão
direcionados aos produtores e associados das filiais dos municípios de
Curitibanos, São José do Ouro e Fraiburgo.
Durante os eventos os produtores acompanharam através das vitrines as novidades tecnológicas no cultivo da soja e milho e o desempenho das culturas naquela região.
De acordo com o Diretor Executivo da Copercampos, Laerte Izaias
Thibes Junior, o principal objetivo destes Dias de Campo é proporcionar
ao produtor, a análise das características e o desempenho dos cultivares. “Através destes eventos técnicos nas unidades, a Copercampos
busca fornecer a seus associados, produtores e clientes uma ampla
análise do comportamento das culturas recomendadas para a região,
assim como as melhores tecnologias, visando a redução de custos,
aumento da produtividade e consequentemente da lucratividade”, ressalta.

Copercampos passa a contar com unidade recebimento de grãos em
Lagoa Vermelha (RS)
Produtores rurais participaram no dia 15 de fevereiro do jantar de
apresentação da nova Filial da Copercampos localizada no município de
Lagoa Vermelha (RS). O evento que contou com a participação de mais
de 130 pessoas foi realizado no Restaurante Lagoa Parque Hotel.
A nova Unidade da Copercampos foi adquirida pelo valor aproximado
de R$ 15 milhões, conta com a capacidade de armazenagem de 660 mil
sacas e está localizada às margens da BR-285, sentido Lagoa Vermelha/
Vacaria (RS).
Durante o encontro o Diretor Presidente, Luiz Carlos Chiocca destacou os investimentos da Copercampos em suas áreas de negócios e o
compromisso da cooperativa junto aos seus associados. “O principal
objetivo da Copercampos é estar cada vez mais próxima dos agricultores e associados prestando o melhor serviço possível, por isso investimentos em novas Unidades de Recebimento de Grãos se fazem necessários”, enfatiza.
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Associados participaram da 45ª AGO
Foi realizada na manhã desta sexta-feira dia 04 de março na Associação
Atlética (AACC) da Copercampos a 45ª Assembleia Geral Ordinária –
AGO – da cooperativa. O evento contou com a presença de associados,
diretores e funcionários da Copercampos.
Durante a AGO foram apresentados os resultados do exercício de 2015
através do relatório de Gestão do Conselho de Administração e das demonstrações contábeis que teve a aprovação unânime dos sócios. As
sobras de aproximadamente R$ 25 milhões foram destinadas a incorporação na conta capital do associado - proporcional ao movimento no
exercício. Na oportunidade também foram eleitos os novos conselheiros
fiscais.

Copercampos inaugurou unidade de recebimento de grãos em Cerro Negro
Para atender as necessidades de recebimento, a Copercampos investe constantemente em ampliações e novas unidades nas áreas de cereais, sementes e insumos, disponibilizando unidades de armazenagem
estrategicamente localizadas para atender o recebimento da produção
de seus associados.
Nesse sentido a Copercampos inaugurou no sábado dia 05 de março
uma nova e moderna unidade de recebimento de grãos no município
de Cerro Negro. A solenidade contou com a presença de autoridades
locais, produtores e associados, diretores, gerentes e funcionários da
cooperativa.
“Ao todo foram investidos R$ 7,3 milhões na nova unidade da
Copercampos, que conta com duas linhas de recebimento, duas máquinas de limpeza, secador, dois silos pulmão com capacidade de 1.200
toneladas cada e dois silos de armazenagem com capacidade 6 mil
toneladas”, destaca o Diretor Presidente da Copercampos, Luiz Carlos
Chiocca.

Novos funcionários de 13 de fevereiro a 04 de março de 2016
		

Funcionários
02		
04		
02		
15		
03		
09		
02		
01		
02		
04		
03		
02		

Setor/Filial

Funcionários

Armazém – Monte Carlo
Armazém – Correia Pinto
Armazém – Brunópolis
Armazém – Encruzilhada
Supermercado – Bairro Aparecida
UBS – Matriz
Armazém – Curitibanos
Administrativo
Armazém – Trevo Sul
Armazém – Guarda-Mor
Supermercado – Centro
Armazém – Lebon Régis

02		
05		
01		
03		
01		
01		
01		
03		
01		
01		
01		

Setor/Filial
Loja Agropecuária – Campos Novos
Armazém – Linha Gramado
Granja Floresta
UBS – Bairro Aparecida
Posto de Combustíveis
Armazém – Campo Belo do Sul
Armazém – Correia Pinto
Supermercado – Otacílio Costa
Indústria de Rações
Armazém – Cerro Negro
Armazém – Ponte Serrada

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Setor/Filial

Data

Funcionário

Setor/Filial

13/03
13/03
13/03
14/03
14/03
15/03
15/03
16/03
16/03
17/03
18/03
18/03
18/03
19/03
19/03

Angélica Machado da Silva
Odair José Tessaro
Vitor Bernardi
Jacqueline Cristiane Mota
Matilde Besen
Gilmar Bitencourt
Gustavo Miguel Fabienski
Allan Rodrigues Leite
Clodoaldo Marcelo de Lara
Orlando Josni Pereira
Airto Santos de Morais
José Patrick da Luz Hemkemaier
Valdir de Almeida
Gilson José Dutra
Nelcir Zarpelon

Supermercado – Centro
Armazém – Curitibanos
UBS – Matriz
Armazém – Feijão
Supermercado – Centro
Armazém – Curitibanos
Loja Agropecuária – Campos Novos
Supermercado – Bairro Aparecida
UBS – Matriz
Armazém – Linha Hervalzinho (RS)
Granja dos Pinheiros
Armazém – Lebon Régis
Granja Novo Milênio
Granja dos Pinheiros
Transporte e Logística

19/03
20/03
20/03
20/03
21/03
21/03
22/03
22/03
22/03
22/03
22/03
22/03
22/03
23/03

Vera Lucia Rocha
Adilson Alves de Ramos
Elisson Luiz Carvalho
Kelvin Klegin de Souza
Eliane Fatima dos Santos
José Pinto
Carlos Leonardo Glemboscki
Gabriel Giotto Vanz
Micheli Figueiredo
Paulo Ricardo Viater Canuto
Vanderlei Fernandes
Vilmar Pinto
Vitor Vosniak
Jaqueline Alves de Carvalho

Supermercado – Bairro Aparecida
Transporte e Logística
Posto de Combustíveis
Supermercado – Otacílio Costa
Supermercado – Bairro Aparecida
UBS – Matriz
Transporte e Logística
Loja Agropecuária – Barracão
Supermercado – Bairro Aparecida
UBS – Bairro Aparecida
UBS – Matriz
Granja Floresta
UBS – Bairro Aparecida
Programa Jovem Aprendiz
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