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Editorial CoperAção
Por: Luiz Carlos Chiocca – Diretor Presidente da Copercampos
Quem é a Copercampos? É com esta pergunta que iniciamos o
informativo CoperAção desta edição. Quem faz a Copercampos
ser essa grande cooperativa de destaque?
Hoje não falaremos apenas em números e lucros, mas
sim em pessoas, e na importância delas para os fatores que
citamos acima. Uma empresa só cresce se houver competência,
credibilidade e qualidade, realizando atividades que inovem e
supram as necessidades do mercado, e isso só é possível com
muito trabalho, conhecimento e dedicação.
Acredito que todos saibam a resposta da pergunta que iniciou
esse texto, pois fazem parte deste sucesso, sejam como clientes,
associados ou funcionários. E é importante que todos estejam
cientes que são parte deste sistema, onde há uma condição mútua,
ou seja, se os negócios da cooperativa estão bem, gerando lucros,
atingindo as metas e as margens, consequentemente, o quadro
funcional também estará bem, com pagamentos em dia, benefícios
a disposição, assim como participação nos lucros, garantindo
boas gratificações. Contudo, para que isso continue acontecendo,
é necessário que todos façam sua parte e realmente vistam a
camisa da Copercampos, comprem essa ideia, valorizem a marca,
reduzam custos, utilizem os serviços do posto de combustíveis,
dos supermercados, das lojas, e tenham consciência que vocês
fazem parte disso tudo, não apenas porque trabalham aqui, mas
porque vocês são a Copercampos.

Convite Campanha Maio Amarelo

A Copercampos convida a todos para participar da caminhada em prol
da Campanha Maio Amarelo – Atenção pela Vida, que será realizada no dia
27 de maio (sábado), com saída às 9hs, ao lado do Posto de Combustíveis,
seguindo até ao Supermercado Copercampos do Centro. Participe, traga
sua família e amigos, vestindo alguma peça
em amarelo, e use sua camiseta do evento. E
assim mobilizaremos nosso município para um
trânsito com mais respeito e segurança.

Quem sou e o que faço?

Nome: Ademir dos Santos (Lule)
Estado Civil: Separado
Filhos: Três
Time do Coração: Flamengo
Natural: Campos Novos
Função: Aux. Administrativo
Filial: Armazém 15
Tempo de Empresa: 1 ano e 7 meses
Objetivos futuros: Trabalhei por 17 anos na supervisão de produção em
metalúrgica e meu objetivo é aprender muito aqui para crescer. Quero
voltar aos estudos na área de produção para que no dia a dia, eu possa
ampliar meu conhecimento e desenvolver um bom trabalho.
A Copercampos: Mudei radicalmente de área e todo dia é um aprendizado. A Copercampos cresce a cada ano e é destaque nacionalmente pela
excelência em produtos, é gratificante e motivo de orgulho fazer parte da
cooperativa. Para mim estar atuando no agronegócio é motivo de prazer,
e quero me destacar na empresa e estar preparado para novos desafios
aqui dentro, pois há sempre oportunidade de crescimento e o funcionário
preparado tem mais condições de ter sucesso.

Dicas e toques
5 Dicas sobre Direção Defensiva:
1) Posição do corpo: Praticar a direção defensiva significa ser capaz de prever situações de risco e conduzir seu veículo de forma a
evitá-las. Para isso, a primeira coisa a se fazer é conferir se as condições de direção são as mais adequadas para você. Partiremos da posição do corpo. O ideal é que você fique com braços e pernas ligeiramente dobrados e com as costas no encosto em um ângulo próximo
a 90 graus. É importante que você se sinta confortável e tenha clara
noção da visibilidade através de todos os espelhos.
2) Atenção aos itens de segurança: Desenvolva o hábito de afivelar o cinto assim que entrar no veículo, antes mesmo de ligar o carro.
Certifique-se também que todos os ocupantes façam o mesmo. As
estatísticas de trânsito mostram que essa simples ação faz uma diferença gigantesca em relação aos danos causados por um acidente.
3) Mão no volante e atenção no trânsito: Esteja sempre com as
mãos no volante e evite tirá-la para outras coisas além de trocar a
marcha. Em um momento de risco é essencial que você esteja apto a
manobrar rapidamente, de forma prevenir uma colisão ou outros acidentes. Por isso, jamais utilize o celular ou fique com outros objetos
que impossibilitem sua mão de desenvolver corretamente a atividade
que você está fazendo.
4) Mantenha uma distância segura dos outros veículos: Fique
atento à distância que você deve manter do veículo da frente. Lembrese de que, em caso de uma emergência, você precisará de espaço
suficiente para parar seu carro e evitar uma colisão.
5) Mantenha o carro em boas condições: Tanto para o usuário
comum como para profissionais, a saúde do veículo é importantíssima para que ele esteja preparado e responda aos seus comandos
em momentos críticos. Faça as revisões no tempo previsto e fique de
olho na integridade de itens como pneus, freio, suspensão e luzes de
sinalização.

Fonte: Blog Locamerica Frotas

Campanha Maio Amarelo
debate a atenção no trânsito e o
compromisso com a vida
Maio é o mês de prevenção aos acidentes de trânsito, e a
Copercampos mais um ano mobiliza-se para levar informações, sensibilizar e alertar a todos sobre esse grave problema que vitimiza milhões
de pessoas todos os anos.
Segundo a Engenheira de Segurança e Medicina do Trabalho,
Vanessa Marin Kettenhuber, o objetivo é conscientizar. “Todos os anos
trabalhamos a Campanha Maio Amarelo, com o objetivo de trazer até
as pessoas informações e conhecimento, para que todos fiquem cientes do grave problema que é o nosso trânsito, não apenas na questão
de infraestrutura, mas principalmente por falha humana. Através desta
campanha queremos que as pessoas possam absorver as informações e colocar em prática ações e conceitos que valorizam a vida, trazendo mais segurança a todos,” comentou Vanessa.
Na Copercampos a campanha está sendo realizada com o apoio do
Sescoop e Castrans, onde todos os funcionários que fazem a utilização
dos veículos da cooperativa, participaram de 4 horas com aula teórica,
ministrada pelo Sargento Röper da Castrans, e uma aula prática de
20 minutos. Contudo a ação não ficará apenas dentro da cooperativa.
Para alertar sobre a campanha, a Copercampos estará realizando no
dia 27 de maio (sábado), uma caminhada que sairá às 9hs ao lado do
Posto de Combustíveis, seguindo até ao Supermercado Copercampos
do Centro, como explica Vanessa. “Através desta caminhada envolveremos também a sociedade de modo geral, por isso pedimos a todos
que participem, tragam suas famílias e amigos, vestindo alguma peça
em amarelo para destacarmos a campanha, e assim mobilizaremos
nosso município para um trânsito com mais respeito e segurança”, finalizou Vanessa.
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Profissionais da Educação participam de palestra sobre autoestima e
relacionamento interpessoal
Professores e funcionários das
escolas participantes do Programa
Cooperjovem estiveram na noite
de 03 de maio, participando de
palestra ministrada pela Psicóloga
Mariléia Ramos da Silva.
A palestra foi realizada na
Associação Atlética Copercampos,
e teve como tema a autoestima
e o relacionamento interpessoal,
dois fatores que certamente estão
diretamente ligados a felicidade,
saúde e desenvolvimento no ramo
pessoal e profissional.

Relacionamento Interpessoal é tema
de treinamento na Agroindústria

Cooperativas crescem 15%,
obtêm receitas de R$ 31,5 bi e
impulsionam a economia de SC
O cooperativismo catarinense – estruturado no campo e na cidade
– continua em ascensão e cresceu 15% no ano passado, de acordo
com a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina
(OCESC). A expressão do setor é reconhecida nacionalmente: as 265
cooperativas catarinenses reúnem mais de 2 milhões de associados,
mantêm 58 mil empregos diretos e faturam mais de R$ 31,5 bilhões de
reais por ano.
Ao apresentar avaliações e projeções, o presidente e o superintendente da OCESC, Luiz Vicente Suzin e Neivo Luiz Panho destacaram
que, em 2016, o setor investiu na base produtiva, na diversificação de
produtos e serviços e na qualificação de colaboradores, dirigentes e
associados. As cooperativas ignoraram a recessão de 2015 e 2016
e continuaram crescendo, com foco no mercado e aperfeiçoamento
constante da gestão”, resumiu o presidente. A receita operacional bruta atingiu R$ 31,5 bilhões de reais, com incremento de 15%. Foi o oitavo
ano consecutivo de crescimento, após a crise financeira internacional
de 2008/2009 que atingiu todos os continentes.

Funcionários do Departamento de Agroindústria estiveram participando de treinamento sobre Relacionamento Interpessoal, no auditório
da matriz, ministrado pela Coach formada em Psicologia e com Pósgraduação em Administração de Pessoas, Eliane Abram.
O treinamento que teve como objetivo aproximar mais os funcionários para uma comunicação mais assertiva, com menos ruídos e mais
agilidade, proporcionou aos participantes conhecer métodos e ferramentas que irão auxiliar no desenvolvimento e no sucesso das atividades. Um dos pontos importantes destacado no treinamento, foram
os ruídos de comunicação entre emissor e receptor e o quanto esse
problema atrapalha os rendimentos das atividades, assim como a falta
de informa que pode gerar transtornos e até prejuízos para a empresa.
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Copercampos inicia um novo desafio em gestão

Diretores, gerentes e funcionários dos setores da matriz, estiveram
reunidos no armazém 2, no dia 03 de maio, para a apresentação de um
novo patamar de gestão que será empregada na Copercampos. O novo
desafio chama-se PDGC – Programa de Desenvolvimento da Gestão das
Cooperativas.
O programa é um conjunto de requisitos de excelência com linguagem
adequada as cooperativas, promovido pelo Sescoop e avaliado a cada
dois anos por auditores. Para os Diretores Presidente e Vice-presidente
da Copercampos, esse novo programa irá auxiliar e abranger todos os
temas ligados a uma boa gestão em organização, e para isso, é necessário o comprometimento de todos, na divisão de tarefas, na formação

de multiplicadores, e na execução das ações para atender ao modelo.
Nos próximos dias a equipe do Setor de Qualidade estará levando essas informações para as demais unidades, auxiliando e repassando as
estratégias que irão ser adotadas, como: Seminários para conhecimento
do novo modelo de gestão, capacitação de cerca de 20 multiplicadores,
grupos de trabalho para elaborar e executar os planos de ação de cada
critério, além de um cronograma de trabalho que será estabelecido e
aprovado pela direção. Ao longo dos meses novas reuniões e atividades
para a consolidação do programa serão realizadas.
Faça parte desta ação e auxilie a Copercampos para o caminho da
excelência.

Novos funcionários 25 de abril a 08 de maio.
Funcionários

Setor/Filial

Funcionários

Setor/Filial

03
01
01
01
01

Supermercado
Granja Ibicuí
Correia Pinto
Granja Floresta
Logística

01
01
01
02

Lebon Régis
Sananduva
Matriz
Bom Retiro

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data
12/05
12/05
12/05
13/05
13/05
14/05
14/05
14/05
14/05
15/05
16/05
16/05
16/05
16/05
17/05
17/05
17/05
17/05
18/05
18/05
19/05
19/05
19/05
19/05
19/05
19/05

Funcionário

Setor/Filial

Davide de Souza
Ian Natanael Muniz Gonçalves
Valdirene Aparecida Zanão Nunes
Carlos Alberto Dall Oglio
Fernando Waldir Morello
Jocildo Lopes
Ricardo Horstmann
Rodrigo Zanoni
Roger Oliveira Velho
Luane Karine Schlischting
Alexsander Mocelin
Geovana Gonçalves Dias
Guilherme Leite de Godoy
Kriseli Michels França Mocelin
Edgar Faustino da Silva
Janete Felipe Pauli
José Eduardo Pinheiro
Silvio Raffo
João Carlos Oliveira da Silva
Josemar dos Santos Menezes
Adriane dos Passos
Fernando Correa
Flavio dos Santos
Izabela Parenti da Silva
Jair Ribeiro da Silva
José Dirceu Bevilaqua

Granja Floresta
Supermercado - Otacílio Costa
Supermercado – Bairro Aparecida
Assessoria Comercial
Sananduva/RS
Armazém - Matriz
Cerro Negro
UBS - Matriz
Supermercado – Otacílio Costa
Supermercado – Otacílio Costa
Loja - Matriz
Supermercado - Centro
Agroindústria
Supermercado - Centro
Supermercado - Capinzal
Granja dos Pinheiros
Granja dos Pinheiros
Ibiraiaras/RS
Campo Belo do Sul
UBS – BR 470
Contabilidade
Granja Floresta
Indústria de Rações
Jovem Aprendiz
Ibiraiaras
Recursos Materiais

Data
20/05
20/05
20/05
20/05
21/05
21/05
21/05
22/05
22/05
23/05
23/05
23/05
23/05
23/05
24/05
24/05
24/05
24/05
24/05
25/05
25/05
25/05
25/05
25/05
25/05

Funcionário
Alessandro da Silva
Miriam Jaqueline de Oliveira
Rafael Borges da Silva
Victor Geremias Dico Dutra
Aldori Duarte Oliveira
Carina Vanusa Santos Barcelos
Elizeu Andrade de Souza
Alexandre de Souza
Tiago Boldrini
Antônio Adair Moreira de Oliveira
Bruno Gonsalves Gatner dos Santos
Flavio Tessaro
Marcio dos Santos Gonçalves
Pedro Fabricio Ubaldo
Adrian Ribeiro Pereira
Dorli Santos de Jesus
Juliano Magrinelli
Oeslen Caripuna
Sandra Aparecida Vicente Anhaia
Gilmar Gonçalves Walter
Henrique Lima do Carmo
João Marcelo Machado Vargas
Rafael Marcelo Oneda
Rodrigo Padilha da Silva
Vinicius Harthur Siviero Volff

Setor/Filial
Granja Ibicuí
Supermercado – Bairro Aparecida
Encruzilhada
Correia Pinto
Campo Belo do Sul
Supermercado - Capinzal
Otacílio Costa
UBS – Trevo Sul
Supermercado - Capinzal
Curitibanos
Loja - Matriz
Logística
Granja dos Pinheiros
TI
Coxilha Rica
Granja dos Pinheiros
Granja Floresta
Supermercado - Centro
Supermercado – Otacílio Costa
Armazém - Matriz
Ibiraiaras/RS
UBS – BR 470
Qualidade
Hipper Center
Jovem Aprendiz
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