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É hora de refletir sobre a economia
E
Por Luiz Carlos Chiocca - Diretor Presidente da Copercampos

stamos acompanhando os movimentos da economia mundial e queremos ressaltar neste informativo nossas preocupações quanto às
mudanças no cenário global. Muitas vezes acreditamos que o que acontece no Japão ou nos Estados Unidos da América não irá nos afetar no
Brasil ou aqui em Campos Novos, porém, a economia repercute em todos
os lugares do mundo.
Estamos preocupados quanto a uma possibilidade de recessão dos Estados Unidos e da Europa e se isso ocorrer, a economia do Brasil será
atingida. Este crescimento acelerado do nosso país vai diminuir e consequentemente os preços dos produtos subirão e precisamos estar atentos
para não termos problemas financeiros.
Economia doméstica é necessária desde já. Você funcionário deve refletir
sobre esses problemas mundiais. Será que essa crise chegará a empresa
que eu trabalho? Não só a diretoria da Copercampos, mas acredito que de
todas as empresas estão analisando o cenário e buscando alternativas para
economizar. Não devemos desperdiçar dinheiro e principalmente não gastar
com futilidades. É preciso cortar gastos na empresa e também na sua casa.
Se existir uma recessão mundial, é claro que haverá demissões em todas
as empresas e na Copercampos não será diferente, pois se não há comprador, não há como vender os produtos e por isso todos irão cortar gastos
e diminuir o quadro de funcionários. Nós não queremos que isso ocorra,
mas precisamos refletir sobre isso e esperamos que isso não venha a acontecer em nossa empresa. Contamos com a colaboração de todos vocês
funcionários para que possamos continuar a crescer e principalmente não
tenhamos grandes impactos com estes problemas econômicos mundiais.

Mensagem Dia dos Pais

E

xiste um homem que se esmera no comprimento do dever para dar bom exemplo: Que fica humilde, quando poderia se exaltar; Que chora a distancia, a fim de
não ser observado; Que, na ausência, usam-no como temor para evitar uma ação
menos correta; Que quase sempre, é chamado de desatualizado; Que apenas fisicamente, passa o dia distante, na labuta, por um futuro melhor; Que, ao fim da jornada,
avidamente regressa ao lar para levar muito carinho e, às vezes, pouco receber, Que,
muitas vezes passa noites mal dormidas a decifrar os segredos da vida, quando
extenuado, ainda consegue energias para distribuir energias; Que é tão humano e
sensível, por isso, normalmente, sente a ausência do afeto que lhe é dado raramente
e de forma pouco comunicativa. Que, vibra, se emociona e se orgulha pelos feitos
daqueles que tanto ama. Esse homem geralmente, se agiganta e passa a ser inabalável. Você Pai, é quem nos fortalece e nos enche de orgulho.

Parabéns pelo seu dia:
Dia 14 de agosto - Dia dos Pais
* Mensagem da Diretoria da Copercampos a todos os
pais associados e funcionários da nossa cooperativa

Quem sou e o que faço?

Emanuel Todt – Auxiliar de escritório – Indústria de Rações

C

omprometimento para conquistar os objetivos profissionais
e em sua vida. Emanuel Todt, auxiliar de escritório da Filial
21 – Indústria de Rações da Copercampos se destaca pela sua
dedicação e por estar atento às oportunidades.
Natural de Rio das Antas - SC, o hoje funcionário da Copercampos
residiu até 2010 em Videira – SC, onde cursava o curso superior
de Administração na Unoesc. Em março deste ano, Emanuel decidiu pela mudança e se transferiu para Campos Novos. Um mês
após se instalar na cidade, Emanuel conseguiu um emprego de
auxiliar de produção da Indústria de Rações e exercia atividades
de serviços gerais na fábrica.

Funcionários participam
de capacitação

Mesmo se transferindo para Campos Novos, o funcionário não desistiu dos estudos e continuou a cursar Administração no campus
da Unoesc na cidade. Mostrando versatilidade e buscando sempre
aprender, Emanuel foi transferido para o escritório, como auxiliar, onde
está atualmente. O funcionário que executa atividades burocráticas e
expedição de ordens de produção, carregamento dos produtos e recebimento, pedidos para terminadores e clientes afirma que somente
com comprometimento é que há possibilidade de crescer na empresa.
“Sou um exemplo de que estudando e se dedicando é possível
crescer. A Copercampos foi a empresa que me deu oportunidades e busco retribuir com muito esforço esta chance. Me sinto
comprometido com os resultados e tenho honra de trabalhar na
Copercampos”, enfatizou.
Casado com Flávia Patrícia Ribeiro Todt desde junho de 2010,
Emanuel tem duas filhas: Eduarda e Emili Ribeiro Todt (que nasceu
no dia 03 de julho de 2011). O papai destaca que neste ano, a
emoção é ainda maior. “A sensação de ser pai é diferente. Reflexão,
aprendizado e responsabilidade são consequências de ser pai. É
um aprendizado a cada dia tanto sobre a paternidade como a importância de ser pai. Desde que casei, e após a chegada da Emili
reflito diariamente sobre a vida. Ser pai é a melhor sensação do
mundo e sou feliz por ter essa oportunidade”, ressaltou Emanuel.

Nascimentos

Joana Rech

D

e 04 a 09 de julho, os funcionários Radamés Inácio Diehl e
Jean Claudinei Franzen participaram em Jaraguá do Sul, do
curso de Inversores de Frequência na empresa WEG.
Durante todo o treinamento, os funcionários conheceram o processo de instalação, dimensionamentos e aplicações de inversores de frequência em motores elétricos. De acordo com Radamés
Diehl, os inversores são utilizados para variação da velocidade
dos motores e na Copercampos, os conceitos abordados no curso já estão sendo aplicados.

N

o dia 15 de julho de 2011, o funcionário Aloísio Alberto Rech e a esposa Sandra Stédile Rech ganharam um presente de Deus. Nasceu
no Hospital das Clinicas Bermiro Saggioratto, a segunda filha do casal, Joana Rech. Parabéns a família Rech e em especial aos papais da
Joana. Felicidades e muita saúde a pequena e a todos os familiares.

O

Datas comemorativas
Agosto
11 • Dia dos Advogados
12 • Dia Nacional das Artes
13 • Dia do Economista
14 • Dia do Cardiologista
14 . Dia dos Pais
15 • Dia da Informática
15 • Dia dos Solteiros
16 . Dia do Filósofo

19 • Dia Mundial da Fotografia
20 . Dia dos Maçons
22 • Dia do Folclore
23 • Dia da Injustiça
24 • Dia da Infância
24 • Dia de São Bartolomeu
25 • Dia do Feirante
25 • Dia do Soldado

Hadrian Goulart Ferreira

funcionário da Filial 54 –
Indústria de Fertilizantes
Leandro Goulart Ferreira, está radiante de felicidade. Isso porque
sua esposa Marli Marini deu a luz
a Hadrian Goulart Ferreira no dia
12 de julho de 2011. O pequeno grande Hadrian nasceu com
49,5cm e 3,840kg. Parabéns a
toda família e saúde a todos.

Treinamentos
Academia Cisco Módulo CCNA I - Dia 06 de agosto – Luzerna – SC
Participante: Ângelo Ebert Locatelli.
Curso Tributos & Comércio Exterior - Dias 05 e 06 de agosto
Balneário Camboriú – SC - Participante: Valtoir Scolaro.
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Inovação para atender necessidades dos clientes

F

uncionários do Supermercado Copercampos participaram
nos dias 26 e 27 de julho, no Clube Aqua Camponovense,
do ciclo de palestras “Inovação com o Cliente Exige Coragem
II”. Divididos em quatro turmas, mais de 70 funcionários da filial
participaram do curso que teve apoio do Sescoop/SC.
Entre os temas abordados, os funcionários obtiveram conhecimento
sobre a evolução do setor que exige comprometimento e inovação
quanto ao atendimento, visando sempre atender as exigentes transformações dos clientes que buscam muito mais que um produto de
qualidade, mas também, um atendimento eficaz e comprometido.

Apresentação pessoal, assim como do estabelecimento é fundamental para um atendimento profissional e de qualidade.
Inovação quanto a promoções e também no relacionamento
com os clientes foram temas discutidos e na prática, os funcionários puderam conferir os melhores e mais eficazes resultados
na prestação de serviços. Educação, comprometimento, busca
constante por conhecimento e a importância das amizades no
trabalho foram diagnosticadas pelos participantes como essenciais para um bom trabalho e um crescimento profissional maior
no Supermercado Copercampos.

Brigada de Incêndio da Copercampos é formada

Participantes do curso de formação de Brigadistas

D

uas turmas de funcionários da Copercampos participaram nos dias
26 e 27 de julho, do curso de Brigadistas. O treinamento organizado
pelo setor de Segurança e Medicina do Trabalho formou agentes capacitados para atuar na prevenção e no combate a incêndios.
Durante os dois dias foram realizadas aulas práticas com uso de extintores com diferentes químicos e uso de equipamentos hidráulicos para
combate a princípios de incêndios.
De acordo com a Engenheira de Segurança do Trabalho Vanessa Marin
Kettenhuber, com apoio do Sescoop/SC, a Copercampos iniciou um processo de formação de brigadistas visando principalmente a conscientização dos demais funcionários sobre os riscos em se trabalhar em espaços
confinados como também nos escritórios.

“Estes funcionários participantes do curso foram orientados para nos auxiliar na execução de atividades preventivas visando a diminuição dos
riscos de acidentes dentro da empresa. Estaremos buscando formar mais
brigadistas ao longo do ano para diminuirmos os riscos de acidentes existentes”, ressalta Vanessa.
Se você funcionário diagnosticar algo de errado em seu setor, comunique
o setor de Segurança do Trabalho através do Ramal: 6750. Todo problema
referente à segurança deve ser comunicado a este setor.
Segurança do Trabalho da Copercampos: Ramal: 6750
Corpo de Bombeiros: Fone: 193
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Programa de Integração apresenta
evolução da Copercampos

O

Programa de Integração da Copercampos é a principal ferramenta para que o funcionário obtenha informações sobre as
diversas atividades que a cooperativa desenvolve.
Ao longo dos anos, o crescimento foi conquistado graças à dedicação dos colaboradores e neste programa de responsabilidade do
Departamento de Recursos Humanos, coordenadores de diferentes setores apresentam um pouco da nossa cooperativa aos novos colegas.
No dia 28 de julho, foi realizada mais uma etapa do Programa. O
presidente Luiz Carlos Chiocca participou da abertura do evento e
abordou o trabalho realizado ao longo dos anos e da necessidade
de se conhecer a empresa e trabalhar com espírito cooperativista.
“A união é que faz a Copercampos e todos os participantes do
programa se reúnem para fazer amizades e conhecer os diferenciais que a união apresenta no resultado final dos processos dentro
da empresa. O cooperativismo se fortalece mais a cada dia pelo
trabalho em conjunto e por isso realizamos estes treinamentos informativos e de integração”, afirmou o presidente.
Durante à tarde, os funcionários obtiveram informações sobre
a Associação Atlética Copercampos, Programa de Qualidade,
Segurança do Trabalho e direitos e deveres dos contratados da
Copercampos. A psicóloga Neila Marta Dutra Nunes esteve coordenando todo o Programa de Integração.

Atletas da Escolinha Copercampos
recebem materiais esportivos

O

s atletas da Escolinha de Futsal Copercampos, que representam o município de Campos Novos no Campeonato Estadual
de Futsal Sub 13 tiveram uma surpresa no treino do dia 29 de julho,
no ginásio da Associação Atlética Copercampos (AACC).
Durante o treinamento, o diretor presidente da Copercampos Luiz
Carlos Chiocca, acompanhado da RTV da Syngenta Edina Marcon,
do diretor secretário da Sicoob Credicampos Otávio Tessáro, presidente da AACC Nelson Carafa e do gerente técnico e insumos da
Copercampos Edmilson José Enderle, esteve entregando brindes
aos jovens atletas da cooperativa.
Um par de Tênis, mochila e squeeze foram entregues aos alunos da
escolinha e agora, todos os alunos terão equipamentos e acessórios
para a prática do esporte. Com patrocínio da Syngenta e apoio do
Sescoop/SC, os alunos da Escolinha de Futsal da AACC estão disputando a terceira fase do campeonato estadual e neste final de semana
(05 e 06 de agosto), o returno será realizado em Chapecó – SC.
Para o diretor presidente da Copercampos estes brindes são um
incentivo a mais aos atletas. “Nós queremos agradecer aos nossos
parceiros (Syngenta, Sescoop, Credicampos e Umbro, através da Top
Sports), por acreditarem no projeto da escolinha da Associação da
Copercampos e esperamos que talentos sejam revelados pela cooperativa. Este é um projeto acima de tudo social e de integração e os
alunos das nossas escolinhas sempre terão maiores incentivos para
crescerem socialmente e também no esporte”, destaca Chiocca.

Novos funcionários de 18 de julho a 04 de agosto
Novos Funcionários

Filial

Novos Funcionários

Filial

Emerson Gonçalves Martins
Francisco Roberto da Silva
José Carlos Chaves

Indústria de Fertilizantes
Indústria de Fertilizantes
Indústria de Fertilizantes

Luciano Lopes		
Márcio José da Rocha Granemann

UBS – Trevo Sul
Loja Agropecuária - Curitibanos

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Filial

Data

Funcionário

Filial

12/08
12/08
13/08
13/08
14/08
14/08
14/08
15/08
15/08
15/08
15/08
15/08
16/08
16/08
16/08
17/08
17/08
18/08

Antonio Viana Christo
Joseane França dos Santos
Alexandre Paulo Fialho Righes
Marcos Juvenal Fiori
Ademar Haack
Carlos Alberto Leite
Luiz Carlos Chiocca
Edson Acir Terres
Joseane Aparecida Costa
Sergio da Silva
Vanderlei Vargas
Vilson Goncalves Dias
Cheila Zotti
Diego Solon de Oliveira
Fernando Henrique de Moraes
Josmar Gonçalves Walter
Luiz Fernando Paganini
Clodimar Mascarello

UBS - Matriz
Supermercado
UBS -Trevo-Sul
Gerente Operacional
Granja dos Pinheiros
Indústria de Fertilizantes
Diretor Presidente
Indústria de Rações
Supermercado
Granja Erval Velho
Granja Ibicuí
Armazém - Matriz
Supermercado
Granja Floresta
Indústria de Fertilizantes
Armazém - Matriz
Transporte e Logística
Granja Erval Velho

18/08
19/08
20/08
20/08
21/08
21/08
22/08
22/08
23/08
23/08
24/08
24/08
24/08
24/08
25/08
25/08
25/08

Salvio Andrei Lemos
Celso Fernandes da Silva
Elisangela Goncalves Martins
Sadi Alves de Carvalho
Clovis Daniel Bazzo
Gilson Alves Ramos
Alcinei dos Santos de Morais
Fabricio Jardim Hennigen
Eronildes Kiel
Samantha Alessandra Fava Cordeiro
André Araújo de Matos
Eduardo Dalavechia
Elizeu Rodrigues dos Santos
Joao Paulo Ferreira da Silva
Alessandro Scheffer
Anderson de Liz de Camargo
Javer Paulo Zortea

Brunópolis
UBS - Matriz
Granja dos Pinheiros
Setor de Vendas - Matriz
Granja Floresta
Brunópolis
Indústria de Rações
Departamento Técnico
Campo Belo do Sul
Supermercado
Granja Floresta
Departamento Técnico
Indústria de Fertilizantes
Granja Floresta
SeTI
Granja Floresta
Posto de Combustíveis
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