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Teatro

Mata Viva

cumpre seu papel de formação social

Alunos da Apae se divertiram com apresentações teatrais da sustentabilidade

A

Copercampos e a empresa BASF demonstraram ao longo
de duas semanas, suas preocupações com o desenvolvimento social, moral e do meio ambiente.
O projeto que iniciou no dia 25 de agosto e foi realizado até o
dia 02 de setembro contou com a participação de funcionários
e seus familiares e alunos de escolas públicas do município de
Campos Novos. A inclusão também foi apresentada, com a presença de alunos da Apae nas apresentações.
O projeto que conta com gestão estratégica da Fundação Espaço
ECO (FEE), instituída pela BASF, reuniu cerca de 2.200 estudantes,
com idade entre seis e 12 anos, da rede pública de ensino da região.

Mais de 2.200 alunos participaram do projeto

Além de entretenimento, a ação contribui para o divulgação da
cultura e da conscientização ambiental dos jovens e de acordo
com o vice-presidente da Copercampos Cláudio Hartmann, os
objetivos de estimular os jovens a refletir sobre seu papel em
relação à preservação do meio ambiente, por meio do conhecimento socioeducacional foram alcançados.
“Com este projeto a Copercampos e a BASF estimulam a preservação ambiental. Nós da Copercampos trabalhamos para
que os mananciais de água e a mata nativa sejam preservados
e este projeto foi mais um passo importante para que estes recursos naturais sejam preservados”, ressaltou Hartmann.

Quem sou e o que faço?

José Rodrigo Ribeiro dos Santos – chefe de setor Dep. Suinocultura

N

o dia 21 de setembro, o funcionário José Rodrigo Ribeiro dos Santos, chefe do setor do Departamento de Suinocultura completará
15 anos de trabalhos prestados a Copercampos.
Casado com Miriã Batista dos Santos e pai de três filhos - Milena (9
anos), Michely (5 anos) e Rony Miguel Batista dos Santos (6 meses),
José Rodrigo é carismático e tem na dedicação a Copercampos e também à sua família seus princípios de vida.
Sua vida profissional está totalmente ligada a Copercampos. O primeiro
registro profissional de José Rodrigo foi na Copercampos e inicialmente
o funcionário trabalhou na Loja Agropecuária da matriz. Transferido para

o Supermercado, onde executou atividades no depósito e caixa, José
Rodrigo chegou em 2001 ao Departamento de Suinocultura.
Executando inicialmente atividade de auxiliar de escritório, o funcionário
buscou se aperfeiçoar e em 2004 concluiu o curso superior de Administração na Unoesc. Hoje, chefe de setor do departamento, José Rodrigo
realiza emissões de notas aos frigoríficos clientes da Copercampos,
emissões de boletins sanitários, controle e fechamento de lotes de suínos aos integrados.
“Gosto do que faço e devo muito a Copercampos. Tudo o que conquistei ao longo destes 15 anos de empresa está diretamente ligado
a cooperativa e pretendo por toda a minha vida trabalhar nesta empresa que faz parte de minha família”, comentou José Rodrigo.
Ainda falando sobre a Copercampos, o funcionário diz que as oportunidades de crescimento são para todos. “A Copercampos cresceu,
tanto é que quando entrei todos se conheciam e hoje, você não tem
contato com todos os funcionários, mas é visível que todos tem a
amizade e o comprometimento acima de tudo no trabalho. Todos os
funcionários podem crescer, a dedicação deve ser diária e assim teremos sucesso em nossa Copercampos”, finaliza.

Mais fiscalização

A

Copercampos contratou recentemente um técnico em Segurança do Trabalho. O funcionário Gustavo Gonçalves irá atuar
na fiscalização das atividades dentro da cooperativa, buscando a
qualidade e a segurança nos serviços realizados.
A fiscalização do uso de Equipamentos de Proteção Individual
(EPI) será de responsabilidade do técnico que seguirá normas estabelecidas pela empresa para fiscalizar o trabalho. “O objetivo
do trabalho de fiscalização é garantir a segurança de todos os
funcionários na execução das atividades”, destacou a Engenheira
de Segurança do Trabalho Vanessa Marin Kettenhuber.

Treinamento
• LII Curso de Tetrazólio e Patologia de Sementes - De 20 a 24 de
setembro – Embrapa – Londrina – PR - Participante: Celso Gheller Júnior
• Curso: Uso da Calculadora HP 12C - De 09 de setembro a 01
de outubro – Acircan – Campos Novos – SC - Participantes: Adão
Assis dos Santos, Antonio Vanderlei de Oliveira, Edilson Brasil Moreira,
Edimo Pereira Nunes; Fabiani Perdoncini Lopes, José Luiz de Souza,
Júnior de Oliveira Couto, Marcelo Fidêncio Cavichon, Paulo Henrique
Lopes, Sarah Bif Antunes e Wagner Ferreira de Miranda.
• MOPP - Curso de atualização para Condutores de Veículos de
Transporte de Cargas e Produtos Perigosos - Inicial - De 10/09 a
14/09 – Auto Escola Padrão - Participantes: Almir Rogério Padilha, Cristian Julio Salvati, Domingos Dambroz, Edilson Carpeggiani, Edson Carlos
Fagundes, Fernando Graeff, Generoso Carlos de Mello, Jackson Rech;
Jeverson Almeida, João Batista da Silva, Leonildo Antunes, Dilson Martinelli, Paulo Tarcilio Graeff, Renato Antunes, Sandro Luiz Gonçalves dos
Santos, Sebastião de Jesus de Souza e Waldemar Korb
• MOOP - Curso de atualização para Condutores de Veículos de
Transporte de Cargas e Produtos Perigosos - Renovação Carteira
- Dias 10 e 11/09 – Auditório Indústria de Rações - Participantes: Adair
Lauro Machado, Antonio Vanderlei de Oliveira, Edson Boff, Fabrício
Jardim Hennigen, Herceu Domingos Bevilaqua, Jose Valdecir Pessole,
Marcelo Luiz Capelari, Marcos Andre Paggi, Ralf de Oliveira, Rodinaldo Antonio Martendal, Rodrigo Miguel Sartor, Sadi Berwig, Solimar
Zotti e Vilmar Alves.

Técnico em Segurança foi apresentado aos chefes de unidades e setores
operacionais da matriz e filiais da Copercampos

Nascimentos

N

o dia 31 de agosto, a funcionária do Laboratório
de Sementes Vanessa Pezzini
Scalon deu a luz ao primeiro
filho Eduardo Pezzini Scalon.
Eduardo nasceu em Joaçaba
com 3,2 kg e 38,5 cm. Parabéns e felicidades a família
do papai Gean Carlos Scalon,
Vanesa e Eduardo.

Eduardo Pezzini Scalon filho de Vanessa
Pezzini Scalon e Gean Carlos Scalon

O

Pedro Cezar Becker Docio, neto do
funcionário Glademir Antonio Becker

s avós Glademir Antonio
Becker (assessor comercial da Copercampos) e Nerly
Mocelin Becker estão felizes
com a vinda do primeiro neto
Pedro Cezar Becker Docio. Pedro nasceu no dia 26 de agosto
no Hospital Dr. José Athanásio
em Campos Novos e é filho de
Antonio César Docio e Thiana
Maria Becker. Felicidades a família Becker.
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Conheça os setores da Copercampos
Controle de estoque – Supermercado Copercampos

D

a chegada dos produtos até à comercialização final, o setor
de controle de estoque da filial 06 – Supermercado Copercampos – realiza a conferência e auditorias internas.
Com três funcionários executando atividades desde faturamento,
entrada de notas fiscais, cadastro de novos produtos através da
codificação, emissões de relatórios diários de alterações de preço
e conferência junto ao setor de compras do Supermercado, o setor
repassa tabela com preços finais de venda dos produtos aos repositores, além de é claro, realizar auditorias mensalmente.
É pelo trabalho realizado no setor, que os diretores do supermercado
e o departamento de compras realizam os pedidos aos fornecedores, bem como identificam quais produtos precisam ser revistos de
acordo com suas vendas e valores de comercialização. Além disso,
o setor identifica os produtos em promoção e realiza alterações para
que os produtos sejam identificados com preços mais atrativos.
Com um gerenciamento correto no estoque, todos suprem a necessidade da organização em controlar melhor seu matérial. O Controle de es-

Curso de Normas ISO 9001/2008

O

Programa de Qualidade da Copercampos irá realizar do dia 17
de setembro até 14 de outubro, um curso direcionado a interpretação da Norma ISO 9001/2008.
De acordo com o coordenador do Programa na Copercampos Cristian Venturin, o consultor técnico do Sebrae Juliano Keller Alves irá
ministrar o curso que terá 31 participantes.
“Além dos funcionários conhecerem os conceitos para interpretarem de
forma correta às normas ISO, estaremos também selecionando auditores
internos para auditar os processos e indicadores da ISO”, explica Cristian.
Ao todo, serão quatro encontros do curso de interpretação da norma.

Funcionários da Copercampos mostram
suas habilidades futebolísticas

Ana Paula Borges Visona, Marineide Bevilaqua e Adriano L. R. Rosseti

toque tem procedimentos específicos adotados para registrar, fiscalizar
e gerir a entrada e saída de mercadorias e produtos do Supermercado.
Com planejamento, o setor torna-se fundamental para que a manutenção de estoques seja minimizada e agora você conhece os
funcionários que realizam estas atividades no supermercado.

Doação de sangue é na próxima semana

O

seu gesto pode ser uma vida. O auditório da Indústria de Rações será o local da solidariedade. No dia 16 de agosto, das
9hs da manhã às 16h30min, o Hemosc fará coleta de sangue em
Campos Novos.
O projeto que tem apoio da Copercampos é desenvolvido pela
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). Esta é a segunda vez no ano que a coleta será realizada na Copercampos.
Participe. Você pode ajudar alguém que mais precisa.
Local: Auditório da Indústria de Rações.
Horário: 9h30min às 16h30min.

Semana Sipat será em setembro

D

e 20 a 24 de setembro, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) realizará a “Semana Sipat 2010” (Semana Interna
de Prevenção de Acidentes de Trabalho).
A programação terá palestras, apresentações culturais, premiações e dois
dias especiais para a realização de serviços pessoais (Dias da Saúde).
As atividades com objetivos de promover momentos de informações
a respeito de prevenção e conscientização quanto à segurança, acidentes e doenças no ambiente do trabalho, proporcionarão ainda
mais qualidade de vida aos funcionários. Participe!
Em pé: Luciano, Edinei, Clovir, Emerson. Agachados:Ednaldo,
Jeverson, Anderson e Alison (Menino: Lucas)

A

tletas funcionários da filial 27 – Curitibanos e alguns familiares
dos funcionários da unidade da Copercampos estão mostrando
seu talento também no futebol.
Os amistosos realizados pela equipe estão servindo de preparação
para o campeonato regional de futebol society que será realizado em
Curitibanos neste mês de setembro.
No dia 21 de agosto, a equipe viajou até Florianópolis para disputar
uma partida contra o Boutique dos Varais. Na partida, Curitibanos
venceu por 20 a 8 a equipe da capital do estado. Na semana anterior, o Boutique dos Varais esteve em Curitibanos e o jogo terminou
empatado em 12 a 12. Boa sorte aos atletas funcionários da Copercampos na competição regional que será realizada neste mês.

Programação
• Segunda-feira – 20/09/2010 - Palestra “Atendimento de Primeiros
Socorros e Sistemas Preventivos em Edificações” com Sargento Dhiêmes Pinheiro – Corpo de Bombeiros - Local: AACC – Horário: 17hs.
• Terça-feira – 21/09 - Palestra “Motivação” com José Cordeiro Local: AACC – Horário: 17hs.
• Quarta-feira – 22/09 - Show com Biribinha - Local: Clube Aqua
Camponovense – Horário: 19hs.
• Quinta-feira – 23/09 - Dia da Saúde (Manicure, corte e escova de
cabelo, maquiagem e outros serviços) - Local: AACC – Horário: Das
14hs às 19hs.
• Sexta-feira – 24/09 - Dia da Saúde (Manicure, corte e escova de
cabelo, maquiagem e outros serviços) - Local: AACC – Horário: 8hs
às 12hs.

Informativo Interno Copercampos

Mapa de risco é implantado

A

Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA) implantou no dia
02 de setembro, o mapa de risco na
matriz Copercampos.
O mapa fixado no armazém 02 da matriz foi desenvolvido após estudo de
possíveis riscos para os funcionários
e agora com as indicações expressas
no mapa, os profissionais terão com
ainda mais destaque, princípios fundamentais para a execução das atividades.
Os mapas de riscos são obrigatórios
desde dezembro de 2009 em todas as
empresas. De acordo com a presidente da CIPA na Copercampos, Carolini
Aparecida Berlanda, o mapa é um levantamento dos pontos de risco nos
diferentes setores das empresas.
“Trata-se de identificar situações e locais potencialmente perigosos. A partir de uma planta baixa de cada seção
são levantados todos os tipos de riscos, classificando-os por grau de perigo: pequeno, médio e grande. Estes
tipos são agrupados em cinco grupos
classificados pelas cores vermelho,
verde, marrom, amarelo e azul. Cada

grupo corresponde a um tipo de agente: químico, físico, biológico, ergonômico e mecânico”, explica Carolini.
A idéia da CIPA da Copercampos é de que os funcionários dos setores façam a seleção
dos locais, apontando os principais problemas da respectiva unidade. Na planta da seção,
exatamente no local onde se encontra o risco (uma máquina, por exemplo).
O mapa foi colocado em um local visível para alertar aos trabalhadores sobre os perigos existentes naquela área e em outras filiais o projeto também será realizado.

Novos funcionários 24/08 a 06/09
Funcionário

Filial

Funcionário

Filial

Benedetto Cândido Zandoná
Claudirio Garipuna
Dionathan da Silva Comerlatto
Edimar Antônio de Assis
Lucinéia Alves de Carvalho

Loja Agropecuária Campos Novos
Indústria de Fertilizantes
Indústria de Fertilizantes
Granja Floresta
Indústria de Fertilizantes

Luis Fernando da Silva
Marcos Alberto Ramos
Natália Marli Alves
Robson Alves da Silva
Vinicius Rodrigo Mocelin

Indústria de Fertilizantes
Indústria de Fertilizantes
Loja Agropecuária Barracão
Granja Floresta
Supermercado Copercampos

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Filial

Data

Funcionário

Filial

10/9
11/9
11/9
11/9
11/9
12/9
14/9
14/9
14/9
15/9
15/9
16/9

Alessandro Donisete da Silva
Candido Emiliano Pereira
João Maria Pereira Neto
Maristela dos Santos
Paulo Cézar Alves
Antônio Jucemir Paganini
Anderson de Brito
Juacir dos Santos
Maycon Carlos Martinazzo
João Adori de Sordi
Marcos André Paggi
Renata Cristina Wagner

Loja Agropecuária - Curitibanos
Granja Ibicuí
Armazém - Matriz
Supermercado
Granja Floresta
Supermercado
Transporte e Logística
Indústria de Rações
Supermercado
Granja Floresta
Dep. Técnico
Rh - Matriz

18/9
18/9
18/9
19/9
19/9
20/9
21/9
22/9
22/9
23/9
23/9

José da Silva
José Joacir Meira de Chaves
Tatiani Aparecida Pereira
Rodrigo Juliano Guimarães
Simer Tesser
Elizandra Maria Machado
Ronei Luiz Fachin
José Ari Ribeiro Filho
José Marcos Murer
Izabel Cristina Santos Silva
Léo Marcelo Fagundes

Armazém - Bairro Aparecida
Granja Floresta
Supermercado
Campo Demonstrativo
Ubs - Matriz
Supermercado
Financeiro - Matriz
Dep. Suinocultura
Granja dos Pinheiros
Dep. Suinocultura
Ubs - Matriz
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