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Novos funcionários da Copercampos

Integração e treinamento de novos funcionários
Conhecer todas as áreas da Copercampos, trocar ideias e se
integrar. Esses são alguns objetivos do Programa de Integração, que teve um evento realizado na quarta-feira, 26 de janeiro,
na sede da Associação Atlética Copercampos.
Com uma dinâmica diferenciada, os novos funcionários da
cooperativa puderam conhecer o trabalho da Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes (CIPA), a importância do uso de

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), além de saber
como funciona a Copercampos e o sistema cooperativista.
Na tarde de conhecimento, os funcionários tiveram instruções e
informações sobre os deveres e direitos do funcionário e
práticas de boa vivência. Os novos funcionários fizeram
também visitas aos setores da Copercampos e puderam
conhecer outros colegas de empresa.

Dias 09, 10 e 11
de Março de 2010
EVENTO REFERÊNCIA NO
AGRONEGÓCIO BRASILEIRO.
PARTICIPE!
LOCAL: Campo Demonstrativo Copercampos
BR 282 - Km 347 - Campos Novos/SC
INFORMAÇÕES: marketing@copercampos.com.br
FONE: 49 3541.6079
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Quem sou e o que faço?

Você já tem carteira da Unimed?
Planos de saúde facilitam o atendimento e oferecem comodidade a todos. Você funcionário, solteiro ou casado, que tem
filhos e deseja ter um plano de saúde que possibilite consultas
médicas, descontos em exames laboratoriais, preste atenção.
Saiba que a Copercampos tem parceria com a Unimed e você
pode ter o tão desejado convênio para atendimentos de saúde.
Confira como fazer seu cadastro:

José Tadeu Guzatti - chefe de unidade Filial 35 - Bairro Aparecida

José Tadeu Guzatti
Com 23 anos de Copercampos, você conhece hoje através do
CoperAção, o funcionário, chefe da Unidade 35 – Filial Bairro
Aparecida, José Tadeu Guzatti.
A vida profissional do simpático e dinâmico Tadeu é ligada a
cooperativa. Seu primeiro e único emprego é na Copercampos. Desde o início - dia 09 de fevereiro de 1987 - Tadeu já
passou por vários setores da cooperativa.
O primeiro setor que o entrevistado desta edição trabalhou, foi
o de cobranças e acertos, no Departamento Financeiro. Tadeu
trabalhou também no Setor de Informática, voltou para o setor
de Cadastros (Financeiro), foi remanejado para a classificação
de cereais na balança, exerceu atividades na Unidade de
Brunópolis como chefe de unidade, voltou para a matriz, para
atuar no Departamento Comercial, e há três anos é chefe de
unidade da Filial 35, responsável pelo recebimento e saída de
grãos e coordenação de escritório e armazéns.
O funcionário da Copercampos que também é vereador do
município de Campos Novos, e que foi seminarista dos 12 aos
24 anos, afirma que a empresa contribuiu muito para sua vida
profissional, política e pessoal. “Os colegas e a Copercampos
me auxiliaram muito em momentos tristes e também estiveram
ao meu lado em momentos felizes da minha vida. Agradeço a
todos os meus colegas, amigos e integrantes desta família
Copercampos”, ressalta.
José Tadeu Guzatti, natural da comunidade de Santa Lúcia,
município de Vargem, é casado há 15 anos com Dilvana, e tem
dois filhos: Natalia e Gabriel.

Treinamentos
09/02 – Vendas de Insumos Agrícolas
Participantes: Itacir Ecco e Sadi Alves de Carvalho
Xanxerê – SC

• Após a experiência, todos os funcionários podem fazer o
pedido para ter a carteira da Unimed;
• O Pedido deve ser feito no Departamento de Recursos
Humanos com Carolini;
• O formulário de adesão deve ser entregue até o dia 20 de
cada mês;
• A taxa de adesão é de R$ 34,17 para cada pessoa da família;
• A manutenção mensal do plano é de R$ 3,51 por pessoa;
• Em caso de perda ou extravio, a 2ª via da carteira custa R$
23,59;
• Se você for casado legalmente é possível fazer para toda a
família;
• Caso você tenha união estável – sem filhos – é necessário
apresentar contrato desta união;
• Quando há filhos – união estável - não é necessário contrato
desta união, sendo possível solicitar o plano para toda sua
família;
• As taxas são cobradas em folha de pagamento.
Agora que você tem essas informações e deseja fazer sua
carteira da Unimed, dirija-se ao RH da Copercampos e faça seu
pedido.

Planos odontológicos
Em parceria com a Uniodonto, a Copercampos disponibiliza o
plano que não tem taxa mensal, porém para conseguir o
desconto é necessário fazer o requerimento de adesão com
pagamento de uma taxa de R$ 5,00, se dirigir ao consultório
odontológico credenciado, fazer orçamento dentário e encaminhar a Psicóloga Neila Marta Nunes para que seja autorizado o
tratamento.

Trabalho e investimentos
em qualificação trazem resultados nas Granjas
Durante o ano de 2009, os funcionários das quatro granjas de
suínos da Copercampos, propuseram mudanças, se qualificaram e aplicaram todo o conhecimento adquirido em cursos e
treinamentos para produzir suínos de qualidade.
Em relação ao ano de 2008, as quatro granjas da cooperativa –
Granja Floresta, Pinheiros, Ibicuí e Granja Erval Velho, tiveram
aumento considerável na produção de leitões, que são direcionados a terminação. Genética e um manejo diferenciado
também contribuíram para que o setor tivesse índices considerados entre os melhores do país.
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Ginástica Laboral
Resultados em prol da Qualidade de Vida

Funcionários realizam atividades para evitar lesões

A ginástica Laboral dentro da Copercampos neste primeiro ano
de implantação, trouxe resultados que já podem ser constatados no dia-a-dia de cada funcionário em todos os setores da
Cooperativa. A filial 41 – Granja Floresta, mostra o seu exemplo.
Em nove meses de atividades, a Ginástica Laboral já pode ser
vista como uma das atividades essenciais para execução do
trabalho na granja. De acordo com o chefe da unidade Célio
Thibes, há aproximadamente seis meses, dos 65 funcionários
da Filial 41, nenhum sofreu lesões articulares ou musculares, o
que proporciona uma melhor produtividade no trabalho.
“Desde o começo, os funcionários também assumiram o
compromisso em promover e obter a qualidade de vida. Nós
insistimos e estamos constatando que a ginástica é fundamental para nosso trabalho. Os multiplicadores são responsáveis
também por esse trabalho, pois são eles que realizam o
trabalho diferenciado para que todos tenham mais saúde”,
ressalta Célio.
Três vezes por semana, os três monitores: Paulo Roberto de
Souza, Paulo Sérgio dos Santos e Elias Ribas, promovem a
Ginástica Laboral.
O Professor de Educação Física Diego Eco, que acompanha
todo o processo na cooperativa, explica que o principal
objetivo da ginástica é reduzir as lesões, porém, é uma forma
de motivar ao trabalho e estimular o trabalho em equipe.
“Estamos ainda iniciando o trabalho. Queremos promover a
saúde e a qualidade de vida do funcionário da Copercampos,
garantindo o bem estar dentro da cooperativa e em sua vida
social”, explica Diego Eco.
A Ginástica Laboral, é parte integrante das atividades do Setor
de Medicina e Segurança do Trabalho, coordenada pela
Engenheira de Segurança do Trabalho Vanessa Marin Kettenhuber.

Elias Ribas, Célio Thibes e Paulo Roberto de Souza

Conheça os setores da Copercampos
Recursos Materiais (Almoxarifado) - Matriz
Fundamental para os funcionários executarem o trabalho na
Copercampos, o setor que você conhece hoje é o de Recursos
Materiais ou como é mais conhecido como Almoxarifado.
Atualmente dois funcionários são os responsáveis por realizar
o controle, pedidos e entrega de materiais de escritório, para
filiais e matriz, além da entrega de brindes e de fazer orçamentos, pedidos e compra de materiais para manutenção e
melhorias na empresa. Para receber os produtos, todos os
funcionários precisam apresentar as requisições devidamente
corretas e assinadas.
De acordo com a responsável pelo setor de Recursos Materiais
Maristela Vezaro, o trabalho de manter um estoque equilibrado
e que atenda as necessidades de todos os departamentos
necessita da colaboração de todos os funcionários. Nas filiais e
também na matriz, a manutenção de um estoque deve ser para
a semana, facilitando o trabalho do setor, pois assim não
faltarão materiais para os outros setores. O pedido deve ser
realizado toda segunda-feira.

Funcionários do setor Maristela Vezaro e Fábio Euclides Cavichon

Copercampos oferece curso de Inglês

Iniciou no dia 02 de fevereiro, o Curso de Inglês Técnico na
Copercampos. O curso direcionado a gerentes e diretores da
cooperativa terá duração de 10 meses e está sendo disponibilizado em dois níveis: básico e intermediário.
O objetivo do curso é ampliar o conhecimento e o universo de
comunicação dos funcionários, visando a melhor comunicação destes com clientes e parceiros, para crescimento pessoal
e profissional.
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Vagas: saiba onde estacionar seu veículo
Na semana passada (quinta-feira, 04 de fevereiro) algumas
medidas foram tomadas pela administração da Copercampos,
para que o trânsito nas saídas e retornos dos funcionários ao
trabalho seja normal.
Alguns funcionários estacionavam seus veículos em locais
proibidos - veja no mapa – e prejudicavam outros funcionários
que desejavam sair com os carros. De acordo com o gerente
administrativo da Copercampos Ademir Carlesso, os funcionários devem seguir as regras e estacionar os carros nos locais
destinados. “Estamos pedindo aos funcionários que respeitem
os locais de estacionamento, pois o funcionário que não respeitar será advertido pela direção. Nós estamos realizando estudos
para abrir mais espaços e consequentemente vagas para que os
funcionários estacionem seus veículos”, explica Carlesso.
Veja no mapa, os locais destinados ao estacionamento de
clientes e de funcionários. Respeite as regras e não prejudique
seu colega ou cliente da Copercampos.
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Novos funcionários 26/01 a 08/02
Funcionário

Filial

Funcionário

Filial

ALECIR MENDES GOMES
ALEX RODRIGUES DOS SANTOS
ANDERSON ANTUNES WALTER
DOUGLAS FERNANDES DA SILVA
FAGNER ALVES DE CARVALHO
FERNANDO HENRIQUE DE MORAES
FRANCIELE ANDRELINA SCHMIDT RIBAS
FRANCISCO GABRIEL DE SOUZA GONCALVES
GUILHERME GATNER DE SOUZA
JOSIEL DE OLIVEIRA

Granja Ibicuí
Encruzilhada
UBS - Matriz
Supermercado
Supermercado
Indústria de Fertilizantes
Supermercado
Armazém - Matriz
Loja Agropecuária Curitibanos
Armazém - Matriz

NELSON FAUSTINO
NEOROCI HORACIO DE OLIVEIRA
PAULO RICARDO FONSECA
PAULO ROBERTO NUNES TELES
REGIS RENAN CAVICHON
ROBISON LAURECI MENEZES
RODRIGO JULIANO GUIMARAES
SIDNEY DO AMARAL
VALDECIR CORDEIRO DE LIMA
VANDERLEI DA ROSA MADRUGA

Indústria de Rações
Encruzilhada
Granja Floresta
Granja dos Pinheiros
Supermercado
Armazém - Matriz
Campo Demonstrativo
Armazém - Bairro Aparecida
Campo Demonstrativo
Armazém - Bairro Aparecida

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Filial

Alair Maciel dos Santos
Armazém – Aparecida
11/02
Ariane Cristina Carminatti
Recepção – Matriz
11/02
Granja Floresta
11/02 Joseli Ap. Rodrigues do Nascimento
Marineide Beviláqua
Supermercado
11/02
Ezequiel de Souza
Posto de Combustíveis
12/02
Rose Mary Soares
Granja Ibicuí
12/02
Dilson Martinelli
Posto de Combustíveis
13/02
Ivandro Sanderlei Pizzutti
Loja Fraiburgo
13/02
Claudinei Pereira
Granja Floresta
14/02
Diego Reichert Hoffmann
UBS
15/02
Rodrigo Miguel Sartor
Departamento Técnico
15/02
Luciane Maria Batista Antunes Departamento Administrativo
17/02
Orestes Pereira Filho
Armazém – Matriz
17/02
Fabiano Rodrigues da Silva
Campo Belo do Sul
18/02

Data

Funcionário

19/02
20/02
20/02
21/02
21/02
21/02
22/02
22/02
22/02
23/02
23/02
24/02
25/02

Fulvio dos Santos
Bruno Ricardo dos Santos
Francieli Amalcabúrio
Antonio Valdir Padilha
Edilson Silva dos Santos
Rony Duarte Sampaio
Adelar Tertuliano Dias
Alberto Adival Tesck
Daniela Aparecida Bittencourt
Manoel Valcir de Souza
Vilmair Pinheiro
Maristela Vezaro
João Otávio Carneiro

Filial
Supermercado
Granja Ibicuí
Supermercado
Granja Floresta
Campo Belo do Sul
Indústria de Fertilizantes
Armazém Curitibanos
Armazém Matriz
Granja Floresta
Granja Floresta
Granja dos Pinheiros
Recursos Materiais
Loja Campos Novos
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