Informativo Interno
Campos Novos / SC | 12 de Março de 2015 - Edição Nº 175 | Ano VII - Copercampos

Editorial CoperAção
Por Luiz Carlos Chiocca - Diretor Presidente da Copercampos

M

ais 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 evento contasse com a qualidade necessária para
atender expositores e visitantes. Por isso nós da diretoria queremos
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.
Queremos de forma especial dizer aos funcionários que estiveram
no Campo Demonstrativo durante os três dias do evento e muitos
que trabalharam antes do evento, que a Copercampos obtém um
sucesso ainda mais significativo graças a dedicação e união das
pessoas que não medem esforços para trabalharem e realizar com
qualidade este evento.
Agradecemos também a equipe da Associação Atlética Copercampos, (AACC) por toda a dedicação e apoio com a agilidade durante o
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 20º Dia de
Campo Copercampos. Esperamos que todos possam estar no ano de
2016, nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro novamente trabalhando para a
realização de mais uma edição do evento.

Cuidados e higienização com equipamentos de segurança
Por Elcio Teske Duarte - Técnico de Segurança do Trabalho

O

Equipamento de Proteção Individual - EPI - consiste em um
equipamento utilizado para minimizar o impacto causado
pelos riscos expostos ao trabalhador, exemplos comuns são luvas, que podem ser de vaqueta, tecidos entre outros materiais,
óculos escuro ou transparente, protetor auricular do tipo concha
ou plug, e respirador para pó, cinto para trabalho em altura.
Não basta somente usar esses equipamentos e pronto, existe
todo um processo, desde testes e treinamento para uso e higienização e cuidados para conservação do equipamento.
Cabe ao trabalhador zelar e cuidar de seus equipamentos e
manter sua conservação, lavando e secando corretamente, deve-se lembrar que um EPI sujo pode causar alergias e doenças,
geradas pela criação de fungos e bactérias em decorrência da
sujeira acumulada ou pela umidade por não secar corretamente.
A norma de segurança que rege o EPI é a NR-06 (equipamento de proteção individual) ela deixa claro que o empregador tem
dever de fornecer EPI adequado para cada tipo de atividade e o
trabalhador tem o dever de zelar e cuidar do equipamento, ou
seja empregado e empregador devem andar lado a lado cada um
cumprindo suas obrigações para realizar um trabalho digno e seguro para todos voltarem em paz para casa.

Datas comemorativas
Março
14 • Dia do Vendedor de Livros 21 • Dia Universal do Teatro
14 • Dia Nacional da Poesia 21 • Dia Internacional Contra a
14 • Dia dos Animais
Discriminação Racial
15 • Dia da Escola
21 • Dia Universal do Teatro
15 • Dia Mundial do
21 • Dia internacional da
Consumidor
Síndrome de Down
19 • Dia de São José
22 • Dia Mundial da Água
19 • Dia do Carpinteiro
23 • Dia Mundial da
19 • Dia do Marceneiro
Meteorologia
20 • Início do outono
26 • Dia do Cacau
20 • Dia do contador de Histórias

Quem sou e o que faço?
Nome: Solimar Zotti
Estado Civil: Casado
Time do coração: Sport Clube Internacional
Natural: São José do Ouro/RS
Função: Engenheiro Agrônomo
Filial: Departamento Técnico - Matriz Copercampos
Tempo de trabalho na Copercampos: A mais de sete anos
Formação: Engenheiro Agrônomo e Administração de Empresas e
possui pós graduação em Ecofisiologia de Plantas de Lavoura.
Próximo passo: Seguir atuando na Copercampos colaborando para
o crescimento da empresa, sempre atendendo bem o produtor associado, oferecendo a melhor orientação para ele aumentar a produtividade e a renda.
A Copercampos: É uma cooperativa que oferece suporte para realizar um bom trabalho e valoriza o funcionário, através de treinamentos e incentivo, sempre buscando conhecimento, com funcionários
bem qualificado e com profissionalismo. Pois a Copercampos tem
visão e planejamento constante para o crescimento. Enfim é uma
empresa que sabe onde quer chegar.

Agenda
DEMONSTRAÇÃO CULTIVARES SOJA SYNGENTA - dia 03, às
13h30min, no Campo Demonstrativo Copercampos. Participantes:
técnicos da Copercampos.
PALESTRA TÉCNICA - dia 05, às 19h30min, na Churrascaria
Tertúlia, em Correia Pinto.
45ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - dia 06, às 10h, na AACC.
PALESTRA TÉCNICA SYNGENTA COM DR. FORCELINI - dia 09,
às 9h, no auditório do Campo Experimental. Participantes: técnicos
da Copercampos.
CURSO DE CIPA - dia 10, às 8h, no auditório.
ELEIÇÃO AACC - dia 10, durante o dia nos setores.
DIA DE CAMPO CULTURAS DE VERÃO - dia 11, às 14h, na área
do Sr. Paulo Menegaz - Filial 62.
REUNIÃO NÚCLEO FEMININO - dia 11, às 19h14min, no auditório.
ENCONTRO REGIONAL MULTIPLICADORES DE SEMENTE DE
SOJA MONSOY - dia 11, às 9h, em Não-Me-Toque. Participantes:
Laerte, Fabrício e Marcos Schlegel.
REUNIÃO PRODUTORES RECEBIMENTO SAFRA - dia 11, às
19h, no salão da comunidade Arroio Mariano, em Hervalzinho - São
José do Ouro (RS).
GRUPO DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS DO PROGRAMA
COOPERJOVEM - dias 12 e 13 em Chapecó. Participantes:
Luciane, Sinclair e seis professoras do programa.
VISITA A EXPODIRETO - dia 12 em Não-Me-Toque/RS.
Participantes: Jovens do JEC - Jovens Empreendedores
Copercampos e NFC - Núcleo Feminino Copercampos.
TREINAMENTO CONCEITOS SISTEMA GESTÃO DA
QUALIDADE - dia 13, às 14h30min, na Granja Floresta.

Funcionários participam do
Programa de Integração

F

oi realizado no dia 09 de fevereiro no auditório da Matriz
Copercampos o Programa de Integração, Qualidade e Segurança.
O treinamento contou com a participação de funcionários de diversas
unidades, teve como objetivo apresentar a empresa aos novos colaboradores e aprimorar os conhecimentos de funcionários que já estão
trabalhando na cooperativa.
O programa de integração apresenta informações referentes a
ações da Copercampos, assim como as normas que devem ser seguidas dentro da empresa. Práticas organizacionais do 5S, uso adequado dos equipamentos de proteção individual - EPI, informações
gerais da empresa e fatos ligados à história da Copercampos foram
alguns dos assuntos abordados no encontro.

Nascimento

O

pequeno Arthur Thibes
Scheleder nasceu no dia 24
de fevereiro, ele é filho do funcionário da UBS do Bairro Aparecida,
Alexsandro Thibes Scheleder e
Ingridilara Murer. O Bebê nasceu
com 3.525 kg, 48,5 cm. Arthur
é sobrinho de Indiamara Murer,
funcionária do setor financeiro e
neto do funcionário do transporte, José Marcos Murer, e Adélio
Thibes Scheleder, funcionário do
Armazém.

Informativo Interno Copercampos

Sescoop/SC promove 3º Encontro de Coordenadores do Cooperjovem

A

Coordenadora de Projetos Sociais da Copercampos,
Luciane Maria Batista Antunes, participou do 3º
Encontro de Coordenadores do Cooperjovem, que reuniu,
em Florianópolis, 22 coordenadores das cooperativas parceiras do programa no mês de fevereiro. Foram dois dias,
organizados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo (Sescoop/SC), que proporcionaram
troca de experiências entre os participantes, discussões
em torno do Projeto Educacional Cooperativo (PEC), e
do Projeto de Acompanhamento Cooperativo (PAC) que
será desenvolvido nesse ano pelos coordenadores e,
acima de tudo, desenvolvimento pessoal para formação
de lideranças.

Copercampos entrega agendas para alunos da rede municipal de Campos Novos

A

Copercampos, patrocinadora do Projeto Cooperjovem, que é
desenvolvido em escolas da Rede Municipal de Campos Novos,
entregou no dia 27 de fevereiro as agendas que serão fornecidas a
todos os alunos do ensino fundamental, pré-escola e professores do
projeto Cooperjovem.
A entrega simbólica aconteceu na sede da Cooperativa e contou

com a presença do Diretor Presidente da Copercampos, Luiz Carlos
Chiocca, o Diretor Vice-presidente, Claudio Hartmann, o Prefeito
Nelson Cruz, do Vice Jairo Luft e das representantes da secretaria
de Educação, Rosângela Luft, Secretária Municipal, Mairi Ribeiro e
Sinclair Zotti.
Ao todo serão entregues 3.500 agendas.

Luiz Carlos Chiocca é eleito para o 3° mandato
O presidente da Copercampos Luiz Carlos Chiocca, foi eleito para
o seu terceiro mandato consecutivo, durante a 45ª Assembleia Geral
Ordinária (AGO) da Copercampos realizada no dia 06 de março na
Associação Atlética Copercampos. Chiocca seguirá a frente da cooperativa até o ano de 2018. Na ocasião também foram eleitos o novo
Conselho Administrativo para a gestão 2015/2018 e o novo Conselho
Fiscal 2015/2016.
Durante a AGO foram apresentados os resultados do exercício de

2014 através do relatório de Gestão do Conselho de Administração
e das demonstrações contábeis que teve a aprovação unânime dos
sócios. As sobras de mais de R$ 25 milhões foram destinadas a incorporação na conta capital do associado - proporcional ao movimento
no exercício.
Em 2014 o faturamento da Copercampos atingiu o recorde de R$ 960
milhões e o quadro social registrou o número de 1.280 sócios até o final
de dezembro.
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20ª edição do Dia de Campo Copercampos
superou expectativas dos organizadores

Copercampos inicia
recebimento da safra 2014/2015

A

I

edição de 20 anos 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 24, 25 e 26 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 20º 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 20º Dia de Campo Copercampos teve recorde de
expositores e um número de visitantes muito expressivo.
Já a 21º edição Dia de Campo Copercampos será nos dias 23,24 e 25
de fevereiro de 2016.

niciou entre o final do mês de fevereiro e o início do mês março o
recebimento da safra 2014/2015 de milho e soja nos armazéns da
Copercampos.
De acordo com informações do Departamento Operacional da
Copercampos, a expectativa é que sejam recebidos 2,5 milhões de
sacos de milho e 4,7 milhões de sacos de soja. Até o momento foram
recebidos 20% da produção de milho e 3% da produção de soja. “A
estimativa é que a colheita de milho esteja concluída nas próximas
semanas e a de soja na primeira semana de maio”, ressalta o Gerente
Operacional da cooperativa, Marcos Fiori.

Novos funcionários de 02 de fevereiro a 06 de março de 2015
Funcionários

Setor/Filial

01		
03		
01		
01		
01		
03		
05		
01		
02		

Funcionários

Granja dos Pinheiros
Granja Floresta
Loja Agropecuária - Barracão
Manutenção Geral - Matriz
Recursos Materiais - Matriz
Supermercado - Bairro Aparecida
Supermercado - Centro
Supermercado - Otacílio Costa
Transportes Copercampos

01		
03		
02		
02		
06		
02		
13		
21		

Setor/Filial
UBS - Trevo Sul
Armazém - Bom Retiro
Armazém - Brunópolis
Armazém - Correia Pinto
Armazém - Curitibanos
Armazém - Ituporanga
UBS - Bairro Aparecida
UBS - Matriz

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

12/03
12/03
12/03
12/03
13/03
13/03
13/03
14/03
14/03
14/03
14/03
15/03
15/03
17/03
18/03
18/03
18/03

Funcionário

Altair de Andrade
Ednei da Silva Ferreira
Jair Antônio Ferreira
Lucas Izaias Alves Moreira
Angélica Machado da Silva
Odair José Tessaro
Vitor Bernardi
Jacqueline Cristiane Mota
Luciane Ventura
Matilde Besen
Vagner Simioni Moreira
Gilmar Bitencourt
Gustavo Miguel Fabienski
Orlando Josni Pereira
Airto Santos de Morais
Ana Patrícia Souza do Amaral
José Patrick da Luz Hemkemaier

Setor/Filial

Armazém - Curitibanos
Armazém - Campo Belo do Sul
Granja dos Pinheiros
Granja Floresta
Supermercado - Centro
Armazém - Curitibanos
Armazém - Matriz
Escritório - Armazém
Loja Agropecuária - Ituporanga
Supermercado - Centro
Armazém - Barracão
Armazém - Curitibanos
Loja Agropecuária - Matriz
Armazém - Hervalzinho
Granja dos Pinheiros
Supermercado - Otacílio Costa
Armazém - Otacílio Costa

Data

18/03
19/03
19/03
19/03
20/03
21/03
22/03
22/03
22/03
22/03
22/03
22/03
22/03
22/03
24/03
25/03
25/03

Funcionário

Valdir de Almeida
Eloan Rodrigo da Silva Camargo
Gilson José Dutra
Vera Lucia Rocha
Adilson Alves de Ramos
José Pinto
Carlos Leonardo Glemboscki Gon
Cristiano de Oliveira
Dilceu Guidini
Gabriel Giotto Vanz
Micheli Figueiredo
Paulo Ricardo Viater Canuto
Vanderlei Fernandes
Vitor Vosniak
Wellington Rodrigo de Lima
Edson Pedroso de Jesus
Francisco Vivaldino Lopes

Setor/Filial

Granja Novo Milênio
UBS - Matriz
Granja dos Pinheiros
Supermercado - Bairro Aparecida
Armazém - Brunópolis
UBS - Matriz
Setor de Transportes
UBS - Matriz
UBS - Matriz
Engenheiro Agrônomo - Barracão
Supermercado - Bairro Aparecida
UBS - Bairro Aparecida
Armazém Encruzilhada
UBS - Bairro Aparecida
Supermercado - Otacílio Costa
Armazém - Encruzilhada
Armazém - Linha Gramado
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