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Economia com telefonia VOIP
Você deve utilizar este sistema

Em Anita Garibaldi, sistema VOIP já está funcionando. Na foto: Carlinhos, Ângelo, Marilete, Barão e Teco

A

Copercampos está implantando o projeto de Telefonia Voz Sobre IP-VOIP
(asterisc) e você funcionário terá ainda mais facilidade para se comunicar
com os colegas de outras filiais.
De acordo com o chefe do Setor de Tecnologia de Informação (SeTI) Ivanor
Machado (Barão), foram realizados estudos em todas as filiais para definir
o tipo de solução adotada e o VOIP já foi implantado em algumas filiais e
agora está na fase de ajustes. “Até que o projeto seja concluído, contamos
com a compreensão de todos na utilização do sistema”, ressalta.
O projeto na Copercampos visa baixar o custo com telefones entre a Matriz e as Filiais, pois com o VOIP o custo das ligações é zero. “O sistema
utiliza o mesmo link de dados, que liga cada unidade, usando uma pe-

quena faixa para voz, não comprometendo o trafego dos dados e isso irá
reduzir as ligações feitas através da telefonia tradicional”, explica Barão.
Segundo o chefe do SeTI, conforme analises de faturas de telefone de cada filial, o investimento em algumas filiais se pagará em até três meses e em outras
até seis meses. “Esta tecnologia irá reduzir os custos com telefones de cada
Filial e da Matriz, somando os valores, vamos gerar uma economia significativa, portanto solicitamos a todos os usuários usarem este serviço”, destaca.
Funcionário: utilize o VOIP e contribua para o crescimento da Copercampos. A economia nesta área representará investimento em qualificação e expansão da nossa empresa.

Copercampos estréia muito bem na 2ª fase do Estadual Sub 13 de Futsal

A

equipe da Escolinha de Futsal Sub 13 da Associação Atlética Copercampos (AACC), estreou muito bem na primeira etapa da 2ª fase do
Campeonato Catarinense.
Os jogos aconteceram nos dias 06 e 07 de maio em Chapecó e a Copercampos, com apoio da Syngenta demonstrou um talento inquestionável e
derrotou as equipes de Concórdia por 8 a 2, Seara por 10 a 1 e empatou
com a equipe anfitriã em 7 a 7.
Jogando com disciplina e principalmente apresentando um bom toque
de bola, a equipe comandada pelo professor Diego Ecco superou seus
adversários e é líder da competição, precisando apenas de dois empates
ou uma vitória para seguir no estadual.
Nos dias 03 e 04 de junho em Concórdia, a Copercampos volta as quadras para enfrentar novamente os adversários desta fase. No returno, a
promessa é de jogos ainda mais disputados.

Equipe Sub 13 da Copercampos

Nascimento

N

o dia 25 de abril, a recepcionista da matriz da Copercampos Ariane Cristina Carminatti esposa do funcionário do
setor de Transportes e Logística Fernando Graeff, deu a luz a
primeira filha do casal.
Isabella nasceu no Hospital Dr. José Athanásio em Campos
Novos e trouxe alegria a toda a família. Parabéns a Ariane e ao
Fernando, saúde e paz a pequena Isabella.

Isabella Carminatti Graeff

Atenção em Espaços Confinados – Medicação de gases

C

onforme a NR-33, a equipe de Segurança do Trabalho da
Copercampos avalia semanalmente os gases presentes
em espaços confinados (elevadores, poços de elevadores, moegas e silos), visando garantir a saúde dos funcionários.
A presença de gases nos locais pode prejudicar a qualidade de
vida dos trabalhadores ou até mesmo causar a morte. Durante
as avaliações são verificadas a presença de gases como Oxigênio (O2), Monóxido de Carbono (CO), Gás Sulfídrico (H2S) e
Gás Metano (CH4).
De acordo com a Engenheira de Segurança da Copercampos
Vanessa Marin Kettenhuber, existem limites para se trabalhar
nos locais. Com estas medições é possível verificar a possibilidade de trabalho nestas áreas. Quando há mais gás, maior é
o risco de morte.
“Quando há gases nos locais é necessário expurgar com ventilação estes gases, pois existem riscos para os trabalhadores.
Há coisas na vida que não podemos deixar passar desapercebidas, e uma dessas coisas é a nossa segurança, por isso
previna-se”, ressalta Vanessa.
Limites de gás em Espaços Confinados
Oxigênio (O2) – Entre 19,5% a 21%
Monóxido de Carbono (CO) – Menor que 39ppm
Gás Sulfídrico (H2S) – Menor que 8ppm
Gás Metano (CH4) – Menor que 10ppm

Atenção Funcionários

O

setor de Recursos Humanos da Copercampos
informa a todos os funcionários que ainda não
enviaram cópias de seus certificados ou comprovantes de escolaridade que o façam imediatamente.
De acordo com a psicóloga Neila Marta Dutra Nunes,
esta comprovação é necessária para o desenvolvimento do Programa de Qualidade. “Pedimos que
todos tragam seus comprovantes de escolaridade e
desde já agradecemos os funcionários que já realizaram a comprovação junto ao RH”, enfatiza Neila.

Funcionários do Armazém 1 e Técnico em Segurança do Trabalho Gustavo
Alberto Gonçalves realizam medição de gases em espaços confinados

Tudo é pecado
Um sujeito está trabalhando pesado no departamento de água e esgoto
da cidade, quebrando asfalto. Ele olha pro lado e vê um cara deitadão
numa rede, numa varanda fresquinha, na maior folga.
O trabalhador olha pro relógio: três da tarde. Ele se lembra que é uma
bela terça-feira. Indignado diz:
- Você sabia que a preguiça é um dos sete pecados capitais?
E o outro sem nem se mexer lhe responde:
- A inveja e a ira também !!!

Datas comemorativas
Maio
12 • Dia Mundial do Enfermeiro
13 • Abolição da Escravatura
13 • Dia da Fraternidade Brasileira
13 • Dia do Automóvel
15 • Dia do Assistente Social
15 • Dia do Gerente Bancário
16 • Dia do Gari
17 • Dia Internacional da Comunicação

e das Telecomunicações
19 • Dia dos Acadêmicos do Direito
22 • Dia do Apicultor
24 • Dia do Detento
25 • Dia da Indústria
25 • Dia do Trabalhador Rural
25 • Dia do Vigilante
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ExpoCentro 2011

Stand da Copercampos

D

urante a ExpoCentro 2011, realizada de 05 a 08 de maio no
Parque Pouso do Tropeiro em Curitibanos, os funcionários
da Copercampos apresentaram o espírito cooperativista presente
diariamente nas unidades da cooperativa.
Representantes das três filiais do município: Loja Agropecuária
(F-28), Armazém Curitibanos (F-27) e Guarda-Mor (F-46), além de
funcionários de Frei Rogério (F-56) participaram do evento que
contou com ótimo público.

Formação da Brigada de
Incêndio da Copercampos

Funcionários da Copercampos e presidente da CIDASC Enori Barbieri

A ExpoCentro 2011 contou com exposição da Indústria e Comércio, além
da tradicional exposição de bovinos, equinos e ovinos e feira de gado geral demonstrou as potencialidades do município e a força da comunidade
curitibanense. A Copercampos desde 1992 está presente no município.
O vice-presidente Cláudio Hartmann que esteve durante toda a
ExpoCentro no stand da cooperativa agradece a todos os funcionários pela dedicação em demonstrar o trabalho e o crescimento
da Copercampos na região.

Aulas de Dança Aeróbica e
Alongamentos às mulheres

O

setor de Segurança do Trabalho realizará nos dias 26 e 27 de
julho, cursos para brigadistas. O grupo organizado de pessoas voluntárias será treinado para atuar na prevenção, abandono de
áreas, combate a princípios de incêndio e prestação de primeiros
socorros dentro da empresa.
De acordo com A Engenheira de Segurança do Trabalho Vanessa
Marin Kettenhuber os interessados em participar da Brigada de
Incêndio da cooperativa precisam entrar em contato com o chefe
de setor para que estes encaminhem as inscrições ao setor de segurança do trabalho. “Este curso é destinado a todos os setores e
dois funcionários de cada área poderão participar. Nosso objetivo é
formar a Brigada de Incêndio da Copercampos para proteger e salvar vidas e também prevenir e extinguir incêndios”, explica.
Se você funcionário tem interesse em participar da Brigada de
Incêndio, entre em contato com o chefe de seu setor e inscreva-se.

Funcionárias realizam atividades aeróbicas

N

o início de maio, a Associação Atlética Copercampos (AACC),
disponibilizou para as mulheres associadas, aulas de dança
aeróbica e alongamentos.
De acordo com o presidente da AACC, Nelson Carafa (Nelsinho), o
projeto está contanto com grande participação e as mulheres tem
a oportunidade de obter assim, uma melhor qualidade de vida.
A Dança Aeróbica é uma ginástica com dança caracterizada por
movimentos rítmicos e intensos com elevado gasto calórico.
Ainda a tempo de você participar. As aulas acontecem todas as
segundas-feiras das 18h30min às 19h30min.
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Formados Auditores Internos ISO 9001

N

os dias 05 e 06 de maio, a coordenação do Programa de
Qualidade realizou o curso para formação de auditores internos da ISO 9001 na Associação Atlética Copercampos.
De acordo com o coordenador do Programa na Copercampos
Cristian Rodrigo Venturin, dos 22 participantes do curso, 17 funcionários estão habilitados para auditar internamente com base

na ISO 9001 o processo da cooperativa.
“Estes funcionários já irão demonstrar o conhecimento adquirido no curso durante osdias 24 e 25 de maio, quando iremos
auditar os setores que serão certificados pela ISO (Produção de
Sementes, Suinocultura e Indústria de Fertilizantes e áreas de
apoio)”, ressalta Venturin.

Novos funcionários 20 de abril a 09 de maio
Novos Funcionários

Filial

Novos Funcionários

Filial

Adriana da Silva Estefani
Bruno dos Santos
Estela Mari Gonçalves
Julio César Gaio		
Junior César Alves de Góes

Granja Ibicuí
Loja Agropecuária Matriz
Granja Floresta
Loja Agropecuária Curitibanos
UBS - Trevo Sul

Lindonei de Oliveira
Maicon Sérgio Prattes
Maria Helena Cordeiro Sotel
Valmor Kempner		

Loja Agropecuária Matriz
UBS - Trevo Sul
Granja Floresta
Bom Retiro

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Filial

Data

Funcionário

Filial

13/5
13/5
13/5
13/5
15/5
15/5
15/5
16/5
16/5
16/5
17/5
18/5

Ademir Ferreira dos Santos
Carlos Alberto Dall’oglio
Evaldo Antônio Marcon
Patrick Delfes
Edi Carlos Moresco
Jaison Batista Ferreira
Maicon Sergio Prattes
Kriseli Michels França Mocelin
Paulo Sergio dos Santos
Silvano João Machado
Janete Felipe Pauli
Denize Carvalho de Oliveira Martins

Armazém - Curitibanos
Setor de Insumos - Matriz
UBS - Matriz
Indústria de Fertilizantes
Granja Ibicuí
Armazém - Bairro Aparecida
UBS - Trevo Sul
Supermercado
Granja Floresta
Indústria de Rações
Granja dos Pinheiros
Campo Belo do Sul

18/5
18/5
18/5
20/5
20/5
21/5
22/5
23/5
24/5
25/5
25/5
26/5

Juliano Henkel Krahl
Valdevir Matheus Dionísio
Vanderlei José Hoffemann
João Batista Antunes
Lauro Rosa
Aldori Duarte Oliveira
Bruno dos Santos
Antônio Adair Moreira de Oliveira
Volnei Antônio Brocardo
Gilmar Gonçalves Walter
Julio Murilo de Andrade
Maria Janete Dresch Devilla

UBS - Matriz
Supermercado
Otacílio Costa
Portaria - Matriz
Posto de Combustíveis
Campo Belo do Sul
Loja Agropecuária - Matriz
Armazém - Curitibanos
Granja Erval Velho
Armazém - Matriz
Armazém - Matriz
Caixa - Matriz
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