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Editorial CoperAção
Por Luiz Carlos Chiocca – Diretor Presidente da Copercampos
A Copercampos busca sempre atender da melhor maneira as necessidades de
seus funcionários, associados e clientes em geral, seja na construção e ampliação de
unidades, compra de equipamentos, desenvolvimento de projetos sociais, treinamentos e
capacitações, atividades que buscam valorizar cada pessoa que de alguma forma contribui
para o crescimento e desenvolvimento da cooperativa.
Aproveitamos esta edição para destacar a campanha “Maio Amarelo: Atenção Pela Vida”
organizada pela Copercampos, Enercan e entidades do município de Campos Novos. A
ação realizada foi um investimento na vida humana, que seguirá até o final deste mês com
atividades educativas e de conscientização sobre o trânsito, onde serão realizadas palestras
em todos os setores da cooperativa e um treinamento de direção defensiva voltado aos
funcionários.
Nesse sentido, no último mês foi realizada a campanha Abril Verde com o objetivo de
alertar todos os funcionários sobre a importância da segurança nas atividades realizadas,
não apenas dentro da cooperativa, mas também a prevenção contra acidentes em atividades
realizadas no dia a dia.
Destacamos também o prêmio de reconhecimento obtido pelos Supermercados
Copercampos que mais uma vez se consolidou como referência no ramo supermercadista
do município, onde com mais de 40% das opiniões do público, os Supermercados
Copercampos alcançaram o primeiro lugar na pesquisa realizada pela empresa Globo
Sul, comprovando ser destaque em seu ramo de atividade. Desde já agradecemos aos
funcionários pela colaboração e responsabilidades em suas atividades e também a diretoria
da Copercampos pela confiança nos investimentos realizados, tanto em obras e melhorias,
quando na parte funcional, oferecendo cursos e treinamentos aos nossos funcionários.

Maio Amarelo - “Dia D Solidariedade - Um dia pela Vida”
A Copercampos e a Enercan – Campos Novos Energia S.A – em
parceria com diversas instituições de Campos Novos, como Conselhos
Municipais, Sesc, Apae, Ama, Acadav, CDL, Comad, Rede Feminina
de Combate ao Câncer, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar,
Polícia Rodoviária Federal, entre outras, realizaram no dia 07 de maio,
em frente à Casa da Cultura em Campos Novos, a ação social “Dia D
Solidariedade – Um dia pela Vida”.
No Dia D Solidariedade, as instituições participantes promoveram ao
público diversas atividades como as do Projeto Circuito Cultural, que
teve um container em que foi realizada a contação de histórias, teatro,
biblioteca e oficina de objetos reutilizáveis para musicalização.
A Copercampos se fez presente através do trabalho voluntário
prestado por funcionários que distribuíram adesivos e panfletos
informativos alertando para a segurança no trânsito, e durante o dia
Policiais Rodoviários Federais estiveram com a viatura, radar, etilômetro
e outros equipamentos, exibindo vídeos e distribuindo material
relacionado ao trânsito. Já o Corpo de Bombeiros Militar promoveu
um Simulado de Resgate Veicular, com demonstração e orientação ao
público de como ocorre o desencarceramento e o resgate da vítima
em caso de acidente de trânsito. As crianças integrantes do Bombeiro
Mirim Copercampos também marcaram presença no evento.
De acordo com a Engenheira de Segurança no Trabalho da
Copercampos, Vanessa Marin Kettenhuber, a intenção é que as ações
voltadas ao Maio Amarelo se tornem permanentes. “O Movimento Maio
Amarelo nasceu de uma proposta de chamar atenção da sociedade
do alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. E a
intenção nossa é colocar em pauta a segurança viária e mobilizar toda
a sociedade envolvendo os mais diversos segmentos por um trânsito
mais humano”, salientou.

Agenda
REUNIÃO PLANTIO DE CEREAIS DE INVERNO, MERCADO AGRÍCOLA E INSUMOS (Copercampos. Syngenta e
Ambev) – dia 12 de maio às 19 horas. Local: Churrascaria e Restaurante Buenas Brasa em Sanaduva (RS).
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS – COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA PROF RENATO – dia 12 de
maio das 08h às 18h. Local: Auditório Copercampos em Campos Novos.
FÓRUM DE RH ALIADAS SYNGENTA – dias 12 e 13 de maio. Local Hotel Radisson em Curitiba (PR).
CURSO RESPONSABILIDADE SOCIAL - BALANÇO SOCIOAMBIENTAL – dias 12 e 13 de maio. Local Hotel Mogano
Premiun em Chapecó.
TREINAMENTO INTERNO – PROVA COPERGESTOR – dias 18 e 19 de maio nas filiais de Fraiburgo, Lebon Régis,
Zortéa, Ituporanga e Otacílio Costa.

Quem sou e o que faço?

Nome: Rodrigo Vezaro
Estado Civil: Casado
Time do coração: Internacional
Natural: Campos Novos
Função: Chefe de Loja
Filial: Supermercado Copercampos - Centro
Próximo passo: Todos traçamos metas para seguir, e uma das minhas
metas é continuar crescendo na Copercampos tanto lado profissional
quanto o lado pessoal, obtendo conhecimento e melhorando meu
trabalho a cada dia.
Copercampos: Modelo de cooperativa, que valoriza seus
funcionários, e oferece as melhores oportunidades de crescimento,
através de treinamentos e capacitações. Agradeço pela confiança em
meu trabalho e espero continuar auxiliando em tudo que for preciso.

Dicas & Toques

Vivemos em uma época onde é muito comum as pessoas gastarem
bastante tempo manuseando os seus smartphones. Seja na rua, em
casa ou no trabalho. Com o desenvolvimento dos dispositivos móveis, tudo ficou cada vez mais prático: Você tem um computador multifuncional e portátil na palma da mão. Contudo toda essa praticidade
pode acabar interferindo nas nossas atividades do dia a dia e até
diminuir o seu rendimento no trabalho.
Nesse sentido Grupos de WhatsApp são um problema, principalmente os com pessoas da empresa. Evite usá-los durante o expediente, ao menos que seja realmente preciso.
Seja conciso: tenha em mente que aquelas mensagens chegando a
todo instante podem atrapalhar a concentração e as tarefas. Por isso
é preciso usar com sabedoria e controle. Importante tomar cuidado
com o uso demasiado das redes sociais no celular. Pode distrai-lo e
ainda passar uma má imagem. Separe a sua vida pessoal e social da
profissional.

Supermercados Copercampos treinam cartazistas
Com o objetivo de ensinar e aprimorar as técnicas para o bom desempenho do profissional da área de comunicação visual, 12 funcionários, sendo quatro de cada loja dos Supermercados Copercampos
participaram no dia 02 de maio do curso de cartazes.
Durante o treinamento, esteve em pauta assuntos como, a função
do cartazista e o seu verdadeiro papel dentro das organizações, planejamento, cores, tamanho de letras e números e a construção do
manual do cartazista. Os temas foram abordados com os participantes do curso através de exemplos práticos e através da participação
dos funcionários que realizaram o treinamento.
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Supermercados Copercampos são
eleitos pela comunidade o melhor
de Campos Novos

Nascimento

O pequeno Otávio Bertoncello Nunes nasceu no dia 19 de abril, às
9h30min da manhã, pesando 3,02 kg e com 48 cm. O bebê é filho dos
funcionários da Copercampos, Edimo Pereira Nunes e Mirela Rosseto
Bertoncello. Parabéns e felicidades a família.

Campanha Abril Verde foi apresentada
aos alunos da rede municipal de ensino

Qualidade, variedade de produtos, atendimento diferenciado e
bons preços são alguns dos itens que fazem dos Supermercados
Copercampos referência no ramo supermercadista do município, prova disso, foi mais uma vez o resultado alcançado pelos Supermercados
Copercampos através de pesquisa realizada pela Globo Sul pesquisas,
empresa que atua no ramo de pesquisas de mercado e opinião.
Com mais de 40% das opiniões do público, os Supermercados
Copercampos alcançaram o primeiro lugar, comprovando ser destaque
em seu ramo de atividade.
Moacir Jung ressalta também que esse prêmio é resultado da dedicação dos funcionários que não medem esforços para a organização
e atendimento diferenciado aos clientes. “Gostaria de agradecer aos
nossos funcionários pela colaboração e responsabilidades em suas
atividades e também a diretoria da Copercampos pela confiança nos
investimentos realizados, tanto em obras e melhorias, quando na parte
funcional, oferecendo cursos e treinamentos aos nossos funcionários”,
destacou Moacir.

Indústria de Rações participou de
treinamento em desenvolvimento
pessoal e interpessoal

Funcionários da Indústria Rações estiveram nos dias 26 e 27 de abril
participando de treinamento para desenvolvimento pessoal e interpessoal.
Treinamento que teve como objetivo desenvolver e aperfeiçoar os profissionais, utilizando a metodologia Coaching, técnica que utiliza ferramentas
de diversas ciências, como a psicologia, a sociologia e a neurociência. De
acordo com a coordenadora de treinamento Carine Piroli, o treinamento
buscou provocar mudanças positivas e duradouras nas pessoas.
“O propósito deste treinamento foi aprimorar a evolução pessoal e
interpessoal de cada funcionário, aperfeiçoando habilidades e obtendo assim uma melhor comunicação e relacionamento dentro da equipe,
auxiliando-os ao desenvolvimento de potencialidades e valores buscados
pela Copercampos.”
O treinamento que foi realizado em parceria com o Sescoop/SC, contou com a participação de 23 funcionários e foi ministrado pela instrutora
Meridiane Rodrigues que abordou assuntos como o autoconhecimento,
comunicação assertiva, percepção, postura profissional, ética no trabalho, entre outros temas.

As ações da campanha Abril Verde também foram levadas até a rede
municipal de ensino, através de uma cartilha educativa com jogos e atividades interativas, onde as crianças puderam receber informações e ter
maior consciência sobre alguns cuidados básicos que devem ser tomados para evitar acidentes dentro de suas próprias casas.
A cartilha e jogo “Corrida Segura “, foram desenvolvidas nas escolas
municipais que participam do Projeto da Copercampos “Alegria de Viver
– Revelando Talentos”. As atividades foram coordenadas pela Técnica de
Atividades, Aline de Fátima Alves, e a ação contou com aproximadamente 770 alunos participantes.
Abril é o mês de prevenção mundial de combate ao acidente de trabalho, e a Copercampos através da CIPA e do Setor de Segurança e
Medicina do Trabalho, aderiram a esta iniciativa, onde o principal objetivo
é a conscientização, buscando assim minimizar acidentes.

Gerente Técnico e Insumos
participou de viagem internacional

O Gerente Técnico e Insumos da Copercampos, Edmilson José
Enderle (Chú), esteve em viagem entre os dias 20 a 29 de abril na cidade
de Seattle no estado Norte-Americano de Washington fazendo parte do
projeto ECOA da Syngenta, que é o Encontro das Cooperativas Aliadas.
O ECOA é uma das atividades estratégicas do Programa Aliança, o
qual prevê uma série de ações visando a expansão e excelência dos
negócios mantidos pela multinacional com a cooperativa, dentro dos
conceitos da competitividade e sustentabilidade no mercado.
“No dinamismo econômico do agronegócio, promovemos mudanças
de todo o tipo. Algumas são mais rápidas; outras demandam de mais
tempo. O agricultor vive isso de maneira intensa, pois muda dia a pós dia
com novas tecnologias. A Copercampos assim com a Syngenta, olha
para isso e entende que a soma de inovações aproxima o agricultor do
fornecedor”, ressalta Chú.
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GESTÃO DA QUALIDADE
Na última edição do Informativo CoperAção apresentamos os conceitos do programa D-Olho(5S), apresentando todos de uma forma
resumida. E hoje falaremos sobre o senso de DESCARTE, o primeiro do Programa.

DICA OURO: Uma ótima alternativa é a de reciclagem de materiais, além de nos livrarmos daquele material que não tem serventia,
ajudamos evitando a poluição do meio ambiente.
Sistema Gestão da Qualidade

Copercampos foi destaque no Prêmio Raízes Syngenta
Anualmente, a multinacional Syngenta premia seus melhores parceiros. Neste ano, a Copercampos foi premiada entre as três melhores revendas da marca na região sul do país.
Participaram da premiação que foi realizada entre os dias 18 e
20 de abril em São Paulo, o Diretor Executivo, Laerte Izaias Thibes
Junior e o Gerente Técnico e Insumos, Edmilson José Enderle (Chú).

Novos Funcionários de 23 de abril a 06 de maio
Funcionários

Setor/Filial

Funcionários

Setor/Filial

Alessandro Rodrigo dos Santos
Alexandre Marques dos Santos
Cleni Zeferina Meira da Silva
Cristiano Borges Piovezan
Douglas do Amarante Velho
Ernani Brunetto Menegat

Armazém – Guarda-Mor
Armazém – São José do Ouro
Supermercado – Centro
Armazém – Lagoa Vermelha
Loja – Otacílio Costa
Armazém – São José do Ouro

Fabiano Machado
Lucien Bastien
Luiz Fernando Caitano de Lima
Paulo Antônio Zanco
Rogério Germano Varaschini
Roziane Rosseto

Supermercado – Otacílio Costa
Indústria de Rações
Armazém – São José do Ouro
Armazém – Lagoa Vermelha
Industria de Rações
Armazém – Ponte Serrada

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Setor/Filial

Data

Funcionário

Setor/Filial

12/05
12/05
13/05
13/05
14/05
14/05
14/05
15/05
15/05
16/05
16/05
16/05
16/05
16/05
17/05
18/05
18/05

Bárbara Cristina Machado
Davide de Souza
Carlos Alberto Dall Oglio
Fernando Waldir Morello
Ricardo Horstmann
Rodrigo Zanoni
Roger Oliveira Velho
Jaison Batista Ferreira
Luane Karine Schlischting
Alexsander Mocelin
Geovana Gonçalves Dias
Guilherme Leite de Godoy
Kriseli Michels França Mocelin
Paulo Sergio dos Santos
Janete Felipe Pauli
Alorindo de Jesus Carneiro
Vanderlei José Hoffemann

Recursos Humanos
Granja Floresta
Compra de Insumos
Armazém – Lagoa Vermelha
Armazém – Cerro Negro
UBS – Matriz
Supermercado – Otacílio Costa
Logística
Supermercado – Otacílio Costa
Loja – Campos Novos
Supermercado – Centro
Agroindústria
Supermercado – Centro
UBS – Matriz
Granja dos Pinheiros
UBS – Matriz
Armazém – Otacílio Costa

19/05
19/05
19/05
20/05
20/05
20/05
21/05
23/05
23/05
23/05
23/05
24/05
24/05
25/05
25/05
25/05
25/05

Adriane dos Passos
Fernando Correa
Flávio dos Santos
Celita dos Santos Silva
Miriam Jaqueline de Oliveira
Rafael Borges da Silva
Aldori Duarte Oliveira
Antônio Adair Moreira de Oliveira
Bruna Letícia Laurindo
Flávio Tessaro
Pedro Fabrício Ubaldo
Dorli Santos de Jesus
Oeslen Caripuna
Daniel Córdova da Silva
Gilmar Gonçalves Walter
João Marcelo Machado Vargas
Rafael Marcelo Oneda

Contabilidade
Granja Floresta
Indústria de Rações
Supermercado – Centro
Supermercado – Bairro Aparecida
Armazém – Encruzilhada
Armazém – Campo Belo do Sul
UBS - Curitibanos
Loja – Ituporanga
UBS – Matriz
SeTi
Granja dos Pinheiros
Supermercado – Centro
Armazém – Campo Belo do Sul
UBS – Matriz
UBS – BR 470
Gestão de Qualidade
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