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Troféus do 5S
premiam trabalho

Funcionários do Armazém 15 – Nota 10 premiou organização

Troféu evolução foi entregue aos
funcionários do Administrativo 2 – Chiocca

Funcionárias do Laboratório de sementes
recebem troféu de 2º lugar na auditoria

Funcionários da Granja dos Pinheiros receberam troféu de 3º colocado na auditoria

simbólico, mas reflete a dedicação e o compromisso de todos
na busca pela qualidade. A entrega dos troféus do Programa
5S na Copercampos premiou os setores com melhor pontuação na
3ª Auditoria de 2010, realizada pelo Programa de Qualidade.
Os funcionários do Armazém 15 (primeiro armazém a conquistar a
nota máxima – 10) receberam o troféu das mãos do coordenador

do programa Cristian Rodrigo Venturin. O segundo colocado foi o
Laboratório de Análises de Sementes com a nota 9,930 e a Filial
50 – Granja dos Pinheiros conquistou a terceira posição com a
nota 9,920.
Já o troféu evolução foi para o Administrativo II – Chiocca que
subiu 11 posições no ranking das auditorias.

É

Quem sou e o que faço?

Gilmar Gonçalves Walter – Operador de Máquina de
Secagem de Cereais – Armazém Matriz

D

o trabalho na lavoura, como operador de máquinas como trator e colheitadeiras, Gilmar Gonçalves Walter adquiriu experiência para iniciar seus trabalhos na Copercampos no dia 22 de
outubro de 2007.

Atenção Estudantes!

Contratado para trabalhar no armazém 3 como ajudante na safra,
Gilmar se dedicou e buscou aprender como funcionavam as máquinas de secagem e após um ano e três meses de trabalho, a tão
sonhada promoção chegou e o funcionário tornou-se operador
de máquina de secagem de grãos.
Executando atividades hoje de operador, Gilmar realiza controle de temperatura da máquina, fogo, mudança de peneiras de
acordo com o produto que será secado até o carregamento dos
produtos comercializados pela cooperativa.
Durante todo o ano o trabalho é feito visando a excelência. Da
entrada até a expedição, o operador controla os produtos no armazém 3, onde há 10 silos de grãos. Gilmar conta com o apoio
de mais um operador e dois funcionários contratados para a
safra.
Casado com Roseli Alves, Gilmar Gonçalves Walter tem 29 anos
de idade e se diz realizado em trabalhar na Copercampos. “Já
trabalhei em outras grandes empresas da região, como em um
frigorífico, mas a Copercampos foi e é onde eu adquiri tudo o
que tenho e espero por muitos anos trabalhar nesta cooperativa”, comenta.

Show de Prêmios 40 Anos
Copercampos – Conhecidos
os ganhadores

V

ocê funcionário que está cursando ou vai cursar um curso técnico ou superior e ainda não realizou o seu pedido de auxilio
financeiro para o Sescoop e a Copercampos, tem até o dia 30 de
janeiro para realizar a solicitação junto ao setor de Treinamentos.
Neste ano de 2011, o Sescoop auxiliará com 50% do valor da
mensalidade, para acadêmicos que já são beneficiados e também para os novos estudantes. A bolsa é valida também para
pós-graduação e outros aperfeiçoamentos.
O setor de treinamentos destaca alguns itens fundamentais para
que você consiga obter o benefício:
- A solicitação da bolsa de estudos, deve estar relacionado com
as atividades da empresa ou com a função desempenhada no
momento;
- Indispensável ter um ano de empresa para solicitar auxílio à Copercampos;
- O Sescoop dispensa que o acadêmico tenha um ano de empresa, desde que a cooperativa abone e o apresente como acadêmico do quadro funcional.
O comitê gestor da Copercampos se reúne em fevereiro para
aprovação dos pedidos de bolsas de estudos.

Datas comemorativas
15 • Dia dos Adultos
20 • Dia do Farmacêutico
21 • Dia Mundial da Religião
24 • Dia da Constituição
24 • Instituição do Casamento civil no Brasil
24 • Dia Nacional dos Aposentados
25 • Dia do Carteiro
25 • Criação dos Correios e Telégrafos no Brasil

Diretor executivo Clebi Renato Dias, presidente Luiz Carlos Chiocca, Sani Rates
Filho (ganhador do Fox) e gerente do Posto de Combustíveis Juarez Rupp

N

o dia 23 de dezembro, a Copercampos realizou o sorteio da
promoção Show de Prêmios 40 Anos Copercampos – Supermercado e Posto de Combustíveis.
O público compareceu a Associação Atlética Copercampos para
conferir de perto, quem seriam os contemplados na promoção
que contou com mais de 295 mil cupons distribuídos aos clientes
das duas unidades de serviços da cooperativa.
O automóvel Fox 0km foi sorteado para Sani Rates Filho, cliente
do Posto de Combustíveis Copercampos. Já o segundo prêmio,
uma motocicleta Honda Biz foi para Nelci Caraffa Sá, cliente do
Supermercado. O terceiro prêmio, uma TV 42’’ foi para o cliente
e associado da Copercampos Célio José da Silva e a ganhadora
do refrigerador Frost Free 430 litros, duas portas foi Tatiana Infeld.
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Destaque 2010: Copercampos recebe homenagem
da Secretaria de Esporte e Lazer de CN

A

Secretaria de Esporte e Lazer de Campos Novos homenageou na noite no dia 22 de dezembro, atletas, dirigentes e
empresários que durante o ano de 2010 contribuíram com o crescimento do esporte camponovense.
No ano de 2009 foi criado o troféu “Destaque Esportivo”, tendo como
objetivo maior à valorização e o agradecimento da Administração
Municipal a todos aqueles que levam e elevam o nome de nosso
município aos mais longínquos pontos do estado. “Em 2010 aumentamos a gama de agradecimentos porque entendemos que para o
esporte crescer não basta apenas ter atletas e professores, temos
que ter pessoas que apóiam de maneira indireta, como dirigentes,
empresários e apoiadores, na certeza de que a cada ano podemos e
devemos crescer na forma de empreender cada vez mais em esporte
e cultura esportiva”, afirmou o secretário Leonardo Farias Santos.
A Copercampos foi homenageada como destaque em iniciativas
esportivas, com a criação das escolinhas de xadrez e de futsal

na cooperativa. O presidente da Associação Atlética e controler
da Copercampos, incentivador do esporte dentro da cooperativa,
Nelson Carafa (Nelsinho), recebeu o troféu no evento.

Prefeito Vilibaldo Erich Schmid, controler Nelson
Carafa (Nelsinho) e vice-prefeito Jairo Luft

Funcionários receberam kits de Natal

T

radicionalmente, a Copercampos realiza a entrega de kits de
final de ano para que com suas famílias, os funcionários comemorem as datas do Natal e virada de ano.

Piadas
Amantes flagrados
O casal de amantes está no meio de uma daquelas transas incríveis, quando de repente alguém bate na porta.
- É o meu marido! - grita a mulher, desesperada - Se ele te pegar
aqui, mata nós dois!!! Vamos, pule a janela! Rápido!
- Mas, querida! - contesta o amante - Nós estamos no 13º andar!
- Roberto, pelo amor de Deus! - Irrita-se a mulher - Isso lá é hora
de falar em superstição???

No dia 16 de dezembro, o departamento de Recursos Humanos sob a
coordenação da psicóloga da Neila Marta Dutra Nunes, esteve realizando
na Associação Atlética Copercampos (AACC), a entrega dos brindes.

Candidato responsável
Um candidato apresenta-se para responder a um anúncio de emprego. A certa altura da entrevista, o entrevistador comenta:
- Para esse cargo é imprescindível uma pessoa bastante responsável!
- Então o senhor está diante da pessoa certa - diz o homem, que
tinha a maior cara de mala.
- E quem poderia me dar referências suas?
- A Polícia Federal!
- A Polícia Federal?! - espanta-se o entrevistador. - Como assim?
- No desfalque do Banco que eu trabalhava eles disseram que eu
era o responsável!!
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Novidades no Setor de Hortifrutigranjeiros do Supermercado Copercampos

Funcionários do setor de hortifrutigranjeiros do Supermercado

A

lém de todos os atrativos e promoções, o Supermercado
Copercampos conta agora com mais organização no setor
de Hortifrutigranjeiros.
O departamento que possui alimentos indispensáveis para que
suas refeições sejam saudáveis foi todo remodelado. As novas
gôndolas foram projetadas para que você cliente tenha mais

acesso aos produtos e possa levar para sua casa, a melhor qualidade em frutas, verduras e legumes.
De segunda a sábado os clientes do Supermercado Copercampos
encontrarão produtos fresquinhos com preços incríveis, sem contar na grande variedade de produtos. Faça suas compras no supermercado e adquira qualidade e tenha saúde em sua vida.

Novos funcionários 13/12 a 10/01
Funcionário

Filial

Funcionário

Filial

Adair Liz de Jesus
Adelir Guedes Batista
Antonio Fernandes de Souza
Cristiano Machado Dutra
Edson Gabriel Rodrigues
Edson Luiz Menegazzo
Fernando Socolovski

Armazém Curitibanos
Granja Ibicuí
Armazém Matriz
Granja Floresta
Supermercado
Armazém Anita Garibaldi
Granja Floresta

Jhonatan Miguel Pucci Oliveira
João Marcelo Sobrinho
Josman Luiz Petroli dos Santos
Luiz Fernando Paganini
Maicon Roberto Raimundo
Marcos Paulo Capelari
Rudinei Carniel		

Armazém Campo Belo do Sul
Granja Floresta
Indústria de Rações
Transportes e Logística
Granja Floresta
Financeiro Matriz
Armazém Barracão – RS

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Filial

Data

Funcionário

Filial

14/1
14/1
14/1
15/1
16/1
16/1
17/1
17/1
18/1
18/1
18/1
19/1
19/1
19/1
20/1
20/1
20/1
20/1
20/1

Alziro Carneiro de Souza
Claudir Antônio Morais
Marcos Alves do Amaral
Alderi Rosa de Vargas
Maiara Milani
Marcio Caon Titon
José Maria Fernandes da Silva
Maria Aparecida de Oliveira
Ana Paula Borges Visona
Anderson Antunes Walter
Maria Lucia Pauli
José Rodrigo Ribeiro dos Santos
Juscimara Barbosa
Luís Valdeni Pedrosa Jordão
Adair Lauro Machado
Dheila Bernardi
Fernando Waltrick de Almeida
Valtoir Scolaro
Vambasten Assis de Oliveira

Armazém - Matriz
Frigorífico
Frigorífico
Balança - Matriz
Contabilidade
Frigorífico
UBS – Trevo Sul
Granja Erval Velho
Supermercado
UBS - Matriz
Comunicação & Marketing
Departamento Suinocultura
Granja Ibicuí
Armazém - Matriz
Transporte e Logistica
Supermercado
Frigorífico
Contabilidade
Loja Agropecuária - Matriz

20/1
21/1
21/1
21/1
21/1
22/1
22/1
22/1
24/1
25/1
25/1
25/1
26/1
26/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1

Volnei de Jesus Correia
Adriano Redante
Genil Ferreira Pereira
Mateus Piana
Renato Mocelim
Jamile Clariana Galitzki
Pedro Adão Antunes Correa
Solimar Zotti
Alan Henrique Barbieri
Denis Vicente Telles
Elcio Antônio Boff
Valmir de Oliveira
Celamira Ferreira Terres
Marcos Mariano da Cruz
Gustavo Alberto Gonçalves
Leandro Soares dos Santos
Luiz de Souza
Paulo Sergio Guzatti
Vanderlei Rodrigues de Oliveira

Loja Agropecuária - Matriz
Controladoria
Guarda-Mor
Barracão-RS
Posto de Combustíveis
Frigorífico
Campo Belo do Sul
Departamento Técnico - Matriz
Indústria de Rações
Granja Floresta
Supermercado
Frigorífico
Telefonista
Indústria de Fertilizantes
Segurança do Trabalho - Matriz
Frigorífico
UBS – Trevo Sul
Indústria de Rações
Armazém - Matriz
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