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Editorial CoperAção
Por Luiz Carlos Chiocca – Diretor Presidente da Copercampos
Estamos iniciando mais um ano de trabalho e contamos novamente com o
compromisso e a dedicação de cada funcionário para enfrentarmos os desafios
que iremos encontrar. E podemos ter certeza, que todos trabalhando juntos, cada
funcionário assumindo o compromisso e responsabilidade pelo sucesso em seus
setores ou unidades, iremos garantir os melhores resultados e consequentemente o
sucesso da Copercampos de maneira geral.
A Copercampos vive um momento de constante crescimento e desenvolvimento e
em 2016 temos a certeza de que os desafios impostos pelo mercado e as condições
climáticas serão superados graças à dedicação e comprometimento de todos os
funcionários.
Com os investimentos que temos definidos para este ano pretendemos seguir nosso
ritmo de crescimento. Temos a certeza de que juntos vamos transformar projetos em
realidade e obter excelentes resultados, por isso é necessário a contribuição de todos
para que possamos cumprir as metas e estabelecer novos recordes.
Queremos também agradecer aos funcionários pelo ano de 2015, pelas conquistas
da Copercampos em todas as áreas e pelos expressivos resultados financeiros,
econômicos, sociais e humanos, os quais só foram obtidos graças ao engajamento
de toda equipe para que a nossa cooperativa seja um exemplo de sucesso.
Desde já contamos com a colaboração de todos para reduzir despesas em nossas
atividades, analisar com cautela e evitar gastos desnecessários. Vamos transformar
essa economia em receita para a Copercampos.
Que em 2016, nosso diferencial na qualidade de atendimento seja ainda mais
visível aos nossos associados e parceiros e estejamos mais unidos, transformando
o nome da Copercampos e o trabalho cooperativista em aspectos essenciais para a
concretização dos novos projetos.

Índices de acidentes de trabalho em SC entre 2014/2015
Por: Almir Dias Assunção – Técnico de Segurança do Trabalho da Copercampos
Entre 2014 e 2015 houve um aumento de 0,1 % no número de
acidentes relacionados ao ambiente de trabalho, no ano de 2014 o
índice foi de 4,5 % e no ano de 2015 de 4,6 %, sendo que a média do
estado de Santa Catarina fica em 7,6% a cada mil trabalhadores.
O Setor de Medicina e Segurança do Trabalho da Copercampos
repassa esta informação para fazer um alerta coletivo aos funcionários
sobre a necessidade de se ter os cuidados redobrados quando for
realizar as atividades e seguir as normas de segurança da empresa, só
assim é possível reduzir o índice de acidentes interno.
No ranking das lesões as mãos e os pés são os mais frequentes
na Copercampos, caracterizados em dois tipos, atos inseguros,
causados por ações inadequadas do próprio funcionário, ou
condições inseguras, constatadas por falta de segurança apropriada
no local, geralmente, os acidentes acontecem em atos rápidos que
são realizados cotidianamente.
Acidente é um evento indesejável. Então, a solicitação aos
funcionários e que se cuidem e comuniquem ao Setor de Medicina e
Segurança do Trabalho qualquer problema que ocorra.

Agenda

Quem sou e o que faço?

REUNIÃO INTERNA REUNIÃO CADASTROS – COPERGESTOR
– dia 19 de janeiro às 08h30min. Sala de Reuniões da Matriz –
Campos Novos.
REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – dia 20 de janeiro
às 19h. Sala de Reuniões da Matriz – Campos Novos.

Dicas & Toques:
Em 2016 inevitavelmente novas metas e objetivos são traçados. É
momento de fazer o balanço do ano que se passou e iniciar 2016 com
uma nova postura e metas palpáveis. Entre as principais dicas baseadas em técnicas de coaching que irão colocá-lo mais próximo das
metas profissionais em 2016, estão:
• Reflita: qual é o seu propósito com o seu trabalho? Antes de traçar
novas metas pergunte-se como é que você quer que seja sua vida no
trabalho. Qual é o papel que deseja desempenhar dentro da empresa e
na vida? Qual é o legado que deseja deixar?
• Trace objetivos: elenque quais são os objetivos de médio e longo
prazo e trace ações assertivas para alcançá-los.
Nome: Juarez Rupp
Estado Civil: Casado
Time do Coração: Internacional
Natural: Joaçaba
Função: Chefe de Unidade
Filial: Posto de Combustíveis
Tempo de serviço: 33 anos
Próximo Passo: “Ainda segue indefinido, mas pretendo seguir
atuando na Copercampos”.
A Copercampos: Cooperativa que cresceu e solidificou devido
ao trabalho sério, responsável e dinâmico feito pela diretoria, os
conselhos administrativo e fiscal e funcionários. Tenho muito orgulho
de fazer parte dessa história de sucesso da nossa Copercampos.

Campanha distribuiu doces no Natal 2015
Funcionários da Manutenção da Copercampos realizaram no
último mês de dezembro campanha para arrecadação de doces e brinquedos que foram distribuídos às crianças carentes
do município de Campos Novos durante o Natal. A companha
interna atendeu as expectativas de arrecadação e contou com
apoio do Núcleo Feminino da Copercampos e a colaboração
dos demais funcionários.
As doações de doces e brinquedos foram feitas por funcionários da Manutenção Copercampos no dia 24 de dezembro,
véspera de Natal.
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Empossada nova diretoria da CIPA

Eleita no dia 25 de novembro a nova diretoria da Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA) da Copercampos gestão 2016/2017 foi
empossada no dia 07 de janeiro de 2016.
A CIPA tem a finalidade de prevenir acidentes e doenças decorrentes
do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho
com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.
“Assumindo a nova gestão da CIPA como Presidente, vou procurar
desempenhar um ótimo trabalho, juntamente com os meus colegas de
equipe e contando também com a colaboração de todos os funcionários”, destaca a nova presidente da CIPA, Carine Piroli.

Copercampos realizou entrega
de kit’s de final de ano aos
funcionários

Foi realizada no dia 22 de dezembro de 2015 a entrega dos tradicionais
kit’s de final de ano, feita pela Copercampos em forma de reconhecimento e agradecimento para todos seus funcionários pelo excelente trabalho
realizado no ano de 2015.
Cada funcionário recebeu um Kit Ceia Feliz da Aurora, composto por
um Blesser, uma sobrepaleta suína recheada, uma alcatra churrasco,
uma bolsa térmica de 13 litros, um refrigerante, além de brindes personalizados da Copercampos, contendo uma chaleira elétrica, um copo de
Chopp térmico e um calendário.
A entrega dos kits foi coordenada pelo setor de Recursos Humanos.

Com um total de 430 votos a nova diretoria ficou constituída da
seguinte forma:
Presidente: Carine Piroli
Vice Presidente: José Luiz de Souza
Secretária: Vanusa Fagundes
Efetivos:
Eduardo Luiz Facin
Isadora Krutzman
Rafael Oneda

Ideias para Segurança do
Trabalho

O funcionário da Manutenção da Matriz Copercampos, Jair Gonçalves,
sugeriu ao Setor Medicina e Segurança do Trabalho da cooperativa, a
ideia de instalar uma caixa com a seguinte descrição: “Quem faz a sua
segurança? Abra e Descubra”. Quando a caixa é aberta um espelho reflete a imagem da pessoa que abre.
“A caixa passou em todas as filiais, com o objetivo de repassar a mensagem aos colegas de trabalho. Pois, quem faz a nossa segurança somos nós mesmos, nossas atitudes e comportamentos”, destaca Jair.
Faça igual ao Jair e leve sua ideia ao Setor de Medicina e Segurança
do Trabalho.

Copercampos recebeu Prêmio Empreende Zortéa 2015
A Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo do município de Zortéa, com o objetivo de valorizar e incentivar a agricultura e o
comércio local entregou durante a programação da festa de aniversário
dos 20 anos do município realizada entre os dias 12 e 13 de dezembro de
2015, o prêmio de reconhecimento e destaque econômico “Empreende
Zortéa”.
A Copercampos obteve o 1ª lugar na categoria Presumido/Real (vendas), referente ao ICMS arrecadado pela cooperativa em Zortéa.

Suplentes:
Gilberto Andrei Palavro
Anirdo Moreira
Claudio Murilo de Souza
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Realizada a entrega de carros e motos da Promoção Aniversário Premiado 45 anos
A Copercampos já realizou a entrega de dois automóveis e três motocicletas aos contemplados da Promoção Aniversário Premiado 45 anos
Copercampos do Posto de Combustíveis e Supermercados.
Os prêmios do Posto de Combustíveis, o Volkswagen UP Zero Km,
saiu para Maria Zilma Fagundes Stefanes e a motocicleta Honda Nxr 160
Bros, para Márcio Nohatto, ambos de Campos Novos. Já os prêmios dos
Supermercados, o veículo Chevrolet Onix 0km a ganhadora foi Janice
Alves de Goes e a motocicleta Yamaha Crosser 150ED 0km a contemplada foi Angelina de Fátima Giacomelli, todas residentes em Campos
Novos.
A Motocicleta Honda Nxr 160 0km sorteada na promoção das Lojas
Agropecuárias foi entregue ao ganhador, Luiz Carlos Chiocca de Campos
Novos. O veículo Fiat Strada 0km ainda não foi entregue à contemplada
Marivone Moro João da cidade de Caçador.

Maria Zilma Fagundes Stefanes

Janice Alves de Goes

Márcio Nohatto

Angelina de Fátima Giacomelli

Luiz Carlos Chiocca

Novos funcionários de 11 de dezembro de 2015 a 11 de janeiro de 2016
Funcionários

Setor/Filial

Funcionários

Setor/Filial

Alessandra de Fátima de Souza Netto
Clovanir Rufatto
Luis Felipe Amaral
Marlei Maciel Pereira

Supermercado – Centro
Armazém – Linha Gramado (RS)
UBS – BR 470
Loja Agropecuária – Curitibanos

Odair José Zdunek
Osni Gonçalves Dias
Roberto Melo Corte

Armazém – São José do Ouro
Supermercado – Bairro Aparecida
UBS – BR 470

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Setor/Filial

Data

Funcionário

Setor/Filial

15/01
16/01
16/01
16/01
18/01
18/01
18/01
18/01
18/01
19/01
19/01
20/01
20/01
20/01
20/01
20/01
21/01

Taligean Yasmin de Souza Nordio
Iago Henrique Manerich
Maiara Milani
Odair José Zdunek
Anderson Antunes Walter
João Carlos de Oliveira
Maria Lucia Pauli
Mariana Souza Damann
Sônia Mara Miguel de Oliveira
Jair Gonçalves
José Rodrigo Ribeiro dos Santos
Aldemir Scolaro
Bruna Wollinger Dorow
Sebastiao Fernandes
Valtoir Scolaro
Volnei de Jesus Correia
Genil Ferreira Pereira

Armazém - Lebon Régis
Supermercado – Otacílio Costa
Contabilidade
Armazém – São José do Ouro
UBS - Matriz
UBS – Matriz
Comunicação e Marketing
Supermercado – Otacílio Costa
Supermercado – Centro
Manutenção
Agroindústria
SeTi
Armazém – Curitibanos
UBS – Matriz
Contabilidade
Manutenção
Armazém – Guarda-Mor

21/01
21/01
22/01
22/01
22/01
22/01
24/01
25/01
25/01
25/01
26/01
27/01
27/01
27/01
27/01
27/01
28/01

Mateus Piana
Renato Mocelin
Diego Schutz de Campos
Maiko Dionathan Costa Ferreira
Pedro Adão Antunes Correa
Solimar Zotti
Cleusa Marta Damer
Denis Vicente Telles
Elcio Antonio Boff
Rodrigo da Silva
Celamira Ferreira Terres
Alexandre Rosa
Cláudio de Souza Machado
Cláudio dos Santos Antunes
Gesica Cristina Pereira Padilha
Jessica Oliveira
Ezaquiel de Jesus

Armazém – São José do Ouro
Armazém – Trevo Sul
UBS - Matriz
Armazém – Curitibanos
Armazém – Campo Belo do Sul
Departamento Técnico
Supermercado - Centro
CD – Bairro Aparecida
Supermercado – Centro
Armazém - Curitibanos
Telefonista – Administração Central
Supermercado – Otacílio Costa
Armazém – Correia Pinto
Armazém – Correia Pinto
Recursos Humanos
Loja Agropecuária - Barracão
Armazém – Trevo Sul
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