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O comprometimento gera gratificação

Diretor presidente Luiz Carlos Chiocca

A

Diretoria da Copercampos realizou no mês de julho, um ato para reconhecer o esforço e a dedicação de cada funcionário da Copercampos nesta safra de verão.
Todos os funcionários receberam uma gratificação de 30% (trinta por
cento) no salário mensal (proporcional ao tempo de serviço) no mês de
julho. De acordo com o diretor presidente Luiz Carlos Chiocca, isto foi
possível graças aos esforços de todos em suas atividades.
“Nossa diretoria decidiu presentear os funcionários com esta gratificação
pela dedicação de todos na execução de suas atividades neste ano. Tivemos muitos desafios neste ano e ao final de 2011 esperamos recompensar a todos com uma gratificação de 100%, mas para isso, pedimos

que todos se esforcem e lutem para que obtenhamos sucesso na Copercampos”, afirma Chiocca.
O presidente ressalta que esta gratificação de julho trará aos funcionários
e às famílias oportunidades de realização de seus sonhos. “Este reconhecimento em julho auxiliará para que o funcionário possa adquirir algo
desejado e obter uma melhor qualidade de vida. Nós da diretoria estamos
empenhados em auxiliar nossos funcionários em tudo que for possível,
pois somos uma família e precisamos nos unir cada vez mais para enfrentar o competitivo mercado. Nossa dedicação e união é que promovem
o desenvolvimento da Copercampos e contamos com você funcionário
para obter alegrias e sucesso”, finaliza Chiocca.

Confraternização entre amigos: Alegria e boa comida

T

radicionalmente, os funcionários dos armazéns da matriz da cooperativa e de outros setores da Copercampos realizam um almoço de
confraternização.
Sob coordenação do encarregado de turma dos armazéns Pedro Raulino de Almeida (Pedrinho) o evento foi realizado no dia 10 de julho no
quiosque da AACC e contou com a presença dos membros da diretoria
administrativa da Copercampos Antônio Lamartini Thibes Peron e José
Antônio Chiochetta e dos gerentes da cooperativa Ilceu Luiz Machado
(Coutinho), Marcos Juvenal Fiori, Ademir Carlesso e Cidenei José e Sá e
presidente da AACC Nelson Carafa.
Funcionários de diversas áreas da cooperativa estiveram presentes no almoço. Uma deliciosa feijoada com os devidos acompanhamentos foi servida na confraternização que integrou e movimentou o sábado dos amigos.

Reuniões em filiais estão sendo realizadas

Encontro realizado no dia 06 de julho em Campo Belo do Sul

A

Diretoria da Copercampos está promovendo durante este
mês encontros com associados de todas as filiais com o objetivo de valorizar e principalmente, desenvolver a cooperativa.

Aulas de aeróbica e alongamentos:
Mudança de horário

A

Associação Atlética Copercampos (AACC) informa aos participantes das aulas de alongamentos e aeróbica, que houve
mudança no horário das aulas realizadas todas as segundas-feiras na associação.
Agora, as aulas iniciarão às 18h10min e podem participar do
programa funcionárias, esposas de funcionários e filhas de funcionários e dos sócios da AACC. As aulas são gratuitas e visam
estimular a prática de exercícios para promoção da qualidade de
vida às mulheres.

Datas comemorativas
Julho
14 • Dia da Liberdade de Pensamento
15 • Dia Nacional dos Clubes
16 • Dia do Comerciante
17 • Dia de Proteção às Florestas
19 • Dia da Caridade
19 • Dia Nacional do Futebol
20 • Dia do Amigo e Internacional da Amizade
23 • Dia do Guarda Rodoviário
25 • Dia de São Cristóvão
25 • Dia do Colono
25 • Dia do Escritor
25 • Dia do Motorista
26 • Dia da Vovó
27 • Dia do Motociclista
28 • Dia do Agricultor

Treinamentos
Curso de Inversores de Frequência - De 04 a 08 de julho - WEG
Jaraguá do Sul – SC. Participantes: Radamés Inácio Diehl e Jean
Claudinei Franzen.
Curso Controladoria Estratégica - Balanced Scorecard e
Gerenciamento de Risco Corporativo - Dias 18 e 19 de julho – Curitiba
- PR. Participantes: Adriano Redante e Adriano Bevilaqua.

Em todos os eventos os diretores ressaltam o trabalho na produção de sementes, programa de fidelidade e mercado de insumos
e fertilizantes. Apresentações do fertilizante BioCoper também
estão sendo realizadas.
O diretor Luiz Carlos Chiocca destaca o comprometimento dos
funcionários que estão auxiliando na execução dos eventos. “Nós
decidimos realizar estas reuniões para ouvir as reivindicações dos
associados e juntos encontrarmos soluções para o crescimento
da cooperativa. Contamos com a colaboração dos nossos funcionários para realizar estes encontros e apresentar o trabalho da
Copercampos e nossas ações tanto na produção de cereais, fertilizantes e mercado de grãos”, enfatiza.
Você funcionário tem papel fundamental neste trabalho da
Copercampos. Faça sua parte, ouça os associados e repasse as
ideias dos sócios aos diretores. “Juntos iremos melhorar ainda
mais o trabalho da Copercampos”, finaliza Chiocca.

Em suas refeições,
escolha a carne suína

A

carne suína é mais barata, saborosa e muito saudável, além
de ser indicada para todas as pessoas. Em todo o mundo, a
carne suína é consumida por 64% da população, contra 27% da
bovina e 8% da carne de frango.
Você sabia que a carne de suína possui adequado teor de proteínas
(19 a 20% na carne magra) com boa combinação de aminoácidos essenciais, apresentados em forma biologicamente disponível.
Também é uma excelente fonte de vitaminas do complexo B, principalmente de Tiamina (B1), Riboflavina (B2) e Cobalamina (B12).
A Tiamina, por exemplo, é importante para o metabolismo das gorduras, carboidratos e proteínas, e essencial no sistema nervoso central e
devido a isto é conhecida como vitamina antineurítica. Já a Riboflavina
- só encontrada em tão grande quantidade na carne suína e no leite é essencial para a formação de células vermelhas do sangue, para a
ocorrência da neoglicogênese e na regulação das enzimas tiroideanas.
A Cobalamina (B12) é importante no metabolismo dos ácidos nucléicos
é essencial para o funcionamento de todas as células do organismo,
especialmente no trato gastrointestinal, tecido nervoso e medula óssea.
Mais vantagens:
- A carne suína também se destaca pelo seu conteúdo de cálcio,
fósforo e principalmente potássio, que tem importante função na
normalidade da pressão sanguínea. E, como se sabe, a hipertensão tem alta prevalência na população humana e as principais
indicações nutricionais para controlá-la são as de diminuir o sódio
e aumentar o potássio.
- Outro mineral importante da carne suína é o ferro, que é biodisponível e rapidamente assimilado pelo organismo A deficiência de
ferro é especialmente sentida pelas crianças e mulheres: público
alvo de riscos de anemia.
- Ao consumir 85 gramas de carne suína, um indivíduo atende aos seguintes percentuais de suas necessidades diárias de nutrientes: 53% de
tiamina (B1), 33% cobalamina (B12), 22% de fósforo, 20% de niacina
(B3),19% de riboflavina (B2), 18% de piridoxina (B6),15% do zinco, 15%
do zinco 11% do potássio, 7 % do ferro e 6% do magnésio.
Mais barata e muito mais saudável, a carne suína é item essencial
em sua alimentação.
Promoções no Supermercado
Todas as quartas e quintas-feiras, o Supermercado Copercampos realiza promoções de Carne Suína. Aproveite estas opções e
obtenha ótimos descontos. Vá ao Supermercado Copercampos e
confira estas e mais ofertas disponíveis todas as semanas.
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Integração de funcionários

P

ara atender aos princípios da Política de Qualidade, a coordenação do Programa de Integração realizou mais um encontro no
dia 29 de junho na AACC.
Funcionários da matriz e filiais estiveram obtendo informações
sobre Segurança no Trabalho, Direitos e Deveres dos funcionários
desde a contratação até uma possível rescisão contratual e também sobre a história da cooperativa.
De acordo com a Psicóloga Neila Marta Dutra Nunes, os eventos estão

sendo realizados com novos funcionários contratados e também com
funcionários que por algum motivo não realizaram o programa anteriormente. “Realizamos um levantamento dos funcionários que ainda não
haviam realizado o Programa de Integração e neste momento estamos
executando o projeto com novos contratados e também com os funcionários com algum tempo de empresa”, destaca Neila. O presidente Luiz Carlos Chiocca participou do evento e ressaltou a importante
missão dos funcionários em promover o crescimento da cooperativa.

Programa Jovem Aprendiz

O

s participantes do Programa Jovem Aprendiz, realizado na
Copercampos através do Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial – Senac e vinculado ao Sescoop/SC está proporcionando conhecimento e principalmente, integrando os jovens ao
mercado de trabalho.
Nesta semana, os alunos estão sendo encaminhados a outros
setores para que todos possam desenvolver habilidades e principalmente, identificar em quais atividades desejam atuar ao final
do projeto.
No dia 08 de julho, o setor de Treinamentos e Desenvolvimento
realizou uma avaliação e dinâmicas com os dez alunos e durante
o projeto, os padrinhos e coordenadores dos setores da cooperativa estarão avaliando o desempenho dos jovens a fim de identificar suas habilidades.

Dinâmica foi realizada com os jovens

Comemorações no Dia do Amigo:
Faça sua homenagem aos amigos da Copercampos

N

o Dia do Amigo, comemorado em 20 de julho, o Setor de
Treinamentos e Desenvolvimento estará realizando diversas atividades para integrar e principalmente valorizar o sentimento que move
e inspira as pessoas a promoverem a vida.
A relação afetiva dentro da cooperativa é vista como vital para o crescimento da empresa e também para um melhor desempenho em
cada setor. Durante o Dia do Amigo, serão disponibilizados murais
para que você possa ressaltar através de uma pequena mensagem a
sua admiração pelo seu colega de empresa.
Para alegrar ainda mais os funcionários da Copercampos, o Coral da
Melhor Idade, projeto social apoiado pela Copercampos e Sescoop/

SC estará presente na matriz para desejar um “Bom Dia ao Amigo”.
Você funcionário é convidado a prestigiar esta apresentação que
acontecerá às 7hs30min em frente à guarita da matriz.
Os alunos do Projeto “Dançando na Escola” do Caic também estarão
entregando em algumas unidades lembranças do Dia do Amigo. De
acordo com a chefe do setor de Treinamentos e Desenvolvimento,
Assistente Social Nelcir Carmem Locatelli, esta integração dos projetos sociais com os funcionários visa demonstrar que o trabalho realizado pelos funcionários está também promovendo a inclusão social e
proporcionando melhor qualidade de vida para crianças e adultos da
sociedade camponovense.
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Campeonato de Futsal da AACC

Congresso técnico foi realizado no dia 04 de julho e definiu regras e chaves

N

a terça-feira (12 de junho) três jogos abriram o Campeonato Interno
de Futsal da Associação Atlética Copercampos (AACC). Ao todo,
16 equipes de funcionários se inscreveram para a competição.
Todos os times no momento da inscrição doaram 1kg de alimento não perecível ou um agasalho que será encaminhado a instituições de caridade do município. De acordo com o presidente da
AACC Nelson Carafa (Nelsinho), mais de 150kg de alimentos e 31
agasalhos foram arrecadados. “Estas doações serão destinadas a
comunidade e a funcionários afastados ou em atividade que mais
necessitam. Nós estamos aliando o esporte a solidariedade e agradecemos a participação de todos os funcionários que irão participar
do campeonato e que entenderam a intenção do projeto, que é a
solidariedade”, ressalta Nelsinho.

Cinco chaves foram definidas em congresso técnico e nesta quinta-feira (14 de junho) serão realizados três jogos no ginásio da associação. Prestigie o Campeonato Interno e torça pela equipe do seu setor.
Confira os jogos do dia 14 de julho:
Às 19hs: Filial Trevo Sul x Granja Ibicuí
Às 20hs: UBS-Matriz x Lojas-Administrativo
Às 21hs: Supermercado x Dep. de Transportes/Posto de Combustíveis
Jogos do dia 19 de julho:
Às 19hs: Frigorífico x Balança Matriz
Às 20hs: Comercial x Indústria de Rações
Às 21hs: Lazio Curitibanos x Trevo Sul

Novos funcionários 22 de junho a 11 de julho
Novos Funcionários

Filial

Novos Funcionários

Filial

Adriane dos Passos
Adriane Hilger		
Andréa Ferraz de Almeida Santos
Daniela Alves de Oliveira
Darci Inácio Ferreira
Davide de Souza		
Dirceu de Souza		
Evandro Pedro Lopes

Supermercado
Supermercado
Supermercado
Indústria de Fertilizantes
Indústria de Fertilizantes
Granja Floresta
Indústria de Fertilizantes
São José do Ouro

Fabio Zanela		
Leonardo Fernando Fabienski
Nilciano Pinto Neres da Silva
Paulo Antunes de Souza
Paulo Roberto Pinto
Rafaela Guimarães
Valdeci Vicente		

São José do Ouro
Supermercado
Supermercado
Brunópolis
Granja Ibicuí
Rio do Sul
Rio do Sul

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Filial

Data

Funcionário

Filial

15/7
15/7
17/7
17/7
17/7
18/7
18/7
19/7
19/7
21/7
21/7
22/7
22/7
24/7

Evandro Pedro Lopes
Sergio Angelo Bet
Cleocir Tiago da Silva
José Ferreira
Odemar Wanins Martins
Dalila Freitas
Rafael Fabiano
Celeste Cavichon Sobrinho
Vinicius e Sá
Luiz Carlos Dolens
Sergio Emilio Schussler
Lucindo Daniel Faccin
Maria Rita de Fátima Paim
Alan Miguel Varela

São José do Ouro
Transporte e Logística
Encruzilhada
Granja Floresta
Campo Belo do Sul
Projeto - Jovem Aprendiz
Indústria de Fertilizantes
Armazém - Matriz
Indústria de Rações
UBS - Matriz
Guarda-Mor
Granja Ibicuí
Granja Floresta
Loja Agropecuária - Matriz

24/7
24/7
25/7
25/7
26/7
26/7
27/7
28/7
28/7
28/7
28/7
28/7
28/7

Bárbara Aparecida Pereira
Vitória Morais
Ademir Carlesso
Ilceu Luiz Machado
Fernando Graeff
Ivanor José Machado
Luiz Fernando Becker
Aldonir da Silva Pinto
Aloísio Alberto Rech
Claudirio Garipuna
Dimas João Brandão Titton
João Wilpert
Sebastião Batista de Souza

Dep. Suinocultura
Granja Floresta
Gerente Administrativo
Gerente Financeiro
Transporte e Logística
SeTI - Matriz
SeTI - Matriz
Armazém - Matriz
Loja Agropecuária - Curitibanos
Indústria de Fertilizantes
Granja dos Pinheiros
Dep. Operacional
Granja Floresta
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