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Editorial - Cláudio Hartmann – Diretor Vice-presidente

Copercampos adota uso do uniforme

Diretor Vice-presidente Cláudio Hartmann

A

pós várias reuniões e avaliações com diretores e funcionários
ficou determinado o uso de uniforme em todos os setores da
Copercampos. Alguns setores ou unidades já possuem o uniforme
específico como Posto de Combustíveis, Granjas, Armazéns, Indústrias e áreas de carga e descarga e a partir do dia 20 de março
os demais setores e unidades também deverão usar o uniforme.
Os funcionários da administração geral da matriz, loja, laboratório de sementes, transporte, suinocultura, supermercado e setores
administrativos das unidades estão recebendo os uniformes e também a Norma nº 12, de Uso do Uniforme.
A Norma nº 12 foi criada com o objetivo de informar aos funcio-

nários o procedimento de uso do uniforme e também critérios a
serem observados na apresentação pessoal de cada um. O uso
do uniforme é muito importante para a identidade visual da cooperativa. Como o próprio nome diz, será criado um padrão e com o
uso do uniforme vamos dar uma identidade ao quadro funcional e
a Copercampos, por isso solicitamos a todos os funcionários que
leiam a Norma atentamente, para que o uniforme seja usado de
acordo com o estabelecido pela cooperativa.
Os funcionários que tiverem dúvidas quanto ao uso do uniforme
podem entrar em contato com a equipe do setor de Recursos Humanos que está a disposição para os esclarecimentos.

Quem sou e o que faço

Funcionário Vanderlei Cordeiro Gonçalves

T

odo o conhecimento e experiência adquiridos trazem aprendizagem e motivação para a realização de um bom trabalho.
E é este sentimento de satisfação, que está presente no trabalho
desenvolvido pelo funcionário Vanderlei Cordeiro Gonçalves.
Vanderlei iniciou seu trabalho na Copercampos em 17 de
Fevereiro de 2003, onde trabalhava na função de balanceiro na
unidade 35 (Armazém – Bairro Aparecida), trabalhou na filial cerca

de três anos, e depois deste período saiu da empresa e foi morar
em Blumenau. Após mais três anos, Vanderlei retorna a Campos
Novos voltando a trabalhar na Cooperativa, na unidade 47 (TrevoSul) onde sua função era auxiliar de escritório.
Com o crescimento dentro da empresa, crescem também os desafios e em 2011 Vanderlei inicia uma nova etapa do seu trabalho
na cooperativa, sendo transferido para a matriz. Com muita dedicação e comprometimento atualmente auxilia o setor operacional,
onde faz todo o levantamento do maquinário da matriz e filiais, cadastrando e identificando-os para melhor organização dentro da
empresa, e também está ajudando no controle da armazenagem.
Com mais de 6 anos na cooperativa, o funcionário comenta que
só tem a agradecer a empresa pelas oportunidades recebidas e desafios propostos todos os dias. “A vida é um eterno aprendizado.
Precisamos evoluir e aprender com os erros e acertos, e encarar
novos desafios acreditando que somos capazes, sempre com humildade e alegria no que fazemos. A Copercampos me proporciona
a cada dia novos conhecimentos e sou grato por tudo. Tenho orgulho de fazer parte da família Copercampos”, declara Gonçalves.
Vanderlei Cordeiro Gonçalves tem 36 anos, é casado com
Cristiani Z.Cordeiro Gonçalves e é pai do Antônio Pietro Cordeiro
Gonçalves.

Nascimento

Sara Cristina Barcarolo da Silva
Gabriel Ribeiro de Oliveira

O

Funcionário da Unidade 41 – Granja Floresta, Oziel de
Oliveira tem cheirinho de bebe em sua residência. Isso
porque, no dia 22 de janeiro, às 13h05min, a sua esposa Raquel
Ribeiro de Oliveira deu a luz ao Gabriel Ribeiro de Oliveira. Ao
Gabriel muita saúde e paz. Parabéns a família.

Datas comemorativas
Março
15 • Dia da Escola
15 • Dia Mundial do Consumidor
19 • Dia de São José
19 • Dia do Carpinteiro
19 • Dia do Marceneiro
20 • Início do outono
20. Dia do contador de Histórias
21 • Dia Universal do Teatro
21 • Dia Internacional Contra a
Discriminação Racial

21. Dia Universal do Teatro
21. Dia internacional
da Síndrome de Down.
22. Dia Mundial da Água
23 • Dia Mundial da Meteorologia
26 • Dia do Cacau
27 • Dia do Circo
28 • Dia do Diagramador
28 • Dia do Revisor

O

s funcionários da Copercampos Vera Lucia Barcarolo
(Supermercado) e Samuel da Silva (Indústria de Rações)
têm muito há comemorar. Além de trabalharem na mesma empresa, o casal se ama e no dia 25 de outubro de 2011, nasceu a pequena Sara Cristina Barcarolo da Silva. A paixão do casal nasceu
com 1.570kg e 40 cm e tem na beleza dos olhos o seu charme
especial. Parabéns a família e muita saúde a Sara.

Assembleia Geral Ordinária:
No dia 19 de março (Segunda-Feira) será realizada a
41ª Assembleia Geral Ordinária. O evento acontecerá na
associação Atlética Copercampos (AACC), a partir da
8h30min.
Na assembleia, os associados terão a oportunidade
de conferir a apresentação do relatório do conselho
administrativo, análise e aprovação do balanço geral,
demonstração das sobras ou perdas de 2011 e assuntos
gerais de interesse da cooperativa.
Pedimos a colaboração de todos os funcionários na
divulgação de mais este evento.
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Cipa em Ação nas filiais

Funcionários de Campo Belo do Sul e integrantes da CIPA

A

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) está
realizando frequentemente inspeções de segurança nas unidades da cooperativa. Em janeiro e fevereiro, as unidades de Anita
Garibaldi (Armazéns e Loja) e de Campo Belo do Sul (Armazéns/
UBS e Loja) receberam a visita dos cipeiros da matriz.
Os cinco integrantes da CIPA realizaram a inspeção quanto ao
uso correto dos EPI’s e também verificaram as dificuldades encontradas em cada setor. De acordo com a presidente da CIPA Rosely
Kathy Tibes este contato nas unidades demonstra a importância de
se realizar um trabalho de acompanhamento com os funcionários
das filiais da cooperativa em outros municípios incentivando o trabalho seguro e principalmente valorizando a vida.

Auditorias de Processos
nas unidades

Posto de Combustíveis recebeu auditoria interna de processos

Auditoria interna no Setor de Suinocultura

A

continuidade do trabalho é que fará a Copercampos alcançar os resultados de excelência. E para isso, o Sistema de
Gestão de Qualidade está realizando mensalmente auditorias de
processos nas unidades.
No mês de fevereiro, os processos de diversas unidades foram
conferidos e com isso, soluções para problemas existentes foram diagnosticadas. De acordo com o coordenador do programa
Cristian Rodrigo Venturin, com base nas auditorias anteriores, os
funcionários que executam o trabalho de auditoria interna fiscalizam e conferem se os problemas foram solucionados. Novas pesquisas e conferências nos processos também são executadas para
que todo o trabalho tenha uniformidade e uma qualidade final.

Viagem a 13ª Expodireto – Cotrijal

13ª Expodireto, na cidade de Não-Me-Toque - RS

N

o dia 06 de Março, o grupo de jovens filhos de agricultores da Copercampos, juntamente com alguns associados,
participantes do Núcleo Feminino e funcionários, visitaram a 13ª
Expodireto Cotrijal, na cidade de Não-Me-Toque – RS.
A feira que é conhecida internacionalmente, esse ano teve como
tema à tecnologia e o debate dos rumos da agricultura. Esta viagem faz parte de uma programação de eventos do grupo de jovens
que foi organizada pela cooperativa juntamente com os participantes do projeto. A viagem contou com a participação de 27 jovens,
que puderam conhecer um pouco mais sobre tecnologia e inovações para o agronegócio.

Promoção no Posto de
Combustíveis Copercampos

S

empre que andamos de carro tem aquele fator preocupante
que é com qual combustível abastecer e isso causa muitos conflitos entre as pessoas que buscam somente o mais barato
e não preza qualidade. Isso não acontece com os combustíveis
Petrobras, pois todos eles têm qualidade garantida.
Ligado a isso há uma nova promoção “Petrobras abastece sua conta”, que incentiva ainda mais as pessoas a conhecerem a alta qualidade dos combustíveis comercializados no Posto Copercampos,
pois a cada R$ 60,00 reais abastecidos em combustível dá o direito
de receber um cupom. Quem tiver sorte pode ganhar na hora R$
200,00 reais de prêmio instantâneo e também concorrer a 3 prêmios
de R$ 10.000,00 reais todos os meses durante um ano.
O sorteio dos prêmios finais ocorrerá no dia 7 de abril de 2012
através da Loteria Federal.
Como Participar:
• A cada consumo de R$ 60,00 em combustíveis ou óleo Lubrax nos
postos Petrobras, ou a cada R$ 20,00 nas lojas BR Mania participantes, até 30/03/2012, recebe um cupom com um código alfanumérico
para concorrer a 3 prêmios de 10mil por mês durante 1 ano. E ainda
concorre a mil prêmios instantâneos no valor de R$ 200,00.
• Para validar a participação, é necessário preencher o cadastro
com os dados pessoais. Depois, é só cadastrar os cupons no site:
http://www.petrobrasabastecesuaconta.com.br/
• Mesmo ganhando um prêmio instantâneo, ainda participa do sorteio final.
• Quanto mais cupons cadastrar, mais chances de ganhar.
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Funcionários da ADV visitam
Laboratório de Sementes

Unidade de Ituporanga realiza
1º Dia de Campo

Primeiro Dia de Campo na unidade de Ituporanga

A

Visitantes da ADV juntamente com funcionários do
Laboratório de Sementes – Copercampos.

N

o dia 06 de Março de 2012, funcionários da ADV - Laboratório
de Análise de Sementes de Chapecó/SC, visitaram e participaram do primeiro treinamento em análise de Tetrazólio em Aveia
e Azevém, realizados pelo laboratório de análise de sementes
-Copercampos.
Segundo a responsável do Laboratório, Maria Luiza Carlesso,
estes testes já fazem parte das atividades desenvolvidas no setor,
porém para a ADV esta foi a primeira análise feita nestas espécies.
Maria Luiza destaca ainda que o conhecimento gerado através
desta troca de experiências é de grande importância.

Copercampos realizou em 1º de Março, um Dia de Campo
em Ituporanga, com o objetivo de levar as melhores tecnologias para a área de atuação da cooperativa, foi instalado no terreno da unidade de Ituporanga, um campo demonstrativo de plantio
em parcelas de cultivares de soja e híbridos de milho. De acordo
com o diretor executivo da Copercampos, Laerte Izaias Thibes
Júnior, o propósito é fornecer aos associados e clientes através do
Departamento Técnico as melhores tecnologias visando à redução
de custo e o aumento da produtividade e por consequência da
lucratividade.
Mais de 100 produtores e técnicos da região visitaram o dia de
campo. Para o gerente técnico e insumos Edmilson José Enderle, a
intenção é demonstrar o processo de recuperação do solo e mostrar o comportamento das culturas recomendadas para a região.
Foram demonstradas 14 variedades de soja e 14 híbridos de milho.

Novos funcionários de 13 de fevereiro a 08 de março
Novos Funcionários

Filial

Novos Funcionários

Filial

Cleyton Hebbel		
Cristian Novazick		
Daniel dos Santos		
Domingos Lopes Ribeiro
Eduardo Andrade de Moraes
Eliel Aparecido da Silva
Fernando Luiz Rizzo
Francieli Maria Silvestrin
Gilmar Ribeiro		
Giovani Steinhauser
Ivandro Gustavo Xavier Leite
Jeferson Junior da Silva
Jehan Carlos Korb
João Batista dos Santos
João Batista Fernandes da Silva
João Ezequiel Vieccelli Machado
Joares Cordeiro Paz
José Gilnei Ortiz		
José Lemos		
José Valmir da Silva
José Vanderlei da Silva
José Vilmar de Oliveira
Joverci dos Santos
Juliana Eva da Silva

Otacilio Costa
Ituporanga
Armazém-Matriz
Armazém-Matriz
Armazém-Matriz
Encruzilhada
Armazém - Curitibanos
Financeiro
Armazém-Matriz
Ituporanga
Armazém-Matriz
Armazém-Trevo-Sul
Encruzilhada
Encruzilhada
Armazém-Matriz
Transporte e logística
Encruzilhada
Armazém - Curitibanos
Armazém-Matriz
Armazém-Matriz
Armazém-Campo Belo do Sul
Encruzilhada
Granja dos Pinheiros
Granja Floresta

Leandro Duarte Silva
Marcelino Gomes da Silva
Marco Antônio Pessole
Marcos da Silva		
Mauricio Bruno Molin
Miguel de Souza		
Paulo Beal		
Petronilio Alves dos Santos
Remerson Samoel Martins
Renato Sebastião Gonçalves
Renato Toldo		
Roberson Ortiz Machado
Robson da Silva Procópio
Rodrigo Pereira de Jesus
Rodrigo Tadeu Fagundes Pinheiro
Sergio José de Souza
Sergio Tormem		
Sidney Alves dos Santos
Sidney Antônio Basquera
Silvério Hang		
Vagner Julio Felstrovick dos Santos
Valdir Antônio de Oliveira
Valney Roberto Raizel

Armazém-Campo Belo do Sul
Granja Floresta
Armazém-Bairro Aparecida
Posto de Combustíveis
Armazém-Monte Carlo
Armazém -Matriz
Armazém-Lebon Régis
Armazém-Campo Belo do Sul
Armazém -Bairro Aparecida
Armazém-Campo Belo do Sul
Encruzilhada
Armazém - Curitibanos
Armazém - Matriz
Armazém Campo Belo do Sul
Encruzilhada
Encruzilhada
Transporte e Logística
Encruzilhada
Granja Floresta
Ituporanga
Armazém – Curitibanos
Armazém Matriz
Indústria de Rações

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

16/03
17/03
18/03
18/03
19/03
19/03
20/03
20/03
21/03

Funcionário

José Vanderlei da Silva
Lindonei de Oliveira
Airto Santos de Morais
Daiane Aparecida Demetrio
Eloan Rodrigo da Silva Camargo
Gilson José Dutra
Adilson Alves de Ramos
Juliana Franca dos Santos
José Pinto

Filial

Brunópolis
Armazém - Matriz
Granja dos Pinheiros
Supermercado
UBS- Matriz
Granja dos Pinheiros
Brunópolis
Supermercado
Armazém- Matriz

Data
22/03
22/03
22/03
25/03
26/03
26/03
27/03
28/03
28/03

Funcionário

Gabriel Giotto Vanz
Paulo Ricardo Viater Canuto
Vitor Vosniak
Francisco Vivaldino Lopes
Gilmar Ricardo Dassi
José Alberti
Daniel de Oliveira
Geovani Carlos Lindner
Helton Regis Tumelero

Filial

Barracão
Recursos Humanos
Armazém – Bairro Aparecida
Barracão
Granja dos Pinheiros
UBS - Trevo Sul
Loja Agropecuária
UBS - Matriz
UBS - Matriz

Expediente
Realização: Depto. Comunicação e Marketing Copercampos
Jornalista Responsável: Felipe Götz / Reg. SC 03410 JP
Supervisão: Maria Lucia Pauli - marketing@copercampos.com.br - CRA/SC 5836
Projeto Gráfico e Diagramação: Mk3 Propaganda
Impressão: Tipobel | Tiragem: 600 Exemplares

COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA DE CAMPOS NOVOS
Margens da BR 282 Km 338 - Campos Novos/SC
Fone: (49) 3541-6000
www.copercampos.com.br

