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Seminário de Padronização:
Debate, participação e qualidade

Funcionários compareceram e conferiram resultados do programa

Presidente Luiz Carlos Chiocca, diretores e gerentes
da Copercampos compareceram ao evento

M

ais de 250 funcionários estiveram participando no dia 29
de junho, do 2º Seminário de Padronização, organizado
pela coordenação do Programa de Qualidade da Copercampos,
na Associação Atlética Copercampos.
Durante o encontro, os funcionários apresentaram a padronização de alguns setores da cooperativa e as mudanças realizadas
que refletem em um serviço de qualidade e com a participação
de todos os funcionários envolvidos nas atividades.
De acordo com o coordenador do Programa de Qualidade Cristian Venturin, o seminário serviu para apresentar o antes e o depois da fase de padronização, que iniciou em outubro de 2009.
“Conferimos no evento as facilidades da padronização do trabalho dentro dos setores e os diferenciais de qualidade na execução
das atividades. Com a padronização, erros são evitados e todas
as atividades são realizadas com a participação dos funcionários,
e isso reforça a importância do trabalho da Copercampos, da força cooperativista para gerar resultados e qualidade nos serviços
prestados pelos funcionários”, explica Cristian Venturin.
Segundo o coordenador do programa, a evolução do trabalho é vis-

Teatros facilitaram entendimento dos funcionários quantos as formas
corretas e erradas de se realizar o trabalho dentro da cooperativa

ta em todas as áreas e o objetivo do programa é este. “Realizar a
rotina diária com o máximo de eficiência, participação e qualidade
é fundamental e desde o início do programa, esses princípios estão
sendo analisados e os resultados estão aparecendo”. Cristian lembra ainda que o Programa de Qualidade é realizado a longo prazo
e os resultados serão obtidos com a participação dos funcionários.
55% dos PO’s já estão finalizados
Funcionários e a coordenação do Programa de Qualidade continuam a elaborar os Procedimentos Operacionais (PO’s). De
acordo com o coordenador do Programa Cristian Venturin, os
funcionários que ainda não realizaram a confecção dos PO’s
precisam urgentemente elaborar os procedimentos e encaminhar a coordenação para ajustes.
“Estamos com 55% dos procedimentos já finalizados e com aprovação da coordenação do Programa de Qualidade e os funcionários já trabalham dentro das normas estabelecidas. Quem não
entregou ainda os PO’s deve realizar estes procedimentos, pois
só assim teremos uma padronização total na empresa”, ressalta.

Quem sou e o que faço?

Adão Assis dos Santos – Auxiliar de Escritório UBS – Matriz

N

atural de Fraiburgo, o funcionário Adão Assis dos Santos está
a aproximadamente seis anos na Copercampos. Assis, como é
conhecido por todos é casado com Juscelina Leite Santos há 13 anos
e tem um filho: Leonardo Phillip dos Santos de 10 anos de idade.
Exercendo atividades de auxiliar de escritório na Unidade de Beneficiamento de Sementes (UBS) da matriz, Assis tem como principal

Sensibilizar os funcionários para a
prevenção de acidentes é fundamental

função de operacionalizar o almoxarifado e controle de estoque de
sementes, além de realizar solicitações de compra de produtos e
materiais ao setor de Recursos Materiais da cooperativa.
Antes de vir trabalhar na Copercampos, Adão Assis dos Santos
trabalhou na empresa Reunidas por 13 anos. Segundo o funcionário, em 1995, houve uma oportunidade de fazer parte da
família Copercampos, porém uma promoção na empresa o fez
permanecer por mais alguns anos. Em 2004, Assis buscou seu
espaço na cooperativa e é hoje um funcionário atuante.
O estudo é algo lembrado pelo funcionário. De acordo com Assis,
é preciso se aperfeiçoar e por isso, ele está cursando o 5º período
de Ciências Contábeis. “Buscando o aprimoramento profissional
e aproveitando cursos oferecidos pela Copercampos, temos a
finalidade de crescimento profissional dentro da empresa e desenvolvimento pessoal também”, comenta.

Copercampos trabalha para implantar
Programa CooperJovem

D

A

Engenheira de Segurança do Trabalho da Copercampos Vanessa Marin Kettenhuber realiza frequentemente palestras de sensibilização aos funcionários de todas as áreas da cooperativa sobre
a importância do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).
Durante o dia 07 de julho, os funcionários da Indústria de Rações tiveram um encontro para debater o uso dos equipamentos de proteção.
As ferramentas utilizadas no trabalho e seus riscos se não usados
corretamente também foram temas abordados com os funcionários.

O uso de EPI é obrigatório

A

Funcionário Alvenor da Luz executando trabalho com segurança

tendendo a legislação NR-6, o funcionário Alvenor da Luz
tem a rotina diária de utilizar os Equipamentos de Proteção
Individual (EPI).
Alvenor trabalha na aplicação de defensivos agrícolas na matriz e filiais
da cooperativa e sabe da importância em utilizar os equipamentos. Devidamente equipado, o funcionário executa suas atividades todos os
dias com segurança, evitando assim complicações em sua vida. Faça
você também o uso de EPI e mantenha sua vida segura e com saúde.

urante os dias 08 e 09 de julho, a Assistente Social Nelcir
Carmem Locatelli, responsável pelo setor de Treinamentos
da Copercampos, acompanhada da Secretária de Educação de
Campos Novos Suleide Gomes e a Diretora do Departamento
Social da Prefeitura do município Letícia Furtado Titon, estiveram participando do Encontro Estadual do Programa CooperJovem, em Florianópolis.
De acordo com Nelcir Carmem Locatelli, o objetivo é implantar
o programa no município de Campos Novos. O CooperJovem
é um programa da Organização das Cooperativas Brasileiras
(OCB), realizado pelas cooperativas com apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop/SC), que
tem como objetivo disseminar a doutrina e formar lideranças
para o cooperativismo brasileiro e mundial. O Programa CooperJovem terá início em 2011 em Campos.

Treinamento
• Reunião anual dos Responsáveis Técnicos de Laboratórios
de Análises de Sementes e Mudas do RS e SC - Dia 06/07/2010
– Porto Alegre – RS - Participante: Maria Luiza Guizzardi Carlesso.
• Curso: Auditoria Trabalhista - Data: 21 e 22 de julho de 2010
– Florianópolis/SC - Participantes do Evento: Vânia de F. Basilio
e Adriano Bevilaqua - Promoção: OCESC/SECOOP.
• Treinamento: Operação Milho e Soja 2010 - Data: 06 a 08/07
– São Paulo/SP - Participantes: Fabrício Fogaça e Vanderlei Cordeiro Gonçalves.
• Curso: Técnicas de Vendas do Programa de Capacitação
Empresarial - Varejo Fácil - Data: 14/06 a 04/07 - Realização
Sebrae - Participante: Tatiana de Britto.
• Curso: Atendimento ao cliente do Programa de Capacitação
empresarial à Distância Varejo Fácil - Data: 27/05 a 24/06 - Realização: Sebrae Santa Catarina - Participante: Tatiana de Britto.
• Encontro Estadual Programa Cooper Jovem - Data:08 e
09/07 - Florianópolis/SC - Participante: Nelcir Carmem Locatelli.
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Festa Julina da AACC e CIPA: Beleza, alegria e cadeia!

Organização da festa agradeceu
presença dos funcionários

Casamento Caipira mexeu com os sentimentos e
provocou risos dos presentes na festa

D

as comidas típicas, fogueira às brincadeiras, ao esperado baile
caipira a animação foi total. A Festa Julina da Copercampos, organizada pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)
e Associação Atlética Copercampos (AACC), realizada no dia 10 de
julho contou com a presença de funcionários da matriz e filiais.
A tradicional festa de São João tornou-se também hábito dos funcionários que se enfeitam de caipiras e fazem a alegria de outros

funcionários em brincadeiras como a dança da cadeira, corrida de
saco e a contagiante e indesejada cadeia, que foi sucesso de superlotação durante vários momentos da festa.
O casamento caipira, de Toinho e Crarinha trouxe alegria e emoção
aos familiares da noiva e aos convidados presentes na Festa Julina.
Já o concurso de trajes mostrou que o caipira evolui e fica ainda
mais engraçado e belo em confraternizações.
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Assembleia e posse da diretoria da AACC

A

nova diretoria da Associação Atlética Copercampos (AACC),
gestão 2010/2011 tomou posse no dia 01 de julho, na Assembleia Geral Ordinária realizada na sede da associação.
A eleição para escolha da diretoria foi realizada no dia 28 de
junho e contou com a participação dos funcionários da Copercampos que reelegeram Nelson Carafa (Nelsinho), para coordenar os trabalhos da AACC. Este é o quinto mandato de Nelsinho
como presidente da associação.

Membros da nova diretoria da AACC

Durante o encontro onde a diretoria passada apresentou o
balanço financeiro, o Presidente Nelson Carafa agradeceu ao
apoio de todos os funcionários e da diretoria da Copercampos,
em promover o crescimento da associação. Nelsinho apresentou ainda o terreno adquirido com a colaboração da Copercampos para construção da sede campestre.
Diretores da Copercampos compareceram a assembleia. Presidente Nelson Carafa
agradeceu apoio da Copercampos na execução de serviços e melhorias na associação

Perda de objeto

A

colega Rita Canuto perdeu na Festa Julina do sábado (10/07),
na AACC uma pulseira de braço. Por gentileza se alguém encontrou favor devolver no RH com Carolini ou com a Rita no Administrativo. A Pulseira é de grande valor sentimental. Agradecemos
pela colaboração.

Festa dos Funcionários
é neste domingo (18/07)

E

ste domingo será especial. Nós funcionários estaremos todos juntos em uma festa organizada para comemorar o sucesso da Copercampos em seus 40 anos de fundação.
O Centro de Evento Galpão Crioulo já está sendo preparado
para recepcionar você e sua família. Venha confraternizar com
seus colegas e familiares e se divirta com a Copercampos.

“FAVOR LEVAR TALHERES!”

Novos funcionários 28/06 a 12/07
Funcionário

Filial

Funcionário

Filial

Edson De Souza
Fabiana de Almeida Araujo
Juliana Aparecida Santana

Armazém – Matriz
Guarda-Mor
Granja dos Pinheiros

Renato Mocelim
Volnei Antonio Brocardo

Posto de Combustíveis
Granja Erval Velho

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Filial

Data

Funcionário

Filial

17/07
17/07
18/07
18/07
19/07
19/07
20/07
21/07
21/07
21/07
21/07
22/07
22/07
22/07

Jéferson Rafael Becker de Leão
Odemar Wanins Martins
Dadiane de Lurdes Cordeiro
Henrique Wilpert
Celeste Cavichon Sobrinho
Vinicius e Sá
Augusto César dos Santos
Jamile Patrícia Zortéa
Luiz Carlos Dolens
Marcelo Luiz Stiirmer
Sergio Emilio Schussler
Lucindo Daniel Faccin
Maria Rita de Fátima Paim
Nelli Terezinha Paganini

Posto de Combustíveis
Campo Belo do Sul
Granja Floresta
Supermercado
Armazém - Matriz
Indústria de Rações
Supermercado
Supermercado
Armazém - Matriz
Granja Erval Velho
Guarda-Mor
Granja Ibicuí
Granja Floresta
Granja dos Pinheiros

23/07
24/07
25/07
25/07
26/07
26/07
26/07
27/07
28/07
28/07
28/07
29/07
29/07

Willian Longhi Schussler
Vitória Morais
Ademir Carlesso
Ilceu Luiz Machado
Fernando Graeff
Ivanor José Machado
Julio César Saurin
Luiz Fernando Becker
Aloísio Alberto Rech
Fernando Oronha Garcia
João Wilpert
Maria Salete dos Santos da Luz
Renan Bernardi Mendes

Frei Rogério
Granja Floresta
Gerente Administrativo
Gerente Financeiro
Transporte e Logística
SeTI – Matriz
Granja Ibicuí
SeTI - Matriz
Curitibanos – Loja Agropecuária
UBS – Trevo Sul
Setor Operacional - Matriz
Granja dos Pinheiros
Supermercado
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