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Editorial

Por Luiz Carlos Chiocca - Diretor Presidente da Copercampos

E

stamos 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. Para isso precisamos que todos,
trabalhem de maneira segura, dentro dos padrões implantados
pela segurança do trabalho e programa de qualidade, pedimos
também para que sigam as normas que implicam no PGD e
avaliem os gastos de seus setores, diminuir custos pode ajudar
a obter a máxima eficiência no trabalho.
Destacamos também a importância de uma equipe habilitada, que realiza suas atividades de forma eficiente garantindo a
melhor qualidade nos serviços prestados, por isso investimos
em treinamentos, e auxílio com bolsas de estudo para o aperfeiçoamentos e capacitação profissional de nossos funcionários. E pedimos que aproveitem ao máximo os assuntos apresentados em treinamentos, colocando estes aprendizados em
prática no dia a dia dentro da empresa, atendendo as pessoas
de maneira eficiente, com agilidade no processo e prestando
todo o auxílio necessário para garantir a qualidade e o diferencial no atendimento aos clientes e associados.
A Copercampos está em constante crescimento, e 2014 será
um ano com inaugurações de novas obras e unidades, o que
proporcionará aumento no número de funcionários, oportunidades de emprego para a população, além de maior comodidade e segurança aos nossos associados e clientes de diversas
regiões de atuação da cooperativa, e este será o nosso compromisso, fazer com que associados funcionários e clientes encontrem na Copercampos a oportunidade para o crescimento
profissional, a qualidade no serviço prestado e as melhores tecnologias e assistência técnica para a garantia de uma excelente
produtividade.

Quem sou e o que faço?

Planos disponibilizados
aos funcionários

A

O

Funcionário Paulo César Marcon, começou a trabalhar na
Copercampos em 28 de março de 2005, sua função era ajudante de operador na Unidade de Beneficiamento de Semente – UBS/
Matriz. Ao longo do tempo através de treinamentos com muito aprendizado e dedicação, o funcionário passou de ajudante para a função de
operador. Paulo César Marcon, comenta sobre sua função atualmente,
“Faz dois anos que estou trabalhando como operador, onde o trabalho
requer muita atenção para examinar a qualidade da semente, assim
como na escolha das peneiras”.
Com 9 anos de empresa, Paulo Cesar Marcon destaca uma das qualidades da equipe em que trabalha, “Somos uma equipe muito unida,
temos uma convivência muito boa entre os colegas de trabalho, e mesmo havendo algumas diferenças de opiniões e ideias, nada impede
que seja realizado um trabalho de qualidade, acredito que este é o resultado esperado, pois a Copercampos investe em seus funcionários,
são vários cursos e auxílios que não encontramos em outras empresas,
por isso eu agradeço a cooperativa pela oportunidade e reconhecimento, e também a toda a equipe da UBS pelo incentivo e amizade.”
Finalizou o funcionário.

Copercampos preocupada com o bem estar e qualidade de vida
de seus funcionários, oferece alguns auxílios que proporcionam
maior segurança e comodidade em caso de algum eventual problema de
saúde. Confira o plano odontológico oferecido pela cooperativa e como
fazer para adquiri-lo.
Em parceria com a Uniodonto, a Copercampos disponibiliza o plano
que não tem taxa mensal, porém para conseguir o desconto é necessário fazer o pedido da carteirinha ao setor de Gestão de Pessoas, com
a funcionária Dalila Freitas, bem como pedir o requerimento de adesão
com pagamento de uma taxa de R$ 5,00, se dirigir ao consultório odontológico credenciado, fazer orçamento dentário e encaminhar ao setor
de Gestão de Pessoas
à Psicóloga Neila Marta
Dutra Nunes para que
seja autorizado o tratamento. Para aderir ao
plano, é necessário também que o funcionário
possua mais de três
meses de empresa.

Conheça a Gasolina S-50

O marco de uma nova era em combustíveis.

Datas comemorativas
Janeiro

20 • Inauguração da Primeira
Exposição do Museu de Arte
Moderna do RJ - (1949)
20 • Dia do Farmacêutico
21 • Dia Mundial da Religião
24 • Dia da Previdência Social
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

25 • Fundação de São Paulo
27 • Dia da Elevação do Brasil
Vice-Reinado (1763)
28 • Dia da Abertura dos
Portos (1808)
30 • Dia da Saudade
30 • Dia do Portuário
30 • Dia Nacional das Histórias
em Quadrinhos
30 • Dia da Não violência
31 • Dia do lançamento do 1º
Satélite • EUA (1958)
31 • Dia Mundial do Mágico

Fevereiro
01 • Dia do Publicitário
02 • Dia do Agente Fiscal

02 • Dia de Iemanjá
05 • Dia do Datiloscopista

Agenda
Reunião Comitê Tecnológico Copercampos
Dia 15/01, às 8h, na Sala Reuniões Departamento Técnico.
Participantes: Técnicos e Agrônomos e membros do comitê

O

Posto de Combustíveis Copercampos irá iniciar nos próximos
meses, a comercialização de uma gasolina menos poluente.
Com no máximo, 50 ppm (partes por milhão) de teor de enxofre, contra
a que vinha sendo comercializada, de 800 ppm, esta nova gasolina
trará benefícios ambientais e automotivos.
No motor dos carros, o enxofre libera substâncias que poluem o
meio ambiente e fazem muito mal à saúde - irrita as vias respiratórias, podendo provocar doenças cardiovasculares e até câncer. Com
a gasolina S-50 será possível introduzir no mercado, novos veículos
com modernas tecnologias de tratamento de emissões, auxiliando no
melhoramento da qualidade do ar, principalmente em grandes cidades
onde o fluxo de carros é constante.
A nova gasolina também trará benéficos ao bolso dos motoristas, de
acordo com testes realizados pela Petrobras, a gasolina S-50 possui
menor acúmulo de resíduos no motor e nas válvulas dos carros. Assim,
os veículos se mantêm eficientes por mais tempo, garantindo menores
gastos com manutenção.
Com aparência límpida e incolor na produção, a gasolina torna-se
levemente amarelada ou alaranjada pela adição obrigatória de etanol
anidro, que recebe corante laranja para diferenciá-lo do etanol hidratado. A Gasolina S-50 pode apresentar odor diferente da anteriormente
disponível, em função dos avançados processos de refino utilizados.
De acordo com a Petrobras, o teor de enxofre vem caindo nos últimos quinze anos, mas só agora a gasolina pode equipar-se aos padrões de países desenvolvidos. Com esta diminuição, deve-se reduzir
94% da emissão de enxofre na atmosfera.
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Copercampos realizou sorteio da Promoção Show de Prêmios

R

ealizado sorteio da promoção Show de Prêmios, promoção
que envolvia Lojas Agropecuárias e Insumos, Supermercado
Copercampos e Posto de Combustíveis.
Na promoção do Show de Prêmios para Loja Agropecuária e
Insumos, foram entregues mais de 560 mil cupons e envolveu as unidades de Campos Novos, Anita Garibaldi, Curitibanos, Campo Belo
do Sul, Brunópolis, Ituporanga, Bom Retiro, Fraiburgo, Lebon Régis,
Monte Carlo, Otacílio Costa, Zortéa, Barracão e São José do Ouro. O
sorteio foi realizado às 11 horas do dia 21 de dezembro, em frente à
Loja Agropecuária - Matriz
O Diretor Presidente, Luiz Carlos Chiocca, agradeceu a todos pelo
sucesso na realização de mais uma promoção do Show de Prêmios,
onde a Copercampos buscou premiar clientes e associados que confiam na qualidade dos serviços prestados pela cooperativa.

Já na Promoção Show de Prêmios - Supermercado Copercampos
e Posto de Combustíveis, foram entregues mais de 180 mil cupons.
O sorteio foi realizado às 16 horas do dia 21 de dezembro no
Supermercado Copercampos.

Os ganhadores foram:
1º Prêmio - Automóvel FIAT Uno Vivace 1.0 - Ganhador: Carlos
S. Becker - Cidade de Monte Carlo - SC
2º Prêmio - Motocicleta Honda CG 125 Fan ES -Ganhador:
Sergio e Volni Mânica - Cidade de Campos Novos - SC
3º Prêmio - Televisor 55” Philco Led 3D Smart tv- Ganhador:
Marcio Nohatto- Campos Novos - SC (representado na entrega
dos prêmios por Solange Nohatto)
4º Prêmio - Televisor 47” Philips Led 3D - Ganhador: Marcio
Nohatto - Campos Novos - SC (representado na entrega dos prêmios por Solange Nohatto)
5º Prêmio - Televisor 42” Philips Led 3D - Ganhador: Paulo
França Barbosa - Brunópolis - SC

Os ganhadores foram:
1º Prêmio - Automóvel FIAT Uno Vivace 1.0 - Ganhador: Lurdes
Tesser Andonini - Campos Novos - SC
2º Prêmio - Motocicleta Honda CG 125 Fan ES -Ganhador:
Leonardo Dalpiva - Vargem - SC
3º Prêmio - Televisor 55” Philco Led 3D Smart tv- Ganhador:
Célio Dilso Tesser - Campos Novos - SC
4º Prêmio - Televisor 47” Philips Led 3D - Ganhador: Altemir
Luiz Fae - Campos Novos - SC
5º Prêmio - Televisor 42” Philips Led 3D - Ganhador: Carlos
Roberto Lorenzi - Campos Novos
A entrega dos prêmios foi realizada no dia 23 de dezembro às
13h30min, em frente ao escritório central, na matriz Copercampos.

Dicas Nutricionais para o Verão

Quer estudar?

N

A

o verão, as mudanças fisiológicas que ocorrem no organismo
devem ser ajustadas a uma alimentação especial. Deve-se estar atento aos alimentos ingeridos, quantidade de líquidos, e certos
exageros. Confira algumas dicas:
1. Faça as três refeições principais (café da manhã, almoço e jantar) e dois lanches intermediários por dia. Não pule as refeições.
2. Coma em intervalos regulares: O ideal é fazer uma refeição a
cada três horas. Se isso não for possível, estabeleça intervalos de no
máximo 4 horas entre as refeições.
3. As altas temperaturas favorecem a desidratação. Beba pelo menos dois litros de água por dia. Dê preferência ao consumo de água
nos intervalos das refeições.
4. Escolha uma dieta pobre em gorduras saturadas e colesterol
evitando óleos, frituras, manteiga, banha, carne de porco, carnes
gordas, pele do frango, queijos amarelos e leite integral. As gorduras
fornecem mais que o dobro de calorias quando comparada com outros alimentos. Uma dieta pobre em gordura irá ajudá-lo a manter um
peso saudável.
5. Use açúcar com moderação. Uma dieta rica em açúcar fornece
muitas calorias, poucos nutrientes e podem contribuir para a formação de cárie dental, ganho de peso e outras doenças.
6. Use sal com moderação para ajudar a diminuir os riscos de pressão alta e retenção hídrica.
7. As frutas são boa fonte de água, carboidratos, vitaminas e minerais. Elas podem ser consumidas como sobremesas e, também,
como opção para pequenos lanches entre as refeições principais.
Ingira, pelo menos, 3 frutas por dia.
8. Dê preferência aos grãos integrais que contém mais fibras, contribuindo para uma saciedade mais prolongada e mantendo o fluxo
de energia mais constante.
9. Na praia, preste atenção na qualidade e higiene dos alimentos
que são oferecidos. O calor favorece a proliferação de fungos em
bactérias reduzindo o tempo de vida útil do alimento.
10.Torne sua vida mais saudável. Pratique pelo menos 30 minutos
de atividade física todos os dias.

busca pelo conhecimento é extremamente importante e manterse atualizado atualmente tornou-se essencial para o sucesso profissional.
Pensando nisso, a Copercampos oferece aos seus funcionários a oportunidade
para iniciar ou continuar no aperfeiçoamento e capacitação profissional.
O Setor de Treinamento e Desenvolvimento destaca alguns fatores importantes referente ao auxílio de bolsas de estudos.
Importante:
- A solicitação da bolsa de estudos, deve estar relacionada com as
atividades da empresa ou com a função desempenhada no momento;
- É indispensável ter um ano de empresa para solicitar auxílio tanto do
Sescoop, quanto da Copercampos;
- A solicitação será analisada pelo Comitê Gestor da Copercampos e
pelo Superintendente do SESCOOP.
- O Sescoop auxilia com 50% do valor da mensalidade e a
Copercampos com 30% para funcionários com 1 a 3 anos de empresa,
35% de 3 a 5 anos e 40% para funcionários com mais de 5 anos. A partir
do momento que o valor gasto pela cooperativa for maior do que a arrecadação, o Sescoop aprovará somente até o limite da Copercampos.
Procedimentos a seguir:
1. Preencher o Requerimento de pedido à Copercampos
2. Cópia da Carteira Profissional onde conste seu registro na
Cooperativa, a página inicial onde tem foto/assinatura e o verso onde
consta seus dados pessoais;
3. Encaminhar também seu Curriculum Vitae junto com esta documentação;
4. Cópia do contrato firmado com a instituição de ensino em que esteja ou pretenda realizar o curso. (Obs.: Verificar se o contrato está assinado
pela instituição);
Toda esta documentação precisar ser encaminha ao Setor de
Treinamento e Desenvolvimento até dia 10 de Fevereiro. Para mais informações a respeito deste auxílio aos estudos, entrar em contato com
a Luciane Maria Batista Antunes – Treinamento e Desenvolvimento
Copercampos.
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5 bons motivos para apreciar ainda mais a carne suína
1. A carne suína tem baixo teor de colesterol. Em muitos cortes, o índice de
colesterol é inferior ao das carnes bovina e frango.
2. A carne suína apresenta a menor taxa
de gordura intramuscular. A evolução genética e o desenvolvimento da nutrição,
desde 1980, fizeram com que os suínos
perdessem 31% dos níveis de gordura,
14% das calorias e 10% do colesterol.
3. A carne suína apresenta baixo teor
de gordura na maioria dos seus cortes. As
gorduras saturadas aumentam o nível de
LDL (o mau colesterol) no organismo humano. 60% da gordura
do suíno é insaturada, que ajuda a manter o nível de colesterol
HDL (o bom colesterol) no sangue e a reduzir os depósitos de

gordura nas paredes das artérias. Cada
100 gramas de lombo cozido têm em média, apenas 6,7 gramas de gordura. Esta
quantidade representa menos de 10%
(sobre o recomendado) do máximo a ser
ingerido por dia.
4. A carne magra do suíno possui 19%
a 20% de proteína e tem ótima combinação de todos os aminoácidos essenciais.
5. 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.

Novos funcionários de 17 de dezembro de 2013 a 13 de janeiro de 2014
Funcionário

Filial

Alex Felipe Silveira
Alice Laner Pelegrini
Almir Perondi
Clebsom Marcos de Oliveira
Elaine Subtil Ferreira
Elizete Saurin Pereira
Ezequiel Trevisol
Gilmar Bitencourt
Gilmara Mocelin Mendes da Silva

Supermercado
Ponte Serrada
Fraiburgo
Armazém-Matriz
Bom Retiro
Supermercado
Fraiburgo
Curitibanos
Supermercado

Funcionário
Jaison Branco de Godoy
João Vitor Ubaldo
Jucara de Fatima de Oliveira
Marcos Augusto Fiori
Renata Valter Ferreira
Sidimar Pereira Barros
Valdecir Padilha dos Santos
Wiliam Fernando Bazi

Filial
Campo Belo do Sul
Gestão de Pessoas
Supermercado
Fraiburgo
Monte Carlo
Transporte e Logística
Transporte e Logística
Ponte Serrada

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Filial

Data

Funcionário

Filial

16/01
16/01
17/01
18/01
18/01
18/01
18/01
18/01
18/01
19/01
19/01
19/01
19/01
20/01
20/01
20/01
20/01
20/01
20/01
20/01
21/01
21/01
21/01
21/01
22/01
22/01
22/01
22/01

Ismael Andrade
Maiara Milani
Maria Aparecida de Oliveira
Anderson Antunes Walter
João Carlos de Oliveira
Juliana de Fatima Padilha
Maria Lucia Pauli
Taise Santin
Viviane Terezinha Arruda
Jair Gonçalves
José Rodrigo Ribeiro dos Santos
Juscimara Barbosa
Luiz Valdeni Pedrosa Jordão
Aldemir Scolaro
Alisson Jhonatan Leite
Dheila Bernardi
Luís Alberto da Silva
Valtoir Scolaro
Vitor Henrique de Souza
Volnei de Jesus Correia
Ademar de Souza
Adriano Redante
Genil Ferreira Pereira
Mateus Piana
Diego Schutz de Campos
Genir Ferreira dos Santos
Maiko Dionathan Costa Ferrei
Pedro Adão Antunes Correa

Otacílio Costa
Contabilidade
Granja Erval Velho
Transporte e Logística
Armazém - Matriz
Supermercado
Comunicação & Marketing
Supermercado
Comunicação e Marketing
Manutenção
Suinocultura
Granja Ibicuí
Armazém - Matriz
SeTI
UBS - Matriz
Supermercado
UBS - Matriz
Contabilidade
Jovem Aprendiz
Manutenção - Matriz
Armazém - Matriz
Controladoria
Guarda-Mor
São José do Ouro
Balança Matriz
Granja Ibicuí
Curitibanos
Campo Belo do Sul

22/01
24/01
25/01
25/01
25/01
26/01
28/01
28/01
29/01
29/01
29/01
29/01
30/01
30/01
30/01
31/01
31/01
31/01
01/02
02/02
02/02
02/02
03/02
04/02
04/02
05/02
06/02

Solimar Zotti
Cleusa Marta Damer
Denis Vicente Telles
Elcio Antônio Boff
Rodrigo da Silva
Celamira Ferreira Terres
Fernando Sanguanini
Gabriela Turatto Hartmann
André Luis Pessole
Renato Sebastiao Goncalves
Thiago Varela de Moraes
Valdemir Fortes
Jose Roni Camargo de Oliveira
Mauricio Negretti
Saulo Itamar Garipuna
Evandro do Nascimento
Jeferson Jorge Martini
Jhonatan Miguel Pucci Oliveira
Angelo Ebert Locatelli
Carlos Alexandre Camargo
Elton Carlos do Amaral
Isabela Carolina Correa
Paulinho Orlei Souza
Antônio Alvori Antunes
Rodrigo Zanella
Júlio Cesar Thibes de Araujo
Volmir Pereira de Oliveira

Departamento Técnico
Supermercado
Supermercado
Supermercado
Curitibanos
Telefonia
Indústria de Rações
Gestão de Pessoas
UBS - Matriz
Campo Belo do Sul
Campo Belo do Sul
Transporte e Logística
Posto de Combustíveis
Supermercado
UBS – Trevo Sul
Zortéa
Curitibanos
Campo Belo do Sul
SeTI
Armazém - Matriz
Campo Belo do Sul
Comunicação & Marketing
UBS - Matriz
Posto de Combustíveis
Ponte Serrada
Campo Belo do Sul
Guarda-Mor

Expediente
Realização: Depto. Comunicação e Marketing Copercampos
Jornalista Responsável: Bárbara Bittencourt da Silva / Reg 0004848/SC- JP
Supervisão: Maria Lucia Pauli - CRA/SC 5836 - marketing@copercampos.com.br
Projeto Gráfico e Diagramação: Mk3 Propaganda
Impressão: Ourograf | Tiragem: 800 Exemplares

COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA DE CAMPOS NOVOS
Rodovia BR 282, Km 338, nº 23
Bairro Boa Vista – Campos Novos/SC
Fone: (49) 3541-6000 - www.copercampos.com.br

