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D-Olho nas filiais – Treinamento em Campo Belo do Sul

Participantes do programa

A

coordenação do Sistema de Gestão de Qualidade da
Copercampos esteve realizando em janeiro, um treinamento do programa D-Olho com todos os funcionários das 13
unidades que estão executando o projeto.
O evento que destacou uma das ferramentas de execução
do D-Olho, o Descarte, foi amplamente discutido e os funcionários obtiveram informações de como realizar esta etapa
corretamente.

Demonstrações práticas foram realizadas

A etapa do descarte é relacionada a utilidade, ou seja, separar
as coisas úteis das inúteis, dando um destino para aquelas que,
no momento e no ambiente atual, não são mais úteis. Vale a pena
esclarecer que inútil não significa que poderá ser jogado fora, e
sim que no momento não tem utilidade naquele local específico.
Já a organização é a forma a encontrar um lugar para cada coisa e
manter todas as coisas sempre em seus devidos lugares. A organização é a etapa que mais contribui para o “gerenciamento visual”.

Jovens aprendizes de volta para a escola

D

urante o período de férias escolares, os participantes
do Projeto Jovem Aprendiz da Copercampos estiveram exercendo suas atividades somente na Copercampos e
agora, no período de retorno das aulas, os participantes do
projeto terão duas semanas de conhecimento na escola.
Do dia 13 de fevereiro até o dia 23 deste mês, os jovens
estarão somente na escola, para realizar avaliações e obter
mais conhecimento para executar as atividades a estes direcionadas na Copercampos.
O programa Jovem Aprendiz é um dos que mais auxilia na
contratação de profissionais jovens que buscam por oportunidades de melhorar a sua qualificação e conseguir um bom
emprego. Sendo assim, se torna a opção perfeita para todos
aqueles que estão iniciando a sua carreira profissional, já que
essa fase pode ser considerada uma das mais difíceis na carreira, pois todas as empresas dão preferência a aqueles que
já possuem uma certa experiência na área de trabalho.

Pais e participantes do Programa Jovem Aprendiz

Hemosc realiza mutirão de coleta de sangue

A

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA esteve auxiliando o Hemocentro de Santa Catarina – Hemosc,
na obtenção de doadores de sangue de Campos Novos.
No dia 09 de fevereiro, duas turmas de voluntários estiveram se
deslocando de Campos Novos até Joaçaba para realizar um gesto
de cidadania. O Hemosc está realizando o mutirão em virtude do
carnaval, pois neste período festivo, há grande incidência de acidentes ou de casos em que são necessárias transfusões de sangue.
Se você é um doador de sangue ou quer iniciar a executar este
gesto nobre, vá até o Hemosc de Joaçaba e realize sua doação.
Para realizar o ato, o doador deve:
- Levar documento oficial de identidade com foto (identidade,
carteira de trabalho, certificado de reservista, carteira do conselho profissional ou carteira nacional de habilitação);
- estar bem de saúde;
- ter entre 16 (dos 16 até 18 anos incompletos, apenas com consentimento formal dos responsáveis) e 67 anos, 11 meses e 29 dias;
- pesar mais de 50 Kg;
- não estar em jejum; evitar apenas alimentos gordurosos nas
quatro horas que antecedem a doação.
Impedimentos temporários
- Febre
- Gripe ou resfriado
- Gravidez
- Pós-parto: parto normal, 90 dias; cesariana, 180 dias

Datas comemorativas

- Uso de alguns medicamentos
- Pessoas que adotaram comportamento de risco para doenças
sexualmente transmissíveis
Cirurgias e prazos de impedimentos
- Extração dentária: 72 horas
- Apendicite, hérnia, amigdalectomia, varizes: três meses
- Colecistectomia, histerectomia, nefrectomia, redução de fraturas, politraumatismos sem seqüelas graves, tireoidectomia, colectomia: 6 meses
- Ingestão de bebida alcoólica no dia da doação
- Transfusão de sangue: 1 ano
- Tatuagem: 1 ano
- Vacinação: o tempo de impedimento varia de acordo com o tipo
de vacina
Impedimentos definitivos
- Hepatite após os 10 anos de idade
- Evidência clínica ou laboratorial das seguintes doenças transmissíveis pelo sangue: hepatites B e C, Aids (vírus HIV), doenças
associadas aos vírus HTLV I e II e Doença de Chagas
- Uso de drogas ilícitas injetáveis
- Malária
Intervalos para doação
- Homens: 60 dias (até 4 doações por ano)
- Mulheres: 90 dias (até 3 doações por ano)

Nascimento

Fevereiro
16 • Dia do Repórter
19 • Dia do Esportista
21 • Dia da Conquista
do Monte Castelo (1945)
21 • Carnaval
21 • Data Festiva do Exército
22 • Dia do Auxiliar
de Serviços Gerais

23 • Dia do Rotariano
24 • Promulgação da 1ª Constituição
Republicana (1891)
25 • Dia da criação do Ministério
das Comunicações
27 • Dia do Agente Fiscal
da Receita Federal
27 • Dia Nacional do Livro Didático

Março

02 • Dia Nacional do Turismo
02 • Dia da Oração
03 • Dia do Meteorologista
07 • Dia do Fuzileiros Navais
08 • Dia Internacional da Mulher
08 • Dia da criação da Casa da
Moeda do Brasil

10 • Dia do Telefone
10 • Dia do Sogro
12 • Dia do Bibliotecário
14 • Dia do Vendedor de Livros
14 • Dia Nacional da Poesia
14 • Dia dos Animais

N

o dia 08 de dezembro de 2011, o funcionário da manutenção da matriz Vanderlei José da Silva Gross recebeu a melhor notícia de sua vida. Sua esposa Jucélia Santos deu neste dia
a luz ao primeiro filho do casal. Wanderson Felipe dos Santos nasceu pesando 4,300kg no Hospital Dr. José Athanásio de Campos
Novos.
Parabéns a família do Vanderlei e muita saúde ao grande
Wanderson Felipe.
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Abelhas nas filiais

N

o mês de janeiro foram encontradas em três filiais abelhas e
por isso o setor de Segurança do Trabalho vem esclarecer
sobre estas ocorrências.
A picada de abelha pode ser mais perigosa do que se imagina.
Não existe soro específico para o caso. Dependendo da vítima,
uma só picada pode gerar reações alérgicas graves, porém as picadas múltiplas são as mais sérias. As picadas de marimbondos e
vespas são semelhantes às das abelhas, mas, ao contrário delas,
os ferrões permanecem fixos nos insetos e não são deixados nas
vítimas. Se as picadas forem múltiplas, a pessoa deve ser imediatamente encaminhada ao hospital mais próximo.
Os sinais e sintomas mais comuns são:
• dor aguda no local ferroado;
• vermelhidão;
• prurido (coceira) e edema por vários dias ou horas;
• em alguns casos mais sérios, anafilaxia em poucos minutos
(reação alérgica grave que pode levar à morte);
Ao detectar a presença de abelhas no seu local de trabalho, avise seu chefe.

As abelhas normalmente saem do local que tem fumaça, essa é
uma maneira que encontramos para retiramos um enxame. Evite o
ruído, pois ele é percebido pelas abelhas como ameaça.
Isolar a área onde a colméia está posicionada; Não atirar objetos
ou atear fogo para destruí-la – as abelhas podem atacar ferozmente; Não esmagar o inseto porque o cheiro é um sinal de ataque
para as companheiras; Não usar produtos químicos, que podem
irritá-las.
Atenção: Em qualquer sinal de reação alérgica procure orientação médica imediatamente.

Retomadas atividades sociais da AACC

A

direção da Associação Atlética Copercampos (AACC), informa aos pais e interessados nos projetos sociais da entidade,
que as aulas de xadrez iniciaram no dia 11 de fevereiro.
Já as aulas da Escolinha de Futsal Copercampos estão acontecendo durante todas as segundas-feiras, quartas-feiras e aos sábados nos períodos da manhã e tarde.
De acordo com o Diretor de Esportes da AACC Adriano
Bevilaqua, os pais que desejam que seus filhos iniciem nos proje-

tos podem entrar em contato através do telefone: 3541-6031. “Os
projetos estarão neste ano recebendo mais apoio e estamos tendo
uma boa procura dos pais e jovens. A prática do Xadrez cresce
no Brasil e estamos fazendo com que o município desponte no
cenário estadual com jovens talentosos. Já no futsal tivemos bons
resultados no ano de 2011 e em 2012 estaremos participando de
diversas competições estaduais para demonstrar o potencial de
nossos atletas”, ressalta Adriano.

Padronização na classificação de produtos de origem vegetal

A

Copercampos com apoio da Cidasc esteve realizando
nos dias 06 e 07 e também 09 e 10 de fevereiro, o curso
“Classificação de produtos de origem vegetal”, destinado aos funcionários de todas as unidades de recebimento de grãos que atuam na área de balança e recebimento de grãos.
Os cursos realizados no auditório da matriz foram coordenados
pelos profissionais da Cidasc, Ezequiel Pelentir e Herno Márcio
Godel. Na abertura dos eventos, o diretor vice-presidente Cláudio

Hartmann destacou a parceria entre a cooperativa e a Cidasc e
também a necessidade de padronizar o recebimento de grãos.
“Este curso foi essencial para que os funcionários tenham eficiência na
classificação e mantenham um padrão de classificação. Nós estivemos
realizando este projeto de reciclagem para garantir um atendimento de
qualidade aos agricultores e a excelência no recebimento destes produtos
em todas as nossas unidades”, ressaltou Hartmann. O coordenador operacional Ricardo Saurin também esteve acompanhando os treinamentos.
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Programa de Integração, Segurança e Qualidade

O

setor de Recursos Humanos, através da psicóloga Neila
Marta Dutra Nunes esteve realizando no dia 08 de fevereiro no auditório do Departamento Administrativo, o primeiro
Programa de Integração, Segurança e Qualidade de 2012.
Novos funcionários e também funcionários com algum tempo
de exercício dentro da Copercampos estiveram participando do
evento que faz parte dos processos estabelecidos pela norma
ISO 9001.
O Diretor presidente da Copercampos Luiz Carlos Chiocca
esteve participando do evento que contou com mais de 60 funcionários. Chiocca destaca que o projeto visa apresentar aos
funcionários, os fundamentos e ideais que regem a cooperativa, a fim de motivar e fazer com que a cooperativa cresça com
qualidade.
“Tivemos neste primeiro programa de 2012 uma participação
efetiva dos funcionários e mais que isso, conseguimos visualizar
na troca de informações, uma mesma sintonia entre os funcionários que terão na Copercampos, uma família que busca constantemente o sucesso cooperativo. Com união conseguimos atender as necessidades dos associados e vamos trabalhar sempre
para isso”, comenta o presidente.

Participantes do Programa de Integração

Novos funcionários de 16 de janeiro a 13 de fevereiro
Novos Funcionários

Filial

Novos Funcionários

Filial

Ademar Varela da Silva
Alesandra Santiago
Carlos Antonio Tizia
Claudinei Ribeiro		
Cláudio de Andrade
Cleomar Lino de Carvalho
Dione da Fonseca
Edson Carvalho da Rosa
Jair dos Santos		
Jean Cler Mascarello
João Carlos de Oliveira
João Otávio Eger		

Granja Ibicuí
Granja Ibicuí
Supermercado
Armazém Curitibanos
Granja Ibicuí
Armazém Matriz
Indústria de Rações
Indústria de Rações
Granja Ibicuí
Granja Erval Velho
Armazém Matriz
Posto de Combustíveis

José Donizete Alves de Carvalho
Julio Vantuir de Morares
Lindonei de Oliveira
Lucas Josias Garipuna
Maria Cacilda dos Santos
Marlene Cruz da Silva
Neudir de Oliveira Bello Junior
Paulo César da Silva
Rodrigo da Silv		
Ronaldo Francisco Ribeiro
Rosalino Elias Pereira

Armazém Matriz
Armazém Campo Belo do Sul
Armazém Matriz
Supermercado
Granja Ibicuí
Indústria de Fertilizantes
Indústria de Rações
Granja Ibicuí
Granja Floresta
Indústria de Rações
Granja Ibicuí

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

23/02
23/02
24/02
24/02
25/02
25/02
26/02
26/02
27/02
27/02
28/02
28/02
28/02
28/02
28/02
29/02
01/03
01/03
01/03
0203
02/03
02/03
02/03

Funcionário

Nereu da Silva
Vilmair Pinheiro
Maristela Vezaro
Sebastião de Jesus de Souza
Cezarino Idalino
Francisco das Chagas Alves
Neri Edson Anhaya
Vanderlei Cordeiro Gonçalves
Vânia de Fátima Basílio
Vilson Alves Ferreira
Adaiane Antunes Mendes
Everton Torin
José Maria Varela
Nelson Cruz
Romano Mocelin
Flavio da Silva
Clodoaldo Aparecido Galvão
Luis Paulo Pinheiro
Paulo Antunes de Souza
César Luiz Pratto
Gilvane Fernandes
Paulo Cesar da Silva
Vilmar Pinto

Filial

Granja Ibicuí
Granja Floresta
Recursos Materiais
Transporte e Logística
Brunópolis
Armazém - Matriz
Granja Floresta
Operacional
Recursos Humanos
Armazém - Matriz
Encruzilhada
Recursos Materiais
Lebon Regis
Gerencia Comercial
Indústria de Rações
Campo Belo do Sul
Granja dos Pinheiros
Anita Garibaldi
Brunópolis
Granja Floresta
Indústria de Fertilizantes
São José do Ouro
Granja dos Pinheiros

Data
03/03
03/03
03/03
03/03
04/03
05/03
05/03
05/03
05/03
08/03
08/03
10/03
10/03
10/03
10/03
11/03
12/03
12/03
12/03
13/03
14/03
14/03
14/03

Funcionário

Alex Rodrigues dos Santos
Carlos Lamberto da Costa
João da Silva
Priscila Probst
Laudenil Moreira de Oliveira
Francisco Roberto da Silva
Junior de Oliveira Couto
Marcio da Silva
Vagner Antônio Junho
Maria Helena Cordeiro Sotel
Ronaldo Suppi
Adão Jassir Alves Ferreira
Jocelino Zanoni
Marcelo Lucas Vieira dos Santo
Marcio Eduardo Duarte
José Antônio Rayzel
Jair Antônio Ferreira
Lucas Izaias Alves Moreira
Vera Lucia Barcarolo
Vitor Bernardi
José Idioney Branco
Matilde Besen
Vagner Simioni Moreira

Filial

Encruzilhada
Manutenção
Encruzilhada
Ituporanga
UBS - Matriz
Campo Belo do Sul
Granja dos Pinheiros
Brunópolis
Granja Ibicuí
Granja Floresta
Granja dos Pinheiros
Transporte e Logística
Granja Floresta
Granja Floresta
Campo Belo do Sul
Granja Ibicuí
Granja dos Pinheiros
Granja Floresta
Supermercado
Armazém - Matriz
Campo Belo do Sul
Supermercado
São José do Ouro

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

