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Parabéns a todos pelo sucesso do Dia de campo
Por Luiz Carlos Chiocca - Diretor Presidente da Copercampos

M

ais um Dia de Campo realizado com sucesso, e grande
parte deste resultado positivo, deve-se ao trabalho e
dedicação desempenhados pelos funcionários da Copercampos, que não mediram esforços para que o 19º Dia de Campo
contasse com a qualidade necessária para atender expositores e visitantes.
Nesta edição do CoperAção, nós da diretoria queremos
agradecer e parabenizar a todos os funcionários que participaram direta ou indiretamente para a realização deste importante
evento que aproxima o produtor rural das melhores tecnologias para suas lavouras.
Importante destacar também, o apoio dos funcionários que
deram continuidade as atividades da cooperativa na matriz
e filiais, enquanto seus colegas auxiliavam nos três dias do
evento. São através de eventos como estes que conseguimos
realmente ver a força e a união da nossa Copercampos, que
tem orgulho em lutar por seus associados, e pela valorização
da agricultura em nosso país.

Queremos de forma especial dizer aos funcionários que
estiveram no Campo Demonstrativo durante os três dias do
evento e muitos que trabalharam antes do evento, que a Copercampos obtém um sucesso ainda mais significativo graças
a dedicação e união das pessoas que não medem esforços
para trabalharem e realizar com qualidade este evento. Agradecemos também a equipe da Associação Atlética Copercampos, (AACC) por toda a dedicação e apoio com a agilidade e a
qualidade no atendimento dos três dias do evento.
Obrigado a todos, e em nome da diretoria da Copercampos
e representando os mais de mil associados, eu agradeço a todos os funcionários da cooperativa por ajudarem na realização
do 19º Dia de Campo Copercampos. Esperamos que todos
possam estar no ano de 2015, nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro
novamente trabalhando para a realização de mais uma edição
do evento, onde comemoraremos os 20 anos do Dia de Campo e os 45 anos da Copercampos.

Agenda

Dicas para poupar água

Reunião Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Culturas de Inverno
Dia 11/03, às 14h, em Brasília (DF).
Participante: DIEX Clebi Renato Dias.
Expedição Rally da Safra em Campos Novos
Dia 11/03, à noite, no quiosque e quarta-feira pela manhã com visita
nas propriedades a três produtores da Copercampos.
Visita Expodireto
Dia 12/03, em Não-Me-Toque - RS.
Participantes: integrantes do JEC.
Curso Manuseio de Plantas Medicinais
Dias 13 e 14/03, no auditório, às 8h. Parceria: SENAR.
Participantes: 15 integrantes do Núcleo Feminino.
PEC – Programa de Educação Continuada
Dias 14 e 15/03, às 14h, no auditório. Parceria:  Syngenta.
Participantes: 30 funcionários de diversos setores.
Assembleia Geral Ordinária da Copercampos
Dia 14/03, às 10h, na Associação Atlética Copercampos - AACC.

D

COMUNICADO IR
Comunicamos que serão entregues os Comprovantes de
Rendimentos IR Ano Base 2013, anexo as folhas de Pagamento da
competência Fevereiro/2014.
Gentileza assinarem a 2ª via do Comprovante de Rendimento e devolverem juntamente com a 2ª via da sua folha de pagamento para o
setor de RH.
Abaixo segue orientações de quando e como declarar o IR.
• Começa dia 06 de março, e continua até o dia 30 de abril, o prazo
para a declaração do Imposto de Renda da pessoa física (IRPF).
Quem está obrigado a declarar
• Recebeu rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a
R$ 25.661,70.
• Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil.
• Obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos ou realizou
operações em bolsas de valores.
• Obteve receita bruta superior a R$ 128.308,50 relativa à atividade rural
ou pretende compensar prejuízos da atividade rural dos anos-calendário
de 2013 ou anteriores.
• Passou à condição de residente no Brasil e nesta condição se encontrava até 31 de dezembro.
• Optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho
de capital auferido com a realização da venda de imóveis residenciais.

ia 22 de março, é comemorado o
Dia Mundial da Água, data criada
pela ONU (Organizações das Nações
Unidas) destinada a discussão, análise e
reflexão sobre diversos temas relacionados a este precioso bem natural.
Confira algumas informações e dicas
que auxiliarão no consumo consciente
da água.
• De toda a água existente do planeta, apenas 3% é doce, e a maior
parte desse percentual está em geleiras.
• A Organização das Nações Unidas (ONU) calcula que cerca de
1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável e pelo menos 2
bilhões não conseguem água adequada para beber, lavar-se e comer.
Viver com escassez de água é uma condição associada a milhões de
mortes ao ano, causadas por doença, má nutrição e fome crônica.
• Nos últimos 50 anos, o aumento da população e as necessidades
derivadas dele fizeram o consumo de água subir seis vezes. Mas a má
gestão desse recurso tem diminuído os estoques aproveitáveis.
Fonte: Revista Planeta
Algumas dicas para economizar água:
Atividades
Consumo
Banho de ducha de alta pressão durante 3 minutos
27 litros
Banho de Chuveiro elétrico durante 3 minutos
8,1 litros
Escovar os dentes deixando a torneira aberta por 5 minutos 15 litros/dia
Escovar os dentes deixando a torneira fechada
6 litros/dia
Filete corrente da torneira com 1mm de abertura
2.088 litros/dia
Lavar o carro com mangueira aberta por 30 minutos
560 litros
Lavar a calçada com esguicho por 15 minutos
280 litros
Fonte: Educação Financeira CETEG

Dia especial à assistência aos
aparelhos e planos de telefonia celular

O que pode ser deduzido
• Despesas de até R$ 2.063,64 por cada dependente do declarante.
• Despesas com educação, da creche ao curso superior e cursos de
especialização e profissionalizantes. Limite é de R$ 3.230,46 por ano para
cada membro da família.
• Despesas médicas.
• Pensão alimentícia.
• Aposentadorias e pensões de maiores de 65 anos.

Datas comemorativas

A

Março
14 • Dia do Vendedor de Livros
14 • Dia Nacional da Poesia
14 • Dia dos Animais
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

partir do dia 10 de março, toda a assistência técnica prestada aos aparelhos e também aos planos de telefonia celular da
Copercampos serão realizados somente às quartas- feiras. De acordo
com o Gerente Administrativo, Ademir Carlesso, a definição desta data
irá otimizar o tempo, garantindo serviços mais ágeis e de qualidade ao
colaborador.
Confira como será realizado o atendimento:
- Atendimento pelo e-mail carolini@copercampos.com.br: às quartas-feiras, das 08:00 às 12:00h e 13:30 às 18:00h
- Atendimento pessoal e via fone 49-3541 6739: Somente às quartas-feiras, em horário comercial
Em caso de perda ou roubo do chip ou aparelho, ligar para o número
(49) 3541-6769 em horário comercial. Após as 18h, nos finais de semana e feriados, entrar em contato pelo celular (49) 9936-0388.
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Funcionários participam do Programa de Integração, Qualidade e Segurança.

R

ealizado no Auditório da Matriz mais um Programa de
Integração, Qualidade e Segurança. O treinamento que contou
com a participação de funcionários de diversas unidades, teve como
objetivo apresentar a empresa aos novos colaboradores e aprimorar
os conhecimentos de funcionários que já estão trabalhando na cooperativa. O programa de integração traz informações referentes a
ações da Copercampos, assim como as normas que devem ser seguidas dentro da empresa. Práticas organizacionais do 5S, uso adequado dos equipamentos de proteção individual – EPI, informações
gerais da empresa e fatos ligados à história da Copercampos foram
alguns dos assuntos abordados no encontro.

Treinamento segurança
do trabalho

Novos multiplicadores da qualidade
participam de Treinamento

R

A

Equipe da Segurança e Medicina do trabalho, esteve realizado
durante o mês de fevereiro, treinamento sobre normas e procedimentos quanto a segurança do trabalho. O treinamento até o momento, envolveu as unidades de Anita Garibaldi, Campo Belo do Sul,
Ituporanga, Otacílio Costa e também alguns Armazéns da Matriz.
De acordo com a equipe técnica da Segurança do Trabalho,
o objetivo do treinamento é repassar aos funcionários noções
básicas para evitar acidentes
nas mais diversas atividades desenvolvidas, como: Atividades
em espaço confinado, trabalho
em altura, noções para carga e Treinamentos realizados pelo Técnico em
descarga entre outras.
Segurança do Trabalho Elcio Teske Duarte

ealizado no dia 05 de março, treinamento com nova turma de
multiplicadores do Programa de Qualidade da Copercampos, na
oportunidade 47 funcionários de diversas unidades estiveram recebendo informações referente ao Programa 5S, assim como procedimento
para a execução dos Processos Operacionais e também a apresentação de indicadores e resultados obtidos pelo Programa de Qualidade.
De acordo com coordenador do sistema Gestão da Qualidade,
Cristian Rodrigo Venturin, esta etapa fornece subsídios aos funcionários para adequações, esclarecimento de dúvidas quanto aos programas do D-Olho e Procedimentos, apresentação de sugestões para
realizar as atividades, como por exemplo, a limpeza e organização dos
materiais dentro dos setores, assim como auxilia os funcionários para
que estas informações sejam repassadas aos seus colegas, garantindo
um ambiente de trabalho cada vez melhor e organizado.

Dias de Campo Unidades

I

niciaram os Dias de Campo nas Unidades da Copercampos. No
dia 07 de março a filial de Zortéa e produtores de Lebon Regis e
Caçador, realizaram uma tarde de campo, onde tecnologias foram apresentadas para as culturas da soja.
De acordo com o Gerente Técnico e Insumos, Edmilson José Enderle
e o Engenheiro Agrônomo da Copercampos, Marcos Schlegel, o principal objetivo destes Dias de Campo é proporcionar ao produtor, a análise
das características e o desempenho das cultivares nas suas respectiva
região. Através destes eventos técnicos nas unidades, a Copercampos
busca fornecer a seus associados, produtores e clientes uma ampla
análise do comportamento das culturas recomendadas para a região,
assim como as melhores tecnologias, visando a redução de custos, aumento da produtividade e consequentemente da lucratividade.
O chefe da Unidade de Zortéa, Engenheiro Agrônomo, Fábio Luiz
Ceni, destacou que o Dia de Campo realizado na unidade contou com
aproximadamente 50 produtores, que puderam conferir através das
nove empresas participantes, as melhores soluções para a cultura da
soja. O evento foi realizado na área experimental da unidade, na propriedade de Diones Paulo Menegaz
Já os Produtores de Lebon Régis e Caçador participaram da primeira tarde de campo realizada pela Copercampos. De acordo com a
Engenheira Agrônoma, Michele Brunoni, o evento contou com aproximadamente 25 produtores, interessados na tecnologia da Soja Intacta.

A tarde de campo foi realizada na propriedade do produtor Valdeci Rosa.
Confira Programação dos Dias de Campo:
Data
07 de Março
07 de Março
17 de Março
18 de Março
19 de Março
20 de Março

Dia de Campo Unidade de Zortéa

Horário
13h 30 min
13h 30min
13h 30min
13h 30min
10h
13h 30 min

Unidade
Zortéa
Lebon Régis
São José do Ouro
Campo Belo do Sul
Brunópolis
Fraiburgo
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Campos Novos 133 anos, participe desta comemoração

A

população de Campos Novos e região está comemorando
neste mês de março, os 133 anos do munícipio, e as atividades em comemoração a esta data já estão sendo realizadas desde
o início do mês.
Tradicionalmente presente no evento a Copercampos estará com
um stand montado na Feira da Indústria e Comércio no Complexo
Esportivo Municipal, para atender e recepcionar associados, clientes e visitantes.
Confira programação e participe desta grande festa:
28/03 – Sexta-Feira
• 19h
Abertura da Feira de Indústria, Comércio, Turismo e
		 Serviços
• Praça de Alimentação
• Shows locais e regionais no palco alternativo
• Parque Infantil
• 21h30 Show de Abertura Banda Jhonny Size
• 22h30 Show U2 Connection
• 00h
Show Banda Mercosul
• 00h
Tenda Eletrônica (atração com cobrança de ingresso)
29/03 – Sábado
• 14h
Abertura da Feira de Indústria, Comércio, Turismo e
		 Serviços
• Praça de Alimentação
• Shows Locais e Regionais no Palco Alternativo
• Passeios de Helicóptero (atração com cobrança de ingresso)

• Parque Infantil
• Tirolesa e Paredão de Escalada
• 16h
Pagode na Tenda Eletrônica (atra		
ção com cobrança de ingresso)
• 22h
Show com César Heitor
• 22h45 Abertura Oficial da Festa
• 23h
Mega Show com Bruno e Marrone
• 00h30 Tenda Eletrônica (atração com cobrança de ingresso)
• 00h30 Show no Palco Alternativo
30/03 – Domingo
• 08h
Trilha Escoteira – saída da sede do Grupo Escoteiro
		 Araucária
• 09h
Missa de São Gonçalo – Igreja Matriz São João Batista
• 10h
Abertura da Feira de Indústria, Comércio, Turismo e
		 Serviços
• Praça de Alimentação
• Shows Locais e Regionais no Palco Alternativo
• Passeios de Helicóptero (atração com cobrança de ingresso)
• Parque Infantil
• Tirolesa e Paredão de Escalada
• 20h
Show com Banda Pulso
• 21h
Mega Show com Victor e Léo
• 22h30 DJ Rodrigão

Novos funcionários de 18 de fevereiro a 10 de março de 2014
Funcionário

Filial

Funcionário

Filial

Alex Acir Siqueira
Alex Henrique Machado
Alexandre da Silva
André Tesser Mafioleti
Antoninho Ribeiro Sobrinho
Antônio Carlos Goncalves
Antônio Cesar Costa
Arlei Oliveira Ramos
Camila Fatima Carvalho
Carlito Teixeira Martins
Caroline de Lima Mariano da Cruz
Claudinei Pereira
Cristiano Ribeiro das Chagas
Daltro Morais
Daniel Borges da Silva
Daniela Ribeiro dos Santos De Morais
Diones de Oliveira
Diony Konig
Edenilson Robalo Furquim
Eduardo Antonio Pereira da Fonseca
Eliani Sutil Ferreira

Curitibanos
Armazém Matriz
Bom Retiro
Supermercado
Ponte Serrada
Encruzilhada
Bom Retiro
Curitibanos
Laboratório de Semente
Encruzilhada
Supermercado
Encruzilhada
Encruzilhada
Transporte e Logística
Bom Retiro
Supermercado
Encruzilhada
Armazém Matriz
Armazém Matriz
Encruzilhada
Bom Retiro

Ezequiel Hilario dos Santos
Fabio Junior Padilha dos Santos
Giliardi Moraes
Giseli Rita de Morais
Guilherme Ribeiro
João Daniel De Moraes
José Volmar Canonica
Josiane Aparecida Coelho
Luis Antônio Mariano Schimite
Luis Carlos Mendes
Mateus Ardenil Lopes Cordeiro
Natalino Steinhauser
Paulo Varela Dias
Rodrigo Kunde
Rosinilda Stefanes Dias
Valdecir Cordeiro
Valdinei Willian Dos Santos
Vanderlei José da Silva Gross
Vilmar Alves da Silva
Volnei Ezequiel Walter

Armazém - Bairro Aparecida
Curitibanos
Armazém Matriz
Supermercado
Curitibanos
Campo Belo do Sul
Supermercado
Supermercado
Armazém Matriz
Armazém Matriz
Granja Ibicuí
Ituporanga
Encruzilhada
UBS - Matriz
Granja dos Pinheiros
Armazém - Bairro Aparecida
Encruzilhada
Encruzilhada
Encruzilhada
Armazém - Matriz

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data Funcionário
14/03
14/03
15/03
15/03
16/03
18/03
18/03
18/03
19/03
20/03
21/03

Filial

Matilde Besen
Vagner Simioni Moreira
Gilmar Bitencourt
Mateus Vinicius Mendes Teixeira
José Marcelino Pereira
Airto Santos de Morais
João Batista dos Santos
Valdir de Almeida
Gilson José Dutra
Adilson Alves de Ramos
José Pinto

Supermercado
Barracão
Curitibanos
Supermercado
Armazém Matriz
Granja dos Pinheiros
UBS - Matriz
Granja Ibicuí
Granja dos Pinheiros
Brunópolis
Armazém - Matriz

Data Funcionário
22/03
22/03
22/03
22/03
25/03
25/03
26/03
26/03
26/03
26/03
27/03

Carlos Leonardo Glemboscki Gonçalves
Gabriel Giotto Vanz
Paulo Ricardo Viater Canuto
Vitor Vosniak
Francisco Vivaldino Lopes
Grazielli Carine Correa da Silva
Daniela Ribeiro dos Santos de Moraes
Gilmar Ricardo Dassi
Mauricio Bruno Molin
Rafael Prigol de Souza
Daniel de Oliveira

Filial
Transporte e Logística
Barracão
Armazém - Bairro Aparecida
Armazém - Bairro Aparecida
Barracão
Jovem Aprendiz
Supermercado
Granja dos Pinheiros
Monte Carlo
Supermercado
Loja Agropecuária
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