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Qualidade na alimentação: Workshop
de doces e salgados é realizado

Funcionárias participantes do workshop, representante do Senac/SC, da Copercampos e Chef Alex Barbosa dos Santos

D

urante os dias 10 e 11 de junho, a equipe da panificadora
do Supermercado Copercampos, equipe de cozinheiras da
Associação Atlética Copercampos (AACC), e nutricionista da
Copercampos realizaram um workshop de Doces Finos e Salgados para Festas na panificadora do mercado.
O evento ministrado pelo Chef Patissier, Consultor Gastronômi-

co Alex Barbosa dos Santos, buscou aperfeiçoar os profissionais do setor alimentício da cooperativa, a fim de preparar novos
e deliciosos pratos. Ao final do workshop, houve degustação
dos pratos confeccionados pelos participantes do workshop.
O evento na Copercampos teve a coordenação do Senac/SC,
com apoio do Sescoop/SC.

Festa dos Funcionários Copercampos

F

uncionário: A tradicional confraternização dos funcionários da Copercampos será realizada no dia 18 de julho
(domingo), agende-se e participe.
Neste ano, para comemorar os 40 anos da Copercampos,
muitas novidades estão sendo programadas para o diverti-

mento de toda sua família. A integração através de uma festa
descontraída trará momentos de felicidade a todos.
A festa deste ano tem três motivos especiais. Você, sua família e o aniversário de 40 anos da Copercampos merecem
esta confraternização.

Quem sou e o que faço?

Diego Reichert Hoffmann (Miranda) – Chefe de setor

A

tleta conhecido e reconhecido por realizar grandes defesas
em jogos de futsal defendendo as cores da Copercampos,
Diego Reichert Hoffmann, mais conhecido como Miranda, está a
12 anos na cooperativa.
Em 1998, Miranda iniciou suas atividades como balconista e atendente
na Loja Agropecuária Copercampos e após cinco anos foi transferido
para o setor de defensivos agrícolas, onde atua como chefe de setor.
Trabalhando diretamente no recebimento e entrega de defensivos
aos produtores e clientes, assim como destinação de produtos às

filiais, Miranda faz todo o controle de estoque e afirma que o trabalho exige muita responsabilidade. “Desde que iniciei na Copercampos me dedico e trabalho para conquistar êxito e qualidade na
prestação de serviços. Gosto do que faço e sempre trabalhei na
área de controle de estoque e é uma atividade que exige seriedade. A Copercampos é minha casa, tenho uma vida aqui e grandes
amizades. Através do esporte conquistei estas amizades e também a oportunidade de trabalhar aqui”, comenta Miranda.
Desde 1990 em Campos Novos, Miranda é natural de Roque Gonzales – Rio Grande do Sul, e veio para Santa Catarina para jogar
futsal. O goleiro que sempre defende a Copercampos já atuou em
diversas competições, como o Campeonato Estadual de Futsal e
Jogos Abertos, além de várias disputas em Fecoop.
Diego Reichert Hoffmann, é casado há 18 anos com Sinara Conradi Hoffmann e tem um filho: Eduardo Conradi Hoffmann, que está
seguindo a trajetória do pai no esporte. Eduardo também é goleiro
e segundo Miranda, é muito melhor que ele.

Gestão de Pessoas

H

oje sabemos que mais do que simplesmente cobrar resultados é preciso criar um
ambiente saudável e estimulante para que as pessoas produzam mais e melhor. Não
só as grandes, mas as pequenas e médias empresas também estão atentas à importância
da gestão de pessoas, pois o capital humano é o bem mais precioso atualmente, já que a
produtividade está diretamente ligada às pessoas satisfeitas e felizes dentro das empresas.
Porém, gerir pessoas não é só criar sistemas de benefícios, fazer relatórios, ou outras atividades rotineiras. Vai muito além, pois é preciso saber como gerir e, mais importante que isso,
é conhecer os colaboradores a fundo e permitir que as pessoas certas estejam nos cargos
certos. Em momentos críticos é fundamental avaliar os comportamentos e evitar injustiças,
isso mantém os profissionais certos na empresa.
O líder é o espelho de sua equipe, as pessoas vêem nele uma referência, é importante conhecer o perfil comportamental de toda a equipe gerida, assim o gestor pode ter uma visão macro de seus colaboradores, que vai além das competências profissionais de cada um deles.
Agir com sabedoria torna o clima organizacional muito mais agradável, o processo de
aprendizado deve ser contínuo e para sempre. Gerir pessoas é um processo dinâmico
e requer constante desenvolvimento. Colaboração de Vânia Fátima Basílio – Chefe do setor de
Recursos Humanos da Copercampos

Nova diretoria
da AACC será eleita

S

erá realizada no dia 28 de junho, com
início às 7h30min (sete horas e trinta
minutos), em cada setor da Copercampos,
a eleição para a escolha da nova Diretoria da
Associação Atlética Copercampos (AACC),
gestão 2010/2011.
O registro de chapas para concorrer à eleição
se encerra no dia 23 de junho, às 18hs, e podem ser feitas junto à secretária da AACC, Maristela Vezaro.
A AACC também irá realizar Assembléia Geral
Ordinária, no dia 01 de julho, às 19h30min, para
apresentação de relatório da gestão 2009/2010
e posse da Diretoria gestão 2010/2011.

Treinamento
• Treinamento de Cultura do MilhoPioneer - Dias 08 e 09/06 - Chapecó - SC
- Participantes: Fabrício Henning, Antonio
Rático e Paulo Graeff Júnior.
• Reunião Fundação Meridional sobre
Sementes - Dia 08/06 - Chapecó - SC Participantes: Fabrício Hennigen, Antônio
Rático e Paulo Graeff Júnior.
• Treinamento Trigo Milenia - Dia 08/06
- Passo Fundo - RS - Participantes:
Glademir Antônio Becker, Marcos André
Paggi, Édimo Pereira Nunes.
• Treinamento Milho Agroceres - Dia 10/06
- Campos Novos - SC - Participantes: Eng.
Agrônomos e técnicos da matriz.
• Curso de Operador de Empilhadeira
- Dias 12 e 13/06 – Curitibanos – SC Participantes: Elídio R. de Oliveira (Filial 27)
e Paulo Roberto Valério (Filial 28).
• Reunião Basf - Treinamento Culturas
- Dias 15 e 16/06 - Campos Novos – SC
- Participantes: Eng. Agrônomos e técnicos
matriz e filiais.
• Convenção da Rede de Multiplicadoras
2010 - Agroceres Pic - De 15 à 18/06 Cornélio Procópio - PR - Participantes:
Claudemir Moretto, Marcelo Bresola e
César Korb.
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Cuidados com a saúde do trabalhador

O

s funcionários de algumas filiais da
Copercampos estão realizando durante este mês, exames periódicos complementares. De acordo com a Engenheira
de Segurança do Trabalho Vanessa Marin
Kettenhuber, a finalidade deste exame é
monitorar a saúde do trabalhador.
“Ao realizarmos este exame, avaliamos os
riscos ocupacionais a que os trabalhadores estão expostos, solicitando os exames
complementares específicos a cada função, conforme a NR 07, Portaria 3.214 de
08 de junho de 1978”, explica Vanessa.

A periodicidade destes exames está relacionada com a atividade desenvolvida e
com o risco ocupacional a que os funcionários estão submetidos. Normalmente os
exames são realizados uma vez ao ano.
Mudança
Desde abril, a responsabilidade por agendamentos e realização dos exames periódicos ocupacionais está a cargo da Engenheira de Segurança do Trabalho Vanessa
Marin Kettenhuber e não mais com a psicóloga Neila Marta Dutra Nunes.

Conheça os setores da Copercampos - Controladoria – Matriz

C

om a missão de gerar informações
campos, é responsável por informar a
relevantes para orientação e supordiretoria sobre os trabalhos realizados,
te da direção no processo de tomada de
a fim de se obter dinâmica e economia
decisões e auxiliar os gestores nas esdurante os processos.
colhas de alternativas mais adequadas
Com um processo de adequações realizapara uma melhor utilização dos recursos
das através do setor de Controladoria, todisponíveis à empresa, tendo como obdos os serviços e funcionários da Coperjetivo a eficiência e eficácia empresarial,
campos estão inseridos em um modelo
iremos conhecer nesta edição, o setor da
de gestão altamente rigoroso e visando a
Controladoria.
qualidade dos serviços sem desperdícios.
A Controladoria busca planejar ações denA Controladoria trabalha ligada a diretro da Copercampos e tem papel fundatoria da Copercampos e as decisões
mental desde o controle de estoque a sasão tomadas pela direção também
ída dos produtos, seguimento de normas
após consulta a este departamento.
Adriano Redante, Nelson Carafa (Nelsinho) e Adriano Bevilaqua
dentro da cooperativa, além de realizar
Assessorando os diretores, os controauditorias, quando necessárias, em setores da empresa.
ladores da Copercampos buscam sistematizar o processo de
O setor que conta com três funcionários na matriz da Coperinformações a fim de conquistar resultados econômicos.

CIPA realiza campanha
de vacinação

A

Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA), coordenou a vacinação contra gripe A, vírus H1N1, e também
contra os vírus A e B da gripe comum.
A vacinação foi realizada por agentes
de saúde da Secretária Municipal de Saúde de
Campos Novos,
durante o dia 11
de junho. Os funcionários que ainda não tinham se
protegido contra
a Gripe A aderiram à campanha
da CIPA.

Show de Prêmios Copercampos 40 anos

U

no site www.copercampos.com.br ou nos
locais da promoção.

Posto de Combustíveis e Supermercado
Copercampos
A cada R$ 50,00 em compras, você cliente
tem direito à troca por um cupom. Ao preencher o cupom para participar da promoção é imprescindível responder a pergunta:
Quantos anos a Copercampos completa
em 08/11/2010?
Só serão premiados os cupons com a resposta correta. O Show de Prêmios Copercampos será realizado do dia 14 de junho
ao dia 23 de dezembro. Mais informações

Insumos e Lojas Agropecuárias
O Show de Prêmios Copercampos também atenderá os clientes das Lojas Agropecuárias e produtores. Para participar
da promoção é necessária a compra de
um valor mínimo de R$ 100,00 nas Lojas
Agropecuárias Copercampos (ferramentas,
materiais para o campo, medicamentos,
rações, etc...) e na compra de insumos um
valor de R$ 300,00.
Para participar é necessário também responder a pergunta: Quantos anos a Copercampos completa em 08/11/2010? A resposta? Descubra você mesmo.
O período de promoção é de 14 de junho a
05 de novembro.

m show de prêmios para você e para
sua casa! A Copercampos prepara
uma super promoção para comemorar os
seus 40 anos de fundação. Você funcionário, além de poder participar, divulgue a promoção e Boa sorte!
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Funcionários constroem máquina

I

novar para reutilizar e criar produtos e facilitar o uso em equipamentos. Os funcionários do setor de manutenção e da Indústria de Rações
da Copercampos, através dos funcionários Luiz Carlos Fogaça e de
Antônio Francione, construíram uma
Calandra inicial manual para dobrar
chapas metálicas e ferros.
A calandra elétrica serve para confeccionar tubos, reutilizar materiais
e criar chapas lisas, além de poder
ser utilizada para dobrar peneiras
utilizadas na indústria.

Promoção Visa Postos Petrobras

O

s cartões Visa e os Postos Petrobras estão com uma super promoção e você que abastece no Posto de Combustíveis Copercampos pode ganhar.
Nas compras no valor mínimo de R$ 60,00 com cartões Visa (crédito
ou débito), o cliente concorre a 10 carros Hyundai i30 e 100 prêmios
de 1 ano de combustível grátis. Para participar, o cliente deve cadas-

trar a primeira compra no link da promoção no site www.visa.com.br
Após o cadastro, todas as compras com valor mínimo de R$
60,00 estarão concorrendo automaticamente.
A promoção é válida para todos os cartões Visa, mas as compras
feitas com CARTÃO PETROBRAS dão chances em dobro para
os consumidores. Funcionário participe de mais esta promoção.

Novos funcionários 01/06 a 11/06
Funcionário

Filial

Funcionário

Filial

Adão da Luz		
Adenilson José Mocelin
Adilso Meireles		
Fabio Grinati de Queiroz Alves
Fabio Junior Padilha dos Santos

Armazém – Matriz
Granja Ibicuí
Armazém – Matriz
Granja Floresta
Armazém – Matriz

Ivaneide Aparecida da Silva
Joaquim Sotel Neto
Juliane de Lara Cardoso Ferens
Juliano de Lima Alves
Salvador Elias Martins

Granja dos Pinheiros
Granja dos Pinheiros
Rio do Sul
Loja Agropecuária – Matriz
Armazém - Matriz

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Filial

Data

Funcionário

Filial

18/06
19/06
19/06
20/06
22/06
22/06
23/06
24/06
25/06
26/06

Leandro de Souza
Mariléia Paula da Rosa
Vilson de Lima
Regis Renan Cavichon
Claudiana Padilha de Camargo
Vanderlei de Souza
Adenir Pacheco
Carlos de Matos
Aguinaldo José Filagrana
Carla Calderoli

UBS – Matriz
Dep. Técnico - Matriz
Armazém – Bairro Aparecida
Supermercado
Supermercado
Armazém - Matriz
Encruzilhada
Indústria de Rações
Rio do Sul
Loja Agropecuária – Matriz

26/06
26/06
27/06
27/06
27/06
28/06
28/06
29/06
01/07
01/07

José Batista Gomes
Luís Paulo Etges
Deoclécio Tonini
José Batista Ribeiro
Rodrigo José Moreira
Francisco Rodrigues
Wagner Ferreira de Miranda
Paulo Junior de Moraes
Benhur César dos Santos
Leonardo R. Vincoski do Nascimento

Posto de Combustíveis
Fraiburgo
Transporte e Logística
Supermercado
Granja Floresta
UBS - Matriz
Financeiro – Matriz
Armazém – Campo Belo do Sul
Barracão – RS
Granja dos Pinheiros
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