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Editorial CoperAção
Por Luiz Carlos Chiocca – Diretor Presidente da Copercampos
Neste mês de novembro a Copercampos completou 46 anos de
fundação, e a data ficou marcada pela inauguração realizada no último dia
16 de novembro do mais novo Supermercado da cooperativa localizado
no município de Capinzal e que estará em destaque na próxima edição do
informativo CoperAção.
Com o objetivo de padronizar o atendimento, a cooperativa segue
investindo no Programa de Excelência dos Supermercados Copercampos
(PESC) que tem como principal objetivo preparar seus funcionários para a
excelência no atendimento aos associados e clientes, onde os participantes
do programa realizaram treinamento voltado a seção de hortifrúti.
Nesta edição destacamos também o plantio da cultura da soja para a
safra de verão 2016/2017, que após o planejamento bem feito, chegou o
momento de entrar em ação, e aplicar nas lavouras as novas tecnologias,
e produtos da Copercampos, tendo a certeza de produtividade recorde.
Também seguimos trabalhando com dedicação, e esperamos que nesses
últimos meses do ano possamos superar ainda mais as metas, com uma
boa colheita das culturas de inverno.
Já pensando na qualidade de vida dos nossos funcionários a Copercampos
aderiu o plano de saúde da Agemed. Um benefício oferecido pela cooperativa
que proporciona mais segurança e bem estar aos funcionários, pois a saúde
do trabalhador é um aspecto que é sempre levado em consideração pela
Copercampos.

Segurança do trabalho não é só E.P.I

Por: Claudia Angélica Sá Brito – Técnica de Segurança do Trabalho
Todos os trabalhadores devem iniciar as
atividades conhecendo os riscos e as medidas
de segurança contidas nelas, e o mais importante
não descuide e nem deixe de observar os riscos
ao redor da área de trabalho, verifique antes quais
são os riscos da tarefa e cumpra todas as medidas
para evitá-los.
1. Use os EPI’s obrigatórios e necessários ao
trabalho, alerte o colega que esquecer de usá-los.
2. Corrija os atos inseguros e condições
inseguras em seu local de trabalho, corrija
também o colega que estiver praticando um
desvio de segurança, orientando-o sobre como

fazer corretamente, aceite a orientação de
seu colega se você cometer um desvio, mas
o melhor mesmo é que você seja sempre um
exemplo positivo em sua equipe.
3. O líder da equipe deve cobrar atitudes
seguras de seus colaboradores no trabalho.
4. Vamos continuar firmes e persistentes no
propósito de manter um ambiente de trabalho
seguro, ao realizar qualquer tarefa, por mais
simples que seja, realize sempre com muito
cuidado para que possamos trabalhar sem
que ocorra mais nenhum acidente.

Agenda
INTEGRAÇÃO INSTRUTORES PROJETOS SOCIAIS/
COOPERJOVEM – dia 21 de novembro das 13:00 às 16:00 no
Lar do Idosos em Campos Novos.
CONFRATERNIZAÇÃO NÚCLEO FEMININO
COPERCAMPOS – dia 26 de novembro de 2016 das 11:30 às
15:30. Local: AACC em Campos Novos.

Produtores voltados para a
colheita de trigo

Quem sou e o que faço?
Nome: Caroline de Lima
Mariano da Cruz
Estado Civil: Casada
Natural: Campos Novos
Time do coração: Palmeiras
Filial: Supermercado Centro
Função: Fiscal de Caixa
Tempo de serviço: 2 anos e
9 meses
Próximo passo:
Seguir trabalhando na
Copercampos e crescer
junto com a cooperativa.
A Copercampos: “É uma
cooperativa em que muitos
almejam atuar, pois oferece muitas oportunidades e apoia de forma
significativa o crescimento pessoal e profissional dos funcionários”.

Copercampos celebrou 46 anos
com bolo nos Supermercados

Produtores rurais associados da Copercampos da região do município de Zortéa iniciaram, nessa primeira semana de novembro a
colheita da cultura do trigo. Ao contrário da safra passada, o cultivo
de inverno apresenta excelente qualidade nas regiões de atuação da
Copercampos.
De acordo com o Técnico Agrícola, Tiago João Czarnobaj, da unidade de Zortéa, além da boa qualidade a produtividade está bastante positiva até o momento. “Nesta safra de inverno a expectativa
do recebimento é positiva, uma vez que o clima tem colaborado e
as lavouras apresentam uma produtividade dentro do esperado pelo
Departamento Técnico da cooperativa”, ressalta.

No dia 08 de novembro a Copercampos celebrou seu aniversário
de 46 anos e para festejar a data os supermercados preparam um delicioso bolo que foi oferecido para associados, clientes e funcionários.
Na oportunidade as Lojas dos Supermercados Copercampos,
do Centro, Bairro Aparecida e Otacílio Costa e Hipper Center em
Campos Novos contaram com ofertas especiais.

Dicas & Toques
Temperaturas elevadas chamam atenção para os cuidados com a pele
Uma proliferação incontrolável de células cutâneas anormais, assim pode-se caracterizar o câncer de pele, o mais comum na população.
A incidência deste tipo de doença não tão reconhecido, pois muitos não são reportados pelos próprios médicos e alguns não chegam a ser
tratados. O câncer de pele divide-se em melanomas e não melanomas. Estima-se que haja entre 2 e 3 milhões de casos de não melanomas
e 132 mil melanomas por ano.
Sintomas: As pessoas devem ficar atentas a qualquer lesão da pele com aspecto de nódulo, tumor ou parecido com uma mancha. Pode
ou não haver sangramento.
Prevenção: A maioria dos cânceres de pele é causada pela radiação solar, portanto, use sempre o protetor solar, evite exposição ao sol
entre 10h e 16h e evite câmaras de bronzeamento artificial e não se esqueça de usar bonés, chapéus e óculos escuros.
Diagnóstico: O exame para detectar um tumor de pele é realizado, principalmente, através de histórico clínico e com exames físicos. Isso
pode ser feito em unidades básicas de saúde, ou com equipes de saúde da família. Se possível, deve repeti-lo uma vez ao ano.
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Gestão de Qualidade
Exposição de hortifrúti foi tema
de treinamento do PESC
Com o objetivo de fornecer informações teóricas e práticas voltadas
à seção de Hortifrúti dos Supermercados Copercampos e Hipper
Center, o Setor de Gestão de Qualidade da Copercampos juntamente
com fornecedores de frutas e verduras realizaram treinamento de
Hortifrúti. A atividade fez parte do Programa de Excelência dos
Supermercados Copercampos (PESC).
O treinamento também abordou a importância da seção,
conhecimento dos produtos, procedimentos (compras, recebimento,
armazenagem, preparação e embalagem, exposição), até o
atendimento, relacionamento pessoal, higiene e segurança dos
alimentos, e a prevenção de perdas.
A seção de Hortifrúti é a que possui o maior índice de perdas na
maioria dos supermercados. Os produtos são perecíveis, frágeis, têm
um ciclo de vida muito curto e requerem muita manipulação.
“Um funcionário bem treinado e capacitado comete menos erros
operacionais e com o isso o índice de perdas pelo manuseio indevido
dos produtos cai consideravelmente”, destaca o Supervisor da
Qualidade, Cristian Rodrigo Venturin.

Ação Social mobilizou
comunidade no Supermercado
do Bairro Aparecida

A loja dos Supermercados Copercampos do Bairro Aparecida em
Campos Novos, realizou no dia 12 de novembro o Dia do Pastel em
prol do pequeno Luiz Eduardo, Dudu, que precisa de uma cirurgia na
coluna que terá um custo de R$ 30 mil. Com cada pastel ao preço
simbólico de R$ 2,00, toda a verba será revertida em prol da cirurgia
de Dudu.
A ação solidária com o Dia do Pastel vendeu duas mil fichas, e teve
início às 10h de sábado com mateada, som ao vivo da dupla Júlio
Negão e Somália e Alessandra da Viola, exames preventivos, como
aferição da pressão arterial e testes de glicemia, além de orientações
sobre saúde, brinquedos no estacionamento do Supermercado.
Dudu corre contra o tempo para a realização da cirurgia de coluna.
Luiz Eduardo Bazzi está agora com 5 anos e a intervenção deve ser
feita antes dos 6 anos de idade, caso contrário, Dudu poderá ficar
preso a uma cadeira de rodas por toda a vida.
A ação solidária realizada pelo Supermercado Copercampos do
Bairro Aparecida, contou com a parceria do Jornal O Celeiro, Rádio
Cultura AM, Rádio 104.9 FM, Escoteiros, Posto de Saúde Familiar
(PSF) Jardim Bela Vista, Erva Mate Mazzuti e Espaço Encantado e
MR Som.

Copercampos investe em plano de saúde para funcionários
A Copercampos investiu em mais
um benefício aos funcionários como
reconhecimento pela dedicação à
cooperativa, é o plano de Saúde
Agemed. O valor da mensalidade
do plano será custeado pela
cooperativa, ou seja, não haverá
desconto em folha de pagamento da mensalidade, apenas a taxa
inicial de adesão no valor de R$ 20,00 que é referente a aquisição da
carteirinha.
De acordo com a Engenheira de Segurança do Trabalho da
Copercampos, Vanessa Marin Kettenhuber, o principal motivo para
uma empresa investir em um plano de saúde para seus funcionários
é a garantia do bem-estar e da saúde do trabalhador. “O cuidado com
a saúde dos colaboradores é considerado responsabilidade de seus

empregadores, principalmente em caso de acidente de trabalho; e o
plano aderido pela Copercampos cobre todos os custos relacionados
a isso. Hoje um funcionário receber esse benefício mostra a
valorização que a empresa tem por ele, pensando que o colaborador
não tenha que gastar parte do seu salário na contratação de planos
caros particulares e sim usando esses valores em outras situações
mais interessantes. Nesta próxima semana estaremos enviando por
e-mail um mini manual de como usar o nosso plano Agemed. Para
dúvidas foi criado um e-mail agemed@copercampos.com.br”, salienta
Vanessa.
A Agemed está a 18 anos no mercado, trabalha com mais de 160
mil beneficiários e está classificada como operadora de grande porte
pelos critérios da Agência Nacional de Saúde (ANS), e é especialista
em prestação de serviços a empresas e seus colaboradores.

Convênio com o Hospital do Dente
A Copercampos firmou Convênio de Assistência Odontológica com o Hospital do Dente, de Campos Novos. O convênio prevê
a concessão de 10% de desconto em todos os procedimentos realizados pelo centro odontológico para os funcionários da
cooperativa e seus dependentes em 1º Grau. Além disso também poderão parcelar os valores devidos em até 10 vezes. Para a
consulta é necessário se identificar como funcionário da Copercampos e apresentar um documento de identificação com foto.
(Carteira Nacional de Habilitação-CNH ou Carteira de Identidade - RG).
O pagamento dos procedimentos deve ser realizado diretamente ao Hospital do Dente não havendo nenhum vínculo com a Folha
de Pagamento da Copercampos. O Hospital do Dente está localizado na Rua Frei Rogério, n° 1076, Centro. Fone (49) 3544-1362.
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Plantio da soja chega a 40%
O plantio da soja já alcançou até o dia 11 de novembro cerca de
40% da área projetada para a safra 2016/17 nas regiões de atuação da
Copercampos. Ao contrário do ano passado o ritmo está mais lento
nesta safra, devido ao excesso de chuva em algumas áreas, em Santa
Catarina.
Já a expectativa do Departamento Técnico da Copercampos, é de
aumento da área, em torno de 60 mil hectares, a maior da história na
região de Campos Novos. Na safra 2015/2016, foram 58 mil hectares da
leguminosa implantada.

Enfeites de Natal – As melhores
ofertas são nos Supermercados
Copercampos
Deixe sua casa mais alegre no Natal com os enfeites natalinos dos
Supermercados Copercampos e Hipper Center, onde você encontra
guirlanda, papais-noéis, sininhos, estrelas e muitos outros enfeites que
também ajudam a dar um charme único ao ambiente.

Novos funcionários 29 de outubro a 10 de novembro
Funcionários

Setor/Filial

Funcionários

Setor/Filial

Bruna Thalia Delabrida
Carlos Eduardo Cesca
Cleber Peleintir
Denys Wilson Fagundes Stefanes
Fernando Silveira de Ávila
Gelso Schwertz
Ismael Varela de Oliveira
Jackson Rodrigues Neves
Jean Marcos Gonçalves
José Antunes da Silva

Supermercado – Centro
Supermercado – Capinzal
Armazém – Linha Gramado/RS
Controladoria
Supermercado – Capinzal
CD – Supermercados
Loja – Fraiburgo
Granja Ibicuí
Granja dos Pinheiros
Supermercado – Capinzal

Jucelino Nunes de Jesus
Juliano Rotellis
Luciane Zastrow
Maria Júlia Campagnoni
Marilucia Santos de Figueiredo
Miguel Scapini
Selena Aparecida Leffer Gomes
Simone Aparecida dos Santos
Vagner Ferreira

Armazém – Linha Gramado/RS
Armazém – Ponte Serrada
Supermercado – Capinzal
Agroindústria
Supermercado – Bairro Aparecida
Supermercado – Capinzal
Hipper Center
Hipper Center
Supermercado – Centro

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Setor/Filial

Data

Funcionário

Setor/Filial

17/11
17/11
17/11
17/11
18/11
18/11
18/11
18/11
18/11
19/11
19/11
20/11
20/11
20/11
22/11
22/11
23/11
23/11
23/11
23/11
24/11
24/11
24/11
25/11

Gilmar Gonçalves
Marcelo Schmitz
Robson José Lopes de Souza
Vanessa Marin Kettenhuber
José Carlos Paim
Kesner Gedeon
Oséias Inácio da Silva
Ronaldo Rodrigues
Suelen Kervald da Silva
Cristiana Nunes Korb
Daiely Simoni das Chagas
Adão Francisco Duarte Ferreira
Daniel Migliori Neves da Fontoura
Jocemar Vieira
Everton Ricardo Espindula da Silva
Solão Marcos Bach
Antônio Carlos dos Santos
Edimilson Souza de Jesus
Jairo Palavro
Jessica de Fatima Matos
Adavilson Padilha dos Santos
Anacleto Angeli
Mônica Aparecida Dresch Carvalho
Claiton da Silva Matos

UBS – Matriz
Financeiro
Serviços Gerais
Segurança do Trabalho
Granja Floresta
UBS – Bairro Aparecida
Marketing
UBS – Matriz
Hipper Center
Posto de Combustíveis
Posto de Combustíveis
Armazém – Linha Gramado
Indústria de Rações
Armazém – Campo Belo do Sul
Supermercado – Otacílio Costa
Logística
Guarda-Mor
Armazém – Campo Belo do Sul
Armazém – Trevo Sul
Supermercado – Centro
UBS – Matriz
Supermercado – Capinzal
Supermercado – Centro
UBS – Matriz

25/11
25/11
25/11
25/11
25/11
26/11
26/11
26/11
26/11
27/11
27/11
27/11
27/11
27/11
27/11
28/11
28/11
28/11
28/11
29/11
29/11
30/11
30/11
30/11

Jairo Augusto da Silva
Lenoir Brisch
Lucas de Souza
Rodrigo Vezaro
Valney Roberto Raizel
Francisco Gabriel de Souza Gonçalves
Liamara da Rosa Bergamo
Lidiane Aparecida dos Santos
Rosnei Alberto Soder
Anderson Lucas Tonholi
Bruno Roberto Bet
Cláudio Hartmann
Fabiano Machado
Mário Zimermann
Salvio Enil Machado de Oliveira
Andressa Francione dos Passos
Clovir Pasinato
Darci Rocha
Geazi Rocha de Mateo
Hilton da Silva Camargo
Thiago Vargas Redante
Alana Deporte dos Santos
Alexsandro dos Santos
Ivanes de Souza

Logística
UBS – Matriz
Armazém – Otacílio Costa
Supermercado – Centro
Indústria de Rações
UBS – Bairro Aparecida
Loja – Barracão
Supermercado – Centro
Gerente Comercial
Hipper Center
Logística
Diretor Vice-presidente
Supermercado – Otacílio Costa
Supermercado – Otacílio Costa
Logística
Recursos Humanos
Armazém – Curitibanos
Granja Ibicuí
Loja – Campos Novos
UBS – Bairro Aparecida
CD – Supermercados
Coordenação de Produção
Granja Ibicuí
Hipper Center
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