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Editorial CoperAção
Por Luiz Carlos Chiocca – Diretor Presidente da Copercampos
Nesta última edição do Informativo CoperAção de 2015, queremos
agradecer a cada funcionário pelo empenho e dedicação para o sucesso
da Copercampos este ano. Tivemos algumas dificuldades e desafios
para serem alcançados, mas sabemos que a união e o cooperativismo
estão presentes em cada ação desenvolvida pela nossa cooperativa, e é
essa a nossa força, e também o resultado do sucesso.
Ainda em 2015 investimos em cursos e capacitações aos nossos
funcionários melhorando a aprendizagem e qualidade dos serviços
prestados pela Copercampos, resultado que nos proporcionou pela
quarta vez seguida o 1º lugar na pesquisa de gestão de pessoas realizada
pela Revista Valor Carreira.
Em 2016 estaremos ainda mais unidos e elevando o nome da
Copercampos e o trabalho como essenciais para a transformação de
sonhos em sucesso.
Desde já desejamos a todos um Feliz Natal, Prospero Ano Novo, com
muita saúde, paz e alegrias e que no próximo ano possamos continuar
esse belo trabalho semeando e colhendo excelentes resultados.

Dicas de Segurança para Final de Ano:
Final de ano e começo de um novo ano sempre é uma época bastante corrida, independente da empresa onde você trabalha. Nessa época, é bastante comum que os trabalhadores sejam convidados ou
convocados a fazer hora extra para fins de férias coletivas. Em outras empresas, as de maior porte, é
comum que os trabalhadores sigam os calendários normais de período de férias.
Além disso, final e começo de ano é sinônimo de balancete e fechamento de informações. Os riscos
da época mais comuns são:
• Estresse, comum devido ao aumento de atividades e cobranças, com prazos mais curtos e fechados.
• Horas extras, também muito comuns em empresas de pequeno, médio ou grande porte.
• Acidentes de trânsito, muito comum na época devido ao aumento de veículos nas estradas em decorrências época de alta temporada
e feriados prolongados.
• Ritmo excessivo, em decorrência ao aumento de cobrança e prazo curto para finalização de produtos ou etapas de produção (o acelerar
as máquinas para produzir mais).
• Monotonia, presente nos setores onde parte dos trabalhadores saiu de férias ou por bônus de banco de horas e poucos ficaram.

Dicas de Segurança
• Siga o ritmo de trabalho com atenção e sem brincadeiras de mau gosto.
• Se você é o responsável pelo setor e um colaborador identificou um problema em uma máquina ou ferramenta, acione a equipe de
manutenção imediatamente.
• Motorista, esteja atento às legislações de trânsito e não ultrapasse os limites de velocidade.
• Respeite os horários estabelecidos para descanso e ginástica laboral – são essenciais para a manutenção de sua saúde.
• Utilize sempre os EPI’s e EPC’s obrigatórios.
• Sorrie mais! Um ambiente alegre de trabalho e uma boa relação com os colegas auxilia em seu bem-estar, qualidade de vida no trabalho
e também no trabalho.
O ideal é que cada profissional da Segurança e Saúde identifique quais as dicas de segurança de maior interesse para a sua própria
empresa.
Pratique Segurança do Trabalho! Ela é seu direito e seu dever.

Agenda

Quem sou e o que faço?

SORTEIO FINAL ANIVERSÁRIO PREMIADO COPERCAMPOS
– dia 23 de dezembro às 18h no Posto de Combustíveis
Copercampos em Campos Novos e dia 24 de dezembro as 09h na
Loja Agropecuária e 11h no Supermercado Bairro Aparecida.

Dicas & Toques:
Fim do ano: reduza a pressão no trabalho: Principalmente para
quem terá alguns dias de recesso no fim do ano, as demais semanas
do mês de dezembro costumam ser bastante turbulentas, afinal, é hora
de deixar tudo em ordem para desfrutar do descanso e também para
iniciar o novo ano com a consciência tranquila e as tarefas do ano que
passou devidamente cumpridas. Para que tudo ocorra da melhor forma possível, sem deixar que o estresse tome conta, é preciso lidar com
a pressão e aprender a ser mais tolerante com as cobranças típicas do
período.
Uma estratégia eficaz é alinhar as expectativas do seu gestor à sua
realidade produtiva. Negociar prazos é o primeiro passo para investir
em prioridades e, ao manter uma conversa franca com seu gestor, é
possível evitar o estresse desnecessário.
Nome: Rafael Rodrigues do Amaral
Estado Civil: Casado
Time do coração: Flamengo
Natural: Campos Novos
Função: Operador de secador
Filial: Armazém 15 – Campos Novos
Tempo de trabalho: 2 anos e oito meses
Próximo passo: Continuar trabalhando e buscar crescimento pessoal
e profissional no meu setor.
A Copercampos: É uma cooperativa que proporciona oportunidades
de crescimento aos funcionários, no meu caso por exemplo, comecei
como armazenista e hoje trabalho como operador de sacador.

Funcionários de Comunicação e Marketing participaram do 11º Encontro de
Assessores de Comunicação das Cooperativas Catarinenses
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop/
SC), com o apoio da Organização das Cooperativas do Estado de
Santa Catarina (Ocesc), promoveu nos dias 3 e 4 de dezembro, em
Florianópolis, o 11º Encontro de Assessores de Comunicação das
Cooperativas Catarinenses. Fazendo parte de diferentes ramos do cooperativismo, 37 profissionais da área se reuniram para debater questões relacionadas à comunicação, gestão de crise, redes sociais e relacionamento com a imprensa.
Participaram do evento Maria Lucia Pauli e Oséias Inácio da Silva do
Setor de Comunicação e Marketing da Copercampos.

Seu fim de ano ainda
reserva muitas alegrias.
É chegado o momento de nos reunirmos com aqueles queRODAPÉ
mais amamos
para
NATAL
confraternizar, celebrar nossas conquistas e reforçar os votos de um futuro
ainda melhor. 2015 até pode ter apresentado grandes desafios, mas com a
força de um trabalho dedicado e muita cooperação, temos a certeza de que
2016 será de grandes vitórias.
Por acreditar em você é que a família Copercampos vem hoje lhe desejar
muita saúde, sucesso e paz.

Feliz Natal e um
próspero 2016!
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Festa da Cooperação marcou
encerramento do ano letivo do
Programa Cooperjovem em
Campos Novos
Como forma de reconhecer os alunos e professores que se destacaram no Programa Cooperjovem no ano de 2015 e agradecer ao município
de Campos Novos através da secretaria de educação, a Copercampos
realizou no dia 09 de dezembro a solenidade de encerramento das atividades do Programa Cooperjovem deste ano e a premiação aos participantes do 4º Concurso Estadual de Desenho e 9º Prêmio de Redação.
O Cooperjovem leva a cultura da cooperação nas escolas. Crianças,
jovens e educadores podem vivenciar os valores da doutrina cooperativista como: transparência, solidariedade, responsabilidade social, democracia e respeito às diferenças.
“A todos que ensinam com comprometimento e disseminam o cooperativismo entre as crianças, que são nosso futuro, o nosso muito obrigado. Que todos continuem fazendo a sua parte na construção de um
mundo melhor”, destacou o Diretor Presidente da Copercampos, Luiz
Carlos Chiocca.

Formação de multiplicadores para o
D-OLHO (5S)
Mais de 60 funcionários de diversas filiais e setores participaram do
treinamento de “Formação de multiplicadores para o D-OLHO (5S) e processos”. Foi repassado todos os conceitos da qualidade para que cada
multiplicador ensine, encoraje, dê o exemplo e monitore o cumprimento
e a implantação dos programas.
“Repassamos também o perfil do multiplicador e as atividades que ele
irá desenvolver na sua filial/setor. Vamos estar em sintonia com todos estes novos multiplicadores para que possamos colocar todas as filiais/setores em um só nível, o nível esperado por todos que é a qualidade desde
o atendimento até o produto final da Copercampos”, enfatiza Cristian
Venturin, Coordenador de Qualidade.

IV encontro estadual de
brigada de incêndio

Programa GEFAZ formou
primeira turma

O Programa de Gestão Profissional para Empresas Rurais – GEFAZ
– desenvolvido pela Copercampos realizou no dia 03 de dezembro a
formatura da primeira turma de produtores associados da cooperativa. O objetivo do programa que foi ministrado pela MPrado Consultoria
Empresarial e Syngenta, foi desenvolver a gestão das propriedades rurais através de eficientes ferramentas, para potencializar a rentabilidade
e sustentabilidade dos negócios agrícolas visando aproximação e fidelização dos associados.
Conforme o Diretor Presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca,
desenvolver a gestão das propriedades rurais dos associados da cooperativa é mais uma forma de oferecer conhecimentos para aumentar
a produtividade no campo. “Com o GEFAZ estaremos aumentando a
rentabilidade e sustentabilidade dos negócios agrícolas de nossos associados”, enfatiza Chiocca.

No último mês de novembro a Copercampos, a convite da Associação
Serrana de Brigada de Incêndio, participou do IV encontro estadual de
brigada de incêndio em Lages na Chácara da Kablin.
“Parabenizamos aos funcionários da Copercampos – Brigadistas
que dispuseram de seu tempo e empenho, onde nossa equipe UFC
- Unidos Forte em Combate – desempenhou muito bem as provas de
maneabilidade de cordas, maneabilidade de mangueiras, extinção de
fogo por extintor, extinção de fogo por mangueira e prova de atendimento de primeiros socorros, ficando sempre em quarto ou quinto
lugar nas provas”, destaca a Engenheira de Segurança do Trabalho da
Copercampos, Vanessa Marin.

Treinamento para equipes de vendas das Lojas Agropecuárias
Funcionários das equipes de vendas das Lojas Agropecuárias da
Copercampos participaram no mês de dezembro de treinamento para
capacitar e aprimorar os conhecimentos na área de atendimento aos
clientes.
Durante o encontro os participantes receberam técnicas de marketing
pessoal e orientações de uma melhor comunicação entre vendedor e
cliente.
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Filiais usam a criatividade para adequar a segurança do trabalho
Aliando a segurança do trabalho com a criatividade, os funcionários
dos Armazéns, Trevo Sul de Campos Novos e Lebon Régis atenderam a
solicitação exigida para se adequar as normas de segurança do trabalho
em manter o botijão de gás preservado e ao lado externo da cozinha.
“Solicitamos as filiais que instalassem no lado externo da cozinha o
botijão de gás e duas fizeram e usaram material reciclado da própria filial
para proteger o botijão do tempo”, ressalta a Engenheira de Segurança
do Trabalho da Copercampos, Vanessa Marin.

Campanha de arrecadação de doces para o Natal 2015
Funcionários da Manutenção da Copercampos organizaram uma campanha para arrecadação de doces e brinquedos para serem distribuídos
às crianças carentes do município de Campos Novos durante o Natal
deste ano.
A companha interna atendeu as expectativas de arrecadação e contou
com apoio do Núcleo Feminino da Copercampos e a colaboração dos
demais funcionários.
As doações de doces, brinquedos e valores em dinheiro podem ser
feitas até o dia 23 de dezembro no Departamento Operacional ou na
Manutenção Copercampos.

Novos funcionários de 01 a 11 de dezembro de 2015
Funcionários

Setor/Filial

Funcionários

Setor/Filial

Edson Tiago da Silva
Ezequiel de Souza
Francisco Taironi de Campos
Gabriel Dresch Devilla
Gilberto Bortoli
Larissa Cordeiro Matoso Meira

Supermercado – Bairro Aparecida
Indústria de Rações
Armazém – Coxilha Rica
Posto de Combustíveis
Transporte e Logística
Supermercado – Bairro Aparecida

Mateus Felipe Buzzacaro Bortoli
Nelcir Zarpelon
Patrícia Carniel Spanholi
Robson Neris da Silva
Zuleica Pacheco Goulart

Loja Agropecuária – Campos Novoss
Transporte e Logística
Armazém – São José do Ouro
Indústria de Rações
Supermercado – Bairro Aparecida

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Setor/Filial

Data

Funcionário

Setor/Filial

17/12
17/12
18/12
18/12
18/12
18/12
18/12
19/12
20/12
20/12
20/12
20/12
20/12
21/12
21/12
21/12
22/12
22/12
22/12
22/12
22/12
23/12
23/12
23/12
24/12
25/12
25/12
25/12
26/12
26/12
26/12
26/12
26/12
27/12
27/12
27/12

José Alci Borges
Vanderlei Alves Ribeiro
Claudemir Aguiar
Lucas Gregory dos Santos
Natalino Steinhauser
Roseli Maciel Neves
Valéria Lemos da Silva
Adão de Camargo
Belchior Francisco dos Santos
Domingos Marcos do Amaral
Eduardo Luiz Facin
Ingledy de Oliveira
Sidimar Pereira Barros
Alexandro Antunes dos Santos
Dionathan Alves Junho
Juliano Paim de Oliveira
Ângela Cristina Bugança
Ângelo Cesar Leite
Claudio Messias Silva
Rudimar Alves Carvalho
Tania Aparecida Assink
Alaor Elias Maciel
Alex de Campos Padilha
Paulo Rodrigo Beal
Neuza Terezinha Fialho Righes
Eneuri Natal Salvati
Eronildo Natal Correia
Pedro Raulino de Almeida
Edson José do Amaral
Eliane Bortoli Freitas
Emerson Adriano de Oliveira
Mauricio Walter
Walter Daniel Siqueira Brandão
Alessandra Ap. Fagundes Sartor
Bruno Ferreira Machado
Valdecir Araújo

Granja Ibicuí
Transporte e Logística
Posto de Combustíveis
Supermercado – Otacílio Costa
Armazém – Ituporanga
Granja dos Pinheiros
Supermercado – Otacílio Costa
Transporte e Logística
Loja Agropecuária - Barracão
UBS – Bairro Aparecida
Departamento Operacional
Supermercado – Centro
Transporte e Logística
Armazém – Anita Garibaldi
Granja Floresta
Posto de Combustíveis
Supermercado – Bairro Aparecida
UBS – Matriz
Armazém – Encruzilhada
Granja Floresta
Supermercado – Otacílio Costa
Supermercado - Centro
Armazém – Encruzilhada
CD – Bairro Aparecida
Supermercado – Bairro Aparecida
Transporte e Logística
Armazém – Campo Belo do Sul
UBS - Matriz
Armazém – Campo Belo do Sul
Supermercado - Centro
Supermercado - Centro
Armazém – Campo Belo do Sul
Transporte e Logística
Assessoria Executiva
UBS – Matriz
Granja Floresta

28/12
29/12
29/12
29/12
30/12
31/12
31/12
31/12
31/12
01/01
01/01
02/01
02/01
02/01
03/01
03/01
04/01
05/01
05/01
06/01
06/01
06/01
06/01
07/01
07/01
08/01
08/01
09/01
09/01
10/01
10/01
10/01
11/01
11/01
11/01
14/01

Claudio Batista Gomes
Ademir Barão
Jessica Aline Godinho Padilha
Reginaldo Ataliba de Oliveira
Aurélio Henrique Frizon
Claudemir Donizete de Campos
Claudemir Ferreira da Silva
Jaime de Jesus Dias
João Henrique da Rosa
Fernando Salmoria
Karine Lopes Thibes Nunes
Elson de Souza
Júlio César Antunes
Marcelo Pacheco Chaves
Patricia Zanini
Silvano Roberto
Caroline de Lima Mariano
Eduardo Anésio Jaschke
Willian Mendes Mota
Diennifer Marchioro Stefanes
Henrique Ullerich Domingues
Jayson Francisco Ribeiro
Paulo Sergio Ricardo
Carolini Aparecida Berlanda
Luis Carlos Correia Andrade
Itacir Ecco
Nilson Grassi
Claudia Salete Chagas
Cleber Zanão
Carlos Alberto Basco Junior
Giuberto Cardoso dos Passos
Sebastião Padilha dos Santos
Elias de Moraes
Leticia Favareto
Robson Rodrigo de Campos
Alziro Carneiro de Souza

Armazém – Encruzilhada
Armazém – Curitibanos
Supermercado – Otacílio Costa
Indústria de Rações
Armazém – Curitibanos
Granja Ibicuí
Armazém – Brunópolis
Loja Agropecuária - Campos Novos
Supermercado – Bairro Aparecida
UBS – BR 470
Supermercado – Centro
UBS – Matriz
Loja Agropecuária - Campos Novos
Armazém – Campo Belo do Sul
Supermercado – Otacílio Costa
UBS – Matriz
Supermercado – Centro
UBS – Bairro Aparecida
Armazém – Coxilha Rica
Supermercado – Bairro Aparecida
UBS – Matriz
CD Supermercados – Bairro Aparecida
Armazém – Ponte Serrada
Treinamentos
Armazém – Trevo Sul
CD Loja Agropecuária - Campos Novos
Granja Floresta
Granja dos Pinheiros
Suinocultura
Jurídico/ Financeiro
Posto de Combustíveis
UBS – Matriz
Armazém – Campo Belo do Sul
Supermercado – Bairro Aparecida
UBS – Bairro Aparecida
UBS – Matriz
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