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Editorial CoperAção
Por Luiz Carlos Chiocca – Diretor Presidente da Copercampos
Atingir as metas estabelecidas é um dos objetivos da cooperativa, mas para que possamos
alcançar os resultados esperados, contamos com a participação e dedicação de todos os
funcionários, cada um exercendo suas determinadas funções, seja na assistência técnica,
na pesquisa, no beneficiamento das sementes, no recebimento dos grãos, no treinamento
e contratação de funcionários, no suporte das atividades, no atendimento ao cliente, no
transporte da produção, enfim, são várias atividades ligadas ao crescimento da Copercampos,
que implica diretamente em retornos aos funcionários, lucratividade aos associados, auxílio à
comunidade e desenvolvimento do município.
Nesse sentido foi lançado o Programa Inova Copercampos, onde os funcionários podem
encaminhar suas ideias e projetos de como reduzir custos e despesas dentro da cooperativa.
As ideias serão analisadas e, se derem resultados, o funcionário será recompensado.
Destacamos também nesta edição, a realização de mais um edição dos Jogos Coolímpicos,
uma iniciativa do Sescoop/SC e tem o propósito de somar características cooperativas ao
modelo já existente, que possibilitarão aos participantes vivenciarem os jogos Olímpicos com
mais alegria, satisfação, inclusão, colaboração e sucesso compartilhado.
Já com a proximidade de mais uma safra de verão, os engenheiros agrônomos e técnicos da
cooperativa, devem orientar aos produtores a ficarem atentos para programar o recebimento
de fertilizantes e a compra ou reserva de sementes de milho, soja ou feijão. Com esse
planejamento a cooperativa estará melhor preparada para oferecer o melhor atendimento
possível.
Quanto as culturas de inverno, as lavouras estão em desenvolvimento, e esperamos que
se mantenham dentro da normalidade, para que possamos atingir nossas expectativas e
garantir o sucesso também na safra de inverno.

Trabalho com empilhadeira
Por Almir Dias de Assunção – Técnico em Segurança
Trabalho com empilhadeira consiste em carregar e descarregar
mercadorias em paletes. São máquinas extremamente úteis,
mas que podem se tornar perigosas se não forem operadas por
profissionais treinados como previsto na Norma RegulamentadoraNR11. Todo trabalhador que for manusear um equipamento com força
motriz própria, como é o caso da empilhadeira, deverá realizar um
treinamento específico. Depois de considerado apto, o trabalhador
receberá um crachá contendo o nome completo.
Medidas de segurança:
•Somente trabalhadores treinados e capacitados podem
operar empilhadeiras. As empilhadeiras devem ser corretas e
adequadamente verificadas todos os dias, e caso algum problema
seja detectado, o reparo deve se imediato, jamais deixe para consertar
o problema outra hora, pois desse jeito sua vida e das outras pessoas
corre perigo;
•Fique atento à pista em que estiver operando a empilhadeira.
Preste atenção no redor, e somente manobre quando todo o
perímetro estiver no seu campo de visão;
•Sempre verifique se as buzinas, freios, pneus e todos os outros
estejam em pleno funcionamento e que não haja folgas excessivas
na correntes e comandos;
•Dirija com velocidade compatível com as condições existentes.
Não exceda a capacidade de carga da empilhadeira;
•Não leve outras pessoas na empilhadeira, não gire a empilhadeira
sobre rampas, utilize a marcha ré;
•Transporte sempre com a coluna da empilhadeira inclinada para
trás, amarre as cargas soltas para garantir estabilidade;

•Não trafegue com cargas no alto, eleve ou baixe a carga somente
com a empilhadeira parada, preste atenção aos sinais de alerta;
•Fique atento à altura de portas e do teto. Ao passar por uma porta
buzine e ande devagar para sinalizar aos outros da sua chegada. A
buzina serve para alertar sua presença, e não brinquedo para ser
utilizado para fazer graça;
•Sempre que desligar a empilhadeira e não estiver em uso não
esqueça de utilizar o freio de mão;
•Não dirija com as mãos molhadas ou oleosas, mantenha as
mãos sempre no volante. Trabalhe sempre com responsabilidade
preservando a sua vida e zelando pela dos outros.

Agenda
ENCONTRO GEFAZ – dias 18 e 19 de agosto às 08h no Auditório
da Matriz Copercampos.
REUNIÃO NÚCLEO FEMININO - INTEGRANTES BARRACÃO/
RS – dia 19 de agosto às 19h em Barracão/RS, dia 26 em Campo
Belo do Sul e dia 31 de agosto em Curitibanos.
CURSO BRIGADA DE INCÊNDIO - RECICLAGEM - TURMA 2 –
dia 22 de agosto às 08h no Auditório Matriz Copercampos.
PALESTRA GESTÃO ESTRATÉGICA – dia 22 a partir das
19h30min e dia 23 de agosto a partir das 08h00min. Local:
Biblioteca Municipal de Campos Novos.
CURSO NR 35 - TURMA 1 – dia 23 de agosto no Auditório Matriz
Copercampos.
REUNIÃO PRODUTORES DE SANANDUVA/RS – dia 24 de
agosto às 14h30min. Local Comunidade Boa Vista – Sananduva/
RS.

Quem sou e o que faço?

Dicas & Toques
Os segredos do autocontrole e
produtividade
É a inteligência emocional, principalmente atrelada ao autocontrole,
“uma habilidade que desencadeia uma produtividade massiva ao manter a pessoa focada e no caminho certo”. Ao analisar milhares de perfis,
o especialistas apontam algumas características de pessoas produtivas:
Foco nas soluções: Ao invés de fixar a mente no problema, o que
pode interferir no estado emocional, elas pensam em soluções e ações
que podem ser tomadas. Além disso, é claro que cada problema tem milhares de possibilidades, mas se preocupar com o que aconteceria caso
as decisões fossem diferentes só irá desperdiçar tempo que poderia ser
gasto nas soluções, diz o texto.
Perdoar as próprias falhas: Ao escorregar, seja na dieta, rotina de
exercícios ou produtividade no trabalho, sempre chega o arrependimento. Essas falhas são normais para quem busca alcançar um objetivo
desafiador e que o importante é não deixar o erro abalar a autoestima.
Poder do não: Uma pesquisa da Universidade da Califórnia em San
Francisco mostrou que, quanto maior a dificuldade de dizer “não”, maior
o nível de estresse e risco de depressão. Ao negar um novo compromisso de forma enfática, as pessoas se mantêm mais comprometidas com
os projetos atuais.
Não são perfeccionistas: Pessoas com alta inteligência emocional
sabem que a perfeição não existe, dizem os especialistas. Do outro lado,
perfeccionistas não conseguem alcançar seu objetivo e sentem que fracassaram naquela tarefa.
Pensamento positivo: Para impedir a mente de se distrair durante
uma tarefa, uma dica é pensar na recompensa que irá receber ao terminar o trabalho, diz o presidente.

Treinamento sobre espaço
confinado

Nome: Elídio Rogerio de Oliveira
Estado Civil: Casado
Time do coração: São Paulo
Natural: Ponte Alta
Filial: Armazém Curitibanos
Função: Operador de máquinas
Próximo passo: Seguir trabalhando na Copercampos e crescer junto
com a cooperativa.
A Copercampos: “Agradeço a cooperativa, gosto do meu trabalho,
e agradeço a Copercampos pelas oportunidades e conhecimento
adquirido, pois a Copercampos oferece oportunidades tanto na vida
pessoal quanto profissional de seus funcionários”.

A Copercampos ofereceu reciclagem e treinamento da NR-33 (Espaço
Confinado) a seus funcionários. Os encontros realizados no início do
mês de agosto ofereceram informações sobre os riscos de acidentes,
utilizando sempre os Equipamentos de Proteção.
Conforme a NR-33, espaço confinado é qualquer área ou ambiente
não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para
remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio.
Os trabalhos em áreas confinadas são uma das maiores causas de
acidentes graves em funcionários, seja por ocorrência de explosão, por
incêndio ou asfixia. Estes acidentes em muitos casos têm consequências fatais.

Comitiva de produtores do RS visitou a Copercampos
Produtores rurais da região de Lagoa Vermelha (RS) realizaram visita
técnica nas Unidades de Beneficiamento de Sementes da Copercampos
em Campos Novos nesta terça-feira (09).
A Comitiva formada por aproximadamente 25 produtores gaúchos,
buscou informações sobre o cooperativismo e as experiências relacionadas à produção de sementes, bem como, os projetos desenvolvidos
pela Copercampos.
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Programa Inova Copercampos
Com o propósito de valorizar ideias criativas, impactantes que
ofereçam bons resultados, a Copercampos lançou o Programa Inova.
“Pode participar o funcionário que tenha uma ideia inovadora ou
uma sugestão de melhoria que proporcione resultados de aumento de
faturamento ou redução de despesas para a Copercampos.

O programa estruturado em nossa cooperativa devolverá aos
funcionários um percentual do valor do benefício gerado, onde
você ajuda a Copercampos a melhorar o desempenho e ainda ser
recompensado por isso”, destaca o Coordenador de Qualidade,
Cristian Rodrigo Venturin.

Entre em contato com um dos Generais do Inova e faça parte do Exército de Inovação, ou envie sua ideia para inova@copercampos.com.br.
Sua participação é fundamental!

Coolimpiadas integram alunos do Cooperjovem em Campos Novos
Foi realizada no dia 05 de agosto Ginásio de Esportes da Escola
Santa Júlia Billiart, em Campos Novos, a abertura oficial dos Jogos
Coolímpicos. Evento alusivo às Olimpíadas que acontecem neste mês
no Brasil.
Durante a abertura do evento, o Diretor Presidente da Copercampos,
Luiz Carlos Chiocca destacou a importância da cooperação entre as
pessoas, e com os jogos do CooperJovem, as crianças podem aprender
mais sobre a cultura dos países, por exemplo. “É mais um projeto que
vai integrar as escolas participantes e promover a educação por meio do
esporte e cultura. Ficamos felizes com o entusiasmo das crianças e nós
da Copercampos, vamos sempre incentivar a cooperação entre as pessoas, porque só assim, vamos desenvolver a comunidade”, ressaltou.
Os jogos coolímpicos, possibilitam que os participantes vivenciem
os jogos com mais alegria, satisfação, inclusão, colaboração e sucesso compartilhado. Participam dos jogos em Campos Novos, as escolas
são EMEF Santa Júlia Billiart, EMEF Novos Campos, GEM Deputado
Waldemar Rupp e GEM Jardim Bela Vista.
O projeto Jogos Coolímpicos é uma iniciativa do Sescoop/SC e
em Campos Novos, reúnem as escolas participantes do Programa
Cooperjovem, sob coordenação da Copercampos e Secretaria Municipal
de Educação.

Reunião levou informações para produtores rurais no RS
A Copercampos realizou no dia 10 de
agosto encontro com produtores rurais do
município de Sananduva, Rio Grande do
Sul.
A reunião foi realizada na comunidade
São Domingos e teve o objetivo de levar ao
conhecimento dos produtores, informações
sobre a cooperativa e orientações sobre a
produção sementes, bem como, os projetos
desenvolvidos pela Copercampos.
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Encontro debateu produção de rações
de ruminantes

Funcionários do Departamento de Agroindústria e das Lojas
Copercampos de Anita Garibaldi, Campo Belo do Sul, Curitibanos,
Brunópolis, Fraiburgo, Barracão, Campos Novos (FL 23 e CD Lojas), participaram no dia 9 de agosto de encontro voltado ao processo de produção de rações de ruminantes em parceria entre a Copercampos e a
empresa Sertaneja.
“A empresa Sertaneja irá produzir as rações ruminantes (bovinos) com
a embalagem e a marca Copercampos. A qualidade da ração seguirá a
mesma, com os padrões da cooperativa, e serão comercializas ensacadas e a granel”, destaca, o Engenheiro Agrônomo da Copercampos,
Douglas Trevizan.
Na oportunidade também foi realizada a palestra em parceria com a
empresa Hypred, que abordou a importância da higiene na área de bovinocultura leiteira e apresentados os produtos que a Hypred possui para
auxiliar nesta hora.

Produção de sementes de forrageiras
no Mato Grosso do Sul

O Gerente Operacional da Copercampos, Marcos Augusto Fiori, e o
Engenheiro Agrônomo, Marcos André Paggi, visitaram na primeira semana do mês de agosto, os campos de produção de sementes de capim
Sudão, milheto, nabo forrageiro e feijão, nos estados de Mato Grosso do
Sul e Goiás.
Ao todo a Copercampos conta com uma área de 700 hectares destinados a produção de sementes de capim Sudão, 600/ha de milheto e 600/
ha de nabo forrageiro. As áreas são distribuídas nos municípios de São
Gabriel do Oeste, Campo Grande e Bandeirantes. Já nos municípios de
Cristalina e Luziânia, estado de Goiás são 250/ha destinados a produção
de sementes de feijão.
De acordo com o Engenheiro Agrônomo, Marcos André Paggi, a viagem técnica teve o objetivo de avaliar os campos de produção de sementes e o desenvolvimento produtivo das culturas.

Novos Funcionários 29 de julho a 11 de agosto
Funcionários

Setor/Filial

Funcionários

Setor/Filial

Adriele Fernandes dos Anjos
Alexandro Ribeiro de Paula
Catiussa Guzatti
Flávio Antônio Butka
Jocimar Antônio dos Santos
Jorge Luiz de Oliveira Filho
Juliana Tonini Guedes

Supermercado – Bairro Aparecida
Armazém – Sananduva
Supermercado – Bairro Aparecida
CD – Lojas
UBS – Bairro Aparecida
Armazém – Lagoa Vermelha
Loja – Campos Novos

Kettlei Faccin
Loreci Floriano Cordeiro
Luciano Neres da Silva
Luiz Carlos dos Santos
Marcelo de Rossi
Patrick Cordeiro da Silva
Ronildo Xavier de Souza

Supermercado – Centro
UBS – BR-470
Supermercado – Centro
UBS – Bairro Aparecida
Supermercado – Centro
Supermercado – Bairro Aparecida
Hipper Center

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Setor/Filial

Data

Funcionário

Setor/Filial

18/08
18/08
19/08
19/08
20/08
20/08
20/08
21/08
21/08
21/08
22/08
23/08
23/08
23/08
23/08
23/08
24/08
25/08
25/08
25/08
25/08
26/08
26/08
26/08
26/08
26/08
26/08
27/08
27/08
27/08
28/08
29/08
29/08
29/08
30/08
30/08
30/08

Diefferson de Andrade Paim
Orival Cardoso de Melo
Celso Fernandes da Silva
Marcos Antônio Girardi
Aldoir Carvalho da Silva
Paulo Cesar Lopes de Araújo
Sadi Alves de Carvalho
Carine Zanão
Gilson Alves de Ramos
Vanderlei Pereira
Fabricio Jardim Hennigen
Eronildes Kiel
Everton Luiz da Rosa
Fabiana Bento dos Santos
Getúlio Antônio Teixeira
Samantha Alessandra Fava
Thomas Almeida dos Santos
Alessandro Scheffer
Anderson de Liz de Camargo
Dionathan Felipe Tavariol Martins
Marcelo Guilherme Amancio
Ademir de Jesus Moreira
Denilso Machado Antunes
João Carlos Moraes
Keniel Pereirada Cruz
Paulo Pinto
Rosimeri Pinheiro da Silva
Edson Tiago Pinheiro
Jesiel Valdane de Souza
Juliano França Cordeiro
Nelson Carafa
Irineu Frigo
Regina de Fátima Padilha
Sebastião de Assis de Souza
Luís Fernando da Veiga
Marcos da Silva
Marcos Rupp Felicio

Supermercado – Otacílio Costa
UBS – Matriz
UBS – Matriz
Armazém – Linha Gramado
UBS – Matriz
UBS – Matriz
Faturamento
Indústria de Rações
Armazém – Brunópolis
Armazém – Campo Belo do Sul
Departamento Técnico
Armazém – Campo Belo do Sul
Supermercado – Centro
Hipper Center
Armazém – Trevo Sul
CD – Supermercados
Armazém – Monte Carlo
Ti
Granja Floresta
Ti
Granja Floresta
UBS – Matriz
UBS – Matriz
Supermercado – Bairro Aparecida
Supermercado – Otacílio Costa
Granja Ibicuí
Supermercado – Centro
Logística
UBS – Matriz
UBS – Bairro Aparecida
Controladoria
Granja Ibicuí
Posto de Combustíveis
Granja Ibicuí
Contabilidade
Posto de Combustíveis
Programa Jovem Aprendiz

30/08
31/08
31/08
31/08
31/08
01/09
01/09
02/09
02/09
02/09
02/09
02/09
02/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
04/09
04/09
05/09
05/09
06/09
06/09
06/09
06/09
06/09
06/09
06/09
07/09
07/09
07/09
07/09
07/09
07/09

Valdeni Ribeiro Luiz
Alair Melo dos Santos
Carlos Lins de Lima
José Tadeu Guzatti
Maicon Donizete Coelho
Geizi Borges Damasceno
Rozenildo Biliski dos Santos
Adilson José Pedro
Amilton da Silva
Andrei da Silva Rosa
Fernando da Silva
João Alceu Ribas
Pedro Henrique Ortiz de Castro
Denilson Gonçalves da Silva
Dionata Bernardi
Ednilson Goncalves Gomes
João Batista de Souza
Jocelito Mattos
Odair Pavan
Rodrigo Alves Moreira
Sandra Malagutti
Ismael Tessaro
Marcos Roberto de Moraes
Gustavo Berlanda
João Batista Cardoso de Melo
João Victor Pedroso Raisel
José Adair Jentik de Jesus
José Carlos Barbosa
Jovana Farias Ribeiro
Luís Carlos dos Santos
Aerisson Pucci Ceregatti
Jean Alves de Bairro
Maria Inês de Souza
Maria Luiza Pereira
Marina Floriano de Jesus
Ricardo Henrique da Silva

Granja Floresta
UBS – Bairro Aparecida
Granja dos Pinheiros
UBS – Bairro Aparecia
Supermercado – Otacílio Costa
Armazém – Campo Belo do Sul
Loja – Fraiburgo
UBS – Matriz
UBS – Matriz
UBS – Matriz
Granja Floresta
UBS – Matriz
Programa Jovem Aprendiz
Supermercado – Bairro Aparecida
Logística
UBS – Matriz
Granja – Floresta
Armazém – Campo Belo do Sul
Indústria de Rações
Supermercado – Bairro Aparecida
Armazém – Ponte Serrada
Logística
Armazém – Campo Belo do Sul
Supermercado – Bairro Aparecida
Logística
UBS – Matriz
Posto de Combustíveis
UBS – Matriz
Hipper Center
UBS – Bairro Aparecida
UBS – Bairro Aparecida
Armazém – Anita Garibaldi
UBS – Bairro Aparecida
UBS – Bairro Aparecida
Supermercado – Otacílio Costa
Armazém – Ituporanga
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