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Funcionários comemoram 40 Anos
de fundação da Copercampos
U

ma data especial comemorada por todos os funcionários
da Copercampos. Durante o dia 08 de novembro, a direção
preparou bolos e refrigerantes para que todos os funcionários
cantassem os parabéns à nossa cooperativa.
Na matriz, os funcionários se reuniram no armazém 2 e jun-

tamente com a diretoria da cooperativa, prefeito de Campos
Novos Vilibaldo Erich Schmid e o deputado federal Valdir Colatto, a festa foi realizada. Fogos de artifício durante todo o dia,
transformaram aquela segunda-feira em um dia único dentro
da Copercampos.

Diretores da Copercampos, gerentes, prefeito municipal Vilibaldo Erich Schmid e deputado federal Valdir Colatto cortam bolo dos 40 anos

Funcionários do frigorífico conhecem direitos e deveres

O

s novos colegas da Copercampos, contratados para trabalhar no frigorífico tiveram dois seminários de integração durante os treinamentos que estão sendo realizados no frigorífico
da Perdigão, em Herval D’Oeste.
O presidente da Associação Atlética Copercampos (AACC) e
controler da Copercampos Nelson Carafa, psicóloga Neila Marta

Dutra Nunes e a encarregada do setor de Recursos Humanos
Vânia de Fátima Basílio participaram dos eventos com as duas
equipes formadas para os treinamentos.
Durante os encontros, os funcionários da Copercampos conheceram seus direitos trabalhistas e de uso da AACC e também
seus deveres dentro da cooperativa.

Alimentação saudável é qualidade de vida

F

azer escolhas alimentares saudáveis não é fácil. Porém, alguns
cuidados você deve tomar na hora de realizar compras e preparar os alimentos.
Nas granjas da Copercampos, a nutricionista Izabel Cristina Silva
realiza um trabalho de sensibilização e com informações simples e
funcionais, auxilia os funcionários a obter qualidade de vida através
de uma alimentação diferenciada e saudável.
Mas você também pode ter uma alimentação correta em sua casa.
A Copercampos quer que todos tenham uma alimentação rica e
saudável, que associada a práticas físicas regulares, proporcionam
saúde. Para isso, Izabel apresenta alguns fundamentos básicos
para a obtenção da qualidade nutricional. “Uma alimentação saudável deve ser colorida, variada, harmônica, acessível física e financeiramente, segura sanitariamente e principalmente saborosa”,
explica Izabel.

Treinamento
Curso Gestão Financeira para Cooperativas - Dias 10 e
11 de novembro – Florianópolis – SC - Participantes: Carine
Piroli e Fabiano Piroli.
Curso Encerramento de Balanço Ramo Agropecuário Dias 16 e 17 de novembro – Joaçaba – SC - Participantes:
Valtoir Scolaro, Sander Leonardo Martendal, Rita Canuto,
Anaide Aparecida Stefanes e Nelson Carafa.
Curso Homolognet – Projeto Educação Continuada 2010 Dia 10 de novembro – Joaçaba – SC - Participantes: Vânia de
Fátima Basílio e Renata Cristina Wagner.

Dez passos para uma alimentação saudável:
1 - Faça pelo menos três refeições (café da manhã, almoço e jantar)
e 2 lanches saudáveis por dia. (Não pule as refeições);
2 - Inclua diariamente 6 porções do grupo do cereais (arroz, milho,
trigo, pães e massas), tubérculos como as batatas ou mandioca
nas refeições. Dê preferência aos grãos integrais e aos alimentos
na sua forma mais natural;
3 - Coma diariamente pelo menos 3 porções de legumes e verduras
como parte das refeições e 3 porções ou mais de frutas nas sobremesas e lanches;
4 - Coma feijão com arroz todos os dias ou, pelo menos, cinco vezes por semana. Esse prato brasileiro é uma combinação completa
de proteínas e bom para a saúde;
5 - Consuma diariamente 3 porções de leite e derivados e 1 porção
de carnes, aves, peixes ou ovos. Retirar a gordura aparente das
carnes e a pele das aves antes da preparação torna esses alimentos mais saudáveis;
6 - Consuma, no máximo, 1 porção por dia de óleos vegetais, azeite, manteiga ou margarina;
7 - Evite refrigerantes e sucos industrializados, bolos, biscoitos doces e recheados, sobremesas e outras guloseimas como regra da
alimentação;
8 - Diminua a quantidade de sal na comida e retire o saleiro da mesa;
9 - Beba pelo menos 2 litros (6 a 8 copos) de água por dia. Dê preferência ao consumo de água nos intervalos das refeições;
10 - Torne sua vida mais saudável. Pratique pelo menos 30 minutos de
atividade física todos os dias e evite as bebidas alcoólicas e o fumo.

Datas Comemorativas
Novembro
19 • Dia da Bandeira
20 • Dia do Auditor Interno
20 • Dia Nacional da Consciência Negra
21 • Dia da Homeopatia
21 • Dia das Saudações
22 • Dia do Músico
25 • Dia Nacional do Doador de Sangue
27 • Dia do Técnico da Segurança do Trabalho
28 • Dia Mundial de Ação de Graças
Dezembro
01 • Dia Internacional da Luta contra a AIDS
01 • Dia do Imigrante
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Seminário de Integração apresenta trabalho de todas as equipes da cooperativa

Presidente Luiz Carlos Chiocca fez a abertura do evento

Funcionários da matriz e filiais participaram do Seminário de Integração

I

ntegrar os funcionários e apresentar as políticas e processos internos
para que todos os funcionários executem suas atividades de forma única foi o objetivo da direção da Copercampos, através da Assessoria da
Diretoria Executiva e setor de treinamentos na realização do Seminário
de Integração, realizado no dia 30 de outubro, no Cetrecampos – Epagri.
Além de apresentar os setores, os funcionários trocaram experiências e informações a fim de juntos dar continuidade ao crescimento e desenvolvimento da cooperativa. De acordo com a assessora da diretoria executiva Alessandra Fagundes Sartor estes
treinamentos já foram realizados há alguns anos. “Há mais de três
anos foram realizados os treinamentos e pretendemos a cada seis
meses realizar novos seminários para que os conceitos e objetivos da Copercampos sejam alcançados”, destaca Alessandra.
A direção geral, assessoria da diretoria, agroindustrial, técnica e insumos,
operacional, comercial, controladoria, frigorífico, financeira, administrativa
e filiais da Copercampos apresentaram seus trabalhos no evento.

Assessora da Diretoria Alessandra Fagundes Sartor apresentou trabalhos da área

Colégio Auxiliadora e AACC firmam parceria para desenvolver projeto de xadrez

A

Associação Atlética Copercampos (AACC) e o Colégio
Auxiliadora iniciaram o projeto de aulas de xadrez na escola
particular no dia 16 de novembro.
O convenio para disponibilizar aos interessados, aulas de
conhecimento para promoção do esporte do raciocínio lógico foi assinado no dia 09 de novembro, entre a diretora do
Colégio, Irmã Maria Floriani e o presidente da Associação
Atlética Copercampos, Nelson Carafa (Nelsinho) e contou com
a presença do professor de xadrez Jorge Futigami. De acordo
com Jorge, as aulas serão no período noturno, das 20hs às
22h30min.
Para o presidente da AACC Nelsinho Carafa, o projeto da
Escolinha de Xadrez tem muito a crescer. “Estamos ampliando o projeto e pretendemos disponibilizar a todos os interessados, aulas para conhecer e apreciar este esporte que promove o raciocínio lógico e a concentração. A Copercampos
e a associação atlética trabalham para que a nossa comunidade camponovense obtenha interação e diferentes opções
culturais e o xadrez é um esporte e uma arte já presente na
vida de muitas crianças e adultos de nosso município”, ressalta Nelsinho.
Se você pretende aprender a arte do xadrez, essa é mais uma
oportunidade. Xadrez representa conhecimento e o conhecimento é um elemento fundamental para a vida.

Colégio Auxiliadora e AACC

Presidente Nelson Carafa (Nelsinho) e encarregado da associação Ademir Alberto
Ferreira (Cebola) recebem nova mesa de tênis de mesa oficial e nova mesa de
pebolim. Diretoria da Associação Atlética Copercampos (AACC) está empenhada
em proporcionar opções de descontração, lazer e integração entre os associados.
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Beleza da Copercampos. Respeite as flores e não sente na mureta

Galhos de flores estão quebrados

Bitucas de cigarro são encontradas nos canteiros

É

primavera, época do florescimento das flores e você funcionário deve diariamente contemplar a beleza dos canteiros
da Copercampos.
Mas, muitos funcionários não estão respeitando as belas plantas
que são o cartão de visitas da cooperativa. Ao sentar na mureta dos
canteiros das flores, você funcionário está estragando as plantas,
pois ao se encostar nas flores, os galhos sensíveis se quebram.

A direção da Copercampos conta com a colaboração de todos
os funcionários para manter cada vez mais belas as floreiras.
Não sente na mureta e não jogue cigarros ou qualquer outro
objeto entre as flores.
Há duas lixeiras para que você deposite bitucas de cigarro e plásticos ou outros materiais ao lado da guarita. Faça sua parte e não
prejudique o florescimento das flores, apenas as contemple.

Novos funcionários 29/10 a 12/11
Funcionário

Filial

Funcionário

Filial

César Ricardo de Oliveira Scalsavara
Denise Varella de Oliveira
Dionata Bernardi
Fernanda Zita Scheidt da Rosa
Flávio Pratto		
Gislaine Aparecida Carneiro Bernabe
Jair Pagno		
João Paulo Rocha
Jocemar Nunes Martins
José Lucas Nunes
Juliano Henkel Krahl
Laércio Ribeiro da Silva
Laudicéia de Souza Thibes

Posto de Combustíveis
Supermercado
Transporte e Logística
Indústria de Fertilizantes
Indústria de Fertilizantes
Supermercado
Armazém matriz
Granja Ibicuí
Armazém matriz
Armazém Trevo Sul
Armazém matriz
Armazém matriz
Supermercado

Leandro de Souza
Luis Carlos Quintino
Luis Fernando da Veiga
Luis Valdeni Pedrosa Jordão
Luiz Carlos Thibes de Araújo
Mateus Piana		
Murilo José Branco de Camargo
Rael Lemos Borges
Ronaldo José Paulo
Silvio Coelli Antunes
Valdenir Júnior Catani
Frigorífico Copercampos

Armazém Trevo Sul
Loja Agropecuária Curitibanos
Administrativo matriz
Armazém matriz
Armazém matriz
Barracão
Loja Agropecuária Campos Novos
Armazém matriz
Granja dos Pinheiros
Armazém matriz
Armazém matriz
33 funcionários

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Filial

Data

Funcionário

Filial

18/11
18/11
18/11
20/11
20/11
20/11
21/11
22/11
23/11
23/11
23/11
23/11
24/11
24/11
25/11
25/11
26/11
26/11
26/11
26/11
26/11

José Carlos Paim
Nilcelia Pinto da Silva
Sidney Henrique Alves
Daniel Migliori Neves da Fontoura
Jocemar Vieira
Rosely Kath Thibes
Evandro Carabolante
Ivaneide Aparecida da Silva
Antônio Carlos dos Santos
Gislaine Aparecida Carneiro Bernabé
Jairo Palavro
Valmir Ferreira
José Gonçalves Lins
Monica Aparecida Dresch Carvalho
Andelei Gonçalves
Claiton da Silva Matos
Jeverson Sartori Pasinato
Liamara da Rosa Bergamo
Luciano Padilha Ramos
Marcos Pereira do Prado
Rosnei Alberto Soder

Granja Floresta
Frigorífico
Granja Ibicuí
Granja Floresta
Campo Belo do Sul
Financeiro - Matriz
Granja Floresta
Granja dos Pinheiros
Guarda-Mor
Supermercado
UBS – Trevo Sul
UBS - Matriz
Granja Floresta
Supermercado
Indústria de Rações
UBS - Matriz
Armazém - Curitibanos
Barracão-RS
Granja Floresta
Fraiburgo
Comercial - Matriz

26/11
27/11
27/11
27/11
27/11
27/11
27/11
27/11
27/11
28/11
28/11
28/11
29/11
29/11
30/11
1/12
1/12
2/12
2/12
2/12
2/12

Vilmar Dalmolin
Anderson Lucas Tonholi
Bruno Roberto Bet
Claudio Hartmann
Edimar Antônio de Assis
Edinei Dias Prestes
Iomara Rodrigues
Salvio Enil Machado de Oliveira
Valdenir Junior Catani
Clovir Pasinatto
Darci Rocha
Juliana Aparecida Santana
Hilton da Silva Camargo
Luiz Valmir Padilha
José Valdecir Sutil
Edson Boff
Eliseu Gonçalves
Antonio Adelir Ratico
Marcelo Henrique Petry
Neudir Sebastião dos Santos
Vagner de Lima

Granja Ibicuí
Frigorífico
Transporte e Logística
Diretor Vice-Presidente - Matriz
Granja Floresta
Armazém - Curitibanos
Granja dos Pinheiros
Transporte e Logística
Armazenista
Armazém - Curitibanos
Granja Ibicuí
Granja dos Pinheiros
Armazém – Bairro Aparecida
Granja Ibicuí
Industria de Fertilizantes
Transporte e Logística
Indústria de Rações
Setor de Vendas - Matriz
Frigorífico
Granja Floresta
Armazém - Matriz
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