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2012: O otimismo toma
conta da empresa
Por Luiz Carlos Chiocca – Diretor Presidente da Copercampos

E

stamos iniciando o ano com boas perspectivas. Neste
ano, nós funcionários precisamos ter mais diferenciais
de atendimento para obter recordes. Em 2011, tivemos muitas
vitórias e produção histórica.
Para termos em 2012 recordes de faturamento, que trará
como consequência, recordes de salários e bonificações precisamos do comprometimento de todos os funcionários. De
nada adianta somente o gerente ou diretor se empenhar, ou
um armazenista se dedicar sozinho ao trabalho, pois a união
é a chave do sucesso e contamos com todos os funcionários
para alcançar os objetivos e metas deste ano.
Queremos mais e somos otimistas, porque temos muitas vantagens em toda a Copercampos. Os funcionários terão mais cursos
e ações para melhorar o atendimento e esperamos que todos tenham agilidade e qualidade no atendimento aos clientes e associados, pois destacando os diferenciais da empresa, novas oportunidades se disponibilizarão e mais vendas serão concretizadas.
Precisamos fazer o possível para que os associados e clientes continuem adquirindo produtos na empresa. Isso reflete
em produtividade e ao final do ano, em lucro para todos nós.
Temos muitas vantagens que precisam ser difundidas e os
funcionários são os transmissores destas informações. Cota
Capital aos associados, assistência técnica, programa de Fidelidade e bonificações precisam ser comentadas.
A aproximação com os agricultores e as novas unidades
construídas devem ser mencionadas diariamente aos associados e clientes para que todos visualizem os benefícios de
nossa empresa. Você funcionário faz parte da empresa e es-
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peramos que todos defendam e demonstrem que a cooperativa fornece suporte para que o agronegócio obtenha sucesso.
O ano terá maiores desafios e os funcionários farão com que
alegrias sejam presentes a todos os envolvidos na cooperativa. Estamos otimistas e queremos ao final do ano, comemorar
os resultados positivos pela excelência de nossas atividades.

Investimentos para o lazer dos associados

A

Associação Atlética Copercampos é palco de momentos
alegres e de confraternizações de todos os associados
com seus familiares e amigos. E para garantir mais prazer às pessoas nos ambientes, a diretoria da AACC investiu recentemente
em várias áreas.
A sede da associação recebeu uma nova pintura e a beleza
do local ficou mais visível. Além disso, três computadores foram
instalados para que os sócios possam utilizar a internet também
enquanto estão na sede da AACC de forma gratuita.
Para os amantes de sinuca obter melhores desempenhos no
esporte, a diretoria também realizou a troca dos panos de forração das três mesas, melhorando assim, a mobilidade do jogo e
proporcionando melhores resultados no jogo.

Alimentos antiestresse combatem a depressão e a ansiedade
Conheça algumas opções capazes de melhorar seu ânimo e vitalidade

M

ulheres que são mães, donas de casa e profissionais, tudo
ao mesmo tempo. Homens bem sucedidos e que praticam
esportes como atletas. Crianças que além das provas, ainda possuem muitas atividades após as aulas. Adolescentes em fase de
vestibular. Com essa vida corrida é inevitável sentir os efeitos da
pressão. No entanto, existem maneiras de amenizar estes sintomas. Que tal aliviar o stress através da alimentação? Existem alguns alimentos que podem ajudá-lo!
Alface: substâncias encontradas principalmente nos talos das
folhas como a lactucina e lactupicrina, atuam como calmantes
naturais.
Espinafre e brócolis: previnem a depressão. Contêm potássio e
ácido fólico, importantes para o bom funcionamento das células, assim como o magnésio, o fosfato e às vitaminas A e C e ao Complexo
B, que garantem o bom funcionamento do sistema nervoso.
Peixes e frutos do mar: diminuem o cansaço e a ansiedade,
pois contêm zinco e selênio, que agem diretamente no cérebro.
Cereais integrais e chocolate (com moderação) também são ótimas
fontes de zinco. O selênio também pode ser encontrado no atum
enlatado e na carne de peru.

Laranja: promove o melhor funcionamento do sistema nervoso.
É um ótimo relaxante muscular, ajuda a combater o estresse e prevenir a fadiga. A fruta é rica em vitamina C, cálcio e vitaminas do
Complexo B. A ingestão de vitamina C inibe a liberação de cortisol,
principal hormônio relacionado ao estresse no corpo.
Castanha-do-pará: melhora sintomas de depressão, auxiliando
na redução do estresse. Também é rica em selênio, um poderoso
agente antioxidante. Uma unidade ao dia já fornece a quantia diária
recomendada de 350mg.
Alimentos ricos em vitaminas do complexo B: Quando o estresse está presente, o corpo utiliza a glicose desordenadamente,
consumindo então as proteínas do músculo como fonte de energia.
O ideal então é se alimentar de alimentos ricos em carboidratos
complexos e uma dose extra de proteína magra como: leite em pó,
queijo minas, amêndoas e carne que contém vitamina B12; ovo,
leite, banana, aveia, batata, ricos em vitamina B6.
Maracujá: Ao contrário do que diz a crença popular, a fruta não
é calmante, mas sim suas folhas. As folhas contêm alcalóides e
flavonoides, substâncias depressoras do sistema nervoso central
(SNC), o conjunto do cérebro com a medula espinal, responsável
pela sensibilidade e pela consciência. Por isso, elas atuam como
analgésicos e relaxantes musculares.
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Férias do trabalho

N

ão a nada melhor e mais gratificante que tirar as merecidas
férias após um longo ano de trabalho não é mesmo? Os dias
para chegar as tão sonhadas férias são contatos um a um, e parece
uma eternidade para chegar, no entanto quando as tão
sonhadas férias chegam, nós muitas vezes parecemos
até que travamos, pois ficamos meio perdidos sem saber
o que fazer nas férias, aonde ir e com quem ir.
Por isso, a programação das suas férias é algo muito
importante, afinal caso não haja esta programação, você
corre o risco de acabar não fazendo nada em suas férias,
além é claro de ficar entediado, e correndo o risco de voltar mais
estressado para o trabalho do que quando saiu de férias.

Sendo assim, o melhor a fazer é se preparar e programas as férias,
e isso não exige muito trabalho, mas sim um pouco de disciplina.
Se você for casado (a), e sua esposa (o) também trabalha, tende
conversar com ela (ele) para tentar agendar as férias no
mesmo período.
Porém, se você é solteiro, e já tem as férias agendadas
e sabe a quantidade de dias que terá de férias, se programe o que você irá fazer durante esses dias, se irá viajar a
programação tem que ser feita com mais antecedência.
O principal motivo das férias é o descanso. Unir isso, a
atividades agradáveis e prazerosas fará você produzir muito mais e
com felicidade no retorno as suas atividades na empresa.

Plano de saúde: Se você ainda não tem, procure o RH!

O

s planos de saúde facilitam o atendimento e oferecem comodidade a todos os conveniados. Você funcionário, solteiro ou casado, que têm filhos e deseja ter um plano de saúde que
possibilite consultas médicas e descontos em exames laboratoriais
conta esta opção na empresa.
A Copercampos possui convênio com a Unimed e você pode ter
o tão desejado serviço de atendimentos de saúde.
Você sabe quais são os documentos para realização do cadastro? Após o período de experiência, todos os funcionários podem
fazer o pedido para ter a carteira da Unimed. O Pedido deve ser feito no Departamento de Recursos Humanos. De acordo com a fun-

Momentos de alegria às crianças

cionária Carolini Aparecida Berlanda, o formulário de adesão deve
ser entregue até o dia 20 de cada mês e há uma taxa de adesão é
de R$ 34,17 para cada pessoa da família. A manutenção mensal do
plano é de R$ 3,51 por pessoa.
Caso o funcionário seja casado legalmente é possível fazer o
pedido para toda a família. Se você tem união estável – sem filhos
– é necessário apresentar contrato desta união. “Quando há filhos
– união estável - não é necessário contrato desta união, sendo possível solicitar o plano para toda sua família. As taxas são cobradas
em folha de pagamento e este serviço é de extrema importância na
empresa”, destaca Carolini.

Nascimento

Funcionários do Armazém 15 recebem brindes que foram destinados a seus filhos

N

ão há nada mais bonito que o sorriso de uma criança.
E para proporcionar alegria aos filhos de funcionários, a
Associação Atlética Copercampos (AACC) realizou a Campanha
Natal Mais Feliz.
Em dezembro, os membros da Diretoria Social realizaram a
entrega dos brinquedos arrecadados em toda a cooperativa.
Funcionários das granjas e dos armazéns receberam os brindes
e fizeram a alegria de seus filhos neste momento de união, reflexão e felicidade.
A diretoria da AACC agradece a todos os funcionários que doaram brinquedos ou dinheiro para a compra dos brindes e destaca
que em 2012, mais ações solidárias serão desenvolvidas para
proporcionar momentos mais felizes para toda a comunidade
camponovense e aos seus associados.

João Pedro Rech dos Santos

O

funcionário do setor de Transportes e Logística da
Copercampos, Carlos Alberto dos Santos, o Sacristão e
sua esposa Vanderléia Rech dos Santos estão felizes com a chegada de João Pedro.
O segundo filho do casal nasceu no dia 28 de dezembro de
2011, pesando 3,690kg. Parabéns ao Carlos Alberto e a sua família
pelo nascimento do pequeno.
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Copercampos é campeã do Campeonato Municipal de Bocha

N

o dia 20 de dezembro, aconteceu na Cancha de Bocha
Mantovani, a final do Campeonato Municipal de Bocha
2011, Taça Copercampos. E a equipe que representa a cooperativa patrocinadora do evento se sagrou campeã da competição
graças ao talento e sabedoria dos 15 atletas da empresa.
O Campeonato de Bocha que iniciou em setembro contou
com a participação de equipes de todo o município de Campos
Novos. Na final, a equipe da Copercampos enfrentou a equipe do Pinheiros/Mantovani e se sagrou campeã. Já em terceiro
lugar, ficou a equipe de Bocha do Guarani e em quarto lugar a

equipe da Sitripel.
Os atletas da Copercampos que treinam na Associação Atlética
Copercampos (AACC) representam a cooperativa há muitos anos
e de acordo com o presidente da AACC Nelson Carafa (Nelsinho),
o entrosamento e o talento dos atletas de bocha está fazendo a
diferença para as conquistas nestas competições.
O Prefeito Municipal Vilibaldo Erich Schmid esteve conferindo a final do campeonato, assim como o Gerente Financeiro
da Copercampos e incentivador do esporte Ilceu Luiz Machado
(Coutinho).

Materiais escolares no Supermercado Copercampos

A

s férias estão acabando e os filhos dos
funcionários da Copercampos já se preparam para voltar aos bancos da escola, mas
antes de voltar aos estudos, todos necessitam de materiais escolares de qualidade.
No Supermercado Copercampos você pode
adquirir materiais que agradarão aos seus filhos e também ao seu bolso. O Supermercado
possui uma grande variedade de materiais escolares e para facilitar as compras, o funcionário pode parcelar em duas (2) vezes no carnê.
Visite o Supermercado e confira as opções em
Material Escolar e aos filhos dos funcionários,
um ótimo ano de conhecimentos.

Novos funcionários de 5 de dezembro a 16 de janeiro
Novos Funcionários

Filial

Novos Funcionários

Filial

Adilson Alves de Ramos
Alex Rodrigues dos Santos
Alexandre Rodrigues
Antônio Alves dos Santos
Cleomar Paim Martins
Daniela de Medeiros
Douglas Benitez Franco
Edimar Giacometti Gobetti
Edio Everson Hoffmann
Eliton Vargas		
Elizandra de Fátima Lopes Padilha
Elocir Aparecida Batista Lemos
Fernando Bueno Ribeiro

Brunópolis
Encruzilhada
Ituporanga
Brunópolis
Granja Floresta
Granja Ibicuí
Indústria de Rações
São José do Ouro
Granja dos Pinheiros
Granja dos Pinheiros
Barracão
Brunópolis
Brunópolis

Francisco Vivaldino Lopes
Indiara da Silva Morais
Itacir Pilatti 		
Jean Alves de Bairro
Joseane Luz de Oliveira
Juarez Ianoski		
Juliana Franca dos Santos
Leocir da Rosa		
Luiz Miguel Fernandes da Silva
Nilso de Sa 		
Patrícia Rafaela dos Santos
Rosália de Souza Pinto
Roseli Moreira 		

Barracão
Posto de Combustíveis
Vendas
Armazém – Anita Garibaldi
Granja Ibicuí
Supermercado
Supermercado
São José do Ouro
Indústria de Rações
Supermercado
Supermercado
Loja Agropecuária Matriz
Supermercado

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

20/01
20/01
20/01
20/01
20/01
21/01
21/01
21/01
21/01
22/01
22/01
22/01
23/01
25/01
25/01
26/01

Funcionário

Adair Lauro Machado
Dheila Bernardi
Fernando Waltrick de Almeida
Luis Alberto da Silva
Valtoir Scolaro
Adriano Redante
Genil Ferreira Pereira
Mateus Piana
Renato Mocelim
Genir de F. Ferreira dos Santos
Pedro Adão Antunes Correa
Solimar Zotti
Miguel Ferreira
Denis Vicente Telles
Elcio Antonio Boff
Celamira Ferreira Terres

Filial

Transporte e Logística
Supermercado
UBS - Matriz
Armazém - Matriz
Contabilidade
Controladoria
Guarda- Mor
Armazém - Barracão
Posto de Combustíveis
Granja Ibicuí
Campo Belo do Sul
Departamento Técnico
Indústria de Fertilizantes
Granja Floresta
Supermercado
Telefonia

Data
26/01
27/01
27/01
28/01
29/01
29/01
30/01
31/01
31/01
01/02
01/02
01/02
02/02
02/02
02/02

Funcionário

Oziel de Camargo
Gustavo Alberto Gonçalves
Paulo Sergio Guzatti
Adelino Cristiano Paulo
Thiago Varela de Moraes
Valdemir Fortes
Saulo Itamar Garipuna dos Santos
Jhonatan Miguel Pucci Oliveira
Otavio Rodrigues da Silva
Angelo Ebert Locatelli
Emanuel Todt
Francielli Fagundes
Carlos Alexandre Camargo
Elton Carlos do Amaral
Lucas Nagel Costa

Filial

Armazém Bairro Aparecida
Segurança do Trabalho
Indústria de Rações
Suinocultura
Campo Belo do Sul
Armazém - Matriz
UBS – Trevo Sul
Campo Belo do Sul
Campo Belo do Sul
SeTi
Indústria de Rações
Sistema Gestão da Qualidade
Armazém - Matriz
Campo Belo do Sul
Curitibanos – Loja Agropecuária
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