Informativo Interno
Campos Novos / SC | 21 de Junho de 2012 - Edição Nº 115 | Ano IV - Copercampos

Gincana Cooperativista será realizada em Campos Novos
Os funcionários da Copercampos farão parte deste projeto

E

m comemoração ao Ano Internacional das Cooperativas,
o SESCOOP/SC realizará o projeto Gincana Cooperativa
“Por um Mundo Melhor”, que permitirá as escolas participantes
do Programa Cooperjovem experimentarem uma prática diferente das gincanas tradicionais, que são usualmente competitivas, e
realizem atividades baseadas na prática da cooperação, jogando
com o outro e não contra o outro.
A Copercampos e professores da rede Municipal de Ensino de
Campos Novos participaram da oficina de criação da gincana,
realizada nos dias 24 e 25 de maio em Florianópolis. No evento as
escolas discutiram a proposta do projeto básico, e construíram as
etapas e as sugestões das tarefas que terão como eixo principal
os 07 princípios cooperativistas.
Nesta gincana não haverá uma equipe vencedora, pois todos
sairão ganhadores ao alcançarem as metas a serem cumpridas
em cada tarefa. Desta forma, todos ganharão inclusive a comunidade local, já que várias ações da gincana, terão finalidades
sociais, tais como: arrecadação de alimentos, agasalhos, brinquedos, livros, entre outros que serão doados para instituições
beneficentes dos municípios, a serem escolhidas pelas escolas
e cooperativas.
Ao todo, o projeto será desenvolvido com o apoio de 15

cooperativas e 45 escolas da rede de ensino público municipal e
estadual, e estima-se que irá atender a mais de 20 mil pessoas
em todo o Estado.

Participantes:
Alunos do ensino fundamental (1º ao 9º ano), professores e funcionários das escolas, pais, comunidade e integrantes das cooperativas (coordenadores do programa, presidente, funcionários
e associados).
Período de realização: 1ª semana de julho à 1ª semana de setembro.
Lançamento: Semana do Dia Internacional do Cooperativismo
(02 a 07 de julho).
Desenvolvimento das atividades: 4ª semana de julho à 4ª semana de agosto.
Divulgação dos resultados: 1ª semana de setembro.
Etapas da gincana:
01) Abertura;
02) Formação das equipes;
03) Desenvolvimento das tarefas (princípios cooperativistas);
04) Premiação;
05) Encerramento.

Supermercado Copercampos premia clientes por participação em pesquisa
A Copercampos, através da gerência comercial e com apoio
da Universidade do Oeste de Santa Catarina - Unoesc realizou
entre os dias 08 e 09 de junho, uma pesquisa mercadológica no
Supermercado Copercampos.
Nos dois dias, alunos de Administração de Campos Novos aplicaram questionários de pesquisa com clientes sobre diversas atividades do supermercado e necessidades dos clientes. Ao todo,
foram aplicados 480 questionários e após participar da pesquisa,
os clientes automaticamente concorriam a sorteios de dois vales
compras no Supermercado: um no valor de R$ 600,00 (prêmio da
Copercampos) e um vale compras no valor de R$ 100,00 + cesta
(brinde da Unoesc).
O ganhador do vale compras no valor de R$ 600,00 foi Edivaldo
Nunes e a cliente Julia Mecabô Reck ganhou a cesta e um vale
compras no valor de R$ 100,00. O sorteio foi realizado no Programa “Show da Alegria” de Dionísio Carlos da Rádio Cultura de
Campos Novos. O chefe da unidade 06 – Supermercado – Moacir
Antônio Jung e o diretor da Unoesc Campos Novos José Fabrício
Melo participaram do sorteio dos brindes.
De acordo com o diretor executivo Clebi Renato Dias, identificar

oportunidades e buscar atender as necessidades dos clientes,
além de ouvir opiniões foi um objetivo da pesquisa e os resultados
auxiliarão no crescimento do Supermercado Copercampos, pois
é necessário melhorar sempre e atender aos diferentes clientes.

Nascimento

Quem sou e o que faço?

Os funcionários da Copercampos Paulo Henrique Lopes (setor comercial) e Fabiani Perdoncini Lopes (setor financeiro) estão felizes em
dobro pela chegada das primeiras duas filhas do casal. No dia 09 de
junho, Fabiani deu a luz às pequenas grandes Julia e Andressa.
A família Copercampos deseja muitas felicidades à família e muita
saúde às gêmeas. Parabéns à Fabi e ao Paulão.

Operador de máquina de secagem de cereais José Adriano Antunes

H

As gêmeas: Julia (cobertor rosa) e Andressa (cobertor lilás).

Treinamentos
Curso de Excelência no Atendimento
Dias 11 e 12 de junho – Florianópolis – SC
Participantes: Carolini Aparecida Berlanda e Ariane Ronchi
Barbarote
Seminário Atualização do ICMS
Dia 14 de junho – Chapecó – SC
Participantes: Anaide Aparecida Stefanes, Ivonete Aparecida
Fagundes Semin e Maiara Milani
Curso Configuração e solução de problemas de Identidade e
acesso no Windows Server 2008 Active Directory
Dias 16, 17 e 24 de junho – Caçador – SC
Participantes: Ângelo Ebert Locatelli, Luiz Fernando Becker e
Erasmo Carlos Toigo
Reunião Filiadas Aurora
Dia 19 de junho – Chapecó – SC
Participante: Luiz Carlos Chiocca
Convenção Bayer
Dia 19 de junho – Gramado/RS
Participante: Marcos Schlegel
Palestra Reciclagem Programa D’Olho
Dia 20 de junho – Campos Novos - SC
Participantes: Funcionários da Indústria de Rações
Visita Cooperativa Agrária
Dias 20 e 21 de junho – Guarapuava – PR
Participantes: Alessandra Aparecida Fagundes Sartor, Ademir
Carlesso, Ilceu Luiz Machado e Cláudio Hartmann
Reunião do Comitê de Multiplicadores de Sementes de Soja da
ABRASEM com a Monsanto
Dia 21 de junho – Brasília – DF
Participante: Marcos Schlegel
Visita Exposuper Feira de Produtos, Serviços e Equipamentos
para Supermercados e Convenção Catarinense de
Supermercadistas
Dias 19, 20 e 21 de junho – Joinville – SC
Participantes: Marcelo Fidêncio Cavichon e Moacir Antônio Jung

á mais de 4 anos e meio trabalhando na Unidade 47 – Trevo Sul,
José Adriano Antunes, mais conhecido como Russo, está acompanhando o crescimento da unidade de armazenagem e aproveitando
as oportunidades para também melhorar sua vida e de sua família.
Contratado como armazenista José Adriano, o Russo, se identificou
com o trabalho e buscou se especializar. Auxiliando os colegas também
na secagem de cereais, o funcionário foi promovido após oito meses de
trabalho e está até hoje desempenhando atividades como operador de
máquina de secagem de cereais.
Como a unidade 47 trabalha com soja durante todo o ano, pois conta
com uma moderna e estratégica Unidade de Tratamento de Sementes
(UTS) e também armazena sementes de soja, o funcionário afirma que
é muito especial trabalhar com a oleaginosa, pois há grande responsabilidade no trabalho. “A Copercampos é referência na produção de
sementes e nós fazemos parte deste processo na unidade. A cooperativa tem muitos diferenciais e o principal é que valoriza os funcionários
e permite o crescimento humano e social. Só temos a agradecer aos
associados e diretores por nos proporcionar este crescimento e trabalhar na Copercampos é sempre um prazer diferente”, comenta Russo.
José Adriano é casado há 10 anos com Elisiane das Graças Fracazzo
e tem duas filhas: Adrieli Sinara e Érica Stefani Antunes.

CIPA em ação!
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA da
Copercampos apresenta informações para se prevenir contra o vírus
da Gripe A. A conhecida gripe com o vírus H1N1 tem feito vitimas no
estado de Santa Catarina e por isso, alguns cuidados são necessários
para manter-se com saúde.
Você sabia?
A pedra de cânfora é utilizada para prevenir o vírus da gripe A e a
cebola tem suas propriedades para limpeza de ambientes.
Durante a gripe espanhola no começo do século passado, milhões
de pessoas morreram, mas aqueles que lidavam com os doentes raramente contraiam o vírus. É que havia uma orientação para que o
pessoal de serviço, médicos, enfermeiros, etc. usasse um saquinho
de gaze com pedras de cânfora pendurados no pescoço.
As emanações voláteis da cânfora esterilizam o ar em sua volte e
protegem as mucosas. Então, aconselha-se a fazer o mesmo. Basta
adquirir a cânfora na farmácia comum (algumas pedrinhas bastam),
confeccionar uma bolsinha de gaze e pendurar no pescoço, podendo
inclusive manter por dentro do vestuário, sem necessidade de deixar
à mostra (se bem que o ideal é manter do lado de fora).
Deve ser usado constantemente durante o contato com as pessoas. É uma boa dica para quem lida com pessoas ou trabalha em
ambiente de aglomeração, etc.
A utilização do álcool em gel também é recomendada para diminuir
as possibilidades de presença do vírus H1N1.
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Redução de custos e
reutilização de materiais

Uso do protetor auricular garante
segurança no trabalho

O

N

s funcionários da Unidade 47 – Armazéns Trevo Sul da
Copercampos estão preocupados em reduzir custos e otimizar atividades dentro da unidade que conta com uma moderna
Unidade de Tratamento de Sementes (UTS).
Um suporte para a antiga e muito funcional máquina tratamento
de sementes foi criado para atender com eficiência as exigências
do trabalho. Na fabricação do suporte, nova moega e ampliação
do elevador os funcionários Dalto Rodrigo Besen e José Adriano
Antunes reutilizaram sucatas e outros materiais que não estavam
sendo usados na filial.
De acordo com os funcionários, agora a máquina para tratar
sementes terá mais utilidade e o trabalho será mais ágil, pois a
nova caixa para armazenar a soja foi criada para trabalhar com
big bag. Com a criação, os dois funcionários ganharam elogios
dos colegas e são os novos inventores e trabalhadores preocupados com o sucesso das atividades com menores custos para
a unidade e à empresa.

José Adriano Antunes e Dalto Rodrigo Besen ao lado da máquina
para tratamento de sementes

o ambiente é comum ruídos e barulhos causados pelo funcionamento de equipamentos e ferramentas durante os processos. Em quase todos os tipos de trabalhos no chão de fábrica, o uso
de equipamentos de segurança é a garantia de proteção aos trabalhadores, especialmente os que atuam nas áreas de armazenagem
Nesse caso, o uso de protetor auricular é uma forma de garantir a
segurança física do trabalhador enquanto executa alguma função que
proporcione muito ruído.
O protetor auricular é um tipo de EPI essencial para garantir um
maior cuidado do trabalhador em relação à saúde e segurança do
trabalho. Siga algumas dicas e mantenha sua saúde em perfeitas condições. Escutar é fundamental!
-Nunca use protetor de outra pessoa;
-Não deixe exposto no pescoço enquanto não estiver em uso;
-Armazene de forma correta;
-Não leve para casa;
-Protetor auricular não é adorno, portanto nunca use como enfeite
no pescoço ou presilha da calça;
-Evite manusear com as mãos sujas;
-Troque-o sempre que necessário;
-Evite o contato com produtos químicos.
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Copercampos vence SER AJAP e está na terceira fase do Catarinense de Amadores

C

om um golaço do camisa 10, Piola, a Copercampos venceu por
1 a 0 a SER AJAP de Pinhalzinho na tarde de domingo, 17 de
junho, no Estádio Municipal Cid Caesar de Almeida Pedroso.
Com a vitória, a Copercampos passa para a 3ª fase do Campeonato
Catarinense Divisão Não-Profissional 2012 (Região Oeste) - “Taça
Copercampos” e aguarda o próximo adversário na competição.
O confronto com a SER AJAP foi difícil e a grande torcida presente
no estádio, que mesmo com chuva compareceu, vibrou e sofreu teve
no segundo tempo da partida o seu agradecimento. Em um jogo de
muita marcação e que a equipe do Técnico Coutinho não conseguia
impor seu toque de bola, as grandes oportunidades da Copercampos
saíram dos pés de Piola. O camisa 10 da cooperativa arriscava de fora
da área e levava perigo ao gol do SER AJAP. No primeiro tempo, Piola
carimbou o travessão em um belo chute e no segundo tempo a coroação de mais um bom chute veio. O armador dominou a bola e teve
espaço de avançar e mesmo de fora da grande área arriscou o chute
e acertou. A bola no canto do gol não deu chances para o goleiro do
SER AJAP e Piola saiu para o abraço com os companheiros de time.

Com o 1 a 0, a Copercampos administrou o jogo que contou mais
uma vez com uma bela exibição do goleiro Mauro que praticou lindas defesas no decorrer da partida. Agora a Copercampos aguarda
o próximo adversário no estadual que sairá do confronto entre AAPF
Palmitos e SERC Guarani de Xaxim que jogam no dia 24 de junho,
próximo domingo, em Palmitos. A terceira fase inicia no dia 01 de julho.

Piola comemora gol que garantiu a Copercampos na 3ª fase do Estadual

Programa de Integração, Segurança e Qualidade

O

setor de Recursos Humanos, através da psicóloga Neila
Marta Dutra Nunes realizou mais uma etapa do Programa
de Integração, Segurança e Qualidade. O evento realizado no dia
13 de junho no auditório do Departamento Administrativo contou
com os novos funcionários da empresa que têm mais de 800 funcionários.
O programa que faz parte dos processos estabelecidos pela norma ISO 9001 tem papel fundamental na transmissão de informações aos funcionários e através de palestras, os novos trabalhadores da Copercampos conhecem todas as atividades da empresa a
interagem com colegas de diferentes setores.
Os fundamentos e ideais que regem a cooperativa foram transmitidos no evento e ações para motivar os funcionários a trabalharem
com alegria e união fizeram parte deste Programa de Integração.

Novos funcionários de 4 a 15 de junho
Novos Funcionários

Filial

Novos Funcionários

Filial

Elinez Guarda Kunen
Felipe Varella Barboza

Posto de Combustíveis
Armazém - Bairro Aparecida

Irma Inês Moraes 		
Kristian Costa Andrade

Brunópolis
Loja Agropecuaria - Otacílio Costa

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

21/06
22/06
22/06
22/06
24/06
26/06
26/06
26/06
26/06
27/06
27/06
28/06
28/06
29/06

Funcionário

Barbara Bittencourt da Silva
Deloyr José Lopes
Valdelirio de Oliveira
Vanderlei de Souza
Gilvane Aparecida Ribeiro Pereira
Carla Calderoli
José Batista Gomes
Luís Paulo Etges
Marcos Meira de Castro
Deoclecio Tonini
Rodrigo José Moreira
Valdemir dos Santos
Wagner Ferreira ee Miranda
Fernando Socolovski

Filial

Comunicação & Marketing
Indústria de Fertilizantes
Armazém - Matriz
Armazém - Matriz
Supermercado
Loja Agropecuária - Matriz
Posto de Combustíveis
Loja Agropecuária - Fraiburgo
Armazém -Matriz
Transporte & Logística
Granja Floresta
Guarda-Mor
Financeiro - Matriz
Granja Floresta

Data
29/06
30/06
30/06
01/07
02/07
02/07
02/07
03/07
03/07
04/07
04/07
04/07
05/07

Funcionário

Paulo Junior de Moraes
José Carlos Goncalves
Luís Carlos Mendes
Benhur Cesar dos Santos
Adair Tadeu Pereira
Ivonete Aparecida Fagundes Semin
Marcelino Gomes da Silva
Everton Jean dos Santos Girardi
Luiz Miguel Fernandes da Silva
Clovis Kleinschmitt
Edimo Pereira Nunes
Regina Palavro
Nerildo Mantovani

Filial

Campo Belo do Sul
Brunópolis
Armazém - Bairro Aparecida
São José do Ouro/RS
Granja Floresta
Contabilidade - Matriz
Granja Floresta
Armazém - Barracão/RS
Indústria de Rações
Guarda-Mor
Barracão/RS
Supermercado
Granja dos Pinheiros
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