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Editorial CoperAção
Por Luiz Carlos Chiocca – Diretor Presidente da Copercampos
No próximo dia 02 de julho iremos comemorar o Dia Internacional do Cooperativismo, filosofia que tem
como base a união e o compromisso com uma sociedade mais justa, com o desenvolvimento econômico
e bem estar social. E a Copercampos vivencia este compromisso em todas as suas atividades. Cada
funcionário reconhece a importância da união, da cooperação com os colegas e dos resultados positivos
que são alcançados quando o trabalho é realizado em conjunto.
Sabemos que a Copercampos está em constante crescimento e precisamos que os funcionários estejam
capacitados e motivados a crescerem juntos com a empresa, por isso estamos investindo em novas
unidades, mas também em cursos de capacitações, para que a cooperativa tenha um crescimento linear
juntamente com seus funcionários e associados.
Destacamos nesta edição também os investimentos que são realizados pela Copercampos, pois o
crescimento e a visão de empreendedorismo motiva a busca constante da diversificação e satisfação de
seus associados e clientes.
Nesse sentido, pensando em oferecer mais conforto, comodidade e opções em produtos para seus
associados, clientes e funcionários, além de se adequar as exigências da Agência Nacional do Petróleo
(ANP), o Posto de Combustíveis Copercampos realiza importantes investimentos de aproximadamente R$
350 mil em sua estrutura, o que irá ampliar a capacidade de armazenagem de 165 mil para 180 mil litros de
combustível, além de oferecer novos produtos.
Destacamos também que a Copercampos conta agora com mais uma opção em Campos Novos para que
associados, clientes e funcionários possam adquirir produtos de qualidade em horário diferenciado. Reabriu
no dia 11 de junho, o Hipper Center Copercampos. Localizado na Rua Coronel Farrapo, centro de Campos Novos, o novo empreendimento da
cooperativa conta com restaurante de segunda a sábado, lanchonete, panificadora, hortifrúti, rotisseria, açougue e mercearia, além de carnes e
frangos assados aos domingos sob encomenda.
Desde já parabenizamos a todos pelo excelente trabalho que vem sendo realizado, e esperamos que juntos possamos continuar trabalhando
por um sistema cooperativista cada vez mais atuante, promovendo o desenvolvimento e o sucesso do cooperativismo.

Segurança, essencial para o nosso dia a dia
Por: Lucas Siqueira – Técnico de Segurança do trabalho
Qualquer trabalho, mesmo de natureza perigosa, pode ser perfeitamente executado, desde que cuidados
necessários sejam observados por todos aqueles que participam do trabalho. A observação, o conhecimento, a
identificação das causas dos acidentes: ato ou condição insegura.
As normas de segurança ou regras de segurança não foram estabelecidas para policiar e muito menos para tirar
a liberdade dos trabalhadores. Pelo contrário, o que se deseja é ajudá-los a reconhecer os riscos que porventura
existam em suas atividades e capacitá-los para realizarem as tarefas com menor possibilidade de acidentes para si
e para seus companheiros de trabalho.
É interessante lembrar que, mesmo alguém que passa muitos anos livres de qualquer acidente, basta um segundo
para que venha ser afastado do serviço em virtude de uma leve, média ou grave lesão. Muitas vezes o fator tempo é
a fração entre a vida e a morte.
LEMBRE-SE:
É preciso TEMPO para colocar um EPI, para fechar um interruptor ou uma válvula, para limpar máquinas, para pegar uma ferramenta
adequada, para desligar uma máquina/equipamento antes de dar a manutenção necessária, para arrumar devidamente uma carga, usar uma
escada correta, para limpar um óleo derramado, para TREINAR, ORIENTAR, INSTRUIR E CONSCIENTIZAR os colaboradores.
EVITAR ACIDENTES FAZ PARTE DE QUALQUER TRABALHO, SEJA ELE PERIGOSO OU NÃO.

Agenda

Quem sou e o que faço?

REUNIÃO NÚCLEO FEMININO – INTEGRANTES CAMPO BELO
DO SUL – dia 29 junho às 19h na Associação Atlética Copercampos.

Dicas & Toques
Cuidados na hora de pegar a
estrada para as festas juninas
Aproveitar com alegria as melhores festas, principalmente aquelas em
outras cidades, são necessários alguns cuidados antes e durante a viagem. A primeira orientação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é para a
verificação dos documentos do veículo, do proprietário e do condutor.
De acordo com a PRF, isso pode evitar constrangimentos. É importante
também fazer a revisão do veículo.
Mas, se você pensa que os cuidados param por aí, está enganado.
Respeitar a velocidade identificada na via, usar cinto de segurança na
frente e atrás do veículo e não consumir bebidas alcoólicas ou qualquer
substância entorpecente também estão entre as dicas.
Para a viagem de volta, vale descansar bem antes para viajar sóbrio
(para aqueles que gostam de beber), e antecipar o retorno para evitar os
horários de pique.

Nome: Adriano Polo
Estado Civil: Casado
Time do Coração: Internacional
Natural: Machadinho/RS
Função: Balanceiro
Filial: Guarda-Mor - Curitibanos
Tempo de trabalho: 5 anos e três meses
Próximo passo: “Continuar em busca de conhecimento e crescimento
na vida pessoal e profissional.”
A Copercampos: “É uma cooperativa que se destaca em relação
as outras do estado de Santa Catarina, pois sempre está em
constante crescimento e oferecendo chances e oportunidades a seus
funcionários.”

1ª Noite das Sopas da AACC
Será realizada no dia 15 de julho na Associação Atlética da
Copercampos (AACC), a 1ª Noite das Sopas. Serão servidas sopas
dos mais diversos tipos, entre elas, pinhão, agnoline de frango e de
queijo, legumes e sopa de letrinhas para crianças.
Os ingressos são limitados e comercializados pelos membros da
diretoria da AACC ao valor de R$ 18,00 até o dia 13 de julho ao meiodia.
Realização: AACC em parceria com a – ACADAV – Associação
Camponovense de Apoio aos Deficientes Audio Visuais. Participe!

Dia Internacional do Cooperativismo
Um sistema sólido, construído através
da superação coletiva. Com ações voltadas para unir e promover o desenvolvimento social, cultural e econômico; O
cooperativismo vive momentos de glória graças ao comprometimento de seus
participantes. Suas ideias são focadas
na participação democrática, solidariedade, independência e autonomia.
Nesse sentido o cooperativismo catarinense – estruturado no campo e na cidade – continua em ascensão e
cresceu 12,96% no ano passado, de acordo com a Organização das
Cooperativas do Estado de Santa Catarina (OCESC). A expressão do
setor é reconhecida nacionalmente: as 260 cooperativas catarinenses
reúnem 1,908 milhão de famílias associadas e mantêm 56.311 empregos
diretos, faturam mais de R$ 27 bilhões de reais por ano e representam
11% do PIB catarinense.
As 51 cooperativas agropecuárias representam 64% do movimento
econômico de todo o sistema cooperativista catarinense. No conjunto,
essas cooperativas mantêm um quadro social de 69.518 cooperados e
um quadro funcional de 38.076 empregados. O faturamento anual do
ramo agropecuário totalizou R$17 bilhões 276,4 milhões de reais.

Já a Copercampos destaca-se entre as cooperativas agropecuárias
de Santa Catarina, ocupando a 2ª posição em faturamento, que no último
ano foi de mais de R$ 1 bilhão. Com matriz em Campos Novos, município
reconhecido como “Celeiro Catarinense”, têm suas principais atividades
focadas na produção e comercialização de cereais, produção de sementes, venda de insumos e agroindústria e representa aproximadamente
20% na arrecadação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) do município de Campos Novos. Hoje, a Copercampos
totaliza mais de 50 unidades distribuídas em Santa Catarina e no Rio
Grande do Sul, conta com 1.410 sócios e 1.207 funcionários.
Os sete princípios do cooperativismo são as linhas orientadoras por
meio das quais as cooperativas levam os seus valores à prática. São
eles:
1º - Adesão voluntária e livre
2º - Gestão democrática
3º - Participação econômica dos membros
4º - Autonomia e independência
5º - Educação, formação e informação
6º - Intercooperação
7º - Interesse pela comunidade
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Gestão da Qualidade: : Agricultores devem estar atentos à forma correta para
devolução de embalagens de agrotóxicos
A Associação das Revendas de Agrotóxicos da Região de Campos
Novos (ARARCAM), é uma entidade sem fins lucrativos criada para gerenciar a Central de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos
situada em nosso município e atender a lei 9974/2000 que dá a responsabilidade para as revendas e cooperativas no recebimento desses resíduos. Atualmente a central recebe embalagens de defensivos agrícolas
de 25 municípios de nossa região.
Pensando nisso a ARARCAM em parceria com o setor de Gestão da
Qualidade da Copercampos, realizaram entre os dias 17 e 19 de maio
treinamentos nas filiais de Otacílio Costa, Curitibanos, Brunópolis,
Fraiburgo, Anita Garibaldi e Campo Belo do Sul capacitando os colaboradores destas unidades, para que possam informar aos agricultores sobre a forma correta para realizar a devolução dessas embalagens, assim
como o manuseio e o carregamento de cargas pelas pessoas responsáveis pelo recebimento em cada filial.
A devolução dessas embalagens é obrigatória por lei, até mesmo as
caixas de papelão devem ser destinadas para o local correto que é uma
central de recebimento de embalagens, a tríplice lavagem ou a lavagem
sob pressão no pulverizador das embalagens rígidas também é obrigação do agricultor e que o não cumprimento das mesmas pode acarretar
em autuações e multas pela fiscalização.
Apoio:
SESCOOP/SC

Sistema
Gestão da Qualidade

Integração de novos funcionários
Mais de 50 funcionários da Copercampos participaram no dia 15 de
junho do Programa de Integração, Qualidade e Segurança realizado no
Auditório da Matriz.
O programa de integração apresenta informações referentes a ações
da Copercampos, assim como as normas que devem ser seguidas dentro da empresa. Práticas organizacionais do 5S, uso adequado dos equipamentos de proteção individual - EPI, informações gerais da empresa
e fatos ligados à história da Copercampos foram alguns dos assuntos
abordados no encontro.
O treinamento que teve como objetivo apresentar a empresa aos novos colaboradores e aprimorar os conhecimentos de funcionários.

Hipper Center Copercampos um grande centro de alimentos
O crescimento da Copercampos e a visão de empreendedorismo
motiva a busca constante pela diversificação e satisfação de seus associados, funcionários e clientes. Pensando nisso a cooperativa reabriu no dia 11 de junho o Hipper Center Copercampos, ambiente amplo e completo, que atende as necessidades dos clientes, oferecendo
variedades em produtos.
De acordo com o Diretor Vice-presidente da Copercampos, Cláudio
Hartmann, o centro de alimentos oferece os melhores produtos e serviços com o atendimento padrão da Copercampos. “Temos que desta-

car que o Hipper Center oferece agilidade no atendimento, conforto nas
compras e produtos convencionais de qualidade. No entanto, não conta com entregas de compras a domicilio”, salienta Cláudio Hartmann.
O Hipper Center Copercampos está localizado na Rua Coronel
Farrapo, centro de Campos Novos, com atendimento de segunda a
sábado, das 07h30min às 21h30min e aos domingos das 07h30min às
13h.
Os funcionários da Copercampos podem realizar suas compras com
o Cartão CoperClube e utilizando vales-compras.
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Posto de combustíveis investe em mais conforto e opções para associados e clientes
Pensando em oferecer mais conforto, comodidade e opções em produtos para seus associados e clientes, além de se adequar as exigências da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o Posto de Combustíveis
Copercampos está realizando importantes investimentos de aproximadamente R$ 350 mil em sua estrutura.
“A adequação da ANP regulamenta que tanques de armazenamento
de combustível devem ser jaquetados, ou seja, com duas paredes e espaço intersticial, sendo a parede interna construída em aço-carbono e a
externa em material não metálico, com o propósito de detectar eventual
vazamento e evitar a contaminação do solo,” observa o Gerente do Posto
Copercampos, Juarez Rupp.
Segundo Juarez, com a troca dos tanques, também haverá a ampliação de armazenagem de combustíveis como, Diesel, Etanol e Gasolina.
“Aproveitamos o momento também, para ampliar a nossa capacidade
de armazenagem de 165 mil para 180 mil litros de combustível”, destaca.
Em breve o Posto Copercampos estará oferecendo a Gasolina Podium

Petrobras, considerada a melhor por possuir maior octanagem e proporcionar uma máxima limpeza do motor, menor emissão de gases poluentes e uma economia em manutenção.

Iniciam os preparativos para o 22º Dia de Campo

EDIÇÃO

Diretores e organizadores do Dia de Campo Copercampos participaram no dia 10 de junho de reunião para dar início aos preparativos para a
22ª edição do evento que será realizada nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro
de 2017.
Durante o encontro também foram apresentadas as análises de avaliação da última edição do evento e os investimentos que serão realizados no Campo Demonstrativo da Cooperativa.
Já nos próximos meses serão realizadas reuniões com as empresas
de agroquímicos e sementeiros para a comercialização dos espaços.
Participaram da reunião, o Diretor Presidente da Copercampos,
Luiz Carlos Chiocca, o Diretor Vice-presidente, Cláudio Hartmann,
o Diretor Executivo, Laerte Izaias Thibes Junior, o Consultor Técnico
Fabrício Jardim Heninng e Coordenador do Campo Demonstrativo e a
Coordenadora de Marketing e do Dia de Campo, Maria Lúcia Pauli.

Novos Funcionários de 02 a 17 de junho
Funcionários

Setor/Filial

Funcionários

Setor/Filial

Adriane Hilger
Alexandre Alves do Amaral Pereira
Anderson Lucas Tonholi
Andressa Francione dos Passos
Carlos Alberto Ramos
Cassiano Xavier de Matos
Douglas Frana
Flávio Carminatti

Supermercado - Centro
Armazém – Otacílio Costa
Hipper Center
Administrativo
Supermercado – Bairro Aparecida
Armazém – Linha Gramado/Barracão
Supermercado – Centro
Logística

Ivorni Stank Júnior
Letícia Fagundes
Maristela Aparecida Dutra
Rodrigo Ferreira
Rodrigo Kuster
Sabrina Frizon
Suelen Kervald da Silva

Granja dos Pinheiros
Laboratório de Sementes
Hipper Center
Armazém – Guarda-Mor
Armazém – Ituporanga
Armazém – Sananduva
Hipper Center

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Setor/Filial

Data

Funcionário

Setor/Filial

22/06
22/06
22/06
22/06
22/06
23/06
24/06
26/06
26/06
26/06
26/06
26/06
26/06
27/06
27/06
27/06
27/06
28/06
28/06
28/06

Ana Maria Vieira Garipuna
Francielli Aparecida Lopes Pereira
Luís Antônio Meira de Carvalho
Valdelírio de Oliveira
Vanderlei de Souza
Joilson Costa Pacheco
Rosane Matos dos Santos
Ademirdo Borges do Prado
Andreza Cordova Silveira
Carla Calderoli
Fabiana Pinheiro
Gabriel Neris da Silva
José Batista Gomes
Adelar Melo dos Santos
Aretuza dos Anjos Bueno
Deoclécio Tonini
Evandro Gomes da Luz
Fabrício Fagundes Zampieri
Marilene Boing Muniz
Wagner Ferreira de Miranda

Granja Floresta
Supermercado – Otacílio Costa
UBS – BR-470
UBS – Matriz
UBS – Matriz
Armazém – Campo Belo do Sul
Armazém – Sananduva
Armazém – Correia Pinto
Supermercado – Otacílio Costa
Loja – Campos Novos
UBS – Bairro Aparecida
Indústria de Rações
Posto de Combustíveis
Armazém – Trevo Sul
Hipper Center
Logística
Armazém - Curitibanos
Loja – Curitibanos
Supermercado – Otacílio Costa
Financeiro

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

Cintia Antunes dos Santos
Paulo Júnior de Moraes
Dionatan Rodrigues Chaves
Schaiana de Almeida Mello
Benhur Cesar dos Santos
João Felipe de Oliveira Cassan
Adair Tadeu Pereira
Antônio Ribeiro
Letícia Fagundes
Everton Jean dos Santos Girardi
Luiz Miguel Fernandes da Silva
Edimo Pereira Nunes
Edson Carlos Ribeiro Filho
Nerildo Mantovani
Alan Willian dos Santos
Joceli Palhano
José Ozório do Amaral
Lauro Santo Tomaz
Luís Felipe Amaral

Supermercado – Bairro Aparecida
Loja – Campo Belo do Sul
Granja Floresta
Hipper Center
Armazém – São José do Ouro
Supermercado – Bairro Aparecida
Granja Floresta
Armazém – Campo Belo do Sul
Laboratório de Sementes
Armazém – Linha Gramado/Barracão
Indústria de Rações
Armazém – Linha Gramado/Barracão
Armazém – Cerro Negro
Granja Floresta
Armazém – Campo Belo do Sul
Supermercado – Otacílio Costa
Logística
Granja Ibicuí
UBS – BR-470
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