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Mensagem do Presidente

A

mensagem é um execelente veículo de comunicação. Seja verbal ou escrita, tem grande valor no relacionamento
entre pessoas. Ela tem um objetivo e um destinatário. Com a implantação do CoperAção estamos voltando a nos
comunicar. Mas, o objetivo só será atingido se todos participarem ativamente deste processo.
Naturalmente esta não será a única forma de divulgar nossos planos e ações mas é, uma maneira de todos terem acesso a
informação e ao conhecimento simultaneamente. A diversidade do conteúdo dependerá de cada um de nós.
Não temos outro objetivo senão nos aproximar ainda mais de nossos colaboradores. Uma sinergia de mão dupla. Em poucas
palavras esperamos a participação de todos e desejamos sucesso pleno ao retorno deste tão esperado veículo de
comunicação direcionado aos colaboradores da Copercampos.
Vilibaldo Erich Schmid - Presidente

Aperfeiçoamento
Suínos
Manejo de suínos é o eixo central de um treinamento que
o departamento de suinocultura em parceria com o Senai
está promovendo para capacitar os colaboradores que irão
atuar na nova Granja dos Pinheiros, cuja obra está em fase
final. O treinamento vai se estender por dois meses e, as
pessoas que melhor se identificarem com a atividade serão
contratadas.

Supermercado

Segurança
Durante todo o mês de agosto a equipe de segurança no
trabalho estará fazendo um treinamento sobre a Norma
Regulamentadora 33. A NR 33 trata da segurança de
pessoas que têm acesso a espaço confinado, ou seja,
locais com apenas uma entrada e uma saída (silos, poço
de elevador, etc). No treinamento estão sendo abordadas
as principais medidas de segurança para evitar acidentes.

RH
A equipe do departamento de recursos humanos acaba de
retornar de um treinamento realizado no município de
Treze Tílias envolvendo o setor de RH de todas as
cooperativas do sistema Ocesc. A capacitação aconteceu
nos dias 08,09 e 10 deste mês.

Programe-se SIPAT
Apresentações culturais, dinâmicas de grupo e premiações
vão fazer da Semana Interna de Prevenção de Acidente –
Sipat – cuja programação está sendo cuidadosamente
preparada por um grupo de colaboradores que promete
para este ano atividades instrutivas diferenciadas. As
atividades estarão acontecendo entre os dias 17 e 21 de
setembro. Participe!

Q

uanto mais preparado estiver o colaborador,
melhor será o resultado do seu trabalho. Partindo
desta filosofia a Copercampos está oferecendo
um treinamento para os colaboradores do supermercado.
O atendimento ao público é o foco central, mas, assuntos
como comportamento do consumidor, formação de
equipe, organização de setores e a visão que o
consumidor têm do supermercado também fazem parte
da programação. 44 colaboradores participam da
capacitação. Funcionários do açougue também
passaram por um curso no mês de julho sobre cortes e
desossa de carnes.
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Benefícios

Expanção

Formação profissional

Granja dos Pinheiros

S

e você está pensando em fazer algum curso de
formação profissional, a hora é agora. A
Copercampos acaba de firmar uma parceria com a
Microlins – Escola Especializada em Cursos de Formação
Profissional. Através desta parceria colaboradores da
cooperativa e dependentes terão descontos especiais.
Entre as opções de cursos há informática básica e
avançada, auto cad, web designer, vendas, telefonia e
recepção, etc. Maiores informações com Margarida ou
Milena.

CoperClube

A

Copercampos acaba
de lançar o cartão
CoperClube com o
qual você poderá fazer suas
compras no Supermercado
da Copercampos. A cada
compra você estará
acumulando pontos que,
serão trocados por vale
compras ou mercadorias do catálogo de recompensas. Os
colaboradores continuarão fazendo suas compras utilizando
a forma de adiantamento ou Carnê, e para somar os pontos
deverão apresentar o Cartão CoperClube. Usufrua desta
vantagem. O cartão CoperClube é um cartão de
relacionamento do Supermercado, portanto todo o cliente
que fizer suas compras poderá adquiri-lo, e acumular os
pontos para trocar por recompensas. Divulgue aos seus
amigos, vizinhos, parentes, etc. Para aderir ao Programa é
só ir ao Supermercado e dirigir-se ao posto de atendimento
CoperClube e fazer seu cadastro.

Loja

A

proveite as facilidades que as lojas da rede
Copercampos oferecem para os funcionários do
grupo. A promoção do momento é a Botina Batistão,
além do preço especial, o pagamento ainda pode ser
parcelado em 30/60/e 90 dias. Em promoção também
fogareiro Papa Léguas, com desconto de 3% e pagamento
somente para dia 10 de outubro.

Posto

V

ale lembrar que ao abastecer no Posto Copercampos,
além de ter uma garantia de qualidade do
combustível, funcionários da cooperativa ganham
uma lavação mensal gratuita. Aproveite!
O nome que o Informativo Interno da Copercampos
recebeu - CoperAção, foi sugerido por um
colaborador (a) nas pesquisas realizadas. Estamos
tentando identificar quem foi a pessoa que sugeriu
este nome....Por favor, se você é o autor do nome,
identifique-se no setor de comunicação..Mas, atenção
este nome foi sugerido por apenas uma pessoa,
portanto sejam sinceros!!!

Fase de conclusão a nova Granja dos Pinheiros

Está em fase de conclusão a Granja dos Pinheiros. A
nova granja com capacidade para alojamento de 3.400
matrizes, terá suas unidades equipadas com os mais
modernos sistemas de alimentação e tratamento de
dejetos de suínos. A previsão é que a unidade entre em
funcionamento no mês de setembro. O conforto e a
segurança dos funcionários também foram bem
planejados.

Filial de Encruzilhada
- Investimentos significativos irão possibilitar que a
capacidade de recebimento de cereais na unidade de
Encruzilhada passe de 47 toneladas/hora para 180
toneladas/hora. A obra já foi iniciada e, de acordo com o
gerente Operacional Marcos Fiori, a previsão de conclusão
é para o mês de outubro. A mudança irá agilizar a entrega
dos cereais na unidade evitando filas e transtornos para os
produtores.
- A capacidade de armazenamento de cereais da unidade
também será ampliada. A construção de um novo silo com
capacidade de armazenagem de 100 mil sacas irá facilitar
a entrega de grãos produzidos principalmente na região de
Capinzal e Zortéa. O investimento na obra é de
aproximadamente Um milhão e duzentos mil reais.

Arquivo morto
Já está em andamento a obra da
nova unidade destinada ao
arquivo morto da cooperativa. A
área tem 280 m2 e fica anexa ao
armazém 15, ao lado da AACC.

Logística
Devido ao crescimento acelerado da cooperativa, algumas
mudanças estão ocorrendo para acompanhar as
necessidades. Está sendo implantado um setor específico
de logística o qual irá gerenciar toda a parte de
transportes. O novo setor ficará anexo ao posto de
combustível, cujo espaço passa por reformas. A
coordenação ficará a cargo do colega Walter Brandão
(Jaú).
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Espaço AACC

Setor Financeiro

Fecoop

Pagamentos

Muda Procedimentos
Para um melhor andamento das atividades, o setor
Financeiro adotou novas medidas. Pagamentos em
cheque passaram a ser feitos somente as terças e sextasfeiras. E, o horário de funcionamento do caixa passou a
ser das 8h as 12h e das 13he 30min as 17h. Já os
pagamentos via depósito em conta corrente são efetuados
diariamente.

Carteira Rural
Uma boa notícia para associados interessados em realizar
financiamento em instituições financeiras via Carteira Rural.
A taxa de juro anual que era de 8, 75% caiu para 6,75%.

Torneio classificatório para a Fecoop

Fique Atento

Pra não fazer feio nas competições esportivas da Festa do
Cooperativismo Catarinense – Fecoop - que acontecerá em
Joaçaba em setembro, os atletas da Copercampos já
começaram um treino intensivo na Associação Atlética
Copercampos. Num fim de semana recente, eles tiveram a
“difícil” missão de participar de um torneio de truco, canastra
e general. Outros torneios estão sendo realizados antes da
competição. Tudo em nome de uma classificação! E que
venham os adversários.

Salário família

Música e Confraternização

Fecoagro

Foi um verdadeiro sucesso as duas edições já realizadas
de som ao vivo no bar na AACC. A iniciativa da atual
diretoria surgiu com o objetivo de promover uma
confraternização entre os funcionários e movimentar o
espaço da AACC. Neste mês de agosto acontece a 3ª
noite de som ao vivo. O presidente Nelson Carafa avisa
que mais novidades irão surgir nos próximos meses.
Aguardem!

Está em andamento o processo de desfiliação da
Copercampos junto ao setor de fertilizantes da Fecoagro.
A Copercampos era sócia apenas na fábrica de fertilizantes
e teve sucessivos prejuízos.

Capacitando o Associado
Associados do município de Brunópolis e da comunidade
de Barra do Leão (Campos Novos) são os primeiros
beneficiados com o curso De Olho na Qualidade Total
Rural. A programação que é dividida em seis módulos tem
ênfase na organização e higiene da propriedade. Cada
grupo é composto por 18 famílias e os encontros
acontecem a cada 15 dias. O curso é gratuito para os
associados e financiado pela Copercampos em parceria
com demais entidades do setor.

O departamento de RH alerta para os colaboradores que
recebem salário família para a apresentação da
documentação necessária. Para os filhos com idade até
cinco anos, deve ser apresentada a carteira de vacinação.
Acima de cinco anos, deve ser apresentado um atestado
de freqüência da escola que a criança freqüenta. Quem
não apresentar esta documentação terá o pagamento do
salário família suspenso.

Felicidades para...
Data

Colaborador

Setor

18
18
19
19
20
20
21
21
22
23
23
25
28
29
29
29
29
29
31

Clodimar Mascarelo
Rodrigo Tagliari
Celso Fernandes da Silva
João Edson Fogaça
Paulo César Lopes de Araújo
Sadi Alves de Carvalho
Clovis Daniel Bazzo
Gilson Alves Ramos
Fabrício Jardim Hennigen
Getúlio Antônio Teixeira
Samantha Alessandra Fava Cordeiro
Alessandro Scheiffer
Nelson Carafa
Diomar dos Santos
Irineu Frigo
Itamira Miguelina Kuz de Melo
Marciano Luvison Dal Cortivo
Regina de Fátima Padilha
José Tadeu Guzzatti

Granja Erval Velho
Loja Curitibanos
UBS
Campo Demonstrativo
UBS
Vendas - Matriz
Granja Floresta
Brunópolis
Dep. Técnico
Granja Ibicuí
Supermercado
Tecnologia da Informação
Contabilidade
Brunópolis
Granja Ibcuí
Supermercado
Armazém – Campos Novos
Posto de Combustíveis
Unidade Bairro Aparecida
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Manejo Ambiental

Circulando - Quem sou e o que faço

B

O CoperAção trará a cada edição uma apresentação
dos colaboradores que fazem o sucesso da
Copercampos. A idéia é fazer com que todos conheçam
melhor seus colegas e quais são suas funções. Neste
1º número, começamos pelo posto de combustíveis.

Rações

Atender os clientes com
alegria e otimismo. Esta é a
receita de sucesso de Lauro
Rosa que, há dez anos
trabalha como frentista no
posto da Copercampos. Ao
abastecer os veículos, ele
dá uma atenção especial a
outros itens do carro como
por exemplo, água, óleo,
fluido de freio e filtro de ar.
“Aqui fiz muitos amigos,
tanto colegas de trabalho
como clientes e, garanto,
meu desejo é continuar aqui
até me aposentar”, diz ele.
Muito bem Lauro, a
Copercampos espera que
sua aposentadoria demore a chegar e que você possa
continuar por muito tempo oferecendo bom atendimento
aos clientes e transmitindo essa alegria de viver.

uscando incentivar o associado que
está fazendo investimentos para se
adequar as exigências das leis
ambientais, foi implantada a 1ª avaliação de Eficiência em
Manejo Ambiental. A iniciativa do departamento de
Agroindústria consiste em fazer vistorias nas propriedades
de produtores de suínos (terminadores) para avaliar por
exemplo, o manejo e sistema de armazenamento e/ou
tratamento de dejetos, condições e manejo de
compostagem, organização e limpeza da propriedade,
cuidados com área de preservação permanente e reserva
legal, uso correto e preservação da água. Cada
propriedade irá receber uma pontuação e, os melhores
colocados serão premiados.

A Indústria de Rações está passando
por reformulação completa. Tudo
para garantir melhor qualidade na
fabricação do produto e melhores
condições de trabalho para os
funcionários. O processo iniciado em
abril só deve ser concluído no final
deste ano. A produção atual da
indústria é de 6. 500 toneladas/mês.

UBS e Unidade de Defensivos

Dica

A Unidade de Beneficiamento de Sementes já está
recebendo algumas variedades de sementes de milho e
herbicidas para a safra 2007/2008.

governo federal tenta aprovar a prorrogação da
CPMF, imposto criado a cerca de 11 anos em
caráter provisório cujos recursos “deveriam” ser
destinados ao Fundo Nacional de Saúde. Você pode
colaborar para evitar que o governo consiga aprovar este
absurdo que é a continuidade da CPMF. Entre no site
www.xocpmf.com.br e inclua seu nome no abaixo
assinado. Você também pode enviar e-mail para
deputados e senadores pedindo que os mesmos votem
contra este projeto. Utilize dos recursos que você tem para
acabar com mais este imposto que rende milhões ao
governo federal e cujos recursos ninguém sabe ao certo
onde vão parar. Exerça sua cidadania!

Agenda
Datas para Treinamentos

Local

Hora

21 e 22 de agosto: Continuação do treinamento
oferecido aos colaboradores do supermercado.
Módulo 4.

AACC

8h as 18h.

29 de agosto: Treinamento sobre Desenvolvimento
de Liderança para encarregados de setor da
suinocultura / 1º grupo.

AACC

8h as 18h.

05 de setembro: Treinamento sobre
Desenvolvimento de Liderança para encarregados
de setor da suinocultura / 2º grupo.

AACC

Faça sua Pergunta
8h as 18h.

Estão Falando por aí...

O

O

colega Rodrigo do departamento técnico foi
flagrado por “algumas vezes” usando o banheiro
feminino. Tudo bem que os dois banheiros do setor
(masculino e feminino) ficam bem próximos, mas, estão
devidamente identificados. Seria talvez a solução a troca
da identificação da porta do banheiro por uma maior e
mais colorida ou uma substituição no grau das lentes de
seu óculos? Caso ele insista em continuar utilizando o
banheiro feminino as mulheres pedem a Rodrigo que faça
a gentileza de trancar a porta para evitar um flagra ainda
mais “comprometedor”.....

Estamos abrindo um espaço para que você possa, através
deste informativo, fazer a sua pergunta ao presidente, vicepresidente, diretores ou mesmo qualquer outro colega de
trabalho. Iremos em busca da resposta e ela será
apresentada aqui mesmo neste espaço.
Faça sua pergunta, diga a quem ela é direcionada e envie
para: comunicacao@copercampos.com.br
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