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Valeu o esforço!

Texto - Clebi

e Ivar - Diretores Executivos

COOPERATIVA BATE RECORDE EM RECEBIMENTO DE SOJA E SUPERA METAS
O resultado de um esforço conjunto não poderia ter sido melhor. A
Copercampos bateu o recorde em recebimento de soja nesta safra.
Embora as projeções já fossem bastante otimistas, foram superadas.
No total, foram recebidos 2.187.445 sacos do produto.
Com o milho, o resultado também é bastante positivo. A previsão de
recebimento foi superada em aproximadamente 100 mil sacos,
totalizando até o fechamento desta edição 2.643.843 sacos. Nem
mesmo o acirramento da concorrência e alguns problemas
climáticos interferiram no resultado de um excelente trabalho feito
por todos os departamentos da cooperativa.

Temos a obrigação de AGRADECER a todos:
Líderes: Nossos líderes, Vilibaldo e Chiocca nos estimularam e deram sempre carta branca, principalmente nas ações com
os sócios da cooperativa.
Sócios: Aumentaram sua confiança na COPERCAMPOS, incorporaram mais ainda o programa de fidelização, e entregaram
aqui o fruto da colheita.
Gerência Comercial: Toda a equipe se empenhou em agilizar e facilitar as negociações com fornecimento de subsídios e
informações aos produtores para a realização de bons negócios.
Gerência Operacional: Apesar da grande capacidade de recebimento e armazenagem da cooperativa, a correria foi grande
com unidades recebendo volumes diários acima do possível. Mas, com o empenho de todos os gerentes e colaboradores
das unidades receptoras, tudo foi resolvido e toda a ajuda possível foi dada aos sócios, principalmente no recebimento de
soja e milho fora do padrão – salvando a produção.
Gerência de Insumos: O empenho total da equipe tanto na hora de comercializar as sementes e os insumos, como de todo
o Departamento Técnico para acompanhar e receber a produção dos sócios.
Gerência Financeira: A gerência e os colaboradores do setor facilitaram as negociações, e, muitas vezes a pedido do
Gerente Comercial antecipou pagamentos e agilizou todos os processos para elevar o bom nome de excelente pagador da
nossa empresa.
Gerência Administrativa: Sempre disposta a ajudar, através dos processos contábeis e fiscais, apoio na informática, busca
de soluções para novos negócios, telefonia etc. Apoiando sempre de forma legal as operações comerciais.
Gerência Agroindustrial: Com o crescimento do segmento na cooperativa, a Indústria de Rações já é um dos maiores
clientes de milho, e num futuro próximo será o nosso maior consumidor do cereal. A gerência Agroindustrial muito colaborou
para identificar as melhores variedades para utilização na alimentação suína e será interessante para o plantio futuro.
A todos: Produtores não associados, empresas cerealistas que simpatizam, entregam e comercializam sua produção com a
COPERCAMPOS, fornecedores, transportadores que fizeram o marketing positivo da nossa empresa e ajudaram no
recebimento dos volumes conforme quadro abaixo:

Recebimento da safra de Milho e Soja 2006/2007
UNIDADE
MATRIZ
APARECIDA
ENCRUZILHADA
TREVO SUL
BRUNÓPOLIS
CURITIBANOS
GUARDA MOR
ANITA
FRAIBURGO
BARRAÇÃO
CAMPO BELO
BOM RETIRO
TOTAL

SOJA SC/60 KG
PREVISÃO RECEBIDO
%
200.000
310.465
155,23
500.000
428.954
085,78
150.000
251.826
167,88
180.000
114.688
063,72
130.000
101.820
078,32
270.000
255.650
094,69
100.000
089.090
089,09
030.000
400.000
200.000
015.000
2.175.000

030.004
366.814
225.261
012.873
2.187.445

100,01
091,70
112,63
085,82
100,57

MILHO SC/60 KG
PREVISÃO RECEBIDO
%
710.000
817.518
115,14
200.000
106.278
053,14
300.000
363.701
121,23
100.000
160.000
110.000
035.000
170.000
450.000
230.000
100.000
2.565.000

115.832
203.602
163.342
045.495
192.824
319.456
261.868
053.927
2.643.843

115,83
127,25
148,49
129,99
113,43
070,99
113,86
053,93
103,07
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Supermercado

Expansão

Promoção Um Minuto

Nova unidade

de Compras Grátis

de armazenamento

Cliente do Supermercado há mais de um ano, o
camponovense Sandro H. W. de Deus foi o sorteado na
promoção Um Minuto de Compras Grátis, realizada em
parceria entre o supermercado e a empresa Fiorello e
Pegoraro. “Achei a promoção bastante interessante e fiquei
surpreso por ser o ganhador”. Durante o minuto de
compras, Sandro acabou se tornando o centro das
atenções do supermercado.
A promoção: para participar da promoção, ao comprar
produtos Kraft/Lacta, o cliente ganhava um cupom. Todos
os cupons foram depositados em uma urna durante o
prazo da promoção que foi de 28 de junho a 10 de agosto.
O cupom ganhador foi retirado da urna por uma criança
que estava no supermercado na hora do sorteio. Todo o
processo foi devidamente acompanhado por inúmeras
pessoas para garantir transparência.

Passou a fazer parte da estrutura da Copercampos a
unidade de armazenagem de grãos Cerealista Sangali.
Localizada num terreno de 24 mil m2, a nova unidade da
Copercampos é composta por um armazém de 1500 m2,
estrutura para recebimento, padronização e secagem de
feijão e, um escritório com balança. O armazém será para
uso específico de feijão.

Granja dos Pinheiros: 1º alojamento
Parte da nova Granja dos Pinheiros começa a alojar no dia
1º de setembro. A unidade estará recebendo 851 leitoas
nesta primeira etapa. Os animais são oriundos da Granja
Otaciano, Sítio 3 da Granja Floresta. A previsão para o 1º
parto é para fevereiro de 2008 quando, deverão nascer
1.600 leitões. O setor de suinocultura tem como meta o
alojamento completo de 3.400 animais para dezembro
deste ano. Já nesta primeira etapa estão sendo gerados
32 novos empregos.

Nutricionista

Ela é a autora do nome CoperAção
A colega Priscilla Souza
da Silva é a autora do
nome do nosso
informativo interno. A
inspiração, segundo ela, é
resultado da junção de
parte do nome (Ação) de
um jornal que circulava
numa empresa em que já
trabalhou, com outro que
surgiu de sua criatividade
e que lembra a
cooperativa (Coper).
A junção das duas palavras Coper e Ação pareceu
bastante simpática para a comissão que analisou as
inúmeras sugestões que surgiram através da pesquisa
realizada. E, foi a escolhida. Valeu Priscilla, obrigada
pela colaboração.

O quadro de colaboradores da Copercampos agora passa
a contar com a colaboração de uma Nutricionista. Com a
vinda de Izabel Cristina Santos a cooperativa estará
implementando o Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT). Izabel irá atuar também na elaboração
do cardápio das refeições das Granjas e composição de
cestas básicas junto ao Supermercado.

Treinamento
Suinocultura: Os colaboradores Vilmar de Lima e Adelar
Thibes Scheleder, respectivamente responsáveis pela
Granja dos Pinheiros e Floresta, passaram recentemente
por um treinamento junto à empresa Máster Agropecuária
(Papanduva), sobre reposição no setor de gestação. A
unidade onde ambos estiveram é referência na área.
Supermercado: Rotinas Administrativas é o tema central
de uma capacitação da qual participam as duas Auxiliares
de Escritório do Supermercado Marineide Bevilaqua e Ana
Paula Borges Visoná. Composta por módulos, a
programação se estenderá por seis meses.
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Circulando
Quem sou e o que faço?

Atualize seu cadastro e ganhe pontos
Buscando manter sempre um cadastro atualizado, o
Departamento Financeiro solicita a todas as pessoas físicas e
jurídicas que mantém negócios com a cooperativa para que
se dirijam ao setor de Cadastro (Rosely) ou Depto Técnico
para fazer a atualização dos dados. Vale lembrar que ao fazer
esta atualização, as pessoas estarão automaticamente
ganhando 25 pontos em seu Cartão de Relacionamento do
Supermercado. E, por falar em Cartão de Relacionamento,
lembramos que sem a atualização do cadastro, não será
possível a troca de recompensas. Quem não retirou ainda o
seu cartão CoperClube, poderá fazê-lo no posto de
atendimento do supermercado.

Amigo Cão
Da entrega do currículo na empresa até o chamado para
que viesse a integrar a equipe passaram-se dois anos.
“Sempre tive esperança de que isso iria acontecer”, afirma
a Auxiliar de Escritório Adaiane Antunes Mendes que
trabalha na Unidade de Armazenagem Encruzilhada. Ela,
que há quatro anos deixou um emprego para estar na
Copercampos, é a responsável por procedimentos como
classificação, pesagem e emissão de notas fiscais nas
entradas e saídas de cereais.
Adaiane cursa faculdade à distância em Processos
Gerenciais e afirma que esta foi a solução encontrada para
poder conciliar trabalho e estudo já que, não teria
condições de freqüentar as aulas todas as noites em um
curso regular em períodos de safra. “Estou feliz aqui e por
aqui pretendo ficar por muito tempo”, diz ela.

Aproveite a promoção
da Loja Agropecuária Copercampos
para vacinar o seu cãozinho contra a Raiva.
Embora o mês de agosto – período tradicional de
vacinas – já esteja no final, a promoção se estenderá
no mês de setembro. Por apenas R$ cinco reais, seu
amigo cão ficará imunizado. Aproveite!

Dica
Diante do aumento no número de cheques clonados que
estão circulando na cidade, nas mais diversas empresas,
fica aqui um alerta para que todos os departamentos da
cooperativa que recebem cheques estejam atentos a
alguns detalhes. Geralmente nestes casos, os
falsificadores apagam o nome do verdadeiro dono do
cheque e o valor e inserem novos dados. Observe se não
há sinais de que algo foi rasurado. Na maioria das vezes
os cheques são repassados por terceiros, então solicite
documentos, confira nome, foto e assinatura. Não deixe de
fazer também uma conferência junto ao SPC e ao próprio
banco ao qual pertence o cheque.

Estão falando por aí
Parece que agora cheques sem assinatura também
valem....Pelo menos foi o que pensaram os Conselheiros
Fiscais que, na última semana receberam o pagamento
em cheque, porém, faltava um detalhe muito importante no
documento. Explicamos: com a saída da Jóia (que está
em férias) do caixa do departamento Financeiro, quem
assumiu a função foi o colega Wagner...Um pouco
atordoado com tantos afazeres, ele acabou esquecendo
de pedir para que os cheques fossem assinados e fez o
pagamento assim mesmo....Wagner, certamente sua
passagem pela função não será esquecida tão cedo!

Felicidades para...
Data

Colaborador

Setor

02
02
03
03
03
05
06
06
07
07
09
11
11
11
11
12
12
14
14
14

Amilton da Silva
Marcio José Cordeiro dos Santos
João Batista de Souza
João Henrique Graeff
Jocelito Mattos
Valmir Rosa Correa
Jeane de Fátima Prigol
José Adair Jentik de Jesus
Aerisson Pucci Ceregatti
Nilmar Antônio Ferreira
Ezequiel Gomes de Amorim
Candido Emiliano Pereira
Maria Denize Carniel
Maristela dos Santos
Paulo César Alves
Antônio Jucemar Paganini
Robson Vlademir Tessaro
Artemio Alves
Juacir dos Santos
Maycon Carlos Martinazzo

UBS
Armazém - Matriz
Granja Floresta
Operador Carregadeira – C.Novos
Campo Belo do Sul
Loja - Tangará
Supermercado
Posto de Combustíveis
Unidade Bairro Aparecida
Unidade Trevo Sul
Transporte – Matriz
Granja Ibicuí
Supermercado
Supermercado
Granja Floresta
Supermercado
Granja Floresta
Granja Floresta
Indústria de Rações
Supermercado
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Integração
Após a reunião mensal,
realizada na sede da
cooperativa no dia 23,
os integrantes do
Conselho Fiscal
visitaram as novas
instalações da Granja
dos Pinheiros. Aliás,
como após o 1º
Visita Conselho Fiscal alojamento a unidade
já não poderá mais
receber visitantes por
questões sanitárias, o
local está sendo
visitado também por
colaboradores da
cooperativa. A própria
empresa organiza
visitas técnicas para
Visita Colaboradores que todos possam
conhecer a nova estrutura. Lá, os visitantes recebem uma
verdadeira aula sobre suinocultura e sobre o
funcionamento da unidade. Tudo, devidamente
acompanhado por técnicos do setor.

Copercampos recebe a visita de alunos

Grãos
Abramilho: Copercampos está presente
O presidente da Copercampos Vilibaldo Schmid representou
o Núcleo Regional dos Produtores de Milho da Região
Planalto Sul e Central em encontro nacional da categoria
realizado em Brasília visando a formação da Associação
Brasileira dos Produtores de Milho (Abramilho). O que se
busca com a Associação Nacional é organizar o setor, e
orientar os produtores, buscando apoio para pesquisa,
fomento e comercialização do produto.

UBS Matriz
Um bom planejamento e uma estratégia diferenciada na
programação do tratamento de semente fizeram com que
restassem apenas três sacos se sementes tratadas na UBS
da matriz. Assim, não há desperdício nem prejuízo. No total,
foram tratados para cultura de inverno 27.955 sacos de
semente de Trigo, 305 sacos de Cevada e, 470 sacos de
Aveia.

Trigo Curitibanos
Produtores de trigo da região de Curitibanos resolveram
investir mais no plantio deste cereal neste ano. Dados da
equipe técnica da Copercampos em Curitibanos evidenciam
que o acréscimo na área plantada em 2007 foi de 120%. A
área plantada com o cereal é de dois mil hectares. Em 2006,
a área plantada ficou entre 800 e 900 hectares.

Intercâmbio
E.U.A 1

Visita alunos da 4ª e 5ª séries
do Colégio André Rebouças da Barra do Leão.

A matriz da Copercampos recebeu a visita de alunos da 4ª
e 5ª séries do Colégio André Rebouças da Barra do Leão.
Os alunos conheceram a estrutura da cooperativa e suas
áreas de atuação na manhã do último sábado, dia 25.

Alunos da Unoesc visitam a Copercampos
O supermercado
da rede foi
escolhido pelos
alunos da 4ª fase
de Administração
da Unoesc de
Campos Novos
para uma visita
Visita alunos da 4ª fase de Administração
técnica. Através da
disciplina de Administração de Materiais e Logística, eles
buscaram na unidade uma ampliação de conhecimentos.
Com isso, aliam a teoria com a prática e a promovem a
integração da universidade com a comunidade.

A convite de uma empresa parceira da cooperativa, o vicepresidente Luiz Carlos Chiocca integra uma comitiva que está
em viagem aos Estados Unidos. O roteiro inclui uma visita ao
Centro de Pesquisa da Monsanto em Bettendorf, onde
também será visitado o Terminal de Grãos no Rio Mississipi e
uma usina de produção de Etanol.
Já em Chesterfield, a comitiva irá conhecer um dos mais
modernos centros de pesquisa do mundo. Trata-se do Centro
de Pesquisas da Monsanto Chesterfield Vilage. Chiocca
retorna no próximo dia 03.

E.U.A 2
Também no dia 03, uma nova comitiva embarca aos Estados
Unidos. Fazem parte do grupo formado por cooperativistas,
diretores e associados da Copercampos. No Estado de
Indiana, o grupo irá conhecer propriedades rurais e participar
de um Dia de Campo. Visitas a Bolsa de Chicago e a
empresas fabricantes de silos também estão na
programação. Assim como, uma visita a Nasa, onde irão
conhecer foguetes, naves e cápsulas utilizadas no programa
espacial Americano. A todos uma excelente viagem!!!!
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