Informativo Interno
Campos Novos / SC - 01 de Novembro 2007 - Edição Nº 6 - Ano I - Copercampos

Copercampos Alcança
2ª Posição Entre as Melhores

na Gestão de Pessoas
Duas notícias de grande relevância para a Copercampos
marcaram a última semana. Ambas, evidenciam o
resultado de um processo de amadurecimento da
cooperativa através de seus administradores que, estão
atentos as necessidades de mercado para torná-la uma
empresa onde a gestão de pessoas e as ações voltadas
à comunidade tenham a mesma importância que o
crescimento e a expansão de seus negócios. A diretoria
acaba de ser informada de que a cooperativa alcançou a
segunda posição na pesquisa As Melhores na Gestão
de Pessoas entre as empresas com 501 a 1000
funcionários. A pesquisa foi realizada pelo Hay Group e
seu resultado final será publicado na revista Valor
Carreira do mês de dezembro na qual será um dos
destaques. Um repórter da revista Valor Carreira estará
visitando a empresa para produzir uma reportagem
especial sobre o assunto. Em janeiro, a Copercampos

receberá um relatório detalhado do Hay Group sobre
o clima organizacional da empresa de acordo
com os dados da pesquisa, cujo questionário
foi respondido pelos próprios colaboradores.
Ações como a qualificação intensiva da
mão-de-obra dos colaboradores através
de investimentos da empresa em cursos
e treinamentos, assistência médica e
odontológica, auxílio alimentação e
bolsas de estudo, incentivo a permanência do colaborador na empresa,
sede social e excelentes condições de
trabalho são fatores que colaboraram
para o resultado desta pesquisa.

Copercampos é premiada por ações em Responsabilidade Social
O presidente da Copercampos Vilibaldo Schmid recebeu no
último dia 25, em Joinville, o certificado Excelência em
Gestão Social. A concorrida solenidade realizada na sede
da Associação Comercial e Industrial de Joinville (ACIJ)
premiou as empresas que se destacaram na 4ª Pesquisa de
Responsabilidade Social Empresarial da Região Sul na qual,
a Copercampos obteve classificação no nível mais elevado.
A cooperativa ficou entre as 24 empresas da região Sul do
Brasil que, de acordo com a revista Anuário Expressão
(julho/07) estão no nível mais alto da responsabilidade
social empresarial. De acordo com a pesquisa efetuada pela
revista, baseada em indicadores do Instituto Ethos, a
Copercampos está ao lado de empresas como Bunge,
Weg, Veja do Sul e Siemens. O cuidado em produzir de
forma sustentável em todas as suas áreas de atuação, a
distribuição dos resultados de produtividade entre os
colaboradores das granjas de suínos, a doação de
computadores para escolas públicas, auxílio aos colaboradores com bolsas de estudo em nível superior e o programa
de controle médico de saúde ocupacional foram alguns dos
fatores que fizeram com a Copercampos obtivesse este
destaque. Além, de projetos exclusivamente voltados a
comunidade como, por exemplo, doações coletivas de
sangue ao Hemosc, o projeto Dançando na Escola, através
do qual, uma professora, paga pela cooperativa, ministra
aulas de dança na escola Municipal de Ensino Fundamental
Bairro Cohab. E também a manutenção do Maestro no
Coral Municipal de Campos Novos.
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Supermercado
Capacitação já Demonstra Resultados
Partindo do princípio de que o grande diferencial entre as empresas
está nas pessoas que a compõe, a Copercampos vêm fazendo
significativos investimentos na capacitação de seus colaboradores.
Na última semana, por exemplo, encerrou mais uma capacitação
oferecida aos colaboradores do supermercado. “Percebo que estou
mais bem preparada para atender os clientes e também para manter
uma boa comunicação com meus colegas”, afirma a repositora e
também atendente da padaria
Ana Fabíula Gauer. Do
atendimento aos clientes, a
antropologia e a prevenção de
perdas e competitividade no
varejo, organização de
setores, formação de
equipes, segmentação de
mercado e o sentido do
trabalho. Todos estes temas
foram abordados pela
facilitadora Marleti Lock
durante a capacitação que
se estendeu por seis
meses, em encontros
alternados. Mais da
metade dos colaboradores
tiveram a possibilidade de
participar do treinamento e,
todos os setores foram
contemplados, do empacotador ao atendente do
açougue até o setor
administrativo. Para o
colaborador Emerson
Adriano de Oliveira que
trabalha no setor de estoque,
o curso reforçou o seu
conhecimento pessoal e ajudou a aperfeiçoar seus procedimentos
do dia-dia. Todos os participantes receberam diploma. Melhor
disposição das mercadorias, aumento do interesse dos colaboradores em conhecer mais os produtos e incentivar vendas e, colocar
novas idéias em prática. Toda a parte de bazar, por exemplo, foi
remodelada e está mais atrativa. Estas já são algumas das mudanças percebidas pelo gerente da unidade Moacir Antônio Jung.
Resultados que podem ter colaborado para que o supermercado
tenha alcançado o seu recorde de vendas no último mês. Tamanha é
a importância que a Copercampos confere a ampliação do conhecimento de seus colaboradores que, um setor específico para esta
finalidade foi implantado. A coordenação do mesmo está a cargo de
Milena Moraes da Rosa que, elabora um planejamento anual de
treinamentos contemplando todos os setores de atuação da
Copercampos.

instruções de procedimento e sobre a importância do
ICMS. “Procedimentos errados podem
gerar sérios problemas e até penalidades
para a empresa”, disse ele.
De acordo com Valtoir Scolaro responsável pela área Fiscal, “busca-se especializar os colaboradores na área do tributo
de maior importância e de competência
dos Estados e do Distrito Federal, que
hoje possui várias leis complementares,
leis e decretos estaduais, resoluções do
Senado, convênios, portarias, atos, etc.
Esta quantidade de legislação, tratandose de um único tributo, acaba onerando
os custos das empresas, visto que
muitas, sem orientações ou sem acesso à
informação, acabam pagando percentuais indevidos, ou sujeitando-se à aplicação
de multas pelo Estado.”

Novidades

Precisa-se de um berçário
Parece que a cegonha
baixou no prédio do
Departamento Técnico e
Administrativo. Na mesma
semana em que anunciamos que o Kibe o e Fábio
serão papais, outras duas
colegas do mesmo prédio
também foram surpreendidas com a feliz notícia da
chegada de um bebê.
Luciane e Vânia “são as
mais novas grávidas do
setor”. Pelas contas das
duas, os filhinhos terão
poucos dias de diferença. Não demora e Fábio, Kibe, Vânia, Luciane e
Agostinho irão reivindicar além do salário família, um berçário para o setor.
Temos novidade também em Campo Belo do Sul onde a família do
colaborador Flávio da Silva vai aumentar. A esposa Daiane Borges da Silva
está grávida de três meses.

Casório
Comemoração em dose dupla para a
colega Carla Delavy que, casou-se no dia
do seu aniversário, 25 de outubro. A
grande família Copercampos deseja
muitas felicidades ao casal Carla e Sidenir
Gavin...Que nunca falte amor, parceria,
compreensão, paz e união!!!

Entendendo melhor o ICMS
Também na última semana, duas turmas passaram por uma
capacitação sobre o ICMS. Cerca de 60 pessoas - da matriz e das
filiais - que trabalham com documentação
fiscal nos diversos ramos de atividades
econômica dentro da Copercampos,
tiveram a oportunidade de ampliar seus
conhecimentos. O Consultor Tributário
José Valério Medeiros Junior repassou
Valtoir Scolaro, responável pela área fiscal
fez a entrega de brindes ao Consultor.

AACC
Quanta mudança no bar da AACC. A reforma deixou o local muito mais
bonito e agradável.
ANTES

DEPOIS

Informativo Interno Copercampos

Agenda

Novos Colegas

Data

Local

Hora

05,06 e 07 de novembro:
Curso de Operação e
Manutenção de Máquinas
e Equipamentos de Unidades
Armazenadoras
Colaboradores na área
de armazenagem de
todas as filiais.

AACC

08 às 18 horas

Doação de Computadores
O acesso ao computador e o domínio do mesmo tornou-se algo
quase que obrigatório na atualidade. Mas, no Brasil, o número de
pessoas que consegue adquirir uma máquina está muito aquém do
desejado.Resta então – principalmente as crianças e adolescentes –
ter acesso ao mundo informatizado através da escola.
E é justamente aí que a Copercampos está dando a sua contribuição. Como a renovação das máquinas precisa ser constante,
aquelas que já não atendem a necessidade da empresa estão sendo
doadas a escolas e entidades beneficentes. As últimas beneficiadas
foram a escola Marino Pizzani de Monte Carlo com um computador,
a Associação Camponovense de Apoio aos Deficientes Auditivos e
Visuais (Acadav) com dois computadores. O coordenador do Setor
de Tecnologia e Informação Ivanor Machado (Barão) salienta que os
computadores doados estão em perfeitas condições e que, o setor
tem uma relação de entidades cadastradas para recebe-los. As
solicitações serão atendidas conforme o cronograma de troca.

Escola Marino Pizzani de Monte Carlo

Adilson José Pedro
Cleiton Trevisan
Cristiane Fortes
Elci da Cunha
Gilmar Gonçalves Walter
Hanelize Poltronieri
Jocimara de Lima
Marcelio da Silva
Norberto Machado Almeida

Armazenista
Armazenista
Suinocultura
Armazenista
Armazenista
Frentista
Suinocultura
Armazenista
Armazenista

Esporte
Sucesso de público, animação total na torcida, presença de
autoridades, entre elas prefeitos, e uma bela partida entre as equipes
finalistas. Assim foi a final da Copa Copercampos que aconteceu
no dia 20 de outubro na Baixada
Rubra no município de Ouro. Em
campo, os times Arabutã
Futebol Clube de Capinzal e
Herval D' Oeste Esporte Clube.
Em um jogo equilibrado, o
Arabutã venceu a equipe de
Herval D' Oeste por 1 a 0 e levou
o título de campeão da Copa
Copercampos 2007. Esta foi a
primeira vez que a Copercampos
patrocinou o campeonato da Liga
Esportiva Oeste Catarinense Leoc – que contou com a
participação de 11 times
representando municípios da
região. A avaliação do gerente
Financeiro Financeiro Coutinho
sobre o incentivo da
Copercampos junto a Leoc é
bastante positiva. Coutinho,
que acompanhou o processo
de parceria e esteve presente
na final, recebeu inúmeros
agradecimentos e elogios
pela iniciativa da
Copercampos em valorizar o esporte
amador e garantir a continuidade do campeonato que, depende
sempre de patrocinadores. O presidente da Leoc Jair Júlio Dariva fez
um agradecimento emocionado a Copercampos pelo patrocínio.
“Cabe-nos o gesto do agradecimento e a certeza de que sempre
estaremos devendo algo à Copercampos”, afirmou.

Estão falando por aí

Acadav

Matriz
Matriz
Granja Ibicuí
Matriz
Matriz
Posto de Combustíveis
Granja Ibicuí
Matriz
Matriz

Vejam só o que é um funcionário
aplicado. O Jucão, enquanto
descansa carrega pedra, ou melhor,
terra. Encarregado do Armazém 15,
ele foi flagrado dia destes dando
uma contribuição na obra de
ampliação do Armazém de
fertilizantes. E a galera no fundão
só conferindo se o serviço ia ser
bem feito. Será que o Jucão vai
querer um adicional de função???
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Circulando
Quem sou e o que faço?
“Devagar se vai ao longe”, já diz o
antigo provérbio que se encaixa
direitinho na trajetória do
colaborador Fabiano Piroli junto a
Copercampos. Aos 17 anos ele foi
contratado para trabalhar na
padaria do Supermercado. Lá
mesmo, começou a galgar novas
funções. Passou para o controle
de estoque e depois para o caixa.
Como o movimento na época não
era tão intenso quanto hoje,
quando tinha folga no caixa
ajudava a fazer de tudo um
pouco, desde a descarga de
mercadorias até a entrega de
compras em residências. Sua
dedicação e a seriedade com
que conduzia o trabalho
garantiu uma nova função em
outro departamento. Passou

então para o setor de Cadastro/Crédito e Cobrança.
Durante estes anos todos, deu continuidade aos estudos.
Formou-se em Administração de Empresas e já concluiu
uma Pós-graduação em Sistemas de Informação e Gestão
Financeira. “O apoio financeiro da cooperativa para os
estudos sempre foi muito importante”, lembra ele.
Há cerca de cinco anos, teve uma nova promoção e foi
designado para a Tesouraria, para o setor de contas a
pagar, por onde passam todas as contas a serem pagas
pela cooperativa. Mas, o fato de ter se tornado um
colaborador da Copercampos não foi mera coincidência.
Ele confessa que quando criança olhava para o andar
superior do Supermercado – onde fica o setor
administrativo - e pensava: “um dia ainda vou trabalhar
lá”, e o sonho de infância tornou-se realidade.
Para o futuro Fabiano pretende fazer um curso de inglês,
quem sabe conquistar uma nova função no trabalho e,
seguir a vida feliz ao lado da esposa Ana Paula e dos
filhos Anselmo e Fabiana. Ah, vale lembrar que Fabiano
fez aniversário na última terça-feira, dia 30 e ainda está
aceitando presentes, mesmo que atrasado.

Parabéns a todos e
Felicidades para...
Data

Colaborador

Setor

Data

Colaborador

Setor

02

Alfonso Ritter

Armazém - Matriz

06

Ivar Antônio Machado

Diretor Executivo

02

Angelino Rodrigues

Supermercado

07

Eliane Carniel França

Setor de Cadastro

02

Antônio Orli Rosa

Industria de Rações

07

Fabio Junior Titon

Granja Floresta

02

Claudiomar Nicolau Alves da Silva

Granja Floresta

08

Bruno Colombelli

Armazém – Barracão

02

Fernando dos Santos Emerim

Armazém – Anita Garibaldi

10

Abel da Silva Soares

Granja do Ibibuí

02

Valmor Heller da Costa

Indústria de Rações

12

Fabiano de Oliveira

Jardineiro - Matriz

03

Agostinho de Souza

Contabilidade

12

Juliana Terezinha Zanatta

Supermercado

03

José Santana do Aguiar

Armazém - Matriz

12

Rogério Pacheco

Granja do Ibicuí

03

Marciano Martello

Dep. Suinocultura

13

Antônio Adelar Almeida

Armazém – Trevo Sul – CN

04

Ivan Besen

Granja dos Pinheiros

14

Jonil Rodrigues

Reflorestamento

05

Carolina Durigon Sutil

Loja Agropecuária – Matriz

14

Luiz Antônio Inácio

Armazém - Matriz

05

Cláudio Adriano de Oliveira

Granja Floresta

14

Osni Antônio Vezaro

Granja Floresta

05

Erasmo Carlos Toigo

Setor de Informação

15

Alexandra Thalize Candeia

Supermercado

05

Joaquim Padilha dos Santos

Armazém -

15

Gevson Batista Ferreira

Armazém – Bairro Aparecida – CN

05

Laurindo da Silva

Granja Floresta

15

Vilson Antônio Lazzarini

Armazém - Matriz
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