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FELIZ ANIVERSÁRIO!
COPERCAMPOS 37 ANOS

Como forma de prestar um reconhecimento àqueles que
colaboraram no desenvolvimento da cooperativa, a
Diretoria da Copercampos homenageou os ex-presidentes
com a entrega do Certificado Mérito Cooperativo no último
dia 08 de novembro em um jantar que marcou o aniversário de 37 anos da Cooperativa Regional Agropecuária de
Campos Novos - Copercampos. O objetivo foi ressaltar a
colaboração de cada um na trajetória de sucesso da
empresa que hoje é referência entre as cooperativas
agrícolas não apenas em Santa Catarina, mas também no
país.
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A data de fundação da cooperativa, 08 de novembro,
também foi comemorada pelos funcionários. A comemoração teve direito a Parabéns e a bolo partilhado por
todos os colaboradores. A data foi comemorada na
matriz e em todas as filiais.

JORNAL DA COPERCAMPOS
Buscando aprimorar cada vez mais a comunicação entre a cooperativa e seus
associados, foi editado o Jornal da Copercampos. A primeira edição foi apresentada no jantar comemorativo ao aniversário de 37 anos da Copercampos.
Reportagens, informações e uma retrospectiva sobre a evolução da cooperativa
foram pauta dessa edição. Com periodicidade mensal, o jornal está sendo
retomado com o objetivo de levar ao conhecimento dos cooperados as ações da
cooperativa bem como, os assuntos de maior repercussão do mercado agropecuário. Alguns exemplares do Jornal da Copercampos serão entregues em todos
os departamentos e unidades da cooperativa, sendo mais uma fonte de informação aos colaboradores.
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Treinamentos
Segurança no trabalho
Colaboradores de diversos setores da cooperativa e os novos
integrantes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA
– passaram por um treinamento com a Engenheira em Segurança
do Trabalho Vanessa Marin Kettenhuber e integrantes do Corpo de
Bombeiros. O objetivo foi disseminar o conhecimento e fazer com
que haja pelo menos um colaborador em cada departamento que
domine as técnicas, para
agir em casos de alguma
eventualidade. O treinamento abordou desde
atos inseguros que
podem resultar em algum
acidente, investigações
de acidente, riscos
ambientais, equipamentos de proteção,
princípios básicos da
prevenção de incêndio,
primeiros socorros e
até a prevenção a
Aids. Além, de
objetivos e atuações
da CIPA.

Armazenagem de Grãos
Buscando aprimorar cada vez mais os procedimentos pelos quais
passam os grãos desde o momento em que chegam a cooperativa
até a saída, todos os operadores de máquinas e equipamentos de
unidades de armazenamento da Copercampos receberam um
treinamento. Entre os itens abordados pelo Engenheiro Agrícola e
também Eng. de Segurança do Trabalho Marilson G. Campos
estiveram temas como o
controle da umidade dos
locais, psicometria
(características do ar),
secagem, fatores que
influenciam a qualidade
dos grãos armazenados,
operação e manutenção
de secadores e
fornalhas e, segurança
no trabalho. 30
colaboradores
passaram pela
capacitação. Os
grãos representam o início de
todo o processo de transformação da matéria prima em produto
final. Justamente por isso, os procedimentos de recebimento,
limpeza, secagem e armazenagem são de extrema importância para
garantir a fabricação de alimentos com qualidade para consumo
humano bem como, de rações para consumo animal.

Trigo
A Copercampos já iniciou o recebimento de trigo. Embora tenha
sido registrado um acréscimo de 10% na área plantada no município, a produção não deverá atingir os índices previstos devido ao
excesso de chuva que atingiu as lavouras provocando maior
incidência da Giberela (doença fúngica). Fato que, afetou a
qualidade dos grãos. A colheita deve encerrar até meados de
dezembro e o Departamento Técnico estima uma queda de 15% na
produção previamente estimada.

Faturamento Recorde
A Copercampos teve, no último mês de outubro o maior faturamento de
sua história que já completou 37 anos. O valor contabilizado com as
vendas em suas unidades que incluem a matriz, lojas agropecuárias,
posto, supermercado, granjas de suínos e fábrica de rações superou R$
40 milhões de reais. Para a diretoria, este resultado reflete a dedicação e
o esforço de cada colaborador em fazer sempre mais e melhor. Toda a
grande Família Copercampos está de Parabéns!

Base mês de Outubro (em milhões)

Mimo
Veja que delicadeza este
bilhetinho que costuma
acompanhar os documentos que chegam ao
departamento de
Recursos Humanos
enviados pelo colega
Gilmar da Granja dos
Pinheiros.

Cheguei!
Nasceu no dia 26 de outubro o filho do
colega Leandro G. da Silva (colaborador
da Granja Novo Milênio) e de Sirlei
Aparecida Ivasco.Muita saúde para o
bebê Willian Gomes da Silva e felicidades
a toda a família.

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

DEPOIS
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Modenização
Rede Wireless
A Copercampos está fazendo um
significativo investimento na modernização da Rede Wireless (comunicação sem
fio) das unidades que utilizam a tecnologia de rádio freqüência. Com o aumento
de velocidade, a comunicação, tanto
para tráfego de dados como para voz
será aperfeiçoada, principalmente nas
filiais que utilizam telefone por VOIP (voz
sobre IP) para se comunicar.
Em termos de velocidade, na tecnologia
anterior todas as filiais trafegavam a
menos de 1 Mega Bites por Segundo
(Mbps), após a mudança o tráfego será
de 7 Mbps, 14 Mbps e 20Mbps de tráfego
Torre junto ao Escritório
real, dependendo da necessidade de
da matriz distribui o sinal
cada local. Por enquanto a mudança já foi
concluída no Supermercado e na Granja dos Pinheiros. Nas demais
unidades será feita na seqüência.

Visita
Alemães visitam a cooperativa
A Copercampos recebeu a visita de um grupo de agrônomos da
Alemanha que integra o Centro de Pesquisas das Paisagens Agrícolas
na cidade de Muenchberg. Uma
entidade que busca o desenvolvimento da agricultura de
sustentabilidade, ou seja, a
sustentação do agricultor e
também do meio ambiente.
Pela primeira vez no Brasil, eles
vieram em busca de informações sobre a agricultura da
região Sul. E, se mostraram
surpreendidos com a
organização do sistema,
com a falta de subsídio por
parte do governo aos produtores – diferente da realidade da Alemanha
– e, principalmente com as ações desenvolvidas em prol da preservação ambiental. O grupo ficou surpreso também com a forma como os
produtores se organizam através do cooperativismo.

Novas Culturas de Inverno
O Departamento Técnico da cooperativa realizou mais uma edição do
Dia de Campo das Culturas de Inverno. Variedades de trigo, triticale,
aveia, cevada e nabo forrageiro
foram apresentadas. Assim
como, novos herbicidas e
fungicidas e técnicas diferenciadas de uso. Os produtores
p u d e r a m c o n h e c e r, p o r
exemplo, novas variedades de
trigo para panificação com
maior resistência ao solo com
alumínio, manchas foliares,
ferrugem e ao acamamento.
Nabo forrageiro para
cobertura de solo e produção de sementes, aveia preta e, a novidade do mercado: aveia branca,
indicada para pastejo, silagem, feno e produção de sementes. O
evento evidenciou opção também para quem deseja investir em
alguma cultura que ofereça um retorno no final do ano, a cevada.

1º Festival de Basquete
Foi realmente um sucesso o 1º Festival de Basquete promovido pela
AACC no último mês. Foram 51 equipes competindo. Equipes femininas
também marcaram presença. Entre atletas e o público que compareceu
ao ginásio da AACC
para assistir aos jogos,
o evento mobilizou mais
de 600 pessoas. “O
que este evento nos
mostrou claramente é
que a prática deste
esporte necessita
apenas de estímulo e
incentivo. Quando
encontram oportunidade, os atletas
mostram todo o seu
potencial”, afirmaram o presidente da
AACC Nelson
Carafa e o diretor
de Esportes Celso
Junior Alves Machado. Todas as
equipes classificadas receberam medalhas e também foi
feito sorteio de brindes. Devido ao resultado extremamente positivo deste
1º Festival de Basquete, a diretoria da AACC já planeja organizar em
breve um Festival de Futebol de Salão.

Água
Uma recente análise da água retirada do
poço artesiano que abastece a matriz da
Copercampos comprovou que os índices
de potabilidade da mesma estão dentro do
que prevê a legislação, ou seja, a água é
própria para consumo. Os testes também
são realizados periodicamente em todos
os poços de água que abastecem as
demais unidades da Copercampos

Novos Colegas
Admitidos entre 21/10 a 07/11
Alessandra Castro de Souza
Alexsandro Cordeiro
Cleiton Trevisan
Clevio Reinaldo dos Santos
Cristiane Fortes
Daniel Kerche da Silva
Diego Schabat Gonçalves
Dirlei Fátima de Azevedo
Elci da Cunha
Elisabete dos Santos
Fabio Cristiano da Silva
Gilmar Gonçalves Walter
Joarez Veiga Miguel
Jocimara de Lima
José Eduardo Pessole
Julia Cristina Buzzacaro
Julio Cezar Mecabo
Luis Alberto da Silva
Marcelino da Silva
Norberto Machado Almeida
Paulo José Leal
Rafael Silva
Sálvio Enil M. de Oliveira
Vilmar Pinto

Suinocultura
Suinocultura
Armazenista
Armazenista
Suinocultura
Armazenista
Suinocultura
Suinocultura
Armazenista
Suinocultura
Suinocultura
Armazenista
Suinocultura
Suinocultura
Armazenista
Serv. Gerais
Suinocultura
Armazenista
Armazenista
Armazenista
Suinocultura
Suinoculturas
Motorista
Suinocultura

Granja Floresta
Granja Floresta
Matriz UBS
Encruzilhada
Granja Ibicuí
Trevo Sul
Granja Floresta
Granja Ibicuí
Matriz UBS
Granja Ibicuí
Granja Floresta
Matriz Produção
Granja Floresta
Granja Ibicuí
Trevo Sul
Supermercado
Granja dos Pinheiros
Trevo Sul
Matriz UBS
Matriz Produção
Granja dos Pinheiros
Granja dos Pinheiros
Matriz Transporte
Granja Floresta
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Circulando

Quem sou e o que faço?
Neste mês de aniversário da cooperativa, o destaque entre os colaboradores
coincidentemente é um dos funcionários que possui maior tempo de serviço.
Natural de Anita Garibaldi, João Francisco Neves é homem de poucas
palavras. Mas no trabalho não há o que não faça. È assim, executando
muitas tarefas durante o dia que ele leva a vida como Armazenista na
unidade da Copercampos em Anita Garibaldi. Lá, carrega e descarrega
mercadorias, cuida da limpeza e da organização da loja e também trabalha
no secador. Mas, o setor de sacaria é o que ele mais gosta. João Francisco
enfrentou muitas dificuldades na vida. Ainda menino se viu responsável pela
casa e pelos irmãos, enquanto o pai precisava viajar à capital em função de
doenças da mãe. Aos 15 anos casou-se e antes disso já trabalhava pesado.
“Quando casei tinha apenas a roupa do corpo” lembra ele. O primeiro filho
veio em seguida e hoje a família é numerosa. Já são seis filhos e seis netos.
Confessa que foi com dificuldade que conseguiu comprar um terreno e
construir sua casa. Fruto de seus 31 anos de serviço junto a Copercampos.
O sonho para o futuro? Esperar mais alguns anos até chegar a aposentadoria
e então, poder aproveitar um pouco mais a vida comprando um pedacinho
de terra para morar no interior, ter aquela vida tranqüila com a esposa Eloísa
Maria. Pois bem, João, torcemos para que seu sonho possa se tornar
realidade. Você merece!

Parabéns a todos e
Felicidades para...
Data

Colaborador

Setor

Data

Colaborador

Setor

17

Anildo Freitas

Granja dos Pinheiros

25

Juarez Rodrigues de Lima

Granja Floresta

17

Gilmar Antônio Mantovani

Granja Floresta

26

Liamara da Rosa Bergamo

Loja Agropecuária – Barracão

Transporte

26

Rosnei Alberto Soder

Comercial
Granja Floresta

18 Adão de Jesus Carvalho de Almeida
18

José Carlos Paim

Granja Floresta

26

Vilmar Dalmolin

18

Sidney Henrique Alves

Granja Floresta

27

Bruno Roberto Bet

Transporte

19

Cristiane Fortes

Granja Ibicuí

27

Edinei Dias Prestes

Guarda-Mor

19

Paulo Carboni

Granja Floresta

27

Sálvio Enil Machado de Oliveira

Transporte

20

Daniel Migliori Neves da Fontoura

Granja Floresta

28

Ademir da Silva Lessi

Granja Ibicuí

20

Rosely Kath Thibes

Setor de Cadastro

28

Clovir Pasinatto

Armazém – Curitibanos

22

Grazieli Aparecida Cordeiro

Loja Agropecuária

29

Ademir Gomes da Silva

Loja Agropecuária – Curitibanos

23

Jairo Palavro

UBS – matriz

29

Hilton da Silva Camargo

Armazém – Bairro Aparecida

23

Valmir Ferreira

UBS – matriz

30

Michele Sartori Guerreiro

Supermercado

24

Mônica Aparecida Dresch

Supermercado
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