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Editorial CoperAção
Por Luiz Carlos Chiocca – Diretor Presidente da Copercampos
No mês de julho, onde comemoramos o Dia Internacional do Cooperativismo, a Copercampos
realizou o jantar de fidelização, evento que marcou a união entre a cooperativa e os associados
que confiam no trabalho da Copercampos e buscam nesta confiança a segurança necessária
para continuar trabalhando em busca do crescimento e desenvolvimento necessário. Durante a
solenidade foram distribuídos mais de R$ 5 milhões aos sócios fidelizados.
Em relação aos investimentos que já estavam programados e estão em andamento, um deles é a
construção de um amplo e moderno Supermercado na cidade de Capinzal, aonde as obras estão
em ritmo acelerado e a previsão de inauguração está programada para o mês de novembro. Já no
município de Santa Cecília a Copercampos está investindo na construção de uma granja de suínos
com capacidade para 1.500 matrizes.
Nesta edição aproveitamos para parabenizar pelas comemorações do dia do colono (25/07) e o
dia do agricultor (28/07), pois é através da luta diária e dedicação ao campo, que produzem com
excelência o alimento para todos nós. Sabemos que a agricultura não é uma atividade fácil, e do
início do plantio até o término da colheita muitos são os desafios e dificuldades enfrentadas. Por
isso a Copercampos está há mais de 45 anos lutando junto com seus associados pelo respeito e reconhecimento do produtor rural.
Também parabenizamos os responsáveis pelo transporte de toda essa riqueza, que é a agricultura. A todos os motoristas queremos deixar
a nossa homenagem e nosso muito obrigado pela dedicação e comprometimento com o trabalho que desenvolvem e que no dia 25 de julho
celebram a sua data.
Temos que destacar também que a Copercampos ocupa a 33º maior do agronegócio região sul do país, os números são referentes a Edição
Especial da Revista Exame 1000 Melhores e Maiores empresas do país, divulgados na publicação desse mês de julho – referente ao ano 2015. A
Cooperativa também é citada como a 109º maior empresa do Agronegócio, entre as 400 empresas que são destaques do setor.
Esta é uma conquista dos associados e da sociedade envolvida na cooperativa.

A respiração humana: É o oxigênio que mantém acessa a chama da vida
Por: Vanessa Marin – Engenheira de Segurança do Trabalho Copercampos
O corpo humano é comparado a uma indústria
química, onde cada instante se desenvolvem reações
simultaneamente. A energia química armazenada nos
alimentos é transformada, após uma cadeia de reações
intermináveis, em energia cinética e energia térmica.
A cadeia de reações invariavelmente termina com
uma reação típica de combustão, ou seja a combinação
de algum hidrocarboneto com oxigênio, resultando
daí o dióxido de carbono e vapor d’água. O meio de
transporte que leva o oxigênio a todas as células do
corpo é o sangue, essa é uma das funções principais
do aparelho circulatório:
Transportar oxigênio através do organismo em suas
artérias e recolher o produto da reação, ou seja, CO2 e
levá-lo até os pulmões para ser expelido.
Ar respirável: O ar atmosférico que nos envolve, o ar
natural, tem aproximadamente a seguinte composição.
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A esta composição adaptou-se o
organismo humano e seu sistema de
metabólico no decorrer de milênios.
Qualquer gás ou poeira que invada o ar
que respiramos, vai causar sobre nosso
organismo um efeito danoso que depende
do tempo de exposição, da concentração e
do esforço físico realizado.

Sabendo disso, use máscaras e proteja-se.

Agenda

Quem sou e o que faço?

ENCONTRO JEC – TEAL – dia 21 de julho às 14h. Local: Datrilha
em São Miguel do Oeste.
PREMIAÇÃO COPERGESTOR – dia 26 julho às 19h na AACC em
Campos Novos.
ABERTURA JOGOS COOLÍMPICOS COOPERJOVEM – dia 05 de
agosto às 09h na Escola Santa Julia em Campos Novos.

Dicas & Toques
A estação mais fria do ano traz consigo o perigo das chamadas “doenças de inverno” como, por exemplo, a gripe e problemas respiratórios.
Hidratação no inverno é importante. Uma outra questão que não pode
cair no esquecimento com a queda das temperaturas é a necessidade
de hidratação do corpo.
É um grande engano pensar que no inverno não precisamos nos
preocupar com a hidratação, apesar de ser natural e instintivo, já que
transpiramos menos. Os líquidos são importantes para controlar todo o
funcionamento do organismo, como circulação sanguínea, composição
das células, músculos e respiração, fatores essenciais para o exercício.
- Evite banhos com água muito quente, que provocam ressecamento
da pele.
- Evite exposição prolongada a ambientes com ar condicionado quente ou frio.
- Usar óleos e cremes hidratantes pode ajudar a evitar o ressecamento da pele.
- Atenção ao sol. Mesmo com o frio é importante manter o cuidado
com o sol, utilizando protetores, especialmente quando o céu estiver
“limpo”.

Nome: Daniel Felipe Coelho
Estado Civil: Solteiro
Time do coração: São Paulo
Natural: Taió
Função: Caixa/ Balcão
Filial: Armazém – Monte Carlo
Tempo de trabalho: 1 ano e 3 meses
Próximo passo: “Me manter atuando na Copercampos e aproveitar
da melhor forma as oportunidades que a cooperativa oferece”.
A Copercampos: “Agradeço a Copercampos pelas excelentes
oportunidades oferecidas, algo que a maioria das outras empresas
não fazem, aqui, faço algo que eu gosto juntamente com uma equipe
unida e determinada”.

Copercampos distribui mais de R$ 5 milhões a seus associados

O tradicional jantar de fidelização realizado pela Copercampos para
a entrega simbólica dos retornos financeiros aos participantes do
Programa de Fidelidade foi realizado no dia 14 de julho, no Centro de
Eventos Galpão Crioulo em Campos Novos. O evento contou com a participação de aproximadamente 650 pessoas.
Em 2016 o programa de fidelização da Copercampos distribuiu mais
de R$ 5 milhões na conta dos associados considerados 100% fiéis, ou
seja, aqueles que tiveram o compromisso de adquirir insumos e comercializar a produção da safra na cooperativa. Estes sócios receberam valores correspondentes a sua movimentação financeira na Copercampos,

referente ao ano de 2015.
“O Programa de Fidelidade da Copercampos, é um real exemplo de
como o sistema cooperativista funciona, com união, determinação e
principalmente o trabalho em conjunto, onde a cooperativa e o associado trabalham em busca do mesmo ideal, visando o crescimento mútuo”,
enfatiza o Diretor Presidente Luiz Carlos Chiocca.
Os sócios fidelizados que estavam presentes no evento participaram
do sorteio de cinco vales-compra de R$ 5 mil, três aparelhos celulares
Galaxy S7 e dois iPhone 6S.
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Gestão da Qualidade
Após darmos a devida importância a nossa integridade física e mental, se tratando do quesito HIGIENE, chegamos ao nosso 5º e último
senso, o de ORDEM MANTIDA.

DICA OURO: Nessa etapa, é preciso cumprir rigorosamente com aquilo que foi estabelecido, após implantado, é chegada a hora de observar
se nada ficou para trás. Tudo verificado? Agora é manter o trabalho realizado até aqui e colher os benefícios do Senso de ORDEM MANTIDA.

Apoio: SESCOOP/SC | Sistema Gestão da Qualidade

Copergestor irá premiar destaques em vendas
Com a proposta de melhorar a estrutura de planejamento e orçamento, estreitar o relacionamento com associados em geral, alcançar metas estratégicas e aprimorar o conhecimento de seus clientes e mercado de atuação, a Copercampos desenvolve o Programa
Copergestor Safra 2015/16.
Lançado em 2015 o programa encerra a primeira edição no dia 26
de julho com evento de premiação que será realizado na Associação
Atlética da Copercampos em Campos Novos. Haverá emissão de cer-

tificado, premiação individual e para equipes.
“O Copergestor atua como motivação, pois é uma das melhores
maneiras de manter equipes com alta produtividade e, ainda, reter
talentos”, ressalta o Diretor Executivo da Copercampos, Laerte Izaias
Thibes Junior.
O programa abrange a área de insumos e faturamento da matriz,
filiais, além das lojas. Os troféus percorreram todas as unidades participantes. Abaixo fotos de algumas unidades.
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Obras do Supermercado Copercampos de Capinzal em ritmo acelerado
As obras de construção do Supermercado Copercampos no município
de Capinzal estão em ritmo acelerado. São mais de 3,7 mil m² de área
construída com capacidade para 100 vagas de estacionamento, além de
duas salas comerciais anexas.
“O andamento das obras atende o cronograma planejado. Já estamos na fase de montagem do sistema de refrigeração e energia elétrica.
Os banheiros e vestiários estão praticamente concluídos. Nos próximos
dias iniciam as obras na parte externa, que já foi drenada”, destaca o
Coordenador dos Supermercados Copercampos, Moacir Antônio Jung.
O novo empreendimento que deve ser inaugurado no próximo mês de
novembro está localizado na SC-390, Bairro São Cristóvão em Capinzal,
trevo de acesso ao município de Piratuba (SC).

Copercampos registra maior aumento de vendas em SC
A Copercampos faz parte do seleto grupo empresarial que movimenta a economia do Brasil, figurando no
ranking da Edição Especial da Revista Exame 1000 Melhores e Maiores empresas do país, onde na publicação
de 2016 – referente ao ano 2015 – divulgada no último mês de julho, a Copercampos passou do 584º lugar e
hoje ocupa a 493º colocação no ranking nacional de vendas.
A Cooperativa também é citada como a 109º maior empresa do Agronegócio, entre as 400 empresas que
são destaques do setor. Em 2015 – referente ao ano de 20104 - a cooperativa foi citada na 127º posição.
Já entre os três estados da região sul a Copercampos é a 33º maior do agronegócio.
O Diretor Presidente da Copercampos Luiz Carlos Chiocca destaca que esta é uma conquista dos associados e da sociedade envolvida na cooperativa que teve faturamento em 2015 de R$ 1 bilhão. “Para nós este
prêmio é motivo de orgulho e nos motiva a ter ainda mais responsabilidade para desenvolver a nossa agricultura”, enfatiza Chiocca.
Criado há 43 anos pela Editora Abril, o anuário tornou-se o mais amplo e confiável retrato do ambiente
empresarial brasileiro. O levantamento deste ano está fundamentado no balanço do exercício 2015 e em base
de dados oficiais.

Novos Funcionários de 01 a 14 de julho
Funcionários

Setor/Filial

Funcionários

Setor/Filial

Alexsandro dos Santos
Cleiton José da Silva
Diego Fernandes da Silva
Edilso José de Mattos
Jonei Gregório Antunes
Marcio Gean da Silva
Matheus Fagundes

Granja Floresta
Jovem Aprendiz
Jovem Aprendiz
Granja dos Pinheiros
Granja Novo Milênio
UBS/BR-470
Jovem Aprendiz

Milene Alana da Silva
Paula Regina Baroni
Rodrigo de Andrade
Shelini Pletsch
Thalia de Lima Mariano da Cruz
Vilmar Gois dos Santos

Jovem Aprendiz
Loja – Lagoa Vermelha
Supermercado – Otacílio Costa
Recursos Humanos
Jovem Aprendiz
UBS – Bairro Aparecida

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Setor/Filial

Data

Funcionário

Setor/Filial

21/07
21/07
21/07
22/07
22/07
23/07
23/07
24/07
24/07
24/07
24/07
24/07
25/07
25/07
25/07
25/07
26/07
26/07
26/07
26/07
27/07
27/07
28/07
28/07

Daniel Wilian Pinheiro
Ericles Louis
Sergio Emilio Schussler
Fabiano Thibes de Campos
Renata Teresinha Almeida Camargo
Daniel Felipe Coelho
Sueli Maria dos Santos Barros
Júlio Maciel da Silva
Leandro Bortoli
Oracilde Pedroso de Souza
Sandra Regina Schilischting
Vitoria Morais
Ademir Carlesso
Fernando Graeff
Ilceu Luiz Machado
Jardel Francisco Fagundes
Ivanor José Machado
Janaina Michely Horbach
Kauana Sabatha Torres do Rosário
Marcio Gean da Silva
Jean Carlos Pinto
Patrícia Raquel Cordeiro Gris
Claudecir Melo D’Avila
Everton Campos dos Santos

UBS – Matriz
UBS – Matriz
Armazém/Guarda-Mor
Indústria de Rações
Loja – Campos Novos
Armazém – Monte Carlo
Supermercado – Otacílio Costa
Armazém – Campo Belo do Sul
Logística
UBS/BR-470
Supermercado – Otacílio Costa
Granja Floresta
Administrativo
Logística
Financeiro
Supermercado – Centro
SeTI
Supermercado – Bairro Aparecida
Programa Jovem Aprendiz
UBS/BR-470
Supermercado – Bairro Aparecida
Supermercado – Centro
Supermercado – Bairro Aparecida
UBS – Bairro Aparecida

28/07
28/07
28/07
29/07
30/07
30/07
30/07
30/07
31/07
01/08
01/08
01/08
01/08
01/08
01/08
02/08
02/08
02/08
03/08
03/08
04/08
04/08
04/08
04/08

Gilmar Wolnei do Amaral
Maurilio Cerineu Sampaio
Sebastião Batista de Souza
Claudia Gizeli Alves França
Carine Laís Fernandes
Crislaine de Almeida
Neiton Luiz Pasqualotto
Saionara Patricia dos Santos
Emerson Alves de Bairro
Cristiano Machado Dutra
Fábio Luiz Ceni
Gabriel Cristian de Abreu
Lucas Francioni dos Passos
Luziane Vertuozo
Maria do Carmo de Jesus
Anildo Cruz da Silva Junior
Claudemir dos Anjos Ferreira
Tiago Martins
Edilso José de Mattos
Geanderson de Matos
Alan Felipe Fagundes da Silva
Ezequiel Trevisol
Ilda Guzatti Zanão
Taynan Odilon Correa Ribeiro

Granja Ibicuí
UBS – Matriz
Granja Floresta
Supermercado – Bairro Aparecida
Supermercado – Centro
Supermercado – Bairro Aparecida
Loja – Campos Novos
Laboratório de Sementes
Armazém – Anita Garibaldi
UBS – Matriz
Armazém – Zortéa
Loja – Barracão/RS
Granja Floresta
Supermercado – Otacílio Costa
Armazém – Anita Garibaldi
UBS – Matriz
Armazém – Brunópolis
Supermercado – Centro
Granja dos Pinheiros
UBS – Matriz
Supermercado – Bairro Aparecida
Armazém – Lebon Régis
Supermercado – Centro
Armazém – Cerro Negro
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