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Brinquedos e Doces
fazem a alegria das crianças

Certamente, nada deixa uma criança mais feliz
do que ganhar um brinquedo. No Natal então,
possivelmente o único e também o mais
importante significado da data para elas é o
presente.
E foi justamente para tornar mais feliz o Natal de crianças carentes que um
grupo de colaboradores da Agroindústria da Copercampos (Granjas de
Suinocultura e Indústria de Rações) se mobilizou na busca por brinquedos
para serem doados na véspera do Natal. Entre doações de funcionários e de
empresas parceiras, foram arrecadados cerca de 350 brinquedos.
O colega Darci, da Granja Ibicuí se transformou na figura mais esperada no
Natal – Papai Noel – e, garantiu a alegria da criançada. O sorriso no rosto de
quem recebia os brinquedos e doces certamente recompensou o esforço do
grupo.
A distribuição foi feita nos Conjuntos Habitacionais Integração, Pedacinho do
Céu, Eldorado, Bica (Buraco Quente), nos Assentamentos Vitória e São
Franscisco e nos bairros Aparecida e Nossa Senhora do Rosário (Divinéia),
todos em Campos Novos.
Esta não foi a primeira vez que os colaboradores do setor se mobilizaram para
levar alegria a crianças carentes no Natal. E, eles garantem que a ação deverá
se repetir nos próximos anos. A entrega dos brinquedos foi feita pelo Papai
Noel Darci, Devair, também da Granja Ibicuí, Milena e Izabel, da Suinocultura.
O grupo agradece a participação de todos que colaboraram e, informa que no
Natal de 2008, todos os colegas da cooperativa estão convidados a participar.
Quanto maior o número de brinquedos arrecadados, maior será o número de
crianças beneficiadas.
Parabéns a todos pela iniciativa.
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Projeto de Lavoura

Colaboradores de diversos setores passaram por um
treinamento sobre a operacionalização de um novo sistema de
informação implantado e já em operação na empresa. Trata-se
do Projeto de Lavoura, um novo sistema que integra
informações sobre os associados entre os setores técnico,
financeiro, comercial e de cadastro. O sistema pode ser
alimentado pelos setores citados e, desta forma a empresa
passará a ter uma base de dados atualizada, agilizando assim
procedimentos internos.

Reflorestamento
Campo Belo do Sul
O investimento feito em reflorestamento na unidade de Campo
Belo do Sul deverá suprir em 100% durante dois anos, a
necessidade de lenha para a secagem de cereais, informa o
Eng. Agrônomo Jocelito Mattos (Quinho), responsável pela
unidade. O primeiro corte dos 16 hectares plantados de
eucalipto deverá ser feito daqui a quatro anos e, a previsão é
de que possam ser feitos cerca de três cortes, um a cada cinco
anos. Investir em reflorestamento é uma necessidade já que, a
lenha de eucalipto está cada vez mais escassa e, portanto,
também mais cara. No total, a Copercampos possui 220
hectares de área plantada.

Felicidades ao novo casal
Amanhã, sábado (dia 26)
é dia de festa para os
colegas da cooperativa
Fabiani Perdoncini e
Paulo Henrique Lopes.
Eles se casam neste
sábado e a festança será
na sede da AACC. Parece
que a Copercampos faz
parte da história do casal
já que, informações de
Paulo e Fabiani
colegas dão conta de
que os dois se conheceram através da empresa quando
trabalhavam no Supermercado. De todos os colegas da
Copercampos, desejos de muita felicidade, paz e
muuuiiittto AMOR. Que vocês possam construir juntos uma
bela família !!!!

Circulando
Quem sou e o que faço?
Simpático e atencioso Gilson
Alves Ramos é daqueles que
não medem esforços,
independentemente da
função que esteja exercendo.
Sua história com a
Copercampos começou em
uma data suspeita, dia 1º de
abril, mas, a contratação não
foi mentirinha não. Na época
(2003) ele trabalhava em
Curitibanos e, como a
namorada era de Brunópolis
tentou voltar para a cidade
onde nasceu, cresceu e saiu
aos 18 anos. O plano deu certo. Ele conquistou uma vaga
na unidade da Copercampos de Brunópolis logo no início
da implantação da filial. Começou como Armazenista.
Depois passou a Operador de Máquinas e pouco tempo
depois a Classificador de Cereais. A experiência nos
diversos setores, a dedicação e o comprometimento com o
trabalho garantiram uma nova promoção. Passou então
para a função de Auxiliar de Escritório na qual permanece
até hoje. Entre as muitas tarefas que executa estão a
emissão de notas, caixa, controle de entrada e saída de
cereais. O retorno à cidade natal possibilitou o casamento
com a então namorada Giseli – hoje esposa. Há quem diga
que Gilson tem grandes possibilidades de investir na
carreira política e quem sabe disputar uma vaga no
Legislativo. Ele não confirma, mas também não nega o
interesse. Por enquanto prefere confirmar apenas dois de
seus desejos para o futuro, aumentar a família e viajar
mundo afora!!
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Ação exemplar
Merece destaque a ação dos colaboradores da unidade
da Copercampos de Tangará. Valmir Correa (quando
ainda era colaborador ) com apoio de Sidimar Szareski
da empresa Aliance One fizeram uma campanha junto
aos agricultores do interior daquela cidade para
arrecadar embalagens de agrotóxicos. O resultado foi
extremamente positivo. Eles arrecadaram 7.000 kg de
embalagens plásticas dos mais variados tipos. O
material foi comercializado com uma empresa de
reciclagem e o valor arrecadado foi doado para a Apae
de Tangará. A dupla recebe os parabéns pela iniciativa
que contribui para preservar o meio ambiente.

Confira as mudanças
na área externa da AACC
Antes

Depois

Recolhimento Embalagens Tangará

Treinamento
Nos próximos dias 29 e 30 deste mês, estarão passando
por um treinando os colaboradores que atuam na
classificação de cereais. Participam funcionários do setor
Operacional (matriz e filiais). A capacitação vai ser realizada
na AACC.

Você sabia?

Recolhimento Embalagens Tangará

Que o tomate contém substâncias que ajudam a combater
o câncer? O tomate é rico em licopeno – a substância que
dá a cor vermelha e contém propriedades anticancerígenas.
Acredita-se que o licopeno pode reduzir em até 50% o risco
de câncer de próstata em humanos e também há a
possibilidade dessa substância atuar contra o
câncer de esôfago, mama, pulmão e pele.
Os cientistas descobriram ainda, que o
tomate em forma de molho tem maior
biodisponibilidade do licopeno. Ou seja,
o consumo do produto aumenta a
concentração da substância no sangue.
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Novos colegas - Admitidos entre 03 de dezembro e 22 de janeiro
Nome

Função

Local

Claudoir Baldissera
Nereu dos Santos
Paulo Arquimedes Martins
Solimar Zotti
Augusto César dos Santos
Carla Cristina de Azevedo
Indiamara Murer
Suelen Mariane Cardoso
Elias Miguel Titon
Jocemar Vieira
Adão Luiz Ignácio
Cláudio Pinto Barbosa
Julio C. T. de Araújo
Gabriel Giotto Vanz
Darci Rocha
Lucindo Daniel Faccin
Alexsandro Cordeiro
Carlos Deniz Duarte
Dornélio Thibes Scheleder
Edilso José de Mattos
Eduardo de Almeida
Luiz Carlos de Paula
Edinei F. Oliveira
José Leandro de Matos
Tiago da Silva
Antônio Borba
Luciano Lopes
Paulo Roberto Inácio

Motorista Caminhão
Serviços Gerais
Motorista Caminhão
Técnico Agrícola
Repositor
Repositora
Estagiária
Repositora
Técnico Agrícola
Auxiliar de Escritório
Serviços Gerais
Serviços Gerais
Serviços Gerais
Eng. Agrônomo
Serviços Gerais
Suinocultura
Suinocultura
Suinocultura
Suinocultura
Suinocultura
Suinocultura
Suinocultura
Serviços Gerais
Suinocultura
Suinocultura
Armazenista
Armazenista
Armazenista

Matriz
Matriz
Matriz
Matriz
Supermercado
Supermercado
Supermercado
Supermercado
Loja Curitibanos
Campo Belo do Sul
Campo Demonstrativo
Campo Demonstrativo
Campo Demonstrativo
Barracão
Granja Ibicuí
Granja Ibicuí
Granja Floresta
Granja Floresta
Granja Floresta
Granja Floresta
Granja Floresta
Granja Floresta
Guarda Mor
Granja dos Pinheiros
Granja dos Pinheiros
Armazém Feijão
Armazém Feijão
Armazém Feijão

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Colaborador

Setor

26/01

Celamira Ferreira Terres

Telefonista – Matriz

27/01

Paulo Sergio Guzatti

Indústria de Rações

28/01

Adelino Cristiano Paulo

Dep. Suinocultura

28/01

Fernando Sanguanini

Dep. Suinocultura

29/01

Ademar Mendes da Silva

Armazém - Matriz

29/01

Adriana Panizzi

Comunicação & Marketing

29/01

Thiago Varela de Moraes

Campo Belo do Sul – Armazém

01/02

Ângelo Ebert Locatelli

Loja Agropecuária – Matriz

01/02

Daniel Mardula

Brunópolis

01/02

Jotanoel Cordova Mota

Campo Belo do Sul – Armazém

03/02

Adair Liz de Jesus

Loja Agropecuária – Curitibanos

05/02

Julio César Thibes de Araújo

Campo Demonstrativo

06/02

Edmilson Rosa da Silva

UBS – Trevo Sul

06/02

Volmir Pereira de Oliveira

Guarda-Mor

07/02

Daniel Ramos

Loja Agropecuária – Matriz

07/02

Irone Aparecida Serafini

Curitibanos

07/02

Lenon Bizotto

Supermercado

08/02

Claudemir Moretto

Granja Floresta

08/02

Rosangela Fagundes da Fonseca

Posto de Combustíveis

08/02

Vilson de Jesus A. Carvalho

Granja Floresta

09/02

Cleiton Trevisan

UBS - Matriz

10/02

Cláudio Murilo de Souza

Armazém - Matriz

10/02

José Itamar Dallamico Pereira

Transporte

10/02

Luiz Carlos dos Santos

Loja Agropecuária - Curitibanos

11/02

Alair Maciel dos Santos

Encruzilhada

11/02

Marineide Beviláqua

Supermercado
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