Informativo Interno
Campos Novos / SC - 08 de Fevereiro 2008 - Edição Nº 12 - Ano I - Copercampos

UM PASSATEMPO QUE O FAZ FELIZ
E COLABORA COM A EMPRESA
Ele trabalha na Granja Floresta há
pelo menos quatro anos. Cuida da
limpeza na maternidade e, embora
desempenhe suas atividades de
maneira exemplar, não é exatamente
este o fato que faz de seu Alfredo
Rodrigues do Nascimento o
destaque desta edição.
Colaboradores que vão além de suas
obrigações no trabalho são bem
vindos em qualquer empresa e seu
Alfredo é assim. No entra e sai da
sala de manutenção todo dia, ele
começou a observar que muitas
botas de borracha – daquelas
brancas utilizadas pelos
colaboradores da unidade –
acabavam sendo dispensadas por
estarem com alguma rachadura ou
pequenos furos.
Foi assim que surgiu a idéia de
consertar as botas e colocá-las
novamente em uso. A técnica ele já
possuía do tempo em que morava no
interior e fazia consertos em suas
próprias botas. Na época costumava
esquentar um ferro no fogo para fazer
os consertos. Mas, na oficina de
manutenção encontrou um
equipamento mais moderno e ideal,
um soldador elétrico.
As botas que não tem conserto seu
Alfredo recorta em pequenas partes e
utiliza como remendo. Demonstra
habilidade para fazer os reparos,
procura deixar a parte interna sempre
bem lisinha para não machucar o pé
e garante: já consertou cerca de 80
pares de botas. Ele não esconde sua
satisfação por impedir que os
calçados sejam jogados no lixo e
voltem a ser usados. E,
principalmente por proporcionar uma
economia para a empresa. O detalhe
é que seu Alfredo só faz os consertos
em seus minutos de folga. E tem
mais. Usando restos de ferro, ele
adaptou também cabos para os
medidores de ração. E assim, de
conserto em conserto seu Alfredo vai
conquistando a admiração dos
colegas. Fato que torna sua vida
ainda mais feliz!
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Transportes e Logística

Já está em operação o novo setor de Transportes e Logística
da Copercampos. Na nova sala que fica ao lado do Posto de
Combustíveis são realizados todos os procedimentos que
envolvam transportes como, por exemplo, de cereais, insumos,
distribuição de produtos entre matriz e filiais, fretes de terceiros
para a cooperativa e para associados, remanejamento de
cereais entre armazéns, etc. A manutenção da frota, bem como
toda a documentação dos 42 veículos e 21 caminhões da
Copercampos também é realizada pelo setor. As atividades
são coordenadas por Valter Brandão (Jaú), Fabio Bresola e
Ezequiel Amorin.

Eles têm samba no pé

Circulando
Quem sou e o que faço?
O nome é extenso,
mas, Luiz Carlos
Waltrick Branco
ganhou um apelido
que traduz seu jeito
amável: Luizinho. É
assim que todos o
conhecem. Ele já era
funcionário da
Cooperplac quando
a mesma foi
adquirida pela
Copercampos em
Curitibanos (hoje filial
27). Então, passou a
fazer parte da
empresa e assim
continua até hoje.
Como Balanceiro,
Luizinho é o
responsável pela
pesagem das cargas, controle de chegada e saída de
cereais. O trabalho acelera nos meses de safra, entre
março e junho. Também faz pesagens para terceiros como,
por exemplo, de gado e pinus. Mas ele tem ainda uma
outra função muito importante, fazer a entrega de nosso
jornal CoperAção aos demais colaboradores da unidade a
cada edição. Isso, nós do Departamento de Comunicação
e Marketing agradecemos e muito.
Um dos passatempos preferidos de Luizinho quando está
em casa é navegar na internet. Futebol é o tema preferido.
As notícias que mais gosta são as do time do coração – o
Internacional.
Como começou a trabalhar ainda muito cedo, hoje, aos 46
anos ele já espera pela aposentadoria que deverá chegar
daqui uns cinco anos. Quando isso acontecer quem sabe
ele adquira um sítio para realizar o desejo da esposa
Elizete com quem, aliás, sempre faz um Grenal já que ela
torce para o seu maior rival, o Grêmio.

Estão falando por aí

Nossos colegas Leomir Moretto de Almeida (Leo) e
Carolina Durigon Sutil (Carol) fizeram bonito desfilando
pela Escola de Samba Vale Samba no carnaval de
Joaçaba. Saíram em um dos carros alegóricos e parece
que deram sorte para a agremiação que, foi a campeã
deste ano. Depois de desfilar no concurso de Fantasia do
Fecoop do ano passado, a dupla tomou gosto pelo
carnaval e, deverá estar presente também nos próximos
carnavais.

A foto evidencia o que
acontece com quem
está com uma gripe
daquelas e cansado
pelo excesso de
trabalho. O cansaço
era tamanho que o
colega Daniel (Filial
de Brunópolis) não
resistiu e, cochilou ali
mesmo, sentado,
enquanto “assistia” a uma palestra. E, quando acordou e
desconfiou que alguém poderia ter fotografado logo
implorou, “por favor, não coloquem no jornal”. Desculpe
Daniel, mas não foi possível atender seu pedido, tivemos
inúmeras solicitações para a publicação.!!!!!
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Classificação de cereais

Treinamento
Excelência em distribuição

Engenheiros Agrônomos, classificadores de cereais e
encarregados de unidades passaram por um treinamento
sobre classificação de cereais. A capacitação foi conduzida
pelos colaboradores da Cidasc Ezequiel Pelentir, Antônio
Fagundes e Yuri G. Ramos. Com foco em milho, soja, trigo e
feijão, eles abordaram desde as portarias do Ministério da
Agricultura que regem os padrões de qualidade, identificação
de possíveis defeitos nos cereais, coleta de amostras,
equipamentos utilizados e a tipificação, que foi demonstrada na
prática. Cerca de 20 pessoas participaram do treinamento
realizado nos dias 29 e 30.

Engenheiros Agrônomos, gerentes das filiais e do
supermercado participaram de um treinamento sobre
Verticalização e Gerenciamento do Relacionamento com
Cliente. Fidelização de clientes, foco nas soluções
integradas, melhor planejamento das estratégias, melhor
aproveitamento das oportunidades de mercado e
monitoramento de resultados foram alguns dos temas
abordados no Programa de Excelência em Distribuição
Syngenta (PedSyn).

Word/ Excel

Cargas Perigosas

Três colaboradoras do setor Administrativo participam de
um curso em Word e Excel. O treinamento que terá duração
de 23h está sendo viabilizado pela Copercampos com
apoio do Sescoop.

Colaboradores do setor de transportes participaram de curso
sobre Movimentação Operacional de Cargas Perigosas. A
capacitação é resultado de uma parceria entre Copercampos,
Senat, Sescoop e Despachante Dalpasquale e aconteceu em
dois finais de semana.

A Associação Atlética Copercampos convida todos
os seus sócios para prestigiar som ao Vivo com
Ricardo's Acústico na próxima sexta-feira, dia 15 de
fevereiro, a partir das 21:00 hs. Prestigie o que é
nosso.
"AACC Fazendo o Melhor para Você".
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Você sabia?

Chorinho de neném
É, a cegonha anda solta
mesmo. As futuras mamães
Jucemara, caixa e repositora
do supermercado,
Samantha, auxiliar de
escritório também do
supermercado e Eliane, do
setor de Cadastro são as
mais novas grávidas na
empresa. Certamente já
estão direcionando os
rendimentos para comprar roupinhas, fraldas, berço,
mamadeiras, chupetas, carrinho de passeio. Ai meu Deus
quanta coisa!! Quem quiser colaborar que fique a vontade.
Muita saúde a todas.

Que segundo dados do
Instituto Nacional de
Meteorologia (Inmet) as
baixas temperaturas
registradas no mês de
janeiro em diversas regiões
do Brasil foram as menores
dos últimos 27 anos?
Também de acordo com o
Inmet o frio foi provocado
pelo resfriamento acima do
normal das águas do
oceano Pacífico ocasionado
pelo fenômeno Lã Niña.

Polo Norte

Polo Sul

Novos colegas - Admitidos entre 22 de Janeiro e 06 de Fevereiro
Nome

Função

Local

Adriano Giácomo Ferrari
Alípio Vieira de Deus
Antônio Borba
Edenilson Rafael Martinelli
Joana Vieira França
José Carlos Capolim
José Maria Varela
Juliano Borges da Silva
Laerte Soares do Santos
Pedro Artis do Amaral
Rodrigo Paquali
Vitor Paulo Keller
Anderson de Brito

Auxiliar de Escritório
Indústria de Rações
Armazenista
Indústria de Rações
Assistente Social
Carga e Descarga
Armazenista
Carga e Descarga
Armazenista
Carga e Descarga
Armazenista
Armazenista
Motorista Caminhão

Armazém Trevo Sul
Matriz
Armazém Feijão
Matriz
Administrativo
Matriz
Armazém Feijão
Matriz
Armazém Feijão
Matriz
Armazém Feijão
Encruzilhada
Matriz

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Colaborador

Setor

12

Ezequiel de Souza

Posto de Combustíveis

12

Rose Mary Soares

Granja Ibicuí

13

Dilson Martinelli

Posto de Combustíveis

14

Claudinei Pereira

Granja Floresta

15

Diego Reichert Hoffmann

Defensivos - Matriz

15

Rodrigo Miguel Sartor

Dep. Técnico

17

Adalberto Luvison

UBS – Trevo Sul

17

Fernando Caon

Loja Agropecuária – Tangará

17

Luciane Maria Batista Antunes

Recursos Humanos

17

Orestes Pereira Filho

Armazém – Matriz

19

Fulvio dos Santos

Supermercado

19

Samuel Rodrigo Coelho

Rio do Sul

20

Francieli Amalcaburio

Supermercado

20

Gemorvan José Rodrigues

Armazém - Matriz

20

Paulo Canani

UBS - Matriz

21

Antônio Valdir Padilha

Granja Floresta

21

Jocimar de Souza Neto

Armazém - Matriz

21

Rony Duarte Sampaio

Dep. Insumos

22

Alberto Adival Tesck

UBS - Matriz
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