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Empresa Solidária
Com estoques baixos de todos os tipos de sangue,
mas, com apenas quatro bolsas de sangue tipo O+ e
duas de O- o Hemosc de Joaçaba conseguiu um
reforço significativo para o seu banco de sangue
através das doações feitas pelos colaboradores da
Copercampos no último dia 14 de janeiro. Muitos
colaboradores se revezaram durante todo o dia para
fazer as doações. Entre eles, Gevson Batista Ferreira
da Filial 35 que fez a doação pela primeira vez. “Um dia
posso precisar e acho importante que sempre existam
pessoas dispostas a colaborar”, afirmou.
A iniciativa em se fazer doações coletivas na empresa
partiu da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(Cipa) que, já incluiu a atividade em sua programação
anual e promove as doações a cada seis meses.
Movidas pelo sentimento de solidariedade estavam
também as doadoras Manoela Retori e Regina Padilha.
Manoela lembra de um acontecimento da época em
que era criança. O avô precisou de sangue e a família
ficou em apuros porque não havia no estoque. Hoje
Manoela é uma doadora. “Se você pode doar, porque
não fazer?” complementa a colega Regina. As doações
foram acompanhadas pelo Médico do Trabalho da
Copercampos Clomar Milani.
Para a funcionária do Hemosc do setor de Cadastro
Ivanice Pecin a Copercampos é uma empresa solidária
(colaboradora do Hemosc). Com uma área de
cobertura que abrange 59 municípios das regiões de
Joaçaba, Campos Novos, Videira e Curitibanos, o
Hemosc consegue cerca de 600 doações mensais. “O
número é insuficiente para atender a demanda”, afirma
a Enfermeira Ana Paula Parise. Hoje, apenas 1,56% da
população brasileira é doadora, o ideal, para atender a
necessidade seria de que pelo menos 3% se
tornassem doadores.
No total, 91 colaboradores se inscreveram para fazer a
doação. Destes, 75 puderam fazê-la.

Para ser um doador:
Ter mais de 50 kg;
Ter idade entre 18 e 65 anos;
Estar em bom estado de saúde.

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(Cipa) agradece a colaboração de todos os voluntários.
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Nova estrutura de Bolão na AACC
Uma boa notícia para quem gosta de jogar Bolão. Depois de
ter permanecido desativada por vários anos, a pista da
Associação Atlética Copercampos (AACC) poderá ser
novamente utilizada. A inauguração será hoje, sexta-feira, (29)
às 19h. O local passou por uma reformulação completa. As
pistas foram lixadas, o painel eletrônico e as máquinas que
fazem o controle dos palitos são novos. Um teto de PVC
protege as máquinas. A reforma contemplou também a mesa
dos árbitros, feita em mármore. Novas mesas e cadeiras
também foram disponibilizadas para garantir melhor
acomodação aos usuários.
O presidente da AACC Nelson Carafa afirma que a Associação
fez um investimento significativo na reforma do ambiente.
Foram gastos aproximadamente R$ 50 mil “Atendemos a
pedido de muitos colaboradores simpatizantes do esporte que
desejam voltar a pratica-lo”. Agora, com a nova estrutura, a
AACC pretende incentivar a prática do Bolão não somente
entre as pessoas que já o praticavam mas também a novos
atletas.
Novas regras: algumas regras para utilização do espaço
deverão ser seguidas pelos usuários. Nas terças-feiras o local
estará aberto para treinos de equipes femininas. Nas quartas e
quintas-feiras para equipes masculinas. Nas sextas, será aberto
para ambos. Em todos os dias, iniciantes só poderão fazer uso
da pista se estiverem acompanhados por alguém que já
conhece o esporte, suas regras, bem como, as regras de
utilização do local.
“Não podemos permitir que um possível mau uso do local e
dos equipamentos coloque em risco o alto investimento feito”,
conclui o presidente Carafa”.

Prestigie a inauguração, hoje às 19h.

ANTES

DEPOIS

A Diretoria da AACC informa que nos dias 4, 5 e 6 a AACC estará fechada em função do Dia de Campo já que,
restaurante e lanchonete da Associação serão transferidos para o Campo Demonstrativo.

Circulando

Quem sou e o que faço?

A serenidade que transmite certamente colabora para fazer com que seja uma
pessoa querida por todos. Se dissermos apenas o seu nome, Aéresson Pucci
Ceregatti, talvez poucos saibam de quem falamos. Mas, se falarmos o seu apelido
(Gringo) aí sim ele se torna realmente conhecido. Ele é um verdadeiro apaixonado
pelo trabalho que faz e, deixa transparecer também seu encantamento com a
empresa. Uma história que começou quando ele tinha apenas dezesseis anos. Por
intermédio do pai (Antônio) que também trabalhou na cooperativa, ele conseguiu
uma vaga como Armazenista, no Armazém 1, onde permaneceu por 8 anos. De lá,
foi transferido para o Armazém 9 onde passou outros 12 anos. Mas, ele confessa
que foi ao ser transferido para a Filial 35 (Aparecida) onde, mesmo executando as
mesmas tarefas, começou a ir além de suas funções tradicionais, a aprender
coisas novas e ampliar os horizontes. A oportunidade que teve de participar de
cursos de aperfeiçoamento e, de representar a cooperativa em uma aquisição de
milho feita na cidade de Sinop por duas vezes, serviram para lhe dar ainda mais
ânimo e disposição para o trabalho. “Me senti muito feliz e valorizado por ter tido
estas oportunidades”, afirma Gringo.
Quem o conhece sabe de sua paixão pelo esporte. Joga futsal ou futebol suíço de
duas a três vezes por semana. E, durante estes 23 anos que completou no último
dia 1º de fevereiro junto a Copercampos, participou de inúmeras Fecoops e
conquistou muitos títulos no Futebol Sete Sênior. A paixão pelo esporte só não é
maior que o amor que sente pela família. Com a esposa Mari teve três filhos,
Josiane, Maurício e Marcelo. Coincidência ou não, a esposa também trabalha na
cooperativa como Caixa no Posto de Combustíveis. E sabe o que Gringo deseja
aos filhos? Que futuramente também consigam um trabalho por aqui e possam dar
continuidade a história iniciada pela família Ceregatti nos primeiros anos de vida da
Copercampos.

Aéresson Pucci Ceregatti
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Granja dos Pinheiros

Assembléia Geral Ordinária

È grande a expectativa de todos
os colaboradores da unidade
para o nascimento dos primeiros
leitões na Granja dos Pinheiros
que, deve acontecer no dia 02 de
março. De acordo com
informações do Supervisor de
Produção (filial) Junior de
Oliveira, estão alojadas 4.361
fêmeas. Durante todo o mês de
março, a previsão é de que
nasçam aproximadamente seis
mil leitões. O primeiro desmame
deve acontecer em 23 de março
e a saída dos animais para a
creche em 1º de maio. Os
primeiros abates estão previstos
para a primeira semana de agosto. O sêmem utilizado nas
matrizes é oriundo da Granja Floresta. 32 machos são
utilizados na Granja dos Pinheiros para manejo (identificação
do cio). Até o momento já foram realizadas 2.663 coberturas.

Treinamentos
Confira quais foram os últimos cursos de capacitação que
contaram com a participação de colaboradores da
Copercampos:
- Curso de Formação para Auditor Interno de Qualidade em
Laboratório de Análises baseado na norma NBR ISO / IEC
17025:2005 e NBR ISO. O curso foi realizado em Londrina nos
dias 18 e 20 deste mês e quem participou foi o colaborador do
departamento de Controladoria Adriano Redante. A
participação foi viabilizada pela cooperativa e teve apoio do
Sescoop.

Será no próximo dia 17 de março a Assembléia
Geral Ordinária da Copercampos. O evento
acontece às 9h na sede da Associação Atlética
Copercampos (AACC).

Dia de Campo
Será na próxima semana o maior evento do Agronegócio
Catarinense. Falamos da 13ª edição do Dia de Campo
Copercampos que acontece na próxima quarta e quintafeira (dias 05 e 06/03). O Departamento Técnico trabalha
intensamente na preparação do evento que
tradicionalmente apresenta novidades que contribuam com
o aperfeiçoamento da atividade agrícola e da rentabilidade
dos produtores. Este ano aproximadamente 100 empresas
parceiras estarão evidenciando seus lançamentos em
novas variedades de cereais, insumos, medicamentos,
máquinas e implementos agrícolas. A programação inclui
palestras sobre Manejo Integrado de Pragas na Cultura do
Milho e, o Agronegócio no Brasil e as Perspectivas do
Mercado de Cereais. Participe e divulgue o principal evento
da Copercampos entre seus colegas e associados de sua
unidade. Caminhão Cinema: Uma parceria entre a
Copercampos e a Monsanto trará para o Campo
Demonstrativo o Caminhão Cinema onde serão exibidos
filmes durante todo o dia 04 para alunos e colaboradores da
cooperativa.

- I Seminário Estadual de Fomento Florestal realizado na UNC
Canoinhas nos dias 21 e 22/02. A Copercampos se fez
presente através do Engenheiro Florestal Fernando Zoldan.
- O colaborador da Granja de Erval Velho Clodimar Mascarello
concluiu o curso de Soldagem – Nível Básico – pelo Senai em
Luzerna. A participação foi proporcionada pela Copercampos e
pelo Sescoop.

Esporte

Copercampos no Campeonato Catarinense de Futebol
Será neste domingo, dia 02, a estréia da equipe Copercampos no Campeonato Catarinense
de Futebol não profissional Adulto – Etapa Oeste. O jogo será em Xanxerê contra o Esporte
Clube Olímpikus. A diretoria valorizou atletas da cidade, os chamados 'prata da casa' para
compor o time que ganha reforço com outros atletas da região. Pedrinho, do Armazém
(Copercampos), é o Técnico. Esta é a terceira vez que a cooperativa viabiliza a participação
de um time no Campeonato Catarinense de Futebol Amador. Segundo Coutinho, Presidente
de Futebol, a iniciativa visa incentivar a prática do esporte em especial, entre jovens. “Além do
incentivo ao esporte, também estaremos oferecendo uma oportunidade de lazer aos
moradores da cidade que terão a oportunidade de acompanhar alguns jogos aqui no Estádio
de Campos Novos”. A chave a qual ficou a equipe Copercampos é composta também pelos
times Oeste Chapecó, Juventus e Caçadorense. São três chaves de cinco times, classificamse duas equipes de cada chave.
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Segurança

Para recordar
Conta-se nos pagos do
Oeste que colegas
tradicionalistas certa
ocasião, durante a
Semana Farroupilha,
vieram trajados a rigor
para o trabalho. Vale
relembrar o fato que
confirma o sangue
gaudério que corre nas
veias dos colegas....Viva a
gauchada tchê...... É a
Copercampos inserida no
contexto social......

Todos os extintores da empresa
estão sendo revisados. Eles
estão passando pelo teste
hidrostático e recarga, e se
necessário, substituídos. A
operação está sendo
coordenada pela Comissão
Interna de Prevenção de
Acidentes (Cipa). De acordo
com o presidente Derli Rodrigo
Ribeiro a vistoria está sendo feita apenas nas unidades da
cooperativa localizadas em Campos Novos nas quais,
existem aproximadamente 150 extintores. Nas demais filiais
a revisão fica a cargo do encarregado. O procedimento é
feito anualmente.

Novos colaboradores - Admitidos entre 06 de Fevereiro e 25 de Fevereiro
Nome

Função

Local

Adilson Alves Ramos
Andréia Aparecida Triques
Claudir Maciel
Denise Ribeiro
Edenilson Rafael Martinelli
Emerson Antônio Costa
Fabiano Rodrigues da Silva
Fabio Luiz Gotz
José Fabiano S. Donatti
José Rizieri Brustolin
Jucelia Ribeiro
Leonardo Carpes de Oliveira
Marcos A Cordeiro Rossa
Neoroci Horácio de Oliveira
Vanessa Pezzini
Vilson Luiz da Silva
Vitor Paulo Keller

Armazenista
Suinocultura
Suinocultura
Serviços Gerais
Trabalhador da Indústria
Suinocultura
Armazenista
Motorista
Suinocultura
Suinocultura
Auxiliar de Escritório
Suinocultura
Suinocultura
Armazenista
Bióloga
Armazenista
Armazenista

Brunópolis
Granja Floresta
Granja Ibicuí
Campo Demonstrativo
Indústria de Rações
Granja Floresta
Campo Belo do Sul
Supermercado
Granja Floresta
Granja dos Pinheiros
Escritório Matriz
Granja Floresta
Granja Floresta
Encruzilhada
Laboratório de Sementes
Encruzilhada
Encruzilhada

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Colaborador

Setor

Data

Colaborador

Setor

23/02
24/02
25/02
26/02
26/02
27/02
28/02
28/02
29/02
01/03
01/03
03/03
03/03
03/03
04/03
05/03
05/03
05/03
05/03

Elizabete dos Santos
Maristela Vezaro
João Otávio Carneiro
Bruno Constantino Rech
Mauro Alessandro Martinelli
Vânia de Fátima Basílio
Adaiane Antunes Mendes
Romano Mocelim
Flavio da Silva
Nereu dos Santos
Suelen Mariane Cardoso
Adelino Vezaro
Carlos Lamberto da Costa
Jucimara Aparecida Zeicher Bes
Laudenil Moreira de Oliveira
Fabio Morais
Junior de Oliveira Couto
Luciano Borges
Marcio da Silva

Granja Ibicuí
Matriz – Campos Novos
Loja Agropecuária
Administrativo – Matriz
Granja Floresta
Recursos Humanos
Encruzilhada
Indústria de Ração
Campo Belo do Sul
Reflorestamento - Matriz
Supermercado
Armazém – Curitibanos
Manutenção – Matriz
Supermercado
Produção - Matriz
Granja Erval Velho
Granja dos Pinheiros
Campo Belo do Sul
Brunópolis

06/03
06/03
09/03
10/03
10/03
10/03
11/03
12/03
12/03
12/03
13/03
14/03
14/01
14/03
14/03
17/03
17/03
19/03
20/03

Alípio Vieira de Deus
Flavio Recalcati
Ronaldo Suppi
Adão Jassir Alves Ferreira
Jocelino Zanoni
Lucas Guimarães
Fernando Betiolo
Cidenei José e Sá
Darci Moura da Veiga
Paulo César Ignácio
Vitor Bernardi
Arcelino Alves Varela Neto
Matilde Besen
Paulo Altair Volek
Roberto César de Morais
Juscemar dos Santos
Romilda Fátima de Souza
Gilson José Dutra
Adilson Alves Ramos

Indústria de Rações
Granja Floresta
Granja Floresta
Transporte – Matriz
Granja Floresta
Granja Ibicuí
Brunópolis
Gerente Comercial
UBS – Trevo Sul
Indústria de Rações
Indústria de Rações
Produção Matriz
Supermercado
Granja Floresta
Supermercado
Produção - Matriz
Granja dos Pinheiros
Granja Floresta
Brunópolis
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