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Separação de lixo
gera benefício ao funcionário

Lixo é ensacado pelos funcionários antes de ser comercializado

Separação de lixo fixado no interior da granja

A preocupação com o meio ambiente e o retorno de benefícios aos
funcionários motiva o trabalho de separação de lixo realizado
diariamente nas granjas. A primeira unidade a desenvolver o projeto
foi a Central de Produção de Leitões de Ibicuí. Há cerca oito anos, o
lixo é separado, vendido e revertido em jantares para os trabalhadores
e familiares. “O objetivo é proporcionar um pequeno diferencial para o
funcionário. Os encontros são realizados, em média, quatro vezes por
ano”, conta o coordenador da granja, Junior de Oliveira Couto.
O projeto de separação de lixo também é desenvolvido nas Granjas
dos Pinheiros e Floresta. Em locais estratégicos são colocados pontos
de coleta com espaço para papel, plástico e vidro. A idéia é facilitar a

reciclagem e não poluir o meio ambiente. Após a venda, os
valores arrecadados são administrados por uma comissão interna.
Na granja Ibicuí, 1.070 quilos de lixo foram recolhidos na última
coleta realizada no início do mês. De acordo com o Chefe da
Unidade, Devair do Prado, o controle da separação é fundamental
para que o local de trabalho permaneça limpo e organizado.
“Ainda temos como benefício os jantares e o encontro entre os
colegas”, ressalta. Na Granja Floresta foram comercializados, no
último repasse, aproximadamente 700 quilos de lixo; já na
Unidade dos Pinheiros cerca de 480.

Economia no ambiente de trabalho
- Desligue as lâmpadas em ambientes desocupados.
- Evite acender lâmpada durante o dia, acostumando-se a usar
mais a iluminação natural;
- Feche bem a torneira após o uso. Uma torneira gotejando gasta
46 litros de água/dia;
- Substitua, se possível, o telefone. Use e-mail e outros recursos
de tecnologia da informação.
- O monitor gasta tanto quanto uma lâmpada de 100 watts. Se não
puder desligar o computador, desligue ao menos o monitor
quando não o estiver utilizando. Ao encerrar o uso de eletrônicos,
desligue também os estabilizadores que estiverem acoplados;
- Utilize as folhas de rascunho, quando possível. Para uso interno
vale virar a folha para fazer nova impressão ou escritas.
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Quem sou e o que faço?
Com um dos apelidos que mais chama a atenção na Copercampos,
Antônio Darci Meira de Carvalho, o “Cemitério”, é funcionário há sete
anos da cooperativa. Foi contratado para trabalhar nas férias dos
motoristas de caminhões tornando-se efetivo. Ainda com pouco
tempo de empresa passou a motorista dos caminhões tanque do
Posto de Combustíveis. Atualmente viaja de três a quatro vezes na
semana para realizar o transporte de Gasolina, Álcool e Diesel.
Conhecido por todos na cooperativa, ele afirma que pretende
trabalhar por muito tempo como transportador. “Gosto do que faço,
tenho bons colegas”, enfatiza. Seu Antônio ainda ressaltou que a
profissão de motorista é bastante desgastante. Conta que há cerca de
um ano se envolveu em um acidente, saindo ileso. “Acredito e
agradeço a Deus por não ter sofrido nenhum problema“, reitera.
Muitas pessoas devem estar se perguntando o porquê do apelido
“Cemitério”. A brincadeira aconteceu em 1977, quando estava
servindo no Exército no município de Lages, O quartel ficava próximo
a um cemitério. Ele e mais alguns amigos decidiram assustar um
colega militar por volta das 4 horas da madrugada. Esse é o motivo do
apelido. Natural de Vargem, Antônio Darci Meira de Carvalho, reside
em Campos Novos com a esposa e dois filhos.
Sete anos de dedicação a Copercampos

Bolão em destaque

Copercampos na Taça Amplasc

Entre os dias 22 e 25 de maio aconteceu na Cidade de Guaratuba, no
Paraná, os Jogos Brasileiros dos Contabilistas. Santa Catarina ficou
em 2º lugar na modalidade de Bolão 23. Campos Novos esteve
representada pelos contadores Nelson Carafa (Copercampos),
Arnaldo da Silva, Ademir Semin e Zigmunt Chudzikiewicz.

A cooperativa participa nos meses de
junho e julho do Campeonato de Futebol
“Taça Amplasc”. O primeiro jogo
aconteceu no dia 8 de junho; Brunópolis
2 x 2 Copercampos; 15 de junho Zortéa 1
x 9 Copercampos. Próximas partidas: 29
de junho Copercampos x Fraiburgo
(Local: Pinheirão – 15h30) - 06 de julho
Copercampos x Eletrônica Tecnolar
(Local: Cid Pedroso – 13h30).

Cartão Petrobrás – Posto de Combustíveis

Parabéns !!!!
Quem também comemora é a
funcionária Luciane Antunes
(Recursos Humanos) e
Agostinho de Souza
(Contabilidade). A filha Vitória
Aparecida nasceu no dia 12/06.
Nasceu, no dia 04/06, Nicolas Richard Xavier Leite, filho de Ivandro
Gustavo Xavier (Trevo Sul) e Ivonete de Fátima Walter .

O Posto de Combustíveis da
Copercampos está proporcionando ao
“funcionário cliente” o Cartão Petrobrás.
Não haverá anuidade e taxa de adesão.
Quem aderir poderá ter acesso a
premiações, milhas aéreas e desconto
na fatura. O cliente também poderá
escolher entre 20 datas de vencimento e
até 40 dias para pagar. Rede de
vantagens: descontos e benefícios em
diversos parceiros comerciais.

Futsal
A Copercampos disputou no dia 7 de junho, na categoria livre, a
final da Taça Rádio Cultura de Futsal. A equipe foi derrotada por 2
x 0 pela Bella Gulla obtendo o 2º lugar.
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CIPA INFORMA – Protetor Auricular

Protetor “plug silicone”

Nesta edição vamos apresentar o “protetor auricular”. Dividido em
dois protetores - plug silicone e concha (usado por operadores de
máquina e empilhadeiras e funcionários das granjas) tem como
objetivo diminuir a pressão sonora e garantir que não aconteça
nenhum dano à saúde. Geralmente é utilizado por trabalhadores da
indústria que lidam com máquinas “barulhentas” por longos períodos
de tempo. É bom lembrar: antes de usar qualquer EPI , verifique a
utilização correta. “Estamos à disposição do funcionário para sanar
qualquer dúvida. Precisamos conscientizar e ressaltar a importância

Treinamentos

Protetor “concha”

do uso contínuo”, afirma o Vice-presidente da CIPA, Adão Assis.
Atenção: cada pessoa deve utilizar individualmente seu EPI – o
protetor auricular deve estar sempre limpo (lavar com água e
sabão) – evite a troca de posições dos protetores para não haver
contaminação. A distribuição dos equipamentos é realizada por
um responsável em cada setor. Fique atento às instruções.
É sempre importante lembrar:
SEGURANÇA É RESPONSABILIDADE DE TODOS

Curso de Oratória

29 e 30/05 - O Engenheiro Florestal Fernando Zoldan participou do II
Simpósio sobre atualidades na Política e Legislação Florestal e
Ambiental "Licenciamentos Ambientais" em Três Barras - SC.
03/06 - Treinamento sobre Fabricação de Fertilizantes Bioativo – O
encontro aconteceu na AACC – Bairro Aparecida. Engenheiros,
técnicos e chefes das filiais participaram.
05/06 - Palestra-teatro “A incrível arte de vender”, promovido pela CDL
no Clube Aquacamponovense. Participaram 10 funcionários da Loja
Agropecuária, Supermercado e Posto de Combustíveis.

Cinco funcionários do Supermercado Copercampos participaram
nos dia 30 e 31/05 - 06 e 07/06 do curso de Oratório do Senac em
Joaçaba. Na foto, com o instrutor ao centro, os funcionários Élcio
Boff, Ana Paula Borges Visoná, Marcelo Cavichon, Suelen Cardoso
e Sérgio da Silva.

Agradecimento
O setor de Recursos Humanos da Copercampos agradece a todos
pelas doações em recursos financeiros, alimentos, utensílios
domésticos e vestuário ao funcionário João Pereira Neto. A residência
onde morava foi destruída por um incêndio na noite de 9 de junho. As
doações ainda podem ser realizadas com a Assistente Social Joana
Vieira França – 3541-6096.

Parabéns !!!!
Marcos Paggi
(Departamento Técnico) e
Vanessa Stael Donalonso
pelo nascimento de Alana
Cristina Paggi no dia 30/05

Arthur Henrique Pauli
nascida no dia 01/06 – Filha
de Vânia Fátima Basílio
(Recursos Humanos) e
Valmir.
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Homenagem – Hemosc Joaçaba
O Presidente da Copercampos, Vilibaldo Erich Schmid, representando
os funcionários, foi homenageado na noite de 5 de junho pelo
Hemocentro Regional de Joaçaba. A cooperativa e outras duas
empresas (Perdigão – Unidades Regionais e Sincol de Caçador)
tiveram grande representatividade na doação de sangue. “É muito
importante o apoio social que a Copercampos realiza em Campos
Novos e região”, declara. Ainda na noite das homenagens, foi lançado
o projeto “Grenal da Solidariedade”. O objetivo é atrair o maior
número possível de doadores, sendo torcedores do Internacional ou
do Grêmio.

Palestra – Meio Ambiente
Funcionários da Granja dos Pinheiros, Floresta e Ibicuí
participaram, no dia 05/06, de uma palestra sobre “Uso Racional
da Água”. O evento foi realizado na AACC e estava relacionada
ao Dia Mundial do Meio Ambiente e Ecologia. O palestrante foi o
senhor Fluvio Eleodoro Marcos, da União Brasil, empresa que
presta consultoria a Copercampos.

Funcionários das granjas participaram do evento

AACC
DEMONSTRATIVO MENSAL
Maio de 2008

Recebimentos
Pagamentos
Resultado

Vilibaldo Erich Schmid e a Gerente do Banrisul Joaçaba Patrícia Hoffman

40.181,37
35.547,42
4.633,95

NOVOS FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS DE 01/06/08 a 13/06/08
Filial

Funcionário
Claudio Ries
José Thiago de Souza
Juscimara Barbosa
Luciano Hofmann
Lucineia Hilário Santos de Paula

Funcionário

Granja Ibicuí
Granja Ibicuí
Granja Ibicuí
Granja Ibicuí
Granja Floresta

Luiz Antônio Jorge Goncalves
Marileide Aparecida Buzzacaro de Oliveira
Nerci da Silva de Oliveira
Soni Francisco de Oliveira
Thiago Carvalho de Almeida

Filial
Granja dos Pinheiros
Supermercado
Granja Ibicuí
Granja Floresta
Posto de Combustíveis

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Setor

Data

Funcionário

Setor

19/06
22/06
22/06
22/06
26/06
27/06
27/06
27/06
28/06
28/06
29/06
29/06
29/06

Fabio Fabichaki
Carlos Alexandre Pinto
Deloyr José Lopes
Vanderlei de Souza
Carla Calderoli
Deoclecio Tonini
José Batista Ribeiro
Rodrigo José Moreira
Francisco Rodrigues
Wagner Ferreira de Miranda
Fernando Socolovski
Pedro Waldir Danielevicz
Silvia Ortiz de Souza

Transporte
UBS – Campos Novos
Granja dos Pinheiros
Armazém - Matriz
Supermercado
Transporte
Supermercado
Granja Floresta
Granja Floresta
Financeiro – Matriz
Departamento Suinocultura
UBS – Trevo Sul
Escritório – Curitibanos

30/06
01/07
01/07
02/07
02/07
02/07
02/07
02/07
03/07
03/07
04/07
04/07

Luis Carlos Mendes
Benhur César dos Santos
Salete do Carmo Alves Carvalho
Adair Tadeu Pereira
Ivonete Aparecida Fagundes Semin
Lais Kunen
Marcelino Gomes da Silva
Paulo Roberto Rucks
Everton Jean dos Santos Girardi
Juliane Gonçalves
José Leandro de Matos
Rodrigo Serena

Armazém – Matriz
Barracão
Granja Ibicuí
Granja Floresta
Contabilidade – Matriz
Supermercado
Granja Ibicuí
Industria de Rações
Barracão
Brunópolis
Granja dos Pinheiros
Granja Floresta
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