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Reforma Interna do Ginásio
Copercampos está concluída

Momento da reinauguração da quadra

Uma ótima notícia para os funcionários e associados ligados ao
esporte. O ginásio da Copercampos foi reinaugurado no dia 20 de
junho. A estrutura passou por uma reforma interna, sendo trocado
o piso da quadra, realizado melhoria nos banheiros e vestiários e
pintura em geral. O trabalho foi coordenado pela Associação
Atlética Copercampos. O presidente da AACC, Nelson Carafa,
afirma que os investimentos foram significativos e importantes
para os funcionários. A quadra de esportes ficou com um visual
muito bonito. “A diretoria agradece a Copercampos pelo apoio
prestado na reforma do ginásio. Queremos manter o esporte em
destaque e, para isso, precisamos de uma estrutura de boa
qualidade.”, ressalta.

Campeonato reúne
mais de 200 atletas
Após a reinauguração, teve início o Campeonato Interno de Futsal
da cooperativa. Dezoito equipes e mais de 200 atletas já estão
participando dos jogos todas as terças e sextas-feiras. Serão
quatro chaves envolvendo as seguintes equipes: Indústria de
Rações, Supermercado A, Supermercado B, Elite da filial 42, UBS
– Matriz, Trevo Sul, Armazém 15, Posto de Combustíveis, Granja
Floresta A, Granja Floresta B, Granja dos Pinheiros A, Granja dos
Pinheiros B, Escritório Administrativo, Pavilhão Nove, Transporte
& Logística, Granja Erval, Granja Ibicuí e Departamento Técnico.
O encerramento e a final estão previstos para o dia 2 de agosto.
Para Celso Júnior Alves Machado, da Diretoria de Esportes, o
campeonato é uma oportunidade de lazer ao trabalhador. Com o
incentivo, estamos desenvolvendo o esporte amador na
Copercampos.

Início dos jogos do campeonato interno de futsal

Cooperativismo

e meio ambiente

Em comemoração ao
sábado, 5 de julho – Dia
Internacional do
Cooperativismo, o
Sescoop promove nos
supermercados das
cooperativas de Santa
Catarina, a promoção
“Consumo Consciente de
Embalagem. A Escolha é
sua. O Planeta é Nosso”.
A cada 20 garrafas pet, o
cliente do Supermercado
Copercampos poderá
trocar por uma bolsa
ecológica. Participe !!!

COMUNICADO
A Associação Atlética Copercampos comunica que no
dia 13 de julho, o clube não estará em funcionamento.
O motivo é a realização do almoço de confraternização
do final de mais uma safra e o lançamento da
construção do Frigorífico Copercampos. O evento
acontece no Galpão Criolo.
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Quem sou e o que faço?
Um dos funcionários mais experientes das granjas, Cleber Zanon, é
uma pessoa que veste a camisa “Copercampos”. Há mais de oito
anos na empresa, ele conta que iniciou suas atividades na Granja
Ibicuí, onde ficou por três anos; posteriormente, mais quatro anos na
Floresta e, atualmente, como responsável pelos pátios das Granjas
dos Pinheiros e Ibicuí. “Temos bastante trabalho e responsabilidade
em manter os locais limpos e organizados. Gosto muito do que faço”,
conta. Na sua trajetória, Zanon lembra que começou na gestação,
passando pelo laboratório, mas onde se identificou mesmo foi na área
externa das granjas.
Nas unidades existem trabalhos que exigem ainda mais do
funcionário, como é o caso da limpeza das lagoas, onde é realizado o
tratamento de dejetos dos suínos. O serviço é mais pesado, e às
vezes é necessário até mesmo ficar madrugada adentro para finalizar
o trabalho. “No mês de abril, tivemos uma chuva de granizo que
causou a perfuração das lonas do biodigestor. Estamos fazendo a
limpeza para a substituição”, ressalta.
Responsável pela área externa, Cleber Zanon coordena três
funcionários na Granja dos Pinheiros e ainda outros sete na Ibicuí. Na
biossegurança, ele também informa que existe uma rigidez muito
grande de quem entra e sai das granjas. Zanon reitera a necessidade
do controle diário para que não exista contaminação dos animais.
O funcionário, que reside em Campos Novos com esposa e uma filha,
ressalta que pretende continuar por muito tempo na Copercampos e
principalmente na área da suinocultura. “Aqui tenho um ótimo
relacionamento e bons colegas”, finaliza.
Cleber Zanon está há mais de oito na Copercampos

Curso de Dança Gaúcha
A AACC estará promovendo nos meses de julho, agosto e setembro,
um curso de dança gaúcha para os funcionários associados. Para que
o curso tenha início é preciso, no mínimo, 35 casais e, no máximo, 45.
As inscrições deverão ser realizadas com os funcionários, Fabiano
Piroli, Marcelo Capelari, Ana Paula, Ricardo Saurin, Gringo-Filial 35 e
Daniel-Unidade 41. Valor: duas parcelas de R$ 35,00. As aulas devem
começar no final de julho, e serão realizadas nos finais de semana.

Esporte - Novo Uniforme
Os funcionários da Granja dos Pinheiros receberam novos
uniformes para a participação em campeonatos. As camisetas
com a logomarca da Copercampos foram uma cortesia da
empresa parceira Poli-Nutri.

Palestra Syngenta
O Departamento Técnico e produtores associados da Copercampos
participaram no dia 23 de junho, de uma reunião técnica para tratar da
parceria Syngenta / Copercampos para a produção de semente de
soja e híbridos de milho. A palestra foi realizada na Associação Atlética
Copercampos. Para este mês também estão programadas reuniões
nas filiais da cooperativa.

Seleção Granja dos Pinheiros

Taça Amplasc
Acontece nesse final de semana mais um jogo de futsal pela Taça
Amplasc - 06 de julho (Domingo) Copercampos x Eletrônica
Tecnolar (Local: Estádio Municipal Cid Pedroso – 13h30min)
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Festa Junina – Granja dos Pinheiros
Em clima de São João, os funcionários e
familiares da Granja dos Pinheiros realizaram,
no dia 25 de junho, uma Festa Junina, na
Associação Atlética Copercampos. Além da
confraternização e lazer, o encontro serviu
para fortalecer a amizade entre as famílias. Os
custos da festa foram pagos através do projeto
de reciclagem, onde o lixo é separado,
vendido e revertido em jantares. Os valores
arrecadados são administrados por uma
comissão interna.
A festa foi totalmente a caráter

Confraternização envolveu funcionários

Associado ganha Prêmio “Produtividade de Soja”
A Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola – Coodetec, com sede em
Cascavel (PR) divulgou no dia 19 de junho, os resultados do Concurso
de Produtividade que reuniu os melhores da sojicultura brasileira. O
evento contou com a participação de 326 produtores do PR, SC, RS,
SP e MS. Cada produtor
concorreu com área mínima de
um hectare. Os números finais
indicaram Antonio Claudio
Felix Cavalheiro, de Caçapava
do Sul (RS) como o campeão
da cultivar CD 226RR. O
campeão da cultivar CD 225RR
foi o catarinense, Sady Dutra
(Copercampos – Campos
Novos), que alcançou 88,9
sacas por hectare. Ele foi
representado pelo filho Juvenil
Dutra. Antonio Cavalheiro
levou como prêmio uma
pickup zero e Sady uma moto
400 cilindradas.
Juvenil Dutra
recebendo premiação

Economia no ambiente de trabalho
- Se você usa copo plástico descartável no seu ambiente de trabalho,
procure utilizar apenas um por dia.
- Seja breve e objetivo em suas ligações telefônicas, o serviço de
telefonia funcional deve ser utilizado para os interesses profissionais;
fale o estritamente necessário, evite alongar-se.
- Selecione a opção rascunho na configuração da impressora, quando
possível.
- Clipes e outros materiais
metálicos, utilizados na rotina do
trabalho, têm tempo de vida
indeterminado. Cuidado com o
hábito inconsciente de danificálos e atirá-los ao lixo.
- Ao utilizar toalhas de papel para
secar as mãos, procure utilizar
apenas duas ou três, por vez.

Treinamentos
06/06 - Seminário Atualização do ICMS - SC.
Local: Chapecó - Participantes: Sander Leonardo Martendal,
Ivonete Aparecida Fagundes Semin.
Setor: Contabilidade.
16 e 17/06 - Introdução a Logística.
Local: Itajaí - Participantes: Walter Daniel Siqueira Brandão e
Fábio Bresola.
Setor: Logística/Copercampos.
27/06 - XVII Agro – Seminário do Agronegócio para Exportação.
Local: Chapecó-SC – Participantes: Cidenei José e Sá - Gerência
Comercial, Marcos Fiori - gerência operacional e o associado Jair
Socoloviski.
Realização: Sindicato e Organização das Cooperativas de Santa
Catarina.

Sorteio Supermercado
O associado da cooperativa Ernesto Bernadelli foi o contemplado
no Cartão CoperClube - Supermercado Copercampos. Ele ganhou
uma cesta com produtos típicos. O sorteio aconteceu no dia 23 de
junho e fazia parte da promoção “Festa de São João Batista”. A
partir do mês de julho até 7 de agosto, será realizada a promoção
“Dia dos Pais”, com sorteio no dia 8 de um Kit Churrasco.
Faça a adesão e conheça os benefícios do Cartão CoperClube.
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CIPA INFORMA – Botina de segurança

Assegure sua integridade física, evite acidente

Copercampos atinge nível
de excelência em gestão

Botinas de segurança, outro importante equipamento para o
trabalhador. Este EPI é recomendado por ser de uso fácil,
antiderrapante, impermeável e resistente a agentes químicos. Na
Copercampos, as botinas foram selecionadas por serem
confeccionadas em couro legítimo, forro de raspa de couro e
elásticos laterais para calçar e descalçar em caso de emergência.
O solado é constituído de poliuretano, protegendo o usuário
contra derrapagens, objetos perfurantes, superfícies cortantes e
riscos de origem elétrica.
A prática de se utilizar um número maior não é permitida. O
calçado deve ficar ajustado ao pé confortavelmente e não
"dançando", evitando assim ferimentos nos pés e situação de
risco de acidente. A botina de segurança é fornecida em diversos
tamanhos do número 34 ao 45, tem durabilidade de 6 meses a 1
ano, conforme o fabricante. De acordo com a Engenheira de
Segurança no Trabalho Vanessa Marin, o uso de EPI traz uma
melhoria na qualidade de vida dos funcionários. “O bem estar o
torna mais agradável e criativo, proporcionando um local de
trabalho mais produtivo”, declara.

Reunião das filiais

A Copercampos obteve pela quarta vez o “Nível de Excelência em
Gestão”. A 5ª Pesquisa de Responsabilidade Social Empresarial da
Região Sul foi realizada através do Anuário Expressão – Gestão
Sustentável. A cooperativa alcançou o estágio quatro da pesquisa, o
que demonstra que incorpora as políticas de responsabilidade social
ao seu planejamento estratégico. A homenagem será no dia 26 de
setembro, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Paraná.

Dirigentes e encarregados das unidades da Copercampos
estiveram reunidos hoje, na sala de reuniões da matriz, para
debater assuntos administrativos. Foram debatidas informações
relacionadas ao financeiro, insumos, comercial e novos
investimentos. O último encontro aconteceu há cerca de dois
meses.

NOVOS FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS DE 14/06/08 a 30/06/08
Filial

Funcionário
Delmir Joao Boff Moratelli
Fabio Fabichaki
Marcelino Gomes da Silva

Funcionário

Granja Ibicuí
Rio do Sul
Granja Ibicuí

Paulo Roberto da Silva
Sarah Bif Antunes
Sidnei Pinheiro

Filial
Trevo Sul
Granja Ibicuí
Granja Ibicuí

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Setor

Data

Funcionário

05/07
06/07
06/07
07/07
08/07
08/07
09/07
09/07
09/07
11/07
11/07
11/07

Nerildo Mantovani
José Ozório do Amaral
Nelcir Carmem Locatelli
Abel Moraes
Carlos Gustavo de Lemos
Cezar Rodrigo Lopes
Jucelia Ribeiro
Marcos Antônio Monma
Sandra Perdoncini
Izaltino Alves da Silva
Milena Moraes da Rosa
Rubia Gislaine Kerber

Granja Floresta
Granja dos Pinheiros
Treinamentos – Matriz
Indústria de Rações
Barracão
UBS – Trevo Sul
Financeiro – Matriz
Loja Agropecuária – Matriz
Supermercado
Armazém – Matriz
Dep. Suinocultura – Matriz
Granja Ibicuí

11/07
13/07
14/07
15/07
15/07
15/07
16/07
17/07
17/07
18/07
18/07

Vagner Francisco Zanon Luques
Luciano Lopes
Vilson França
Augusto Ribeiro do Nascimento
Sergio Ângelo Bet
Vanderlei Vargas
Patrícia Bially Silva
Edison Ribeiro dos Santos
Marilene de Fátima de Oliveira
Henrique Wilpert
Ivandro Gustavo Xavier Leite
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Setor
Supermercado
Armazém – Matriz
Cereais – Matriz
Granja Floresta
Transporte – Matriz
Granja Ibicuí
Granja dos Pinheiros
Armazém – Curitibanos
Posto de Combustíveis
Supermercado
UBS – Trevo Sul
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