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COPERCAMPOS IMUNIZA FUNCIONÁRIOS

CONTRA RUBÉOLA E SARAMPO
A Copercampos tem como meta, até o início de setembro, vacinar
todos os funcionários da cooperativa entre 20 e 39 anos. A doses
da dupla viral (Rubéola e Sarampo) fazem parte da campanha
nacional que pretende reduzir a incidência da doença no país. “A
Cipa está envolvida no trabalho de prevenção junto ao funcionário.
O objetivo é imunizar o maior número de pessoas”, afirma a
Secretaria da Comissão Interna de Prevenção e Acidentes, Fabiani
Perdoncini Lopes.
O sarampo é de transmissão respiratória, e ainda é uma das
causas mais freqüentes de óbito em crianças no mundo. O vírus
pode causar complicações como diarréia, otite, pneumonia e
encefalite. Já a rubéola é disseminada por via respiratória. A
infecção geralmente tem evolução benigna e freqüentemente não
produz qualquer manifestação clínica. Problemas mais comuns
são febre baixa, aumento de gânglios no pescoço, manchas
avermelhadas inicialmente no rosto e que evoluem rapidamente
em direção aos pés e, geralmente, desaparecem em menos de 24
horas. A campanha prossegue até início de setembro nos postos
de saúde de todo o Brasil.
Funcionário recebe a dose da vacina

Posto de Combustíveis - 32 anos

Novidade !!!

O Posto de Combustíveis da Copercampos realizou do dia 01 a 08 de agosto, a promoção de
aniversário de 32 anos em parceria com a Petrobras. Os clientes que abasteceram no período,
receberam descontos imperdíveis na Gasolina Comum, Supra, Biodíesel e Extra Biodíesel.
Foram distribuídos kits de brindes da Copercampos e acima de R$ 50 reais abastecidos, um
brinde especial para as crianças. O posto foi fundado em 1975 e está sob a direção do Chefe
de Unidade, Juarez Rupp.

Está a disposição do internauta a
nova página na Internet:
www.copercampos.com.br. Com
um visual totalmente modificado
e muito mais informativo, os
visitantes terão maior facilidade
de conhecer os negócios,
unidades, serviços, notícias e o
contato direto com a cooperativa.
Os jornais (interno e do
associado) estarão disponíveis
para leitura na internet.
Confira !!!
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Quem sou e o que faço?
O apelido “Barão” foi dos tempos que jogava futebol. Pelo fato dos
dois irmãos também serem torcedores do Palmeiras, havia um
jogador, na época, que se chamava Baroninho. O irmão Ivar Antonio
Machado (Diretor Executivo) foi quem o apelidou. Muito bem, estamos
falando do Encarregado do setor de Tecnologia da Informação, Ivanor
José Machado. Com 26 anos de empresa ele também foi um dos
homenageados no almoço de confraternização da cooperativa.
Para iniciar um trabalho diferenciado em 1983, Machado conta que o
movimento da conta corrente do financeiro era levado para a cidade
de Blumenau, onde os dados eram lançados em forma de documento
para retornar como relatório. “Quando comecei a trabalhar com o
primeiro computador, passei por momentos difíceis. Recebi instruções
durante dois dias, depois apreendi praticamente sozinho. Naquela
época os computadores não eram amigáveis como hoje em dia.
Poucas empresas estavam informatizadas, era complicado obter
informações”, conta Barão. Outra lembrança dos difíceis tempos,
ainda em 1987, antes da informatização, é referente a folha de
pagamento da Copercampos. O nosso colega e Gerente
Administrativo, Ademir Carlesso “Mila”, se deslocava até o município
de Chapecó onde era desenvolvido todo o processo. “O trabalho era
realizado a noite, pois o responsável exercia outra atividade durante o
dia”. recorda Machado.
Nos últimos anos, devido ao crescimento da cooperativa, a
informatização e a estruturação de um setor de informática, foi
fundamental para o andamento dos trabalhos. Segundo Ivanor, ainda
existe um extenso caminho para se chegar nas modernas tecnologias
existentes. “O que hoje é de ultima geração, daqui a seis meses já é

Loja agropecuária - novo espaço
Com parte do visual interno modificado, o cliente que visitar a Loja
Agropecuária, poderá conferir as mudanças realizadas na exposição
dos produtos. Diversas prateleiras foram implantadas oferecendo um
novo espaço. Outro trabalho desenvolvido, foi uma pesquisa realizada
através de uma caixa de sugestões. Nos últimos três meses, várias
idéias e novidades foram recebidas. Através de um sorteio, o senhor
Juarez Antônio Saller foi presenteado com um kit de brindes da
Copercampos.

Cliente e funcionário

Ivanor José Machado “Barão”

ultrapassado”, afirma. Na Copercampos, o funcionário passou
por vários degraus, sendo digitador, operador, analista e
programador, vindo a assumir o setor no ano de 2000.
Natural de Capinzal, mas camponovense de coração, Ivanor José
Machado, reside com a esposa e três filhos.

Sorteio Supermercado – Kit Churrasco
A cliente do supermercado Copercampos, Rosane Aparecida
Morais, foi à ganhadora de um Kit Churrasco da promoção “Dia
dos Pais”. O sorteio foi realizado no dia 8 de agosto. A próxima
promoção (com o tema 7 de Setembro) estende-se até 4 de
setembro, onde haverá o sorteio de uma cesta com produtos do
supermercado.
Faça a adesão e conheça os benefícios do Cartão
CoperClube. Participe das promoções. Ganhe prêmios !!
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Vice-campeã Taça Amplasc
A equipe da Copercampos se consagrou no domingo (10/08) vicecampeã invicta da Taça Amplasc de Futebol de Campo. O jogo foi
realizado no Estádio Municipal Cid Pedroso. Mais de três mil pessoas
acompanharam a grande final. De acordo com o Gerente Financeiro e
incentivador do esporte amador, Ilceu Luiz Machado “Coutinho”,
apesar de perdermos nos pênaltis a equipe realizou uma grande
partida. Fomos melhor em campo”, conta.

Parabéns
Parabéns a Valtoir
(Contabilidade) e Márcia
Scolaro pelo nascimento de
Sofia Andressa Scolaro, no
dia 24 de julho, com 2,750
Kg e 46 cm. Felicidades !

Resultados dos jogos
Copercampos 2 x 2 Município de Brunópolis
Copercampos 9 x 1 Município de Zortéa
Copercampos 4 x 0 Município de Fraiburgo
Copercampos 4 x 0 Tecnolar
Copercampos 2 x 1 Município de Monte Carlo

FINAL
Copercampos 0 x 0 Pinheiro (Prorrogação seguiu o mesmo resultado)
Pênaltis - Copercampos 2 x 4 Pinheiro

O nosso parabéns também se estende a Jailson
Donizette Mantovani (UBS-Matriz) e Rita Alves,
pelo nascimento de Bruno Othavio da Silva
Mantovani, nascido no dia 25 de julho, com 3,320
kg e 49,5 cm.

Os bonitões !
Copercampos é tema de feira escolar

Ai está os nossos colegas de trabalho, Paulo Henrique Lopes e
Vithor Hugo Brogliatto (Comercial) devidamente trajados. Calça
social, camisa e gravata. Tudo combinando. Certamente os
amigos estão entre os mais elegantes da Copercampos.

A Indústria de Rações da cooperativa foi tema de apresentação da II
Feira Cultural do Colégio Auxiliadora, realizada de 5 a 8 de agosto. Os
alunos do 2º ano do ensino médio, reproduziram todo o processo de
industrialização de rações. “A partir da visita que realizamos no dia 4
de julho na Copercampos, desenvolvemos um trabalho extremamente
importante para os visitantes da feira. Muitas pessoas não conhecem
como é produzida a ração destinada ao tratamento de animais”, conta
o aluno Leonardo Pereira.

Resultado AACC Julho de 2008
Receitas
Custos/Despesas
Resultado

R$ 42.325,77
R$ 40.031,80
R$ 2.293,97
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Novos serviços – Unimed

Saúde do trabalhador – exames periódicos
O setor de Recursos Humanos realiza periodicamente os exames de saúde ao
funcionário. O trabalho é desenvolvido na matriz, unidades em Campos Novos e
filias na área de atuação. O exame de origem obrigatória é efetuado anualmente
pelo trabalhador que está há mais de 12 meses na empresa. Foram visitadas as
unidades de Curitibanos, Brunópolis, Anita Garibaldi, Campo Belo do Sul e
granjas. O trabalho é acompanhado pelo Médico Clomar Milani, Fonoaudióloga
Luciana Chiodi, e a Assistente Social, Joana Vieira França. “Além da consulta o
funcionário também tem a oportunidade de conversar e expor os seus
problemas”, ressalta Joana. A próxima visita deve acontecer na filial de Barracão.

O convênio Copercampos – Unimed está
oferecendo novos serviços para os
funcionários: vasectomia, laqueadura e
colocação de Diu (Dispositivo Intra-uterino).
Na área médica são oferecidos novos
convênios (Joaçaba): Psicóloga Bianca
Colombo, Nutricionista Noemi Pontin,
Fonoaudióloga Elizangela Zartor.

Exame de audiometria

Atendimento ao funcionário

Novos Funcionários Admitidos de 15/08/08 a 22/08/08
Funcionário

Filial

João Batista Antunes

Matriz – Vigia

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Filial

Data

Funcionário

Filial

23/08
23/08
24/08
24/08
25/08
28/08
28/08
29/08
29/08
29/08
29/08
29/08
29/08
29/08
29/08
29/08

Getulio Antônio Teixeira
Samantha Alessandra Fava Cordeiro
André Araújo de Matos
José Fabiano Severo Donatti
Alessandro Scheffer
Marcos Antônio Sturmer
Nelson Carafa
Bárbara Almeida Chiocca
Carlos Deniz Duarte
Diomar dos Santos
Éderson Jessé dos Santos Brito
Fernando Pereira
Irineu Frigo
Israel do Amaral
Itamira Miguelina Kuz de Melo
Regina de Fátima Padilha

Granja dos Pinheiros
Supermercado
Granja Floresta
Granja Floresta
Sistema de Informação – Matriz
Granja Erval Velho
Contabilidade – Matriz
Almoxarifado – Matriz
Granja Floresta
Brunópolis
Granja Floresta
Granja Ibicuí
Granja Ibicuí
Tranporte – Matriz
Supermercado
Posto de Combustíveis

30/08
30/08
31/08
31/08
31/08
01/09
01/09
02/09
02/09
02/09
03/09
03/09
03/09
03/09
04/09

Éderson Luís Ribeiro
Marinez Ortiz de Souza
Alair Melo dos Santos
Carlos Lins de Lima
José Tadeu Guzatti
Geizi Borges Damasceno
Jocimara de Lima
Adilson José Pedro
Amilton da Silva
Edemilson Rafael Martinelli
João Batista de Souza
João Henrique Graeff
Jocelito Mattos
Odair Pavan
Antônio Marcos de Oliveira

Armazém – Curitibanos
Armazém – Curitibanos
Aparecida – Campos Novos
Granja dos Pinheiros
Aparecida – Campos Novos
Campo Belo do Sul
Granja Ibicuí
UBS - Matriz
UBS - Matriz
Indústria de Rações
Granja Floresta
Transporte
Campo Belo do Sul
Dep. Suinocultura
Granja dos Pinheiros
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