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Inauguração:

Sede Social Campo Belo do Sul
A Unidade da Copercampos de Campo Belo do Sul inaugurou no
sábado (30/08), a Sede Social para associados e funcionários. O
encontro aconteceu a partir das 10 horas, com uma partida
amistosa de futebol suíço entre Funcionários / Associados Filial X
Matriz Campos Novos. Ao meio dia os convidados participaram de
um almoço de confraternização. Na estrutura de 240 metros
quadrados foi construída uma cozinha completa, churrasqueira e
lareira. “A sede vai integrar os produtores e os nossos colegas de
trabalho. A solicitação foi atendida pela diretoria da empresa
pensando no bem estar de todos”, afirma o Gerente Operacional
da Copercampos, Marcos Fiori.

“O grupo de agricultores e funcionários de Campo Belo do Sul
corresponde as expectativas da Copercampos. Percebemos a
união e a força que estas pessoas representam para o município e
a cooperativa”, destaca o Presidente Luiz Carlos Chiocca.
Segundo o associado e membro do Conselho Fiscal, Andrigo
Zanetti, “o empenho de todos resultou na construção da sede
social da filial. Agradecemos o trabalho e a dedicação dos
envolvidos”, ressalta. Já o Encarregado da Unidade, Jocelito
Mattos, comemorou a inauguração e reiterou que a sede social foi
uma conquista de todos. “Agora temos um espaço para reuniões,
cursos e confraternizações”, finaliza.

Momento da inauguração (Diretoria, conselheiros e funcionários)

Confraternização: amistoso entre os funcionários

Concurso BioAtivo premia ganhadores
A Copercampos realizou internamente um concurso para escolha
do nome do Fertilizante BioAtivo. O produto, uma das novidades
da cooperativa, deverá circular no mercado em dezembro de 2008.
Participaram da pesquisa Agrônomos e Técnicos em
Agropecuária.
Ganhadores receberam kit churrasco

1º LUGAR
BIOCOPER – Marcos Schlegel

2º LUGAR
BIOATIVO COPERPLUS – Marcelo Luiz Capelari
FERTIBIO – Rony Duarte Sampaio

3º LUGAR
FÓSCOPER – Solimar Zotti
FERTIBIO – Solimar Zotti
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Quem sou e o que faço?
Funcionário desde 1993, Jocelito Mattos “Quinho”, começou a
trabalhar na filial de Anita Garibaldi como Engenheiro Agrônomo,
prestando assistência técnica. Um ano se passou e em setembro
de 1994, foi convidado para assumir como Encarregado da
Unidade de Campo Belo do Sul. “Foi um desafio muito grande.
Havia me formado em Agronomia em 1989 e tinha pouca
experiência. Lembro que conversei com o seu Chiocca na época
e ele comentou a sua preocupação em armazenar com qualidade
a produção de grãos”, recorda.
Alguns meses antes da implantação da unidade, o funcionário
conta que participou da realização de um levantamento para
verificar a área de plantio do município e o tamanho da estrutura
que seria construída pela Copercampos. “Contribui desde o
início. Devo muito do meu conhecimento as dificuldades e
alegrias que tivemos na cooperativa”, ressalta Mattos. Além ser o
responsável pela filial, “Quinho” disse que representa a
Copercampos em diversas reuniões, encontros e eventos sociais
em Campo Belo do Sul e região. Na área técnica auxilia os
colegas na assistência de campo, venda de insumos e
armazenagem.
“Pretendo trabalhar por muito tempo na cooperativa e na
agricultura. A cada dia que passa estou conhecendo mais do
agronegócio”, afirma o funcionário. Natural de Anita Garibaldi,
Jocelito Mattos é casado e tem dois filhos.

29 de agosto

Jocelito Mattos “Quinho”

x
Amistosos em Monte Carlo

Dia Nacional de Combate ao Fumo
Os números são alarmantes e não param de
subir. A cada hora 10 pessoas morrem por
doenças relacionadas ao cigarro no Brasil.
Os dados são da OMS (Organização
Mundial de Saúde), que divulgou a
comprovação da relação entre o consumo
do cigarro e o desenvolvimento de câncer
de pulmão em 90% dos casos. Segundo as
informações, o consumo de cigarros,
charutos, cachimbo, fumo de rolo e rapé
leva ao organismo mais de 4.700
substâncias tóxicas, incluindo nicotina,
monóxido de carbono (o mesmo gás
venenoso que sai do escapamento de
automóveis), alcatrão, agrotóxicos e
substâncias radioativas, que propiciam o
desenvolvimento de câncer.
Cigarro faz mal até pra quem não fuma: A
fumaça aspirada pelo não-fumante apresenta
níveis oito vezes maiores de monóxido de
carbono, o triplo de nicotina, e até cinqüenta
vezes mais substâncias cancerígenas que a
fumaça tragada. A fumaça que sai da ponta do
cigarro contém, em média, três vezes mais
nicotina e monóxido de carbono, e até
cinqüenta vezes mais substâncias
cancerígenas do que a fumaça que entra pela
boca do fumante depois de passar pelo filtro
do cigarro.

Jogos da preliminar na Final do Campeonato Regional em Monte
Carlo. Dia 17 de agosto – Ginásio Airton Senna

Escolinha AACC Copercampos 10 X 4 CME Monte Carlo
(Sub-10)
Escolinha AACC Copercampos 4 X 4 CME Monte Carlo
(Sub-12)

Apoiando o esporte amador

Parabéns !!!
27 de agosto - Dia do Psicólogo
31 de agosto - Dia do Nutricionista

Informativo Interno Copercampos

CIPA Informa - Perneira

CIPA

A perneira de proteção é confeccionada em material sintético, com
uma ou duas talas injetada para proteção frontal – lateral e furos
laterais para ventilação. Segundo informações do fabricante, a
durabilidade mínima da perneira é de seis meses. É usada para a
proteção das pernas contra animais peçonhentos, lesões provocadas
por materiais ou objetos cortantes, partículas volantes, escoriantes,
perfurantes e névoas na aplicação de produtos químicos. O
Equipamento de Proteção Individual é usado pelo Departamento
Técnico, reflorestamento e na manutenção de jardins.
Fique atento: um acidente pode interromper o seu futuro.

Atenção – Semana SIPAT

Treinamentos
18/08 - Legislações - PNCR – Aditivos Proibidos / Registro de
Produtos / Procedimentos de Fiscalização e Auditorias
18/08 - Controle de Qualidade (Polinutri)
Maringá – PR - Fernando Fogaça (Indústria de Rações)
21/08 - Palestra sobre rolamentos (Parceria IMDEPA)
Campos Novos – AACC (Participação de 14 funcionários)
Palestrante – João Gilberto Mendes Bartell
22/08 - Operação e Manutenção preventiva com Empilhadeiras
Campos Novos – Armazém 15 (Participação de 15 funcionários)
Palestrante – Vlademir Andreoni - Centro de Educação e
Tecnologia de Luzerna - Senai
24/08 - I Ciclo de Reuniões - Comissão de Sementes e Mudas do
Paraná
Foz do Iguaçú - PR - Marcos Schlegel e Marcos Paggi
(Departamento Técnico)
24/08 - Fechamento de Vendas
Campos Novos - Bristol Bebber Hotel (Participação de 7
funcionários)
Palestrante - José Aparecido Messias
27, 28 e 29/08 – Elaboração dos Fluxos de Caixa e da
Demonstração do Valor Adicionado e Análise de
Recuperabilidade de Ativos
São José – SC / Anaíde Aparecida Stefanes e Sander Martendal
(Contabilidade)

CIPA

Acontece de 22 a 26 de setembro a Semana Interna de Prevenção de
Acidentes de Trabalho – SIPAT. Haverá palestras para funcionários e
show no dia 25 com o “Teatro Biribinha” (Clube Camponovense). A
programação será divulgada pela diretoria da Cipa.

Eleições CIPA

CIPA
Será realizada no dia 16 de setembro
a eleição para a escolha dos novos
membros da Cipa (Comissão Interna
de Prevenção em Acidentes). Os
funcionários poderão votar a partir
das 7:30 hs em seu local de trabalho.

Nomes para votação - Representantes dos empregados
Eleição para (Vice-presidente – suplentes e designados)
Ezequiel de Souza
Marineide Beviláqua
Radamés Inácio Dhiel
Simer Tesser
Wagner Ferreira De Miranda

– Posto de Combustíveis
– Supermercado
– Manutenção
– UBS
– Financeiro

Curso de “Operação e Manutenção preventiva com Empilhadeiras”

Mais benefícios
A Clínica Santa Clara Imagem, além de oferecer diversos exames,
também coloca à disposição do associado e funcionário duas
novas alternativas: a ultra-sonografia e a cardiotocografia. O
convênio oferece descontos especiais. A autorização para os
exames com valor reduzido pode ser retirada no setor de
Recursos Humanos, com a Assistente Social Joana Viera França.
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Programa Carona Solidária
A solução de muitos problemas que enfrentamos no dia-a-dia pode
estar na mudança de comportamento das pessoas. A Copercampos
está lançando neste mês o “Programa Carona Solidária”,
desenvolvido para minimizar o número de veículos em vagas de
estacionamento. Os locais estão insuficientes para a demanda de
automóveis dos funcionários, associados e clientes. Estimule os
colegas a adotar atitudes cidadãs, participando ativamente das
soluções.

Veja como atitudes simples podem ajudar a todos:

- Peça e dê carona!!! Seja solidário.
- Combine com o vizinho para trocar carona.
- Ofereça carona para o colega que mora no seu caminho.

“Além de melhorar o estacionamento,
você fortalece as suas amizades, torna o
seu percurso mais agradável e o Meio
Ambiente agradece”.

Celso

MAPA ESTACIONAMENTO
(MATRIZ CAMPOS NOVOS)
1- Estacionamento exclusivo para associados, clientes e
visitantes da cooperativa:
- Área em frente ao Departamento Administrativo e Técnico
- Área em frente ao escritório da Administração Geral
- Área em frente ao Setor de Suinocultura
- Área em frente e área do lado direito da Loja Agropecuária
- Área externa ao lado do portão (próximo Guarita-Matriz)
2- Estacionamento destinado aos veículos dos funcionários:
- Área em frente à Loja Agropecuária (embaixo das árvores);
- Área ao lado do Posto de Combustíveis de frente para a SC 455;
- Área atrás do Departamento Administrativo e Técnico.
3- Fica expressamente proibido:
- Estacionar em fila dupla em qualquer local.
- Estacionamento de veículos (da empresa ou particular) no pátio
interno da Matriz.

Novos Funcionários Admitidos de 22/08/08 a 05/08/08
Funcionário

Filial

Fábio Cantelli
Wagner Fernandes de Lara

Departamento de Suinocultura / Trainne
Indústria de Rações

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Filial

Data

Funcionário

Filial

06/09
06/09
07/09
07/09
08/09
09/09
11/09
11/09
11/09
11/09
11/09
12/09
14/09
14/09

Jeane de Fátima Prigol
José Adair Jentik de Jesus
Aerisson Pucci Ceregatti
Nilmar Antônio Ferreira
Fernando Dutra
Ezequiel Gomes de Amorim
Candido Emiliano Pereira
João Maria Pereira Neto
Maria Denize Carniel
Maristela dos Santos
Paulo Cezar Alves
Antônio Jucemir Paganini
Anderson de Brito
Juacir dos Santos

Supermercado
Posto de Combustíveis
Armazém – Bairro Aparecida
UBS – Trevo Sul
Granja dos Pinheiros
Transporte e Logística
Granja Ibicuí
Pedrinho
Supermercado
Supermercado
Granja Floresta
Supermercado
Transporte e Logística
Indústria de Rações

14/09
15/09
15/09
16/09
16/09
16/09
18/09
18/09
18/09
18/09
19/09
19/09
19/09

Maycon Carlos Martinazzo
Joao Adori de Sordi
Marcos André Paggi
Aldemir Fagundes Maciel
José Osni Dias
Renata Cristina Wagner
Celso Junior Alves Machado
José da Silva
José Joacir Meira de Chaves
Sidnei Pinheiro
Julio César Fernandes
Rodrigo Juliano Guimarães
Simer Tesser

Supermercado
Granja Floresta
Dep. Técnico – Matriz
Tangará
Armazenista
RH – Matriz
Controladoria – Matriz
Indústria de Rações
Granja Floresta
Granja Ibicuí
Granja Floresta
Armazém - Matriz
UBS – Matriz
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