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SEMANA SIPAT
INICIA NO DIA 22

Inicia no dia 22 e estende-se até 26 de
setembro, a Semana Interna de Prevenção
de Acidentes de Trabalho – SIPAT. Haverá
palestras para os funcionários e show no
dia 25 com o “Teatro Biribinha” (Clube
Camponovense). A programação
diversificada é resultado da colaboração
entre os integrantes da Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes – Cipa – e do
setor de Recursos Humanos. Os
encontros serão realizados nos locais de
trabalho, facilitando o acesso dos
trabalhadores a informação.
Um dos objetivos da SIPAT é fazer com
que os familiares dos funcionários também
estejam envolvidos com a Copercampos.
A expectativa é que o Teatro Biribinha seja
apreciado por crianças, jovens e adultos.
A entrada para o show será um quilo de
alimento não perecível. Os produtos
arrecadados serão doados posteriormente
a entidades de Campos Novos.
“Esperamos a participação e envolvimento
de todos nesta semana dedicada a
prevenção”, declara o presidente da Cipa,
Derli Rodrigo Ribeiro.

Acompanhe a programação:
- 22/09 (7:30h Abertura) 16:00 h Palestra “Saúde Bucal” Dayane Gavazzoni Chiocca,
Granja Floresta
- 23/09 16:00 h Palestra “Saúde Bucal”, Granja Pinheiros
- 24/09 17h00 Palestra com psicóloga Leila Berenice Chiodi “AACC”
- 25/09 16:00 h Palestra “Saúde Bucal”, Granja Ibicuí -- 20:00 h “Show com Biribinha”
no Clube Camponovense
- 26/09 16:00 h Reunião e Posse da nova gestão da CIPA.

CURSO DE DANÇAS GAÚCHAS
Os participantes do Curso de Recreação e Lazer - Danças de
Fandango AACC, realizaram no dia 24 de agosto, na sede
social, a formatura de 28 casais. As aulas foram realizadas em
parceria com a Academia de Danças Gaúchas Liberdade
Nativa de Otacílio Costa/SC. Segundo o Diretor Social da
Associação Atlética Copercampos, Fabiano Piroli, o curso foi
idealizado a fim de integrar os funcionários da cooperativa e
trazer um pouco mais da tradição gaúcha e estilos de dança
como: valsa, rancheira, vaneira, vanerão, milonga, bugio, chote
simples e chote figurado, chamamé e chimarrita.

Teatro Biribinha

Sipat 2007 realizada nos setores e filiais da cooperativa
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Quem sou e o que faço?
Na unidade de Curitibanos conversamos com o
funcionário Adelino Vezaro, 50 anos, sendo 13 deles
dedicados a Copercampos. Carinhosamente
conhecido como “gordo” e já se sabe o motivo, o
trabalhador presta seus serviços no setor
operacional, na função de armazenista. No período
da safra seu Vezaro também trabalha no tombador,
local de recebimento dos grãos. “As vezes temos
serviços fora de horário. Estou sempre a disposição
para ajudar no crescimento da cooperativa”, ressalta.
Entre os funcionários mais antigos da unidade, seu
Adelino afirma que gosta de trabalhar na
Copercampos. Segundo ele, pretende continuar na
cooperativa e se aposentar no futuro. “Trabalhei
durante alguns no setor madeireiro, mas era muito
desgastante. Hoje me sinto muito bem onde estou”,
enfatiza. Outra lembrança de Vezaro, é referente ao
início da atividade da filial. “No começo foi difícil, mas
hoje percebemos os resultados”, conta. Natural de
Curitibanos, o funcionário é casado e tem dois filhos.
Adelino Vezaro – Curitibanos

Novidade – Loja Agropecuária
A Loja Agropecuária da Copercampos está ampliando a sua linha de
produtos. O cliente poderá comprar pneus de todos os tamanhos e
para qualquer veículo com entrega imediata ou através de
encomenda. O pagamento será em até quatro vezes. Outra novidade
é a comercialização de cal-virgem e hidratado e baterias automotivas.
Aguardamos sua visita !!!

Rifa - Nossa Senhora Aparecida
A Copercampos através da AACC está colaborando para a realização
da Festa de Nossa Senhora Aparecida. Compre um número da rifa e
concorra a prêmios: Um Ford Fiesta, micro-computador, geladeira,
televisor 29 e um aparelho de DVD.
Custo - R$ 10,00. Será descontado em folha de pagamento no dia
05/11/2008. O sorteio acontece pela Loteria Federal no dia 01/11/2008.
Disponível para venda em todos os setores.

Jantar Granja Ibicuí
Os familiares e funcionários da Granja Ibicuí, realizaram no dia 11
de setembro, na Associação Atlética Copercampos, um jantar e
bingo de confraternização. A premiação repassada aos
trabalhadores foi doada por empresas parceiras. O encontro
serviu para fortalecer a integração e 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.

Jantar Granja Ibicuí

Parabéns !!!
22 de setembro - Dia do Contador
30 de setembro – Dia da Secretária
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Curso de Xadrez AACC
A Associação Atlética Copercampos realizou
no dia 13 de setembro, a aula inaugural do
curso de Xadrez. O local das aulas será
AACC. Podem participar da prática
funcionários e associados da cooperativa. A
mensalidade será no valor de R$ 10,00.
Inscrições: Celso Alves Junior
(Controladoria). Instrutor: Jorge Futigami. O
Xadrez desenvolve o autocontrole psicofísico,
a avaliação da estrutura do problema e
distribuição do tempo disponível, desenvolve
a capacidade de pensar com profundidade e abrangência, estimula a
criatividade, imaginação, memória fotográfica e raciocínio rápido, entre
vários outros benefícios. Xadrez é um jogo de tabuleiro de natureza
recreativa e competitiva para dois jogadores e está entre as atividades
mais populares do mundo, sendo praticado por milhões de pessoas.
Acima de 13 Anos: aulas na segunda-feira (19:30h) - Crianças de 5 A
13 Anos: ao sábado (10:00h).

Sorteio – Supermercado Copercampos
A cliente do Supermercado Copercampos, Rosemeri Aparecida Paiva,
foi a ganhadora da promoção 7 de Setembro, que se estendeu entre
os dias 8 de agosto a 4 de setembro. A entrega da cesta com
produtos aconteceu no dia 10/09. Na foto: Rosemeri e o supervisor
dos caixas, Elcio Antonio Boff. Próxima promoção: mês de outubro Festa de Nossa Senhora Aparecida.

Treinamentos
20 a 22 /08 - Encontro de Recursos Humanos de Cooperativas do
Sistema Ocesc
Local: Florianópolis - SC
Participantes: Nelcir Carmen Locatélli – (Treinamento e
Desenvolvimento)
02, 03, 04 e 05/09 - Como Administrar Crédito e Cobrança
Participantes: Tatiana de Brito e Denise Hellmann (Unidade Rio do
Sul)
Promoção: CDL Rio do Sul
08, 09 e 10/09 - Correção do Fator de Potência
Local: Jaraguá do Sul / SC
Participante: Radamés Inácio Diehl (Manutenção – Matriz)
Promoção: Weg
10 a 12/09 – Encontro de Departamentos Técnicos das
Cooperativas Catarinenses
Local: São José
Participante: Marcelo Capelari (Eng. Agrônomo)
15 e 16/09 - PPRA Tributário
Local: Porto Alegre
Participante: Vanessa Marin Kettenhuber (Eng. Segurança do
Trabalho)
Promoção: VC Associados

Dia da Árvore – 21 de Setembro
Nem todos sabem entender o significado que existe numa árvore.
Ela é um ser vivo como nós, e portanto nasce, cresce e morre, luta
para sobreviver, pois tem apego à vida. Protege a terra com sua
sombra e suas raízes; evapora água, participando do ciclo
hidrológico e mantendo o ar úmido; produz oxigênio, necessário a
todos os seres vivos. Há as que fornecem frutos valiosos para a
nossa alimentação, além de produtos medicinais ou industriais.
Devemos respeitar a árvore, não só pelo que é em si mesma, mas
por ser necessária à nossa própria vida. No dia 21 de setembro
comemoramos o Dia da Árvore, momento para refletir sobre a
conservação da natureza e preservação das nossas matas.
Momento para plantar mais uma árvore que um dia irá nos dar
sombra e alimento, limpará nosso ar e preservará o solo do
planeta.

Trabalhando sério !!!
Flagramos o nosso colega
Célio Thibes Sheleder,
encarregado da Granja
Floresta, desempenhando
outras funções, a de
entrevistador no setor de
Recursos Humanos. E que
seriedade na foto heim !!!!!!
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CIPA informa - Capacete de Segurança CIPA
Nesta edição vamos abordar o uso do capacete de segurança,
equipamento de proteção individual muito importante para diversos
trabalhos que ofereçam algum risco. Houve época em que o
funcionário reclamava
para usar esse EPI. Ao
longo dos anos as
pessoas tem se
conscientizado, embora
muitos ainda relutam em
não aceitar o
equipamento como parte
integrante do seu dia-adia. Imagine uma peça de
ferro desprendendo
acidentalmente de algum
lugar e atingindo você ou
o seu colega. Histórias
diversas, como projeções de britas, fragmentos de esmeris, batidas
em objetos fixos e quedas, são exemplos concretos de que a
utilização do EPI é de extrema importância. Portanto, proteja-se
usando o capacete com jugular. Cuide da conservação, não o jogando
ao chão, mantendo limpo e em perfeitas condições de uso.

Aniversário de 1 ano Granja dos Pinheiros
A Granja dos Pinheiros completou no dia (01/09), um ano de
funcionamento e atividade na suinocultura. Para comemorar a
data, a empresa parceira da Copercampos em nutrição animal,
Polinutri, realizou uma confraternização com os funcionários. O
encontro foi realizado no refeitório com direito a bolo e
refrigerante.

Flagrante do bolo !!!
Sem dúvida quem mais comeu bolo na confraternização de um ano da Granja Pinheiros,
foi o colega Gilmar Magagnien. Dizem que ele estava na terceira fatia. O flagrante da foto
o deixou sério.

Novos Funcionários Admitidos de 06/09/08 a 12/09/08
Funcionário

Filial

Cristina Facco Dambros
Cristini Moreira
Indiamara Murer

Administrativo - Serviço Social
Supermercado
Supermercado

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Filial

Data

Funcionário

Filial

20/09
2109
22/09
22/09
22/09
22/09
23/09
23/09
25/09
25/09
27/09
27/09

Elizandra Maria Machado
Ronei Luiz Fachin
José Ari Ribeiro Filho
José Marcos Murer
Luiz Antônio Jorge Gonçalves
Paulo Sergio Bueno Adriano
Eder João Schmite
Izabel Cristina Santos Silva
Domingos Dambroz
Luci Paula Camargo
Elias Miguel Titton
Nelson Dejaniro de Oliveira

Supermercado
Financeiro
Supermercado
Granja dos Pinheiros
Granja dos Pinheiros
Granja dos Pinheiros
UBS – Trevo Sul
Dep. Suinocultura
Loja Agropecuária – CN
Administrativo – Matriz
Loja Agropecuária – Curitibanos
Indústria de Rações

28/09
30/09
30/09
30/09
30/09
01/10
01/10
01/10
02/10
03/10
03/10
03/10

Adriano Luiz Rostirola Rosseti
Ezequiel Hilário dos Santos
José Severino Souza dos Santos
Marcelo Augusto Santos Bresola
Silvia Besen
Eliane Fátima Stumer
Francisco Roberto da Silva Cruz
Luiz Sergio Morais Chaves
Antônio Valmir Cruz da Silva
Francisco Correa de Quadros
Noeli dos Santos Antunes
Vanderlei Leite

Supermercado
Armazém – Bairro Aparecida
Campo Belo do Sul
Dep. Suinocultura
Supermercado
Supermercado
Campo Belo do Sul
Granja Ibicui
Supermercado
Loja Agropecuária – CN
Granja dos Pinheiros
Granja Floresta
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