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Copercampos inaugura
filial em Fraiburgo

A Copercampos inaugurou no
dia 30 de setembro mais um
empreendimento, a Loja Agropecuária
de Fraiburgo – Filial 55. Segundo o
Chefe de Unidade, Ivandro Sanderlei
Pizzuti, o objetivo é atender a demanda
dos produtores rurais de Fraiburgo
e região. “Estamos iniciando um
trabalho para aproximar novos
clientes e parceiros”, enfatiza. O
Diretor Executivo da Copercampos,
Ivar Antônio Machado, informa que
a cooperativa mantém um espírito
empreendedor, visando crescimento,
abertura de novos mercados e a
estabilidade do agricultor. “Queremos
conquistar novos associados e
para isso precisamos estar em
constante atualização”, observa. O
empreendimento está localizado na
Avenida João Marques Vieira, 1040,
Sala 1 (Centro – Próximo ao Hospital).
Participaram da solenidade Diretoria
Executiva, Gerentes e Conselheiros
Administrativos e Fiscais.

Diretoria, funcionários e parceiros da cooperativa

Copercampos ganha
prêmio nacional
O Instituto Ambiental Biosfera, com sede no Rio de Janeiro, está concedendo o Prêmio Nacional de Responsabilidade Socioambiental
Empresarial a Copercampos, em reconhecimento à atuação e contribuição no cenário direcionado ao desenvolvimento socioambiental do
Brasil. Após criteriosa análise, foram pré-selecionadas 130 empresas, com referência às quais o Conselho Diretor do Instituto Ambiental
Biosfera procedeu à escolha de 40 a serem agraciadas com o prêmio. De acordo com a pesquisa efetuada, a Cooperativa está ao lado
de organizações como Bunge, Coca-Cola, Eletrosul, O Boticário, Unilever, Hering, Tramontina e outras. O prêmio celebra a excelência
das atividades corporativas sob a ótica social, ética, ambiental e do desenvolvimento sustentável, procurando identificar as empresas que
melhor apresentam o desenvolvimento social e comunitário.
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Quem sou e o que faço?
Walter Daniel Siqueira Brandão. Alguém conhece? Vamos simplificar,
estamos falando do colega “Jaú”. Funcionário com 24 anos de
serviços prestados, ele conta que iniciou na cooperativa como
estoquista, atuando também como atleta no voleibol Copercampos.
“Comecei a trabalhar ainda no período em que o senhor Athos de
Almeida Lopes era presidente. Foram anos de muita dedicação para
que a cooperativa alcançasse este grande momento de expansão
nos negócios”, declara.
Sua trajetória na Copercampos se estendeu por outros setores,
sendo encarregado de um dos supermercados, funcionário na área
de vendas, assessor comercial e atualmente responsável, desde
janeiro de 2008, do Departamento de Transporte e Logística. “Tive
a oportunidade de trabalhar em diversas áreas e percebi o quanto
à cooperativa cresceu nesses últimos anos. Somente no setor que
presto serviço tenho 65 veículos para administrar“, ressalta Brandão.
No mês de setembro, “Jaú” conta que acompanhou uma comitiva
de produtores da Copercampos aos Estados Unidos. De acordo
com o funcionário, a visita proporcionou maior conhecimento do
agronegócio e da cultura de outro país. “Agradeço aos colegas e a
diretoria pelas oportunidades na cooperativa”, enfatiza. Natural de
Lages, Walter Brandão reside em Campos Novos com esposa e
dois filhos.

Walter Daniel Siqueira Brandão “Jaú”

Dica - Aumente a durabilidade
dos pneus

Visita – Alunos CAIC
Os alunos da Escola
Nair da Silva Gris –
CAIC, estiveram no
dia 3 de outubro,
realizando a entrega
simbólica de sementes
aos funcionários da
Copercampos. O objetivo
é relacionar o ato à
”PAZ”. Parabéns pela
iniciativa da direção da
escola.

Faça o balanceamento das rodas periodicamente: além do
desconforto ao dirigir, perda de tração, estabilidade, desgastes
acentuados em componentes mecânicos e no próprio pneu, a falta
de balanceamento nas rodas, coloca em risco a sua segurança.
O balanceamento deve ser periódico, ou quando surgirem vibrações,
na troca ou conserto do pneu, ou a cada 10.000 km.

Benefícios:
prestação
deRBS
serviço
Campeão invicto
– Taça
TV
A equipe Copercampos / Agrodivel de Campos Novos foi campeã
invicta da Taça RBS TV de Futsal. A final aconteceu no dia 26 de
setembro no ginásio de esportes municipal em Joaçaba. Foram
sete jogos, sendo cinco vitórias e dois empates. Técnico: Itacir Ecco
(Loja Agropecuária). Goleiro menos vazado: Diego Mirando (UBS).
Equipe: Mirando, Paraná, Cristian, Sadi, Diego, Baixinho, Alessandro,
Zézinho, Tiba.

Parabéns
Datas comemorativas - Outubro
17 • Dia do Eletricista
18 • Dia do Médico
18 • Dia do Pintor
19 • Dia do Profissional da Informática
22 • Dia do Contador
29 • Dia Nacional do Livro

Parabéns à colega Eliane Carniel
França (Cadastro Matriz) e o
pai Everton, pelo nascimento
de Larissa Eliane França no dia
19 de setembro. O batizado foi
realizado no dia 5 de outubro.
Felicidades à família!!!
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Festival de Basquete Copercampos
Cinqüenta equipes (masculino e feminino) participaram no dia 28
de setembro, na Associação Atlética Copercampos, do 2° Festival
de Basquete. Aproximadamente 700 pessoas compareceram no
ginásio para acompanhar os jogos. O presidente da AACC, Nelson
Carafa, ressalta que o evento é um incentivo a prática esportiva
amadora. “Muitos atletas se envolveram e tiveram a oportunidade
de mostrar seu potencial. Estamos planejando novas etapas e no
futuro a criação de um Festival de Futebol de Salão”, afirma.
Numero de Equipes
Categoria Feminino: 13 equipes
Categoria Mirim: 17 equipes
Categoria Infantil: 10 equipes
Categoria Adulto: 7 equipes (2 equipes do município de Anita
Garibaldi)
Total de Atletas: 235 Atletas

Fique atento!!!
No dia 7 de novembro a Copercampos completa quatro anos do
lançamento da nova logomarca. Ainda observamos que muitos
documentos emitidos pelos funcionários estão com a logomarca
antiga: correspondências, controle de fax, mas principalmente
os Projetos Técnicos. Estamos na etapa final da substituição das
logos nas edificações, e para padronizarmos nossa comunicação
visual, solicitamos a atenção de todos para a substituição
nos impressos. Também orientamos que em textos o nome da
cooperativa deve ser escrito dessa forma, Copercampos e sem o
R da marca registrada. Segundo a regra toda a sigla que forma
uma palavra deve ser escrita normalmente, e as que não, são
escritas todas em letras maiúsculas (ex. HSBC).

TREINAMENTOS
06 e 07/10 - Treinamento membros da CIPA
Local: sala do Departamento Técnico
Coordenação: Engenheira de Segurança, Vanessa Marin Kettenhuber.
Participantes: Ricardo Saurin; Marineide Beviláqua; Cátia Regina
Trombeta; Manoela Retore; Neila Marta Dutra Nunes; Radamés
Inácio Dihel; Ezequiel de Souza

Entrega da premiação – comissão organizadora

A arte da Jardinagem
Um jardim bem cuidado deixa o ambiente mais agradável e chama
a atenção das pessoas que circulam pelo local. Há quatro meses
na cooperativa, o funcionário Fabiano de Oliveira tem sobre sua
responsabilidade as folhagens externas e também dos escritórios.
“Trabalhei durante algum tempo em uma floricultura. Sempre gostei
de jardinagem e do paisagismo. Um local bem cuidado faz com os
visitantes se sintam bem e mais à vontade”, enfatiza.
Para trabalhar nesse meio não basta apenas gostar da atividade,
mas entender sobre as plantas, como adubá-las e fazer a limpeza
correta dos vasos e jardins. “Pretendo me aperfeiçoar em
paisagismo e conhecer mais sobre o plantio das espécies. Quero me
tornar mais profissional e destacar meu trabalho”, finaliza Fabiano.

13 e 14/10 - Análise Econômico–Financeira de Balanços / Análise do
Risco de Crédito em Processos Eficazes
Local: Florianópolis
Participantes: Juliano Recalcatti e Jucélia Ribeiro
Promoção: Serasa
Setembro / Outubro: Curso de Informática Básica e Excel Avançado
Participantes: dez funcionários (Matriz e Unidades em Campos Novos)
Setembro/08 a Setembro/09 - Curso de Inglês Avançado
Participante: Carla Delavy Gavin
Campos Novos
04/08 a 27/10 - Comunicação, Liderança e Relações Interpessoais
Participantes: Ronei Fachin (Financeiro), Adriano Redante
(Controladoria), Moacir Jung (Supermercado), Ricardo Saurin (Matriz),
Júnior de Oliveira Couto. (Granja dos Pinheiros)
Local: Campos Novos / Segundas-feiras

Treinamentos / Filiais
19/09 a 06/11/2008: Soldagem Eletrodo Revestido com Noções de Mig
Mag
Participantes: Francisco Roberto Da Silva Cruz (Filial Campo Belo do Sul)
Duração: 64 horas (quintas e sextas feiras)
Local: Senai - Lages
Agosto/Setembro: Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas no
Agronegócio
Participante: Thiago Finco (Filial Barracão)

Local: Lavras – Minas Gerais
Curso de especialização
Jardins da matriz em Campos Novos
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CIPA INFORMA - CARRINHO DE MÃO
O carrinho de mão é uma importante ferramenta de trabalho se
utilizado de maneira correta. Pode haver apenas uma grande
diferença na maneira que cada um executa o serviço com
segurança. As pessoas que usam esse equipamento conhecem
muito bem e sabem quais os trabalhos que podem realizar. De
acordo com a Engenheira de Segurança de Trabalho, Vanessa
Marin, existem casos onde os carrinhos estão carregados com
caixas empilhadas que ficam na altura do peito. “O tempo perdido
tentando equilibrar esta carga prova que uma carga menor é mais
segura e melhor para se executar a tarefa”, alerta.
Os ferimentos mais comuns entre aqueles trabalhadores que
utilizam este tipo de carrinho, envolvem as mãos e os pés. Use luvas
e botas de segurança para garantir sua integridade física. Não tente
impedir o movimento do carrinho usando os pés. Isto acabará mais
tarde com uma lesão. Existem certos procedimentos que devem ser
seguido pelos utilitários destes carrinhos:
• Mantenha a carga mais baixa possível;
• Coloque primeiro os objetos pesados, depois os mais leves;
• Coloque a carga de modo que o peso concentre no eixo;
• Ao levantar o carrinho, faça força com os braços e pernas e não
com as costas;
• O carrinho é que deve transportar a carga, você só empurra e
equilibra;
• Nunca ande para trás com carrinho carregadp;
• Quando descer uma rampa, mantenha o carrinho virado para frente,
quando subir inverta a posição;

Funcionário utilizando o carrinho de mão para transporte de produtos

Agradecimento – CIPA
2007/2008

Novos funcionários admitidos de
26/10 a 10/10/08

Os colegas diretoria 2007/2008 da CIPA Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (Derly Rodrigo
Ribeiro, Fabiani Perdoncini, Adão Assis
dos Santos, Claudemir Moretto, Milena da
Rosa, Maria Denize Carniel) agradecem a
colaboração dos funcionários e diretoria
pelos dois anos de gestão à frente da CIPA.

Funcionário

Filial

Ester Padilha
João Carlos Machado dos Santos
Karin Cristina Lazarotto
Lucia Mendes
Nelza Cristiane Fernandes

Supermercado
Granja Floresta
Supermercado
Supermercado
Supermercado

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Filial

Data

Funcionário

Filial

18/10
19/10
19/10
20/10
21/10
22/10
22/10
22/10
22/10
23/10
24/10
24/10

Cláudio Pinto Barbosa
Lucia Rosane Corso
Salvador Elias Martins
Norberto Machado Almeida
Adelar Alves
Geomar Salvatti
Joaquim dos Reis
Julio Cezar Mecabo
Lindomar Thibes Scheleder
Joel Sebastião Antunes
Antônio Freitas Primo
Elias Ribas

Campo Experimental
Loja Agropecuária - Curitibanos
UBS – Matriz
Armazém - Matriz
Armazém - Matriz
Granja Floresta
Industria de Rações
Granja dos Pinheiros
Granja Floresta
Armazém – Curitibanos
UBS – Matriz
Granja Floresta

24/10
24/10
25/10
26/10
26/10
27/10
28/10
29/10
29/10
30/10
30/10
30/10

Marcos Schlegel
Ronaldo Petronilio de Souza
Carla Delavy Gavin
José Luiz de Souza
Luiz Alberto Silva
Tatiana de Brito
Jaison Roberto Gervasio
Cristini Moreira
João Alves
Fabiano Piroli
Laerte Izaias Thibes Junior
Osmar Luiz da Silva

Dep. Técnico – Matriz
Supermercado
Financeiro – Matriz
Granja Ibicuí
Supermercado
Rio do Sul
Armazém - Matriz
Supermercado
Armazém - Matriz
Financeiro – Matriz
Gerente Técnico/Insumos
Granja Ibicuí

Expediente
Realização: Depto. Comunicação e Marketing Copercampos
Jornalista Responsável: Luis Henrique Rigon / Reg. Prof.: DRT-PR 6155
Supervisão: Maria Lucia Pauli
Projeto Gráfico e Diagramação: Mk3 Propaganda
Impressão: Tipotil Gráfica e Editora Ltda | Tiragem: 700 Exemplares

COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA DE CAMPOS NOVOS
Margens da BR 282 Km 342 - Campos Novos/SC
Fone: (49) 3541-6000
www.copercampos.com.br

