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Copercampos implanta

programa de ginástica laboral
A Copercampos, através de uma somatória de esforços, está
implantando com o incentivo do Sescoop/SC, o projeto
“Ginástica Laboral”. O objetivo é motivar os funcionários para
a busca de um estilo de vida mais saudável, como a prevenção
de doenças ocupacionais e maior disposição para o trabalho.
“É uma novidade para a cooperativa. Vamos realizar um
trabalho para a saúde e qualidade de vida do colaborador”,
destaca a Engenheira de Segurança no Trabalho e uma das
coordenadoras do projeto, Vanessa kettenhuber Marin.

A “Ginástica Laboral” é uma atividade física orientada e será
aplicada durante o expediente de trabalho, preferencialmente
no horário de maior ocorrência de acidentes e estresse, com o
objetivo de diminuir os problemas. Outro foco é promover a
educação para a saúde e maior produtividade. A duração é em
média de 10 a 15 minutos/dia. Em três meses todos os setores
serão
beneficiados com a implantação do projeto,
supervisionado pelo especialista em condicionamento físico,
da Empresa Dicorpus, Diego Ecco.

Inaugurada filial
em Frei Rogério
A Copercampos inaugurou no dia 7 de maio, mais um
empreendimento, a Loja Agropecuária de Frei Rogério –
Filial 56. A unidade está localizada na Rua Adolfo Soletti,
588, centro. Oferece insumos, medicamentos
veterinários, utilitários, pneus, botas e diversidade em
produtos. Segundo o Presidente da Copercampos Luiz
Carlos Chiocca, o objetivo é atender a demanda dos
produtores rurais daquela região. “A expansão dos
negócios contribui para o fortalecimento dos associados
e crescimento da cooperativa”, enfatiza.
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Quem sou e o que faço?

Taça Radio Cultura de Futsal
As equipes de futsal da Copercampos participaram no dia
2 de abril, em Campos Novos, no ginásio Humberto
Calgaro, da Taça Rádio Cultura de Futsal. De acordo com o
membro da diretoria de esportes da AACC, Celso Junior
Machado, as equipes representaram a cooperativa,
destacando a importância do esporte na educação,
amizade e companheirismo. “A competição é saudável e
somente traz benefícios. Parabéns a todos os atletas pela
dedicação”, comemora. A escolinha e o grupo de
veteranos são apoiados pela Copercampos e AACC.
RESULTADOS:
Categoria - SUB 11
Escolinha de Futsal
Copercampos 1 X 2 Pinheiros
1º Lugar: Pinheiros
2º Lugar: Escolinha de Futsal
Craque do Campeonato: Rodrigo
Pedroso Coito (Copercampos)
Categoria - SUB 13
Escolinha de Futsal
Copercampos 1 X 0 Pinheiros
1º Lugar: Escolinha de Futsal
2º Lugar: Pinheiros

Categoria - Veterano
Copercampos 4 X 2 Pinheiros
1º Lugar: Copercampos
2º Lugar: Pinheiros
Goleiro menos Vazado: Diego
Miranda (Copercampos)

Amilton da Silva

Amilton da Silva é um dos funcionários com mais tempo de
trabalho na Unidade de Beneficiamento de Sementes – UBS
Copercampos. Com 10 anos de cooperativa, conta que
iniciou no setor de secagem e pré-limpeza, onde permaneceu
pelo período de 3 anos. Com trabalho e dedicação passou
para o setor de classificação, trabalhando nas mesas de
gravidade e também na carimbagem das sacarias. “Obtive
nesse tempo uma grande experiência, aprendendo na prática
a verificar a qualidade da semente. O gerente operacional
Marcos Fiori e outros colegas também me ajudaram quando
comecei a trabalhar nessa área”, lembra.
O funcionário ressalta que nesses anos de cooperativa,
percebeu uma grande mudança em relação ao crescimento
da empresa e da produção de sementes. “Há 10 anos eram
menos de 100 mil sacos beneficiados, hoje estamos próximos
dos 600 mil. As variedades de soja também aumentaram”,
analisa.
Amilton comenta ainda que a Copercampos oferece
oportunidades e estabilidade aos funcionários. “Temos que
valorizar e garantir nosso trabalho, mantendo um bom
relacionamento e crescendo junto com a cooperativa”, afirma.
Natural de Vargem, mas residindo há 16 anos em Campos
Novos, o colaborador é casado com Mariângela Sandri da
Silva e tem dois filhos, Felipe e Ana Júlia.

Treinamentos
07/05 - Excelência na Gestão - critérios do PNQ - Prêmio
Nacional de Qualidade Participantes: Fábio Ceni (Qualidade)
e Milena Moraes da Rosa (Psicologa)
Local: Joaçaba-SC / Unoesc

07 e 08/05 - Encontro

Stoller de Cooperativas
Participante: Carlos Dall'Oglio (Comercial) Itacir Ecco (Loja
Agropecuária - Matriz)
Local: Campinas-SP

18 e 19/05 - Curso DIPJ e Tributação das Sociedades
Cooperativas
Participante: Rita Canuto - Contabilidade
Local: Chapecó-SC
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Vacina – febre amarela
Preservando a saúde dos funcionários, a Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA realizou no dia
14 de maio, na matriz e filiais, a vacinação contra febre
amarela, vírus que colocou em área de atenção muitos
municípios catarinenses, incluindo Campos Novos e
região. De acordo com os membros da CIPA, muitos
colaboradores ainda não haviam efetuado a vacina.
“Esse foi um dos motivos de realizar a campanha
interna”. A dose está disponível permanentemente na
sede da secretaria e nos postos de saúde dos bairros
Aparecida e Bom Jesus.
Na foto: Clademir Dalmolin de Barcellos (Enfermeiro),
Marineide Bevilaqua (Copercampos), Josiane Viecelli
(Enfermeira) e Simer Tesser (Copercampos)

“Caixinha”- Comitê Gestor de Crédito
O "Caixinha" é um benefício que foi implantado em 1986 pelos
próprios funcionários da Copercampos com o objetivo de criar
uma conta única para atender as necessidades financeiras dos
mesmos através de empréstimos. Ao aderir o benefício, o
colaborador autoriza o desconto mensal de 1% do seu salário
para a manutenção dessa conta. Para administrar com mais
segurança e garantir a eficiência dos empréstimos, foi
implantado no mês de abril o Comitê Gestor de Crédito, com
um representante de cada gerência e que será responsável
pelas liberações de crédito. As reuniões de aprovação
acontecem nas sextas-feiras, às 13:30 horas, com as
solicitações apresentadas na semana correspondente. As
liberações serão sempre às terças-feiras , a partir do meio dia,
na Credicampos.
Composição:
Presidente: Ricardo Saurim (operacional / produção)
Secretária: Fabiani Perdoncini (financeiro)
Tesouraria: Vânia Basílio - (administrativo)
Também fazem parte do comitê de aprovação: Edemilson
Enderle (Chu) (técnico/insumos) Moacir Jung (comercial)
Cristian Venturin (agroindústria) Sempre haverá a participação
do gerente administrativo Ademir Carlesso.

Parabéns !!!
Parabéns pelo
nascimento de Gustavo
Zanão, filho de Cleber
(Encarregado pelo
sistema de tratamento
das granjas) e Luciane
Moreira Zanão. Gustavo
completou 2 meses.

Reunião das filiais
Os chefes de unidades das filiais da Copercampos
estiveram reunidos no dia 30 de abril, em Campos Novos,
para a reunião de trabalho realizada a cada dois meses.
As reuniões individuais com cada chefe de unidade foram
realizadas na primeira semana de maio, com a
participação do diretor executivo, assessor de insumos
Carlos Dall´Oglio e do setor de controladoria Adriano
Redante. De acordo com o diretor executivo Ivar Antônio
Machado, o objetivo é aproximar as unidades à direção
da cooperativa e melhorar o desempenho dos negócios
em 2009. “A administração deve ser cada vez mais
profissional frente a atual crise econômica mundial. Não
podemos errar”, afirma.
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“Gestão da Qualidade” Organização e limpeza
O programa “Gestão da Qualidade” teve sequência nos dias
14 e 15 de maio, com o início das etapas 2 e 3 – Organização,
que consiste em determinar e identificar cada objeto em seu
lugar (armários, gavetas e o acesso a salas). Organizar e
programar o trabalho, anotando e comparando dados e
Limpeza com objetivo de manter o ambiente e equipamentos
limpos e em condições de uso produtivo. De acordo com o
coordenador interno, Fábio Ceni, o andamento do projeto está
dentro da expectativa e atendendo os objetivos da primeira
etapa. “Tivemos um bom desempenho dos funcionários no
descarte”, comenta.
O consultor do Sebrae, Juliano Keller, informa que a etapa 2 e
3, terá um prazo de 45 a 60 dias para ser aplicada. “No
decorrer do programa vamos desenvolver um cronograma
para que os funcionários tenham hábito de realizar a cada
período o descarte, organização e a limpeza. É um trabalho a
longo prazo e com a contribuição de todos”, ressalta. Cada
módulo é desenvolvido em reuniões com um grupo formado
por multiplicadores preparados para conduzir a implantação
do “Gestão da Qualidade”.

Colaboradores debatem assuntos em busca de melhorias

Novos funcionários admitidos 07/05 a 18/05
Funcionário

Filial

José Antunes Pires
Josiel de Oliveira
Murilo Miguel Durli

Transporte e Logística - Matriz
Serviços Gerais - Matriz
Indústria de Fertilizantes

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Filial

Data

Funcionário

Filial

23/05
23/05
23/05
23/05
23/05
24/05
24/05
25/05
25/05
26/05
27/05
27/05
27/05
28/05
28/05
29/05
29/05

Anderson Luiz Antunes Pasinato
Antônio Adair Moreira de Oliveira
Clodoaldo Valério Prates
Dionatan de Oliveira Santos
José Luiz Zortéa
Juliano Magrinelli
Varci Maria da Silva
Gilmar Gonçalves Walter
Marcio Moura da Veiga
Maria Janete Dresch Devilla
Adão Camargo
Itacir Pilatti
Ronaldo de Souza
Cláudio Schutz França
Jaisson Antônio Tramontin
Nilso Luiz da Silva
Vanderlei da Rosa

Armazém – Curitibanos
Armazém – Curitibanos
Armazém – Curitibanos
Armazém – Matriz
Granja Floresta
Granja Ibicuí
UBS – Matriz
Armazém – Matriz
Indústria de Rações
Financeiro – Matriz
Armazém – Matriz
Loja Agropecuária – Tangará
Granja Ibicuí
Loja Agropecuária – Matriz
Indústria de Rações
Armazém – Encruzilhada
Granja Floresta

30/05
01/06
01/06
01/06
02/06
02/06
02/06
02/06
03/06
03/06
03/06
04/06
04/06
04/06
04/06
04/06

Rafael Lazari
Adão Pedro da Silva
Jairo Augusto Dutra
Moises Bilhalva Moraes
Alvadir de Assis
Jocemar Salvatti
Simone Ferreira Lopes de Souza
Vitor Paulo Keller
Nerci da Silva de Oliveira
Tiago Greef
Ubirajara Fagundes
Cláudio Ries
José Donizete Alves de Carvalho
Marcio Antônio dos Santos
Remi Conte
Sirlene Maria Schneider

Dep. Suinocultura
UBS – Trevo Sul
Armazém – Matriz
Indústria de Fertilizantes
Armazém – Curitibanos
Granja Floresta
Granja Ibicui
Armazém – Encruzilhada
Granja Ibicuí
Financeiro – Matriz
UBS – Matriz
Granja Ibicuí
Armazém – Matriz
Guarda-Mor
Indústria de Rações
Granja dos Pinheiros
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