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Funcionários elegem vice-presidente da CIPA

O

s funcionários da Copercampos foram mais uma vez às
urnas e elegeram, com 108 votos, o funcionário do setor
de Controladoria Adriano Bevilaqua, como vice-presidente da
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, gestão
2010/2011. A presidente da CIPA é Vânia de Fátima Basílio, indicada pela empresa.
A eleição do dia 08 de outubro contou com a participação de
374 funcionários que escolheram, dos cinco candidatos - todos
homens – concorrentes ao cargo de vice-presidente, como representante dos empregados, o funcionário com quase 13 anos
de trabalho na Copercampos.
O segundo colocado na eleição foi o funcionário da Indústria

de Rações Ednilson Rafael Martinelli com 75 votos. O terceiro
mais votado foi Marcelo Fidêncio Cavichon, funcionário do Supermercado com 71 votos. Já o quarto colocado na eleição foi
Fabiano Piroli, do setor financeiro que recebeu 58 e em quinto,
com 53 votos, José Santana do Aguiar do armazém da matriz.
Seis funcionários votaram em branco e três anularam o voto.
A CIPA tem além de Vânia e Adriano Bevilaqua como presidente
e vice, a funcionária Izabel Cristina Santos Silva (Departamento de Suinocultura) como 1ª secretária da CIPA e 2º secretário
Marcelo Luiz Capelari, Engenheiro Agrônomo do Departamento
Técnico da matriz, (os secretários também são indicados pela
Funcionários da Indústria de Fertilizantes recebem visita da Engenheira de
empresa).
Segurança do Trabalho e do técnico em segurança do trabalho

Funcionário mais
votado, Adriano
agradece os votos
“Fico feliz por ter esse reconhecimento dos
funcionários da Copercampos. A confiança é sinal de que estamos trabalhando e
transmitindo seriedade em nosso trabalho e
agradecemos aos colegas por acreditarem
em meu nome. Muito obrigado e agora iremos trabalhar, juntamente com toda a comissão, para reduzir os riscos de acidentes
de trabalho”, ressaltou Adriano Bevilaqua.

Adriano Bevilaqua é eleito
como vice-presidente da CIPA

Quem sou e o que faço?

Aloísio Alberto Rech – Auxiliar de escritório filial 28
Loja Agropecuária Curitibanos

R

esponsável por atender os clientes da Loja Agropecuária de
Curitibanos, além de realizar acerto de contas, controle de notas fiscais, conferência de entrada e saída de produtos e controle
de caixa, o funcionário Aloísio Alberto Rech se identifica com a
Copercampos.

Desde 2007 na cooperativa, Aloísio iniciou no armazém da loja,
realizando conferência de produtos e após mostrar interesse em
aprender, foi transferido para o setor de vendas da loja agropecuária.
Com experiência, já que desenvolveu atividades em uma outra cooperativa da região, Aloísio foi conquistando seu espaço até se
tornar responsável por outras áreas dentro da filial.
Filho de produtor associado da Copercampos e neto de um dos
100 sócios fundadores da Copercampos, o funcionário afirma que
sempre desejou trabalhar na cooperativa. “Me identifico com a Copercampos e batalho para que todos possamos ter sucesso. Já
trabalhei na lavoura, juntamente com meu pai e sei das dificuldades de plantar e colher e por isso, buscamos atender da melhor
forma nossos clientes”, ressalta.
Casado com Sandra Stedile Rech há 10 anos, Aloísio é natural de
Campos Novos e tem uma filha: Renata Rech de seis anos. Após
concluir o curso técnico em enfermagem, o funcionário pretende
cursar um curso na área da agricultura para crescer na cooperativa. “Não pretendo sair da Copercampos porque a empresa é uma
segunda mãe para nós e o que você precisa, a direção busca auxiliar. Não encontramos restrições aqui e com diálogo sempre temos
nossas reivindicações atendidas”, finaliza.

Viagem aos Estados Unidos da América

E

ntre os dias 09 e 22 de setembro, funcionários, associados e
parceiros da Copercampos estiveram visitando Miami, Chicago, Washington, Sant Louis, Illinois e Lafayete, estado de Indiana.
Na viagem de conhecimento e descanso, os participantes puderam contemplar belezas do país e se divertir no mundo encantado
da Disney, em Orlando e também visitar o Cabo Canaveral, onde
todos assistiram um filme com atividades da NASA.
Em visitar técnicas, produtores puderam conhecer a mais alta tecnologia aplicada em propriedades americanas e participaram de
um Dia de Campo da Universidade de Purdue.

Nascimento

Treinamento
Curso Sped, EDF PIS/COFINS
Dia 19//10/2010 – Unoesc – Joaçaba – SC
Participantes: Rita Canuto e Valtoir Scolaro
Curso sobre Aplicabilidade das Normas Internacionais de
Contabilidade (IFRS) e Sped Fiscal do PIS/CONFINS
Dias 21 e 22/10/2010 – Chapecó – SC - Ocesc/Sescoop
Participantes: Rita Canuto, Anaide Aparecida Stefanes e
Sander Leonardo Martendal

A

felicidade do papai Vinicius
e Sá e da mamãe Francieli
Maria Silvestrin se chama
Eloíse. A tão esperada primeira
filha do casal de funcionários
da Copercampos nasceu no
dia 04 de outubro de 2010,
pesando 3.530kg e medindo
50cm.
A família e também o vovô
Cidenei José e Sá, gerente
comercial, não param de sorrir e
de contemplar a beleza e esperteza de Eloíse.
Parabéns a toda a família e felicidades.

Eloíse Silvest

rin e Sá
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Funcionário: Troque sua carteira da Unimed

A

s novas carteirinhas da Unimed já podem ser retiradas.
Desde a primeira semana de outubro, o setor de Recursos
Humanos da Copercampos disponibilizou as novas carteiras
na recepção do setor administrativo para que você funcionário, possa trocar as carteiras vencidas e possa usufruir os seus
direitos.
Todas as carteirinhas da Unimed têm vencimento em 31 de
outubro e por isso, você deve procurar a funcionária Indiamara
Murer, na recepção do Administrativo e trocar as carteiras.
A validade da carteira da Unimed é de um ano. Entre os benefícios disponíveis para o colaborador, a carteira da Unimed
oferece serviços ambulatoriais e consultas.
É importante ressaltar que somente com a nova carteira é que
são autorizados os atendimentos de saúde com benefícios.
Não deixe para a última hora. Troque a sua carteirinha.

Para continuar recebendo salário família é necessário:
Caso o funcionário não apresente estes documentos até o dia 30
de outubro de 2010, este benefício será suspenso até a regularização. A carteira de vacinação deverá ser apresentada quando o
filho for menor de 7 anos. Após 7 anos de idade até os 14 anos, é
necessária apresentação do atestado escolar.

A

Gerência Administrativa informa aos funcionários que possuem
filhos e recebem salário família, que para continuar recebendo
este benefício, é necessário à entrega de alguns documentos no
setor de Recursos Humanos da Copercampos.
O salário família é amparado por lei e todos os empregados com
filhos de até 14 anos, e que tenham remuneração de até R$ 810,18,
tem direito a receber o salário. Para isso, é necessário apresentar
atestado de frequência escolar e carteira de vacinação do filho.

Tabela de Valores
• 		Colaboradores que ganham até R$ 539,03 – valor mínimo
família R$ 27,64
• Colaboradores que ganham de R$ 539,0 até R$ 810,18 – valor
salário família R$ 19,48
• Colaboradores que ganham acima de R$ 810,18 – não tem
direito ao benefício

Copercampos instala novos relógios de cartão ponto (REP)

D

urante esta semana, a Gerência Administrativa, através do setor de Recursos Humanos estará instalando o novo Sistema
de Registro Eletrônico de Ponto – SREP.
Os novos relógios não permitem qualquer alteração de horários de
entrada ou saída do trabalho e atende as normas estabelecidas
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na portaria nº 1.510, de 21
de agosto de 2009.
O Registrador Eletrônico de Ponto (REP) é um equipamento utilizado exclusivamente para registro de jornada de trabalho dentro
da empresa. Em todos os comprovantes, será emitido o CNPJ da
empresa e também o nome do funcionário e numero do PIS.
Importante
A cada batida do ponto, sairá um comprovante de registro de ponto do trabalhador que deverá ser guardado pelo funcionário para
conferencias futuras de seu cumprimento de horários.
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Syngenta realiza treinamento na Copercampos

Funcionários participantes do treinamento

N

o dia 15 de outubro, a Syngenta, através da Consultoria
contratada MPrado, realizou o curso do Programa de
Excelência em Distribuição Syngenta (PEDSyn).
Na explanação, foram apresentadas informações fundamentais para garantir segurança no momento de comercialização
dos produtos. Funcionários de filiais da cooperativa e do setor
financeiro da matriz, assim como do jurídico participaram do
treinamento.

Com o PEDSyn, os funcionários puderam se reciclar quanto as
formas de cobranças e documentação necessária para uma
venda segura dos produtos nas revendas da cooperativa.
O Programa de Excelência da Syngenta também proporciona
outros treinamentos aos funcionários e produtores associados,
como do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e
manejo correto de defensivos.

Novos funcionários 04/10 a 18/10
Funcionário

Filial

Funcionário

Filial

Adriane Sutil de Oliveira
Ângelo César Leite
Edson Tiago Pinheiro
Jaison Cristiano Ferreira
Jaison Melo		
João Carlos Machado dos Santos

Granja dos Pinheiros
Armazém – Matriz
Transportes e Logística
Loja Agropecuária Campos Novos
Armazém – Matriz
Armazém – Matriz

João Ricardo Vieira
Lucas de Assis Mendes
Maria Camila Ferreira Camargo
Patrick Delfes		
Ricardo Gomes Nottar
Wallison Edson Sturmer

Armazém – Matriz
Loja Agropecuária – Curitibanos
Granja Ibicuí
Indústria de Fertilizantes
Armazém – Matriz
Supermercado Copercampos

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

22/10
23/10
24/10
24/10
24/10
24/10
24/10
26/10
26/10
27/10
27/10
28/10
30/10

Geomar Salvatti
Granja Floresta
Angelita Aparecida Guizone Gomes Supermercado
Antônio Freitas Primo
UBS - Matriz
Edneia Ana Diehl
Granja Floresta
Elias Ribas
Granja Floresta
Marcos Schlegel
Dep Técnico - Matriz
Ronaldo Petronilio de Souza
Supermercado
José Luiz de Souza
Granja Ibicuí
Luiz Alberto Silva
Supermercado
Fagner Alves de Carvalho
Supermercado
Tatiana de Britto
Rio do Sul
Daniel Nunes
Indústria de Fertilizantes
Fabiano Piroli
Financeiro - Matriz

Filial

Data

Funcionário

Filial

30/10
30/10
30/10
1/11
2/11
2/11
2/11
2/11
3/11
3/11
4/11
4/11

Laerte Izaias Thibes Junior
Mauro Alcemar Guedes
Osmar Luiz da Silva
Luana Maier
Adenilson Correia
Angelino Rodrigues
Claudiomar Nicolau Alves da Silva
Valmor Heller da Costa
José Santana do Aguiar
Marciano Martello
Ivan Besen
Paulo Roberto Valério

Diretor Executivo - Matriz
Posto de Combustíveis
Granja Ibicuí
Dep. Suinocultura - Matriz
Granja dos Pinheiros
Supermercado
Granja Floresta
Indústria de Rações
Armazém - Matriz
Dep. Suinocultura - Matriz
Granja dos Pinheiros
Loja Agropecuária - Curitibanos
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