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BRF Brasil Foods e Copercampos
inauguram fábrica em Campos Novos
Com investimento de R$ 145 milhões, a unidade tem capacidade de produção de 151 mil toneladas de carne suína por ano

A

BRF Brasil Foods, em parceria com a Copercampos, inaugurou no
dia 15 de outubro a unidade industrial localizada em Campos Novos, no
planalto-sul catarinense. Com investimento total de R$ 145 milhões, a fábrica
deverá gerar 1,8 mil empregos diretos e 450 indiretos, quando estiver em
pleno funcionamento. Para o início da operação, já foram contratados 400
funcionários.
A cerimônia de inauguração contou com a presença do Governador do estado Raimundo Colombo, senadores, deputados federais e estaduais, diretores da BRF Brasil Foods e da Copercampos. O Presidente da Copercampos
Luiz Carlos Chiocca e o vice-presidente de assuntos corporativos da BRF
Brasil Foods Wilson Mello Neto recepcionaram os convidados do evento.
Projetada para atender os principais mercados mundiais, a fábrica ocupa
um terreno de 172 hectares, com 32 mil metros quadrados de área construída. No início das atividades, serão abatidos diariamente 1.000 suínos,
número que será ampliado gradualmente até dezembro de 2012, quando o
abate diário deverá atingir 7.000 suínos. A planta produzirá também cortes
de carne in natura e fornecerá matéria-prima para ser utilizada na fabricação
de produtos industrializados em outras unidades da BRF. A produção anual
está estimada em 151 mil toneladas de carne suína, sendo que a maior parte
desse montantante será destinada à exportação.
A Copercampos iniciou a construção da unidade em 2007 e, em abril do
ano passado, fechou uma parceria com a BRF, que adquiriu o direito de uso
da planta por um período de 10 anos. Para garantir o término da obra, a
companhia aportou R$ 63 milhões no projeto. O contrato previa a opção de
compra da unidade pela BRF. Devido à importância estratégica da planta,
a companhia, em comum acordo com a Copercampos, decidiu exercer a
opção de compra. A BRF ficará responsável pela gestão de toda a operação
fabril, enquanto a Copercampos fornecerá os animais para abate. A cooperativa é uma parceira histórica da BRF. Uma das principais cooperativas
da região, com quatro granjas e 72 produtores terminadores, já é uma das

principais fornecedoras de grãos, como milho e soja, da empresa.
A nova planta é estratégica dentro do plano de crescimento e internacionalização da BRF. A unidade foi construída com avançados padrões de tecnologia e sustentabilidade, o que permitirá direcionar a produção para os mais
exigentes mercados do mundo. “A planta de Campos Novos nos trará mais
vantagens competitivas para atender ao potencial aumento da demanda internacional com a abertura de novos mercados, como o chinês”, diz José
Antônio Fay, presidente da BRF.
Com a fábrica, a BRF ganhará ainda mais eficiência nos processos de
suínos em Santa Catarina. Agora, a companhia contabiliza 12 unidades produtivas e dois centros de distribuição no Estado e emprega mais de 20.000
colaboradores diretos e produtores integrados. Além da proximidade com
outras unidades da companhia, Campos Novos tem uma localização estratégica, pois está situada perto de rodovias que fazem ligações para os principais portos do Estado, como Navegantes e Itajaí.
Para o presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca, a região e o município de Campos Novos terão duas épocas: uma antes e outra depois da
instalação do frigorífico. “Haverá maior geração de emprego e renda e os
administradores municipais e estaduais irão se preparar para acompanhar
este desenvolvimento, pois o empreendimento possibilitará um retorno em
tributos. Para os associados da Copercampos, a fábrica favorece o consumo
de milho e suínos, proporcionando liquidez no mercado, além de promover
valorização patrimonial dos bens dos associados e de toda comunidade local”, destaca.
Desde que firmou contrato com a Copercampos, a BRF prestou consultoria técnica à construção. Dessa forma, a unidade conta com quesitos de sustentabilidade adotados pela empresa. Entre eles, podemos destacar: lagoas
para captar água da chuva, descarte correto de resíduos, compostagem dos
resíduos orgânicos, redução no uso da energia elétrica e reflorestamento de
áreas localizadas nas proximidades da fábrica.

Equipe da Copercampos perde e está fora da Taça Rádio Cultura de Futsal

A

torcida prestigiou a equipe da Copercampos na partida de
domingo, 18 de setembro, contra o Pinheiros, porém, a derrota por 5 a 3, no jogo pelas oitavas de final, fez com que a equipe
da cooperativa saísse da competição precocemente.
Sob os comandados do técnico Ilceu Luiz Machado (Coutinho),
a equipe sofreu no primeiro tempo quatro gols e buscou diminuir
a vantagem no segundo tempo, porém, com uma ótima atuação
do goleiro adversário, que defendeu um pênalti quando o jogo
estava em 5 a 2, fez com que o Pinheiros continuasse dominando
a partida.

A primavera das belezas

N

o dia 23 de setembro (sexta-feira) inicia a primavera. A estação
das flores já demonstra sua beleza na Copercampos. O jardim
florido em frente à matriz traz um ar de alegria e encantamento a
todos que chegam à cooperativa.
É neste período em que a natureza fica bela, presenteando o ser
humano com flores coloridas e perfumadas. A função deste florescimento é o início da época de reprodução de muitas espécies

Datas comemorativas
Setembro
22 • Dia Nacional da Juventude
Dia do Contador
23 • Dia do Soldador
Início da primavera
23 • Dia nacional de combate
ao Estresse
25 • Dia Trânsito / Dia mundial coração
26 • Dia Interamericano
das Relações Públicas
27 • Dia de Cosme e Damião
Dia Mundial de Turismo

27 • Dia do Encanador
Dia do idoso / Dia nacional controle
da obesidade
28 • Dia da Lei do Ventre Livre
29 • Dia do Anunciante
Dia do Petróleo
30 • Dia da Secretária
Dia da Bíblia
30 • Dia do Tradutor
Dia da Navegação
30 • Dia Nacional do Jornaleiro

Outubro
1 • Dia Internacional da Terceira Idade
Dia Santa Terezinha
1 • Dia Nacional do Vereador
Dia do Vendedor
3 • Dia Mundial do Dentista
Dia Petróleo Brasileiro / Dia das Abelhas
4 • Dia da Natureza / Dia do Barman

4 • Dia do Cão / Dia do Poeta
Dia da Anistia
4 • Dia de São Francisco de Assis 5
Dia Mundial dos Animais
5 • Dia do Bóia-Fria / Dia da Ave
5 • Dia nacional de combate
a Obesidade

de árvores e plantas. Com relação a mudanças climáticas, é um
período em que as temperaturas vão, aos poucos, aumentando. A
primavera termina no dia 21 de dezembro.
Flores que se destacam na primavera: rosa, girassol, margaridinha, orquídea, jasmim, hortênsia, helicônia, alamanda, clívia, gérbera,
hibisco, gazânia, jasmim-estrela, lágrima-de-cristo, boca-de-leão, crisântemo, frésia, estefânia, narciso, violeta, dedaleira, dama-da-noite.

Treinamentos
Curso de Gestão de mix, margens, estoque e compras de
Supermercado - Dias 21 e 22 de setembro – Florianópolis – SC Participantes: Funcionários do Supermercado
Workshop Senac Varejo - Dia 22 de setembro – Joaçaba – SC Participantes: Moacir Jung, Sander Martendal e Ricardo Saurin.
Curso Primeiro MOPP - De 23 a 25 de setembro – Auditório
Copercampos - Campos Novos – SC - Participarão do evento
23 motoristas funcionários e parceiros da Copercampos. Apoio
SESCOOP.
Curso de Renovação do MOPP - Dias 24 e 25 de setembro - Sala
de Reuniões do Departamento Técnico – Campos Novos - SC Participarão do evento 09 motoristas funcionários e parceiros da
Copercampos. Apoio SESCOOP.
Academia Cisco Módulo CCNA I (cabeamento rede) - dia 24/09,
às 8h, no SENAI em Luzerna. Participará do evento do funcionário
ANGELO EBERT LOCATELLI. Apoio SESCOOP.
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Semana Sipat 2011

Blitz da postura

Funcionário realiza avaliação de índice de massa corporal – IMC

Presidente Luiz Carlos Chiocca fez abertura da Semana Sipat 2011

I

funcionários participantes tiveram informações para ter uma vida
de qualidade, é claro, com a prática de atividades físicas.

niciou na segunda-feira (19 de setembro) e será realizada até
sexta-feira (23 de setembro), na matriz da Copercampos a XXVI
Semana Interna de Prevenção ao Acidente de Trabalho – SIPAT.
Organizados pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
– CIPA, os eventos visam orientar os funcionários sobre como
trabalhar com melhor qualidade e sem riscos. Na abertura da
Semana Sipat 2011, o presidente Luiz Carlos Chiocca destacou
as ações realizadas dentro da Copercampos para que os índices
de acidentes sejam reduzidos.
“Contamos com profissionais capacitados na orientação e
também com equipamentos específicos para cada área e usar os
Equipamentos de Proteção Individual, assim como outros destinados a locais estratégicos é fundamental para a saúde e para
segurança dos funcionários”, comentou.
Atividades de massoterapia, testes audiovisuais, de flexibilidade, aferição de pressão arterial e avaliação de índice de
massa corporal – IMC foram realizados na Associação Atlética
Copercampos e funcionários de todos os setores participaram do
projeto realizado em parceria com o Sesi Joaçaba.
A Fisioterapeuta contratada pela Copercampos e que realizada
atividades de Ginástica Laboral na cooperativa Carla Scalsavara
realizou durante toda a semana blitz da postura e apresentou os
benefícios de se trabalhar bem acomodado.
Palestras também foram realizadas nesta Semana Sipat e os

Palestras nas Granjas
Nesta Semana Sipat, as Granjas Floresta, Granja dos Pinheiros e
Granja Ibicuí tiveram palestras e ações direcionadas em seus locais de
trabalho. Equipes do Sesi Joaçaba estiveram realizando palestras nas
unidades com o tema: “Prevenção de uso de Álcool e outras Drogas”.
Durante os eventos, os funcionários tiraram dúvidas sobre os
riscos a saúde e de como evitar sofrer com a dependência alcoólica ou química.
Teatro e premiação das paródias
Nesta sexta-feira (23 de setembro), será realizado no Clube
Aqua Camponovense um teatro e a apresentação do resultado do
Concurso de Paródias desenvolvido neste ano pela CIPA.
O teatro Seu Chico apresentará a peça “Se Sentir Bem” e o funcionário é convidado a participar. O evento acontece a partir das
20hs e os ingressos estão disponíveis com os Cipeiros e outros
chefes de setores. Procure o coordenador de sua área e garanta
sua presença em mais este show de sensibilização pela vida.
Na entrada do Clube haverá um local destinado a coleta de alimentos não perecíveis para doação aos atingidos por enchentes.
Sua doação ajudará pessoas necessitadas.
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Cartão convênio da Sesi Farmácia

A

partir deste mês, os funcionários da
Copercampos contam com mais uma
opção para aquisição de produtos farmacêuticos e de manipulação com descontos. A cooperativa agora possui convênio
com a Sesi Farmácia e você terá desconto
de 25% em todas as suas compras nas
unidades da farmácia instaladas em todo
o estado de Santa Catarina.
Com o cartão Sesi, os funcionários têm
acesso a medicamentos com descontos
especiais. A Farmácia conta ainda com um
Programa de Fidelidade, onde as compras
são convertidas em pontos que podem ser trocados por prêmios.
A Sesi Farmácia contará nos próximos meses com uma filial insta-

lada em Campos Novos, mas você funcionário que visita a vizinha cidade de Joaçaba já
pode usufruir destes benefícios com o cartão
Sesi Farmácia.
Vantagens para funcionários
Copercampos:
• Contar com um preço especial em medicamentos na apresentação do cartão;
• Segurança: O cartão é protegido por
senha pessoal;
• Comprar em qualquer unidade da Rede
Sesi Farmácia em Santa Catarina;
• Contar com o prazo de até 45 dias para pagamento
(Dependendo o período de compra do convênio).

Copercampos realizará Campeonato Sul-Brasileiro de Xadrez

A

Copercampos, através da Associação Atlética Copercampos
(AACC) e com apoio da Prefeitura Municipal de Campos
Novos, realizarão de 13 a 16 de outubro, o Campeonato SulBrasileiro de Xadrez em Campos Novos.
O evento contará com atletas enxadristas dos estados do Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul e é uma oportunidade para os
atletas da Escolinha de Xadrez Copercampos demonstrarem o conhecimento adquirido nas aulas do projeto social da cooperativa.
O campeonato terá todas as categorias e o funcionário da
Copercampos está convidado a prestigiar este evento realizado
com sua colaboração na associação.

Melhorias na AACC
Neste mês de setembro, a Associação Atlética Copercampos
(AACC) está realizando a pintura da sede social e também melhorando
a jardinagem da entrada da associação. De acordo com o presidente
da AACC Nelson Carafa (Nelsinho), as podas de árvores já foram realizadas e o plantio de flores será executado nesta semana.

Novos funcionários de 05 de setembro a 19 de setembro
Novos Funcionários

Filial

Novos Funcionários

Filial

Emerson de Araújo Reck
Everaldo de Oliveira Correa
Fernanda Grasiane Thomas Figueroa

Transporte e Logística
Indústria de Fertilizantes
Granja Floresta

Jayson Luiz Dutra		
Paulo Pinto		
Rudinei Gonçalves

Granja dos Pinheiros
Granja Ibicuí
Granja dos Pinheiros

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Filial

Data

Funcionário

Filial

23/09
23/09
23/09
24/09
24/09
24/09
25/09
25/09
25/09
25/09
26/09
26/09
27/09
27/09
28/09
28/09
29/09
29/09

Izabel Cristina Santos Silva
Leo Marcelo Fagundes
Victor Manfredi
Adavilson Padilha dos Santos
Dalto Rodrigo Besen
Valdeci Vicente
Aecio Zimmermann Cordova
Domingos Dambroz
José Luiz de Mattos
Mariuza Moreira da Silva
Alcelino Alves da Silva
Claudemir Fich
Elias Miguel Titton
Emerson Adriano Antunes Pasinato
Adriano Luiz Rostirola Rosseti
Renato Antunes
Adilson Miguel Fagundes
Emerson Gonçalves Martins

Supermercado e Dep. Suinocultura
UBS – Matriz
Portaria – Matriz
UBS – Matriz
UBS - Trevo Sul
Ituporanga
Otacílio Costa
Loja Agropecuária – Matriz
Indústria de Fertilizantes
Supermercado
Granja Floresta
Granja dos Pinheiros
Loja Agropecuária - Fraiburgo
Armazém - Curitibanos
Supermercado
Transporte e Logística
Granja Ibicuí
Indústria de Fertilizantes

30/09
30/09
30/09
30/09
01/10
01/10
02/10
03/10
03/10
03/10
04/10
04/10
05/10
06/10
06/10
06/10
06/10

Edenir da Silva
Ezequiel Hilário dos Santos
Marcelo Augusto Santos Bresola
Solange Correia Ribeiro
Luiz Sergio Morais Chaves
Reg Leiwis Antunes de Oliveira
Junior Cesar Alves
Francisco Correa de Quadros
Lucas Jaques
Vanderlei Leite
Armando Sirio Sulzbacher
Francisco Adelar Pedrosa
Vinícius Rodrigo Mocelin
Anaíde Aparecida Stefanes
Cristian Julio Salvati
João Batista da Rosa
Lucinéia Alves de Carvalho

Bom Retiro
Armazém - Bairro Aparecida
Granja Floresta
Granja dos Pinheiros
Granja Ibicuí
Transporte e Logística
UBS – Trevo Sul
Loja Agropecuária - Matriz
UBS - Matriz
Granja Floresta
Armazém – Bairro Aparecida
Indústria de Fertilizantes
Supermercado
Contabilidade – Matriz
Transporte e Logística
Granja Ibicuí
Indústria de Fertilizantes
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