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Editorial CoperAção
Por Luiz Carlos Chiocca – Diretor Presidente da Copercampos
Todos nós sabemos do potencial que a Copercampos tem e o quanto ela representa para nossa cidade
e regiões onde atua, porém este sucesso só é possível graças a união e o trabalho desenvolvido por
diretores, funcionários e associados, que não medem esforços e trabalham todos os dias pelo crescimento
e melhoramento da nossa cooperativa.
E pensando em promover a reflexão sobre a qualidade de vida, bem estar, motivação e segurança de
todos, foi realizada entre os dias 12 e 16 de setembro, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de
Trabalho - SIPAT 2016. Onde através do Circo Show, foram abordados assuntos como, comportamento
seguro, auto confiança, cansaço, fadiga, proteção, negligência, pressa e intolerância. Pois o nosso maior
bem é a nossa saúde.
Nesta edição destacamos a inauguração da nova Loja da cooperativa no município de Lagoa Vermelha
(RS), onde já estão sendo oferecidos produtos e serviços com a qualidade e o padrão de atendimento
Copercampos aos produtores gaúchos.
Destacamos também, o 22º Grupo Copercampos que participa do tradicional programa de viagens,
integração e conhecimento da cooperativa, que embarcou no dia 17 de setembro para os Estados Unidos
da América (EUA), oferecendo aos participantes, visão das diferentes culturas, costumes e adquirir mais
informações referentes ao agronegócio de outros países.
Aproveitamos a oportunidade e reforçamos mais uma vez o pedido para que os funcionários façam suas
compras nos Supermercados Copercampos, nas Lojas e abasteçam seus veículos no Posto Copercampos,
pois essas atitudes também contribuem muito para o desenvolvimento da cooperativa.

Espaços Confinados: não deixe sua vida ir para o buraco
Por: Lucas Siqueira - Técnico Segurança do Trabalho
Os espaços confinados, são locais perigosos, impróprios para a presença do ser humano.
Nesses ambientes o risco de morte é real. Muitas vezes os perigos existentes em um espaço
confinado não podem ser detectados pelos sentidos do ser humano, como o olfato ou a visão.
A entrada e saída desses locais é difícil e a ventilação é inexistente ou precária. Exemplos de
espaços confinados são os silos, tubulações, tanques, túneis, galerias, etc.
O assunto é tão sério que existe até uma norma emitida pelo Ministério do Trabalho: é a
norma regulamentadora 33, ou simplesmente NR 33.
Os trabalhos devem não só começar de maneira segura, mas devem sobretudo permanecer
de maneira segura, e para isso, torna-se primordial uma boa APR (Análise Preliminar de Riscos)
que dará subsídio para a emissão da PET (Permissão de Entrada e Trabalho) em espaços
confinados.
E por último e sem exceção, o uso de todos os EPI´s para este tipo de atividade é fundamental.
A imagem do texto ilustra uma sinalização obrigatória nas entradas dos espaços confinados. Está escrito com todas as letras: risco de
morte. Então, preserve a sua vida. Não deixe a sua vida entrar pelo buraco.

Dicas & Toques
Cuidados com a saúde na primavera.
A primavera é a estação do ano que é marcada pelas flores e que
vem após o inverno. O Início da Primavera acontece em 23 de setembro no hemisfério sul do planeta.
Mesmo sendo uma das épocas mais belas do ano a primavera também tem seus contratempos. Especialistas alertam que a estação do
reflorescimento pode agravar problemas respiratórios, reações alérgicas e outras doenças. Nesta época do ano, devido ao pólen que
se desprende das flores é comum que muitas pessoas apresentem
coriza, rinite alérgica, coceira no nariz e sintomas de resfriado que
caracterizam muitas vezes uma alergia. Nas cidades mais populosas
e movimentadas, a poluição prejudica a qualidade do ar, agravando
ainda mais as doenças. Os casos de conjuntivite são comuns nesta
época.
As consequências do clima atingem também olhos, pele e tem
reflexos até nos cabelos. O aumento da temperatura juntamente a
umidade do ar torna os ambientes propícios à proliferação de fungos,
ácaros e bactérias.
Até mesmo o contato do vento com a pele acaba ressecando e
dando a clara noção de perda de elasticidade. Para amenizar esses
reflexos seguem algumas dicas para aproveitar a estação:
•Manter as mãos sempre limpas, evitando o contato com os olhos;
•Limpar a casa com pano úmido;
•Deixe o sol entrar em casa para eliminar ácaros;
•Hidratar a pele com produtos adequados;
•Eliminar carpetes e pelúcias;
•Lavar roupas e lençóis com sabão neutro.

Quem sou e o que faço?

Nome: Valmor Heller da Costa
Estado Civil: Solteiro
Natural: Campos Novos
Filial: Indústria de Rações
Tempo de trabalho: 35 anos
Função: Auxiliar mecânico de manutenção
Próximo passo: “Seguir trabalhando na Copercampos e futuramente
me aposentar”.
A Copercampos: “É uma cooperativa séria e desenvolvida, que
oferece condições de trabalho e oportunidades aos seus funcionários.
Gosto do que eu faço e sempre busco desenvolver minhas funções
com humildade junto aos colegas”.

Associados e funcionários
embarcam em viagem internacional

Profissionais do Departamento Técnico
participaram de treinamentos do GTC
Engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas da Copercampos
participaram nos dias 17 de agosto e 08 de setembro do treinamento
do Grupo Técnico de Consultoria Agrícola (GTC), que tem o objetivo
de alavancar o conhecimento sobre o manejo das grandes culturas
produtoras de grãos, discutir novas tecnologias disponíveis no mercado, aprofundar os conceitos técnicos e observar na prática os seus
resultados e aliar o conhecimento atual com os produtos e serviços
de cada empresa para a melhor utilização e aproveitamento da tecnologia.

No dia 17 de setembro, associados e funcionários da Copercampos
embarcaram em uma viagem de 15 dias com destino aos Estados
Unidos da América (EUA). Estão participando da viagem 30 pessoas
entre elas, duas integrantes do Núcleo Feminino, 07 associados, 08
funcionários e 01 membro do JEC.
Esse foi o 22º Grupo Copercampos que participa do tradicional
programa de viagens, integração e conhecimento da cooperativa,
que iniciou em 1995, que permite aos participantes uma visão das
diferentes culturas, costumes e adquirir mais informações referentes
ao agronegócio de outros países.

Integrados receberam certificado do Programa de Olho na Qualidade Rural
Foi realizado nos dias 29 e 30 de agosto o encerramento do programa de O-OLHO na Qualidade Rural, em parceria com a Cooperativa
Aurora e com o Sebrae. Ao todo 36 propriedades da integração da
Suinocultura Copercampos participaram do programa.
O Programa contou com a realização de seis encontros, onde cada
um era focado um tema em específico, sendo eles: 1º da sensibilização; 2º descarte; 3º organização; 4º limpeza; 5º higiene e 6º encontro
– ordem mantida.
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SIPAT Copercampos 2016: “Sem Prevenção não há Espetáculo”

Foi realizada entre os dias 12 e 16 de setembro a Semana Interna de
Prevenção de Acidentes de Trabalho - SIPAT 2016. As atividades movimentaram funcionários da Matriz e unidades da Copercampos.
Com o tema “Sem Prevenção não há Espetáculo” e através de espetáculo com mágico, malabarista, equilibrista e palhaços, a equipe do
Circo Show abordou temas como, trabalho em equipe, bem estar físico,
meio ambiente, sustentabilidade, alimentação saudável, segurança no
trabalho, planejamento seguro, equilíbrio emocional e comportamento
seguro.
Além de trabalhar na prevenção da saúde dos funcionários, a Semana
Sipat teve como objetivo promover a reflexão sobre a qualidade de vida,

bem estar, motivação e segurança de todos.
De acordo com o presidente da CIPA, Eduardo Luiz Facin, a Semana
SIPAT demonstrou, através de palestras e apresentações, a importância
do funcionário estar atento aos processos, ao uso correto de EPI’s, e ao
trabalho desenvolvido com segurança e motivação, pois estes dois fatores são essenciais para o desenvolvimento das atividades da empresa.
“O nosso maior bem é a nossa saúde, por isso cuidem-se, exerçam
suas atividades de forma segura, prezando pelo seu bem estar e também
da equipe de trabalho”, enfatiza o Diretor Presidente da Copercampos
Chiocca.

Filial de Campo Belo do Sul é a grande campeã do Campeonato Interno de Futsal
Em um jogo com muitas emoções e bastante acirrado realizado no dia 16 de setembro, a equipe de Campo Belo do Sul venceu
pelo placar de 3 a 2 nos pênaltis o time da Indústria de Rações, que
após empate em 2 a 2 no tempo normal foi a grande campeã do
Campeonato Interno de Futsal, promovido pela Associação Atlética
da Copercampos (AACC).
Já o 3º lugar ficou com a equipe do Transporte/Logística que venceu por 14 a 4 o time da UBS Sementes. Os jogos foram realizados
no ginásio da Escola Santa Julia e as finais no Ginásio de Esportes
Humberto Calgaro.
O Presidente da AACC, Cristian Rodrigo Venturin, avaliou a realização do campeonato de forma positiva. “Ao longo do Campeonato
tivemos belos jogos, sempre em clima de amizade e companheirismo.
Desde já parabenizamos as equipes e os funcionários que participaram do campeonato”, destaca Cristian. O campeonato contou com a
inscrição de 14 equipes.

Lagoa Vermelha/RS e região passam a contar com Loja Copercampos
Foi inaugurada no dia 12 de setembro a Loja Copercampos no município de Lagoa Vermelha/RS. A unidade conta com os padrões de
qualidade da cooperativa, além de amplo espaço adaptado para melhor
atender os clientes e associados. A solenidade contou com a presença
de diretores da Copercampos, a Vice-prefeita de Lagoa Vermelha, Ana
Catarina Lenzi Pacheco, além de produtores da região, autoridades e
funcionários da cooperativa.
A loja conta com variedade de produtos, suporte em insumos e produtos para todas as atividades agropecuárias, além de material de construção. Ao todo, são 122m² destinados para área de vendas e quatro
funcionários ligados diretamente ao atendimento, que terão o apoio e
suporte dos funcionários da unidade de armazenagem.
Em seu pronunciamento o Diretor Presidente da Copercampos,
Luiz Carlos Chiocca, destacou a importância do investimento. “Além
de oferecer aos clientes uma variedade em itens, pois o diferencial da
Copercampos não é só vender os insumos e receber a produção, mas
estar junto ao produtor”, enfatizou Chiocca.
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Funcionários participaram do
Programa de Integração, Qualidade
e Segurança

Funcionários da Copercampos participaram no dia 05 de setembro
no Auditório da matriz em Campos Novos, do Programa de Integração,
Qualidade e Segurança, onde foram apresentadas informações referentes a ações da Copercampos, assim como as normas que devem ser
seguidas dentro da empresa. Práticas organizacionais do 5S, uso adequado dos equipamentos de proteção individual - EPI, informações gerais da empresa e fatos ligados à história da Copercampos foram alguns
dos assuntos abordados no encontro.

Lojas Copercampos: produtos que
você procura, em um só lugar!

Seu chuveiro ou sua lâmpada queimou? Não esquente a cabeça, as
Lojas Copercampos têm tudo o que você precisa para sua instalação
elétrica, com os melhores preços e condições para funcionários, associados e clientes.

Novos funcionários de 02 a 15 de setembro
Funcionários

Setor/Filial

Funcionários

Setor/Filial

Adriana Machado
Aline Pereira da Costa
Anacleto Angeli
Antônio Carlos das Neves
Cleberson França de Andrade
Danieli Regina Colombo
Davi Padilha
Diego Pizzato
Everton Douglas Lopes de Souza

Supermercado – Capinzal
Supermercado – Capinzal
Supermercado – Capinzal
Logística
UBS – Bairro Aparecida
Supermercado – Capinzal
UBS – Matriz
Loja – Campos Novos
UBS – Bairro Aparecida

Gabriela Farias Lisboa
Gian Michel Tonini
Jorge Paulo Rodrigues da Silva
Natali Cavichon da Silva
Rafael Macedo
Renan Brancalione Freitas
Rudier Antônio Siqueira
Tiago Boldrini
Vilmar Machado

Loja – Curitibanos
Loja – Fraiburgo
Supermercado – Capinzal
Loja Zortéa
CD – Lojas
Supermercado – Capinzal
Armazém – Guarda-Mor
Supermercado – Capinzal
Supermercado – Capinzal

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Setor/Filial

Data

Funcionário

Setor/Filial

22/09
22/09
22/09
22/09
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
24/09
24/09
24/09
24/09
24/09
24/09
24/09
25/09
25/09
25/09
25/09
25/09
25/09
26/09
27/09
27/09
27/09
27/09
27/09
28/09
28/09

André Valdeci Branco
Diego Fernandes da Silva
José Marcos Murer
Lorimar da Silva
Aline Ferreira Lopes Macedo
Eduardo Gervásio
Flavio Junior Cordeiro dos Santos
Léo Marcelo Fagundes
Victor Manfredi
Clair Aparecida Machado
Dalto Rodrigo Besen
Dionatan Jonas de Oliveira
José Marcelo Mota
Loreci Floriano Cordeiro
Michele Luisa Ceron Lazarotto
Miguel Ricardo de Souza
Andrelina de Jesus de Oliveira
Caroline Farias Lima
Domingos Dambroz
Gilvane Machado
João Andrei Antoniazzi
Mariuza Moreira da Silva
Alcelino Alves da Silva
Emerson Adriano Antunes Pasinato
Gian Michel Tonini
Jonei Gregorio Antunes
Marcelo Adriano de Santana
Rafael Madruga de Paula
Ezequiel Alves
José Adilio Hemkemaier

UBS – BR-470
Granja Floresta
Logística
Armazém – São José do Ouro
Supermercado – Centro
Logística
UBS – Bairro Aparecida
Armazém – Trevo Sul
Guarita Matriz
Hipper Center
Armazém – Trevo Sul
Supermercado – Centro
Loja - Anita Garibaldi
UBS – BR-470
Supermercado – Centro
Indústria de Rações
Supermercado – Otacílio Costa
Hipper Center
Loja – Campos Novos
UBS – Matriz
UBS – Matriz
Supermercado – Centro
UBS – Bairro Aparecida
Armazém – Curitibanos
Loja – Fraiburgo
Granja Novo Milênio
Logística
Armazém – Correia Pinto
Armazém – Ponte Serrada
Armazém – Otacílio Costa

28/09
28/09
28/09
29/09
29/09
29/09
30/09
30/09
30/09
30/09
30/09
30/09
30/09
30/09
01/10
01/10
03/10
03/10
03/10
03/10
03/10
03/10
03/10
03/10
04/10
04/10
05/10
05/10
05/10

Manoel Carlos de Souza Sobrinho
Renato Antunes
Valdenir Luiz Cordeiro
Gustavo Boff
Jamile Soares Goulart
Mauricio Ross Dalpiva
Cristiano Mendes
Danieli Regina Colombo
Edenir da Silva
Ezequiel Hilario dos Santos
Marcelo Augusto Santos Bresola
Solange Correia Ribeiro
Valdecir Padilha dos Santos
Welison Paulo Ferreira de Souza
Reg Leiwis Antunes de Oliveira
Willian Renato de Jesus
Celso de Oliveira
Elisiane Schmoegl de Souza
Felipe de Souza
Francisco Correa de Quadros
Ivonir Trindade
Pablo de Andrade
Renato Castilho
Vanderlei Leite
Nelson Cesar Cardoso dos Passos
Roberto Batista Scherette
Altair de Almeida
Francisco de Assis Ferreira
Marcos Ataliba de Oliveira

Departamento Técnico
Logística
Loja – Campos Novos
UBS – Matriz
Supermercado – Otacílio Costa
Supermercado – Centro
Supermercado – Centro
Supermercado – Capinzal
Armazém – Bom Retiro
UBS – Bairro Aparecida
Agroindústria
Granja dos Pinheiros
Logística
Hipper Center
Logística
UBS – Matriz
Granja Floresta
Supermercado – Otacílio Costa
Armazém – Ituporanga
Loja – Campos Novos
Armazém – Ponte Serrada
UBS – Matriz
UBS – Matriz
Granja Floresta
Loja – Fraiburgo
Armazém – Brunópolis
Armazém – Encruzilhada
UBS – Bairro Aparecida
Indústria de Rações
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