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Dia de Campo Copercampos
– O nosso evento

A safra está aí. Vamos fazer
o melhor mais uma vez
Clebi Renato Dias – Diretor Executivo

A colheita da safra de verão já iniciou em algumas regiões de atuação da Copercampos.
Novamente contamos com a dedicação de todos os nossos profissionais para fazermos o melhor nas unidades e termos o melhor resultado no recebimento de grãos.
Como sempre vamos tratar cordialmente e dignamente os produtores Associados
e Parceiros. Essa sempre foi o diferencial e a marca registrada da Copercampos,
por isso enfatizamos que sejamos ainda melhores no relacionamento com todos
nesse ano, para um bom desempenho das atividades da nossa Empresa.
O trabalho nas unidades de cereais será neste ano ainda mais importante
e sua contribuição diária trará grandes resultados à Copercampos. Nossa
expectativa é de um recebimento muito bom de milho e soja em todas as
unidades e com união, com simpatia e entusiasmo, vamos fazer desta safra
de verão, a melhor da história da nossa cooperativa.
Aos profissionais que atuam nos armazéns, queremos destacar sua fundamental participação na safra. É por vocês que estão diariamente em contato com os produtores, que demonstramos a imagem da Copercampos
e por isso, seu compromisso em atender com excelência os produtores
associados é tão relevante. Continuamos em expansão hoje com 33 unidades operando no recebimento de cereais e com mais duas em construção,
nosso compromisso é enorme.
Nós da diretoria executiva e gerentes ligados ao setor de recebimento e
comercialização de cereais estamos trabalhando muito na assistência aos lideres das unidades e estamos à disposição, para juntos, atendermos a todos os
produtores com qualidade.
Além do início da safra, temos agora o 23º Dia de Campo Copercampos, o nosso evento, que envolve diversos profissionais de várias unidades. Contamos também
com a dedicação de todos para apresentarmos aos visitantes, todos os diferenciais da
Copercampos.

• Solidariedade

CIPA faz entrega de
donativos da Campanha
“Doe Material Escolar”
O Presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, profissional Paulo Henrique Lopes, juntamente com a Engenheira de Segurança do Trabalho
Vanessa Marin Kettenhuber e a Assistente Administrativa Patrícia Lesse, suplente da
CIPA, realizaram no dia 12 de janeiro, a entrega de kits de material escolar para filhos
de profissionais que atuam na cooperativa.
Com um mapeamento identificando quais famílias de profissionais apresentavam
necessidade de colaboração, a CIPA destinou os materiais escolares doados pelos
colegas da Copercampos.
A campanha “Doe Material Escolar” foi desenvolvida durante um mês na cooperativa, com o objetivo de disponibilizar
aos filhos dos funcionários, as melhores condições de obter conhecimento.
Cadernos, mochilas, canetas
e lápis, foram alguns dos itens
doados. A CIPA agradece a
colaboração dos profissionais da Copercampos que
participaram da campanha.
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• Júlio César Thibes de Araújo
• Cargo: Trabalhador Agrícola
• Filial: Campo Demonstrativo
• Tempo de empresa: 10 anos
• Natural: Campos Novos/SC
• Estado civil: Casado com Joceli Aparecida Thibes de Araújo
• Filhos: 1 (Alessandra Thibes de Araújo)
• Time do Coração: Flamengo
• Hobby: Ficar com a família
A atividade: Responsável por realizar aplicações de defensivos nas áreas de pesquisa
e demonstrativas no Campo, Júlio também auxilia os demais profissionais em outras
atividades, como plantio, manejo e colheita, além de outros trabalhos na área. Segundo
ele, no campo, todos os profissionais se ajudam e esse é um grande diferencial da equipe,
que trabalha para fazer o melhor na unidade.
Acompanhando a evolução do Campo e do Dia de Campo: “Estarei participando em
2018 pelo décimo ano do dia de campo. Me recordo que lá em 2008, era bem menor o
evento. Hoje mudou, cresceu e nosso trabalho é ainda mais reconhecido por todos os
produtores e pelos representantes das empresas. Trabalhamos o ano inteiro aqui e no dia
de campo, todos podem visualizar esse trabalho. É com união que fazemos tudo, e isso
vejo que tem muito na cooperativa. Todos fazem o melhor pela empresa”, ressaltou Júlio.
A vida na Copercampos: Júlio trabalhou em diversas empresas até ser contratado
pela Copercampos. Antes de atuar na cooperativa, trabalhou na Ararcam e ressalta
que na cooperativa, cresceu e é feliz. “A Copercampos é importante para toda a
minha família. No Campo Demonstrativo estamos trabalhando para demonstrar um
pouco do que a cooperativa faz e me sinto feliz em estar aqui, realizando o meu
trabalho. O reconhecimento vem de várias formas e sou privilegiado por trabalhar aqui. Aproveito para convidar a todos para visitar o Dia de Campo, que
é um evento muito bonito e preparado com muita dedicação por todos os
funcionários do campo e de outros setores”, comentou.

Uso do Ar Comprimido
Por: Setor de Segurança e Medicina do Trabalho

O Ar comprimido é uma das fontes de energia mais usadas e por isso mesmo, tão importante quanto a energia elétrica ou hidráulica.
Entretanto, por estarem comprimidos, o ar e outros gases de uso industrial, requerem manipulação correta e precauções especiais para seu uso.
Ao fazer uso de ar comprimido devemos observar os seguintes itens:
• Verifique se os manômetros estão funcionando;
• Verifique a mangueira e conexões;
• Utilize a algema para prender a conexão ao engate;
• Nunca utilize ar comprimido para se limpar (tirar poeira do corpo ou roupa);
• Jamais utilize ar comprimido para se refrescar;
Riscos do mau uso do ar comprimido:
• Um jato de ar suficientemente forte de uma mangueira poderá:
• Arrancar um olho de sua órbita;
• Romper um tímpano ou causar hemorragia;
• Penetrar pôr um corte ou escoriações na pele e insuflar a carne;
• Arremessar partículas de metais ou outros sólidos na pele ou olhos;
• O ar comprimido contém impurezas e pode causar doenças se penetrarem pelos poros;
• Não jogar a mangueira de ar comprimido nos espaços confinados;
São vários os riscos para a saúde quando se utiliza o ar comprimido incorretamente. Causando desde lesões leves até doenças graves. Se o ar chegar
a penetrar em um vaso sanguíneo, pode produzir bolhas de ar que irá interromper a circulação do sangue. Esta lesão denomina-se embolia por ar.
É dever do trabalhador estar consciente dos riscos e cuidados a serem tomados nos trabalhos com ar comprimido e seguir os procedimentos
corretos na sua utilização.

• Cidadania

Cadastramento biométrico – Não deixe para depois

Tornar as eleições mais seguras e prevenir fraudes. Esse é o objetivo do Cadastramento Biométrico, que
está acontecendo em todos os estados neste ano.

A meta do TRE de Santa Catarina e do Rio grande do Sul, por
exemplo, é concluir a identificação de todos os eleitores pelas digitais até 2022. Nas eleições deste ano, a votação será mista.
Porém, você funcionário não deve deixar para a última hora. O prazo para os eleitores realizarem o recadastramento para esta eleição
de outubro é até o dia 09 de maio de 2018. Neste ano será permitido votar por meio da biometria e do título de eleitor, mas para o ano
eleitoral em 2022 será apenas por voto biométrico.
Para o cadastramento biométrico, são coletadas do eleitor as impressões digitais, a assinatura e a fotografia. O sistema com leitor
biométrico identifica as impressões digitais e impede fraudes. O
tempo para a realização do cadastramento é de 10 minutos.
Para agilizar o atendimento, todos os cartórios eleitorais passaram
a disponibilizar o serviço de agendamento, que permite ao eleitor
escolher o dia e a hora em que deseja ser atendido. Por enquanto,
o agendamento está disponível somente no site do TRE-SC. Quem

não agendar antes poderá enfrentar filas, já que as pessoas agendadas têm preferência no atendimento.
Procedimentos para o cadastramento biométrico
Como fazer o cadastramento biométrico?
O eleitor deve agendar seu comparecimento a um dos locais de
atendimento do município em que irá exercer o voto, levando:
1.Documento oficial de identidade com foto (para o primeiro alistamento serve certidão de nascimento ou de casamento).
2.Comprovante de domicílio recente (emitido nos últimos 3 meses).
A comprovação de domicílio poderá ser feita mediante um ou mais
documentos dos quais se infira ser o eleitor residente ou ter vínculo
profissional, patrimonial ou comunitário no município a abonar a
residência exigida.
3.Para primeiro alistamento os homens maiores de 18 anos devem
comprovar a regularidade com o serviço militar.

• Gestão da Qualidade

PGDC –
Copercampos forma
multiplicadores
para gestão
de processos e
indicadores
Com apoio do Sescoop/SC, a Copercampos, por meio do
setor de Gestão da Qualidade realizou no dia 30 de janeiro,
na Associação Atlética Copercampos – AACC, o treinamento de Formação de Multiplicadores para Gestão de Processos
e Indicadores do Programa de Desenvolvimento da Gestão das
Cooperativas – PGDC.
O objetivo é capacitar os 55 multiplicadores de processos e indicadores para atendimento aos critérios do PDGC nas unidades da Copercampos.
Durante o treinamento são repassados: O modelo de gestão baseados em processos;
Identificação e mapeamento de processos; Estabelecer indicadores aos processos; Gerenciamento de processos; Análise e melhoria de
processos; Padronização e Exercícios práticos e estudos de caso.

• Reconhecimento e qualificação
Comunidade elege
Supermercados
Copercampos como o melhor
do segmento em Campos Novos
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Certificado emitido pela empresa Globo Sul Pesquisas identificou que 53% das
pessoas ouvidas, reconhece supermercados da cooperativa como o melhor em
atendimento aos clientes.
Em pesquisa realizada entre os dias 11 e 15 de dezembro, a empresa Globo Sul Pesquisas
identificou o reconhecimento da comunidade aos Supermercados Copercampos, como o melhor
supermercado de Campos Novos.
A empresa de pesquisa realizou 789 ligações via Callcenter para avaliar as melhores empresas e profissionais do
município no ano de 2017. Os Supermercados Copercampos foram lembrados por 53% das pessoas ouvidas, sendo escolhido e certificado
no quesito Qualidade no Atendimento.

• Curso
Copercampos
desenvolve cursos sobre
NR11, NR35, NR33 e NR20
A Copercampos, com apoio do Sescoop/SC, realizou neste início
de fevereiro, cursos de qualificação para profissionais que atuam nos
armazéns da cooperativa.
- O curso com base na Norma Regulamentadora (NR) 35 – Trabalho em Altura, buscou estabelecer os requisitos mínimos e as medidas de
proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos
trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade.
Os profissionais receberam orientações e informações sobre as normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura; Análise de risco
e condições impeditivas; Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle; Sistemas, equipamentos e
procedimentos de proteção coletiva; Equipamentos de proteção individual para trabalho em altura: seleção, conservação e limitação de usos;
e acidentes típicos em trabalhos em altura, por exemplo, além de orientações de como agir em situações de emergência, incluindo noções de
técnicas de resgate e de primeiros socorros.
- Já o treinamento de reciclagem sobre a NR20 – Líquidos Combustíveis e Inflamáveis buscou apresentar informações sobre a gestão da
segurança e saúde no trabalho contra os fatores de risco de acidentes provenientes das atividades de extração, produção, armazenamento,
transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis.
- O treinamento de NR33 – Vigia a Trabalhador Autorizado em Espaços Confinados, também desenvolvido para profissionais de armazéns
e UBS’s, teve como principal foco, qualificar a equipe para garantir permanentemente a segurança e saúde dos trabalhadores que interagem
direta ou indiretamente nestes espaços.
- O treinamento da NR11 – Operador de Empilhadeira, qualificou os profissionais para utilização correta das máquinas e equipamentos durante suas atividades. Temas como legislação aplicável para empilhadeira; noções de manutenção da empilhadeira; segurança na operação da
empilhadeira e operação prática na empilhadeira fizeram parte dos assuntos do curso.

Balconistas de Lojas conhecem mais sobre produtos
Votorantim
No dia 24 de janeiro, os profissionais que atuam como Balconistas de todas as Lojas Copercampos participaram de treinamento com a
empesa Votorantim.
Na oportunidade, representantes da empresa repassaram informações sobre os produtos Votorantim e seu correto uso. Nas Lojas
Copercampos são comercializados cimento e argamassas ACI, ACII e ACIII da Votorantim.

Operadores de máquinas participam de treinamento
Profissionais que atuam como armazenistas nas unidades Copercampos participaram no dia 30 de janeiro, de
treinamento sobre secagem e armazenagem de cereais.
Divididos em três turmas, o curso aconteceu até o dia 06 de fevereiro. Com apoio do Sescoop/SC, o
treinamento possibilitou que os profissionais estejam aptos a operar e/ou orientar a operação dos equipamentos de limpeza, secagem, armazenamento, conservação de grãos e realizar práticas de manejo
de pragas de forma eficaz e segura, obtendo o melhor rendimento e durabilidade dos equipamentos e
que, com isso, os produtos processados e armazenados (grãos) preservem suas qualidades físicas,
químicas, fisiológicas e nutricionais, até a sua expedição final.
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Bruno Leandro Gross da Silva
Patrícia da Costa
Vilmair Pinheiro
Edson Wilmar Marcon
Joerbson Garces Alves
Marcos Natan de Lima dos Passos
Maristela Vezaro
Sebastião de Jesus de Souza
Camila Aparecida Alves Carvalho
Francisco das Chagas Alves da Silva
Eduardo André Salvador
Vanderlei Cordeiro Gonçalves
Aladim Luiz de Oliveira
Sidmar Rodrigues
Vânia de Fatima Basílio
Vilson Alves Ferreira
Wiliam Fernando Bazi
Adaiane Antunes Mendes
Ana Caroline Pelegrini Campagni
José Maria Varela
Juliana de Andrade Baroni
Nelson Cruz
Romano Mocelin
Flávio da Silva
Gislaine Aparecida Delfes
Willian Massotti
Nathan Lunelli
Alex Rodrigues dos Santos
Bruna Alessandra Cruz
Carlos Lamberto da Costa
Edmar Luiz Neriz
Jackson Neves Vieira
Maristela Aparecida Dutra de Lima
Roberta Karine Michelin Sampaio
Thiago Fagundes de Oliveira
Anselmo Antônio Stradiotti
Fabiano dos Santos
Ismael Varela de Oliveira
Jocelito Nei Sao
Laudenil Moreira de Oliveira
Mirela Rossetto Bertoncello
Suellen Aparecida Barbosa
André Ricardo Matias
Francisco Roberto da Silva
Júnior de Oliveira Couto
Márcio da Silva
Vagner Antônio Junho
Gilberto Bortoli
Osni Ferreira
Dione Xavier
Lurdes das Graças Rosa Martins
Simone Aparecida de Moraes
Tiago João Czarnobaj
Vera Lucia Silva de Oliveira Pessole
Alexandre Masson
Jaison Branco de Godoy
Jean Carlos Pacheco
Maria Helena Cordeiro Sotel
Ronaldo Suppi
Luiz Antônio Carniel
Adão Jassir Alves Ferreira
Edir Grattieri
Jocelino Zanoni
José Antônio Rayzel

Parabéns a todos e Felicidades para...
Armazém - Bairro Aparecida
Granja dos Pinheiros
Granja dos Pinheiros
Transporte
Indústria de Rações
Supermercado - Centro
Compras
Transporte
Laboratório de Análise de Sementes
Armazém - Bairro Aparecida
Curitibanos
UBS – Trevo Sul
UBS - Matriz
Campo Belo do Sul
Recursos Humanos
UBS - Matriz
Ponte Serrada
Encruzilhada
Supermercado - Capinzal
Lebon Régis
Supermercado - Bairro Aparecida
Gerência Operacional
Indústria de Rações
Campo Belo do Sul
Supermercado - Centro
Ibiraiaras /RS
Lagoa Vermelha /RS
Encruzilhada
Agroindústria
Manutenção
Armazém - Matriz
Curitibanos
Hipper Center
Indústria de Rações
Recursos Humanos
UBS - Matriz
Armazém - Bairro Aparecida
Fraiburgo
Transporte
Armazém - Matriz
Departamento Técnico
Supermercado – Otacílio Costa
Curitibanos
Campo Belo do Sul
Granja dos Pinheiros
Curitibanos
Granja Ibicuí
Transporte
Lebon Régis
Ituporanga
Supermercado - Centro
Granja Floresta
Sananduva/RS
Hipper Center
Supermercado - Capinzal
Campo Belo do Sul
Transporte
Granja Floresta
Granja dos Pinheiros
Brunópolis
Transporte
Transporte
Granja Ibicuí
Granja Ibicuí

Novos Funcionários
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Setor/Filial

Loja - Matriz
Armazém – Matriz
Hipper Center
Supermercado - Capinzal
Indústria de Rações
CD - Lojas
Supermercado - Centro
Supermercado – Otacílio Costa
Supermercado – Bairro Aparecida
Armazém – Bairro Aparecida
Granja Novo Milênio
Anita Garibaldi
Gerência
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Rodrigo Kunde
Altair de Andrade
Ednei da Silva Ferreira
Jair Antônio Ferreira
José Vanderlei dos Santos
Armindo Ribeiro Rodrigues
Avelino Carobin Neto
Odair José Tessaro
Silvia Antunes de Almeida
Tomas Antunes Sgarbi
Vitor Bernardi
Gilmar Bitencourt
Gustavo Miguel Fabienski
Maicon Sergio Prattes
Orlando Josni Pereira
Airto Santos de Morais
José Patrick da Luz Hemkemaier
Zeneide Luvison Dalcortivo Araújo
Gilson José Dutra
Nelcir Zarpelon
Odilao Vinicius Costa
Vera Lucia Rocha
Adilson Alves Ramos
Deivid Olinik Pereira
Edson Leonardo Berlanda
Elisson Luiz Carvalho
Samuel Goetten
Alex Sandro Cerbaro
Eliane Fátima dos Santos
José Pinto
Pedro Bianchi
Carlos Leonardo Glemboscki Gonçalves
Gabriel Giotto Vanz
Micheli Figueiredo
Paulo Ricardo Viater Canuto
Sidinei da Silva Rovea
Vanderlei Fernandes
Vitor Vosniak
Edson Felipe de Carvalho
Adelar de Lima Girardi
Ederson Weber Nunes
Kerolainy Marioti
Soraya da Silva Urmann
Fabio Antoninho Machado
Francisco Vivaldino Lopes
Valdemar Ribeiro Alves
Carla Pereira Machado Sinhoratt
Celio Adão Maciel
Clovanir Rufatto
Gesilaine Dias de Oliveira
Mauricio Bruno Molin
Paulo Roberto Barbosa Júnior
Rafael Prigol de Souza
Josias Dal Piva
Rangel Bresolin
Ângela Maria da Silva
Geovani Carlos Lindner
José Maria Bueno
Juliano Rotellis
Suzana de Liz
Acácio Ribeiro do Amaral Filho
Camila de Jesus Muniz
Tatiane de Souza

UBS - Matriz
Curitibanos
Campo Belo do Sul
Granja dos Pinheiros
Cerro Negro
Ibiraiaras/RS
André da Rocha/RS
Curitibanos
Supermercado - Capinzal
Guarda-Mor
UBS - Matriz
Curitibanos
Loja - Matriz
Armazém - Matriz
Hervalzinho/RS
Granja dos Pinheiros
Otacílio Costa
Posto de Combustíveis
Granja Floresta
Transporte
Supermercado - Capinzal
Supermercado - Bairro Aparecida
Brunópolis
Correia Pinto
Hipper Center
Posto de Combustíveis
Granja Santa Cecília
David Canabarro/RS
Supermercado - Bairro Aparecida
Armazém - Matriz
Supermercado - Capinzal
Transporte
Barracão/RS
Hipper Center
Armazém – Bairro Aparecida
Campo Belo do Sul
Armazém - Matriz
Armazém – Bairro Aparecida
CD - Lojas
Esmeralda/RS
Brunópolis
Supermercado - Otacílio Costa
Supermercado - Capinzal
Armazém - Matriz
Linha Gramado/RS
Armazém - Matriz
Supermercado - Capinzal
UBS - Matriz
Linha Gramado/RS
Fraiburgo
Monte Carlo
Supermercado - Centro
UBS - Matriz
André da Rocha/RS
São Jorge/RS
Supermercado - Capinzal
Armazém - Matriz
Curitibanos
Ponte Serrada
Otacílio Costa
Transporte
Supermercado – Otacílio Costa
Supermercado - Bairro Aparecida

de 19/01 a 15/02
Funcionários

03
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03
02
01
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03
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Setor/Filial

Zortéa
Granja Ibicuí
Bom Retiro
Granja Floresta
Pinhal da Serra/RS
André da Rocha/RS
Trevo-Sul
Granja dos Pinheiros
Supermercado - Capinzal
UBS – BR 470
Ituporanga
Ponte Serrada
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• Dia de Campo

23º Dia de Campo
Copercampos – O
nosso evento

Caracterizado como o evento catarinense que apresenta a mais
alta tecnologia disponível no agronegócio, o 23º Dia de Campo
Copercampos, desperta oportunidades aos agropecuaristas e visitantes.
Mas além de repassar conhecimento para todos os visitantes,
o Dia de Campo é o evento que demonstra o compromisso dos
profissionais da Copercampos em desenvolver o agronegócio nas
regiões em que a cooperativa atua.
O Diretor Presidente Luiz Carlos Chiocca ressalta que o 23º Dia
de Campo é mais uma oportunidade da equipe apresentar toda a
qualidade e eficiência na prestação de serviços. “O Dia de Campo
é o nosso evento, onde demonstramos aos associados e visitantes, muito de nosso trabalho, do nosso compromisso em trabalhar
pelo melhor na agropecuária e também é um momento especial
para estreitar o relacionamento com os produtores”, informa.
Chiocca lembra que no evento, os profissionais da Copercampos
demonstram também toda a dedicação à cooperativa. “Vemos a
união das pessoas para fazer o evento e isso é a Copercampos.
O local em que todos se ajudam, estendem a mão e com compro-

misso e dedicação, fazem da hospitalidade, da simpatia, diferenciais que cativam as pessoas. Esperamos que neste ano, novamente, que todos os funcionários se façam presentes no Dia de
Campo, e se doem ao máximo para elevar ainda mais o nome da
Copercampos diante dos visitantes. Vamos juntos fazer deste 23º
Dia de Campo, o melhor da história. Eu conto com cada um dos
profissionais da Copercampos, seja lá no campo, ou nas unidades
realizando o seu trabalho diário, para que possamos desenvolver
ainda mais a nossa Copercampos. Convido a todos que se programem, conversem com os gerentes e líderes, para visitar o dia
de campo e visualizar o trabalho de pesquisa e conhecimento tão
necessários para gerar riquezas para as propriedades rurais”, finalizou o Presidente Chiocca.
Programe-se, convide seus familiares e participe do Dia de
Campo Copercampos nos dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março.
São mais de 140 empresas expositoras, nas áreas de sementes e
insumos, pecuária, suinocultura, ovinocultura, máquinas, equipamentos agrícolas e veículos, além de prestadores de serviços da
Copercampos e parceiros.

• Curtas
Copercampos faz doação de veículo à Polícia Militar de Campos Novos
A Copercampos realizou no dia 16 de fevereiro, a entrega de um veículo Fiat Mobi 0km, para a
Polícia Militar de Campos Novos. A doação do veículo atende pedido do comando da 3ª Companhia
da Polícia Militar de Campos Novos e será utilizada em serviços operacionais e administrativos da
instituição.
Na cerimônia de entrega do automóvel, o Diretor Presidente Luiz Carlos Chiocca, reconheceu mais uma
vez o trabalho prestado pelos policiais militares em toda a região. Chiocca afirmou que a doação busca
atender as necessidades desta instituição que presta “honrosos serviços à comunidade”. “Nos sentimos muito
seguros em Campos Novos pela atuação dos militares que prestam serviços em nossa cidade. Nós auxiliamos a PM
pelo seu trabalho responsável e com este automóvel, os policiais estarão promovendo suas atividades com mais qualidade e possibilitando
segurança aos nossos associados e profissionais que atuam na cooperativa”, ressaltou Chiocca.
A cerimônia de entrega do automóvel, contou também com a presença do Diretor vice-presidente Cláudio Hartmann, Gerente Agroindustrial
Lúcio Marsal Rosa de Almeida, conselheiros fiscais Jair Socolowski e Leonir Severo, do Comandante do 26º Batalhão da PM, Major Valdeci
Oliveira da Silva, o Comandante da 3ª Cia da PM de Campo Novos, Capitão Rodrigo Pedroso, vereadores e comunidade.

Sorteio Promoção: Responda a pergunta e ganhe prêmios
O ganhador da Promoção Responda a pergunta e ganhe prêmios da edição de janeiro do Informativo CoperAção, foi Luís Henrique Zanchet
Fogaça, funcionário da Loja – matriz.
O programa que permite aos profissionais da Copercampos sugerir projetos e ações para reduzir despesas na cooperativa é o Programa Inova.
Parabéns ao ganhador e boa sorte a todos na próxima edição.

Capacitação para profissionais do Posto
de Combustíveis
A Copercampos continua investindo no desenvolvimento das pessoas, por meio dos trabalhos da Neurhotec. Neste período, a equipe
de profissionais da empresa estão focados no processo de capacitação de todos os colaboradores do Posto de Combustíveis, trabalhando
para melhorar a produtividade, a integração, bem estar da equipe e alcançar a excelência no atendimento para nossos associados e clientes.
De acordo com a Psicóloga Mariléia Ramos da Silva, da Neurhotec,
foi realizado um diagnóstico para identificar os pontos a melhorar, com
entrevistas aos colaboradores, colegas de outros setores da empresa e
alguns clientes do posto.
“Além disso, fizemos uma avaliação de desempenho de cada um
dos trabalhadores para criar metas individuais de melhorias em suas
habilidades, de acordo com cada função. Treinamos toda equipe em
autoconhecimento, feedback transparente, relacionamento interpessoal, agilidade, produtividade, motivação e atendimento ao público”,
informou Mariléia.
Os trabalhos ainda estão em andamento e segundo a psicóloga, já
é possível perceber resultados positivos. “Desejamos a todos os associados e clientes que possam usufruir dessas melhorias no serviço.
Venham conferir, estamos trabalhando para servi-los com excelência”,
comentou ainda.

CLASSIFICADOS

Apartamento a venda

Vendo HTV box 5

Apartamento no centro de Campos Novos, com 73mts
de área privativa, 2 quartos, sala, cozinha planejada,
banheiro, lavandeira, sacada com churrasqueira e
fechada com sistema reiki. Com duas vagas de garagem.

Aparelho novo na caixa, funciona somente por internet
não precisa de antena.

Valor: R$ 245.000,00
Mais informações: Marcelo Schmitz
Telefone: (49) 3541-6028 (Ramal 6028) ou agende uma
visita pelo telefone (49) 9 9995-4305
e-mail: marcelo.s@copercampos.com.br

?

PROMOÇÃO
RESPONDA A
PERGUNTA E
GANHE PRÊMIOS

Responda a pergunta, destaque a folha no local
indicado e encaminhe ao Setor de Marketing.

Quantas empresas
expositoras
estarão do 23º
Dia de Campo
Copercampos?

Valor: R$ 850,00
Mais informações: Dionathan Felipe Tavaiol Martins
Telefone: (49) 35416740 (Ramal 6740)
e-mail: dionathan@copercampos.com.br

O prêmio será um Kit personalizado Copercampos
Nome:
Matrícula:
Setor:
Unidade:

(

) Mais de 140 empresas

(

) 140 empresas

(

) 130 empresas

(

) 200 empresas

REGULAMENTO
1. A promoção é válida somente para funcionários da Copercampos;
2. Só concorrerá ao prêmio os funcionários que preencherem
corretamente a pergunta;
3. Os dados de cada participante devem ser preenchidos corretamente;
4. Cada funcionário poderá preencher somente um cupom por edição
do informativo;
5. O cupom deve ser entregue ao setor de Marketing da Copercampos.
6. Os sorteios serão realizados no dia 15 de cada mês.
7. A premiação é definida pelo setor de marketing.

