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Editorial CoperAção
Por: Luiz Carlos Chiocca – Diretor Presidente da Copercampos
Nesta edição iremos destacar o compromisso da
Copercampos com seus associados, funcionários e a
comunidade em geral.
Estamos no início do recebimento da safra 2016/2017,
e todas as unidades de recebimento estão devidamente
equipadas e funcionários preparados para atender com
qualidade o recebimento dos grãos. São várias unidades
disponíveis em diferentes regiões nos estados de Santa
Catarina e Rio Grande do Sul, para melhor comodidade e
agilidade aos produtores. Para esta safra a expectativa
é de receber mais de 3 milhões de sacos de milho e
aproximadamente 8 milhões de sacos de soja.
Nesta edição destacamos ainda os investimentos
e ampliações realizados pela Associação Atlética
Copercampos – AACC, para melhor aproveitamento de seus
associados em realizações de confraternizações e festas,
assim como na área esportiva.
Sempre com o compromisso de auxiliar na construção
e melhorias das comunidades onde está inserida, a
Copercampos reiniciou os projetos sociais que irão
comtemplar aproximadamente 2 mil pessoas, com oficinas
de canto, dança, patinação e outros esportes, aproximando
assim, a cultura, a arte, a educação e o cooperativismo nas
comunidades onde está inserida.

Prevenção na Panificação
Por: Claudia Gizeli Alves França – Estagiária de Técnico de Segurança do Trabalho
O trabalho na panificação oferece vários riscos à saúde e à
segurança do trabalhador, estando presentes tanto na exposição
à matéria prima, quanto no processo de produção. No entanto
é possível minimizar esses riscos ao adotar algumas medidas
preventivas durante a jornada de trabalho.
Segue algumas medidas de prevenção:
- Verificar se todas as máquinas possuem os dispositivos de
segurança;
- Observar se todas as máquinas se encontram aterradas e
firmemente fixadas ao piso;
- Desligar a máquina antes de verificar o ponto da massa;
- Retirar todos os adornos, como pulseiras, anéis e relógios
durante a jornada de trabalho, pois esses objetos podem se prender
às partes móveis das máquinas;
- Manter pisos secos e sem obstáculos para evitar quedas;
- Usar calçados com solado antiderrapante, uniforme de algodão,
máscaras, luvas e gorros;
- Utilizar luvas térmicas para segurar panelas quentes e retirar as
assadeiras do forno, evitando possíveis queimaduras;
- Evitar carregar peso acima do seu limite;
- Manter a passagem de ar externo livre. Isso irá amenizar a
sensação de calor excessivo no ambiente de trabalho;
- Não manter a mesma postura por muito tempo no trabalho em
pé. Procurar alterná-la entre estar em pé e sentado.

Quem sou e o que faço?
Nome: Tiago Greef
Estado Civil: Casado
Time do Coração: Nenhum
Natural: Campos Novos
Função: Assistente da Assessoria da Diretoria Executiva / Coordenador
Copergestor
Setor: Assessoria da Diretoria Executiva
Tempo de Empresa: 13 anos
Próximo Passo: Continuar desenvolvendo as atividades dentro da empresa, adquirindo novos conhecimentos, e experiências, aproveitando
as novas oportunidades, buscando crescimento profissional.
A Copercampos: É uma cooperativa de grande visibilidade, reconhecida
no mercado por valorizar seus associados e funcionários, pela alta qualidade de produção e prestação de serviços, assim como, possui grande
responsabilidade social para com os municípios onde atua, alavancando seu desenvolvimento. Agradeço as oportunidades que já tive dentro
da cooperativa, desde quando iniciei na Indústria de Rações, também
com as atividades que desenvolvi no setor financeiro, e a oportunidade
de estar agora adquirindo novos conhecimentos, somando no trabalho da
Assessoria da Diretoria Executiva.

Colheita safra 2016/2017 avança
em Campos Novos e nas regiões
de atuação da Copercampos.
De acordo com levantamento feito pelo Departamento Técnico da
Matriz Copercampos, as lavouras de soja e milho estão em excelentes
condições, e a colheita da produção avança em Campos Novos e nas
regiões de atuação da cooperativa. O recebimento da safra 2016/2017
de milho e soja começou entre o final do mês de fevereiro e início de
março e a expectativa é de mais de 3 milhões de sacos de milho e
aproximadamente 8 milhões de sacos de soja.

Funcionários realizam coleta de
sangue coletiva junto ao Hemosc
– Joaçaba/SC
Funcionários voluntários estiveram na tarde do dia 14 deste mês,
realizando coleta de sangue coletiva junto ao Hemosc de Joaçaba. A
ação coordenada pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA) Copercampos, contou com oito funcionários de diversos setores e filiais.
De acordo com o Hemosc, doar sangue é mais do que um gesto
de solidariedade, é uma forma de transformar para sempre a vida de
quem precisa. Em uma única doação você pode salvar muitas vidas,
são retirados apenas 450 ml do seu sangue, uma quantidade que seu
organismo repõe rapidamente. Todo o material utilizado na coleta é
descartável, assim não há riscos de contaminação.
Para ser um doador procure as orientações do Hemosc, e para você
que já é doador fique atento, homens só podem doar sangue num intervalo de 2 meses, não ultrapassando 4 doações por ano, e mulheres
podem fazer a doação de sangue num intervalo de 3 meses, não ultrapassando 3 doações por ano.

Dicas e toques?
O que você precisa para ser um Doador de Sangue:
•Ter entre 16 e 69 anos.
•Jovens com 16 e 17 anos devem estar acompanhados de um responsável legal.
•Idade máxima de 60 anos para a primeira doação.
•Pesar mais de 50kg.
•Sentir-se bem e com saúde.
•Estar alimentado.
•Apresentar documentos com foto emitido por órgão oficial.
Antes de Doar você precisa saber que:
•Você passará por uma triagem clínica com entrevista, na qual é de
fundamental importância contar sobre seus problemas de saúde.
•É necessário dizer a verdade para que a doação não prejudique
você e/ou as pessoas que receberão seu sangue.

•Tudo que você disser será mantido em sigilo, assim você poderá
ajudar o Hemosc a manter o estoque de sangue seguro.
Fonte: Hemosc
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Copercampos reinicia projetos
sociais e beneficiará 2 mil pessoas

Investimentos AACC
Buscando sempre oportunizar qualidade e novidades aos seus associados, a Associação Atlética Copercampos – AACC, realizou ampliações e novos investimentos para melhor comodidade de seus usuários.
Agora a AACC conta com um novo espaço para festas e confraternizações, além de área destinada ao esporte. De acordo com o presidente
da Associação, Cristian Venturin, investimentos foram feitos com a ampliação de um novo quiosque, quadra de areia e área destinada para as
crianças.
Para mais informações referentes as reservas entrar em contato com
a diretoria da AACC.

A partir do dia 1º de março/2017 a COPERCAMPOS reiniciou as oficinas do Projeto Social Alegria de Viver – Revelando Talentos. Este ano a
cooperativa é parceira em diversas entidades/escolas nos municípios de
Campos Novos, Brunópolis, Campo Belo do Sul e Ituporanga.
Até o ano de 2016 eram atendidas em Campos Novos treze escolas
municipais e cinco estaduais, este ano foram incluídos uma Invernada
Artística, cinco Centros Educacionais Infantis de Campos Novos e uma
escola de Brunópolis. Frequentarão as oficinas do projeto crianças, jovens, adultos e idosos, aproximadamente 2.000 pessoas serão beneficiadas.
De acordo com o Diretor Presidente da Copercampos, Luiz Carlos
Chiocca, reiniciar os projetos sociais é acreditar em um futuro melhor,
“O compromisso da Copercampos é auxiliar na construção e melhorias das comunidades ondes está inserida, e todos os anos investimos
em conhecimento, educação e cultura para crianças, jovens e idosos
através do programa Alegria de Viver – Revelando Talentos, que vem
oportunizando melhor qualidade de vida para aproximadamente 2.000
participantes em diversas atividades como a música, a dança, e o esporte. São através de projetos como este que propagamos o sistema
cooperativista, na busca por uma sociedade mais justa, solidária e participativa.” Finalizou Chiocca. Além dos projetos a Copercampos investiu
também em 2.400 agendas para alunos da rede municipal de ensino.

Normas para produção de sementes – Copercampos:
Com o intuito de melhorar cada vez mais a qualidade de sementes
e a informação ao associado, a Copercampos criou um folder com as
normas de produção de sementes, que está sendo entregue a todos os
produtores, motoristas e freteiros.
Segundo a Eng. Agrônoma, Larissa Bones, dentro das normas estão

todas as exigências para ser um produtor de sementes, desde a contratação até a entrega, com foco sempre, na qualidade. Alguns pontos
merecem ressalva: como a regulagem e manutenção adequada dos
equipamentos de colheita, limpeza das colheitadeiras e caminhões e o
descarte de bordaduras para consumo.
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Reunião de Alinhamento de Safra de Sementes de Soja– Copercampos
Com uma expectativa superior a 1,4 milhões
de sacas de sementes de soja, no dia 14/03, foi
realizado, um encontro para alinhamento do recebimento de sementes. O evento, contou com
mais de 50 pessoas, entre elas, as obtentoras
(Syngenta, Nidera, TMG, Dow), o Departamento
Técnico, o Laboratório de Sementes, a Gerência
de Sementes e todos os colaboradores, das 6
UBS’s da Copercampos.
Na oportunidade, foram discutidos todos os
pontos da produção de sementes, desde a contratação dos campos, até a expedição final. Segundo
o coordenado do Departamento Técnico, Marcos
Schlegel, nesta safra serão recebidas mais de 40
cultivares, para isso, os técnicos responsáveis pelas áreas de produção, estão redobrando os cuidados e as orientações aos produtores.
De acordo com o Gerente de Sementes, Marcos
Fiori, a Copercampos, está altamente preparada
para o recebimento da safra e conta hoje com 6
UBS’s, 10 pontos de recebimento de sementes e
mais de 180 funcionários envolvidos diretamente
na operação.

Novos funcionários 07 a 20 de março.
Funcionários

Setor/Filial

Funcionários

Setor/Filial
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04
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03
03
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02
02
02

UBS – Trevo Sul
Armazém Bairro Aparecida
Curitibanos
Brunópolis
Campo Belo do Sul
Linha Gramado/RS
Supermercado Capinzal
Hipper Center
Lebon Régis
Granja dos Pinheiros
Ponte Serrada
Supermercado – Centro
Monte Carlo
São José do Ouro/RS

01
01
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04
01
01
01
01
01
01
01
01
14

André da Rocha/RS
Supermercado – Bairro Aparecida
Encruzilhada
Guarda Mor
Recursos Materiais
Granja Floresta
São Jorge/RS
Barracão/RS
Lagoa Vermelha
Granja Ibicuí
Hervalzinho/RS
Anita Garibaldi
Armazém - Matriz

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data
24/03
24/03
24/03
25/03
25/03
25/03
25/03
26/03
26/03
26/03
26/03
26/03
26/03
26/03
27/03
27/03
27/03
28/03
28/03
28/03
28/03
28/03
29/03
29/03
30/03

Funcionário

Setor/Filial

Ederson Weber Nunes
Kerolainy Marioti
Soraya da Silva Urmann
Fábio Antoninho Machado
Francisco Vivaldino Lopes
Lucas Machado
Valdemar Ribeiro Alves
Carla Pereira Machado Sinhoratt
Celio Adão Maciel
Clovanir Rufatto
Gesilaine Dias de Oliveira
Marcelo Lima da Rocha
Mauricio Bruno Molin
Rafael Prigol de Souza
Daniel de Oliveira
Josias Dal Piva
Rangel Bresolin
Cleverton Aparecido de Paula
Geovani Carlos Lindner
José Maria Bueno
Juliano Rotellis
Suzana de Liz
Acácio Ribeiro do Amaral Filho
Camila de Jesus Muniz
André Luiz Moleta

Brunópolis
Supermercado – Otacílio Costa
Supermercado - Capinzal
Armazém - Matriz
Linha Gramado/RS
Supermercado - Centro
Armazém - Matriz
Supermercado - Capinzal
UBS - Matriz
Linha Gramado/RS
Fraiburgo
Lagoa Vermelha/RS
Monte Carlo
UBS - Matriz
Loja - Matriz
André da Rocha/RS
São Jorge/RS
Manutenção
Armazém - Matriz
Curitibanos
Ponte Serrada
Otacílio Costa
Logística
Supermercado – Otacílio Costa
Ponte Serrada

Data
30/03
30/03
30/03
31/03
31/03
31/03
01/04
01/04
01/04
01/04
02/04
02/04
03/04
03/04
03/04
03/04
03/04
04/04
04/04
05/04
06/04
06/04
06/04
06/04

Funcionário
José Tiago Pereira Santos
Rafael Júnior Postal
Sérgio Bortoli
Alexandre Alves do Amaral
Fabiani Perdoncini Lopes
Marcos Brocker Hoffer
Dieini Alessandra Bardini
Leandro Goulart Ferreira
Pedro Willian Velho
Valdecir Klein
Fabio Thibes Correa
Joelson Francoan Grassi
José Emerson Calai
Katiane de Figueiredo
Marcelo Daniel Pereira
Marcos Osmar Pilger
Sebastião Osnildo Ferreira
José Volmar Canonica
Nilton Alves Ribeiro
Jonas Alves Machado
Antônio Marcos Toaldo Giumbelli
Jéssica Emanuele Ribeiro
Nestor Luiz Magoga
Sinval Velho Júnior

Setor/Filial
Campo Belo do Sul
Campo Demonstrativo
Supermercado – Bairro Aparecida
Otacílio Costa
Financeiro
Cerro Negro
CD - Supermercados
Manutenção
Supermercado – Otacílio Costa
Indústria de Rações
UBS – Trevo Sul
Indústria de Rações
UBS - Matriz
Supermercado - Capinzal
Armazém - Matriz
Supermercado - Capinzal
UBS – BR 470
Supermercado - Centro
Encruzilhada
André da Rocha/RS
Zortéa
Campo Belo do Sul
Lagoa Vermelha/RS
André da Rocha/RS
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