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Trabalho com atenção
e segurança

Funcionários da Filial 35 – Bairro Aparecida

M

uitas são as preocupações quanto ao trabalho dentro da Copercampos. Através do trabalho da Engenheira de Segurança Vanessa Kettenhuber de sensibilização dos funcionários sobre conceitos e apresentação dos
riscos, acidentes são evitados.
Durante o dia 07 de março, foi realizado na Filial 35 (Bairro Aparecida) um treinamento de segurança no trabalho,
apresentando a importância do trabalho seguro e as particularidades das atividades realizadas na filial.

De acordo com Vanessa Kettenhuber, um único momento
de distração ou um ato inseguro, pode ser a causa de
uma lesão, que pode provocar uma interrupção das atividades funcionais. “Um ato pode provocar problemas e
fazer com que o funcionário permaneça na cama durante
dias, semanas ou inclusive meses”, ressalta.
No treinamento, os 20 mandamentos para evitar acidentes foram apresentados. Respeite sua vida, respeito o colega e as limitações impostas pelo seu trabalho.

Quem sou e o que faço?

Antonio Vanderlei de Oliveira – Caixa Geral Posto de Combustíveis

E

m maio, o funcionário da Filial 09 – Posto de Combustíveis da Copercampos Antonio Vanderlei de Oliveira, mais
conhecido como Vande, completará 17 anos de empresa.
Com 18 anos de idade, Vande iniciou sua carreira dentro da
cooperativa no setor de lavação de carros e caminhões do
posto. Anteriormente o funcionário já tinha trabalhado como
garçom na Associação Atlética Copercampos (AACC), onde
atualmente faz parte da diretoria da AACC, coordenando a
área de esportes.

Campanha do agasalho
2010 – Faça sua doação

U

m gesto nobre para amparar pessoas tão importantes como você. O espírito
fraterno e solidário, visto diariamente nos rostos de todos os
funcionários da Copercampos
mais uma vez fará a diferença.
Uma iniciativa da Gerência Técnica e Insumos da Copercampos irá
facilitar a sua vida e ajudar muitas pessoas. Na sala do departamento
de vendas da matriz, uma caixa está à espera de roupas de inverno,
novas ou usadas para confortar quem não tem como se aquecer
nesta época do ano.
Participe desta campanha e doe um agasalho. Aqueça e ajude um
colega de empresa ou cidadão assim como você. De acordo com o
gerente técnico e insumos Edmilson José Enderle (Chú), o objetivo
da campanha é atender os funcionários da cooperativa. “Iremos arrecadar donativos para os funcionários de alguns setores que encontram dificuldades e também ajudar pessoas da sociedade”, ressalta.

Treinamento
• 12/04/2010 - Reunião de Avaliação do Programa de Qualidade Total Rural em Palmitos/SC - Participante: Fábio Ceni.
• 08/05/2010 - Workshop: Windows Seven Avançado - No
Senac em Joaçaba/SC - Participantes: Erasmo Toigo, Angelo Locatélli, Alessandro Scheffer.

Sempre na filial, o funcionário exerceu atividades de frentista,
caixa e hoje exerce a função de caixa geral, auxiliando também a gerência em outras atividades. De acordo com Antonio
Vanderlei (Vande), o trabalho executado em todos os setores
do Posto de Combustíveis proporcionou um conhecimento
diferenciado sobre o trabalho de prestação de serviços aos
associados e clientes. “O Conhecimento que adquirimos na
área jamais será esquecido. A amizade que temos com os
associados e clientes e também a dedicação empregada por
cada funcionário do posto nos auxiliam para que o sucesso
seja alcançado”, ressalta.
O estudo é lembrado também pelo funcionário. Formado
em Administração e pós-graduado em Comportamento Humano em Organizações, Vande afirma que a Copercampos
tem uma parcela desta realização pessoal e profissional. “A
Copercampos facilitou muito para que eu conseguisse fazer
uma faculdade e me aperfeiçoar”, conta. Natural de Campos
Novos, Vande morou em outras cidades do estado e também
no Paraná.

Datas importantes
Abril
22 • Descobrimento do Brasil

25 • Dia do Contabilista

22 • Dia da Força Aérea Brasileira

27 • Dia da Empregada Doméstica

23 • Dia de São Jorge

28 • Dia da Educação

24 • Dia Internacional do Jovem

28 • Dia da Sogra
30 • Dia Nacional da Mulher

Trabalhador

Maio
01 • Dia Mundial do Trabalho
03 • Dia do Sertanejo

05 • Dia da Comunidade

Sistema do Cartão
Ponto é atualizado

O

setor de Recursos Humanos
(RH) informa a todos os funcionários da Copercampos, que
no dia 15 de abril foi realizada a
atualização do sistema do Cartão
Ponto.
O sistema agora está de acordo com a portaria número 1510,
assinada pelo Ministério do Trabalho e Emprego no dia 21 de
agosto de 2009, que dentre outras providências, regulamenta o
Registro Eletrônico de Ponto (REP).
De acordo com a portaria, não serão permitidas inclusões, exclusões ou alterações nos cartões ponto. O setor de RH pede
a colaboração de todos para que efetuem o registro correto do
ponto, pois caso existirem erros quando o RH efetuar o pagamento de horas, esses dados não poderão ser corrigidos, apenas
justificados.
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Conheça os setores da
Copercampos

Marcelo Fidêncio Cavichon

Departamento Técnico – Matriz

Agende-se: Workshop será
realizado em maio

O

Funcionários do Departamento Técnico: Fabrício Jardim Hennigen, Marcelo Luiz Capelari, Rodrigo Miguel Sartor, Solimar Zotti, Marcos André Paggi, Marcos Schlegel, Luci
Paula Camargo, Vinicius Vanz (Estagiário), Fábio Ceni e Edson Rigon (estagiário)

F

undamental para o produtor associado e para a Copercampos, o Departamento Técnico da matriz conta com Engenheiros Agrônomos e Técnicos em Agropecuária que prestam
assistência personalizada aos produtores e elaboram projetos
de crédito rural para diversas instituições financeiras.
Além da assistência e acompanhamento do plantio até a colheita de todos os grãos produzidos pelos associados da cooperativa, o departamento realiza assistência na área de produção
de sementes.
Amostragem de solo, análise e interpretação (recomendação e
vendas); receituário agronômico para todas as culturas e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); venda técnica de insumos, análise de crédito e cobrança juntamente com o setor
financeiro, elaboração de pareceres técnicos; regulagens de
máquinas e implementos agrícolas; cursos técnicos a produtores e junto a empresas parceiras e de planejamento das áreas
e culturas para próximas safras visando rotação de culturas e
plantio direto também são atividades do setor.
A busca constante por novos clientes, atualização de cadastro,
acompanhamento integral dos ciclos das culturas de inverno
e verão e orientações para tríplice lavagem e devolução das
embalagens vazias de agrotóxicos são atividades inerentes ao
departamento que conta com oito funcionários e estagiários.
No Dia de Campo Copercampos, o departamento trabalha na
organização e execução do evento e os funcionários apresentam vitrines e áreas demonstrativas de diferentes culturas.
Na produção de sementes, o departamento técnico tem a responsabilidade de planejar e escolher cultivares a serem plantadas pelos produtores, e também orientar quanto ao zoneamento
e época de plantio, acompanhamento em limpeza e regulagens
de máquinas e colheitadeiras e realizar levantamento das coordenadas geodésicas do campo de semente inscrito junto ao
ministério da Agricultura e inspeções dos campos nas fases de
florescimento, maturação e emissão de laudos no florescimento
e na colheita.
O Departamento Técnico trabalha na área de reflorestamento
para implantação e condução de florestas em sistema de fomento ou parceria com associados além das áreas próprias da
cooperativa.

setor de Treinamentos da Copercampos irá realizar no
dia 27 de maio um evento diferenciado, para aproximar
a família e proporcionar momentos de reflexão.
O workshop “Casais e filhos felizes no Agronegócio” trará
aos participantes, valores morais, sociais e de união familiar,
visando maior integração e trabalho participativo.
O evento é direcionado as famílias e será realizado no Clube
Aqua Camponovense. A você e a sua família que tem interesse de participar deste encontro, basta entrar em contato
com o setor de treinamentos pelo telefone (49) 3541-6006 e
confirmar sua presença. A entrada será mediante apresentação de convite.

Mais uma etapa do QT
Rural é realizada

O

terceiro encontro do Programa Qualidade Total (QT) Rural foi realizado na quinta-feira (15 de abril) na Associação Atlética Copercampos.
De acordo com o coordenador do Sebrae no Programa, Eneo
Webber, nesta etapa, os participantes do programa puderam
conhecer mais sobre os conceitos da administração rural.
“Estivemos elaborando em conjunto os custos de produção
nas propriedades e analisando estes valores gastos para sabermos o destino do dinheiro aplicado”, explicou Eneo.

Nascimento

Kimberly Vitória Almeida Nissel nasceu no dia 07 de janeiro de 2010

N

o dia 07 de janeiro, o funcionário da Granja dos Pinheiros – Filial 50 da Copercampos, Alesandro Nissel renovou sua participação na sociedade e na família.
O nascimento de Kimberly Vitória Almeida Nissel trouxe alegria e emoção aos familiares. Ao lado de sua esposa, Andréia
Almeida, Alesandro tem a missão de educar, cuidar, ensinar e
principalmente passar carinho a pequena Kimberly. Felicidades a toda a família e muita saúde a criança.
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Reuniões individualizadas com filiais são realizadas

D

urante a semana passada (15 e 16 de abril), a Copercampos realizou reuniões individualizadas com os funcionários das filiais
da cooperativa.
Nos encontros, os funcionários puderam conhecer e tirar dúvidas sobre os projetos que estão sendo realizados no ano e metas a serem
atingidas. Os eventos que serão realizados nas comemorações dos
40 anos da cooperativa, além do orçamento para 2010 foram apresentados.

Análises de resultados obtidos em cada filial, assim como as expectativas de vendas e de recebimento de grãos nas unidades foram
debatidas. Os setores: Operacional, Recursos Humanos, Transportes, Financeiro, Treinamentos, Comunicação e Marketing, Comercial,
Técnica e Insumos (Fertilizantes), além da diretoria estiveram participando dos encontros, que buscam solucionar dificuldades existentes
e agregar valor e crescimento às unidades.

Novos funcionários 05/04 a 16/04
Filial		

Funcionários

Filial

Funcionários

Armazém Curitibanos:
Armazém Trevo Sul:
Armazém Campo Belo do Sul:
Armazém Bairro Aparecida:
Armazém Brunópolis:
Armazém Matriz:
Indústria de Fertilizantes:

4 funcionários
4 funcionários
3 funcionários
7 funcionários
1 funcionário
4 funcionários
2 funcionários

Indústria de Rações:
Granja Floresta:		
Granja Ibicuí:		
Carga e descarga – Matriz:
Laboratório de Sementes - Matriz:
Loja Agropecuária Campos Novos :

1 funcionário
5 funcionários
3 funcionários
2 funcionários
1 funcionário
1 funcionário

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

23/04
23/04
23/04
23/04
24/04
24/04
24/04
24/04
25/04
27/04
28/04
29/04
29/04
30/04
01/05
01/05

Funcionário

Clebi Renato Dias
Indiamara Murer
Sander Leonardo Martendal
Valdinei de Almeida
Alfredo Rodrigues do Nascimento
Anirdo Moreira
Jailson Donizete Mantovani
Jarí dos Santos de Souza
Marcos Antônio Rodrigues
Joel Sidnei da Silva
Vilso Isidoro Cella
Edmilson José Enderle
Renato Souza Fulgieri
Ivete Aparecida da Cruz Silva
Fabrício Fogaça
Marcelo Antunes Loch

Filial

Diretor Executivo
Administrativo – Matriz
Contabilidade
Armazém – Curitibanos
Granja Floresta
UBS – Matriz
UBS – Matriz
Indústria de Rações
Armazém - Matriz
Granja Floresta
Granja Floresta
Gerente Técnico e Insumos
Armazém – Curitibanos
Supermercado
UBS – Trevo Sul
Granja Ibicuí

Data

02/05
02/05
03/05
03/05
03/05
04/05
04/05
04/05
05/05
05/05
05/05
05/05
05/05
06/05
06/05
06/05

Funcionário

Clarice Savaris
Orli Ricardo Alves Pereira
João Maria de Souza
Marciano da Silva Ribeiro
Sandro Luiz Gonçalves dos Santos
Andreike Bruno Almeida
Fábio Luiz Götz
Moacir Antônio Jung
Ana Fabiula Correa Gauer
Fernando Fogaça
Jaison de Agostinho Fagundes
Marcio Ramos da Silva
Volnei Pinheiro
Jair de Arruda
João Foster
Lucio Rafael da Rosa Zanatta

Filial

Administrativo – Matriz
Financeiro – Matriz
UBS – Trevo Sul
Guarda-Mor
Transporte e Logística
Posto de Combustíveis
Supermercado
Supermercado
Supermercado
Indústria de Fertilizantes
UBS – Trevo Sul
Granja Ibicuí
Armazém – BR 282
Granja dos Pinheiros
Rio do Sul
Brunópolis
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