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Editorial CoperAção
Por Luiz Carlos Chiocca - Diretor Presidente da Copercampos

A

Copercampos preza sempre pela qualidade em suas atividades, seja na produção de grãos ou sementes, assistência
técnica, ou vendas, para que tenhamos êxito em nossas atividades,
sempre oferecendo o melhor atendimento ao cliente e ao associado.
Todos sabemos como é importante chegar em uma empresa ou
unidade comercial e sermos bem recebidos e atendidos com educação e qualidade. Por isso destacamos que ações como estas refletem no cálculo do Programa de Gestão de Desempenho – PGD –
onde para se ter 100% na participação dos resultados, o funcionário
deve evitar acidentes de trabalho, faltas injustificadas, estar atento
ao uso do uniforme e de EPIs, além de participar em treinamentos e
respeitar as normas e procedimentos da Copercampos.
Nesta edição aproveitamos para parabenizar pela comemorações
do dia colono (25/07) e o dia do agricultor (28/07), pois é através da
luta diária e dedicação ao campo, que produzem com excelência
o alimento para todos nós. Sabemos que a agricultura não é uma
atividade fácil, e do início do plantio até o término da colheita muitos
são os desafios e dificuldades enfrentadas. Por isso a Copercampos
está há quase 45 anos lutando junto com seus associados pelo respeito e reconhecimento do produtor rural.
Também parabenizamos os responsáveis pelo transporte de toda
essa riqueza, que é a agricultura. A todos os motoristas queremos

deixar a nossa homenagem e nosso muito obrigado pela dedicação
e comprometimento com o trabalho que desenvolvem e que no dia
25 de julho celebram a sua data.

Os cuidados com as empilhadeiras
Por Bárbara Chiocca -Técnica de Segurança do Trabalho

T

odos sabem da grande importância que tem uma empilhadeira dentro da nossa empresa. Assim como os funcionários treinados para essa função. Quando pensamos em logística e
armazenagem de materiais, logo vem à mente a ideia de empilhadeiras movimentando paletes cheios de mercadoria em alguma
fábrica, estoque, etc. Atualmente, é consenso a importância do
planejamento logístico e uma boa gestão de armazenagem com
definição de equipamentos adequados a serem utilizados pelas
empresas. O objetivo da logística é controlar estoque e armazenagem, planejar a movimentação interna e a distribuição entre as
fábricas, centros de distribuição e varejo, fornecedores e clientes. Para uma boa logística, as Empilhadeiras são ferramentas
imprescindíveis.
Por serem de grande importância, também temos que ter cuidado com a máquina, ela foi fabricada para trabalhar, não para
outras funções como manobrar radicalmente, erguer funcionários
com o garfo para fazer um trabalho mais rápido, pois é na pressa que muitos acidentes acontecem, dirigir com muita pressa,
apostar corridas com outras empilhadeiras ou pior, com pessoas
por perto que podem sofrerem graves acidentes. Temos que nos
conscientizar e prestar mais atenção nos riscos, pensar também
no seu colega de trabalho para não o prejudicar. Um garfo de
uma empilhadeira pode causar cortes, esmagamentos e fraturas,
temos que ter sempre muita atenção! Mais um cuidado muito importante também fica na qualidade de sua máquina, cuidando de

sua limpeza e sempre verificar se está tudo certo com sua manutenção, cuidando sempre se o extintor que se encontra fixado
nela está em dia.
Existem diversos tipos e modelos. Os mais comuns, em galpões fechados e centros de distribuição são as empilhadeiras de
combustão em gás liquefeito e elétricas. Possuem capacidade de
carga que vão de 1.000 kg a 16.000 kg, e de 2,00 metros até mais
de 14 metros.

Agenda

Datas comemorativas

GEFAZ- SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL – dia 23 de julho às
08h. Auditório Matriz Copercampos.
REUNIÃO COM PRODUTORES – dia 23 de julho às 19h. AACC
Curitibanos.
FORMAÇÃO DO MOPP – MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS
PERIGOS – dia 24 às 18h e dias 25 e 26 às 08h. Auditório Matriz
Copercampos.
CURSO DE CONFEITARIA – dia 28 às 8h. AACC Campos Novos.
TREINAMENTO NR 33- ESPAÇO CONFINADO – dia 27 julho às
08h. Auditório Matriz Copercampos.
REUNIÃO PRODUTORES – dia 28 às 19h. Restaurante Ponto
Quente em Monte Carlo.
RECICLAGEM NR 33- EPAÇO CONFINADO – dias 29, 30 e 31
de julho às 08h. Auditório Matriz Copercampos.
REUNIÃO PRODUTORES – dia 29 às 19h. AACC Curitibanos
REUNIÃO COPERJOVEM NACIONAL – dia 31 às 08h. OCESC
Florianópolis.
SORTEIO 5 VALES-COMPRAS ANIVERÁRIO PREMIADO –
45 ANOS COPERCAMPOS – dia 01 de agosto. Supermercado
Bairro Aparecida, Posto de Combustíveis e Loja Agropecuária.
TREINAMENTO NR 35- TRABALHO EM ALTURA – dia 03 de
agosto às 08h. Auditório Matriz Copercampos.
REUNIÃO COPERGESTOR/CADASTRO – dia 03 de agosto às
08h. Sala de Reuniões da Matriz Copercampos.

Julho

Agosto

23 • Dia do Guarda Rodoviário
25 • Dia de São Cristóvão
25 • Dia do Colono
25 • Dia do Escritor
25 • Dia do Motorista
26 • Dia da Vovó
27 • Dia do Motociclista
28 • Dia do Agricultor

01 • Dia Nacional do Selo
03 • Dia do Tintureiro
03 • Dia do Capoeirista
05 • Dia Nacional da Saúde

Integrantes do JEC participaram
de treinamento Vivencial

I

ntegrantes do JEC participaram no dia 19 de julho em São Miguel
do Oeste, do Treinamento Vivencial com a empresa DATRILHA treinamentos. O evento teve como objetivo a integração do grupo, a troca
de experiências, solidificando assim o espírito de equipe, auxiliando no
desenvolvimento de habilidades, como a tomada de decisão em grupo.
Através das dinâmicas realizadas, trabalhos em grupo, e atividades
de aventuras desenvolvidas, foi trabalhado em cada participante a
administração do medo e a superação de desafios. “O Treinamento
Vivencial, realizado com os jovens do JEC – Jovens Empreendedores
da Copercampos, superou as expectativas do grupo, e nas atividades desenvolvidas trabalhou-se o planejamento, a comunicação, o
comprometimento, a liderança, a cooperação e a confiança na equipe”, comentou a Coordenadora de Comunicação & Marketing da
Copercampos, Maria Lúcia Pauli que acompanhou o grupo.

BRIGADA DE INCÊNDIO- TURMA I – dia 05 de agosto às 08.
Auditório Matriz Copercampos.

Quem sou e o que faço?

Nome: Carlos Gustavo de Lemos
Estado Civil: Casado
Time do coração: Internacional
Natural: Barracão
Função: Chefe de Unidade
Filial: Armazém Ervalzinho – São José do Ouro
Tempo de trabalho: 10 anos
Próximo passo: Seguir trabalhando com seriedade e prestar o melhor
serviço sempre.
A Copercampos: “É uma cooperativa de sucesso que investe e
valoriza seus funcionários, oferece oportunidades de crescimento e
que ajuda seus funcionários com o crescimento pessoal e profissional
de cada um”.

AACC tem novo horário de atendimento
Desde o dia 17 de julho a AACC - Associação Atlética
Copercampos, está atendendo nos seguintes horários:
De terça à sexta-feira – 15h às 21h30min
Sábado – 10h30min às 22h30min
Domingo - 14h às 20h
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Copercampos faz entrega de camisetas
aos alunos dos projetos sociais

Critérios para solicitação de
empréstimo no Caixinha

A

O

Copercampos realizou no mês de julho a entrega das camisetas aos participantes do projeto “Alegria de Viver: Revelando
Talentos” envolvidos nas aulas Música, Patinação, Canto Da Melhor
Idade, Dança, Judô, Futsal, Xadrez da cooperativa.
“Estar ao lado das crianças é motivo de orgulho para nós da
Copercampos, por isso vamos buscar ampliar este trabalho que traz
educação as crianças e alegria para a sociedade. Com a dança, vemos a arte e a beleza das crianças. Já com o xadrez, o crescimento
educacional e o raciocínio rápido são visíveis. No judô há uma entrega,
respeito e valorização do ser humano e na Escolinha de Futsal, o talento das crianças e a responsabilidade em se trabalhar em equipe nos
motivam a trabalhar com a mesma garra aplicada em quadra. Esses
projetos nos trazem retornos sociais e agradecemos a parceria das escolas nestas atividades extracurriculares que estão formando nossas
crianças com amor no coração”, ressaltou Chiocca.

benefício financeiro – Empréstimo do Caixinha – que a
Copercampos oferece aos seus funcionários tem alguns critérios
a serem obedecidos, para sua liberação.
O funcionário deve ter Conta Corrente no SICOOB, com saldo no valor
de R$100,00, ser sócio do caixinha no mínimo 90 dias, não pode ter dois
empréstimos ao mesmo tempo, ou seja, somente poderá pedir nova proposta, se o empréstimo anterior estiver quitado.
O limite para empréstimo será o equivalente ao salário atual do funcionário mais o valor da sua Conta Capital junto a Sicoob Credicampos. O
número de parcelas do empréstimo será no máximo em 8 pagamentos.
Para abrir uma Conta Corrente no Sicoob é necessário apresentar RG,
CPF ou CNH, comprovante de residência de preferência em nome do
funcionário (o mais recente) e Comprovante de Renda (sempre a última
folha ou a mais recente)
Esse procedimento será necessário somente um vez, ou sempre que
houver alteração de dados, ficando sob a responsabilidade do funcionário informar a agência do Sicoob.
Para mais informações o funcionário deve procurar o setor de RH
da Copercampos.

Campeonato de Futebol Society
Copercampos recebe Prêmio
Cliente Destaque Eternit 2015

E

m evento realizado no último dia 1ª de julho, o Prêmio Cliente
Destaque Eternit 2015 premiou as principais parceiras da marca.
Destaque para as Lojas Agropecuárias da Copercampos que ficaram
entre as 75 principais parceiras da Eternit. O Engenheiro Agrônomo,
Douglas Trevizan, esteve representando a Copercampos durante a
premiação que aconteceu no Centro de Eventos Terra da Garoa em
São Paulo capital.
Com 75 anos de história, a Eternit S.A. é líder de mercado no segmento de coberturas, com atuação nos segmentos de louças, metais
para cozinha e banheiro e componentes para sistemas construtivos.
A localização estratégica de suas fábricas, a eficiência logística e o
canal de distribuição composto por mais de 16 mil pontos de revenda garantem a agilidade no atendimento a seus clientes em qualquer
parte do Brasil.
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Funcionários participam do Programa de Integração, Qualidade e Segurança

F

oi realizado no dia 16
de julho no auditório
da Matriz Copercampos,
o Programa de Integração,
Qualidade e Segurança. O
treinamento contou com a
participação de 60 funcionários de diversas unidades
e teve como objetivo apresentar a empresa aos novos
colaboradores e aprimorar
os conhecimentos de funcionários que já estão trabalhando na cooperativa.

Funcionários devem estar atentos aos critérios e condições do PGD

A

Copercampos conta com o Programa Gestão de Desempenho
- PGD – onde o funcionário tem participação nos resultados obtidos pela cooperativa. O objetivo do PGD, visa reconhecer os funcionários por seus méritos e premiá-los por suas atitudes e ações, através
da distribuição dos resultados da cooperativa aos seus empregados de
acordo com condições específicas.
Conforme acordo coletivo sobre a participação dos funcionários nos
resultados da cooperativa, estão estabelecidos critérios de avaliações
coletivas e individuais, que são acompanhadas mensalmente e que definem o percentual do Programa de Participação nos Resultados.

Entre os critérios de avalição está o faturamento orçado que deve
ultrapassar a meta prevista até o dia 30 de novembro de 2015 de R$ 1
bilhão e o resultado líquido de 3,5%.
Para ter 100% na participação dos resultados, o funcionário deve
evitar acidentes de trabalho, faltas injustificadas, estar atento ao uso do
uniforme e de EPIs, além de participar em treinamentos e respeitar as
normas e procedimentos da Copercampos. O não cumprimento desses critérios implicam em descontos no PGD que podem ser individuais e coletivos como por exemplo, em casos de acidentes de trabalho.

Novos funcionários - 03 de junho a 17 de julho de 2015
Funcionários

Setor/Filial

Funcionários

Setor/Filial

Alex Sandro de Almeida
Aliny Pereira de Souza
Carlos Pereira da Cruz
Carmem Juceli de Lima Oliveira
Cláudia Angélica Sá Brito
Clebson Marcos de Oliveira
Cristiano Ribeiro das Chagas
Danieli Serafim
Everson da Silva
Fabrício Fagundes Zampieri

UBS – Matriz
Centro de Distribuição
Armazém - Curitibanos
Granja Floresta
Administrativo
Transporte e Logística
UBS – Matriz
Supermercado – Otacílio Costa
Granja Floresta
Armazém – Curitibanos

Gabriel Neris da Silva
Ivo Mai Neto
Jeferson Maciel Neves
Jocir Antônio Melo Alves
José Elizeu Rodrigues
Leodir Padilha
Lucas Siqueira
Sonia Mara Miguel de Oliveira
Taligean Yasmin de Souza Nordi
Tarcísio Cassio Carneiro

Industria de Rações
Manutenção Matriz
Granja Ibicuí
UBS – Matriz
Industria de Rações
UBS – Matriz
Segurança do Trabalho
Supermercado – Centro
Armazém – Lebon Régis
Supermercado – Centro

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

23/07
23/07
24/07
24/07
24/07
24/07
24/07
25/07
25/07
25/07
25/07
26/07
26/07
27/07
27/07
28/07
28/07
28/07
29/07
29/07
30/07
30/07

Funcionário

Daniel Felipe Coelho
Sueli Maria dos Santos Barros
Julio Maciel da Silva
Leandro Bortoli
Oracilde Pedroso de Souza
Sandra Regina Schilischting
Vitória Morais
Ademir Carlesso
Fernando Graeff
Giovani Fagundes da Silva
Ilceu Luiz Machado
Ivanor José Machado
Maria Eduarda Bof
Jean Carlos Pinto
Patricia Raquel Cordeiro Gris
Gilmar Wolnei do Amaral
Maurilio Cerineu Sampaio
Sebastião Batista de Souza
Cláudia Gizeli Alves Franca
Luiza Aparecida da Cruz
Carine Laís Fernandes
Crislaine de Almeida

Setor/Filial

Loja Agropecuária - Fraiburgo
Supermercado – Bairro Aparecida
Armazém – Campo Belo do Sul
Posto de Combustíveis
UBS – BR 470
Supermarcado – Otacílio Costa
Granja Floresta
Administração
Transportes Copercampos
Armazém – Guarda-Mor
Financeiro
SeTi
Jovem Aprendiz
Supermercado – Bairro Aparecida
Supermercado - Centro
Granja Ibicuí
UBS – Matriz
Granja Floresta
Supermercado – Bairro Aparecida
Armazém - Otacílio Costa
Supermercado – Centro
Supermercado – Bairro Aparecida

Data

30/07
30/07
31/07
01/08
01/08
01/08
01/08
02/08
02/08
02/08
03/08
03/08
04/08
04/08
04/08
04/08
04/08
05/08
05/08
05/08
05/08
05/08

Funcionário

Neiton Luiz Pasqualotto
Saionara Patrícia dos Santos
Emerson Alves de Bairro
Gabriel Cristian de Abreu Ferreira
Lucas Francioni dos Passos
Luziane Vertuozo
Maria do Carmo de Jesus
José Lucas Nunes
Neide de Fátima Silva
Willian de Jesus Gustmann
Geanderson de Matos
Lucas Pedro Sandri
Aderlita Aparecida Lopes
Alan Felipe Fagundes da Silva
Ezequiel Trevisol
Ilda Guzatti Zanao
Taynan Odilon Correa Ribeiro
Darceu Inácio Ferreira
Edimar Giacometti Gobetti
Glademir Antônio Becker
Maria Luiza Guizzardi Carlesso
Ruan Carlos Guzatti Lins de Lima

Setor/Filial

Loja Agropecuária – Campos Novos
Laboratório de Sementes
Loja Agropecuária – Anita Garibaldi
Loja Agropecuária – Barracão
Granja Floresta
Supermercado – Otacílio Costa
Loja Agropecuária – Anita Garibaldi
Armazém – Trevo Sul
Armazém – Encruzilhada
Supermercado – Otacílio Costa
UBS – Bairro Aparecida
Laboratório de Sementes
Supermercado – Centro
Supermercado – Bairro Aparecida
Loja Agropecuária – Fraiburgo
Supermercado – Centro
Armazém – Coxilha Rica
Armazém – Campo Belo do Sul
Armazém – São José do Ouro
Comercial
Laboratório de Sementes
Supermercado – Centro
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