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Caixa eletrônico
à disposição do

funcionário
Ginástica Laboral Copecampos

A Sicoob Credicampos está disponibilizando aos funcionários
e associados da Copercampos, o caixa eletrônico (Auto
Atendimento). O equipamento está instalado no prédio da loja
agropecuária da matriz, filial 23. Estão disponíveis saques,
pagamento de luz, água, telefone e outros. Em breve os
funcionários da Credicampos estarão realizando treinamento
nos setores da Copercampos para orientação e seu devido
uso. Horário de funcionamento será das 07h00 às 22h00 horas
todos os dias da semana. De acordo com o gerente da
Credicampos, Otávio Henrique Tessaro, o auto atendimento é
mais uma opção para o funcionário. “Para a realização de
alguns serviços não é mais necessário se deslocar até a
cooperativa de crédito no centro da cidade”, ressalta.
Gerente Administrativo Ademir Carlesso e o gerente
Credicampos Otávio Henrique Tessaro

Os monitores da ginástica laboral estiveram reunidos no dia 2
de outubro, na Associação Atlética Copercampos, para a
primeira etapa de treinamento e avaliação do projeto
implantado na cooperativa. De acordo com um dos
coordenadores da ginástica, a engenheira de segurança do
trabalho, Vanessa Marin Kettenhuber, foram analisados os
resultados e os benefícios para a saúde, forma correta para o
desenvolvimento dos exercícios, além de uma dinâmica de
grupo para a integração e motivação dos monitores.

Benefícios:
- Provoca o aumento da circulação sanguínea em nível da
estrutura muscular, melhorando a oxigenação dos músculos
e tendões
- Melhora a mobilidade e flexibilidade músculo articular
- Diminui as inflamações e traumas
- Melhora a postura
- Diminui a tensão muscular desnecessária
- Diminui o esforço na execução das tarefas diárias
- Facilita a adaptação ao posto de trabalho
- Melhora a condição do estado de saúde geral

Atividade sendo realizando pelos funcionários

Monitores que participaram do encontro
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Quem sou e o que faço?
O gerente de agroindústria Lúcio Marsal Rosa de Almeida é
funcionário da cooperativa desde 1991, época que foi
contratado para prestar assistência técnica na área do leite.
Formado em medicina veterinária em 1989, ainda trabalhou por
2 anos na Coperleite, sendo cedido neste período a
Copercampos. Até 1998 continuou atuando na bovinocultura
de leite chegando ao cargo de chefe de setor. Desta data em
diante, foi transferido para a suinocultura, onde acompanhou a
construção das granjas Ibicuí, trabalhando como coordenador
de produção e Floresta. Em 2003, com mudanças
administrativas foi convidado a assumir a gerencia.
“A Copercampos é um bom lugar para trabalhar. Conhecemos
todos os funcionários e sei do compromisso de todos com a
cooperativa”, destaca. Natural de Campos Novos Lúcio Marsal
Rosa de Almeida é casado com Cléia Maucorra de Almeida e
pai de dois filhos, Leopoldo e Joana.
Gerente de Agroindústria - Lúcio Marsal Rosa de Almeida

O clone do Carlinhos

Gestão da Qualidade
Copercampos

A semelhança entre o funcionário do setor comercial (matriz
Campos Novos) Carlos Dall´Oglio e o motorista Sandro Alex
Vacario do município de Santa Izabel do Oeste - Paraná,
chamou a atenção dos colegas da Copercampos. O único
detalhe é o cabelo um pouco diferente. Estão falando por aí que
é irmão gêmeo ou clone.

Parabéns
!!!
Datas
importantes
Outubro
25 • Dia da Democracia
29 • Dia Nacional do Livro
30 • Dia do Balconista
Novembro
02 • Dia de Finados
05 • Dia da Ciência e Cultura

Os multiplicadores do programa “Gestão da Qualidade”
estiveram reunidos no dia 14 de outubro, na Associação
Atlética Copercampos para o treinamento da terceira etapa da
“Gestão de Processos” - (Gerenciamento de Processos - Ciclo
PDCA). Um segundo encontro também já foi realizado no dia
21 de outubro, com o tema “Análise e melhoria de processos Solução de problemas”. “Neste momento estamos realizando
um levantamento dos processos em cada setor da cooperativa.
O envolvimento dos funcionários é muito importante para que
possamos acelerar esta etapa”, afirma o consultor do Sebrae
Juliano Keller. O próximo encontro está previsto para o dia
12/11.
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AACC - Nova cobertura do ginásio
A Copercampos investiu recentemente em uma nova cobertura
para o ginásio de esportes da Associação Atlética. O valor
aplicado foi de R$ 24.000,00. De acordo com o presidente da
AACC, Nelson Carafa, as mudanças foram necessárias devido
à deficiência da antiga cobertura, que já oferecia problemas
com o excesso de chuva. “Haviam muitas goteiras colocando
em risco a prática esportiva. Sempre estamos investindo para o
bem estar e o lazer do funcionário”, ressalta.

Quiosque recebe melhorias
A Associação Atlética Copercampos investiu R$13.000,00 na
reforma e melhoria do quiosque. A principal mudança foi no
fechamento da estrutura, que recebeu vidraças possibilitando
ao associado a realização de confraternizações em qualquer
época do ano. Outras melhorias: aquisição de móveis e
reforma da cobertura.

Dica de saúde
Vegetais no controle da pressão alta

Palestra “De Olho no Futuro”
A colega Caroline Aparecida Berlanda, do setor administrativo
da Copercampos, palestrou no dia 8 de outubro, para as alunas
do projeto De Olho no Futuro, desenvolvido pela prefeitura de
Campos Novos e que proporciona cursos nas áreas de
informática, secretariado, manicure, modelagem e atendente
comercial. O tema da apresentação: atendimento ao cliente. A
palestra foi realizada após a visita das alunas à estrutura
administrativa da Copercampos.

A Hipertensão arterial, ou popularmente conhecida como
pressão alta, é atualmente um dos problemas de saúde pública
que mais merecem atenção, estimando-se em 20 milhões o
número de brasileiros considerados hipertensos.
Caracterizada por níveis de pressão arterial (PA) elevados e
permanentes, aumentando o risco de danos em órgãos
atingidos como o coração, cérebro, rins e vasos periféricos.
Pesquisas revelam que as pessoas que possuem uma dieta
rica em verduras e frutas, e que comem pouca gordura
apresentam os mesmos índices de controle da
pressão alta, do que aquelas que recorrem
ao controle da pressão, somente com o
uso de remédios.

Suas compras valem pontos
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Utilize o cartão
Supermercado Copercampos

Informativo Interno Copercampos

Angolano visita a Copercampos
Referência em tecnologia e produtividade na área de cereais e
suinocultura, a Copercampos recebe frequentemente
visitantes de diversos pontos do Brasil e do mundo. No dia 15
de outubro, um representante de uma empresa da Angola, o
diretor executivo Eugênio Wilson de Carvalho, esteve visitando
a matriz da Copercampos em Campos Novos. O objetivo é
conhecer novas tecnologias ligadas ao agronegócio. Roteiro
de visitas: Campo Demonstrativo, frigorífico para abate de
suínos e granja de terminação.
Na foto: Engenheiro agrônomo Marcelo Luiz Capelari,
representantes da Silvestre Consultoria Fátima Lunardeli e
Almir Silvestre, presidente da Copercampos Luiz Carlos
Chiocca, (ANGOLA) Eugênio Wilson de Carvalho, engenheiro
agrônomo Epagri Vitor Hugo Poletto, vice-presidente da
Copercampos Cláudio Hartmann e a assessora de
comunicação e Marketing Maria Lucia Pauli

Novos funcionários 05/10 a 19/10/09
Funcionário

Filial

Jairo Cordeiro de Oliveira
Jari dos Santos de Souza
José Anildo Ramos

Granja dos Pinheiros
UBS - Trevo Sul
Frei Rogério

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data
24/10
24/10
24/10
24/10
24/10
25/10
26/10
26/10
26/10
27/10
29/10
30/10
30/10

Funcionário
Antônio Freitas Primo
Edneia Ana Diehl
Elias Ribas
Marcos Schlegel
Ronaldo Petronilio de Souza
Carla Delavy Gavin
Alexsandro Thibes Scheleder
José Luiz de Souza
Luiz Alberto Silva
Tatiana de Brito
Cristini Moreira
Fabiano Piroli
Laerte Izaias Thibes Junior

Filial
UBS – Matriz
Granja Floresta
Granja Floresta
Dep. Técnico
Supermercado
Financeiro – Matriz
Granja do Ibicuí
Granja Ibicuí
Supermercado
Rio do Sul
Supermercado
Financeiro – Matriz
Diretor Executivo

Data

Funcionário

30/10
30/10
02/11
02/11
02/11
02/11
03/11
03/11
04/11
05/11
05/11
05/11
05/11

Mauro Alcemar Guedes
Osmar Luiz da Silva
Alison Alves de Souza
Angelino Rodrigues
Claudiomar Nicolau Alves da Silva
Valmor Heller da Costa
José Santana do Aguiar
Marciano Martello
Ivan Besen
Carolina Durigon
Erasmo Carlos Toigo
Joaquim Padilha dos Santos
Laurino da Silva

Filial
Posto de Combustíveis
Granja Ibicuí
UBS – Trevo Sul
Supermercado
Granja Floresta
Indústria de Rações
Armazém - Matriz
Dep. Suinocultura
Granja dos Pinheiros
Loja Agropecuária – Matriz
SeTi – Matriz
Armazém - Matriz
Granja Floresta
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