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Editorial CoperAção
Por Luiz Carlos Chiocca – Diretor Presidente da Copercampos
A Copercampos está em constante crescimento, estamos expandindo em área
de atuação e investindo em ampliações e novas unidades, exemplo disso podemos
destacar os investimentos feitos na aquisição e construção de novas unidades, sendo
uma delas Cerro Negro e outras duas no estado do Rio Grande do Sul em Lagoa
Vermelha e Sananduva.
Destacamos também que desde o final de fevereiro estamos recebendo grãos em
nossas unidades e nossas metas de recebimento são audaciosas e esperamos que
as produtividades sejam altas para que possamos superar o recebimento da safra de
2015.
Desejamos aos nossos associados, uma ótima colheita e que ao final de mais esta
etapa, possamos todos ter bons resultados para que o agronegócio em nossa região
seja ainda mais forte.
Nesse sentido a Copercampos realizou entre os meses de fevereiro e março,
importantes reuniões com produtores e associados, levando informações sobre o
recebimento da safra, procedimentos no manejo da lavoura e perspectiva do mercado
de cereais.
Com capacidade de estocagem superior a 550 mil toneladas, a cooperativa realiza
contínuos investimentos feitos para atender as necessidades de recebimento, sendo
que em 2015 a Copercampos investiu mais de R$ 38 milhões em ampliações e novas
unidades nas áreas de cereais, sementes e insumos.
Desde já pedimos a todos os funcionários que se dediquem na realização desta
etapa, para que possamos garantir o sucesso de mais um ano de excelente produção.
Até o dia 20 de março a Copercampos já havia recebido mais de 744 mil sacos de milho
mais de 686 mil de sacos de soja.
Aproveitamos a oportunidade e em nome de toda a diretoria desejamos uma Feliz e
Abençoada Páscoa a todos os associados, clientes e funcionários da Copercampos.

Dores lombares ou lombalgia
Por: Rosilene Martinelli - Fisioterapeuta – Crefito 126793
A dor lombar afeta 80% da população, ela é a segunda maior
causa de consultas médicas. Há dois tipos de dor lombar: aguda e
crônica. A dor aguda aparece depois de um esforço físico, ocorre
com frequência na população mais jovem; dor crônica geralmente
entre pessoas mais velhas, tornando-se uma dor permanente.
Frequentemente, o problema é postural, isto é, causado
por uma má posição para sentar-se, deitar-se, agachar-se ou
carregar objeto pesado de forma incorreta. Outras vezes, a
lombalgia pode ser causada por inflamação, infecção, hérnia
de disco, escorregamento de vértebra, entre outros. No caso
de lombociatalgia a pessoa apresenta dor lombar associada a
irradiação para os membros inferiores (pernas), no trajeto de uma
raiz nervosa ou dermátomo, na maioria das vezes apresenta-se
compressão do nervo ciático.
Dicas para ajudar a prevenir a dor lombar: a correção postural,
principalmente na maneira de sentar-se no trabalho, agachar-se e
carregar peso corretamente são essenciais na prevenção da dor.
Fazer alongamentos, exercícios para lombar e para o abdômen,
com orientação. Por isso a ginástica laboral é essencial não
deixem de participar. Se a dor persistir procurar um médico é a
melhor opção.

Dicas & Toques:

Quem sou e o que faço?

Você já deve ter ouvido falar sobre alguns alimentos que contêm vitamina B e os benefícios que este tipo de vitamina oferece ao organismo. Porém, talvez não conheça toda a importância das vitaminas do
complexo B para a saúde física, mental e emocional do ser humano.
Complexo B é um importante conjunto de vitaminas hidrossolúveis
que possuem potentes ações no contexto do metabolismo das células
orgânicas. Além das inúmeras funções que possuem em todo organismo, as vitaminas do Complexo B são consideradas as grandes responsáveis pela saúde emocional e mental do ser humano. Importantes
aliados do homem, as vitaminas B ajudam a manter a saúde dos nervos, ossos, pele, músculos, olhos, cabelos, fígado e aparelho gastrintestinal.
Além de tudo isso, essas vitaminas também estão envolvidas com a
produção de energia para o corpo, pois são nutrientes essenciais que
ajudam a converter os alimentos que ingerimos em combustível. Com
esse importante papel, as chamadas vitaminas do complexo B podem
ser úteis em casos de depressão e doenças neurológicas. Entre os
muitos alimentos que são ricos em vitamina B, podemos citar: Banana,
Batata, Lentilha, Óleo de oliva, Atum, Fígado, Levedo, Melaço e Peru.

Nome: Emília Mafra Senen
Estado Civil: Solteira
Time do coração: Palmeiras
Natural: Petrolândia
Função: Auxiliar de Escritório
Filial: Loja Agropecuária –
Otacílio Costa
Tempo de trabalho: 01 ano e
seis meses
Próximo passo: Se manter
na cooperativa e buscar
crescimento pessoal e
profissional dentro da
cooperativa.
A Copercampos: “É uma cooperativa séria e desenvolvida, que
oferece condições de trabalho e oportunidades aos seus funcionários.
Gosto do que eu faço e sempre busco desenvolver minhas funções
com humildade junto aos clientes e colegas”.

Cronograma de vacinação para funcionários e dependentes
A Campanha de Vacinação para prevenção da gripe na Copercampos,
será realizada no período de 04 a 08 de abril para os funcionários e dependentes que solicitaram a vacina. Este ano será disponibilizada a vacina contra a Influenza A /California, Influenza A /Hong Kong, Influenza
B/Brisbane e Influenza B /Phuket do Laboratorio GSK.
DIA
04/04

05/04

06/04

07/04

08/04

UNIDADES

HORÁRIO

LOCAL

Fl 01, 34, 09, 21, 23, 28,33, 34, 35, 64, 47, 51, 06, 60

8h às 12 h

Setor Administrativo – RH

Fl 01, 34, 09, 21, 23, 28, 33, 34, 35, 64, 06, 60

13h30min às 18h

Setor Administrativo – RH

Fl 41 e 37.

16h30min

Setor Administrativo – RH

Fl 42, 27, 46, 55, 57 e 61

8h às 12h

Filial

Fl 01, 34, 09, 21, 23, 28, 33, 34, 35, 64, 06, 60

13h30min às 18h

Setor Administrativo – RH

Fl 38

16h30min

Filial

Fl 03, 10, 32, 70 e 63

8h às 12h

Filial

Fl 56, 58, 67 e 69

13h às 18h

Filial

Fl 71, 40, 62, 36, 48, 59, 65

8h às 12h

Filial

Fl 01, 34, 09, 21, 23, 28, 33, 34, 60, 35, 64, 06

13h30min às 18h

Setor Administrativo – RH

Fl 50

16h30min

Setor Administrativo – RH

Fl 01, 34, 09, 21, 23, 28, 33, 34, 35, 64, 06, 60, 47

8h às 12 h

Setor Administrativo – RH

Fl 01, 34, 09, 21, 23, 28, 33, 34, 35, 64, 06, 60

13h às 18h

Setor Administrativo – RH

Importante: Não esquecer seu vale vacina que será encaminhado no setor. Não perca o prazo.

“A Páscoa significa a renovação, por isso nós
desejamos que você renove sempre a fé, a disposição
no início de cada dia, o amor pela família e amigos e,
principalmente, a vontade de realizar seus sonhos”.

A Copercampos deseja a todos aos seus sócios,
clientes e funcionários uma Feliz Páscoa!!!
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Copercampos foi homenageada durante evento do Jornal Correio Otacílense
Para marcar e comemorar o aniversário de cinco ano de fundação o jornal Correio Otaciliense realizou a Primeira Noite de Gala das
Empresas e Entidades do município. O evento que contou com a presença de um grande público no salão de festas da igreja matriz de
Otacílio Costa reuniu empresários, autoridades políticas e convidados.
Foram homenageadas as empresas e entidades que trabalham e
contribuem para o desenvolvimento da cidade e a Copercampos representada por Raquel Freitas Ribeiro chefe da Loja Agropecuária e
unidade de armazenagem e por Kristian Costa Andrade chefe do
Supermercado, recebeu o certificado pela contribuição a comunidade
Otaciliense. “Nosso objetivo foi reconhecer e homenagear algumas das
empresas e entidades que promovem ações sociais no município” destacou Sérgio Pinheiro, diretor do Jornal Correio Otaciliense.

Funcionário: Respeite as faixas indicativas de estacionamento na Copercampos
Alguns funcionários ainda estão estacionando seus veículos em locais não permitidos (veja no mapa abaixo) o que prejudica os associados, clientes e visitantes da Copercampos, por esse motivo é importante que todos sigam as regras e estacionem os carros nos locais
destinados.
É importante também ter atenção no estacionamento às margens da
BR-282. Nos locais com paralelepípedos pintados em amarelo, os veículos estacionados dificultam a manobra de caminhões que realizam a
carga/descarga de mercadorias na Loja e oferecem risco de acidente.
As áreas destinadas a funcionários são:
1. Em frente à Loja Agropecuária;
2. Atrás do Departamento Administrativo (Mila);
3. AACC Associação Atlética Copercampos;
4. E um grande espaço ao lado dos silos do Armazém 01/03.

Recebimento da safra 2015/2016
Está em andamento desde o final do mês de fevereiro o recebimento da safra 2015/2016 de milho e soja nos
armazéns da Copercampos. De acordo com informações
do Departamento Operacional, a expectativa é que sejam
recebidos 2,3 milhões de sacos de milho e 5,5 milhões de
sacos de soja. Até o momento foram recebidos mais de
20% da produção de milho e 3% da produção de soja.
“A estimativa é que a colheita de milho esteja concluída até a primeira quinzena de abril e a de soja no mês
de maio”, ressalta o Gerente Operacional da cooperativa,
Marcos Fiori.
Para agilizar o processo a Copercampos em 2015 realizou vários investimentos para potencializar o recebimento
da produção, ampliando sua capacidade de armazenagem de 8.000.000 para 9.300.000 de sacos. Os números
foram repassados pelo setor Operacional da cooperativa.

Dia Mundial da Água: a importância deste bem natural
O dia 22 de março é marcado anualmente como o Dia Mundial da
Água, data destinada principalmente a discutir os temas relacionados a
esse importantíssimo e necessário bem que a natureza nos dá e que é
tantas e tantas vezes relegado a planos inferiores entre aqueles que são
necessários à vida.
E a Copercampos comprometida com o uso consciente da água, utiliza o tratamento de efluentes que atende a legislação e o mecanismo de
desenvolvimento limpo com proteção ao ecossistema. O sistema nas
estações de Tratamento de Efluentes (ETE’s) permite a retirada de impurezas e resíduos, permitindo que as granjas de suínos possam utilizar a

água tratada no sistema de lavação.
Através deste tratamento, a água
reutilizada possui alta qualidade e
retorna ao meio ambiente com índices de pureza até mais altos do que
os encontrados no sistema de capacitação primários das unidades.
A orientação da Copercampos aos
funcionários é de um uso consciente
da água no dia a dia.
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Nova unidade da Copercampos garante recebimento e comercialização de grãos em
Sananduva (RS)
A Copercampos oficializou no dia 14 de março um importante investimento que irá contribuir com o desenvolvimento econômico da cidade de Sananduva (RS), o início das atividades da mais nova unidade de
recebimento de grãos da cooperativa. A Solenidade realizada no CTG
Doze Braças reuniu produtores rurais, diretores, gerentes e funcionários
da Copercampos.
A nova unidade localizada no KM 2 às margens ERS-126, Armazéns
Menon, saída para Lagoa Vermelha, tem a capacidade de recebimento
de 15 mil sacos de 60kg por dia, com armazenagem estimada em 12 mil
toneladas. A expectativa é que sejam recebidos cerca de 18 mil toneladas de grãos nesta safra.
Durante o encontro o Diretor Presidente da Copercampos, Luiz Carlos

Chiocca, destacou a importância estratégica do empreendimento para
os produtores da região, que oferecerá soluções para tornar o sistema
produtivo mais econômico e serviços que irão agilizar o trabalho e agregar valor à produção.

Reuniões de safra em Campo Belo do Sul e Otacílio Costa
Com o objetivo de levar informações e esclarecer dúvidas relacionadas ao recebimento da safra 2015/2016 a Copercampos realizou importantes encontros com os produtores e associados. O objetivo principal
das reuniões que iniciaram no dia 28 de janeiro em Ituporanga, foi aproximar o agricultor e a diretoria da cooperativa.
O Diretor Presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca, ressalta

que o objetivo principal das reuniões é manter os produtores bem informados. “O que acontece é uma verdadeira ‘atualização’ do setor, onde é
apresentado o panorama da produção e comercialização da safra atual
e futura”, comenta.
Os dois últimos encontros foram realizados nas filiais de Cerro Negro
e Otacílio Costa nos dias 15 e 17 de março.

Campo Belo do Sul 15/03

Otacílio Costa 17/03

Novos funcionários de 13 de fevereiro a 04 de março de 2016
		

Funcionários
26
06
05
06
05
01
02
02

Setor/Filial

Funcionários

UBS – Matriz
Armazém – Cerro Negro
Armazém – Lebon Régis
Armazém – Curitibanos
Armazém – Sananduva
Armazém – Monte Carlo
Armazém – Feijão
Armazém – Ituporanga

07
04
10
04
02
01
01

Setor/Filial
Armazém – Trevo Sul
Armazém – Brunópolis
UBS – Bairro Aparecida
Granja Floresta
Supermercado – Bairro Aparecida
Supermercado – Centro
Armazém – Otacílio Costa

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Setor/Filial

Data

Funcionário

Setor/Filial

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
29/03
29/03
29/03

Kerolainy Marioti
Rodrigo Amalcaburio
Adão Alves da Silva
Francisco Vivaldino Lopes
Salvador Martins Borges
Valdemar Ribeiro Alves
Celio Adão Maciel
Clovanir Rufatto
Daniela Ribeiro dos Santos
Gesilaine Dias de Oliveira
Gilmar Ricardo Dassi
Mauricio Bruno Molin
Rafael Prigol de Souza
Daniel de Oliveira
Fernando Henrique Antunes Basílio
Marlei Maciel Pereira
Cleverton Aparecido de Paula
Geovani Carlos Lindner
José Maria Bueno
Suzana de Liz
Acácio Ribeiro do Amaral Filho
Camila de Jesus Muniz
Joziel Correa Brito

Supermercado – Otacílio Costa
Indústria de Rações
Indústria de Rações
Armazém – Linha Gramado
Armazém – Cerro Negro
UBS – Matriz
UBS – Matriz
Armazém – Linha Gramado
Supermercado – Centro
Loja – Fraiburgo
Granja dos Pinheiros
Armazém – Monte Carlo
Supermercado – Centro
Loja – Campos Novos
Granja Ibicuí
Loja – Curitibanos
Manutenção Matriz
UBS – Matriz
Armazém – Curitibanos
Loja – Otacílio Costa
Logística
Supermercado – Otacílio Costa
Supermercado – Otacílio Costa

29/03
30/03
30/03
30/03
31/03
31/03
01/04
01/04
01/04
01/04
02/04
02/04
03/04
03/04
03/04
03/04
04/04
04/04
04/04
05/04
05/04
06/04

Marcio Miguel Lopes Cordeiro
José Tiago Pereira Santos
Rafael Junior Postal
Sergio Bortoli
Fabiani Perdoncini Lopes
Marcos Brocker Hoffer
Dieini Alessandra Bardini
Leandro Goulart Ferreira
Pedro Willian Velho
Valdecir Klein
Fábio Thibes Correa
Joelson Françoan Grassi
Claudecir dos Santos Goss
Erin John Pinto
José Emerson Calai
Sebastião Osnildo Ferreira
Jayson Luiz Dutra
José Volmar Canônica
Luckner Jean
Fábio de Souza
Ralf de Oliveira
Jéssica Emanuele Ribeiro

Granja Ibicuí
Armazém – Campo Belo do Sul
Campo Demonstrativo
Supermercado – Bairro Aparecida
Financeiro
Armazém – Cerro Negro
Supermercado – Bairro Aparecida
Manutenção - Matriz
Supermercado – Otacílio Costa
Indústria de Rações
Armazém – Trevo Sul
Indústria de Rações
UBS – Matriz
Jovem Aprendiz
UBS – Matriz
UBS – BR 470
Granja dos Pinheiros
Supermercado – Centro
UBS – Matriz
Granja Floresta
Armazém – Ituporanga
Loja – Campo Belo do Sul
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