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Editorial - Luiz Carlos Chiocca – Diretor Presidente

Investindo em você!
N

Diretor Presidente Luiz Carlos Chiocca

ossas competências, habilidades e o conhecimento adquirido das mais diversas maneiras são o nosso maior talento.
Liderança se adquire com atitude e estratégias estão disponíveis
para crescermos.
Nesta editorial queremos destacar a todos os funcionários da
Copercampos a nossa contribuição simples para que todos trabalhem com motivação. Diariamente vemos funcionários se qualificando através de cursos sobre a rotina de trabalho ou de qualificação visando um melhor emprego.
Isso é gratificante e reforça o desejo de toda a administração da
Copercampos em ter os melhores profissionais atuando e crescendo na empresa. Temos a grata felicidade de contar com algo
muito valioso: você. Sabemos que cada pessoa tem um desejo
e um talento e é nisso que todos devem se concentrar. Saber o
seu diferencial é essencial, assim como buscar isso torna-se você
especial. Com comprometimento no trabalho e principalmente
como iniciativas geramos soluções em nosso trabalho e por isso,
expressar sua opinião pode o tornar um líder.
A valorização pessoal é uma chave para o sucesso. Saber de
seu potencial e demonstrá-lo fará bem para você e para a nossa
empresa. Portanto, desejamos que todos encontrem suas habilidades. Cursos de qualificação estão sendo disponibilizados pela
Copercampos, assim como incentivos para o estudo. Não fique
chorando pelos cantos e tenha otimismo no trabalho. Saber ouvir
seu chefe imediato ou seu colega de trabalho é fundamental e o
torna diferente na promoção do crescimento coletivo.
As competências de um funcionário são vistas com resultados
e a Copercampos sabe valorizar o funcionário. Desde que iniciamos o trabalho na empresa, conferimos a sua evolução e o crescimento está ai. Obtemos estes resultados de crescimento graças
a dedicação das pessoas (associados e funcionários) e por isso,
necessitamos sempre de profissionais preparados e com o desejo de crescer sempre.

Auditorias de Processos

Escolinha Copercampos se classifica para a
terceira fase do Estadual de Futsal Sub 15

O

A

Sistema de Gestão de Qualidade esteve realizando no dia
23 de maio auditorias de processos em dez setores da
matriz da cooperativa.
Durante todo o dia, auditores internos estiveram conferindo
os processos de diversas áreas, visando aprimorar o trabalho
e apresentar indicadores de produtividade nas áreas. Soluções
para problemas existentes foram diagnosticados na auditoria.
Os processos corretos detalham todo a execução de uma atividade do setor.
De acordo com o coordenador do programa Cristian Rodrigo
Venturin, com base nas auditorias realizadas anteriormente, os
funcionários que executam o trabalho de auditoria interna fiscalizam e conferem se os problemas foram solucionados. Novas
pesquisas e conferências nos processos também são executadas para que todo o trabalho tenha uniformidade e uma qualidade final.
A correta apresentação das etapas do trabalho é essencial
para que a qualidade seja contínua na empresa.

Escolinha da Associação Atlética Copercampos, com patrocínio da Syngenta e apoio do Sescoop/SC está classificada para a terceira fase do Campeonato Estadual de Futsal,
categoria Sub 15.
O returno da competição que foi realizado nos dias 18 e 19 de
maio em São Miguel do Oeste definiu os dois primeiros colocadas na chave J. A equipe do Futsal Jonigool/Terra Viva que jogava em casa e era favorita na chave se classificou em primeiro
lugar, somanda 16 pontos em seis jogos. Já a Copercampos se
classificou em segundo, com sete pontos.
Em São Miguel do Oeste, a Copercampos perdeu para
a equipe de Campos Novos por 2 a 0. Contra o Jonigool, a
Copercampos sofreu uma derrota de 5 a 2 e contra Videira, a
equipe comandada pelo professor Diego Ecco venceu por 5 a 3
e se garantiu na próxima fase da competição que reúne jovens
de todo o estado.

Treinamentos
Palestra Controle de Matérias-primas e de Embalagens
Dia 16 de maio – Indústria de Rações
Participantes: Funcionários da Indústria de Rações
Viagem para Europa - Dia 17 de maio
Participante: Gerente Comercial Nelson Cruz.
Congresso Catarinense de Recursos Humanos
Dias 17 e 18 de maio – Blumenau/SC
Participantes: Carolini Berlanda e Neila Dutra Nunes
Curso de Aperfeiçoamento Técnico em Fertilidade do Solo
Dias 17 e 18 de maio - Auditório do CREA – Joaçaba/SC
Participantes: Claudemir Ferreira da Silva, Douglas Trevizan, Eduardo
Dalavechia, Jhonatan Miguel Pucci Oliveira e Marcelo Carvalho Camargo.
Curso DIPJ e Tributação das Sociedades Cooperativas
Dias 21 e 22 de maio - Hotel Mogano Business – Chapecó – SC
Participantes: Valtoir Scolaro e Rita Canuto
Reunião Técnica Agroceres/Basf - Dia 22 de maio – AACC
Participantes: Técnicos e associados Copercampos
Reunião de Formação do Núcleo Feminino em Campo Belo do Sul
Dia 22 de maio - AACC em Campo Belo do Sul
Participantes: Setor de Treinamentos, diretores e esposas de
associados de Campo Belo do Sul
Treinamento Profissional em Vendas
Dia 23 de maio – Auditório Matriz
Participantes: 31 funcionários das Lojas Agropecuárias, Matriz e Filiais
Curso Gente em Ação III “Times de Alta Performance”
Dia 24 de maio – Auditório Matriz
Participantes: 42 funcionários de diversas filiais e da matriz
Oficina Preparatória para a Gincana Cooperativa Cooperjovem “Por
um Mundo Melhor”
Dias 24 e 25 de maio - Hotel Slaviero Executive Via Catarina- Palhoça/SC
Participantes: 15 professoras e a funcionária Luciane Maria Batista Antunes

Chefes de unidades reunidos na matriz

O

s chefes das unidades da Copercampos estiveram
reunidos no dia 17 de maio no auditório da matriz da
Copercampos a fim de debater sobre o trabalho realizado
nesta safra de verão e projetar ações para comercializar produtos com mais solidez em todas as áreas.
As tradicionais reuniões organizadas pela gerência técnica
e insumos contaram com a participação dos diretores da
Copercampos.

Datas comemorativas
24 • Dia da Infantaria

Maio

29 • Dia do Estatístico
29 • Dia do Geógrafo

24 • Dia do Datilógrafo
24 • Dia do Detento

30 • Dia do Geólogo

24 • Dia do Vestibulando

30 • Dia das Bandeiras

25 • Dia da Indústria

31 • Dia do Comissário de Bordo

25 • Dia do Massagista

31 • Dia Mundial das

25 • Dia do Trabalhador Rural

Comunicações Sociais

25 • Dia do Vigilante

31 • Dia do Espírito Santo

27 • Dia do Profissional Liberal

Junho

01 • Semana Mundial do Meio Ambiente

03 • Dia Mundial do

01 • Dia de Caxias

Administrador de Pessoal

01 • Primeira transmissão de TV no Brasil

05 • Dia da Ecologia

01 • Dia da Imprensa

05 • Dia Mundial do Meio Ambiente
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Copercampos fará pesquisa de satisfação no Supermercado

N

os próximos dias, a Copercampos estará realizando, com
suporte da Unoesc Campos Novos, uma pesquisa de satisfação com clientes do Supermercado.
Através da opinião dos clientes, medidas serão tomadas para que

o trabalho se torne mais eficiente. Quem responder a pesquisa estará concorrendo a um vale compras de R$ 600,00, além de auxiliar
em melhorias no Supermercado. Você funcionário pode participar e
promover o crescimento da cooperativa.

Funcionários recebem doações da Campanha do Agasalho

M

uitos funcionários colaboraram com a Campanha do
Agasalho 2012, organizada pela Gerência Técnica e Insumos
da Copercampos e no dia 11 de maio, as doações foram distribuídas
aos funcionários da Loja Agropecuária Matriz, Campo Demonstrativo
e Indústria de Fertilizantes.
Ao receber as doações, os olhos dos funcionários brilharam e a
alegria tomou conta de todos os locais que receberam os donativos.
De acordo com o gerente Técnico e Insumos Edmilson José Enderle
(Chú), neste ano, as doações superaram as expectativas. “Queremos
agradecer de coração a todos que doaram roupas, sapatos e cobertas para que pudéssemos mais uma vez contribuir com os nossos
funcionários. A Campanha de 2012 assim como a do ano anterior foi
um sucesso e é muito bom poder ver nos rostos de cada funcionário
a alegria e o agradecimento sincero quando do recebimento destas
doações”, ressalta Chú.

Funcionários da Indústria de Fertilizantes receberam doações e
agradeceram a todos que colaboraram com a Campanha do Agasalho 2012

Funcionários da Loja Agropecuária

Funcionários do Campo Demonstrativo

O CoperClube e suas recompensas

Compras on-line

O

O

novo catálogo de recompensas do Programa de Fidelidade
CoperClube já está disponível e você que participa do projeto pode conferir os produtos disponíveis. O novo catálogo tem validade até maio de 2013 e apresenta uma variada linha de produtos
que podem ser trocados pelos pontos acumulados no Programa de
Relacionamentos do Supermercado.
Se você ainda não faz parte deste selecionado grupo com benefícios
e vantagens únicas em Campos Novos, é possível participar. Basta
preencher e assinar um termo de adesão disponível no Supermercado
ou através do site: www.copercampos.com.br/supermercado.

Supermercado Copercampos tem sempre uma novidade para
você cliente. Através do site da Copercampos qualquer cliente
pode fazer seu pedido preenchendo a lista de compras de acordo com
suas necessidades.
Com mais este serviço, você que trabalha o dia todo e não tem tempo para ir ao supermercado pode preparar aquele jantar ou almoço saboroso para sua família sem perder tempo. Esta é mais uma opção para
os clientes da Copercampos.
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Novos funcionários conhecem processos e objetivos da Copercampos

N

o dia 15 de maio, os novos funcionários contratados nos
últimos meses realizaram o Treinamento de Integração,
Qualidade, Processos e Segurança. Durante toda a tarde, os trabalhadores tiveram palestras e conhecimento sobre todas as atividades e projetos desenvolvidos na cooperativa.
O Diretor Vice-presidente Cláudio Hartmann fez a abertura do encontro e ressaltou aos funcionários, os objetivos da Copercampos,
que pretende neste ano conquistar melhores resultados que em
2011 e promover a integração com a comunidade. Cláudio também abordou os projetos com os jovens e sociais.

Saiba mais: A Copercampos conta com mais de 700 funcionários
e atua nas áreas de Armazenagem; Unidades de Beneficiamento
de Sementes; Indústria de Rações; Granjas de Suínos; Lojas
Agropecuárias; Posto de Combustíveis; Supermercado; Indústria
de Fertilizantes; Comercialização de Insumos; Comercialização de
Cereais e Sementes e Campo Demonstrativo. A Unidade mais distante da empresa situa-se em Criciúma, onde há uma representação comercial. Na área de armazenagem, a Unidade de Ituporanga
é a mais distante: 206km.

Novos funcionários de 07 de maio a 21 de maio
Novos Funcionários

Filial

Novos Funcionários

Filial

Chaiane da Silva Valmorbida
Marcos Alexandre Cardoso de Oliveira
Marcos Aristides Amalcaburio Maciel

Supermercado
Armazém – Matriz
Supermercado

Marcos Moreira		
Nilson do Nascimento
Vanderlei Guedes Rufino

Supermercado
Bom Retiro
São José do Ouro

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

24/05
24/05
25/05
25/05
26/05
27/05
28/05
28/05
29/05
29/05
29/05
30/05
30/05
30/05
31/05

Funcionário

Varci Maria da Silva
Volnei Antônio Brocardo
Gilmar Gonçalves Walter
Julio Murilo de Andrade
Maria Janete Dresch Devilla
Ronaldo de Souza
Douglas Trevizan
Jaisson Antônio Tramontin
Andréa Fátima Oliveira
Domingos Maximino Tumelero
Valdir Antônio de Oliveira
Cleberson Fagundes Pinheiro
Neudir de Oliveira Bello Junior
Rafael Lazari
João Valdecir da Silva Gross

Filial

UBS - Matriz
Granja Erval Velho
Armazém - Matriz
Armazém - Matriz
Financeiro
Granja Ibicuí
Loja Agropecuária
Indústria de Rações
Supermercado
UBS - Matriz
Serviços Gerais - Matriz
Indústria de Fertilizantes
Indústria de Rações
Suinocultura
UBS - Matriz

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

Funcionário

Marcio Antônio Neris da Silva
Adão Pedro da Silva
Alvadir de Assis
Raquel Freitas Ribeiro
Vitor Paulo Keller
João Guilherme Marciano
Nerci da Silva de Oliveira
Tiago Greef
Ubirajara Fagundes
Cláudio Ries
Cristiano Antônio Almeida
José Donizete Alves de Carvalho
Marcio Antônio dos Santos
Remi Conte
Nathan Luiz Salmoria

Filial

Indústria de Rações
UBS – Trevo Sul
Curitibanos
Otacílio Costa
Encruzilhada
Indústria de Rações
Granja Ibicuí
Financeiro
UBS - Matriz
Granja Ibicuí
Manutenção
Armazém - Matriz
Guarda - Mor
Indústria de Rações
Supermercado
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