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Comprometimento com um
novo projeto para os jovens

Palestrante João Carlos de Oliveira motivou jovens

Diretor Presidente Luiz Carlos Chiocca

A

proximar os jovens do sistema cooperativista e apresentar as filosofias da Copercampos para promoção social e humana, desenvolvendo ações para o crescimento empresarial e mantendo os herdeiros no
campo. Esses são alguns objetivos da Copercampos com o início de um
projeto para os jovens filhos de associados e de agricultores que tenham
entre 16 e 30 anos de idade.
No dia 14 de novembro, um evento com a presença de mais de 120
jovens de diferentes municípios em que a Copercampos possui filiais marcou a abertura oficial do programa. De acordo com o Diretor Presidente
Luiz Carlos Chiocca, este projeto apresentará novos conceitos aos jovens
sobre seu papel nas empresas rurais e na sociedade.
“Estamos iniciando um projeto específico para os jovens e pretendemos fazer com que estes filhos de associados e de agricultores se insiram
cada vez mais na Copercampos e nas propriedades. Esperamos assim
que eles participem de palestras e eventos sobre o cooperativismo e viagens para conhecimento de novas práticas agrícolas. Estaremos neste
projeto ouvindo as ideias e as necessidades dos jovens para que juntos
possamos encontrar soluções para promover o empreendedorismo e a
sustentabilidade na agricultura”, explica Chiocca.
O evento que contou com o apoio e dedicação dos funcionários de todas
as filiais teve uma palestra motivacional com o Professor João Carlos de Oliveira. Com humor e descontração, o professor apresentou de forma inovadora a transformação de atitude intrapessoal visando à responsabilidade e
compromisso individual, com a comunidade e com o ser humano em geral.
Para o presidente Luiz Carlos Chiocca, o envolvimento de todos os funcionários será essencial para o sucesso do projeto. “Nós contamos com

Divididos em grupos, jovens apresentaram suas ideias para continuidade do projeto

a dedicação de nossos funcionários para que consigamos atingir nossos
objetivos com o projeto. Estamos motivados para executar este projeto
e aproximar os jovens da empresa e possibilitar o desenvolvimento de
habilidades para o crescimento profissional destes filhos de associados e
de clientes”, finaliza.
Palestra
Liderança social e comunicação, além da busca por uma permanente
motivação foram temas abordados por João Carlos de Oliveira que através
de suas palavras e buscando conceituar nas atividades diárias dos jovens
apresentou a importância de se trabalhar em equipe. De acordo com o palestrante, o objetivo maior é de fortalecer o desenvolvimento social das comunidades desde que atenda o cidadão como sujeito de sua própria história.
A palestra “Transforme suas Idéias em Ações e suas Ações em Resultados” foi interativa e rompeu os padrões limitantes de comportamento
resistente às mudanças e à nova filosofia de atuação social, além de proporcionar uma reflexão sobre o verdadeiro papel do empreendedor.
Para o professor João Carlos de Oliveira, a iniciativa diferencia a Copercampos das outras cooperativas do país. “Não tem ninguém fazendo
um trabalho assim. Quando eu comentei que iríamos elaborar este projeto na Copercampos, muitas pessoas de outras cooperativas me falaram:
nós queremos algo assim, principalmente quando temos os diretores se
posicionando e ressaltando sobre a fundamental participação dos jovens
na empresa. Peço que todos os jovens aproveitem muito este programa
e trabalhem sem medo nenhum pelo melhor das suas empresas rurais e
pela cooperativa”, comentou João Carlos.

As colheitas iniciaram e os empregos também

N

Cevada, aveia e trigo são as culturas que estão sendo colhidas na região

Dicas do CoperAção
Economize Energia Elétrica
Geladeira / Freezer:
- Prefira os modelos com o Selo Procel de Economia de Energia.
- Coloque o aparelho em local ventilado, desencostado de paredes (mínimo 15 cm), longe do fogão, aquecedores ou áreas
expostas ao sol.
- Guarde ou retire alimentos e bebidas de uma só vez. Evite
abrir a porta por tempo prolongado. A entrada de ar quente faz
o motor trabalhar mais.
- Arrume os alimentos de forma que você possa encontrá-los
rapidamente.
- Não forre as prateleiras da geladeira com vidros ou plásticos.
Isto dificulta a circulação interna de ar.
- Não guarde alimentos ou líquidos quentes.
- Descongele o freezer periodicamente para evitar que se forme
camada de gelo com mais de meio centímetro.
- Conserve limpas as serpentinas (grades) de trás do aparelho
e não as use para secar panos ou roupas.
- Quando se ausentar de casa por tempo prolongado, o ideal é
esvaziar a geladeira e o freezer e desligar da tomada.
- Mantenha as borrachas de vedação da porta em perfeito estado, evitando fuga de ar frio.
- Durante o inverno, regule o termostato para uma posição mínima.
*Cuidado com geladeiras velhas, pois o gás CFC pode vazar
ameaçando a camada de ozônio.
Lâmpadas:
- Evite acender lâmpadas durante o dia. Abra janelas, cortinas,
persianas e deixe a luz do sol iluminar a casa.
- Na hora de comprar, dê preferência às lâmpadas fluorescentes compactas ou circulares. Elas iluminam melhor, duram de
5 a 10 vezes mais e gastam menos energia. Instale-as na cozinha, lavanderia e garagem e qualquer outro local que fique com
as luzes acesas por mais de 4 horas por dia.
- Apague sempre as luzes ao sair de um cômodo.
- Paredes e tetos de cores claras refletem melhor a luz, reduzindo a necessidade de luz artificial.
- Utilize iluminação dirigida para leitura e trabalhos manuais.
- Tire o pó das lâmpadas elétricas.
Televisão:
- Desligue a TV se não tiver ninguém assistindo.
- Evite dormir com a televisão ligada. Uma opção é programar
o aparelho para desligar sozinho (timer).

este mês de novembro, o Departamento de Recursos
Humanos da Copercampos esteve contratando profissionais para exercer atividades nesta safra. Os chamados safristas
estão desempenhando suas atividades nos armazéns de toda a
matriz e filiais.
Com o recebimento de grãos das culturas de inverno (aveia, cevada e trigo), por exemplo, aumentam os trabalhos na empresa,
e essa é a oportunidade para os trabalhadores conquistarem o
tão sonhado emprego e possivelmente, se estabilizar na empresa.
Muitos dos funcionários que iniciaram nos armazéns trabalhando temporariamente estão dando continuidade ao valoroso
trabalho na empresa e aos mais de 20 novos funcionários, há
esta possibilidade. Aos safristas e aos outros funcionários da
Copercampos, sucesso em mais esta etapa de recebimento de
grãos de culturas de inverno.

Datas comemorativas
Novembro
25 • Dia do Doador de Sangue
26 • Dia do Ministério Público
27 • Dia do Técnico de Segurança
do Trabalho

28 • Dia do Soldado Desconhecido
28 • Dia Mundial de Ação de Graças
30 • Dia da Reforma Agrária
Dia do Síndico / Dia do Teólogo

Dezembro
1 • Dia Mundial do Combate à AIDS
Dia do Imigrante / Dia do Casal
2 • Dia Nacional do Samba
Dia da Astronomia
2 • Dia das Relações Públicas
3 • Dia Internacional dos
Deficientes Físicos
4 • Dia Mundial da Propaganda

Dia de Santa Bárbara
4 • Dia do Orientador Escolar
Dia do Pedicuro e podólogo
7 • Dia Internacional da Aviação Civil
8 • Dia Nacional da Família
Dia da Justiça
8 • Dia do Cronista Esportivo
Dia Mundial da Imaculada Conceição

Treinamentos
Pré-Assembleia Coodetec - Dia 21 de novembro – Chapecó – SC
Participantes: Luiz Carlos Chiocca e Cláudio Hartmann.
Projeto Máster Gerent - Dia 21 de novembro – Auditório Matriz
Participarão 87 funcionários, diretores e conselheiros. Apoio SESCOOP.
Reunião Filiadas Aurora - Dia 22 de novembro – Chapecó – SC
Participante: Cláudio Hartmann.
Treinamento Caminhare - Dias 22 e 23 de novembro – Chapecó – SC
Participante: Cláudio Hartmann.
Palestra Imdepa - Dia 22 de novembro – Campos Novos – SC
Participarão do evento 15 funcionários.
Curso de Prevenção de Acidentes para componentes da CIPA - Dia
23 de novembro – Campos Novos – SC - Participarão do evento 07
funcionários.
Workshop Senac Varejo - Dia 23 de novembro – Joaçaba – SC
Participantes: Marcelo F. Cavichon, Sander Martendal e Ricardo Saurin.
Assembleias Gerais Extraordinárias Nº 54 e Nº 55 - Dia 24 de novembro,
às 19h, na AACC.
Curso Encerramento de Balanço - Dias 24 e 25 de novembro
Chapecó - SC - Participarão do evento 03 funcionários.
Curso Administração de Compras e Negociação com Fornecedores
Dia 25 de novembro - Participarão do evento 02 funcionários.
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Programa de Reciclagem na Granja Floresta

Gerente da Suinocultura Lucio Marsal Rosa de Almeida entrega porquinho como
símbolo do primeiro prêmio do concurso de frases do Programa de Reciclagem

O

grupo de multiplicadores do Programa de Qualidade da filial
41 – Granja Floresta iniciou no mês de novembro um trabalho
de conscientização com os funcionários sobre a necessidade de
se realizar a separação de produtos recicláveis e não recicláveis.
O Programa de Reciclagem da unidade que conta com mais de 60
funcionários e atenderá todos os setores da granja e ao final do processo haverá triagem e classificação dos produtos. Na tarde do dia 10 de
novembro, uma reunião com a presença do gerente da Suinocultura
Lúcio Marsal Rosa de Almeida e do coordenador do Programa de
Qualidade Cristian Rodrigo Venturin apresentou o projeto a todos os
funcionários da maior granja produtora de suínos da Copercampos.
O objetivo do grupo de multiplicadores, formado pelos funcionários: Elias Ribas, Néri Anhaya, Arino Padilha, Rodrigo Moreira e
Nilson Grassi é de fazer com que os funcionários tenham o hábito de reciclar os materiais visando uma maior qualidade de vida.
“Esta ação é simples e fundamental para a proteção do meio ambiente. Instalamos lixeiras específicas para cada material e diagnosticamos o interesse dos funcionários pela execução desta
ação. A reciclagem tem muitos benefícios, entre eles a diminuição

Chefes de unidade reunidos

N

o dia 08 de novembro, os chefes das unidades da Copercampos
ligados ao setor de insumos e comercialização de produtos veterinários estiveram reunidos para debater o andamento dos trabalhos nas filiais da cooperativa e quais mudanças devem ser realizadas a fim de promover o crescimento em faturamento na empresa.
O vice-presidente Cláudio Hartmann e o diretor executivo Laerte
Izaias Thibes Júnior participaram do evento, assim como o presidente Luiz Carlos Chiocca. Sob a coordenação do gerente técnico
e insumos Edmilson José Enderle, os chefes das unidades apresentaram as dificuldades e problemas existentes, para que juntos, os
funcionários busquem a melhor resposta e conquistem resultados. A
revisão do planejamento também foi efetuada.

da poluição do solo, da água e do ar”, comenta Elias Ribas.
Para o gerente da Suinocultura Lúcio Marsal Rosa de Almeida,
o projeto é um exemplo para todas as unidades da Copercampos
e a maior preocupação na granja é com o meio ambiente.
“Queremos parabenizar os funcionários pela iniciativa e reforçar
que o trabalho para preservarmos o meio ambiente continua.
Trabalhamos com sustentabilidade nas granjas e esperamos que
novas ideias sejam apresentadas pelos funcionários para que juntos consigamos obter uma melhor qualidade de vida”, destaca.
Concurso de frases
Para obter uma maior participação dos funcionários, os idealizadores do projeto também realizaram um concurso de frases
sobre o Programa de Reciclagem.
Com a frase: “Nossa missão é... Qualidade total. Reduzir, reciclar, reutilizar e preservar o meio ambiente.”, o funcionário
Evandro Carabolante venceu o concurso e ganhou um suíno.
O segundo colocado no concurso foi Arvini Chagas de Moraes e
o terceiro José Carlos Paim, que ganharam kit’s da Copercampos.

Doe um brinquedo e proporcione
alegria às crianças neste Natal

A

Associação Atlética Copercampos (AACC) está realizando até o
dia 07 de dezembro, uma campanha para proporcionar felicidades às crianças de Campos Novos.
Pontos de coleta de brinquedos estão espalhados por toda a matriz da cooperativa e você pode participar doando um brinquedo
usado em boas condições de uso. As doações trarão alegria e proporcionarão sorriso e brilho nos olhos das crianças. Todos os brinquedos arrecadados serão destinados aos filhos dos funcionários
da cooperativa.
Faça sua parte. Os pontos de coleta são na Loja Agropecuária,
Recepção Matriz, Posto de Combustíveis, Recepção Administrativo
e Supermercado.
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Copercampos reúne participantes dos projetos sociais

Representantes da Escola Novos Campos, diretores da
Copercampos e alunas do Projeto

A

legria, emoção, beleza, talento e encanto. Essas palavras
resumem um pouco do que foi o II Encontro dos Projetos
Sociais apoiados pela Copercampos, com apoio do Sescoop/SC.
O evento realizado na tarde de 10 de novembro, na Associação
Atlética Copercampos (AACC), contou com a participação de alunos da rede de ensino do município e também dos idosos participantes do Canto da Melhor Idade do Centro de Convivência do
Idoso Padre Quintilho Costini.
O projeto Alegria de Viver da Copercampos que reúne cinco atividades envolvendo as crianças e idosos vem durante dois anos
surpreendendo o diretor presidente da Copercampos Luiz Carlos
Chiocca que ressaltou aos participantes do evento, a preocupação da cooperativa em resgatar a cultura da região e apresentar
novas possibilidades aos participantes do projeto. “Estamos a
dois anos plantando e colhendo bons frutos dos projetos sociais.

Encanta a qualquer pessoa a dedicação das crianças em dançar
ou jogar xadrez com amor que traduzem em excelentes resultados em eventos esportivos ou culturais. Mais que conquistar
títulos, com os projetos sociais proporcionam qualidade de vida
as pessoas e esse é o objetivo da Copercampos”, comentou.
Os projetos Dançando na Escola do Caic Professora Nair da
Silva Griss e da Escola Novos Campos demonstraram a beleza
dos movimentos corporais e culturais. Já a Escolinha de Xadrez
Copercampos apresentou as conquistas dos atletas durante todo
ano, assim como a Escolinha de Futsal Copercampos, que em
cada competição demonstra o talento dos jovens camponovenses. No judô, mais que a prática esportiva, há formação educacional das crianças e através da arte marcial demonstrada no
evento, todos os participantes puderam conferir o fortalecimento
espiritual e físico dos atletas.

Novos funcionários de 07 de novembro a 21 de novembro
Novos Funcionários

Filial

Novos Funcionários

Filial

Abel Moraes		
Adenilson Aparecido Rufino
Ângela Thais Camargo
Carlos Lins de Lima
Emerson Ribeiro Branco
Ermutson Luis da Rosa
Greicy Warmling		
Izaltino Alves da Silva
João Marcos da Silva Mota
Loreci Floriano Cordeiro

Armazém - Matriz
UBS - Trevo Sul
Supermercado
Granja dos Pinheiros
Campo Belo do Sul
Encruzilhada
Otacílio Costa
Armazém - Matriz
Campo Belo do Sul
Armazém - Matriz

Luiz Carlos Camargo
Luiz Carlos de Andrade
Maria Noeli de Lima Muller
Paulo Sérgio Tumelero
Ronilson da Silva		
Sebastião Padilha dos Santos
Valdelirio de Oliveira
Valdemir Fortes		
Vilson Alves Ferreira

Armazém - Matriz
Loja Agropecuária - Curitibanos
Encruzilhada
Armazém - Matriz
Encruzilhada
Armazém - Matriz
Armazém - Matriz
Armazém - Matriz
Armazém - Matriz

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Filial

Data

Funcionário

Filial

24/11
25/11
25/11
25/11
26/11
26/11
26/11
26/11
27/11
27/11
27/11
27/11
27/11
28/11
28/11
28/11
28/11

Mônica Aparecida Dresch Carval
Andelei Gonçalves
Claiton da Silva Matos
Elaine Alves da Mota
Jeverson Sartori Pasinato
Liamara da Rosa Bergamo
Rosnei Alberto Soder
Vilmar Dalmolin
Bruno Roberto Bet
Claudio Hartmann
Edinei Dias Prestes
Iomara Rodrigues
Salvio Enil Machado de Oliveira
Clovir Pasinatto
Daniela Alves de Oliveira
Darci Rocha
Juliana Aparecida Santana

Supermercado
Indústria de Rações
UBS – Matriz
Recepção - Matriz
Armazém - Curitibanos
Barracão
Comercial - Matriz
Granja Ibicuí
Transporte e Logística
Diretor Vice-Presidente
Curitibanos
Granja dos Pinheiros
Transporte e Logística
Curitibanos
Indústria de Fertilizantes
Granja Ibicuí
Granja dos Pinheiros

29/11
29/11
29/11
01/12
01/12
02/12
02/12
02/12
02/12
04/12
04/12
05/12
05/12
06/12
07/12
07/12

Hilton da Silva Camargo
Jackson Ribeiro de Oliveira
Luiz Valmir Padilha
Edson Boff
Eliseu Gonçalves
Antônio Adelir Ratico
Neudir Sebastião dos Santos
Roberson Goncalves Rayzel
Roberto Luiz Lopes de Andrade
Cristian Rodrigo Venturin
Vera Lucia Lucietti
Ari Custodio Alves
Jasso Rodrigues
Osmar Mortari Pereira
João Francisco Neves
Luiz Carlos de Paula

Armazém Bairro Aparecida
Jovem Aprendiz
Granja Ibicuí
Transporte e Logística
Industria de Rações
Vendas - Matriz
Granja Floresta
Indústria de Rações
Indústria de Rações
Setor da Qualidade
Comercial - Matriz
Brunópolis
Armazém - Matriz
Campo Belo do Sul
Anita Garibaldi
Granja Floresta
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