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CIPA tem nova presidência
Carolini Berlanda é a presidente e Claudemir Moretto o novo vice-presidente

Com a saída de Aldemir Scolaro do quadro funcional da
Copercampos, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA), realizou reunião na sexta-feira (19 de fevereiro), e a vicepresidente da comissão, Carolini Berlanda assumiu a presidência da CIPA.
Agora o vice-presidente é Claudemir Moretto. Na última reunião
da comissão interna, Aldemir Scolaro agradeceu a todos os
membros e funcionários da Copercampos que nos 15 anos de
atividades na empresa contribuíram para seu crescimento
profissional e pessoal.

De acordo com a presidente da CIPA Carolini Berlanda, houve
também alterações no quadro de suplentes da comissão. A
nova presidência dará continuidade ao trabalho desenvolvido
dando prioridade aos assuntos mais urgentes.
“Estamos realizando a elaboração dos mapas de riscos dentro
da empresa e nos próximos meses faremos campanhas de
doação de sangue e também a vacinação contra a gripe”,
ressalta Carolini.
Em setembro será realizada eleição para definição da nova
diretoria da CIPA. O mandato é de um ano.

MENSAGEM DA DIRETORIA

Mulher...

Que traz esperança aos dias mais difíceis
Que se divide em duas para contemplar ao trabalho profissional
e a vida pessoal
Que tem sensibilidade e força única e conquista o mundo com
sua determinação e coragem
Que tem paixão no olhar e amor no coração
MULHER...
Que não mede esforços na luta pelos seus ideais,
Que dá a vida pela sua família
Que ama incondicionalmente
Que se arruma, se perfuma e vence o cansaço para atender

bem a todos
Mulher, que chora e que ri
Mulher que sonha e que faz a Copercampos crescer
Mulher de beleza únicas, vivas e misteriosas
Pessoas encantadoras e que devem
ser lembradas, admiradas e amadas todos os dias
Para você, Mulher tão especial...
Feliz Dia Internacional da Mulher
Mensagem da Diretoria da Copercampos a todas as mulheres que fazem parte desta família pelo seu dia comemorado
em 08 de março
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Quem sou e o que faço?

Programa de Qualidade
tem novo coordenador
Em virtude da transferência do funcionário Fábio Ceni para a
área técnica, área de sua formação, o Programa de Qualidade
realizado na Copercampos tem um novo coordenador.
O funcionário da Indústria de Rações, responsável pelo
Controle de Qualidade Cristian Venturin assumiu na segundafeira (22), a coordenação do Programa de Qualidade. Cristian
dará continuidade ao trabalho na coordenação, elaboração de
Procedimentos Operacionais (PO’s), além de acompanhar o
desenvolvimento de cada setor e realizar todas as atividades
inerentes ao programa.

Marcos Pereira do Prado – Técnico Agrícola da Filial 56 - Frei Rogério

Desde o início das atividades da Copercampos no município de
Frei Rogério, o técnico em agropecuária Marcos Pereira do
Prado, 24 anos, solteiro, natural de Curitibanos, é funcionário
da filial 56.
Após se formar no Centro de Educação Profissional (Cedup) de
São José do Cerrito, Marcos buscou na Copercampos a sua
realização profissional e pessoal. O funcionário que realiza
atendimento aos produtores da região de Frei Rogério, interior
de Fraiburgo, Brunópolis e Monte Carlo, afirma que sempre
almejou trabalhar na Copercampos.
Além do auxílio ao homem do campo, o técnico agrícola
também auxilia os outros funcionários da Loja Agropecuária de
Frei Rogério no atendimento e nas vendas de produtos agrícolas ou de pecuária.

Funcionários da Granja Floresta
participaram de evento em SP
Os funcionários da filial 41 - Granja Floresta, Célio Thibes e
Paulo Sérgio dos Santos estiveram na quarta-feira (24 de
fevereiro) no pré-lançamento de um novo produto da Agroceres, na Convenção de Vendas da Agroceres Nutrição, realizada
em Lins, São Paulo.
A Granja Floresta realizou durante os últimos meses testes com
o novo produto e o chefe da Unidade Célio Thibes fez uma
explanação ao público presente na convenção sobre o desenvolvimento e qualidade do produto.

Novo coordenador do Programa Cristian Venturin foi apresentado aos
funcionários da Indústria de Rações Copercampos

Funcionários realizarão cursos
de Excel Básico e Avançado
Em parceria com o Sescoop/SC, Senac e Unoesc, a Copercampos disponibiliza aos funcionários curso de capacitação
em Excel básico e avançado.
Com carga horária de 20hs, o curso básico iniciará no dia 04 de
março e será realizado todas as quintas-feiras , no Laboratório
de Informática da Unoesc Campos Novos, das 19h15min às
22h15min.
Já o curso de Excel avançado terá prova de nivelamento nesta
quinta-feira (25/02), no Laboratório da Unoesc. As aulas iniciam
no dia 10 de março, com carga horária de 30hs. As aulas serão
todas às quartas-feiras. O Material será fornecido pelo Senac.
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AACC: Melhorias para
atender bem você
Ações contínuas para proporcionar a você associado um
ambiente diferenciado e que agrade também aos seus familiares. Na Associação Atlética Copercampos (AACC), já é rotineiro o trabalho para melhorar o atendimento e trazer comodidade
e qualidade em seus momentos de lazer.
Neste mês, a diretoria da AACC realizou a aquisição de uma
televisão de 42”, para a sala de sinuca e concluiu as obras na
cancha de bocha. O novo piso de carpete está de acordo com
as normas oficiais de prática da modalidade. De acordo com o
presidente da AACC, Nelson Carafa (Nelsinho), os investimentos somente na cancha de bocha foram em R$ 5 mil. A direção
da associação explica também que para praticar a modalidade
de bocha é necessário usar tênis limpo ou descalço, para não
danificar o piso de carpete.
Reservas
A reserva do quiosque e também do salão da AACC devem ser
realizadas com antecedência. Nelsinho explica que alguns
funcionários não conseguem realizar a reserva pois outro
associado já a fez há algum tempo. “A empresa cresceu muito e
temos os dois espaços para confraternizações e eventos. Nós
pedimos então que caso o funcionário queira usar os espaços,
que realize a reserva com a Maristela (ramal 6072) com alguma
antecedência”, explica.
Taxas de limpeza
Quanto à taxa de limpeza do quiosque, o funcionário que não
adquirir os produtos (bebida) da associação deve efetuar o
pagamento de um valor de R$ 15,00 para que todos usem o
ambiente com a devida organização e higiene (decisão em
assembleia).
O funcionário que compra bebidas no bar da associação com
valor acima de R$ 80,00 está isento da taxa. Abaixo deste valor,
a AACC cobra o valor de R$ 15,00. De acordo com Nelsinho, a
taxa contribui para que a associação invista em melhorias para
todos os associados. “O desconto em folha de 1% do valor
salarial de cada funcionário traz aos cofres da AACC R$ 4 mil. A
folha salarial da associação é de R$ 8 mil, então buscamos
através desta taxa de limpeza e também do bar honrar estes
compromissos. Nós trabalhamos sempre visando proporcionar melhor qualidade de vida aos funcionários e estas contribuições são fundamentais para manter ativa e com melhorias a
AACC”, ressalta Nelsinho.
Caixa de sugestões
O Presidente da AACC afirma que a participação do funcionário
é fundamental para a AACC. “Na Copercampos todos contribuem com a associação e devemos participar. Pedimos aos
funcionários que façam sugestões ou críticas através da caixa
de sugestões ou pessoalmente, pois queremos fazer o melhor
para o associado e este precisa estar presente na associação”,
finaliza.

Conheça os setores da Copercampos
Balança - Matriz

Funcionários Alderi Rosa de Vargas e Antônio César da Costa

Você conhecerá hoje através de palavras no seu CoperAção, o
setor por onde passam todos os produtos que entram ou saem
da matriz da Copercampos.
O setor da balança é coordenado pela gerência operacional e
três funcionários executam as atividades de classificação de
sementes de soja, trigo, aveia, azevém, além do recebimento
de milho, feijão, fertilizantes, herbicidas, e calcário.
A pesagem dos produtos na entrega e saída da matriz é
realizada neste setor. De acordo com os funcionários da
balança, em período de safra, mais de 150 caminhões chegam
até a matriz da cooperativa. Tanto para recebimento como na
saída, é preciso autorização da balança. Com simpatia e
animação, os funcionários atendem os motoristas e realizam
atividades do setor.
Na classificação de sementes, diversos são os procedimentos
de execução e os funcionários precisam estar atentos as
condições dos produtos. Responsabilidade e compromisso
são itens fundamentais e que motivam os funcionários a
realizar o trabalho diariamente.

Vem ai, o 15º Dia de Campo
Copercampos
Na segunda semana de março Campos Novos receberá
produtores, expositores e visitantes com objetivos específicos.
Conhecer a tecnologia e a qualidade dos produtos com a
marca Copercampos e as novidades do setor agrícola e
pecuário.
Entre os dias 09 e 11 de março, o Campo Demonstrativo
Copercampos transforma-se em um ambiente de negócios e
de difusão de tecnologia. Você funcionário é mais que especial
para a realização deste evento. Visite, colabore e faça sua parte
para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Convide
sua família, vizinhos, amigos ou conhecidos e se faça presente
no evento.
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Atletas da Escolinha de Xadrez Copercampos conquistam medalhas
Os atletas da Escolinha de Xadrez Copercampos, projeto Alegria
de Viver – Revelando Talentos realizado pela cooperativa em
parceria com o Sescoop/SC estiveram em Lacerdópolis,
participando do 9º Circuito de Xadrez Rápido de Lacerdópolis,
onde conquistaram cinco medalhas para o município.
Mostrando disciplina e conhecimento, os dezoito enxadristas
camponovenses mostraram suas qualidades no evento realizado no Centro Educacional de Lacerdópolis, que contou com a
participação de 84 jogadores representantes dos municípios de
Chapecó, Concórdia, Campos Novos, Capinzal, Joaçaba,
Luzerna e Lacerdópolis.
Os atletas da Copercampos que conquistaram medalhas foram:
No Sub-8: Rony Sanguanini (segundo lugar) e Valeck Tamanini
(terceiro lugar). Na categoria Sub-10: Natalia Guzatti e Mauricio
Perin Becker (quinto lugar). No absoluto: Nelcir Carmen Locatelli
(quinto lugar).

Atletas que viajaram até Lacerdópolis, acompanhados do prefeito em exercício de
Campos Novos Jairo Luft e do presidente da Copercampos Luiz Carlos Chiocca

Novos funcionários 09/02 a 22/02
Funcionário

Filial

Funcionário

Filial

Anderson Lopes

Armazém – Matriz

David Varela da Silva

Armazém – Matriz

Clovis Klein Schmitt

Guarda-Mor

Fábio Júnior Ribeiro Luz

Granja dos Pinheiros

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

25/02
26/02
26/02
27/02
28/02
28/02
28/02
28/02
29/02
02/03
03/03
03/03

João Otávio Carneiro
Mauro Alessandro Martinelli
Vanderlei Cordeiro Gonçalves
Vânia de Fátima Basílio
Adaine Antunes Mendes
José Maria Varela
Nelson Cruz
Romano Mocelin
Flavio da Silva
Vanderlei Ferreira de Jesus
Alex Rodrigues dos Santos
Carlos Lamberto da Costa

Filial
Loja Agropecuária – Matriz
Granja Floresta
UBS – Trevo Sul
RH/Administrativo – Matriz
Encruzilhada
Industria de Fertilizantes
Gerente Frigorífico
Industria de Rações
Campo Belo do Sul
Armazém - Matriz
Encruzilhada
Manutenção – Matriz

Data

Funcionário

04/03
04/03
05/03
05/03
05/03
05/03
06/03
07/03
10/03
10/03
10/03
10/03

Fabiano dos Santos
Laudenil Moreira de Oliveira
Fabio Morais
Junior de Oliveira Couto
Luciano Borges
Marcio da Silva
Marcos Antônio Padilha
José Francisco Fogaça
Adão Jassir Alves Ferreira
Jocelino Zanoni
Lucas Guimarães
Marcelo Lucas Vieira dos Santos

Filial
Armazém - Matriz
Armazém - Matriz
Granja Erval Velho
Granja dos Pinheiros
Campo Belo do Sul
Brunópolis
UBS – Trevo Sul
Armazém - Matriz
Transporte e Logística
Granja Floresta
UBS - Matriz
Granja Floresta

Dias 09, 10 e 11
de Março de 2010
EVENTO REFERÊNCIA NO
AGRONEGÓCIO BRASILEIRO.
PARTICIPE!
LOCAL: Campo Demonstrativo Copercampos
BR 282 - Km 347 - Campos Novos/SC
INFORMAÇÕES: marketing@copercampos.com.br
FONE: 49 3541.6079
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