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D-Olho:Auditorias são realizadas

Reunião com auditores do D-Olho serviu para fortalecer a importância do trabalho e as exigências a serem adotadas em todos os setores

D

urante toda a semana (23 a 26 de março), a coordenação
do Programa D-Olho da Copercampos está realizando vistorias nos setores da cooperativa, a fim de conferir a dedicação
e o trabalho realizado pelos funcionários buscando a qualidade
total nas atividades.
De acordo com o coordenador do Programa de Qualidade Cristian
Venturin, estão sendo conferidas nas vistorias: o descarte, organização, limpeza, higiene e ordem mantida. “Estamos voltando a

realizar as auditorias para manter a seriedade do programa e com
as vistorias internas podemos também analisar o bom andamento
do programa de gestão de qualidade dentro da cooperativa para
que possamos ter a certificação da ISO”, ressalta Cristian.
Segundo Cristian em cada auditoria realizada, há mais exigências a serem adotadas pelos funcionários. “Para que possamos
atingir um nível de excelência no programa, a equipe irá adotar
um rigor maior nas auditorias”, finaliza.

Promoção de Páscoa no
Supermercado Copercampos
Nesta Páscoa compre os melhores ovos de chocolate com
preços acessíveis. O Supermercado Copercampos preparou
super ofertas para você.
Lançamentos, variedades, grande quantidade e os melhores
preços em ovos de chocolate. Sempre pensando no melhor
para você, o Supermercado Copercampos está com
promoções especiais para os funcionários, onde suas compras
podem ser parceladas em até 2 vezes no carnê. Vá ao
supermercado e confira com seus próprios olhos, os menores
preços nos melhores produtos.

Quem sou e o que faço?

O

Kleverson Pucci Furtado – Balanceiro e
classificador Filial 32 – Campo Belo do Sul

funcionário Kleverson Pucci Furtado é responsável pela classificação de sementes e pela
balança da Filial 32 – Campo Belo do Sul.
Casado com Sabrina Barros, Kleverson, 26 anos, iniciou suas atividades na Copercampos em
maio de 2005, e após cursos de especialização, foi encarregado de classificar milho, trigo, soja
e feijão, além de trabalhar como balanceiro.
Natural de Campo Belo do Sul, o entrevistado desta edição do CoperAção conta que em período
de safra, a unidade 32 já recebeu aproximadamente 15 mil sacos de produtos em um único dia.
Falando da empresa, Kleverson afirma que sempre buscou trabalhar em uma empresa sólida,
e na Copercampos realizou este sonho. “Estamos todos os dias com animo de trabalhar, pois
sabemos que a Copercampos nos fornece subsídios para isso. O trabalho na balança e na
classificação de sementes e de produtos para consumo exige muita responsabilidade e comprometimento e nós buscamos atender com qualidade a tarefa que é nos repassada”, explica.

Núcleo Feminino
Copercampos realiza encontro

Datas Importantes
Março
27 • Dia do Circo
30 • Dia do município de Campos Novos
30 • Dia Mundial da Juventude
31 • Dia da Saúde e Nutrição

Mulheres participantes do Núcleo

N

a segunda-feira (15/03), as mulheres integrantes do Núcleo Feminino Copercampos estiveram reunidas a fim de
debater os projetos que estão sendo elaborados e também sobre as atividades desenvolvidas no 15º Dia de Campo e o resultado das apresentações.
A união das mulheres e também o aperfeiçoamento para que se desenvolvam projetos de desenvolvimento das propriedades e também
crescimento familiar são objetivos do núcleo, que irá se reunir com
frequência para que os projetos tenham resultados significativos.

Procedimentos Operacionais
devem ser realizados

A

coordenação do Programa de Qualidade da Copercampos
lembra a todos os multiplicadores sobre a importância de
elaborar os Procedimentos Operacionais (PO’s).
De acordo com o coordenador Cristian Venturin é preciso cumprir
os prazos estabelecidos para que o programa tenha continuidade dentro da cooperativa.

Abril
01 • Dia da Mentira
02 • Sexta-feira Santa
04 • Páscoa
04 • Dia Nacional do Parkinsoniano
07 • Dia do Corretor
07 • Dia do Jornalismo
07 • Dia Mundial da Saúde
08 • Dia do Correio
08 • Dia Mundial do Combate ao Câncer

Treinamento
19/03 - Palestra: Gestão Empresarial: Planejamento e Controle Financeiro
Participantes: Wagner Ferreira de Miranda; Tiago Greef; Fabiani Perdoncini; Rosely Kath Thibes e Fabiano Piroli. Senac – Joaçaba/SC
18/03 - Treinamento sobre Prestação de Contas junto ao Sescoop
(Bolsas de Estudo e Eventos)
Participante: Nelcir Carmen Locatelli. Florianópolis – SC
05/03 a 19/06 - Contabilizando com o Direito
Participante: Ivonete Semin. Joaçaba - SC
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Conheça os setores da
Copercampos - SeTI – Matriz

Comprometimento com a vida

A

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) realizou na
quinta-feira (25 de março), a Campanha de Doação de Sangue.
A campanha para coleta de sangue ao Hemosc de Joaçaba é
desenvolvida dentro da Copercampos semestralmente. A ação
dos funcionários da cooperativa contribui com todos, e o gesto
simples e nobre reforça ainda mais a preocupação social e humana de todas as pessoas ligadas à cooperativa.
A doação de sangue não traz risco à saúde. Para doar a pessoa
precisa ter idade entre 18 e 65 anos, com peso acima de 50 kg e
estar em boas condições de saúde.

Funcionários participam de
palestra sobre mercado de grãos
Em pé: Funcionários Alessandro, Erasmo e Ângelo;
Sentados: Ivanor Machado (Barão) e Marcos (H&S)

R

esponsáveis por toda a informatização da Copercampos, o
Setor de Tecnologia de Informação (SeTI) conta com cinco
funcionários (um terceirizado) para atender a todas as filiais e disponibilizar aos funcionários, sistemas e serviços buscando agilidade e
qualidade na prestação de serviços aos associados e clientes.
Os funcionários do SeTI atuam em várias funções dentro do setor.
Quando há necessidade de informatização de um local, o departamento realiza o levantamento das necessidades e coordena a implantação dos projetos. Além da parte estrutural, existem as áreas
de manutenção, desenvolvimento, segurança, suporte ao usuário,
inovação e criação de soluções.
O setor da Copercampos conta com o auxílio de empresas terceirizadas para execução de projetos. Em constante aperfeiçoamento
para proporcionar aos funcionários melhores condições de trabalho
para que os clientes sejam atendidos com mais agilidade, o SeTI
realiza mudanças no sistema da Copercampos em parceria com a
empresa H&S. De acordo com o chefe do setor Ivanor Machado
(Barão), o SeTI conta hoje com oito servidores e aproximadamente
220 computadores (desktops e notebooks).
O SeTI da Copercampos juntamente com a empresa H&S receberam em 2005, o prêmio de reconhecimento nacional pelo software
desenvolvido junto à cooperativa.
O software utilizado pela Copercampos otimiza os processos básicos empresariais e, que por ser totalmente integrado, objetiva a
aceleração das transações e a disponibiliza informações para que
decisões sejam tomadas na cooperativa.
Curiosidade: Em 1984, a Copercampos começou o processo de
informatização, adquirindo o primeiro computador da empresa.

Steve Cachia apresentou perspectivas de exportações para o ano

E

vento da programação em comemoração aos 40 anos da
Copercampos, a palestra com o analista de commodities,
pós-graduado em Agribusiness Steve Cachia, lotou as dependências da Associação Atlética da Copercampos.
A fim de obter conhecimento para repassar aos produtores e
clientes, funcionários da área comercial, do departamento técnico e de outras filiais da cooperativa prestigiaram o evento da
Copercampos em parceria com o Sescoop.

Copercampos: presente nos
129 anos de Campos Novos

A

Copercampos convida você funcionário para participar das
comemorações de aniversário dos 129 anos de Campos
Novos, que serão realizadas neste final de semana (26, 27, 28 e
30 de março) no Estádio Municipal Cid Caesar de Almeida Pedroso e no Centro de Eventos Galpão Crioulo.
No evento do município, a Copercampos estará presente com
um stand montado para recepcionar associados, clientes, fornecedores, funcionários e o público em geral. Visite a feira da
indústria e comércio, compareça aos shows programados e visite
o stand da Copercampos.
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Funcionários dedicados: resultados e crescimento

É

visível a dedicação de todos os funcionários da Copercampos em suas atividades. No 15º Dia de Campo Copercampos muitos estiveram presentes no Campo Demonstrativo
exercendo novas atividades e buscando atender a todos os visitantes com carinho, respeito e cordialidade, características dos
funcionários da cooperativa.
Aos funcionários que não estiveram presentes no Campo Demonstrativo, mas que estiveram realizando suas atividades tanto
na matriz como filiais, nosso agradecimento especial. Sem vocês,

o evento não seria realizado, pois muitos dos colegas precisaram
estar colaborando nos trabalhos externos e a cooperação de todos
foi fundamental na execução dos trabalhos diários da empresa.
A todos que fazem parte da família Copercampos o nosso muito
obrigado. O evento é feito por todos e no ano que vem já estamos pedindo apoio e o auxílio para que possamos realizar juntos, o 16º Dia de Campo Copercampos. Um evento que mostrará
mais uma vez a força e a dedicação da Copercampos na busca
pelo desenvolvimento do agronegócio brasileiro.

Copercampos realiza amistoso em São Miguel do Iguaçu – PR

T

Atletas da equipe da Copercampos, acompanhados
do ex-jogador do Flamengo Alcindo

rês funcionários da Copercampos: Dirceu (Pé), Miranda e Sadi estiveram no dia 06 de março,
acompanhados de outros atletas camponovenses, realizando uma partida amistosa contra a
equipe do ex-jogador Alcindo, ponta-direita do Flamengo na década de 80.
A viagem para São Miguel do Iguaçu – Paraná teve apoio da Copercampos e da Associação
Atlética Copercampos (AACC). No confronto, a equipe da Copercampos encontrou dificuldades
para superar a boa defesa da equipe de Alcindo, que venceu por 9 a 6.
Alcindo foi revelado nas divisões de base do Flamengo e, como jogador profissional, teve o
privilégio de jogar ao lado de craques como Zico e Júnior.
Em 1991, Alcindo jogou no Grêmio e no ano de 1993 se transferiu para o Japão a convite de Zico.

Novos funcionários 08/03 a 23/03
Filial

Novos Funcionários

Filial

Novos Funcionários

Armazenagem Matriz
Armazenagem Filial 47 – Trevo Sul
Armazenagem Filial 32 – Campo Belo do Sul
Granja Floresta
Armazenagem Filial 35 – Bairro Aparecida
Armazenagem Filial 27 – Curitibanos
Brunópolis

16 funcionários
6 funcionários
7 funcionários
4 funcionários
7 funcionários
5 funcionários
2 funcionários

Guarda-Mor
Encruzilhada
Recursos Materiais- Matriz
Rio do Sul
Granja dos Pinheiros
Loja Agropecuária Matriz

1 funcionário
2 funcionários
1 funcionário
1 funcionário
1 funcionário
1 funcionário

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Filial

Data

Funcionário

Filial

26/03

Célio Adão Maciel

Armazém - Matriz

04/04

Grazieli de Souza

Supermercado

26/03

Gilmar Ricardo Dassi

Granja dos Pinheiros

05/04

Adilson Pacheco

Encruzilhada

26/03

José Alberti

UBS – Trevo Sul

05/04

Dirceu Moretto de Almeida

Armazém - Matriz

28/03

Juliano Pegoraro

Brunópolis

05/04

Guerino Hempel

Brunópolis

30/03

Rafael Junior Postal

Campo Demonstrativo

05/04

João Vicente Cardoso

Comercial – Matriz

31/03

Celio Thibes Schleder

Granja Floresta

06/04

Daniel Bazzo

Indústria de Rações

31/03

Fabiani Perdoncini Lopes

Financeiro – Matriz

07/04

José Antunes Pires

Transporte e Logística

01/04

Edilton de Assis

Armazém - Matriz

07/04

Luiz Osvaldo Mello

Loja Agropecuária – Matriz

01/04

Leandro Goulart Ferreira

Manutenção – Matriz

08/04

Alexandre Antunes dos Santos

Campo Belo do Sul

01/04

Valdecir Klein

Granja Ibicuí

08/04

Almir Rogério Padilha

Armazém - Matriz

03/04

José Emerson Calai

Armazém - Matriz

08/04

José Valdecir Pessole

Transporte e Logística

03/04

Rodrigo Correa Varela

Campo Belo do Sul

08/04

Lucio Marsal Rosa de Almeida

Gerente Agroindústria
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