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Editorial - Luiz Carlos Chiocca – Diretor Presidente

Compromissos com a vida
E

stamos já no final da safra de grãos 2011/2012 e nos preparando para mais uma safra de inverno, mas não vamos
mencionar os números obtidos até agora. Queremos destacar
aos funcionários o trabalho da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes – CIPA e o envolvimento com os funcionários na busca
por melhores condições para que estes exerçam suas atividades
da melhor forma possível sempre visando a saúde do trabalhador.
Os projetos em parceria com a CIPA estarão ainda mais evidentes neste ano e com o apoio de todos os gerentes e funcionários
atuarão na prevenção de acidentes de trabalho na Copercampos.
Além disso, estamos atuando em parceria com a Comissão Interna na implantação das lixeiras para coleta seletiva dentro da empresa, reforçando nossa sensibilização ambiental e melhorando o
processo de destinação dos materiais para reciclagem.
Você funcionário terá através do nosso CoperAção e com uma
campanha dentro da empresa as informações necessárias para
destinar corretamente os produtos para cada lixeira. Este trabalho
que pode e deve ser realizado também em sua residência trará
melhores condições de vida para nossa sociedade e devemos fazer a nossa parte cuidando do nosso planeta para que nossos netos, por exemplo, tenham uma vida mais justa e com qualidade.
Ações humanas são intensas na Copercampos e todos devem
ser atuantes e ter a responsabilidade com a saúde, com as outras
pessoas e com o meio ambiente.
Diretor Presidente Luiz Carlos Chiocca

Campanha de prevenção da Hipertensão

S

omente com sensibilização e conhecimento é que os funcionários terão cuidados com a saúde e buscando proporcionar melhores condições de trabalho aos funcionários da
Copercampos, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
– CIPA realiza constantemente eventos na cooperativa.

Hoje, dia 26 de abril é o Dia Nacional de Combate à Hipertensão, e por isso a CIPA esteve realizando neste mês, testes de
pressão arterial dos funcionários de toda a cooperativa. Além
das verificações que contam com a parceria do Sesi Farmácia,
orientações de como prevenir e controlar a doença foram realizadas. Através também de entrevistas, a CIPA está diagnosticando o perfil dos funcionários para realizar campanhas de
saúde de acordo com as necessidades dos funcionários.
A hipertensão é uma doença silenciosa, que aparece sem dar
muitos sinais e é conhecida popularmente como “pressão alta”.
A doença é causada pelo aumento da pressão do sangue nas
paredes dos vasos sanguíneos e ocorre quando a verificação
da pressão se mantém frequentemente igual ou acima de 140
por 90 mmHg.
Esse aumento da pressão é decorrente de fatores hereditários, do sedentarismo, da obesidade e do grande consumo de
álcool e de sal. Verificar a pressão arterial e mantê-la em um
nível seguro é muito importante para a saúde.

Nascimento

Treinamentos
Reunião Aurora - dia 16/03 em Chapecó
Participante: Diretor Presidente Luiz Carlos Chiocca.
Curso de Técnicas em Venda “A Venda com foco no cliente”
(Acircan) – dias 16, 17,18 e 19/03 na AcircanParticipantes: 04
funcionários do Supermercado
Palestra sobre Uso de Medicação Via água - Dia 19/03 no Auditório
Participantes: equipe técnica da suinocultura e funcionários das granjas
de suínos.
Reunião Embrapa Trigo – dia 24/03 em Passo Fundo
Participante: Marcos Schlegel
Reunião Biotrigo Genética - dia 24/03 em Passo Fundo
Participante: Marcos Schlegel
Curso Contratos Empresariais – dia 26/03 no Hotel Mercure Florianópolis. Participantes: Alessandra Aparecida Fagundes Sartor,
Carlos Alberto Basco Júnior e Orestes dos Santos. Apoio SESCOOP.
Reunião com produtores de Cevada (AGRARIA) – dia 26, às 19h, na AACC.
II Encontro Estadual do Programa CooperJovem - dias 26 e 27/03
no Hotel PraiaTur, em Florianópolis.
Participantes: 22 professores que já foram capacitados para aplicar
o programa nas escolas, e as funcionárias Luciane M. B. Antunes e
Carolini A. Berlanda. Organização SESCOOP.
Palestra POP Qualificação de Fornecedores - dia 26/03 - Sala de
Qualidade da Indústria de Rações
Participantes: funcionários da Suinocultura e Indústria de Rações.

Datas comemorativas
26 • Dia do Goleiro
26 • Dia da 1ª Missa no Brasil
27 • Dia da Empregada Doméstica
Martina Marin Kettenhuber

N

o dia 09 de março, às 17h45min, a Engenheira de Segurança
do Trabalho da Copercampos Vanessa Marin Kettenhuber
deu a luz a sua primeira filha. Martina Marin Kettenhuber nasceu
com 3,150kg e medindo 48cm.
Parabéns a Vanessa e ao papai Frederico Kettenhuber e muita
saúde a Martina. Felicidades à família.

Abril

Maio

01 • Dia Mundial do Trabalho
02 • Dia Nacional do Ex-combatente
03 • Dia do Sertanejo
03 . Dia Mundial da Liberdade de Imprensa
05 • Dia da Comunidade
05 • Dia do Artista Pintor
06 • Dia do Cartógrafo

28 • Dia da Educação
28 • Dia da Sogra
30 • Dia Nacional da Mulher
07 • Dia do Oftalmologista
07 • Dia do Silêncio
08 • Dia da Vitória
08 • Dia do Profissional Marketing
08 • Dia do Artista Plástico
09 • Dia da Europa

Qualificação aos funcionários das Lojas Agropecuárias

C

om apoio do Sescoop/SC, a Copercampos está realizando de 17
de abril a 23 de maio, um treinamento profissional em vendas, direcionado aos funcionários das Lojas Agropecuárias da cooperativa.
O curso dividido em três módulos tem o objetivo de preparar os profissionais que atuam na recepção e atendimentos dos clientes para realizar

ações geradoras de vendas, negociando e aplicando o serviço de pós-venda, com cordialidade, presteza, bom relacionamento interpessoal e
comunicação.
Ao todo, 31 funcionários das unidades de prestação de serviço da
Copercampos estarão sendo treinados para vender com eficiência.
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Setores definem cronograma de cursos e treinamentos

D

urante todo o mês de março e abril, o setor de Treinamentos
esteve realizando reuniões com os chefes de setores da
Copercampos a fim de definir quais cursos e treinamentos serão disponibilizados aos funcionários da cooperativa.
Os encontros para definir as prioridades na qualificação dos funcionários foram produtivos e oportunizaram uma troca de informações entre o setor de treinamentos e as gerencias da empresa. E no dia 10 de
abril, a Gerência Técnica e Insumos esteve reunida com a equipe do
setor de treinamentos. De acordo com o gerente Edmilson José Enderle
(Chú), esta avaliação e definições dos novos aperfeiçoamentos para
os funcionários são essenciais para que exista um crescimento profissional. “Com estes debates encontramos formas de qualificar nossos

funcionários para obter rentabilidade na Copercampos. A produtividade
do funcionário é o resultado do conhecimento e da dedicação dos trabalhadores e por isso, estamos atuando com diversos treinamentos e
ferramentas de estimulo aos profissionais”, destaca Chú.

A moderna e bela frota de caminhões da Copercampos

A

foto da semana destaca o trabalho do Departamento de Marketing
e do Setor de Transportes e Logística da Copercampos. Todos
os caminhões da empresa estão personalizados com as cores e logomarca da cooperativa transportando o resultado do comprometimento
dos associados e funcionários.
O caminhão de transporte de combustíveis da Copercampos, conduzido pelo motorista José Antunes Pires (conhecido por Zeca), é um
dos veículos que demonstram todos os dias o potencial da cooperativa.
Nas cinco viagens da semana até Jaraguá do Sul, Zeca leva a marca e
a esperança dos agricultores associados e clientes da Copercampos.

O ESPORTE DA COPERCAMPOS EM DESTAQUE
Campeonato Estadual de Futsal Sub 15

N

este final de semana a bola rola e os representantes da
Copercampos estarão demonstrando o talento e defendendo
a empresa em competições de futsal e futebol de campo.
Você é convidado a prestigiar nesta sexta-feira, 27 e também no
sábado, 28, a equipe Sub 15 da Escolinha de Futsal da Associação
Atlética Copercampos (AACC), no Campeonato Estadual. Na sexta-

Final do Municipal de Futebol de campo

feira, às 19h30min, a Copercampos enfrenta a equipe de Campos
Novos. No sábado pela manhã, às 9hs, a Copercampos fará o
segundo confronto do turno diante da equipe de Futsal Jonigool/
Terra Viva. Na tarde de sábado, às 15hs, a Copercampos enfrenta a
Associação Sintricavi/FMEV. Todas as partidas serão realizadas no
Ginásio de Esportes Municipal Humberto Calgaro.

Enxadrista da Copercampos vence
1ª Etapa do Circuito de Xadrez

O

Equipe da Copercampos que disputa a final do Campeonato Municipal

J

á no domingo, 29, às 15h30min, a Copercampos fará o segundo
jogo da final do Campeonato Municipal de Futebol de Campo –
Taça 104,9 FM. A partida contra o Pinheiro Futebol Clube será realizada
no Estádio do Pinheirão. Na primeira partida a Copercampos venceu de
goleada – 4 a 0 -, e um empate garante o troféu a Copercampos.
Mas o técnico Ilceu Luiz Machado (Coutinho), espera que sua equipe
vença e você torcedor é convidado a prestigiar este jogão no domingo.
Compareça aos eventos em que a Copercampos estará participando e
torça com emoção pelas equipes da nossa cooperativa.

talento dos alunos da Escolinha de Xadrez da
Copercampos é demonstrado em todas as competições
em que os enxadristas se apresentam e os resultados expressivos foram mais uma vez conferidos na 1º Etapa do Circuito de
Xadrez de Lacerdópolis, realizado no dia 21 de abril.
De acordo com o professor Jorge Futigami, o Clube de Xadrez
Copercampos esteve presente com uma delegação de 19 enxadristas. “É com muito orgulho que nós da Associação Atlética
Copercampos na gestão de Nelsinho Carafa, através do Projeto
Social Alegria de Viver da Copercampos e apoiado pela Prefeitura
de Campos Novos, trouxemos para o Município de Campos
Novos o Troféu de Campeão na categoria até 12 anos, através de
Rony Sanguanini, que destacou se no meio de 82 participantes,
com sete vitórias em sete partidas”, comentou Futigami.
Rony Sanguanini que é filho de Girce e Euclides Sanguanini
é aluno da Escola Estadual Gasparino Zorzi e tem se destacado no Clube de Xadrez graças a sua dedicação, tranquilidade
e sabedoria.
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Copercampos implantará Lixeiras Seletivas

E

mbalagens de alimentos, caixas de leite longa-vida, garrafas
plásticas, latinhas de refrigerante, restos de comida, baterias de celular e jornais velhos. Tudo isso é reciclável e agora você
funcionário da Copercampos terá onde depositar os materiais da
maneira correta.
Isso porque a diretoria da cooperativa e a Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes – CIPA estarão implantando nos próximos
dias as lixeiras coloridas em todas as unidades da empresa.
As lixeiras para coleta seletiva de materiais reforça o trabalho de
sensibilização e preocupações com o meio ambiente. As lixeiras
coloridas facilitam a coleta seletiva, porque com o indicativo de cores fica muito mais fácil identificar a lixeira adequada, por exemplo,
dá para guardar que vermelho nas latas da lixeira é plástico.
As lixeiras de coleta seletiva são padronizadas internacionalmente e isso facilita sua identificação por qualquer cidadão em qualquer local do mundo.

Você sabia?

O

Brasil produz cerca de 100 mil toneladas de lixo por dia, mas
recicla menos de 5% do lixo urbano – valor muito baixo se comparado à quantidade de material reciclado nos Estados Unidos e na
Europa (40%).
De tudo que é jogado diariamente no lixo, pelo menos 35% poderia ser reciclado ou reutilizado, e outros 35%, serem transformados em
adubo orgânico.
O lixo é um problema relativamente recente, já que, há algumas déca-

das, era constituído basicamente por materiais orgânicos - facilmente
decompostos pela natureza. Mas com a mudança nos hábitos, o aumento de produtos industrializados e o advento das embalagens descartáveis, o lixo tomou outra dimensão e sua “composição” também
mudou.
Hoje, em vez de restos de alimentos, as lixeiras transbordam de embalagens plásticas (mais de 100 anos para decompor), papéis (de 3 a 6
meses) e vidro (mais de 4.000 anos).

Novos funcionários de 09 de abril a 23 de abril
Novos Funcionários

Filial

Novos Funcionários

Filial

Aladim Luiz de Oliveira
Bruna Alessandra Cruz
Claudecir Varela da Silva
Eduardo Guetten		
Eduardo Luiz Facin
Getulo Antonio Teixeira
Gilmar Souza		
Gilsionei Mantich		
Gilvane Aparecida Ribeiro Pereira
Gilvani Pereira da Silva
Ires Antonio Lopes Batista
José Costa		

Armazém – Trevo Sul
Loja Agropecuária Matriz
Granja Ibicuí
Loja Agropecuária - Curitibanos
Operacional - Matriz
Granja Ibicuí
Bom Retiro
Ituporanga
Supermercado
Supermercado
Granja Ibicuí
Bom Retiro

Leonardo do Aguiar
Luiz Vagner de Oliveira
Marco Antonio de Oliveira
Paulo Ricardo Carneiro
Paulo Sérgio Lopes
Padro Sima Filho		
Raquel Freitas Ribeiro
Roberta Ribeiro		
Sandra Regina Dias
Valdenor Soares da Silva
Vanderlei Samuel de Lima Oliveira
Volni Amaral		

Armazém – Trevo Sul
Armazém - Matriz
Armazém - Feijão
Armazém - Curitibanos
Bom Retiro
Guarda-Mor
Armazém - Otacílio Costa
Supermercado
Administrativo
Armazém - Brunópolis
Armazém - Curitibanos
Bom Retiro

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

27/04
27/04
27/04
28/04
28/04
28/04
28/04
29/04
29/04
01/05
01/05
02/05
02/05
03/05
03/05

Funcionário

Darci Inácio Fereira
Joel Sidnei da Silva
Roberson Ortiz Machado
Edson Assis Andrade
Maria Camila Ferreira Camargo
Sidenei Zanoni
Vilso Isidoro Cella
Edmilson José Enderle
Simone Brito
Ana Paula Momm
Pedro Sima Filho
Clarice Savaris
Orli Ricardo Alves Pereira
Joares Cordeiro Paz
Josman Luiz Petroli dos Santos

Filial

Indústria de Fertilizantes
Granja Floresta
Curitibanos
UBS - Matriz
Granja Ibicuí
Armazém Bairro Aparecida
Granja Floresta
Gerencia Técnica - Insumos
Bom Retiro
Brunópolis
Guarda-Mor
Secretaria Executiva
Financeiro
Encruzilhada
Indústria de Rações

Data
03/05
04/05
04/05
05/05
05/05
06/05
06/05
07/05
07/05
07/05
08/05
08/05
09/05
09/05

Funcionário

Marciano da Silva Ribeiro
Fabrício dos Santos Scapini
Moacir Antônio Jung
Ana Fabiula Correa Gauer
Volnei Pinheiro
Jair de Arruda
João Foster
Adilson Barbosa dos Santos
José Batista
José Rizieri Brustolin
Ilso Correa Borges
Waldecir Octavio Cavichon
Felipe Sandri da Silva
João Manuel Antunes

Filial

Guarda-Mor
Curitibanos
Supermercado
Supermercado
Armazém - Feijão
Granja dos Pinheiros
Otacílio Costa
UBS – Trevo Sul
Supermercado
Granja dos Pinheiros
Barracão
Granja Ibicuí
Auxiliar de Escritório
Armazém - Bairro Aparecida
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