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Editorial CoperAção
Por: Luiz Carlos Chiocca – Diretor Presidente da Copercampos
Mês de abril, é o mês de conscientização para a segurança e
prevenção de acidentes de trabalho, todos os anos a Copercampos
investe em segurança, saúde e capacitações para que seus funcionários
exerçam suas funções não apenas dentro das leis, mas com qualidade
e segurança.
São disponibilizados diversos tipos de equipamentos de proteção,
realizadas palestras, folders, campanhas, conscientização por parte da
Cipa e setor de segurança do trabalho, enfim, são usados vários meios
para chegar a informação a todos, porém de nada adianta toda essa
mobilização, se você não muda suas atitudes perante as suas atividades.
Acidentes de trabalho são fáceis de acontecer, qualquer descuido,
ou falta de atenção podem gerar um grave problema, não apenas
para a empresa, mas para sua vida, portanto se a Copercampos
está disponibilizando os equipamentos de proteção, use-os, se
surgir qualquer problema, ou situações que apresentam riscos, avise
imediatamente o setor de segurança do trabalho, disponibilizamos de
funcionários capacitados para auxiliar nessas situações.
A Copercampos está fazendo a parte dela como empresa, mas
lembre-se, o mais interessado na sua segurança é você mesmo,
portanto seja um colaborador, leve essa ideia de segurança adiante,
instrua seus colegas de trabalho para também ter essa consciência, e
assim teremos atividade com mais qualidade e segurança. Neste mês de
abril, estivemos em pleno movimento da safra, parabenizo toda a equipe
pelo empenho e por termos tido poucos acidentes neste período.

Feliz Dia das Mães
Mensagem Diretoria da Copercampos

“Doadora da vida
Berço do amor eterno
Refúgio certo nas horas incertas
Abraço que conforta
Beijo que cura
Lembrança que perdura...”
(Autor: Luís Alves)

Quem sou e o que faço?

Nome: José Adair Jentik de Jesus
Estado civil: Casado
Time do Coração: Internacional
Natural: São José do Cerrito/SC
Função: Frentista
Filial: Posto de Combustíveis
Tempo de Empresa: 23 anos
Próximo Passo: Continuar trabalhando na cooperativa, buscando sempre realizar minhas atividades com qualidade e auxiliar os meus colegas.
A Copercampos: Excelente empresa que valoriza seus funcionários, proporcionando condições para a realização das atividades com segurança
e qualidade, além da valorização através de treinamentos e capacitações.

Realizada Assembleia Geral
Ordinária da Associação Atlética
Copercampos
A Associação Atlética Copercampos, realizou no dia 06 de abril,
Assembleia Geral Ordinária e posse da nova diretoria, gestão 2017/2019.
Na oportunidade foi apresentada a prestação de contas das atividades
no exercício do ano anterior, e os projetos para a nova gestão.

Concurso Cipa premia frase
vencedora
A Cipa juntamente com o Setor de Segurança e Medicina do Trabalho
da Copercampos, esteve entre os dias 01 e 30 do mês de março, realizando um concurso de frases para todos os funcionários. A escolha
da frase foi realizada no dia 31 de março, com a presença do Gerente
Administrativo Ademir Carlesso e da Engenheira de Segurança do
Trabalho, Vanessa Marin.
Ao total o concurso contou com a participação de 34 pessoas, e 91
frases.
A frase vencedora foi: “Sua vida é nossa prioridade, coopere, preserve e proteja-se”, de autoria do funcionário João Marcelo Vargas,
na UBS - Unidade 71. A frase vencedora foi exposta na placa da Cipa,
localizada no Armazém 2 da matriz. Todos os integrantes da equipe da
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, juntamente com o setor
de Segurança e Medicina do trabalho agradecem a participação de
todos os funcionários.

Copercampos investe na saúde
de seus funcionários
Mais de mil colaboradores imunes a gripe
A Copercampos juntamente com a Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (CIPA) e o Setor de Segurança e Medicina do Trabalho
estiveram realizaram durante o período de 03 a 14 de abril, a Campanha
de Vacinação contra a gripe para funcionários e dependentes, que solicitaram o pedido da vacina. Integrantes da Cipa e do setor de segurança e medicina do trabalho se deslocaram às outras unidades para a
vacinação contra a gripe dos demais funcionários.

Dicas e toques
Abril é o mês onde o assunto segurança do trabalho entra em destaque, através da Campanha Abril verde é possível discutir, trazer informações, e principalmente trabalhar a conscientização de todos.
Pensando nisso o Informativo CoperAção traz nesta edição, dicas
para auxiliar na prevenção de acidentes no trabalho.
Mantenha a atenção
Todo trabalho precisa ser feito com plena consciência. Não se distraia em suas atividades, observe todo ambiente e analise quais possíveis riscos existem ao seu redor.
Não se exponha ao risco
Acidentes acontecem frequentemente por plena imprudência do
trabalhador. Se alguma situação próxima a você demonstra perigo
iminente, não se aproxime. Não acesse locais aos quais você não tem
autorização prévia para estar ali ou fique próximo de áreas e equipamentos para os quais você não tenha um treinamento qualificado.
Mantenha o local de trabalho limpo e organizado
Muitos acidentes ocorrem por desorganização da área de trabalho.
Uma caixa deixada no caminho, uma ferramenta largada no chão, algum produto vazando pelo piso, etc. Coisas simples, mas que fazem

toda a diferença.
Use equipamentos de proteção
Toda empresa é obrigada a fornecer todos e quaisquer EPIs que se
façam necessários ao funcionário para a realização de suas tarefas
com segurança. Da mesma forma, uma vez que os EPIs estejam em
posse do colaborador, ele é obrigado a utilizá-los assim como zelar
pela integridade dos mesmos.
Cuide de você e do seu colega
Evite a realização de tarefas de forma isolada. Especialmente em
áreas de risco, não é nada prudente executar alguma ação sem
acompanhamento, e da mesma forma, não permita que seus companheiros de trabalho façam isso. A premissa para todos os serviços
sempre deve ser um cuidando do outro, assim todos se mantêm seguros.
Comunique incidentes
Incidentes podem virar facilmente acidentes. Tudo que acontecer
fora da normalidade em suas tarefas deve ser comunicado aos seus
superiores. Sua experiência servirá de alerta a outras pessoas que se
encontrarem na mesma situação.
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GESTÃO DA QUALIDADE
Por: Rafael Marcelo Oneda - Gestão da Qualidade
Visita às filiais
Desde janeiro, diariamente o setor de Gestão da Qualidade
vem visitando as unidades observando e controlando o programa
D’OLHO nas unidade e setores, visando a melhoria das filiais,
orientar e acompanhar os cuidados de cada unidade, dentre eles
supervisionando os cronogramas de limpeza, indicadores de
desempenho, procedimentos operacionais, não conformidades e o
programa 5s.
Com as devidas orientações e colaboração, diversas unidades têm
mostrado muitas melhorias.

Reunião de apresentação do diagnóstico de melhorias na filial 74

Multiplicadores da Qualidade
Em todas as visitas de acompanhamento da Gestão da Qualidade
nas unidades, são indicados pelos chefes de unidade pessoas que se
destacam e com o perfil de multiplicador, com isso o trabalho iniciado
pela Qualidade é dado sequência com esses.
A Copercampos tem crescido diariamente, assim a presença nas
filiais acaba tornando-se menor, e com a ajuda e dedicação dos
multiplicadores o trabalho é contínuo.

Reunião de apresentação da Qualidade em visita às novas filiais do
Rio Grande do Sul

Colheita safra 2016/2017
Em levantamento realizado na última semana pelo
Departamento Técnico da Matriz, a situação das lavouras
encontra-se em boas condições com ótimos resultados.
A cultura do milho está com 90% já colhida, com alto
teto produtivo e excelentes médias de produtividade por
hectare. A soja está com 75% já colhido e o feijão com 98%,
apresentando bom desenvolvimento da cultura.

Lojas Copercampos são apresentadas
em reunião do Núcleo Feminino

Núcleo Feminino Copercampos realizou na noite de 12/04, encontro mensal com as integrantes de Campos Novos. Na oportunidade
foi apresentada mais uma área de atividade referente ao programa:
Conhecendo a Copercampos, que tem o objetivo de apresentar ao
núcleo feminino as atividades realizadas pelos setores e unidades da
cooperativa.
A reunião que foi realizada no auditório da matriz, contou com a participação do Coordenador de lojas da Copercampos em Santa Catarina,
Adriano Bevilaqua, que repassou as integrantes informações referente
as atividades desempenhadas pelas lojas, as linhas de produtos que
são disponibilizados, assim como os novos investimento e reformas
que já foram realizadas em algumas unidades com ampliações e novo
layout interno e externo. Atualmente a Copercampos conta com 14 lojas, onze em Santa Catarina e três no Rio Grande do Sul, um centro de
distribuição com mais de três mil itens em estoque, e 118 funcionários.

Ação da Campanha Abril Verde
realiza Quiz com funcionários
Abril é o mês onde se intensifica as ações voltadas a segurança do
trabalho, através da Campanha Abril Verde, funcionários da Industria
de Rações, participaram na tarde desta terça-feira 18/04, de um Quiz
(perguntas e respostas), sobre acidentes de trabalho, realizado pela
Engenheira de Segurança do Trabalho, Vanessa Marin Kettenhuber,
onde através de uma forma lúdica e diferente, foi possível testar os conhecimentos e passar novas informações quanto aos riscos, uso correto de EPI’s, tipos e causas dos acidentes, e cuidados que devemos ter
em nossas atividades, instigando assim, cada funcionário não apenas
a pensar na segurança, mas também trabalhar em equipe na busca
pela resposta correta do jogo.
De acordo com a Engenheira de Segurança do trabalho, Vanessa
Marin Kettenhuber, é de extrema importância que todos estejam conscientes quanto a segurança em suas atividades, “Nosso trabalho é prevenir, é informar aos funcionários, e estamos sempre buscando passar
as informações de formas diferentes, para que elas não se percam ou
fiquem esquecidas nas gavetas. Através deste Quiz, testamos os conhecimentos e os funcionários puderam refletir sobre suas atividades,
não apenas individualmente mas coletivamente, onde cada um dentro
de suas funções, podem auxiliar para um trabalho mais seguro e de
qualidade, reduzindo os acidentes.” Comentou Vanessa
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Convite - 2º Grupo Bombeiro Mirim Copercampos
A Copercampos em parceria com o Corpo de
Bombeiros convida para participar do 2º Grupo
Bombeiro Mirim Copercampos, destinado a filhos
de funcionários, sendo um projeto pedagógico e
complementação educacional.
Participantes: filhos de funcionários de 07 a 12
anos que moram em Campos Novos.
Horário de aula: 21 encontros, com 2 horas
cada, no quartel dos Bombeiros Campos Novos e
o horário será definido conforme a disponibilidade
dos participantes (aula/escola).
Temas abordados: noções de prevenção contra incêndio, primeiros socorros e acidentes de
transito, meio ambiente e sua preservação, prevenção e uso de drogas, aspectos de higiene e
prevenção de doenças, valorização da cidadania,
respeito ao ser humano, motivação de valores,
disciplina coletiva e individual.

Inscrição: até o dia 28/04/2017 (sexta-feira) no Setor de Segurança do Trabalho, pelo ramal
6750 ou no e-mail da Vanessa marin@copercampos.com.br

Novos funcionários 10 a 24 de abril.
Funcionários

Setor/Filial

Funcionários

Setor/Filial

03
07
03
04
05
04
04
16
04
05
10
02
08
06
04
03

Coxilha Rica
Cerro Negro
Guarda-Mor
Brunópolis
Trevo Sul
Supermercado - Centro
Curitibanos
Campo Belo do Sul
Armazém Bairro Aparecida
Supermercado – Bairro Aparecida
Correia Pinto
Sananduva/RS
Bom Retiro
UBS – BR 470
Hipper Center
Indústria de Rações

01
02
04
02
01
01
01
03
02
01
02
01
01
01
01
14

Linha Gramado/RS
Supermercado – Capinzal
Otacílio Costa
Lebon Régis
Sananduva/RS
Granja Santa Cecília
Ponte Serrada
Ibiraiaras/RS
São João da Urtiga/RS
Logística
CD Lojas
Lagoa Vermelha/RS
Anita Garibaldi
André da Rocha/RS
Nova Prata/RS
Armazéns Matriz

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data
27/04
27/04
27/04
28/04
28/04
28/04
28/04
28/04
29/04
29/04
30/04
30/04
01/05
01/05
01/05
02/05
02/05
02/05
02/05
02/05
02/05
02/05
03/05
03/05
03/05
03/05
03/05
03/05
04/05
04/05

Funcionário

Setor/Filial

Edilson Mello de Liz
Josiane Ceregatti
Rafael Pagno Lunelli
Allan Junior Pereira de Moraes
Gilmar Sampaio Arruda
Ivo João Toffolo
Maria Camila Ferreira Camargo
Vilso Isidoro Cella
Edmilson José Enderle
Simone Brito
Jaine dos Santos Souza
João Maria Silveira
Edson Delfes Borges dos Santos
Elizandra Ribeiro de Carvalho
Gabriela Farias Lisboa
Alex Paulo Souza dos Passos
Alexandre Rafael da Silva
Clarice Savaris
Gabriel Avila Prestes
Gilson Krieger
Sergio de Souza Jaques
Wesley Ribeiro
Clovis Ribeiro de Mello
Ederlaine Buganca
Joares Cordeiro Paz
Josman Luiz Petroli dos Santos
Marciano da Silva Ribeiro
Pedro Vanderlei Fabio dos Santos
Alisson Gabriel de Oliveira
Fabricio dos Santos Scapini

Supermercado Otacílio Costa
Controladoria
São José do Ouro/RS
Campo Belo do Sul
Ponte Serrada
Ibiraiaras/RS
Granja Ibicuí
Posto de Combustíveis
Gerência Técnico-Insumos
Bom Retiro
Supermercado Bairro Aparecida
Ponte Serrada
Campo Belo do Sul
Indústria de Rações
Curitibanos
Campo Belo do Sul
UBS Trevo Sul
Secretaria
Curitibanos
Monte Carlo
Armazém Bairro Aparecida
Supermercado Capinzal
Armazém - Matriz
Granja Floresta
Manutenção - Matriz
Indústria de Rações
Guarda-Mor
Granja Ibicuí
Armazém Bairro Aparecida
Curitibanos

Data
04/05
04/05
04/05
05/05
05/05
05/05
05/05
06/05
06/05
06/05
06/05
06/05
06/05
06/05
07/05
07/05
07/05
07/05
08/05
08/05
08/05
09/05
09/05
09/05
09/05
10/05
11/05
11/05
11/05

Funcionário
Gabriel Oliveira
Gislaine Facin Peter
Moacir Antônio Jung
Cleiton Luiz Possera
José Welton da Silva
Lize Pivotto
Volnei Pinheiro
Ataíde André Rychwicki
Ibramar Antônio Berlanda
Jhenifer Honorio Bueno
Jorge Luiz de Oliveira Filho
Lucio Rafael da Rosa Zanatta
Marcelo Leal Nunes
Patrícia Borges
Denys Wilson Fagundes Stefanes
Diego Pizatto
José Batista
José Rizieri Brustolin
Adelar Thibes Scheleder
Ilso Correa Borges
Waldecir Octavio Cavichon
Celio Luís Cantele
Equiton Lorengian Gregio
Leonardo de Oliveira Lodi
Suzane Valter
Radames Inácio Diehl
Inacir Antônio Moretto
Josiane Cristina Fabiano
Zeli Ribas

Setor/Filial
Jovem Aprendiz - Loja Matriz
Supermercado Capinzal
Centro de Distribuição Supermercados
Financeiro
Armazém - Matriz
Nova Prata/RS
Unidade Feijão
UBS - Matriz
Supermercado Bairro Aparecida
Supermercado Bairro Aparecida
Lagoa Vermelha/RS
Brunópolis
Logística
Lagoa Vermelha/RS
Controladoria
Loja - Matriz
Hipper Center
Granja dos Pinheiros
Granja Floresta
Barracão/RS
Granja Ibicuí
Supermercado Capinzal
Sananduva/RS
Encruzilhada
Lebon Régis
Manutenção - Matriz
Nova Prata/RS
Jovem Aprendiz - Matriz
Granja Ibicuí
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