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24º Fecoop:

Um sucesso graças

ao trabalho de todos

Daniel Fontoura da Copercampos foi o campeão no Xadrez
Equipe de Bolão Masculino campeã do 24º
Fecoop e funcionários da Copercampos

F

oram três dias de emoções, derrotas, conquistas, trabalho e
principalmente, integração. A amizade prevaleceu nas mais de
400 disputas do 24º Encontro Catarinense de Cooperativas – Fecoop realizado em Campos Novos, que marca o cooperativismo
do estado de Santa Catarina.
Durante a disputa de todos os jogos das 25 modalidades, a união
e a garra estiveram estampadas nos rostos dos atletas. Mais de
1.800 funcionários e associados de 37 cooperativas participaram
do evento realizado pela Copercampos e idealizado pela Ocesc
com apoio do Sescoop/SC.
Você funcionário que esteve presente nos jogos, trabalhando ou
assistindo deu sua contribuição para o sucesso do 24º Fecoop. De
acordo com o coordenador geral do Fecoop, Nelson Carafa (Nelsinho), o maior evento de integração das cooperativas proporcionou
aos atletas e fãs do esporte momentos únicos de superação. “Nas
modalidades individuais não faltou determinação e nem disputa.
Já nas modalidades, onde a força é o conjunto, as equipes mostraram muita disposição e entrosamento. A Cooperativa de Produção
e Abastecimento do Vale do Itajaí - Cooper de Blumenau, foi à cooperativa que mais venceu e por isso, foi consagrada como campeã

geral do 24º Fecoop, que marca também as comemorações dos
40 anos da Copercampos”, enfatiza Nelsinho.
Com 175,5 pontos, a Cooper deixou em segundo lugar a chapecoense Cooperalfa com 169 pontos. A Coopercentral Aurora, de Chapecó, conquistou o terceiro lugar geral com 163,5 pontos. Em quarto
lugar, com 99,5 pontos ficou a Copérdia de Concórdia e em quinto
lugar, também de Concórdia, a Sicoob Crediauc, com 99 pontos.
Em 2007, em Joaçaba, a Cooper havia vencido o 24º Fecoop e é
bicampeã consecutiva dos jogos e leva para Blumenau mais uma
vez, o troféu transitório da competição de integração cooperativista.
Para o presidente da Copercampos Luiz Carlos Chiocca, a cooperativa cumpriu seu papel de promover a integração esportiva. “Nestes 40
anos de Copercampos, por duas vezes realizamos o Fecoop e todas
as cooperativas que participaram estão de parabéns por apresentarem
além de belas disputas no esporte, integração e o espírito cooperativista. A solidariedade e a participação foram presentes em todos os jogos
e nós agradecemos a todos pela presença e por proporcionar a todos
os envolvidos no Fecoop, momentos únicos e que ficaram marcados
na Copercampos e no cooperativismo catarinense”, ressalta Chiocca.
Em 2012, a Cooperativa A1 de Palmitos irá sediar o 25º Fecoop.

Quem sou e o que faço?

Júnior de Oliveira Couto – supervisor de produção de suínos – Filial 50 - Granja dos Pinheiros

N

atural de Abdon Batista, o funcionário Júnior de Oliveira Couto já atuou em três das quatro granjas produtoras de suínos
da Copercampos.
Com quase 11 anos de Copercampos – pois o funcionário completará mais um ano de empresa no dia 25 de setembro – Júnior iniciou na
Granja Ibicuí na preparação de fêmeas para reprodução e após um
ano de trabalho tornou-se encarregado no setor de gestação.

Em 2003, Júnior foi transferido para a Granja Floresta, onde exerceu atividades de chefe de unidade e em 2007 foi transferido
para a Granja dos Pinheiros, já tendo o cargo de supervisor de
produção de suínos.
Com uma vida dedicada a Copercampos, já que a empresa foi quem
proporcionou a primeira oportunidade de emprego, Júnior de Oliveira Couto afirma que pretende continuar a trabalhar na cooperativa.
“Trabalhamos com dedicação e comprometimento, pois temos a
granja como nossa segunda casa e procuramos sempre trabalhar
com amizade e espírito de equipe. Mantermos um bom ambiente, como se fosse a nossa casa é fundamental para o sucesso
nosso, de nossos colegas e da empresa”, comenta.
Com 30 anos de idade, Júnior é Técnico em Agropecuária, casado com Adriana Pierina Conti e tem dois filhos: Gabriel Conti de
Oliveira Couto e Amanda Conti de Oliveira Couto.

Troféus refletem desempenho organizacional e dedicação da equipe

A

coordenação do Programa de Qualidade da Copercampos
realizou no dia 23 de agosto, a entrega dos troféus da 4ª
auditória do 5S.
Pela terceira vez, o Laboratório de Sementes da Copercampos
conquistou a primeira colocação nas auditorias e de acordo
com o coordenador do programa Cristian Venturin, esta colocação apresenta a dedicação dos funcionários na execução das
atividades de acordo com as normas estabelecidas.
“O Laboratório de Sementes conquistou a nota máxima na
quarta auditoria e o troféu itinerante permanecerá no laboratório
como reconhecimento pelo trabalho realizado pelos funcionários”, comenta Cristian Venturin.
Em segundo lugar, a Granja dos Pinheiros mostrou estabilidade
e que o trabalho está sendo exercido com qualidade. Em terceiro, mas com a mesma nota da granja (9,9) ficou a Indústria de
Rações e o troféu de evolução foi conquistado pelo Armazém
15 com nota 9,4, subindo da auditoria anterior 18 posições.

Funcionários do Laboratório de Sementes conquistaram pela terceira vez o troféu de
primeiro lugar e troféu itinerante permanecerá no setor

Troféu evolução foi conquistado pelos funcionários do armazém 15

Treinamento
• Curso NR-33 - De 23 a 28/08 – Lages – SC - Participante: Vanessa
Marin Ketthenhuber.
• Treinamento Prático de Vendas da Monsanto - De 25 a 27/08
– Chapecó – SC - Participantes: Fábio Luiz Ceni, Paulo Graeff Júnior,
Marcelo Camargo, Itacir Ecco, João Vicente Cardoso, Rafael Pegoraro, Luciano Borges e Carlinhos Antonio Zanchett.
• Workshop de SPC - Dia 31/08 – Bebber Hotel – Campos Novos –
SC - Participantes: Eliane Carniel, Wagner Ferreira de Miranda, Fabiane Perdoncini Lopes, Rosely Kath Thibes, Fabiano Piroli, Antônio Vanderlei de Oliveira, Carla Calderoli, Derli Rodrigo Ribeiro, Élcio Antonio
Boff, Joziane Maria de Oliveira Couto e Francieli Amalcaburio Rossi.

Funcionários da Indústria de Rações recebem troféu de terceiro lugar

Segunda colocação na auditoria ficou com a Granja dos Pinheiros
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Confira alguns momentos do 24º Fecoop e equipes
que representaram a Copercampos no encontro

Atletas da Copercampos ficaram 2º lugar no vôlei de areia

Bocha Masculina conquistou segundo lugar na competição,
perdendo na final para a Sicoob Credicampos

Coordenador geral do evento Nelson Carafa (Nelsinho) agradeceu ao
trabalho dos funcionários para o sucesso do Fecoop

Na abertura, Ilceu Luiz Machado
(Coutinho) recebeu troféu itinerante

Engenheiro Agrônomo Fabrício Jardin Hennigen e diretor
executivo Clebi Renato Dias conquistaram a segunda
colocação na Gincana Cultural

Copercampos foi campeã no Bolão Masculino

No atletismo, o funcionário Clodimar Mascarello
conquistou o terceiro lugar nos 3.000 metros masculino

Equipe de voleibol masculino da Copercampos
ficou em quarto lugar na competição
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BASF e Copercampos apresentam Teatro
Mata Viva para crianças de Campos Novos

N

o dia 25 de agosto o Teatro Mata Viva, projeto de educação ambiental do Programa Mata Viva de Adequação e Educação Ambiental
da BASF, chegou em Campos Novos (SC). O projeto será realizado até
o dia 03 de setembro, com apresentações às 9hs e às 14hs, ao lado do
ginásio de esportes da Associação Atlética Copercampos. Funcionários
participarão de um evento no sábado, 28/08, no período da tarde.
A iniciativa da BASF e Copercampos consiste em apresentações teatrais sobre conscientização e preservação do meio ambiente destinadas ao público infanto-juvenil. O projeto conta com gestão estratégica
da Fundação Espaço ECO (FEE), instituída pela BASF, e, na região,
com a parceria da Cooperativa Regional Agropecuária de Campos
Novos (Copercampos). Na ocasião, ocorrerão também palestras técnicas da equipe BASF aos associados da Cooperativa, bem como
apresentações de executivos da Copercampos sobre o agronegócio.
Serão realizadas 16 apresentações teatrais, entre os dias 25 de agosto e 03 de setembro, que deverão reunir cerca de 2400 estudantes,
com idade entre seis e 12 anos, da rede pública de ensino da região.
O projeto tem como objetivo estimular os jovens a refletir sobre seu
papel em relação à preservação do meio ambiente, por meio do conhecimento socioeducacional proposto. “Além de entretenimento,
a ação contribui para o fomento da cultura e da conscientização
ambiental dos jovens” afirma o Gerente de Stewardship da BASF,
Vinícius Ferreira Carvalho. “Dentre os temas explorados, vale ressaltar o cuidado com o uso da água, economia de energia e conceitos
de reciclagem”, finaliza.

Para a Copercampos, este será mais um evento de integração e
sensibilização sobre a importância de se trabalhar na agricultura de
forma sustentável. “Com este projeto iremos estimular a preservação ambiental de forma social. Isso porque trabalhamos diariamente
para que os mananciais de água e a mata nativa sejam preservados
e este será um passo fundamental para que a Cooperativa e a BASF
mostrem os princípios que as conduzem”, ressalta o presidente da
instituição, Luiz Carlos Chiocca. A Cooperativa, que celebra 40 anos
em novembro de 2010, promove o agronegócio com a preocupação
de preservar o meio ambiente. “Com o projeto Teatro Mata Viva,
damos mais provas de nossas responsabilidades”, finaliza.

Novos funcionários 10/08 a 24/08
Funcionário

Filial

Funcionário

Filial

Adriano Hofmann
Alexsandro Cordeiro
Daniel Nunes
Dimas João Brandão Titton
Dionatan Jonas de Oliveira
Edison Minoru Gondo
Ednéia Ana Diehl
Flavio dos Santos

Indústria de Fertilizantes
Granja Floresta
Indústria de Fertilizantes
Granja dos Pinheiros
Granja Floresta
Granja Floresta
Granja Floresta
Indústria de Fertilizantes

Gean Garcia dos Santos
Jandir Possera
Jucélia Bernabe
Juliano da Silveira
Maria Aparecida Pereira Rosa
Ralf de Oliveira
Sérgio Eduardo de Oliveira Scalsavara

Posto de Combustíveis
Indústria de Fertilizantes
Supermercado Copercampos
Indústria de Fertilizantes
Granja dos Pinheiros
Rio do Sul
Posto de Combustíveis

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Filial

Data

Funcionário

Filial

28/8
29/8
29/8
29/8
29/8
29/8
29/8
30/8
31/8
31/8
31/8
1/9
1/9
2/9
2/9
2/9
2/9

Nelson Carafa
Barbara Almeida Chiocca
Irineu Frigo
Israel do Amaral
Regina de Fatima Padilha
Sebastiao de Assis De Souza Fr
Vilmar Alves da Silva
Ederson Luis Ribeiro
Carlos Lins de Lima
Jose Tadeu Guzatti
Paulo Roberto Nunes Teles
Geizi Borges Damasceno
Jose Moacir Antunes
Adilson Jose Pedro
Amilton da Silva
Edenilson Rafael Martinelli
Fernando da Silva

Controladoria
Dep. Administrativo
Granja Ibicuí
Transporte e Logistica
Posto de Combustíveis
Granja Ibicuí
Industria de Fertilizantes
Armazém - Curitibanos
Granja dos Pinheiros
Unidade Bairro Aparecida
Granja dos Pinheiros
Campo Belo Do Sul
Granja Ibicuí
Ubs - Matriz
Ubs - Matriz
Industria de Rações
Granja dos Pinheiros

2/9
2/9
3/9
3/9
3/9
3/9
4/9
5/9
6/9
6/9
7/9
7/9
7/9
8/9
8/9
9/9

Marcio Jose Cordeiro dos Santos
Salete Alves da Silva
Joao Batista de Souza
Joao Henrique Graeff
Jocelito Mattos
Odair Pavan
Clodoaldo Alves Machado
Alexsandro Cordeiro
Jeane de Fatima Prigol Tonietto
Jose Adair Jentik de Jesus
Aerisson Pucci Ceregatti
Antonio Padilha
Jandir Possera
Eidir Ribeiro de Medeiros
Marcos Velho de Melo
Ezequiel Gomes de Amorim

Armazém - Matriz
Granja Ibicuí
Granja Floresta
Transporte e Logistica
Campo Belo do Sul
Dep. Suinocultura
Granja Ibicuí
Granja Floresta
Supermercado
Posto de Combustíveis
Armazém Bairro Aparecida
Armazém - Matriz
Industria e Fertilizantes
Armazém Bairro Aparecida
Granja dos Pinheiros
Transporte e Logistica

Expediente
Realização: Depto. Comunicação e Marketing Copercampos
Jornalista Responsável: Felipe Götz / Reg. SC 03410 JP
Supervisão: Maria Lucia Pauli - marketing@copercampos.com.br
CRA/SC 5836
Projeto Gráfico e Diagramação: Mk3 Propaganda
Impressão: Tipobel | Tiragem: 750 Exemplares

COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA DE CAMPOS NOVOS
Margens da BR 282 Km 342 - Campos Novos/SC
Fone: (49) 3541-6000
www.copercampos.com.br

