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Treinamento
para novos Cipeiros

Todos os membros da CIPA participaram do treinamento

A

engenheira de Segurança do Trabalho da Copercampos Vanessa Marin Kettenhuber realizou nos dias 20 e 21 de janeiro,
um curso com os integrantes da Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (CIPA) gestão 2010/2011.
De acordo com Vanessa, o treinamento teve como objetivo qualificar com conhecimentos os funcionários sobre a segurança e
a saúde no trabalho. Durante o treinamento foram abordados
os temas: Riscos Ambientais, Mapa de risco da Copercampos,
acidentes de trabalho, inspeção de segurança e campanhas de
segurança.
“Além destes temas abordamos assuntos relacionados ao uso de
Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) e uso de Equipamentos
de Proteção Individual (EPI), objetivos da CIPA, organização da comissão e suas atribuições e deveres dos cipeiros”, explica Vanessa.

Durante o curso, foi definido o plano de ação desta gestão da CIPA
que já está trabalhando para que a saúde e a segurança dos funcionários seja garantida durante toda a execução das atividades.
De acordo com o diretor vice-presidente da Copercampos, Cláudio Hartmann que esteve na abertura do curso, a CIPA é fundamental para que toda a empresa ganhe. “Os funcionários da
Copercampos que estão compondo a comissão merecem elogios
porque se dispuseram a trabalhar em prol da empresa para diminuir acidentes e com isso há crescimento profissional. Temos que
agradecer ao trabalho destas pessoas e a diretoria da Copercampos está a cada dia mais empenhada em desenvolver atividades
para o crescimento profissional dos funcionários e também da
empresa. Funcionário exercendo a sua atividade resulta em produtividade”, ressalta Hartmann.

Quem sou e o que faço?

Henrique Ullerich Domingues – Operador de Empilhadeira UBS – Matriz

U

m dos funcionários com mais experiência dentro dos armazéns da Unidade de Beneficiamento de Sementes (UBS) da
Copercampos, Henrique Ullerich Domingues trabalha atualmente como Operador de Empilhaadeira realizando carga e descarga de sementes, defensivos e outras atividades do setor.
Há sete anos na cooperativa, Henrique afirma que o trabalho
é muito árduo, pois exige muita responsabilidade, cuidado e
atenção. “Os produtos com que trabalhamos possuem alto va-

lor, mas eu gosto do que faço e a maior gratificação é saber
que toda as operações e carga e descarga são feitas com empilhadeira, então, nós somos responsáveis por esse trabalho”,
comenta o funcionário.
Na Copercampos, Henrique iniciou como armazenista e após
um período exerceu atividades de operador de máquinas de secagem de grãos no armazém 02. Na UBS o funcionário conhece
todas as atividades, pois executou os trabalhos de classificação
e tratamento de sementes. Henrique também já trabalhou como
motorista de caminhão e como operador de pá carregadeira na
carga e descarga de calcário.
Atuando como um coringa dentro da UBS, Henrique Domingues
é multiplicador do Programa de Qualidade da cooperativa e com
o 5S, o funcionário afirma que muita coisa mudou. “A melhora
foi significativa em todo o trabalho. Desde a implantação estamos tendo ótimos resultados em todos os setores”, afirma.
Natural de Campos Novos, Henrique Ullerich Domingues é casado a 22 anos com Luci T. Domingues, que trabalha como líder
da empresa Limger na Copercampos e tem dois filhos: Douglas
e Jaqueline.

Instalação do REP concluída

O

setor de Recursos Humanos instalou durante os meses de
dezembro e janeiro, o novo Sistema de Registro Eletrônico
de Ponto – SREP.
Os novos relógios não permitem qualquer alteração de horários
de entrada ou saída do trabalho e atende as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego na portaria nº 1.510,
de 21 de agosto de 2009.
O Registrador Eletrônico de Ponto (REP) é um equipamento utilizado exclusivamente para registro de jornada de trabalho dentro
da empresa. Em todos os comprovantes, será emitido o CNPJ da
empresa e também o nome do funcionário e seu número do PIS.
A cada batida do ponto, sairá um comprovante de registro de
ponto do trabalhador que deverá ser guardado pelo funcionário
para conferências futuras de seu cumprimento de horários.

Datas comemorativas
Janeiro
27 • Dia da Elevação do Brasil Vice-Reinado (1763)
28 • Dia da Abertura dos Portos (1808)
30 • Dia da Saudade
30 • Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos
30 • Dia da Não Violência
31 • Dia Mundial do Mágico
Fevereiro
01 • Dia do Publicitário
02 • Dia do Agente Fiscal
07 • Dia do Gráfico
09 • Dia do Zelador

Qualificação dos funcionários

D

urante todo o ano, a Copercampos, através do Setor de Treinamentos e Desenvolvimento e apoio do Sescoop/SC realiza
diversos cursos para que os funcionários se reciclem e desenvolvam ainda com mais qualidade seus serviços.
Nos dias 26 e 27 de janeiro, será realizado na Associação Atlética
Copercampos (AACC), o treinamento para operadores de Empilhadeira. Já entre os dias 27 e 29 de janeiro, o Curso: Conquistando Clientes e Aprendendo sobre Lubrificação será destinado aos
funcionários do Posto de Combustíveis Copercampos. O curso
faz parte do Programa Capacidade Máxima Petrobrás.
Os Operadores de Máquinas de Secagem de Grãos participarão
no dia 03 de fevereiro do curso “Espaço Confinado”, ministrado
pela Engenheira de Segurança do Trabalho da Copercampos Vanessa Marin Kettenhuber.
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AACC cada vez melhor

A

diretoria da Associação Atlética Copercampos (AACC), busca a
cada dia fornecer aos associados melhores condições de lazer
e entretenimento.
E para que você possa usufruir com conforto os seus momentos de
descanso, a AACC conta agora com três equipamentos de ar condicionado split instalados no bar e na sala de jogos de sinuca. Você
e sua família podem realizar lanches e também se divertir nas mesas
de bilhar em um clima fresco e prazeroso, sem se preocupar com o
calor que faz fora do estabelecimento.
E para que suas jantas sejam ainda mais gostosas, a AACC adquiriu um
novo forno para assar carnes e uma nova fritadeira elétrica. De acordo
com o presidente da associação Nelson Carafa (Nelsinho), foram investidos mais de R$ 8 mil na aquisição destes produtos. “Nós estamos
procurando atender as reivindicações dos sócios e com estes produtos
a associação terá ainda mais condições de proporcionar os melhores
momentos aos funcionários da Copercampos”, ressalta Nelsinho.

10 Dicas de Segurança no Trabalho:
01) Nunca se deve trabalhar em uma máquina sem autorização e
sem antes ter sido treinado para isso;
02) Ao descer ou subir nos poços de elevadores, faça-o com calma
e devagar; não corra. Use sempre o cinto de segurança atracado no
trava queda. Lembre-se: Um tombo pode lhe causar invalidez temporária ou até mesmo permanente;
03) Mantenha o seu lugar de trabalho sempre limpo e ordenado.
Limpeza e ordem ajudam a segurança;
04) Não coloque objetos em lugares que possam impedir o acesso
aos equipamentos de combate a incêndio e, no caso de um incêndio, verifique se o equipamento que você vai usar é apropriado para
combate a esse tipo de incêndio;
05) Não use ar comprimido para tirar pó ou cavacos da roupa ou do
corpo. É perigoso para a saúde;
06) Não lubrifique e nem faça reparos em máquinas em movimento.
Pare-as primeiro e depois de desligá-las, trabalhe seguro;
07) Mantenha sempre as ferramentas em boas condições de uso;
08) Terminado qualquer serviço, recolha todo o material que não foi
usado, deixando assim o local desimpedido e em boa ordem;
09) Se porventura, receber algum cisco ou corpo estranho nos olhos,
não deixe ninguém tocá-los, e nem tente tirá-lo: “dirija-se ao chefe
de setor”;
10) Não fume dentro dos armazéns. Lembre-se: um pequeno descuido pode causar uma explosão.

Lembre-se:
“Suas mãos levam para casa o sustento de sua família. E elas são
também a sua ferramenta mais preciosa e insubstituível. Cuide delas
e evite colocá-las em lugares perigosos.”

Atenção funcionários às auditorias de processos

O

Programa de Qualidade da Copercampos informa a todos os
funcionários que nos dias 22 e 23 de fevereiro serão realizadas as auditorias de processos em todas as áreas da cooperativa.
De acordo com o coordenador do programa Cristian Rodrigo Venturin, nesta auditoria será realizada a conferência dos processos

de acordo com a realização das atividades na prática. “Nesta auditoria não iremos seguir as normas de acordo com a ISO 9001,
porém a avaliação será feita com de acordo com o que está no
processo”, ressalta. O processo deve estar coerente com a forma
que o trabalho é executado.
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Vender é questão de organização

Funcionários da matriz e filiais participaram do curso

O

aperfeiçoamento constante é necessário para conquistar os
clientes e consequentemente vender mais. Com esse objetivo, a gerência técnica e insumos, através da Syngenta realizou no
dia 21 de janeiro, na Associação Atlética Copercampos (AACC),
um curso focado em vendas.
Com o tema Consultoria, Planejamento e Execução, os funcionários das lojas agropecuárias da matriz e filiais puderam conhecer
e desenvolver conceitos para desempenhar atividades de forma

correta, visando sempre o atendimento de excelência.
De acordo com o gerente técnico e insumos Edmilson José
Enderle, com estes cursos, os funcionários estarão mais capacitados para o trabalho. “Nós buscamos a cada dia melhorar o
atendimento e consequentemente aumentar o faturamento da
área. Os funcionários das filiais da Copercampos puderam em
mais este evento desenvolver ainda mais suas habilidades e os
clientes irão usufruir deste aperfeiçoamento”, ressaltou.

Novos funcionários 10/01 a 24/01
Funcionário

Filial

Funcionário

Filial

Claudemir Fich		
Cleomar Lino de Carvalho
Clodoaldo Fadani Andriolli
Eronildes Kiel		
Fábio Júlio Quintino
Felipe Augusto Schimitz
Felipe Rodrigues

Granja dos Pinheiros
Armazém - Trevo Sul
Estagiário – Técnico Curitibanos
Campo Belo do Sul
Armazém Loja Agropecuária Curitibanos
Supermercado
Indústria de Rações

Gilberto Adelar Nohatto
Gilson Silva da Cruz
Ivan Carlos Rodrigues
Leonardo Miguel Dias
Mauricio Carmo da Silva Oliveira
Vanderlei José Hoffermann
Vilmar Góis dos Santos

Trevo Sul
Otacílio Costa
Granja Ibicuí
Granja dos Pinheiros
Granja Floresta
Otacílio Costa
Armazém – Matriz

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Filial

Data

Funcionário

Filial

28/1
28/1
28/1
28/1
29/1
29/1
30/1
31/1
1/2
1/2
1/2
2/2

Adelino Cristiano Paulo
Everton Luís Chaves
Fernando Sanguanini
Odair José de Morais
Thiago Varela de Moraes
Valdemir Fortes
Simone Terezinha Mocelin
Jhonatan Miguel Pucci Oliveira
Angelo Ebert Locatelli
Emanuel Todt
Francielli Fagundes
Carlos Alexandre Camargo

Dep. Suinocultura
Frigorífico
Dep. Suinocultura
Frigorífico
Campo Belo do Sul
Granja dos Pinheiros
Frigorífico
Campo Belo do Sul
SeTi - Matriz
Indústria de Fertilizantes
Gestão da Qualidade
Armazém - Matriz

3/2
5/2
5/2
6/2
7/2
8/2
8/2
8/2
9/2
9/2
10/2
10/2

Adair Liz de Jesus
Fabio Euclides Cavichon
Julio Cesar Thibes de Araújo
Volmir Pereira de Oliveira
Irone Aparecida Serafini
Claudemir Moretto
Francis Roberto Nunes
Vilson de Jesus A. Carvalho
Enrico Maracci dos Santos
Marcio Serafin Dias
Claudio Murilo de Souza
Jose Itamar Dallamico Pereira

Armazém - Curitibanos
Supermercado
Campo Demonstrativo
Guarda-Mor
Curitibanos
Dep. Suinocultura
Frigorífico
Granja Floresta
Supermercado
Armazém - Bairro Aparecida
Armazém - Matriz
Transporte e Logística
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