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Com a fidelidade, a Copercampos está
ainda mais próxima do produtor

P

ioneiro e o único entre as cooperativas do Brasil, o Programa de Fidelidade Copercampos, já distribuiu desde sua implantação em 2005,
mais de R$ 16 milhões. Criado para atender e bonificar os associados fieis
a cooperativa, neste ano, o evento que marcou oficialmente a entrega do
programa foi realizado no dia 22 de julho, no Clube Aqua Camponovense.
Alguns dos diferenciais do programa são: assistência técnica diferenciada, preferência para multiplicar sementes, crédito rotativo facilitado com
base na conta capital integral, cursos técnicos e viagens.
Nesta safra, 379 associados participaram do programa que distribuiu mais de
R$ 2,3 milhões em dinheiro. Os valores que cada associado recebeu foi referente
à movimentação financeira de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010.
Como o nome já diz, o Programa de Fidelidade Copercampos contem-

pla os associados que adquirem 100% dos insumos na cooperativa e
entregam toda a produção agrícola para a Copercampos, com exceção
do feijão, que pode ser comercializado com outras empresas, bem como
compras nas Lojas Agropecuárias, Posto de Combustíveis e Supermercado. “Nosso programa é único no sistema e só a nossa cooperativa disponibiliza esse retorno financeiro ao final da safra. Desde que iniciamos
o projeto, estamos vendo uma evolução no número de participantes e
para este ano, os termos já estão disponíveis para adesão”, destacou o
presidente Luiz Carlos Chiocca em seu discurso no evento.
Os Termos de Adesão para o próximo ano já estão disponíveis aos associados e você funcionário tem a missão de propagar este beneficio aos
associados que ainda não conhecem os benefícios deste programa.

Dia do Amigo – Reconhecimento e apresentações

Funcionários do Supermercado foram recepcionados com música e alegria

N

o dia 20 de julho, Dia do Amigo, a Copercampos proporcionou um “Bom Dia” especial aos funcionários. Na matriz e no
Supermercado, o Coral Interativo do Centro de Convivência Padre
Quintilio Costini esteve realizando apresentações levando emoção
aos funcionários.
Gestos carinhosos, como um abraço, um beijo e brincadeiras com
os colegas estimulam o prazer e a valorização do amigo que tra-

Na matriz, setores estiveram conferindo apresentações e
confraternizando com colegas e amigos da Copercampos

balha diariamente ao seu lado. No evento, o presidente Luiz Carlos
Chiocca destacou o quanto é bom estar perto dos amigos. “Na
Copercampos, desde que se chega para trabalhar, há alegria e realmente amizades são construídas. Vamos exercitar a prática da
brincadeira e sorrir para que possamos juntos trabalhar com ainda
mais alegria e sempre apoiando os nossos colegas que podem se
tornar grandes e eternos amigos”, destacou Chiocca.

Trabalho em altura - Segurança Total!

O

Treinamentos
7º Congresso Estadual de Engenheiros Agrônomos - De 13 a 15
de julho – Florianópolis – SC - Participantes: Marcelo Luiz Capelari e
Fabrício Jardim Hennigen.
Curso de Legislação e Rotinas Trabalhistas - Dias 14 e 15 de julho
– Florianópolis – SC - Participantes: Vânia de Fátima Basílio, Carolini
Aparecida Berlanda, Cristina Oneda Saurin, Renata Cristina Wagner e
Mhedy Vargas.
Módulo II - Desenvolvimento Interpessoal - Projeto Caminhare - Dia
19 de julho – Chapecó – SC - Participante: Cláudio Hartmann.

trabalho em altura é sempre uma grande preocupação para
a empresa. Além dos riscos inerentes à atividade em si, existem ainda fatores externos que contribuem para a intensificação
dos riscos.
Grande parte dos acidentes envolvendo trabalhos em altura são
resultantes da falta de conhecimento da definição desta ação.
“É comum lembrarmos apenas dos trabalhos acima do nível do
solo, porém trabalhos abaixo do nível do solo também podem e
devem ser considerados como trabalho em altura quando envolvem riscos de queda. Desta forma podemos chamar de trabalhos
verticais ao invés de trabalhos em altura”, explica a Engenheira
de Segurança do Trabalho da Copercampos Vanessa Marin
Kettenhuber.
Pensando na segurança dos seus funcionários a Copercampos
adquiriu uma cadeira suspensa, tipo CS2 de 10 kg, que possui a função subir e descer com uma corda de nylon (12 mm
de diâmetro de qualquer comprimento). O equipamento conta
com duas travas de segurança acopladas às manoplas, além de
possuir um sistema de tração patenteado que dispensa o uso de
peso na ponta da corda que pode ser colocada ou retirada em
qualquer trecho. “A segurança do trabalho conta com seu apoio
na utilização desta cadeira suspensa e de todos os equipamentos de proteção individual e coletiva”, destaca Vanessa.

Diretoria do Caixinha toma posse

Reunião dos Laboratórios de Análise de Sementes e Mudas - Dia
20 de julho – Porto Alegre- RS - Participante: Maria Luiza Guizzardi
Carlesso.
Workshop Senac Varejo - Dia 21 de julho – Joaçaba – SC Participantes: Marcelo Cavichon, Sander Martendal e Ricardo Saurin.
Norma Regulamentadora 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas
e Equipamentos - Dia 27 de julho – Luzerna – SC - Participantes:
Vanessa Marin Kettenhuber, Vânia Basílio e Bárbara Chiocca.

Datas comemorativas
Agosto
03 • Dia do Tintureiro
03 . Dia do Capoeirista
05 • Dia Nacional da Saúde
08 • Dia do Pároco

C

om a presença do Gerente Administrativo Ademir Carlesso
e Gerente Técnico e de Insumos Edmilson José Enderle, os
funcionários da Copercampos eleitos no dia 12 de julho, para gerenciar os empréstimos através do caixinha, foram empossados
nesta quinta-feira (21 de julho), na sala de reuniões da matriz.
A nova diretoria do serviço de apoio financeiro da Copercampos
tem como presidente Vânia de Fátima Basílio (Recursos Humanos);
Tesoureiro: Ricardo Saurin (Operacional) e Secretária: Carine Piroli
(Assessoria da Diretoria). Já o Comitê de aprovação dos pedidos de empréstimos através do Caixinha da Copercampos é
composto por Claudemir Moretto (Suinocultura); Paulo Henrique
Lopes (Departamento Comercial) e Tiago Greef (Departamento
Financeiro).
Durante a posse, os novos membros tiraram dúvidas sobre o processo de empréstimo e da situação financeira do serviço disponibilizado aos funcionários da Copercampos.
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Equipe da Copercampos vence na estreia da Taça Rádio Cultura de Futsal

N

o domingo, 24 de julho, a equipe de Futsal da Copercampos
(categoria livre), comandada pelo técnico e gerente Financeiro
da Copercampos Ilceu Machado (Coutinho) estreou na Taça Rádio
Cultura 2011.
Jogando com desfalques, a Copercampos apresentou um ótimo toque de bola frente à equipe do Leo Clube, porém em um
contra-ataque a equipe adversária abriu o placar da partida. Na
sequência da partida, a Copercampos igualou o placar e virou o

marcador com belas jogadas e bonitos gols.
Ainda no primeiro tempo, Coutinho mexeu na equipe e viu que
seu elenco tem potencial. Os atletas da Copercampos apresentaram um futebol de alto nível e venceram por 6 a 2. O
goleiro Diego Hoffmann (Miranda), destacou ao final da partida,
que a equipe da Copercampos conta com ótimos jogadores e a
expectativa é de trazer boas alegrias aos torcedores da equipe
da cooperativa.

Você sabia?
Servidor da Copercampos envia em um dia mais de 17 mil e-mails

O

e-mail é uma ferramenta essencial para se comunicar nos
dias atuais. É através desta ferramenta que transmitimos
informações a colegas ou clientes. Porém, muitos usuários não
utilizam este canal de comunicação corretamente.
Na Copercampos, e-mails de correntes são enviados diariamente ao
e-mail (colaboradores), porém, este usuário é destinado a transmissão
de dados importantes para a cooperativa e seus funcionários, ou seja,
não é destinado a comunicação de assuntos irrelevantes ao trabalho.
De acordo com dados do Setor de Tecnologia de Informação
(SeTI), em média são enviados 10 mil e-mails por dia através do
servidor Copercampos. O pico máximo de envios é de aproximadamente 17 mil e-mails em apenas um dia. A quarta-feira é o dia

em que mais envios são efetuados.
Dos tantos e-mails que chegam a caixa de entrada dos usuários,
3 mil e-mails são bloqueados diariamente pelo servidor. Apenas
no dia 20 de julho (quarta-feira), 8,8 mil e-mails foram barrados
pelo servidor. 390 e-mails com vírus são bloqueados antes de
chegar aos destinatários da Copercampos.
Para evitar problemas de trafego no envio e recebimento de e-mails, evite o envio de mensagens denominadas de correntes
ao destinatário “colaboradores”. Você pode criar uma lista com
seus colegas que mais se relaciona para enviar mensagens de
bom dia, ou sobre religiões, pois assim, evita-se o destino destas
mensagens a quem não as deseja receber.

Entrega dos Troféus 5S

A

coordenação do Programa de Qualidade Copercampos realizou
no dia 15 de julho, a entrega dos troféus aos setores que tiveram
melhor desempenho nas auditorias do 5S realizadas no mês de junho.
A Granja Floresta ficou na primeira posição da auditoria com nota 10
e subiu 11 posições no ranking.

Laboratório de Sementes ficou em segundo lugar na auditoria

Setor Financeiro conquistou a terceira colocação

Funcionários da Granja Floresta recebem troféu
de 1º Lugar na Auditoria e troféu itinerante

Campo Demonstrativo foi o setor que mais evoluiu na auditoria.
Filial subiu 15 posições no ranking das auditorias do 5S
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Gente em Ação II – Valorização da equipe

I

niciou no dia 20 de julho, na AACC, o curso Gente em
Ação II. Com apoio do Sescoop/SC, a Copercampos está
disponibilizando ferramentas para que os funcionários se
atualizem e conheçam ações para realizar suas atividades
com melhor qualidade.
Durante o curso, os participantes tiveram noções de oratória
e de como se relacionar na empresa. O presidente Luiz Carlos

Chiocca participou da abertura do curso e destacou a importância de se aperfeiçoar para melhorar ainda mais o atendimento aos clientes e associados da Copercampos.
“Nós estamos constantemente qualificando nossos funcionários e os participantes deste curso têm a oportunidade de obter o conhecimento e desenvolver ações para o crescimento
da Copercampos”, ressaltou Chiocca.

Novos funcionários de 11 a 18 de julho
Novos Funcionários

Filial

Novos Funcionários

Filial

Adélio Camargo Dutra
Adilson Gonçalves Dias
Alair Melo dos Santos
Alexandro Antunes dos Santos
Edson Fabiano		
Elizeu Rodrigues dos Santos
Emerson Gonçalves Martins
Francisco Roberto da Silva
João Amilton de Andrade
João Paulo Ferreira da Silva

Indústria de Fertilizantes
Supermercado
UBS - Trevo Sul
Anita Garibaldi
Indústria de Rações
Indústria de Fertilizantes
Indústria de Fertilizantes
Campo Belo do Sul
Loja Agropecuária - Curitibanos
Granja Floresta

José Ademir de Souza
Josieli da Silva Pereira
Juliano Fuck Kudrek
Maciel Bazzo		
Márcio José da Rocha Granemann
Oracilde Pedroso de Souza
Roberto Carlos Amaral de Oliveira
Sandro José de Avilla
Sidnei Elias Pereira
Valdir Ilha		

Indústria de Fertilizantes
Granja dos Pinheiros
Loja Agropecuária - Curitibanos
Indústria de Rações
Loja Agropecuária - Curitibanos
Indústria de Fertilizantes
Indústria de Fertilizantes
Indústria de Fertilizantes
Indústria de Fertilizantes
Supermercado

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Filial

Data

Funcionário

Filial

29/7
30/7
30/7
1/8		
1/8		
2/8		
2/8		
3/8		
4/8		
5/8		
5/8		
7/8		

Maria Salete dos Santos da Luz
Geisiel Campos dos Santos
Neiton Luiz Pasqualotto
Fábio Luiz Ceni
Maria do Carmo de Jesus
José Lucas Nunes
Neide de Fátima Silva
Edilso José de Mattos
Ilda Guzatti Zanão
Glademir Antônio Becker
Maria Luiza Guizzardi Carlesso
Elson Tavarioli

Granja dos Pinheiros
Jovem Aprendiz
Dep. Suinocultura
Loja Agropecuária Curitibanos
Anita Garibaldi
UBS - Trevo Sul
Encruzilhada
Granja Floresta
Supermercado
Comercial - Matriz
Lab. Analise de Sementes
Granja Ibicuí

8/8		
8/8		
8/8		
9/8		
10/8
10/8
10/8
10/8
10/8
11/8
11/8

Elidio Rogério de Oliveira
Nelza Cristiane Fernandes
Soni Francisco de Oliveira
Carine Piroli
Ademir Lourenço Machado
Fabio Henrique Santos Bresola
Osni Gonçalves Dias
Sarah Bif Antunes
Valdecir Valentin Vargas
Roberto Petronilio de Souza
Vanessa Pezzini Scalon

Armazém - Curitibanos
Supermercado
Granja Floresta
Aux. Escritório - Assessoria da Diretoria
Loja Agropecuária - Fraiburgo
Transporte e Logística
Granja Floresta
Granja Ibicuí
Granja Floresta
Granja Floresta
Lab. Analise de Sementes
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