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Editorial CoperAção
Por Clebi Renato Dias - Diretor Executivo da Copercampos
Em 2017 recebemos um excelente volume de grãos, foram 5.765.724
sacos de soja industrial, 1.425.464 sacos de soja semente e 3.881.025
sacos de milho – totalizando 11.072.213 sacos. Só temos a agradecer a
toda equipe Copercampos pelo trabalho de dar o suporte profissional
e o máximo para atender bem o dono da empresa o nosso Associado.
Em todas as atividades da cooperativa estamos sempre olhando
para uma ótica de futuro, e assim planejamos o desenvolvimento e
crescimento da Copercampos focados na qualidade das negociações, seja na área de grãos ou de todas as outras 12 atividades que
temos na nossa complexa empresa. Dizemos sempre que todo o nosso desempenho busca por resultados econômicos e financeiros ao
Associado para que a atividade agropecuária continue sendo um bom
negócio, e por consequência todos crescem juntos, e nesse aspecto
nós funcionários, não podemos reclamar pois temos sempre todo o
apoio e reconhecimento da nossa Direção.
Assim como colega de trabalho de todos vocês, peço um especial
apoio no sentido de continuarmos na busca constante de um atendimento de excelência ao nosso Associado, aos clientes e a todos os
envolvidos nas nossas atividades, para que continuemos nessa caminhada de uma empresa que está chegando aos 47 anos com sucesso
e com perspectiva de vida longa.
Nada melhor do que receber o reconhecimento de estarmos sempre atendendo bem a todos, como vários elogios que recebemos
diariamente enfatizando a educação e a presteza do funcionário da
Copercampos. Apesar de todo momento econômico e político complicado do país, não podemos nos deixar contaminar e desanimar,
mas sim demonstrar o nosso profissionalismo e o amor que temos pela nossa cooperativa, sempre atendendo a todos com muita educação e presteza. Obrigado a todos e vamos continuar a demonstrar o compromisso em atuar na Copercampos.

Campanha de desvermifugação

Por Setor de Segurança e Medicina do Trabalho
O Setor de Segurança e Medicina do Trabalho da Copercampos realizou no mês de setembro, a
Campanha de Desvermifugação. Foram entregues um comprimido por pessoa e é indicado tomar
pela manhã, não precisando ser em jejum (mulheres gestantes e lactantes não podem fazer uso do
medicamento).
Saiba um pouco mais sobre a verminose: A verminose é uma infecção intestinal provocada
por agentes específicos, conhecidos como parasitas, especialmente endoparasitas (parasitas que
habitam o interior do organismo do hospedeiro). Esta é uma doença frequente e de difícil controle
por parte dos órgãos públicos, que acomete humanos e também animais. Afeta adultos e crianças,
de todas as idades, ambos os sexos e todas as classes sociais. Suas consequências podem resultar em prejuízos à saúde do paciente, podendo levar a óbito. A contaminação ocorre de diversas
formas, mas a mais comum é por meio da ingestão de alimentos ou água contaminada ou através
da pele quando há pequenos ferimentos.
Os tipos de verminoses mais frequentes são: Ascaridíase, vulgarmente conhecida como lombriga; Teníase, chamada popularmente de solitária;
Oxiuríase; Tricuríase; Ancilostomíase, conhecida como amarelão; Outras menos frequentes: estrongiloidíase, giardíase e esquistossomose.
Os sintomas mais comumente encontrados nos casos de verminose são: cólicas abdominais, enjôo, mudança do apetite, falta de disposição,
fraqueza, diarreia, vômito, perda de peso, anemia, febre e problemas respiratórios.
A principal consequência da verminose é a desidratação, resultante da diarreia e do vômito, que ocorrem nas fases agudas da doença. O tratamento é feito com fármacos antiparasitários específicos para o parasita em questão.
A prevenção ainda é a melhor forma de proteger a saúde contra as verminoses, e pode ser feita através da adoção de medidas simples, como:
• Lavar bem as mãos sempre que usar o banheiro e também antes das refeições;
• Beber apenas água filtrada ou fervida;
• Levar bem os alimentos antes do preparo, especialmente quando foram consumidos crus;
• Andar sempre calçado;
• Comer apenas carne bem passada;
• Comer apenas em locais limpos;
• Realizar exames parasitológicos e tomar vermífugos regularmente;

Quem sou e o que faço?

O Segundo S dos 5S
Senso de Organização
Por: Gestão da Qualidade

Nome: Cristian Novazick
Cargo: Operador de Máquinas de Cereais
Filial: Armazém – Ituporanga
Tempo de empresa: 5 anos
Estado Civil: Casado com Angélica Schiestl
Filhos: Um (Isabela Schiestl)
Hobby: Pescar
Time do Coração: Corinthians
Natural: Petrolândia
Atividades: Responsável pelo recebimento de grãos (milho e soja),
nos armazéns, Cristian atua como operador de máquinas, realizando
descarregamento dos produtos e secagem.
Acompanhando evolução: Cristian ressalta o crescimento da unidade de Ituporanga, que a cada safra, melhora o recebimento de grãos.
“A Copercampos está crescendo na região por ser muito boa para o
funcionário, associado e cliente”, ressaltou.
A Copercampos: “Ela oferece muita oportunidade aos funcionários e
quando você se dedica na empresa, você se dá bem no trabalho. É
o que procuro fazer, por saber que a Copercampos é muito boa para
o funcionário”.
A família: “Minha base, faço tudo por eles e coloco minha esposa e
filha em primeiro lugar”.

Profissionais do LAS são capacitados

Curso para Analista de Sementes com foco na nova
legislação de forrageiras é realizado.
Os profissionais que atuam no Laboratório de Análises de Sementes
– LAS da Copercampos, participaram de 18 a 22 de setembro, curso de
Análise de Sementes e sobre a nova legislação de forrageiras.
O treinamento realizado por Rosinha Maria Peroni Mesquita e Marta
Xavier Guerreiro de Lemos, buscou capacitar os profissionais com exercícios práticos sobre análise de pureza, germinação e determinação de
outras sementes. Tanto na teoria como prática, Rosinha, que é auditora
fiscal aposentada do MAPA, apresentou os aspectos legais ligados a
análise de sementes; recepção, protocolo e obtenção das amostras de
trabalho; cuidados no armazenamento das amostras; análise de pureza; determinação de outras sementes por número; teste de germinação,
avaliação, cálculo, uso da tabela de tolerância e expressão dos resultados e o sistema da qualidade baseada na ISO/IEC 17025, por exemplo.

Após a aplicação do primeiro S (Senso de Utilização), onde é separado
o necessário do desnecessário, passa-se para o segundo S, o Senso de
Organização ou Senso de Ordenação. Este senso tem como lema um
lugar para cada coisa, cada coisa em seu lugar.
O objetivo da aplicação deste senso é arrumar e identificar as coisas,
para que qualquer pessoa possa localizar rapidamente o que precisa e
a visualização seja facilitada. Para isso, usamos as etiquetas e placas de
identificação no Padrão Copercampos.
O primeiro passo para aplicar este senso é definir um lugar para cada
coisa, sejam ferramentas, máquinas, documentos ou objetos pessoais,
tendo o cuidado para que seja seguida a frequência de utilização, de
modo a facilitar o uso. Depois, coloca-se os objetos em seus devidos lugares, identificando-os. O mais importante: assim que terminar de usar,
guarde imediatamente no local correto. Leva apenas alguns segundos
para guardar e evita o esquecimento do objeto no local incorreto.
Depois de organizar, guardar e identificar, verifique se realmente o
que precisava foi feito. Para isso responda as seguintes perguntas:
• Há um local determinado para cada tipo de objeto?
• Os materiais/equipamentos estão organizados e identificados?
• Os materiais quando retirados e usados são colocados no mesmo
local?
• Todos os materiais e documentos em cima das mesas ou área de
trabalho estão sendo utilizados? Há excesso de materiais nas mesas,
gavetas ou armários?
Com tudo organizado espera-se os seguintes benefícios:
• Facilidade para encontrar documentos, materiais e outros itens necessários ao trabalho
• Diminuição de compras desnecessárias
• O fim do estresse e perda de tempo por
procurar por algo e não encontrar, ou demorar
a encontrar
• Maior agilidade no trabalho
• Melhoria na comunicação interna e externa
• Melhora no aspecto visual dos ambientes
Relembrando:
Limpe sua mesa no final de cada dia e seja
seletivo sobre o que manter e o que descartar.
Não acumule! O ser humano tem a tendência
a acumular coisas desnecessárias, mas lembre-se de que o que não se
usa deve ser descartado ou ver se outra unidade não está precisando.
Arquive rapidamente os documentos, assim a sua mesa ficará mais
ordenada.
Terminou de usar? Guarde imediatamente e no lugar correto.
“Não há progresso sem mudança. E, quem não consegue mudar a si
mesmo, acaba não mudando coisa alguma. ”
(George Bernard Shaw)

Supermercado Copercampos do Bairro
Aparecida vence concurso de vitrines da
Semana Farroupilha
Durante a sessão solene da Câmara de Vereadores de Campos
Novos, alusiva à Semana Farroupilha, realizada no dia 19 de setembro, foram conhecidos os vencedores do concurso de vitrines da
Semana Farroupilha, que teve por objetivo divulgar o tradicionalismo no Município, por meio da decoração de vitrines, utilizando-se de
trajes gauchescos, usos e costumes, lendas folclóricas e aspectos
históricos da Revolução Farroupilha, além de homenagear os heróis
farroupilhas e congregar os estabelecimentos comerciais e bancários
com a programação desenvolvida no Município.
No concurso foram avaliados os seguintes critérios:
Beleza estética; coerência
com o tema proposto; clareza na mensagem a ser transmitida. O Supermercado
Copercampos do Bairro
Aparecida foi o vencedor do
concurso.
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Dicas para driblar as crises
de rinite
Para que a rinite não atrapalhe sua vida, algumas medidas simples
podem ajudar a diminuir a presença de agentes que causam alergia.
Confira:
Em casa
- Manter a casa sempre limpa e arejada é uma boa maneira de
reduzir a proliferação de ácaros, um dos principais alérgenos que
causam os indesejáveis sintomas da rinite. Nunca use vassoura,
espanador ou pano seco - eles apenas mudam as impurezas de
lugar;
- Evite tudo o que possa juntar poeira como carpetes, cortinas,
cobertores ou bichos de pelúcia, e assegure uma higienização
periódica desses itens, caso não possa se desfazer deles;
- Dê preferência a pisos lisos ou frios, que são mais fáceis de
limpar e não abrigam ácaros e outros micro-organismos;
- Se você tem animais de estimação, cuide da higiene dos
bichinhos e, se possível, mantenha os pelos dos cães ou gatos mais
curtos. O banho também é muito importante;
No quarto
- Limpe o quarto diariamente com pano úmido;
- Colchão e travesseiros devem ter enchimento de material
sintético, como poliéster;
- Substitua os cobertores de lã por edredons;
- Pelo menos uma vez por semana, deixe as portas do guardaroupa abertas por um período de uma hora, para que o ar circule
e entre claridade. Ácaros não gostam de luz e nem de ambientes
secos e limpos;
- Durma em local arejado e umedecido. Umidificadores de ar,
toalhas molhadas ou bacias com água ajudam a resolver o problema;
Com seu organismo
- Hidrate o seu corpo com muita água, sucos ou frutas que tenham
bastante líquido, como melão e melancia;
- Lave o nariz com soro fisiológico pelo menos uma vez ao dia.
Uma mucosa hidratada diminui a congestão nasal;
- Evite fumar ou ambientes com cheiro ou fumaça de cigarro;
- Evite contato com substâncias que tenham cheiro forte (tintas,
querosene e outros produtos químicos);
- Use roupas adequadas à temperatura ambiente. Evite usar
produtos que deixem odor marcante nas roupas, como amaciantes
com fragrâncias fortes.

Funcionários recebem homenagem
de empresa parceira
A parceria entre a Copercampos e a empresa Diplomata foi mais
uma vez reconhecida. No dia 08 de setembro, a cooperativa recebeu uma placa em homenagem aos 22 anos de promoção de uma
agropecuária forte e que possibilita ganhos ao homem do campo, assim como os profissionais Médicos Veterinários Luiz Osvaldo Mello e
Neiton Luiz Pasqualotto receberam homenagens por estar há 22 anos
atuando em parceria com a Diplomata na cooperativa.
A Copercampos foi representada na homenagem, pelo Diretor Vicepresidente Cláudio Hartmann, Gerente Técnico e Insumos Edmilson
Enderle, Supervisor de Lojas de Santa Catarina Adriano Bevilaqua e
do Supervisor da Loja de Campos Novos Domingos Dambroz.

Copercampos sobe 32ª posições no Anuário Época Negócios 360º
A Editora Globo publicou no mês de agosto, o Anuário Época
Negócios 360º, guia que avalia as melhores empresas do país a
partir de critérios que vão além do desempenho financeiro. Uma
análise profunda foi realizada com base também nas práticas de RH,
capacidade de inovar, responsabilidade socioambiental, visão de
futuro e governança corporativa.
A Copercampos figura na publicação na 347ª posição entre as 500
maiores empresas do Brasil, referente ao ano econômico de 2016 por
receita líquida. Em 2015, a cooperativa ocupou a 379ª posição.
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Vem aí, AACC Oktober Festival

Evento contará com seis food trucks, seis cervejarias artesanais, shows musicais, de mágica e humor.
A Associação Atlética Copercampos – AACC, juntamente com o
empresário Antônio Chiochetta do Food Park, realizam nos dias 06,
07 e 08 de outubro, no pátio da associação, em Campos Novos, o
AACC Oktober Festival.
O evento que reunirá seis food trucks com a melhor gastronomia de
rua, terá ainda seis torneiras com diferentes estilos de chopps (artesanais e pilsen), além de shows com artistas locais e regionais, shows
de humor e mágica, shows infantis e playground para as crianças.
O 1º AACC Oktober Festival têm o objetivo de proporcionar integração entre os profissionais que atuam na Copercampos, seus familiares, associados e comunidade em geral. A saborosa experiência
gastronômica disponível irá surpreender você.
Se programe e venha participar deste evento que está sendo preparado para você funcionário e à sua família.

Confira a programação:
06 de outubro (sexta-feira)
14hs – Desfile dos trucks;
18hs – Abertura oficial;
19hs: Show Acústico;
21hs: Show pop/rock;
0hs: Encerramento.

08 de outubro (domingo)
11hs – Abertura;
16hs – Show infantil;
18hs – Show acústico;
22hs – Encerramento.

07 de outubro (sábado)
11hs – Abertura;
12hs – Show acústico;
19hs – Show com banda Alemã;
22hs – Show sertanejo;
0hs – Encerramento.

Novos Funcionários de 11/09 até 22/09
Funcionários

Setor/Filial

Funcionários

Setor/Filial

Alexandre Masson
Andressa da Cruz dos Santos
Edivaldo de Conto

Supermercado - Capinzal
Supermercado – Otacílio Costa
Nova Prata/RS

Leonardo da Costa Varela
Lorem Lemos da Silva
Militino Filho Rodrigues Raniere

Fraiburgo
Supermercado – Otacílio Costa
Hipper Center

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data
28/09
28/09
28/09
28/09
28/09
28/09
28/09
29/09
29/09
29/09
29/09
29/09
30/09
30/09
30/09
30/09
01/10
01/10
02/10
02/10
03/10
03/10
03/10
03/10
03/10
04/10
04/10
04/10
05/10
05/10
05/10
05/10
06/10
06/10
06/10
06/10
06/10
06/10
07/10
07/10
07/10
08/10
08/10
08/10
08/10
08/10
09/10
09/10

Funcionário

Setor/Filial

José Adilio Hemkemaier
José Valdenir Amaral
Manoel Carlos de Souza Sobrinho
Mauricio José Oliveira Alves
Renato Antunes
Tatiane de Vargas
Valdenir Luiz Cordeiro
Aline de Morais
Camila Aparecida Zampronio Schmidt
Caroline Helena Mota
Gustavo Boff
Mauricio Ross Dalpiva
Ezequiel Hilario dos Santos
Marcelo Augusto Santos Bresola
Solange Correia Ribeiro dos Sa
Valdecir Padilha dos Santos
Elvis Simão Lorengian
Reg Leiwis Antunes de Oliveira
Carlos Eduardo Cesca
Gelho Ferreira
Carlos dos Santos
Celso de Oliveira
Elisiane Schmoegl de Souza
Francisco Correa de Quadros
Ivonir Trindade
Ana Kely de Carvalho
Nelson Cesar Cardoso dos Passos
Renan Corrent
Antônio Ivanir Vancini
Francisco de Assis Ferreira
Loreni Aparecida de Andrade
Marcos Ataliba de Oliveira
Anaide Aparecida Stefanes
Aragones de Liz Amarante
Cristian Julio Salvati
Douglas Centenaro
João Daniel de Moraes
Sabrina do Nascimento Oliveira
Eduardo Antônio Pereira da Fonseca
Kauan Reni de Souza Muniz
Taisa Paiz
Alisson Rafael Pinheiro
Davi de Oliveira
Elaer Carvalho de Matos
Rosalia de Souza Pinto
Silvana de Oliveira
Karyne Ribeiro Antunes
Sidney do Amaral

Otacílio Costa
UBS - Matriz
Departamento Técnico
Supermercado - Centro
Logística
Supermercado - Capinzal
Loja - Matriz
Supermercado – Bairro Aparecida
Loja - Caçador
Hipper Center
Jovem Aprendiz
Supermercado - Centro
Armazém Bairro Aparecida
Agroindústria
Granja dos Pinheiros
Logística
Loja - Sananduva/RS
Logística
Supermercado - Capinzal
UBS – BR 470
Armazém - Matriz
Granja Floresta
Supermercado – Otacílio Costa
Loja - Matriz
Ponte Serrada
Laboratório de Sementes
Fraiburgo
Nova Prata/RS
Ibiraiaras/RS
Armazém – Bairro Aparecida
Supermercado – Bairro Aparecida
Indústria de Rações
Controladoria
Loja – Otacílio Costa
Logística
São José do Ouro/RS
Campo Belo do Sul
Supermercado – Bairro Aparecida
Encruzilhada
Supermercado – Otacílio Costa
Loja – Sananduva/RS
Logística
Armazém - Matriz
Agroindústria
CD - Lojas
Supermercado - Centro
Marketing
UBS – BR 470

Data
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
11/10
11/10
11/10
11/10
11/10
12/10
12/10
12/10
12/10
13/10
13/10
13/10
14/10
14/10
14/10
14/10
14/10
14/10
14/10
14/10
15/10
15/10
15/10
15/10
16/10
16/10
16/10
16/10
16/10
16/10
16/10
16/10
17/10
17/10
18/10
18/10
18/10
18/10

Funcionário
Alexandre Ribeiro Lopes
Antônio Alves dos Santos
Cleiton Antunes dos Santos
Diego Felisberto de Matos
Fernando Ferreira de Lima
José Adriano Antunes
Karoline Recalcatti
Luiz Carlos Waltricke Branco
Marilete Pereira Gomes Godoy
Adão Assis dos Santos
Ana Paula Correa da Silva
Fernando de Oliveira
Marciano Martins dos Santos
Reginaldo Rodrigues de Barros
Cateline Carvalho Maximiano
Gisele Aparecida Canal de Mattia
Marcelo Fagundes da Chaga
Marcelo Luiz Capelari
Halan Jheims Antunes
Ivo Cesar Silveira
Rafael Junior Vezaro
Debora Nardino
Elizandro Luiz Graeff
Gilmara Mocelin Mendes da Silva
Ivonir José Andrades
Jozelito Morilhas Daneluz
Juliano Moreira dos Santos
Nauzir Antônio da Silva
Willian de Bastiani
Antônio Carlos das Neves
Evaldo Sergio Duarte
Laercio de Souza
Vitor Hugo Pacheco Martins
Bruna Aparecida Camargo Gomes
Dionísio Arthur Neres da Silva
Gilvana Aparecida Coito
Jean Carlos de Carvalho Pires
José Manoel Granemann Brandão
Lucas Estevão dos Santos Moraes
Vanderlei Bach
Vitor Farias
Mathieu Isemael
Murilo José Branco de Camargo
Claudio Pinto Barbosa
Fernando Roberto Miranda
Lucas Magolin Lira
Patrícia Carniel Spanholi

Setor/Filial
Sananduva/RS
Monte Carlo
Campo Belo do Sul
Financeiro
Curitibanos
Armazém – Bairro Aparecida
Hipper Center
Curitibanos
Anita Garibaldi
Controladoria
Supermercado - Centro
Armazém – Bairro Aparecida
Granja Santa Cecília
Indústria de Rações
Hipper Center
Controle/Compra de Cereais
Logística
Departamento Técnico
Supermercado – Otacílio Costa
UBS - Matriz
Cerro Negro
Laboratório de Sementes
Logística
Supermercado - Centro
Granja Floresta
Agroindústria
Supermercado – Bairro Aparecida
Supermercado - Capinzal
Ibiraiaras/RS
Logística
Logística
Otacílio Costa
Supermercado – Bairro Aparecida
Supermercado - Bairro Aparecida
Supermercado - Centro
Granja dos Pinheiros
Loja - Matriz
Guarita
Granja Santa Cecília
Granja Novo Milênio
Ituporanga
Armazém - Matriz
Assessoria Comercial
Campo Demonstrativo
Bom Retiro
Zortéa
São José do Ouro/RS
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