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Editorial CoperAção
Por Luiz Carlos Chiocca - Diretor Presidente da Copercampos

E

stamos na reta final de mais uma safra das culturas de verão e para
2015 a expectativa da Copercampos em relação a produção das culturas de feijão, milho e soja é que permaneça na média registrada no último
ano na região de Campos Novos, onde obtivemos excelentes resultados
nas lavouras de nossos associados, com a produtividade de aproximados
40 sacos/ha de feijão, 170 sacos/ha de milho e 65 sacos/ha de soja.
Já para os meses de inverno, o foco do nosso Departamento Técnico
para a safra é a rotação de culturas na região de Campos Novos, sendo
aveia branca e preta, azevém, cevada e trigo, pois isso traz benefícios
econômicos como a redução do impacto de custos fixos, já que o cultivo
de novas opções vai utilizar a mesma estrutura de máquinas, equipamentos e pessoal estabelecida para a soja e o milho.
Destacamos ainda que no mês de maio a Copercampos através da
CIPA e do Setor de Segurança e Medicina do Trabalho, promove a campanha “Maio Amarelo: Atenção Pela Vida”. Iniciativa que contará com atividades educativas e de conscientização sobre o trânsito.
Ainda no mês de maio comemoramos uma data muito especial, o Dia das
Mães, por isso queremos parabenizar a todas as mães e em especial as
funcionárias da Copercampos que além de toda a determinação e compromisso com suas atividades na empresa, ainda encontram tempo para realizar as tarefas de casa, cuidar da família com toda a dedicação e carinho.
Aproveitamos a oportunidade e registramos também a nossa homemangem a todos os funcionários da Copercampos pela passagem do Dia
Mundial do Trabalho, celebrado no dia 1º de maio. Desde já agradecemos
imensamente a todos pela dedicação ao crescimento e à consolidação
da Copercampos. Obrigado a todos pelo profissionalismo, bom caráter e
comprometimento. Que a vida profissional de cada funcionário continue
contribuindo para o desenvolvimento da nossa cooperativa.

Maio Amarelo: campanha busca conscientização no trânsito

C

om o objetivo de chamar a atenção da sociedade para o alto
índice de mortes e feridos no trânsito, a Copercampos através da CIPA e do Setor de Segurança e Medicina do Trabalho,
promove durante o mês de maio a campanha “Maio Amarelo:
Atenção Pela Vida”.
Conforme a Engenheira de Segurança do Trabalho da
Copercampos, Vanessa Marin Kettenhuber, a iniciativa contará com atividades educativas e de conscientização sobre o trânsito. “No sábado dia
02 de maio será desenvolvida uma ação de
consientização no centro da cidade com a
distribuição de material informativo na Praça
Lauro Muller e durante o mês serão realizadas
palestras em todos os setores da cooperativa com
a distribuição de uma cartilha, além um treinamento
de direção defesiva voltado aos funcionários, com os
alunos das escolas municipais será realizado um concurso
de desenhos”, informa Vanessa.
10 regras de segurança no trânsito. Confira:
- Todos os ocupantes do veículo, adultos e crianças, devem usar
o cinto de segurança inclusive no banco traseiro.
- Crianças de até 7 anos e meio nos carros devem usar os equipa-

mentos de proteção adequada a idade (bebê conforto, cadeirinhas
ou assentos de elevação).
- Dirigir embriagado reduz em até 25% o tempo de reação, aumentando o risco de acidentes. Se beber, vá de ônibus, táxi
ou carona.
- Pedestre deve sempre ser respeitado. Lembre-se:
você também é pedestre. Dê passagem à vida!
- Bicicleta também é veículo, portanto deve respeitar a sinalização de trânsito. Motorista, mantenha uma distância segura de 1,5m ao ultrapassar ciclistas.
- Respeite os limites de velocidade. Reduza a velocidade em frente a escolas ou lugares
de grande concentração de pedestres.
- Motociclista, use sempre os equipamentos de
proteção: capacete, luvas, botas e jaquetas.
- Respeite as vagas resevadas para idosos e deficientes.
A gentileza melhora a convivência no trânsito. Respeite o ser
humano, de preferência para ambulância.
- Não use o celular enquanto dirige. A distração é um dos principais fatores de risco para quem está no volante.
- Dirigir cansado ou com sono é tão perigoso quanto dirigir alcoolizado. Pare e descanse antes de pegar a estrada.

Datas comemorativas
30 • Dia do Ferroviário

Abril
Maio

01 • Dia Mundial do Trabalho
02 • Dia do Taquígrafo
02 • Dia Nacional do Excombatente
03 • Assinatura da Ata de
Constituição do Museu de
Arte Moderna RJ (1948)
03 • Dia do Sertanejo
03 • Dia Mundial da Liberdade
de Imprensa
04 • Dia do Calculista
Estrutural
05 • Dia da Comunidade
05 • Dia do Artista Pintor
05 • Dia do Marechal Rondon
05 • Dia Nacional do
Expedicionário

06 • Dia do Cartógrafo
07 • Dia do Oftalmologista
07 • Dia do Silêncio
08 • Dia da Vitória
08 • Dia do Profissional
Marketing
08 • Dia do Artista Plástico
08 • Internacional da Cruz
Vermelha
09 • Dia da Europa
10 • Dia das Mães
10 • Dia da Cavalaria
10 • Dia do Campo
11 • Integração do Telégrafo
no Brasil
12 • Dia Mundial do
Enfermeiro

Agenda
WORKSHOP BENEFÍCIOS DAS NOVAS TECNOLOGIAS
DE RESISTÊNCIA A HERBICIDAS DIANTE DO ATUAL
CENÁRIO DE PLANTAS DANINHAS RESISTENTES - dia 22,
às 19h30min, na AACC.
CURSO GESTÃO DE PROCESSOS - dias 22 e 23, em
Florianópolis. Participante: Roberta Sampaio. Organização
SESCOOP
REUNIÃO INTRANET - dias 23 e 29, às 13h30min, na sala de
reuniões da matriz. Participantes: Claudio Hartmann, Laerte,
Mila, Alessandra, Maria Lúcia e Barão.
VISITA ALUNOS UDESC - dia 24, às 8h30min, no auditório e UBS.
SEMINÁRIO E-SOCIAL - dia 24, às 8h45min, em Porto Alegre.
Participante: Vanessa Marin Kettenhuber.
I Workshop das Cooperativas Filiadas Aurora - dia 28, às 9
horas, Sala de Reuniões da Presidência da Aurora, Chapecó.
Participantes Maria Lucia Pauli e Bárbara Bittencourt da Silva.
REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - dia 28, às
18h30min, na sala de reuniões da matriz.
REUNIÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS/PRODUTORES DE
ALHO - dia 28, às 19h30min, na AACC, em Curitibanos.
REUNIÃO PRODUTORES DE CEVADA - dia 29, às 19h30min,
em Barracão.

Quem sou e o que faço?
Nome: Adriane Hilger
Estado Civil: Casada
Time do Coração: Seleção brasileira
Natural: Arabutã/ Concórdia
Função: Chefe de Loja
Filial: Supermercado - Centro
Tempo de trabalho na Copercampos: quatro anos
Próximo passo: “Seguir atuando na Copercampos e contribuir para
que a cooperativa cresça e se desenvolva ainda mais”.
A Copercampos: “A Copercampos é uma cooperativa que valoriza
seus funcionários, oferece oportunidades de crescimento profissional. Acredito que a união e compromisso que as equipes de trabalho
tem, também são muito importantes para garantir resultados positivos nas atividades”.

VISITA FACC AGRONOMIA DE CONCÓRDIA - dia 30, às 9h,
no auditório.

Diretoria da AACC promove jantar
alusivo ao Dia das Mães

A

diretoria da Associação Atlética da Copercampos (AACC) estará
promovendo no sábado dia 09 de maio, um jantar alusivo ao Dia
das Mães, celebrado no domingo dia 10. O evento está programado para
as 20h na sede da associação.
O jantar contará com um saboroso e variado buffet, música ao vivo e
sorteio de brindes para as mães.
Local: AACC
Data: 09 de maio 2015
Horário: 20h
Ingressos: Adulto: R$ 23,00 - Crianças de 06 a 12 anos: R$ 12,00 Crianças de 0 a 5 anos não pagam.

Treinamento de Integração, Qualidade, Processos e Segurança

C

om ampliações e constante crescimento em suas áreas de atuação, a Copercampos investe em treinamentos para que o quadro funcional esteja preparado e capacitado para acompanhar estas
mudanças e o crescimento. E para auxiliar aos novos funcionários, foi
realizado no dia 16 de abril, o Treinamento de Integração, onde foram
apresentados temas ligados a qualidade, segurança, processos e
normas que devem ser seguidos para que cada funcionário possa ter
sucesso na realização de suas respectivas atividades. O treinamento
foi realizado no auditório da Matriz e contou com a participação de 20
funcionários de diversas unidades.
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Encontros discutem características
e manejo de pastagens

Safra 2014/2015: Colheita da soja
entra na reta final

F

O

uncionários das Lojas Agropecuárias da Copercampos participaram entre os dias 18 de março e 02 de abril, de encontros
com o Assessor Comercial e Engenheiro Agrônomo da cooperativa,
Carlos Alberto Dall Oglio, sobre manejo de pastagens e características de cultivares.
Durante as reuniões, foram repassadas informações sobre os cultivares oferecidos para o melhor desempenho das variedades de pastagens adaptadas em cada região, além das novas opções em sementes
que são disponibilizadas pela Copercampos.
“Foram apresentados também os resultados do manejo das 38 pastagens apresentadas no Campo Demonstrativo e as demonstrações
do manejo de diferentes espécies” enfatizou Carlos Alberto Dall Oglio.
Participaram das reuniões 70 funcionários das Lojas Agropecuárias
Copercampos das filias de Campos Novos, Anita Garibaldi, Campo
Belo do Sul, Curitibanos, Correia Pinto, Barracão, São José do Ouro,
Brunópolis, Otacílio Costa, Ituporanga, Bom Retiro, Lebon Régis e
Fraiburgo.

s produtores associados da Copercampos colheram até o
início da manhã de segunda-feira (27) 4,4 milhões de sacos
de soja, o que corresponde 96,3% da produção, a informação é do
Departamento Operacional da cooperativa. A previsão é que a safra
de soja encerre nos próximos dias.
Já a colheita do produção de milho registrava mais dois milhões de
sacos, 87,5% da produção total.
De acordo com informações do Departamento Técnico da
Copercampos, a média de produtividade registrada é de aproximados 170 sacos/ha de milho e 65 sacos/ha de soja.

Novos valores para aluguel da AACC
Supermercados Copercampos
receberam prêmio de reconhecimento

O

s Supermercados Copercampos, lojas de Campos Novos, receberam no início do mês de abril o certificado de reconhecimento do Instituto Globo Sul Pesquisas, como primeiro lugar em
Supermercados no segmento “Atendimento e Qualidade”. A pesquisa
de opinião pública ocorreu entre os dias 16 e 20 do último mês de
março e ouviu mais de 350 pessoas.
De acordo com o chefe do Supermercado Copercampos - Centro
- Élcio Antônio Boff, o prêmio comprova o comprometimento da cooperativa com seus clientes e colaboradores. “Gostaria de agradecer
aos nossos clientes e funcionários da Copercampos e destacar que
esse prêmio comprova que a cooperativa acredita e investe no desenvolvimento de pessoas, sempre buscando oferecer um atendimento
diferenciado, com produtos de garantia e qualidade. Essa conquista
também é resultado da dedicação e comprometimento dos colaboradores dos Supermercados Copercampos”, destaca Élcio.

P

or decisão da Diretoria da Associação Atlética Copercampos e
da Diretoria da Copercampos, foram estipulados novos valores
para o aluguel da Sede Social e Quiosque da AACC conforme abaixo:
Sócios da AACC:
Sede Social: R$ 50,00
Quiosque: R$ 30,00
Sócios da Copercampos e Empresas Parceiras:
Sede Social: 50% do Salário Mínimo - R$ 394,00
Quiosque: 20% do Salário Mínimo - R$ 157,00
Terceiros:
Sede Social: Um Salário Mínimo
Quiosque: 50% Salário Mínimo
Toda bebida consumida deverá obrigatoriamente ser adquirida na
Associação Atlética Copercampos, sendo proibido trazer bebida de
fornecedores externos.

Neste dia 1º de maio homenageamos
você, trabalhador que com seu empenho e
dedicação colabora com o desenvolvimento
e à consolidação da Copercampos!
Uma homenagem da Copercampos
a todos os funcionários.
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Clima frio deve aumentar o consumo de carne suína

A

pesar de quedas observadas no mercado de suínos vivos, produzidos por integrados da Copercampos para os frigoríficos, a
expectativa do Departamento de Suinocultura da cooperativa, é que
essa realidade comece a mudar com a chegada dos meses mais frios
do ano. “O inverno tradicionalmente é o período em que o consumo
de carne suína aumenta. Os cortes são usados principalmente para o
preparo de pratos quentes, como a feijoada, por exemplo”, ressalta o
médico veterinário e Coordenador do Departamento de Suinocultura
da Copercampos, Marciano Marttello.
Conforme Marciano Marttello, a atual queda na procura de suínos se
dá por questões voltadas ao consumo e consequentemente aumentando o peso dos suínos vivos no campo e com isso aumentando a ofer-

Equipe da Copercampos ficou campeã do
Campeonato Estadual de Bolão da Melhor Idade

A

equipe de Bolão da Copercampos ficou campeã do Campeonato
Estadual de Bolão da Melhor Idade realizado em Campos Novos
dias 14 e 15 de março na Associação Atlética Copercampos (AACC).
A Equipe garantiu vaga no Campeonato Brasileiro que será realizado 30
de abril a 03 de maio no município de Ijuí - RS

ta de suínos para a indústria. “No
atacado, é constante a dificuldade
nas vendas de carcaça. Os compradores postergam seus pedidos, adquirindo somente o necessário para
consumo mais imediato, a fim de
não acumularem estoque”, ressalta.
De acordo com o médico veterinário e Coordenador do Departamento
de Suinocultura da Copercampos, Marciano Marttello o tempo frio, o
provável fim do embargo e o aquecimento das exportações também
devem colaborar para que o preço volte a subir para o produtor.

Mãe: o amor mais
bonito que existe.
Um Feliz Dia das Mães
para todas vocês que fazem desse
amor o mais belo de todos.
Uma homenagem da
Diretoria Copercampos.

Novos funcionários de 02 a 24 de abril de 2015
Funcionários

Setor/Filial

01		
01		
01		
02		
03		
01		
04		
04		

Funcionários

Armazém - Brunópolis
Armazém - Campo Belo do Sul
Armazém - Coxilha Rica
Armazém - Curitibanos
Armazém - Otacílio Costa
Armazém - Trevo Sul
UBS - Bairro Aparecida
UBS - Matriz

01		
01		
03		
01		
01		
01		
01		

Setor/Filial
Supermercado - Otacílio Costa
Supermercado - Bairro Aparecida
Supermercado - Centro
Granja Floresta
Granja Ibicuí
Indústria de Rações
Laboratório de Sementes

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

01/05
02/05
02/05
02/05
02/05
02/05
03/05
03/05
03/05
04/05
04/05
04/05
05/05
05/05
05/05
06/05
06/05

Funcionário

Alceu Antônio Cassaniga
Clarice Savaris
Eduardo Santos da Silva
Gabriel Ávila Prestes
Paulo Sergio Nunes
Sergio de Souza Jaques
Aloir Moreira da Silva
Joares Cordeiro Paz
Mateus de Andrade de Souza
Alisson Gabriel de Oliveira
Fabrício dos Santos Scapini
Moacir Antônio Jung
Cleiton Luiz Possera
Vilmar Alves dos Santos
Volnei Pinheiro
Ataíde André Rychwicki
Ibramar Antônio Berlanda

Setor/Filial

UBS - Bairro Aparecida
Secretaria Diretoria
Granja Floresta
Armazém - Correia Pinto
UBS - Matriz
UBS - Bairro Aparecida
UBS - Matriz
UBS - Matriz
Armazém - Otacílio Costa
UBS - Bairro Aparecida
Armazém Curitibanos
Coordenação Supermercados
Financeiro
UBS - Matriz
Armazém - Feijão
UBS - Matriz
Supermercado - Centro

Data

06/05
07/05
07/05
08/05
08/05
08/05
09/05
09/05
09/05
10/05
10/05
11/05
12/05
12/05
13/05
13/05

Funcionário

Marcelo Leal Nunes
José Batista
José Rizieri Brustolin
Adelar Thibes Scheleder
Ilso Corrêa Borges
Waldecir Octavio Cavichon
Felipe Sandri da Silva
Roselaine Rodrigues
Suzane Valter
Radamés Inácio Diehl
Rochelli Aparecida Correa
Zeli Ribas
Barbara Cristina Machado
David de Souza
Carlos Alberto Dalloglio
Patrick Delfes

Setor/Filial

Transporte e Logística
Centro de Distribuição
Granja dos Pinheiros
Granja Floresta
Loja Agropecuária - Barracão
Granja Ibicuí
Laboratório de Sementes
Armazém - Lebon Régis
Armazém - Lebon Régis
Manutenção - Matriz
Posto de Combustíveis
Granja Ibicuí
Escritório Administrativo
Granja Floresta
Setor Técnico e Insumos
Armazém - Trevo Sul
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