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Por um trânsito
mais seguro

Campanha Maio Amarelo
sensibiliza profissionais da
Copercampos e a comunidade
Pág. 4

Ações para o benefício de
toda a comunidade
Por Luiz Carlos Chiocca – Diretor Presidente da Copercampos

Olá profissional, nesta edição do Informativo CoperAção vamos ressaltar a dedicação e o
comprometimento de toda a equipe na mudança de atitude e nova postura frente aos desafios impostos pela economia e a consequente redução de despesas em nossa cooperativa.
A Copercampos é feita de pessoas e a participação de todos é essencial para a continuidade do trabalho e crescimento da organização. Estamos recebendo muitas ideias e
já conferindo ações alinhadas aos nossos objetivos de continuar a prosperar com menores gastos operacionais. É isso que desejamos, é um diferencial para a cooperativa
e principalmente, que demonstra o comprometimento dos profissionais.
Neste mês de maio, continuamos a desenvolver ações para promover maior qualidade de vida à comunidade. A Campanha Maio Amarelo foi um sucesso e agora cabe
a todos nós, mudarmos nossas atitudes para promover um trânsito mais seguro.
Além disso, nossos projetos sociais estão envolvendo mais de 2,5 mil pessoas em
diversos municípios de Santa Catarina, e temos feito uma ampla divulgação na mídia
sobre este trabalho, além de utilizar as redes sociais da cooperativa para difundir as
informações. São ações de cidadania, de promoção ao conhecimento, que reforçam
nossa política de desenvolvimento comunitário.
A Copercampos é feita de pessoas e o nosso trabalho reflete em toda a comunidade.
O homem do campo é fundamental para nossos municípios e a cooperativa é ferramenta de ligação entre estas pessoas e o mercado externo. Precisamos continuar buscando
formas de inovar e sermos mais competitivos. Uma de nossas virtudes é superar os desafios, e somente com sua participação profissional, é que faremos uma Copercampos ainda
mais forte e com destaque no mercado.
Outro ponto importante que queremos mencionar, é a mudança da comunicação interna.
Estamos mais digitais, realizando uma divulgação das ações por meios eletrônicos. Vamos mudar este informativo e não teremos mais a versão impressa, pois assim, também reduziremos
despesas e estaremos mais ligados a tecnologia digital que tanto tem se destacado frente ao impresso. A divulgação de notícias de interesse de nossos funcionários será por correio eletrônico (e-mail),
mensagens instantâneas pelo aplicativo WhatsApp e Jornal Mural.

• Dicas

Dicas de Segurança
no Trânsito
Divulgamos nesta edição, dicas sobre segurança do
trânsito. Algumas atitudes podem ajudar a diminuir os
índices de acidentes e mortes no trânsito. Confira abaixo:
• Todos os ocupantes do veículo, adultos e crianças, devem usar o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro.
• Nos carros, crianças de até 7 anos e meio devem usar os
equipamentos de proteção adequados à idade (bebê conforto,
cadeirinhas ou assento de elevação).
• Pedestre deve sempre ser respeitado. Lembre-se: você também é pedestre.
• Dirigir embriagado reduz em até 25% o tempo de reação, aumentando o risco de acidentes. Se beber, vá de ônibus, táxi ou carona.
• Bicicleta também é veículo, portanto deve respeitar a sinalização de trânsito. Motorista,
mantenha uma distância segura de 1,5 metro ao ultrapassar ciclistas.
• Respeite os limites de velocidade. Reduza a velocidade em frente a escolar ou lugares de
grande concentração de pedestres.
• Motociclista, use sempre os equipamentos de proteção: capacete, luvas, botas e jaqueta.
• Respeite as vagas reservadas para idosos e deficientes. A gentileza melhora a convivência
no trânsito.
• Não use o celular enquanto dirige. A distração é um dos principais fatores de risco para
quem está ao volante.
• Dirigir cansado ou com sono é tão perigoso quanto dirigir alcoolizado. Pare ou descanse
antes de pegar a estrada.
• Dirija sempre guardando uma distância de SEGURANÇA do carro que vai à sua frente,
a fim de evitar colisão traseira. Lembre-se: quem bate na traseira de um carro não
tem razão nem acordo. Vai pagar as despesas do seu carro e as do outro.
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• Ari Custodio Alves
• Cargo: Operador de Máquinas de Cereais
• Filial: Armazém Brunópolis
• Tempo de empresa: 14 anos
• Natural: Campos Novos
• Casado com Juliana Gonçalves
• Filhos: 1 (Arilaine Alves)
• Time do coração: Palmeiras
• Hobby: Futebol

QUEM
SOU E
O QUE
FAÇO?

Atividades na cooperativa: Ari trabalha na unidade desde sua inauguração, em
2004. No início de suas atividades, atuava como armazenista. Após alguns anos
e buscando se especializar, Ari Alves foi promovido a Operador de Máquinas de
Secagem e Classificação de Cereais.
A Copercampos e as oportunidades: Ari acompanha o crescimento da unidade.
A ampliação e construção da loja demonstram o trabalho responsável dos profissionais e evolução do recebimento de grãos e venda de insumos. “Sempre fiz meu
trabalho, resido aqui na unidade e acredito que o relacionamento, fazer bem feito
o trabalho, são respostas para minha continuidade aqui. Faço meu trabalho com
dedicação e as oportunidades que tive me fizeram crescer aqui. Eu gosto de
trabalhar na Copercampos e pretendo trabalhar por muitos anos aqui”, afirmou.
A família: Pai de uma filha de 15 anos, Ari faz tudo pela sua família. “Eu trabalho para dar o melhor para a família, é tudo. Eu batalho, me dedico ao
trabalho por minha família”, comentou.

ATENÇÃO
O não comparecimento para exames
periódicos pode impactar no seu bolso
Por: Setor de Segurança e Medicina do Trabalho

A partir do mês de junho de 2018, devido ao E-social, solicitamos que não faltem nos dias agendados
de exame periódico para que não ultrapasse o vencimento; pois todo dia 07 de cada mês teremos que
informar no sistema; o não preenchimento implicará no pagamento do salário no mês subsequente.
Todo trabalhador deve submeter-se aos exames médicos ocupacionais, sendo estes obrigatórios na
admissão, na demissão e periodicamente.
O exame periódico é a análise clínica para avaliar se o funcionário poderá (ou não) continuar a realizar
uma determinada atividade.
As periodicidades destes exames e os exames complementares que deverão ser feitos dependem dos
riscos ocupacionais (biológicos, físicos, químicos e acidentes) aos quais os funcionários estão expostos no
ambiente de trabalho, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO
da empresa, definidos pelo Médico do Trabalho, que por sua vez os define de acordo com os riscos
identificados e descritos no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA. Cada função de um
trabalhador exige exames complementares específicos.
O Exame Periódico Ocupacional deverá ser realizado de acordo com as disposições contidas na NR – 7:
b.1) anual, quando menores de 18 (dezoito) anos e maiores de 45 (quarenta e cinco) anos de idade;
b.2) a cada dois anos, para os trabalhadores entre 18 (dezoito) anos e 45 (quarenta e cinco) anos de idade.

• Prevenção

Campanha “Maio Amarelo – Atenção Pela Vida”

Ações buscaram sensibilizar profissionais e comunidade sobre como evitar acidentes de trânsito.

A Copercampos, com apoio da Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes – CIPA e setor de Segurança e Medicina do Trabalho,
promoveram de 14 a 16 de maio, ações de sensibilização com profissionais da cooperativa na Campanha “Maio Amarelo – Atenção
Pela Vida”.
A ação buscou chamar a atenção da sociedade para o alto índice
de mortes e feridos no trânsito. Palestras e peças teatrais foram realizadas nas unidades de Campos Novos, Curitibanos e Campo Belo
do Sul, em Santa Catarina e em Barracão, no Rio Grande do Sul.
A palestra sobre “Direção Segura” contou com apoio do Sescoop/
SC e a peça teatral “Vida Sempre - a Cultura Roda nas Estradas ano VI”, foi proporcionada pela parceria com o Instituto Elizabetha
Randon.
Para envolver a comunidade na ação, a 2ª Caminhada “Maio

Amarelo – Atenção Pela Vida” aconteceu no dia 14 de maio. Os profissionais participantes percorreram as principais ruas da cidade.
Além da caminhada, duas apresentações teatrais foram promovidas
em educações de ensino. A EEB. Cel. Gasparino Zorzi e no Colégio
Auxiliadora.
Para o Diretor Presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca,
a campanha é relevante para a promoção da vida. “Somente com
sensibilização sobre os motivos dos acidentes de trânsito e como
evita-los, teremos um trânsito mais seguro. As palestras promovidos para os profissionais que atuam na cooperativa tiveram essa
finalidade. Além de buscarmos chamar a atenção da comunidade
sobre o alto índices de acidentes, mortes e feridos no trânsito, nós
desejamos contribuir com um trânsito mais harmonioso e seguro”,
comentou Chiocca.

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes SIPAT 2018 vem aí!
CIPA

CRONOGRAMA

SIPAT 2018

Encerramento

Palestra
Ansiedade cardíaca: O que é e qual o seu
impacto no tratamento das doenças cardiovasculares
Dr. Volnei De Marco - Cardiologista
Objetivo: Oportunizar aos funcionários momentos de reflexão do
conhecimento médico e tratativas de tratamentos do nosso órgão vital.

Assuntos abordados: Ansiedade cardíaca, doenças cardíacas e
tratamentos.
Duração: 1h30min

09/07/18 : Auditório da matriz às 16h com participação da fl 38 – fl 41 - fl 50
e fl 39.
10/07/18: Filial 32 (Campo Belo do Sul) às 17h com participação da fl 03 fl 10 - fl 32 - fl 63 - fl 69 e fl 70.
11/07/18: Filial 27 (Curitibanos) às 17h com participação da fl 27 – fl 42 - fl 79
- fl 76 - fl 46 - fl 52 e fl 45.

13/07

19h30min
Centro de Eventos Galpão Crioulo
Campos Novos/SC

Ingresso:
Funcionários: Gratuito.
Dependente (cadastrado no RH): R$ 10,00
Dependente (sem cadastrado no RH): R$ 25,00
Estudantes: R$ 10,00
Externo: R$ 25,00 (Venda recepção do ADM RH e no

Supermercado Copercampos Centro - Próximo a prefeitura )
*Crianças até 7 anos não pagam.

12/07/18: Filial 73 (Capinzal) às 8h participação da fl 73 e 62.
12/07/18: Filial 36 (Barracão) às 17h com participação da fl 36 – fl 48 - fl 65 fl 68 - fl 74 - fl 77 - fl 83 - fl 59 - fl 80 - fl 81 - fl 82 - fl 84 - fl 86 e fl88.
13/07/18: Filial 67 (Otacílio Costa) às 8 h com participação da fl 56 - fl 58 fl 52 e fl 45.
09, 10, 11/07/18: às 10h30min e 13/07/18 às 13h30min (Auditório da matriz)
sendo convidados a participar fl01 - fl 06 – fl 09 – fl 21 – fl 23 – fl 28 - fl 33 –
fl 34 - fl 35 – fl 40 – fl 47 – fl 51 - fl 55 - fl 57 - fl 60 - fl 61 - fl 64 - fl 66 - fl 71
– fl 72 e fl 75.

Informações sobre a venda de ingressos e fichas para
lanche no dia do Show, na recepção do administrativo
RH, com Camila:

49 3541-6096 - Ramal: 4 34 6096

SEGURANÇA DO TRABALHO

PRODUTORA DE HUMOR

• Atualização
Seminário Técnico
da Copercampos
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Evento foi voltado para
profissionais da cooperativa
e integrantes do Comitê
Tecnológico da cooperativa.
A Copercampos, por meio da Gerência Técnica e de
Insumos, juntamente com o Comitê Tecnológico, promoveu
nos dias 22 e 23 de maio, no auditório da matriz, em Campos
Novos, o Seminário Técnico de 2018, para atualização de
conhecimentos da equipe de profissionais e também de produtores
associados integrantes do comitê.
Durante os dois dias, os participantes debateram com pesquisadores,
soluções de manejo para controle de doenças, especialmente de soja, e sobre
formas de elevar a fertilidade do solo. O pesquisador e professor Dr. Carlos Alberto
Forcelini e Professor Dr. João Carlos de Moraes Sá participaram do seminário.

• Apoio
Profissionais participam da
Parada Nacional contra o
aumento dos combustíveis
Os profissionais que atuam na Copercampos se
mobilizaram e apoiaram o Movimento Nacional
do setor de Transportes contra o aumento
abusivo nos preços de combustíveis. Na
matriz da cooperativa, em Campos Novos,
os profissionais paralisaram as atividades das
15hs às 18hs do dia 24 de maio.
A decisão de apoio ao movimento iniciado pelos caminhoneiros no início da semana foi tomada pela Diretoria Executiva da Copercampos.
As altas dos combustíveis dificultam as atividades econômicas e impactam a classe
produtora, que tanto colabora para o crescimento do Brasil.
Além dos profissionais da matriz, os profissionais que atuam nas mais de 60 unidades
da cooperativa também participam das manifestações realizadas em seus municípios.

Amostradores de Sementes
são treinados
A Fundação Pró-Sementes, com apoio da Associação de
Produtores de Sementes e Mudas do Estado de Santa Catarina –
AproseSC, promoveram nos dias 22 e 23 de maio, na Associação
Atlética Copercampos – AACC, o treinamento de Formação de
Amostradores de Sementes.
Reconhecido pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento
(MAPA), o treinamento foi dirigido especialmente aos profissionais e candidatos que desejam se tornar amostradores de sementes credenciados, com relevante interesse a todos os envolvidos com o setor do agronegócio. Profissionais
que atuam nas unidades de armazenagem da cooperativa participaram do curso e
estão capacitados para executar as atividades nas próximas safras.
Na programação do treinamento, temas como o sistema de produção de sementes,
amostragem representativa, instrumentos e intensidade de amostragem, beneficiamento e armazenagem de sementes em UBS e certificação de sementes, foram abordados.
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Adão Pedro da Silva
José Fernandes Pegoraro Júnior
Alvadir de Assis
Joselaine de Chaves
Kerli Aparecida dos Santos
Oseias Martini Souza
Pedro Antunes
Jeferson Delavy
Tiago Greef
Claudio Ries
Jessica Matos Varela
Larissa Fátima Bones
Remi Conte
Sidnei Agusto da Silva
Amanda dos Santos Bonato
Ana Carla Leite
Edimilsom de Melo
Gislaine Stefanes
Jair de Oliveira
Jhordan Ceregatti Grutzmann
Braihan Venturin
Flávio Antônio Butka
Rosenilda Rodrigues
Jocenei Pereira
Luana Simionatto da Silva
Mateus Willian Batista
Suzana Gomes de Oliveira
Alison Júnior Vanin da Rosa
Antônio Cesar da Costa
Cleiton Ademir de Lima
Neuza Thomaz
Jacson da Silva Forest
Júnior Antônio Masiero
Keli Di Domenico Gonçalves
Maicon Wesley Wolkart
Paulo Antônio Zanco
Robson Adriano Barbosa dos Santos
Tiago Rossi
Rúbia Eduarda Padilha Antunes
Sueli Aparecida Mota
Claudio Eduardo dos Santos
Edinei Fernandes Oliveira de Oliveira
Ivuri de Oliveira
Juliana Aparecida Ferreira
Luciano Varela da Silva
Waldemar Francisco de Souza
Adão Carlos da Silva
Gilmar de Souza
Lucas Antônio Neres da Silva
Bruna Martendal
Edelvan Adriano da Fonseca
Fabiana Patrícia Schneider
Luciane Zastrow
Remerson Samoel Martins
Kristian Costa Andrade
Adelino da Silva Lessa
Eliandro Patrick de Lins
Marcelo de Rossi

Parabéns a todos e Felicidades para...
UBS – Trevo Sul
Recursos Humanos
Curitibanos
Supermercado – Bairro Aparecida
Supermercado – Otacílio Costa
Zortéa
UBS - Matriz
Armazém – Bairro Aparecida
Assessoria da Diretoria Executiva
Granja Ibicuí
Supermercado – Bairro Aparecida
Departamento Técnico - Matriz
Indústria de Rações
Curitibanos
Hipper Center
Supermercado – Bairro Aparecida
Granja Floresta
Hipper Center
Supermercado - Otacílio Costa
Curitibanos
Transporte
CD Lojas
Granja dos Pinheiros
Campo Belo do Sul
Assessoria da Diretoria Executiva
UBS – BR 470
Supermercado - Centro
Campo Belo do Sul
Balança e Classificação
Armazém - Matriz
Supermercado - Capinzal
Transporte
UBS – Trevo Sul
Supermercado - Centro
CD - Supermercados
Lagoa Vermelha
CD - Lojas
Barracão/RS
Hipper Center
Hipper Center
Campo Belo do Sul
Guarda-Mor
Operacional
Hipper Center
Armazém - Matriz
Armazém – Otacílio Costa
Armazém – Bairro Aparecida
Campo Belo do Sul
Armazém - Matriz
Ituporanga
Marketing
Hipper Center
Supermercado - Capinzal
Armazém – Bairro Aparecida
Armazém – Otacílio Costa
Granja - Ibicuí
Campo Belo do Sul
Supermercado - Centro

Novos Funcionários

Funcionários
08
02
01
01
06
01
01
02

Setor/Filial

Granja Santa Cecília
Sananduva - Loja
Pinhal da Serra
Cerro Negro
Granja Floresta
Transporte
Granja dos Pinheiros
Hipper Center
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Marcio Kleber Lourenço
Rita Canuto
Ana Paula Fagundes de Oliveira
Dirceu Conte Ferreira
Fabiano Santin
Joziane Maria de Oliveira Couto
Júlio Alberto Wickert
Júnior Tadeu Camargo
Sthefany Kristina Xavier
Yagor Guilherme Dias
Anderson da Silva
Danrlei dos Santos
Fábio Zanela
Jardel Zaparolli
Roseni Acácio de Souza
Alderi Tadeu Padilha
Elaine Subtil Ferreira
Reginaldo Roque Norato
Igor Corona de Matos
Janete Lopes Duarte
André Tesser Mafioleti
Bárbara Bittencourt da Silva
Marcos André Barbosa
Sergio Maciel
Welter Spiassi
Jefferson Marcos do Amaral
Juliane da Silva Lesse
Rafaela Batista
Valdelirio de Oliveira
Vanderlei de Souza
Joezer Costa
Joilson Costa Pacheco
Jussara Machado
Roberto Júnior Bedin
Rosane Matos dos Santos
João Paulo Brito da Cruz
Valcir de Oliveira
Ademirdo Borges do Prado
Andreza Cordova Silveira
Fabiana Pinheiro
Antônio Waldecir Francioni
Carolini Elen Gauer
Deoclécio Tonini
Fernando Henrique de Oliveira
Luiz Paulo Bortolini
Marcelo Muller
Neli Candido Veloso de Souza
Alexsandro Mazieiro de Souza
Diego Armando de Souza
Wagner Ferreira de Miranda
Airton Danrlei Oliveira Kobus Machado
Cintia Antunes dos Santos
Davi Padilha
Fabia Cristina Pauli
Paulo Júnior de Moraes
Dionatan Rodrigues Chaves
Leonardo Márcio Zanchett
Wesley Henrique de Souza

Transporte
Controladoria
Departamento Técnico - Matriz
Gerente Supermercados
Brunópolis
Supermercado - Centro
Diretoria Executiva
Armazém – Bairro Aparecida
Hipper Center
CD - Lojas
Armazém - Matriz
Armazém - Matriz
São José do Ouro/RS
Sananduva/RS
Transporte
Granja dos Pinheiros
Bom Retiro
Linha Gramado/RS
CD - Supermercados
Supermercado - Capinzal
Comercial
Marketing
CD - Lojas
Serviços Gerais
Supermercado - Capinzal
Armazém – Bairro Aparecida
Supermercado - Centro
Brunópolis - Loja
Armazém - Matriz
Balança e Classificação
Ituporanga
Campo Belo do Sul
Supermercado - Capinzal
Barracão/RS
Sananduva/RS
Otacílio Costa
Granja Floresta
Correia Pinto
Supermercado – Otacílio Costa
Armazém – Bairro Aparecida
Granja Ibicuí
Supermercado - Capinzal
Transporte
Indústria de Rações
Controladoria
Nova Prata/RS
Brunópolis - Loja
Armazém - Matriz
CD - Supermercados
Financeiro
Granja Santa Cecília
Supermercado – Bairro Aparecida
Armazém – Bairro Aparecida
Granja Ibicuí
Campo Belo do Sul
Granja Floresta
UBS – Trevo Sul
Ibiraiaras/RS

de 19/04 a 25/05
Funcionários

01
02
02
01
01
02
01
01

Setor/Filial

Loja – matriz
Supermercado – Centro
Supermercado – Otacílio Costa
Correia Pinto
André da Rocha
Zortéa
Armazém Bairro Aparecida
Ituporanga

• Meio Ambiente
Copercampos conquista
25º Prêmio Expressão
de Ecologia
As iniciativas e ações em prol de um meio ambiente sustentável são reconhecidos há 25 anos no Prêmio
Expressão de Ecologia, a maior premiação ambiental do
Sul e de maior longevidade no país.
Em 2018, assim como em outros anos, a Copercampos
conquista novamente o reconhecimento. Neste ano, a cooperativa inscreveu o projeto de geração de energia fotovoltaica. A Usina Solar da cooperativa inaugurada em janeiro
produz energia limpa e renovável e tem capacidade de geração
de 1Megawatt/mês, atendendo toda a necessidade de energia da
Granja dos Pinheiros, que produz suínos, e parte do consumo de
um supermercado da Copercampos, em Campos Novos/SC.
O projeto de produção de energia limpa da Copercampos integra o
seleto grupo de 29 ganhadores do prêmio em 2018. Com a participação
de 2.643 cases inscritos das principais empresas, ONGs, prefeituras e entidades da região durante os 25 anos, o Prêmio Expressão de Ecologia, criado pela Editora
Expressão em 1993, enaltece projetos com envolvimento social e preocupação sustentável nas atividades econômicas.
O prêmio tornou-se a maior premiação ambiental do país no segmento empresarial com reconhecimento do Ministério do Meio Ambiente e teve 126 projetos inscritos somente nesta edição.

• Curso
Desenvolvendo habilidades para falar em público e se comunicar melhor
A Copercampos, com apoio do Sescoop/SC, promoveu nos dias 19 e 20 de maio, o Curso de
Oratória e Comunicação, com o palestrante Renato de Oliveira. O objetivo do treinamento foi de
proporcionar aos participantes (profissionais que atuam na cooperativa e integrantes do Núcleo Feminino),
o desenvolvimento da habilidade de falar em público para o fortalecimento do processo de comunicação.
Por meio de simulações e exercícios práticos, o professor Renato de Oliveira buscou potencializar a
capacidade das pessoas em comunicar as ideias e desenvolver as habilidades necessárias para se falar em público,
superando o medo e a inibição e evitando efeitos negativos perante uma plateia.
Com técnicas de comunicação e expressão, o treinamento possibilitou novas experiências aos participantes, que vão aplicar os conceitos
em sua rotina profissional e pessoal.

• Vida saudável
Desafio Coper Fit – Saiba qual grupo perdeu mais peso neste mês
O Desafio Coper Fit continua e os profissionais estão levando a sério a reeducação alimentar.
No dia 10 de maio, houve a segunda aferição de perda de peso dos profissionais que participam do
programa.
Quem obteve melhor resultado foi o grupo Disciplina, formado pelos profissionais Reginaldo Norato,
Patrícia da Silva Lesse, Mônica Carolina Matos e Pedro Raulino de Almeida. Juntos, os quatro perderam
7kg. Juntos, os participantes do programa perderam 39kg.

• Treinamento
Profissionais participam da Integração
Os novos profissionais da Copercampos, participaram do Treinamento de
Integração, Qualidade, Processos e Segurança no mês de abril e início de maio.
Na matriz, em abril, os profissionais contratados para atuar em Campos
Novos e demais unidades de armazenagem e Supermercado de Otacílio Costa
conheceram as atividades da Copercampos, área de atuação, procedimentos,
normas, direitos e deveres a serem seguidos dentro da cooperativa, além
de cuidados com a segurança nas atividades e a prática do Programa de
Qualidade. Já os profissionais de Zortéa e de Capinzal participaram em maio
do treinamento desenvolvido na sala de reuniões do supermercado.

• Qualidade
A importância dos multiplicadores internos do Programa
de Qualidade
A participação, a interação e o aprendizado entre as pessoas é o grande legado que levamos na vida. Influenciar pessoas e encorajá-las a
desenvolver boas práticas no trabalho diário é uma oportunidade ímpar que, de forma proativa, podemos utilizá-la para o nosso crescimento
e para a evolução de todos.
Dentro das organizações o papel dos Multiplicadores de Conhecimento tem sido cada vez mais difundido, por meio da capacitação formal
ou da criação de um clima organizacional que permita um ambiente de constante desenvolvimento pessoal e aprendizado.
Na Copercampos, o Programa de Qualidade iniciou em 2009, com a implantação do Programa D-OLHO na Qualidade (5S), assim como
a formação de multiplicadores para Definições de Processos, Procedimentos, Indicadores e Auditorias. Ao longo dos anos, como em 2011
vários profissionais se tornaram multiplicadores, colaborando com a manutenção dos programas desenvolvidos pela Gestão da Qualidade na
Copercampos.
O Multiplicador dos Programas de Qualidade da Copercampos exerce papel fundamental no dia-a-dia das pessoas do seu setor ou unidade
de trabalho. É por meio dele que as pessoas são instruídas e alimentadas de informações, técnicas de gestão e do senso de busca pela melhoria contínua que os Programas de Qualidade da Copercampos preconizam.
O desejo de colaborar com a melhoria dos resultados operacionais e organizacionais, aliado à certeza de que o investimento nas pessoas
é a alavanca para o crescimento das organizações constituem o combustível do Multiplicador, que é um colaborador especial, incansável,
presente, parceiro e que, por meio dele, pessoas poderão evoluir e se desenvolver no dia-a-dia.
Ao longo do ano de 2017, percebeu-se a necessidade de revitalizar o programa de formação de novos multiplicadores, fazendo o levantamento do perfil necessário para o desempenho deste importante papel e repassando aos chefes de unidade/ setor para que indicassem as pessoas
adequadas à esta função. Os treinamentos ocorreram em janeiro e fevereiro nas cidades de Campos Novos, Barracão e Curitibanos, para
aproximadamente 110 funcionários de todas as unidades da Copercampos. Logo após os treinamentos, os Multiplicadores da Qualidade passaram a aplicar os conhecimentos adquiridos e a cooperarem entre si, visando a melhoria contínua da sua unidade e de toda a Copercampos.
Desde então, ideias fantásticas têm surgido para melhorar as unidades onde os Multiplicadores e a equipe de funcionários se engajaram nos
princípios do Programa D-OLHO.
Viva a sua rotina de Multiplicador de forma intensa e colabore diretamente para o seu crescimento e para que a Copercampos consolide um
modelo de gestão cada vez mais competitivo e atual!
A partir dos próximos CoperAção estaremos conhecendo melhor os nossos Multiplicadores da Qualidade e suas atividades dentro da
Copercampos.

Ganhador do Vale-compras de R$ 250,00
O ganhador da promoção “Sua Ideia Vale Prêmios” do mês de abril do Informativo Copercampos foi o profissional Reginaldo Norato,
Balanceiro da Unidade 48 – Linha Gramado, localizada em Barracão/RS. Reginaldo ganhou na promoção, um vale de R$ 250,00 para compras nos Supermercados Copercampos.
Reginaldo, assim como muitos profissionais da cooperativa enviaram suas ideias para eventos ou ações em comemoração aos 50 anos
da Copercampos. Se você não enviou ainda uma sugestão e tem alguma ideia, envie para o e-mail (coper50anos@copercampos.com.br).

Quer ganhar uma Camisa
da Seleção Brasileira
ou um Mascote da Copa
da Rússia?

Nome do funcionário:
Matricula:
Setor:
Unidade:
Número de WhatsApp:

Preencha o campo disponível ou envie o
número do seu WhatsApp* para o e-mail:
comunicacao@copercampos.com.br

E-mail:
Serão sorteados dois prêmios:
• Uma camisa da Seleção Brasileira;
• Um mascote de pelúcia da Copa 2018 da Rússia, o “Zabivaka”.

