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Funcionários elegem
nova diretoria da AACC

N

a segunda-feira, 28 de junho, os funcionários da Copercampos
participaram da votação para escolha da diretoria da Associação Atlética Copercampos (AACC). A urna percorreu todos os setores da Copercampos e os funcionários exerceram a sua democracia
cooperativista e elegeram a única chapa que concorreu a eleição.
Para a gestão 2010/2011 da associação, o Presidente da AACC
Nelson Carafa (Nelsinho), foi reeleito e terá novos membros nesta diretoria que irá administrar a associação. Nesta eleição, 386
funcionários votaram, e Nelsinho teve 348 votos válidos, cinco
votos foram em branco e 33 votaram no “Não”.
A diretoria da AACC irá realizar Assembléia Geral Ordinária,
nesta quinta-feira 01 de julho, às 19h30min, para apresentação de relatório da gestão 2009/2010 e posse da Diretoria gestão 2010/2011.

A nova diretoria da AACC é a seguinte:
Presidente: Nelson Carafa
Vice-Presidente: Dirceu José Kaiper
1º Tesoureiro: Adriano Redante
2º Tesoureiro: Sander Leonardo Martendal
1º Secretária: Maristela Vezaro
2º Secretária: Luciane Maria Batista Antunes
Diretoria Social: Luci Paula Camargo, Jucélia Ribeiro, Vithor
Hugo Brogliato, Fernando Fogaça, Marcelo Fidencio Cavichon,
Sandra Perdoncini e Daniel Migliori Neves da Fontoura.
Diretoria Esportiva: Derli Rodrigo Ribeiro, Ilceu Luiz Machado,
Antônio Vanderlei De Oliveira, Adriano Bevilaqua, Elson Tavarioli,
Celso Gheller Junior e Claiton Da Silva Matos.
Conselho Fiscal: José Pinto, Moacir Antonio Jung, Edson Boff,
Antônio César da Costa, José Marcos Murer, Jairo Palavro e
Antonio Jucemir Paganini.

Quem sou e o que faço?

Marciano Martello - Médico Veterinário

G

aúcho de São João da Urtiga, em 2003, Marciano Martello,
solteiro, 30 anos de idade, iniciou sua carreira na Copercampos. Ainda cursando Medicina Veterinária na Universidade de Passo
Fundo (UPF), Marciano optou por realizar o estágio na cooperativa,
na área de suinocultura.
Segundo o médico veterinário, a opção em vir para Santa Catarina
foi motivada devido a tecnificação da atividade da suinocultura e
também pelo potencial da Copercampos na área. “Optei por vir rea-

No espírito da
Copa do Mundo!

lizar estágio aqui pelo conceito da Copercampos e seu desenvolvimento no agronegócio”, comenta.
Em toda sua vida, Marciano esteve em contato com atividades rurais. Seu pai é produtor rural e trabalhou por muitos anos com criação de bovinos e suinocultura e daí surgiu o gosto pela atividade.
Após a conquista do diploma de Médico Veterinário, Marciano
conquistou seu primeiro emprego e iniciou suas atividades na Copercampos. Hoje, Marciano realiza atendimentos aos integrados
da suinocultura, e também atua na comercialização de suínos junto às empresas.
Há sete anos na cooperativa, Marciano afirma que é preciso encontrar formas de superar as dificuldades. “A Copercampos, diante das
dificuldades do mercado de suínos, conquistou novos clientes para
escoar sua produção e esse foi um trabalho de todos do departamento de suinocultura. É um trabalho em conjunto de união cooperativista e estamos agora conquistando resultados, pois o mercado
reagiu e estamos trabalhando com vários novos clientes”, finaliza.

Seminário de Padronização
reúne funcionários

N

o dia 29 de junho, funcionários da Copercampos que participam do Programa Gestão da Qualidade estiveram reunidos no
2º Seminário da Padronização.
No evento que apresentou modelos corretos de se realizar procedimentos operacionais e também a importância do trabalho de qualidade na Copercampos.

Treinamento
Funcionários da filial 23 - Loja Agropecuária de Campos Novos usam capacetes
com as cores do Brasil. Patriotismo e fidelidade pelo Brasil estão sendo conferidos
em diferentes setores da Copercampos.

Festa dos funcionários:
Confirme sua presença

N

o dia 18 de julho de 2010 (domingo), a partir das 11horas, você
funcionário e toda sua família são os convidados especiais para
uma grande festa de confraternização.
A tradicional festa da Copercampos será realizada no Galpão Crioulo em Campos Novos e durante esta semana, os chefes de setores
e das filiais estarão distribuindo os convites.
A confraternização será para a família, ou seja, o funcionário (a), esposa (o) e os filhos que residem na casa, ou que estejam cadastrados no RH da Copercampos como dependentes. Os solteiros
poderão levar noiva(o) ou namorado(a).
A confirmação no evento deverá ser realizada junto à pessoa que lhe
entregou o convite. Se você funcionário confirmar e não comparecer
a festa, o valor do almoço será descontado na folha de pagamento.
Muitas surpresas estão programadas para você, participe e faça a
festa com a gente.

• Treinamentos FMC Culturas Inverno - Dias 16, 17 e 18/06
- Curitiba-PR - Participantes: Marcos Schlegel e Solimar Zotti;
• Viagem Técnica - Visita a Empresa Açocril - Dia 25/06 –
Criciúma - SC - Participante: Cristian Venturin;
• Treinamento Dekalb - Dia 22/06 - Campos Novos - SC Departamento Técnico - Participantes: Eng. Agrônomos e técnicos da matriz;
• Dia de Campo Transorb R Monsanto - 28/06 – Campo Demonstrativo Copercampos - Participantes: Eng. Agrônomos e
Técnicos/matriz e produtores;
• Treinamento: Formação de Auditor Interno – Requisito
4.14 da Norma NBR 17025:2005 - Dias 28, 29 e 30 de junho
de 2010 - Eston Hotel – Chapecó - SC - Participante: Maria
Luiza Guizzardi Carlesso;
• Curso: Atendimento ao cliente - Programa de Capacitação Empresarial à distância Varejo Fácil - Período: 27/05 a
07/06 – Sebrae/SC – Florianópolis – SC - Participantes: Volnei
Rogério Depiné e Denise Hellmann ;
• Curso: Técnicas de Vendas - Programa de Capacitação Empresarial a Distância Varejo Fácil - Período: 14/06 a 24/06- Sebrae/SC – Florianópolis – SC - Participante: Volnei Rogério Depiné;
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Reuniões com filiais são realizadas

F

uncionários das filiais de Rio do Sul, Barracão, Anita Garibaldi,
Campo Belo do Sul, Curitibanos, Frei Rogério, Loja Agropecuária de Campos Novos, Fraiburgo e Brunópolis, estiveram nas últimas
semanas debatendo com o setor de Transportes e Logística, Financeiro, Assessoria da Diretoria, setor Comercial, e Gerência Técnica e
Insumos soluções para o desenvolvimento da Copercampos.
Os encontros periódicos entre os chefes de unidades e os
departamentos da Copercampos são fundamentais para

que o trabalho seja realizado com qualidade. Novidades em
produtos, assim como adequações em legislações e outras
medidas a serem tomadas em conjunto foram debatidas nos
encontros. “As reuniões individualizadas debatem os problemas
e as particularidades de cada filial. Nós promovemos estes
encontros para que todos prestem um serviço de qualidade
aos clientes da Copercampos em todas as filiais”, comenta o
gerente técnico e insumos Edmilson José Enderle (Chú).

Você pretende estudar?
A Copercampos fornece benefícios de Bolsa de Estudos

P

roporcionar auxílio ao funcionário para se aperfeiçoar. Esse
é o objetivo da Copercampos, que através do setor de Treinamentos fornece benefícios de Bolsas de Estudos em uma
parceria vinculada ao Sescoop/SC e cooperativa.
Se você irá fazer um curso técnico, graduação, pós-graduação,
mestrado ou doutorado, compareça ao setor de treinamento e
faça o pedido de bolsa até o dia 09 de Julho. Após a inscrição,
o pedido é analisado pelo Comitê Gestor das Bolsas de Estudo,
retornando-se aos interessados, sobre a aprovação ou não.
São Critérios para aprovação de seu pedido:

- A solicitação da bolsa de estudos, deve estar relacionado com
as atividades da empresa ou com a função desempenhada pelo
funcionário no momento;
- Indispensável ter um ano de empresa para solicitar auxílio da
Cooperativa;
- A chefia imediata de seu setor também será consultada;
- Os procedimentos serão informados diretamente aos interessados.
Você é Bem-vindo ao Conhecimento. Mais informações com
Nelcir Carmen Locatélli - Treinamentos & Desenvolvimento - Email: rh@copercampos.com.br - Telefone: (49) 3541-6006.

Projeto Verminose inicia
na Copercampos

I

niciou nesta segunda-feira (21/06), o Projeto Verminose na Copercampos. Coordenado pela Engenheira de Segurança do Trabalho
Vanessa Marin Kettenhuber, o projeto visa sensibilizar funcionários
sobre a importância da prevenção contra vermes e parasitas.
Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), afirmam que mais
de 2 bilhões de pessoas hoje estão infectadas com algum tipo de verme ou parasita. Verminoses são doenças causadas por “bichinhos”
parecidos com minhocas e chamados vermes. Os vermes, todos
inimigos de nossa saúde, se desenvolvem no interior de nosso corpo, especialmente nos intestinos (mas podem se instalar em outros
órgãos – fígado, pulmões, cérebro). Caso não sejam combatidos, podem causar sérios problemas de saúde, e, às vezes, até a morte.
Para se prevenir é preciso lavar as mãos antes das refeições e após
usar o banheiro; Lavar em água corrente verduras, frutas e legumes
antes de comer; Beber água filtrada ou fervida; Consumir carnes cozidas ou bem passadas e tomar regularmente vermífugo.

Os comprimidos Albendazol estão sendo distribuídos aos funcionários. Porém, gestantes e mulheres que estão amamentando não
devem tomar a medicação. Mais informações com a Engenheira de
Segurança Vanessa Marin Kettenhuber, através do ramal: 6750.
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Núcleo Feminino Copercampos
distribui cestas básicas

D

urante o workshop “Casais e Filhos Felizes no Agronegócio”, realizado pela Copercampos, com apoio do Sescoop/SC, no dia 27 de maio, o Núcleo Feminino Copercampos
recebeu doações de produtos não perecíveis.
No dia 21 de junho, integrantes do Núcleo realizaram a entrega das doações para alguns funcionários da cooperativa que
estão em atividades e para outros que estão afastados por
motivos de saúde. Algumas pessoas da comunidade camponovense, assim como o Lar dos Idosos da cidade também receberam cestas básicas.
O objetivo da implantação do Núcleo Feminino Copercampos
é de contribuir com a sociedade e com o desenvolvimento do
cooperativismo. A idealização do projeto de arrecadar alimentos é mais uma ação que será desenvolvida pelas mulheres integrantes da família Copercampos, que busca sempre auxiliar
a comunidade onde está inserida.

Novos funcionários 11/06 a 28/06
Funcionário

Filial

Funcionário

Filial

Adriano Souza da Silva
Alexandre Ferreira da Silva
Claudecir Varela da Silva
Jamir Caetano da Silva
Joseane França dos Santos

Laboratório de Sementes
UBS - Trevo Sul
Granja Ibicuí
Granja Floresta
Supermercado Copercampos

Leonir Antonio dos Santos
Neudir Sebastião dos Santos
Salete Alves da Silva
Vilmar Ferreira da Luz

Armazém – Anita Garibaldi
Granja Floresta
Granja Ibicuí
Granja Floresta

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Filial

Data

Funcionário

Filial

02/07
02/07
02/07
02/07
02/07
03/07
03/07
03/07
03/07
04/07
04/07
06/07
06/07
07/07

Adair Tadeu Pereira
Antônio Rogério Corrêa
Ivonete Aparecida Fagundes Semin
Marcelino Gomes da Silva
Paulo Roberto Rucks
Everton Jean dos Santos Girardi
Juliane Gonçalves
Luiz Fernando da Silva
Mateus Ardenil Lopes Cordeiro
Clovis Kleinschmitt
Edimo Pereira Nunes
Lauro Santo Tomaz
Nelcir Carmem Locatelli
Abel Moraes

Granja Floresta
Granja dos Pinheiros
Contabilidade – Matriz
Granja dos Pinheiros
Indústria de Rações
Barracão/RS
Brunópolis
Encruzilhada
Granja Floresta
Guarda-Mor
Barracão/RS
Granja Floresta
Treinamentos – Matriz
Indústria de Rações

07/07
08/07
09/07
09/07
10/07
11/07
11/07
11/07
12/07
13/07
13/07
14/07
14/07
15/07

Alceu Rodrigues dos Santos
Carlos Gustavo de Lemos
Jucélia Ribeiro Carafa
Sandra Perdoncini
Márcio de Lima
Izaltino Alves da Silva
Vagner Francisco Zanon Luques
Vanderlei Rodrigues de Souza
Valeriano Martins de Jesus
Antônio Lindomar Fagundes
Luana Steffani Ratico
Gelson Soares da Silva
Vilson França
Sergio Ângelo Bet

Granja Floresta
Barracão/RS
Financeiro – Matriz
Supermercado
UBS – Trevo Sul
Armazém - Matriz
Supermercado
Guarda-Mor
Campo Belo do Sul
Granja Ibicuí
Supermercado
Brunópolis
Comercial – Matriz
Transporte e Logística
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