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Editorial CoperAção
Por Luiz Carlos Chiocca – Diretor Presidente da Copercampos
Mais um fim de ano se aproxima e em 2016 temos muito o que agradecer, pois está
sendo um ano muito produtivo, conseguimos superar nossas metas, ampliar nossa
área de atuação, sempre buscando oferecer os melhores treinamentos aos nossos
funcionários, e benefícios aos associados.
Temos que destacar também o jantar de Bonificação de Sementes da Copercampos
que foi realizado no dia 24 de novembro e distribuiu cerca de R$ 8,7 milhões. O
programa é mais um diferencial de valorização do associado e do compromisso em
produzir qualidade. O emprego de alta tecnologia aplicada no campo traz resultados
aos agricultores e também a cooperativa.
Destacamos ainda a inauguração do Supermercado Copercampos no município
de Capinzal, realizada no dia 16 de novembro. Nessa unidade que já conta com 55
funcionários foram investidos cerca de R$ 14 milhões.
Aproveitamos a oportunidade para convidar os funcionários a participarem no dia
06 de dezembro da eleição da nova diretoria da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes – CIPA –, onde os eleitos estarão orientando na prevenção de acidentes e
doenças decorrentes do trabalho, com a preservação da vida e a promoção da saúde
do trabalhador.
Para finalizar, queremos agradecer desde já ao empenho diário dos funcionários por
terem contribuído com a Copercampos e pedir a colaboração de todos para continuar
neste último mês do ano de 2016, trabalhando com dedicação para colhermos os
melhores resultados para a cooperativa.

O que é a CIPA?
Por: Lucas Siqueira – Técnico de Segurança do Trabalho
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA) é um instrumento que os trabalhadores
dispõem para tratar da prevenção de acidentes
do trabalho, das condições do ambiente e de
todos os aspectos que afetam sua saúde e
segurança.
A CIPA é regulamentada pela Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT) nos artigos 162 a
165 e pela Norma Regulamentadora 05 (NR-5),
contida na portaria 3.214 de 08.06.78 baixada
pelo Ministério do Trabalho.
A CIPA é composta de representantes do
empregador e dos empregados, o objetivo
básico da CIPA é fazer com que empregadores e
empregados trabalhem conjuntamente na tarefa

de prevenir acidentes e melhorar a qualidade
do ambiente de trabalho, de modo a tornar
compatível permanentemente o trabalho
com a preservação da vida e a promoção
da saúde do trabalhador.
A CIPA também tem por atribuição
identificar os riscos do processo de
trabalho e elaborar o mapa de risco,
com a participação do maior número de
trabalhadores e com a assessoria do
SESMT.
Por isso não deixe de votar no dia
06/12/16 para a eleição da nova CIPA seu
voto é fundamental para dar mais incentivo
aos nossos representantes.

Agenda
CURSO GRUPO TÉCNICO COPERCAMPOS – dia 12 de dezembro às 09h no Auditório Matriz Copercampos em Campos
Novos.
ELEIÇÃO DA CIPA – dia 06 de dezembro a partir das 08h em
todos os setores.

Evento de Bonificação reconheceu
compromisso dos multiplicadores de
sementes em produzir qualidade
Para retribuir a dedicação dos associados na multiplicação de sementes de trigo e de soja, foi realizado o tradicional evento de distribuição
da bonificação no dia 24 de novembro, no Salão Paroquial em Campos
Novos. Em 2016 a Copercampos através do Programa de Bonificação
de Sementes distribuiu cerca de R$ 9 milhões para 297 multiplicadores
de soja e 25 multiplicadores de trigo.
A Bonificação é um programa realizado desde 1997. É voltado aos
associados multiplicadores de sementes de soja e trigo, sendo mais um
diferencial da Copercampos na valorização do associado e do compromisso em produzir com qualidade, pois o emprego de alta tecnologia aplicada no campo traz resultados aos agricultores e também à
Cooperativa.

Quem sou e o que faço?
Nome: Cesar Augusto Firmo
Waltrich
Estado Civil: Casado
Natural: Ituporanga
Time do coração: Flamengo
Filial: Loja Agropecuária –
Ituporanga
Função: Técnico Agrícola
Tempo de serviço: Um ano
Próximo passo: “Minha
expectativa é seguir atuando
na Copercampos. Buscar
crescimento pessoal e
profissional dentro da
cooperativa, sempre
desempenhando minhas
tarefas com foco e comprometimento com a equipe”.
A Copercampos: “Podemos destacar que a Copercampos é uma
cooperativa sólida e também reconhecida nacionalmente pela forma que
reconhece seus funcionários. Um modelo de empresa”.

5º Encontro de Mulheres
Cooperativistas

O Núcleo Feminino da Copercampos (NFC) realizou no dia 26 de
novembro na Associação Atlética em Campos Novos, o 5ª encontro
de Mulheres Cooperativistas Copercampos.
O evento contou com a presença de 130 mulheres dos núcleos de
Campo Belo do Sul, Campos Novos e Curitibanos. A atividade também marcou a última reunião do NFC em 2016.

Dicas & Toques
Evite o estresse de fim de ano
Todo ano, nesta época de festividade é comum vivenciarmos as seguintes experiências: enfrentar lojas e supermercado superlotados, ruas
invadidas por pessoas apressadas, trânsito caótico, inúmeros convites para festas de confraternização, confusões familiares a respeito da
ceia natalina e uma comilança desenfreada que acaba resultando em quilos a mais na balança.
Como resultado disso temos um elevado grau de estresse, ansiedade, pânico e depressão nas pessoas.
Confira algumas dicas para encarar melhor essa época do ano:
Mantenha a paciência: Tudo bem que contra o trânsito e a multidão nas ruas não há solução, mas o importante é procurar manter a paciência e ao sair de casa conscientizar-se de que haverá alguns transtornos, mas que eles não serão suficientes para atrapalhar o seu dia e
acabar com a sua felicidade.
Seja tolerante: Os conflitos com a família devem ser contornados com muita diplomacia e cuidado para que você não extravase nos outros o seu estresse e nervosismo. Procure ser tolerante com as diferenças de opinião e ao invés de ficar alimentado discussões, aja de forma
conciliadora, afinal não vale a pena afastar-se de alguns membros da família por teimosia e intransigência de opinião.
Cuidado com os excessos: Se mesmo assim você não conseguir resistir às tentações e achar que somente um pedaço é pouco, lembre-se
que independentemente da quantidade que você comer, a rabanada ou o panetone irão acabar e você em algum momento terá que parar de
comer. Então, porque não se deliciar com apenas uma fatia como se ela fosse a última?
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Gestão de Qualidade
Procedimentos Operacionais
Continuamente, o setor de Gestão da Qualidade vem elaborando os
Procedimentos Operacionais, contando sempre com a colaboração de
cada filial envolvida. Todas as atividades de cada setor/departamento
que são descritas, tornam-se mais ágeis e efetivas as suas realizações,
fazendo com que a filial alcance suas metas com mais facilidade,
auxiliando os novos funcionários, saídas em períodos de férias, em
casos de promoções e demais situações.
No dia 22 de novembro foram entregues e apresentados os
Procedimentos Operacionais na filial 71 BR-470.

5s

5S nas unidades

Mensalmente são realizados treinamentos nas unidades sobre “5S,
Procedimentos Operacionais, Cronogramas de Limpeza, Atividades da
Qualidade”. Nos treinamentos as unidades recebem informações detalhadas sobre o programa D-Olho na Qualidade, e demais temas abordados, as unidades são orientadas da importância da Qualidade nas
Unidades. Participaram do treinamento no dia 25 de outubro as filiais
68, 74 e 77.

Treinamento de 5s na filial 68.

Apoio:		
SESCOOP/SC

Apresentação dos Procedimentos Operacionais na filial 71.

Emoção e alegria marcaram 1ª
Mostra Cultural dos Projetos Sociais
Sucesso de público no ginásio de esportes Humberto Calgaro
em Campos Novos. A 1ª Mostra Cultural do Projeto Alegria de Viver
– Revelando Talentos – da Copercampos emocionou mais de 1.500
pessoas com apresentações especiais dos participantes dos projetos
desenvolvidos em Campos Novos, Campo Belo do Sul e Ituporanga.
O evento que foi realizado no dia 17 de novembro, contou com
apresentações das oficinas de dança, judô, sapateado, dança
invernada artística, patins, música, futsal e canto.
De acordo a coordenadora dos projetos sociais da Copercampos,
Luciane Batista Antunes, o evento superou as expectativas. “Foi um
evento maravilhoso, só temos agradecer à dedicação dos professores,
dos instrutores dos projetos aos diretores e diretoras das escolas,
todos que contribuíram para a realização do evento, onde pudemos
apresentar um pouco do trabalho que a Copercampos realiza nas
escolas”, ressalta.

Sistema Gestão da Qualidade

Supermercado Copercampos
inaugurado em Capinzal
A Copercampos inaugurou no dia 16 de novembro em Capinzal,
o segundo supermercado da rede em outro município. A solenidade
de inauguração contou com a presença de aproximadamente 500
pessoas, entre elas, diretores, gerentes e funcionários da cooperativa,
além de autoridades locais.
Com investimento aproximado de R$ 14 milhões, o novo
empreendimento da Copercampos conta com mais de 3,7 mil
m² de área construída, capacidade para 100 vagas de estacionamento,
além dos setores tradicionais de hortifrúti e açougue, possui também
área de alimentação em anexo a padaria e quatro salas comerciais
anexas disponíveis para locação. De início são 55 novos empregos.
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Todos por Dudu: Dia do Pastel
arrecadou R$ 5 mil
O Dia D do Pastel promovido pelo Supermercado
Copercampos do Bairro
Aparecida, arrecadou R$ 5
mil em prol da cirurgia de Luiz
Eduardo Bazzi, Dudu, que precisa de uma cirurgia de coluna
que terá o custo de R$ 30 mil.
A entrega do valor foi feita
no dia 16 de novembro pela fiscal de caixa do Supermercado
do Bairro Aparecida, uma das
idealizadoras da ação Janaina
Michely Horbach para Andreia

Cestas de Natal Supermercados
Copercampos
Compre suas cestas com produtos nos Supermercados Copercampos.
Os kits são atraentes pela praticidade de comprar, de apenas uma vez,
diversos produtos que são consumidos nas festas de fim de ano.
Nas lojas dos Supermercados Copercampos você encontra cestas
de Natal com composições de acordo com a sua necessidade e também você poderá escolher os produtos que deseja e montar a cesta. Um
modo simples e prático com as melhores opções para presentear.

Pertussatt, mãe do menino Dudu.
“Só temos a agradecer a Copercampos e seus funcionários pela
dedicação na realização do Dia do Pastel. Com certeza cada um ajudando um pouquinho o Dudu andará em breve”, ressalta Andreia.

Novos funcionários 11 de novembro a 24 de novembro
Funcionários

Setor/Filial

Funcionários

Setor/Filial

Braihan Venturin
Carlos Antônio de Andrade
Ederson Weber Nunes
Elsi Casagrande Manfe
Fabio Antônio Machado
Gleidson Jacobi Schaffer
Idionir Iloini Cadore
Jacson Paulo Barreta de Abreu
Lerocier Lemercier Louis
Lucas Alexandre Veronka

Logística
UBS – Matriz
Armazém – Brunópolis
Supermercado – Capinzal
UBS – Matriz
Loja – Barracão/RS
Armazém – São José do Ouro/RS
Loja – Lagoa Vermelha/ RS
UBS – Matriz
Supermercado – Capinzal

Lucas Moacir Lazaretti de Souza
Maria Goreti Moreira
Micael Fonseca Pelozato
Nathan Lunelli
Regis Marcelo Pedroso
Samoel Telles Thibes
Valdirene Aparecida Zanco
Valdoci Junior Telles Maciel
Valentim Vieira da Silva
Wellerson Felipe Eger de Lima

Armazém – Linha Gramado/ RS
Hipper Center
Armazém – Linha Gramado/ RS
Armazém – Lagoa Vermelha
UBS – Matriz
UBS – Matriz
Supermercado – Bairro Aparecida
Loja – Lagoa Vermelha/RS
Armazém – São José do Ouro/RS
CD – Supermercados

Parabéns a todos e Felicidades para...
Data

Funcionário

Setor/Filial

Data

Funcionário

Setor/Filial

01/12
01/12
01/12
01/12
01/12
01/12
01/12
02/12
02/12
02/12
03/12
03/12
04/12
04/12
04/12
04/12
05/12
05/12
05/12
05/12
06/12
06/12
06/12
06/12
07/12
07/12
08/12
08/12
08/12
08/12

Edson Boff
Eduardo Pinheiro
João Guilherme Carminatti
Maria Eduarda de Souza
Marizane Rovea Recalcatti
Nelson Antônio Vezaro
Roziane Rossetto
Antônio Adelir Ratico
Guilherme Belotto
Roberto Luiz Lopes de Andrade
Alcemir Mocelin
Aline Sabrina dos Santos
Alceu Garcia Barbosa
Cristian Rodrigo Venturin
Leonardo Francisco Cusso
Vera Lucia Lucietti
Ari Custodio Alves
Douglas Rayzer
Fernando Corrêa
Joel Marcos Fabiano
Almir Perondi
Gustavo Berlanda
Osmar Mortari Pereira
Rafael Alan Martins
João Francisco Neves
Vanusa Fagundes
Elaine Aparecida Vericimo
Joel dos Santos Souza
Luiz Fernando Caitano de Lima
Robson Neris da Silva

Logística
Armazém – Trevo Sul
Logística
Supermercado – Bairro Aparecida
Supermercado – Centro
UBS – Matriz
Armazém – Ponte Serrada
Vendas – Matriz
Supermercado – Capinzal
Indústria de Rações
Hipper Center
Loja - Campos Novos
Armazém – Curitibanos
Gestão de Qualidade
Armazém – Zortéa
Compra de Cereais
Armazém – Brunópolis
Controladoria
Logística
Armazém – Zortéa
Loja – Fraiburgo
Supermercado – Capinzal
Armazém – Campo Belo do Sul
Armazém – Otacílio Costa
Armazém – Anita Garibaldi
Assessoria Diretoria Executiva
Granja Floresta
Armazém – Brunópolis
Armazém – São José do Ouro/ RS
Indústria de Rações

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

Tiago Tonholi dos Santos
Aline de Cassia Ferreira
Dirceu José Kaiper
Edenir Luchtemberg
Elson Junior Pacheco Chaves
Eveline Infeld
Fernanda Bueno
Izadora Krutzmann
Karine Antunes de Oliveira
Maria Gabriela Klein
Micael Fonseca Pelozato
Alexandro Ribeiro de Paula
Marcelo Fidêncio Cavichon
Valentim Vieira da Silva
Ademir Patel
Ivonei Domingos Manica
Mayara Lima de Souza
Neila Marta Dutra Nunes
Paulo Cesar Marcon
Ricardo Saurin
Sergio Eduardo de Oliveira
Daniel Perdoncini
Douglas Frana
Evandro Lucio Vettori
João Irineu Mota
Lucimary Taborda Borges
Patrícia Pires da Silva
Carlinhos Caetano Zanchett
Elizeu dos Santos

Coordenador de Sementes
Granja dos Pinheiros
UBS – Matriz
Armazém – Ituporanga
Armazém – Campo Belo do Sul
Loja – Zortéa
Supermercado – Centro
Supermercado – Centro
Supermercado – Centro
Supermercado – Capinzal
Armazém – Barracão/RS
Armazém – Sananduva/ RS
CD – Supermercados
Armazém – São José do Ouro/ RS
Armazém – Brunópolis
Supermercado – Centro
Hipper Center
Recursos Humanos
UBS – Matriz
Operacional
Posto de Combustíveis
Armazém – Bom Retiro
Supermercado – Centro
Armazém – Ponte Serrada
Armazém – Cerro Negro
Supermercado – Centro
Supermercado – Capinzal
Loja – Anita Garibaldi
Armazém – Brunópolis
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