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A família Cooperfértil está há 234    

dias sem acidentes de trabalho. 

Vamos bater nosso recorde anterior 

que era de 947 dias. 

Agrishow 2016 

A AGRISHOW é uma das maiores e mais completas feiras de Tec-
nologia Agrícola do mundo, e o evento será realizado entre os dias 
25 e 29 de abril, no Polo Regional de Desenvolvimento Tecnológi-
co dos Agronegócios do Centro-Leste, em Ribeirão Preto. 
É a única feira do Brasil que conta com a presença de pequenos, 
médios e grandes fabricantes expondo. Na Agrishow é possível encontrar uma enorme variedade de 
produtos e serviços que atendem a todos os produtores rurais, não importa o tamanho da sua proprie-
dade e cultura. 

• Aumento de temperaturas torna acordo climático mais urgente 

• Agronegócio ignora crise e bate recordes 

• Sherwin-Williams compra rival 

•Código Braile 

• Campanha  de vacinação contra a gripe 2016 

• Entrega de fertilizantes no Brasil cresce 18,2%  

• Lava Jato teme que delação da Odebrecht una partidos 

• Cientistas avançam para evitar contágio do vírus da zika 

• Empresas criam chopp, cerveja, caipirinha e suco gourmet 
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Agrishow 2016 

Santos de Devoção 

02/04 - São Francisco de Paula - Marinheiros 
04/04 - Santo Isidoro de Sevilha - Internautas 
07/04 - João Batista de La Salle - Professores 
11/04 - Santa Gemma Galgani - Alquimistas 
12/04 - São Zenão de Verona -  Bebês 
19/04 - Santo Expedito - Causas urgentes 
20/04 - N. Sra. Da Saúde - Doadores de Sangue 
23/04 - São Jorge - Escoteiros 
25/04 - São Marcos - Vidraceiros 
27/04 - Santa Zita - Domésticas 
29/04 - Santa Catarina de Siena  - Consultores 

Frases Interessantes 

"Nunca deixe passar uma oportunidade por   
medo de tentar, porque a oportunidade passa e 

o medo continua" 
(Autor Desconhecido) 

“A vantagem de ter péssima memória é divertir-
se muitas vezes com as mesmas coisas boas 

como se fosse a primeira vez.” 
(Friedrich Nietzsche) 

“Insanidade é continuar fazendo sempre a mes-
ma coisa e esperar resultados diferentes.” 

(Albert Einstein) 

"O sucesso nunca é definitivo e o fracasso nunca 
é fatal. É a coragem que conta.”  

(George F. Tiltonood)  

"Dificuldades preparam pessoas comuns para 
destinos extraordinários.” 

(C.S Lewis) 

“O tempo só é ruim para quem não                 
sabe esperar.” 

(Autor Desconhecido) 

"Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar 
de ser vítima dos problemas e se tornar o autor 

da própria história.” 
(Abraham Lincoln) 

I n f o r m a t i v o  C o o p e r f é r t i l

Curiosidades Feriado 

A AGRISHOW é uma das maiores e mais completas feiras de Tec-
nologia Agrícola do mundo, e o evento será realizado entre os dias 
25 e 29 de abril, no Polo Regional de Desenvolvimento Tecnológi-
co dos Agronegócios do Centro-Leste, em Ribeirão Preto.  
É a única feira do Brasil que conta com a presença de pequenos, 
médios e grandes fabricantes expondo. Na Agrishow é possível encontrar uma enor-
me variedade de produtos e serviços que atendem a todos os produtores rurais, não 
importa o tamanho da sua propriedade e cultura. Um ambiente de atualização profissi-
onal, lançamentos, divulgação das próximas tendências do setor e onde grandes tec-
nologias são de fato demonstradas durante o evento.  
A Cooperfértil estará presente com estande montado na agrishow junto a nossa asso-
ciada Coopercitrus.  

Campanha  de vacinação contra a gripe 2016 

21/04 - Tiradentes foi um dentista, comerci-
ante, minerador, militar e ativista político 
brasileiro. Ficou conhecido como herói naci-
onal, e a data em que ele foi executado, 21 
de Abril, se transformou em feriado nacional 
em sua homenagem. 

Como já é tradição na Cooperfértil todos os anos no mês de Abril 
é contratada uma empresa especializada para aplicar em todos 
os funcionários e familiares que fizerem a adesão à VACINA 
CONTRA A GRIPE.  
Para os funcionários não haverá nenhum custo e no caso de 
optar pela aplicação em algum de seus familiares, será repassa-
do apenas o custo da Vacina que a Cooperfértil negociar.  
A gripe é uma infecção respiratória causada pelo vírus Influenza. Ela ocorre com 
maior frequência no final do outono, inverno e início da primavera. 
A vacina prepara nosso organismo para combater o vírus, com isso, os sintomas são 
mais fracos, parecidos com os de um resfriado.   
É a Cooperfértil buscando promover a saúde e a qualidade de vida de seus funcio-
nários e familiares.  

Entrega de fertilizantes no Brasil cresce 18,2%  

A entrega de fertilizantes aos produtores rurais brasileiros 
cresceu 18,2 por cento em fevereiro ante o mesmo mês do 
ano passado, para 2,17 milhões de toneladas, disse nesta ter-
ça-feira a Associação Nacional para Difusão de Adubos 
(Anda), em um relatório mensal. 
A importação de fertilizantes intermediários pelo Brasil também    
registrou alta em fevereiro, de 8,7% ante o mesmo mês de 
2015, para 1,26 milhão de toneladas. 

Lava Jato teme que delação da Odebrecht una partidos 

A planilha apreendida na Odebrecht com políticos de todos os 
partidos foi tratada como o “começo do fim” por pessoas liga-
das à Lava Jato. A operação, segundo os seus próprios gene-
rais, chega a uma bifurcação perigosa. Teme-se a união de   
todos os atingidos para dar um basta à apuração ou a “união 
dos inimigos” para sacrificar Dilma Rousseff e, com isso, entregar a cabeça para 
preservar o resto do corpo. Investigadores anteveem forte ataque especulativo so-
bre eles a partir de agora. 

Cientistas avançam para evitar contágio do vírus da zika 

Um grupo de cientistas tem avançado na pesquisa por um remédio 
que evite o contágio pelo vírus da zika. Realizado principalmente por 
norte-americanos, o estudo está em fase pré-clínica e é feito com dro-
gas já existentes, como as utilizadas para conter a malária. A meta é 
que testes clínicos sejam realizados antes dos Jogos Olímpicos de 
2016, que começam em agosto no Rio de Janeiro. 

Duas empresas viram no caldo de cana uma oportunida-
de de negócio: a Sustên, de Sorocaba, e a Garaparia & 
Hambúrguer Artesanal, de Caieiras. 
Ambas criaram bebidas como chopp, cerveja, caipirinha 
e sucos com o caldo. Depois de engarrafar o suco de 
cana e criar a marca Kanaí, em 2012, a Sustên lançou, no mês passado, o chopp e a 
cerveja Kanaíba, que também levam o suco na sua composição. 
A Garaparia montou um cardápio variado de sucos e de caipirinhas. As empresas 
não revelam os valores de investimento, faturamento e lucro. 

Empresas criam chopp, cerveja, caipirinha e suco gourmet 
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Cooperfértil Informa 

I n f o r m a t i v o  C o o p e r f é r t i l 

Um aumento recorde de temperaturas em 2016 ligado ao aquecimento global e ao fenômeno climático 
El Niño no oceano Pacífico torna mais urgente a adoção do acordo sobre o clima assinado por 195 na-
ções para diminuir as emissões de gases do efeito estufa e assim frear as mudanças climáticas. 
As temperaturas globais médias ficaram 1,35 grau Celsius acima do normal para Fevereiro, a maior alta 
de temperatura de qualquer mês levando em conta uma base de dados do período 1951-1980, de acor-
do com informações da Nasa, 
O recorde anterior fora estabelecido em Janeiro, resultante de um aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera e do El Niño, 
que libera calor a partir do Oceano Pacífico. "Acho que até os climatologistas mais radicais estão olhando isso e dizendo: 'Mas como 
é possível?'", disse David Carlson, diretor do Programa Mundial de Pesquisas Sobre o Clima da Organização Meteorológica Mundial. 
Ele enfatizou que 15 dos 16 anos mais quentes de que se tem registro aconteceram no século 21. Em Dezembro de 2015, 195 paí-
ses presentes à cúpula do clima da ONU em Paris firmaram um acordo com o objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito 
estufa a zero até 2100, abandonando os combustíveis fósseis em favor de energias mais limpas, como a eólica e a solar. 

09/04 - Ithiel Parada Junior 

01/04 - Giselle Adriana Pinto  

Aumento de temperaturas torna acordo climático mais urgente 

16/04 - José Aparecido 

Em meio à retração generalizada da economia, o campo tem sido uma exceção. Com injeção pesada de tecnologia 
em todas as etapas do processo produtivo e câmbio favorável, o agronegócio, único setor que cresceu no País em 
2015, vem conseguindo driblar os gargalos de infraestrutura e cravar sua competitividade no cenário internacional. 
Neste ano, a produção de soja, carro-chefe do agricultura brasileira, deve ultrapassar a barreira das 100 milhões de 
toneladas. 
A nova safra recorde vem apesar de irregularidades climáticas que assolaram seis Estados, incluindo os principais produtores - Mato 
Grosso e Paraná. Mesmo assim, o País deve produzir 101,2 milhões de toneladas de soja, segundo a Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab). Com esse resultado e o crescente ganho de produtividade, o Brasil, que já é o maior exportador do grão, caminha 
para ultrapassar a produção dos EUA nas próximas safras. 
A tendência é de que o Brasil supere os Estados Unidos, não sabemos se na safra 2016/17, se na 2017/18. Mas, quando passar, vai 
ultrapassar e abrir, diz André Pessôa, sócio-diretor da Agroconsult. Essa também é a expectativa do superintendente técnico da Con-
federação Nacional da Agricultura (CNA), Bruno Lucchi. Se as previsões de queda de área nos EUA e aumento no Brasil se confir-
marem, a produção brasileira deverá ficar muito próxima da dos EUA. 
Para a próxima safra, porém, existem algumas incógnitas: a oferta de crédito e a cotação do dólar. Com a queda na renda, redução 
do crédito e a instabilidade política, que reduz a confiança, há uma tendência de maiores dificuldades em 2017, diz o ex-ministro da 
Agricultura Roberto Rodrigues. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 

Agronegócio ignora crise e bate recordes 

A Sherwin-Williams fechou um acordo para a compra da concorrente Valspar por cerca de US$ 8,9 bi-
lhões. O negócio cria a maior empresa de tintas do mundo, fortalecendo as duas empresas norte-
americanas na concorrência com as rivais PPG (EUA) e AkzoNobel (Holanda). Atualmente, a Sherwin-
Williams é a terceira no ranking em receita, e a Vaslpar, a quarta.  
Pelo termos do acordo, a Sherwin-Williams pagará US$ 113 por ação da Valspar sendo que o  valor de mercado da Sherwin-Williams 
supera os US$ 26 bilhões. Em um anúncio em conjunto, as companhias afirmaram que suas linhas de tintas e revestimentos são 
altamente complementares e que o acordo resultará em reduções de custos anuais em torno de US$ 280 milhões.  
Um estimativa das receitas das duas companhias juntas para o ano passado seria de US$ 15,6 bilhões, com lucro ajustado antes de 
juros, impostos, depreciação e amortização, após a economia, de US$ 2,8 bilhões. Juntas, as empresas terão 58 mil funcionários.  
John Morikis, presidente da Sherwin-Williams, afirmou que o acordo eleva a atuação da companhia na América do Norte e a expan-
são nos mercados da Ásia e da Europa. Estima-se que o acordo esteja completo ao final do primeiro semestre do próximo ano.  

Sherwin-Williams compra rival 

23/04 - Mosart Ferreira 

Código Braile 
Foi criado por um brilhante jovem francês de nome Louis Braille. Quando tinha apenas três anos de idade, Louis 
sofreu um grave acidente na oficina de seu pai. Por fim, o jovem Braille acabou perdendo a visão dos dois olhos. 
Apesar disso, os pais de Braille decidiram mandá-lo para escola junto das outras crianças. Incapaz de enxergar e 
escrever, desenvolveu a incrível capacidade de memorizar todas as lições repassadas por seus mestres. Graças 
ao seu notório desempenho escolar, acabou conseguindo ingressar em uma instituição de ensino para cegos. Após alguns anos de 
pesquisa e com a ajuda de pessoas que acreditaram em seu trabalho Braille criou o método conhecido e utilizado até hoje. Sem dúvi-
da, o sistema Braille abriu um campo de possibilidades que irrompe com as limitações impostas pelo corpo. Mesmo sem a visão do 
mundo material, os cegos podem produzir conhecimento, realizar projetos e, principalmente, sentir o mundo à sua maneira. 
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Hora do Café! 

Momento Saúde 

Cardápio de Abril 

     Combate ao Sedentarismo  Futebol 

Para manter um peso adequado e um corpo 

saudável é essencial levantar do sofá e pra-

ticar exercícios físicos. 
Afinal de contas, o sedentarismo é causa 

indireta de inúmeros problemas cardiorrespiratórios, circulatórios e 

de outros tipos. 
No entanto, abandonar uma vida sedentária pode ser difícil no co-

meço. Por isso, aí vão algumas dicas: 
Não estabeleça metas muito exigentes! Comece aos poucos, dando 

chance para que seu corpo e sua mente se acostumem à novidade. 
Divirta-se! Cada pessoa pode gostar de um tipo de atividade. Esco-

lha a que mais te agrada e mãos à obra! 
Arrume companhia! Iniciar uma atividade nova pode ser mais fácil 

se você puder levar um cônjuge, parente ou amigo.  

Esporte mais popular do planeta, seja brincando 

com os amigos ou de forma mais séria, o futebol 

também é uma ótima forma de viver com mais   

saúde! 
Em uma hora de partida, você queima até 600 calo-

rias, auxiliando na diminuição da gordura corporal. 
A prática regular também aumenta a densidade 

óssea e auxilia no aumento da massa e da força muscular,    

enquanto melhora a flexibilidade, a coordenação e a agilidade. 
Além disso, bater uma bolinha uma ou mais vezes por semana 

estimula circulação sanguínea, melhora resistência cardiovascu-

lar e reduz o risco de diversas doenças. 
E o melhor de tudo, é um ótimo jeito de fazer amigos, aumentan-

do a socialização e minimizando o stress e a ansiedade. 

A mulher acorda o marido no meio da noite e diz, emocionada: 
- Querido, sonhei que você estava me dando um colar de- bri-

lhantes! O que será que esse sonho quer dizer? 
E ele responde, sonolento: 
- Não se preocupe, você vai ficar sabendo no dia do seu ani-

versário! 
O aniversário chega, o marido entra em casa com uma caixa 

retangular, maravilhosamente decorada, a mulher se agarra ao 

pacote, rasga o papel, abre a caixa e dentro encontra um livro 

“O Significado dos Sonhos”.  

O Significado dos Sonhos 

Havia três pessoas perdidas na ilha: um francês, um americano e 

um português. Eles acharam uma lâmpada mágica e cada um 

tinha direito a um pedido.  
O francês falou: “Estou com saudade da minha família quero vol-

tar para casa”. E PUF!  
O americano falou:  “Eu também”. PUF!  
O Português: “Estou com saudade de meus amigos vou pedir para 

eles voltarem”. E PUF!!! 

Classificados 

Um homem colocou nos classificados:  
- "Procura-se esposa". 
No dia seguinte ele recebeu centenas de cartas. Todas diziam 

a mesma coisa: 
- "Pode ficar com a minha".  

Na ilha 

No Julgamento 

Durante o julgamento, o juiz pergunta ao ladrão: 
- Como você conseguiu entrar em uma casa com cerca elétrica e 

retirar todos os bens? 
O ladrão responde: 
- Senhor Juiz, vim para ser julgado pelos meus crimes, não para 

ensinar os segredos da profissão!  


