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Indústria da região de Campinas tem pior índice de demissões em 11 anos 

Estamos trabalhando há 577 dias  

sem acidentes de trabalho. 

Nosso recorde é de 611 dias sem  

acidentes com afastamento. 

Momento Saúde 

• 8 Dicas para não se deixar dominar pelos pensa-

mentos negativos 

• Diretor da Anda estima recorde de vendas de fertilizantes este ano 

• Qualidade de vida no trabalho: uma opção inteligente 

• Cresce o número de infectados por HIV no Brasil 

• Busca das empresas por crédito cai 8,6% em junho 

• Enfisema 

• Reduzir consumo diário de álcool diminui ris-

co de doença coronária  Página 4 

• Frases Interessantes 

• Santos de Devoção 

• Fique por Dentro 

Fábrica em Foco 

A indústria da região de Campinas (SP) registrou o pior mês de junho em demissões 

nos últimos 11 anos, de acordo com dados do Centro das Indústrias do Estado de São 

Paulo (CIESP). Segundo levantamento da entidade, foram 2050 dispensas no mês, 

contra 1,9 mil  em junho do ano passado, até então o segundo pior índice. A estagna-

ção da economia há um ano e meio é apontada com uma das razões para a queda do 

índice de emprego na região. O setor que mais registrou demissões no mês, segundo a 

pesquisa, foi o de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, com queda de 5,10%, se-

guido de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, com retração de 

4,01%, produtos alimentícios (-1,34%) e veículos automotores e autopeças (-1,17%). 

Página 2 

Curiosidades 

Cooperfértil Informa 

“Verifique quem foi o ganhador do mês de 

Julho/14” 
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• Creme de Proteção 

• Como Usar, Guardar e Higieni-

zar 

• Treinamento Brigada de Incên-

dio 

• Campanha Zero Acidente 
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Fabrica em Foco 
Hoje vamos falar um pouco sobre a utilização do creme de proteção. 
Finalidade: 
Proteção das mãos e membros inferiores do usuário contra a ação 
de produtos, tais como água, tolueno, xileno, n-hexano, cloreto de 
metileno, percloroetileno, tricloroetileno, água raz, gasolina, óleo mi-
neral, óleo diesel, querosene, acetona, metileticetona e thinner. 
Uso Final  
1 - Mecânico de  Manutenção de Escavo carregadeiras. 
2 - Mecânico de Manutenção Industrial. 
3 – Auxiliar de Manutenção. 

Descrição do EPI 
Creme de proteção, classificado como "especial / grupo 3" (água resistente, óleo resistente e 
pintura), composto por: óleo mineral branco usp, glicerina bidestilada, extrato de benjoin, 
copolímero pvp eicosene, álcool esterlico, álcool cetílico, álcool ceto estearílico etoxilado, 
talco, cetil estearil sulfato de sódio, ácido cítrico, metilparabeno, propril pararabeno, bht, es-
sência, água desmineralizada. ref.: creme maxi 3 
Como Usar, Guardar e Higienizar 
Antes de iniciar a jornada de trabalho, lave e seque bem as mãos e braços. 
Aplique uma camada fina e uniforme nas partes a serem protegidas. 
Em caso de excesso retire com papel absorvente ou pano limpo. 
Antes do Almoço ou lanche, lave bem as mãos e demais partes expostas com 
água e sabão neutro, ao retornar aplique novamente. 
No final da jornada lave novamente as partes com água e sabão neutro. 
Guardar o frasco com creme dentro do armário. 

Busca das empresas por crédito cai 8,6% em junho 

Campanha Zero Acidente 

Nova Conquista no ultimo dia 07 de julho, foi realizado no refeitório com a presença dos 
funcionários o sexto sorteio de 2014  referente a campanha de Acidente Zero . Após conse-
guirmos a marca de 549 dias sem acidentes de trabalho. 
Nesta  data  o sortudo que levou pra casa o premio de meio salá-
rio mínimo  (R$ 362,00) foi o Antônio Carlos Paletta, operador de 
Pá Carregadeira. 
Estamos cada vez mais perto da marca de 611 dias sem acidente 
sem afastamento . Vamos juntos na busca desse objetivo e LEM-
BRE-SE USAR EPI’S É O CAMINHO MAIS CURTO PARA SUA 
PROTEÇÃO. Parabéns ao Paletta pelo premio e a todos por mais 
esta grande conquista . 

Na comparação com junho do ano passado, houve recuo de 3,7%. 
No acumulado do primeiro semestre, houve alta de 2,2%. 
Foi registrada queda de 8,6% na busca empresarial por crédito em junho, 
aponta o Indicador Serasa Experian de Demanda das Empresas por Crédi-
to. Na comparação com junho do ano passado, houve recuo de 3,7. 
Já no acumulado do primeiro semestre, houve alta de 2,2% na procura por crédito pelas em-
presas frente mesmo período do ano passado. 
"A Copa do Mundo em junho, com a decretação de feriados em várias localidades e datas 
distintas, acabou afetando a procura das empresas por crédito no mês. Além disto, os juros 
elevados e o baixo dinamismo da economia produziram um quadro de fraco desempenho da 
busca empresarial por crédito no primeiro semestre de 2014", dizem os economistas da Sera-
sa, em nota. 
A redução ocorreu de forma mais intensa nas micro e pequenas empresas, que registraram 
recuo de 9% em junho. Nas médias empresas a queda foi de 3,6% e nas grandes empresas o 
recuo foi de 0,9%. 
No acumulado do primeiro semestre de 2014, as grandes empresas lideraram a alta, com 
expansão de 9,3% frente ao mesmo período do ano passado. 

Santos de Devoção 

03/08 - Santa Lídia - Padroeira dos Tintureiros 

10/08 - São Lourenço - Padroeiro dos Arqui-
vistas e Cozinheiros 

14/08 - Santo Arnaldo - Padroeiro dos Cerve-
jeiros 

16/08 - São Roque - Padroeiro dos Cães 

20/08 - São Bernardo de Claraval - Padroeiro 
dos Apicultores 

23/08 - Santa Rosa de Lima - Padroeira dos 
Floristas 

24/08 - Santo Ausendo de Sancy - Padroeiro 
dos Surdos 

25/08 - São Luis IX - Padroeiro dos Cabelerei-
ros 

25/08 - São Genésio - Padroeiro dos Comedi-
antes 

27/08 - Santa Monica - Padroeira das Esposas 

28/08 - Santo Agostinho - Padroeiro dos Edito-
res 

30/08 - São Fiacre - Padroeiro dos Horticulto-
res e Jardineiros 

Treinamento Brigada de Incêndio 

No último dia 30 de junho foi realizado nas dependências da Cooperfértil, o treinamento da 
Brigada de Incêndio para atender a Instrução Técnica nº 17. Na IT-17 são estabelecidas as 
condições mínimas para compor, formar, implantar, treinar e reciclar a Brigada de Incêndio 
que atua nos prédios e áreas de risco da empresa, na prevenção e no combate ao princípio 
de incêndio, abandono de área e primeiros socorros , visando em caso de sinistro, proteger 
a vida e o patrimônio, reduzir os danos ao meio ambiente, até a chegada do socorro especi-
alizado. O treinamento mostra os procedimentos básicos de emergência: 
-Como se portar em situações de emergência, isolando a área, orientando os outros funcio-

nários e prestando os primeiros socorros. 
-Prevenção e combate de incêndios – onde foi explicado como o fogo se 
inicia , como se propaga e qual tipos de equipamentos devem ser usa-
dos para cada tipo de situação. 
-Como reagir para cada tipo de situação de socorro , como hemorragias, 
ferimentos, desmaios, choque elétrico.  

Frases Interessantes 

"A prisão não são as grades, a liberdade 
não é a rua; existem homens presos na rua 
e livres na prisão. É uma questão de consci-

ência!" 

(Mahatma Gandhi ) 

“Livros não mudam o mundo. Quem muda o 
mundo são as pessoas. Os livros só mudam 

as pessoas.” 

(Mário Quintana) 

     “Do mesmo modo que a união faz a for-
ça, a discórdia leva a uma rápida derrota”. 

(Esopo) 

“Não se sinta no direito a nada que você 
não tenha lutado ou conseguido com o seu 

suor” 

(Marian W Edelman) 

“Toda grande ideia começa com um sonho”.  

(Herry Dortmund) 

“Não prepare o futuro para seu filho, prepare 
seu filho para o futuro“ 

(Autor Desconhecido) 

“Talvez você não tenha uma segunda gran-
de oportunidade de causa uma primeira boa 

impressão! 

(Autor Desconhecido) 
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Cooperfértil Informa 

8 Dicas para não se deixar dominar pelos pensamentos negativos 

Qualidade de vida no trabalho: uma opção inteligente 

O ambiente de trabalho começou a ser redesenhado de modo que a qualidade 
de vida das pessoas passou a ter o merecido destaque. As pessoas são o 
maior patrimônio das organizações e merecem desempenhar suas funções 
num ambiente onde possa ocorrer a conciliação do desenvolvimento tecnológi-
co com o desenvolvimento humano. Qualidade de 
vida no trabalho pode ser definida hoje como uma 
forma de pensamento envolvendo pessoas, traba-
lho e organização, onde se destacam: a preocupa-
ção com o bem estar do trabalhador e com a eficá-
cia organizacional e a participação dos trabalhado-
res nas decisões e problemas do trabalho. 

1 - Preste atenção em como os maus pensamentos, aqueles que geram preocupação, raiva, frustração ou mágoa, sur-
gem na sua mente. Uma ideia leva a outra e, de repente, você fica tenso e se deixa envolver por estes pensamentos.  
2 -  Quando notar esse desdobramento, corte o processo pensando imediatamente em algo que lhe traga alegria. Pode 
ser alguém que você ame, uma música, uma paisagem, um prato saboroso. Se entregue a esse prazer acrescentando 
alimentando esse pensamento com outros que lhe tragam boas sensações.  
3 -  Respire fundo e converse com sua mente, fale sobre seus planos, conte a ela como você imagina a sua vida num 
futuro próximo, pensando em tudo o que de melhor conseguir pensar para a sua vida.  
4 - Quando se sentir pra baixo, desanimado, perceba quais foram os pensamentos que te conduziram a esse estado. Descobrir quais são 
eles é o primeiro passo para evitá-los. 
5 - Aceite o passado, perdoe a si mesmo e se liberte de situações que já aconteceram e que não tem como mudar. 
6 - Pense com frequência em seus pontos fortes e nas suas conquistas. Agindo assim você eleva sua autoestima e se sente mais confiante 
diante dos desafios. 
7 - Tente controlar a ansiedade e não se preocupe com o futuro. Preocupação é algo vazio. Invista seu tempo em planejamento e ação. 
8 - Pratique exercícios físicos, mantenha uma alimentação balanceada e cuide bem do seu sono. 

O diretor-executivo da Associação Nacional para Difusão de 
Adubos (Anda), David Roquetti Filho, diz que as vendas de 
fertilizantes no país caminham para mais um recorde este 
ano. Em 2013, foram entregues ao consumidor final 31,1 
milhões de toneladas desses produtos, ante 29,5 milhões 
em 2012. O desempenho de 2013 foi considerado histórico 
para o setor em volume comercializado. 
De janeiro a maio deste ano, as vendas de adubos no país 
cresceram 8% ante os cinco primeiros meses de 2013, para 
10,295 milhões de toneladas Roquetti Filho afirma que as 
relações de troca entre fertilizantes e produtos agrícolas 
melhoraram para os produtores rurais. Os preços de adu-
bos, em reais, recuaram este ano ante igual período do ano 

passado, diz João Santucci, ana-
lista da INTL FCStone. 
Roquetti Filho acrescenta que a 
antecipação de compras de fertili-
zantes este ano para o plantio da 
safra de verão, aumentou, embo-
ra a Anda não disponha ainda de 
dados sobre esse percentual. 

Diretor da Anda estima recorde de vendas de 
fertilizantes este ano 

Dia 1 

Antônio 

Carlos 

Paletta  

Dia 6  

José das 

Graças Fer-

reira  

Dia 4 

Geraldo José 

Pereira  

Dia 8 
Fabiano 

Barbosa dos 

Santos  

Dia 15 

Aparecido 

João Locatti  

Dia 18 

João Paulo 

de Freitas  

Dia 19 

Gueida Ga-

briela Alves  

Indústria da região de Campinas tem pior índice de demissões em 11 anos 

A indústria da região de Campinas (SP) registrou o pior mês de junho em demissões nos últimos 11 anos, de acordo com dados do Centro 
das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP). Segundo levantamento da entidade, foram 2050 dispensas no mês, contra 1,9 mil  em ju-
nho do ano passado, até então o segundo pior índice. A estagnação da economia há um ano e meio é apontada com uma das razões para a 
queda do índice de emprego na região. O setor que mais registrou demissões no mês pesquisado, segundo a pesquisa, foi o de máquinas, 
aparelhos e materiais elétricos, com queda de 5,10%, seguido de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, com retração 
de 4,01%, produtos alimentícios (-1,34%) e veículos automotores e autopeças (-1,17%).A pesquisa apontou a inadimplência como um dos 
fatores responsáveis pelos piores indicadores. O diretor do CIESP - Campinas, José Nunes Filho, explicou que apesar da queda nas ven-
das, produção e lucratividade mantiveram-se equilibrados. O relatório da sondagem industrial analisa as respostas das empresas que per-
tencem à diretoria regional do CIESP Campinas relativas à produção, vendas, contratações, estoques, capacidade instalada, custos, lucrati-
vidade e investimentos. O economista Isaías Borges apontou que o número alto de demissões já era esperado, pelo fato de a economia ter 
parado de crescer há cerca de um ano e meio e, por isso, alguns setores da indústria foram afetados. “Nós já temos há pelo menos 18 me-
ses um quadro recessivo na economia. Agora começou a acontecer o que era previsto, se a economia não cresce, a produção não cresce e 
consequentemente aumenta o número de demissões”, segundo o especialista, a região de Campinas depende muito de setores de bens 

duráveis, como máquinas, aparelhos e materiais elétricos, que apresentou maior queda, e também o setor auto-
mobilístico. “O consumo desses bens duráveis, como aparelhos, máquinas, geladeira, televisão, carro, é cíclico. 
As pessoas não compram isso sempre, por isso que se uma economia depende muito desses setores, ela vai 
cair, não vai haver produção e funcionários vão ser demitidos”, explicou. 
Antes de 2014, o mês de junho que mais havia registrado mais demissões na região de Campinas foi no ano 
passado, com 1,9 mil profissionais. Em 2005, o CIESP também registrou grande queda nos índices de emprego, 
com 1,1 mil profissionais demitidos. 
Já os anos que apresentaram melhores índices na indústria foram 2010, com 2,4 mil funcionários contratados, e 
2004, que teve contratação de mil pessoas. 

Cresce o número de infectados por HIV no Brasil 

Um relatório anual divulgado em 16 de julho pela Unaids, 
a agência da ONU dedicada à luta contra a Aids, aponta 
que o Brasil enfrenta um recrudescimento da epidemia da 
doença.  O país registrou aumento de 11% do número de 
infecções por HIV de 2005 a 2013. Hoje, 0,4% da popula-
ção brasileira tem HIV. Mudanças nesse quadro, segundo 
infectologistas, são possíveis com campanhas de preven-

ção para grupos específicos, diagnóstico e tratamento precoce. Hoje, porém, 
150 mil pessoas no país não sabem que têm o vírus.  
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HORA DO CAFÉ! 

Momento Saúde 

Cardápio de Agosto 

Enfisema 
Irritação respiratória crônica em que os alvéolos 

perdem a capacidade de trocar oxigênio e dióxido 

de carbono. Os sintomas são respiração difícil e 

tosse, levando a progressiva falta de ar, podendo 

ser fatal. 

Para controlar a doença: 

- Se você fuma, abandone o cigarro; 

- Inspire pelo nariz e expire vagarosamente pela 

boca, com os lábios contraídos; 

- Descanse assim que sentir falta de ar e inale 

oxigênio suplementar sempre que necessário; 

- Estabeleça períodos de descanso ao longo do 

dia; 

- Para vestir-se, barbear-se ou aplicar maquia-

gem, sente-se; 

- Se você estiver 

acima de seu pe-

so, emagreça. 

Respirar bem, 

esse é o plano!  

Reduzir consumo diário de álcool diminui risco 
de doença coronária  

 A redução do consumo diário de álcool diminui os riscos de doença coronária, de pres-

são arterial elevada e ajuda a perder peso, mostra estudo publicado no British Medical 

Journal.  

Ao contrário dos conselhos que muitos médicos dão aos pacientes, de que um copo ou 

dois de álcool por dia é bom para o coração, a pesquisa vai em sentido oposto e diz que 

essa medida "passa da marca". 

O trabalho foi feito por pesquisadores que se basearam em 50 estudos sobre hábitos de 

consumo de bebidas alcoólicas e sua relação com a saúde em mais de 260 mil euro-

peus. Os especialistas deram atenção especial às pessoas que tinham uma variante de 

um gene chamado ADH1B e correm menos risco de alcoolismo. 

O novo estudo apurou que os indivíduos com essa variante genética bebiam 17% me-

nos por semana e tinham 78% menos probabilidade de ir bebendo ao longo do dia.  

Paralelamente, mostravam um risco 10% mais baixo de doença coronária, além de pres-

são arterial e índice de massa corporal mais baixos. 

"Esses resultados sugerem que a redução do consumo de álco-

ol, mesmo sendo o consumo diário baixo a moderado, é benéfi-

co para a saúde cardíaca", conclui o estudo. No entanto, o as-

sunto não é consensual, visto que outros especialistas têm 

alertado para o fato de que os consumidores com a variante 

genética podem ter outros fatores causadores da doença. 

Diferença entre COMPLETO e ACABADO  

Há uma diferença, sim! 

Nenhum dicionário da língua portuguesa consegue explicar adequadamente a diferença entre estas duas palavras.  

Durante uma competição linguística em Lisboa recentemente e supostamente frequentada pelos melhores do mundo, Samdar Balgobin, um 
homem da Guiana, foi o vencedor convincente e foi ovacionado por mais que 5 minutos.  

A pergunta final foi a seguinte: Como explicar a diferença entre COMPLETO e ACABADO de maneira fácil de entender? Tem gente que 
afirma que NÃO existe diferença entre COMPLETO e ACABADO. Segue a sua resposta inteligentíssima:- 

- Ao casar com a mulher certa, você está COMPLETO. Ao casar com a mulher errada você está ACABADO. E quando a mulher certa te 
flagra junto com a mulher errada, você está COMPLETAMENTE ACABADO !!  

Ele ganhou uma viagem ao redor do mundo e uma caixa de Scotch de 25 anos. 



 

10º Agronegócios COPERCANA  
 

Cooperativa Central de Fertilizantes - Cooperfértil 

Informativo Cooperfértil - Agosto 2014  

No período de 25 a 27 de Junho de 2014, participamos do 10º Agronegócios 
Copercana, evento realizado em sua nova área denominada "Centro de 
Eventos Copercana " e que recebeu mais de 3.000 visitantes de diver-
sas regiões do pais. 

Além da Cooperfértil, participaram também outros 66 expositores que tive-
ram oportunidade de apresentar seus produtos, serviços, equipamentos, má-
quinas e tecnologias voltadas à produção de cana e outras culturas como 
amendoim , milho e soja, entre eles estiveram: diretores do Sistema Coper-
cana, Canaoeste e Sicoob Cocred, autoridades, como o prefeito de Sertãozi-
nho, José Alberto Gimenez, o presidente da Câmara Municipal de Sertãozi-
nho, Rogério Magrini dos Santos, o presidente do CEISE Br, Antonio Eduar-
do Tonielo Filho e os vereadores de 

Sertãozinho: Nilton César Teixeira; Leonardo Lima Dias Meira; João Samuel 
Sanchez; Sandro Aparecido da Silva e Vilmar Donizette Rodrigues da Silva.  

O objetivo da feira é oferecer aos produtores cooperados, os principais insu-
mos agrícolas: Fertilizantes, Defensivos e Corretivos, com preços competiti-
vos e ofertando crédito com condições vantajosas de pagamento. 

Durante os 03 dias da feira, tivemos oportunidade de receber em nos-
so estande fornecedores e cooperados, interessados em conhecer e buscar 
informações de nossa linha de fertilizantes (convencional e Kimcoat), onde 
distribuímos amostras de nossos produtos com folders técnicos da Cooper-
fértil. 

Antonio Eduardo Tonielo (Presidente da Copercana e Cooperfértil) e Irineu 
Salioni Filho (Superintendente Cooperfértil), 

Da esquerda para direita: Júlio César Diehl (Fertigran) , Irineu Salioni Filho e 
Ithiel  (Cooperfértil)  Manoel Carlos Ortolan (Presidente Canaoeste) 



Informativo Cooperfértil 

 

 1º Simpósio COOPERCITRUS 

 
Cooperativa Central de Fertilizantes - Cooperfértil 

No período de 01 e 02 de Julho de 2014 , participamos do Simpósio Coopercitrus ,  realizado em Bebedouro 

na EECB - Estação Experimental de Citricultura de Bebedouro, evento que contou com a participação 
de técnicos e vendedores da Cooperativa e mais de 500 cooperados das diversas regiões de atuação da Cooper-
citrus. A seguir, a programação do simpósio : 

Dia 01 de Julho: palestras sobre Alta Tecnologia em produção de grãos : soja e milho 

Dia 02 de Julho: palestras sobre Alta Tecnologia em produção de cana-de-açúcar 

As palestras foram proferidas no período da manhã , sendo que no período da tarde a programação era direciona-
da na dinâmica de campo e visitação aos estandes dos expositores. 

Durante o evento, tivemos oportunidade de receber em nosso estande diversos cooperados que já são usuários 
dos fertilizantes Cooperfértil, da linha convencional e da tecnologia Kimcoat. 

Aproveitando a oportunidade, distribuímos também amostras de nossos produtos e folders técnicos da Cooperfér-
til. 

Da esquerda para direita: Tadeu (consultor fert. Coopercitrus), Ithiel (Gerente Comercial 
Cooperfértil, Beto Gagliardi (consultor fert. Coopercitrus) e João Gabriel (Eng. Agrônomo).  

Da esquerda para direita: Elias e Turcheto (consultores fert. Coopercitrus), Ithiel 
(Gerente Comercial Cooperfértil) e Elcio Bergemann (Gerente MKT Coopercitrus)  

Jair Guessi (Diretor Comercial Coopercitrus) e Ithiel. (Gerente Comercial 
Cooperfértil) 

Cooperados Copercitrus - Morro agudo e Ithiel (Gerente Comercial Cooper-
fértil. 



 

25 anos Cooperfértil 
Cooperativa Central de Fertilizantes - Cooperfértil 

 

“Uma parceria de sucesso que já dura 25 anos!” 

Informativo Cooperfértil - Agosto 2014  

Inicio – 1989  
A Cooperfértil-Cooperativa Central de Fertilizantes foi criada no 
dia 14 de Agosto de 1989 através da união das suas filiadas, que 
entenderam naquele momento ter a oportunidade em adquirir  
maior autonomia, qualidade e competitividade no setor. 

Foi uma decisão estratégica, dando às associadas, acesso a fer-
tilizantes de alta qualidade, a preços competitivos e no momento 
certo, além de terem uma unidade que funciona como um baliza-
dor de mercado. 

A Unidade Industrial da Cooperfértil é composta por dois arma-
zéns com capacidade estática de armazenagem para 70.000 to-
neladas de matérias primas e/ou produtos acabados, prédio da 
administração e outros anexos, que somam uma área construída 
de quase 30.000 metros quadrados. 

Os armazéns são dotados de oficina de manutenção, almoxarifa-
do, plataformas de descarga de matérias primas, diversos silos 
para granéis sólidos, 4 unidades Misturadoras com bicos dosado-
res eletrônicos Nippon exclusivo para sacos de até 50kg, sendo 

possível reverter 3 Misturadores para embalar Big-Bags (sacos com até 1000kg), 1 unidade Granuladora, que possibilita a pro-
dução e granulação de adubos simples, produção de grânulos complexos e a recuperação de matérias primas. 

Modernização da Fabrica – Abril 2010 
Acompanhando a evo-
lução tecnológica na 
área de fertilizantes, 
foram implantadas na 
área produtiva novos 
equipamentos para 
produção de fertilizan-
tes, estes novos mistu-
radores também au-
mentaram a capacida-
de produtiva com a utili-
zação de técnicas 
avançadas para apri-
morar a qualidade e 
eficiência do fertilizan-
te.  

 

Reforma do Prédio Administrativo -  Junho de 2011  
Para atender as novas necessidades foi realizada a refor-
ma na área ADM , nesta reforma foram modernizadas as 
áreas já existentes e foi efetuada a construção de nova 
área para ser usada como arquivo e sala de reuniões .        

Refeitório  -  Abril 1997  
Para melhorar a qualidade de vida  de seus funcionários a Cooperfértil em Janeiro de 1986 inau-
gura seu refeitório, com capacidade para mais de 200 refeições conta com estrutura para acomo-
dar 60 pessoas por vez. Antes as refeições eram feitas em um local terceirizado conta Zezinho 
que levava o dobro do tempo para chegar ao local e que não tinha o mesmo sabor do tempero 
caseiro de nossa cozinha, aliás, está sempre foi uma marca registrada dos nossos cozinheiros.   

Alojamento – Outubro 1997  
Outra grande obra foi a construção do Alojamento para os Caminhoneiros. O local 
abriga banheiros para homens e mulheres e local para descanso e refeições.  

Em empresa do mesmo ramo de atividade que o nosso, o caminhoneiro nem sem-
pre conta com estas comodidades como pátio/estacionamento e local de apoio.  

Vista Geral Cooperfértil - 1989 

Refeitório - 1997 

Misturador - Atual Vista Geral Cooperfértil - Atual 

Painel Misturador - Atual Kincoat- Atual 

Prédio ADM - 2011 Prédio ADM - 2014 

Alojamento - 1997 



Cooperfértil 25 Anos 

Informativo Cooperfértil 

“Gostaria de agradecer a todos os funcionários e colaboradores que trilha-
ram a historia e a consolidação dos 25 anos da Cooperfértil. 
Nossa comemoração hoje não é apenas de mais um ano de Cooperfértil, 
mas sim uma celebração de êxitos em nosso compromisso no sentido de 
crescer e dar resultados positivos, proporcionando a cada funcionário be-
nefícios que valorizam seu bem estar e sua segurança.” 
PARABENS COOPERFERTIL !!!!! 
 

25 ANOS DE SUCESSO !!!!! 
 

Irineu Salioni Filho 

Aparecido João Locatti, trabalha no setor 
de manutenção desde de 20/02/1990, quan-
do veio transferido da FEMECAP, atualmen-
te com o cargo de mecânico, é funcionário a 
24 anos, ele relembra com muito carinho 
todo este tempo de empresa, onde obteve 
grandes conquistas pessoais. Uma pessoa 
de personalidade forte mas cativante que 
tem nas amizades conquistadas nestes anos 
o seu maior orgulho. 

Cicero Domingos da Silva, saiu do es-
tado do Paraná a mais de vinte e sete 
anos para buscar o seu espaço, não se 
arrepende. Recorda que foi um dos funci-
onários que entrou na Cooperfértil sem 
ter passado pela Femecap. Se emociona 
ao lembrar dos amigos que conquistou 
nestes anos e que já não estão mais en-
tre nós. E se sente muito alegre com as 
conquistas que fez frutos deste trabalho.  

Adauto dos Santos Baeta, iní-
cio na Cooperfértil também em 
20/02/1990, transferido da FE-
MECAP, com 24 anos de casa. 
Sempre gostou de dirigir e se 
sente realizado com a função que 
exerce que a de operador de Pá 
Carregadeira onde sempre se 
esforça para realizar seu trabalho 
como muito afinco. O relaciona-
mento é seu ponto forte e fez 
grandes amigos que mantem contato dentro e fora da Empresa. 

Sebastiao dos Santos Baeta, 
entrou para empresa também 
em 20/02/1990 junto com o 
Adauto e o Locatti, pessoa sere-
na e de poucas palavras mas de 
comprometimento forte, tirou 
desses 24 anos o aprendizado 
que passou para seus filhos. 
Hoje avô de seis netinhos fala 
com muito orgulho do seu de-
sempenho e se sente realizado 
como profissional e como cidadão.         

“Me sinto honrada em fazer 
parte e ter contribuído para a 
historia da Cooperfértil, são 24 
anos de muita dedicação e 
comprometimento o qual me 
proporcionou crescimento pro-
fissional, muitas conquistas e 
realizações.” 

Parabéns COOPEFÉRTIL 

 

Fatima de Almeida Souza 

“Eu também comecei na Cooperfértil em 1990, ori-
undo da Femecap a exemplo de outros colegas que 
fizeram o mesmo caminho e estamos aqui juntos até 
hoje. São 24 anos de aprendizados, de ensinamen-
tos, de parcerias, de amizades, de prova que Capital 
e Trabalho podem e devem conviver em harmonia 
preservando sempre os deveres e direitos de cada 
um. Foi na Cooperfértil que pude constituir minha 

família, criar, educar, preparar para o mundo meus 2 filhos, me aposentar e 
tenham certeza que isso levarei comigo para o resto da vida. Obrigado por me 
permitirem fazer parte dessa grande família que se chama COOPERFÉRTIL.” 

José Antônio Martins da Silva ( Zezinho ) 

Geraldo Jose Ferreira, desde 1990 sem-
pre trabalhando na área da usina, se sente 
muito à vontade com os equipamentos e é 
com muita alegria, que dia após dia, de-
sempenha seu trabalho. Pessoa simples 
mas determinada, é muito querido por to-
dos os seus colegas de trabalho. Lembra 
que passou por um período difícil com sua 
saúde, mas hoje, recuperado tem no seu 
trabalho sua grande motivação.  

Donizete Aparecido Campos, o Doni, 
Santista roxo migrou da cidade de Paca-
embu e ancorou suas esperanças nesta 
terra repleta de oportunidades. Encontrou 
na mecânica sua satisfação de vida e foi 
com este trabalho que criou, educou seus 
filhos, como ele mesmo diz seu maior pa-
trimônio, se sente uma pessoa realizada e 
de bem com a vida e que a união entre 
seus colegas de trabalho foi fundamental 
para estas realizações.  

Manoel Joaquim dos Santos, deixou a 
roça com 22 anos e teve praticamente 
como seu primeiro emprego a Cooperfér-
til, se sente como um fundador da Empre-
sa pois participou desde o começo dos 
desafios que vieram nestes 25 anos. Sen-
te que o amadurecimento pessoal foi for-
jado nestas conquistas.  


