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Estádios e Participantes da Copa 2014 

Estamos trabalhando há 546 dias  

sem acidentes de trabalho. 

Nosso recorde é de 611 dias sem  

acidentes com afastamento. 

Momento Saúde 

• Açúcar e etanol devem ter alta nos próximos anos 

• Vinho 

• Dia Internacional do Cooperativismo 

• Armazenagem e conservação de produtos 

• Dengue prevenção 

• Seis dicas para jantar bem 
Página 4 

• Feriados 

• Frases Interessantes 

• Santos de Devoção 

• Fique por Dentro 

Fábrica em Foco 

Doze cidades-sede recebem as seleções que disputam a Copa do Mun-

do de 2014 a partir de 12 de junho. Durante a preparação para o even-

to, muitas delas passaram por muitas transformações, especialmente 

em seus estádios: no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, os estádios do 

Maracanã e Beira-Rio tiveram uma grande reforma. Já em outras cida-

des, como São Paulo, a alternativa foi construir uma arena totalmente 

nova. A Copa do Mundo de 2014 já tem seus 32 participantes definidos. 

O Mundial do Brasil, quinto torneio realizado na América do Sul, terá a 

participação recorde de seis equipes sul-americanas. E ninguém jamais 

viu tantos campeões mundiais em uma única edição: Brasil, Argentina, 

Uruguai, Alemanha, Itália, França, Inglaterra e Espanha.  

Página 2 

Curiosidades 

Cooperfértil Informa 

“Verifique quem foi o ganhador do mês de 

Junho/14” 
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• Luvas 

• Utilização 

• Como usar, guardar e higieni-

zar 

• Reciclagem dos Operadores de 

Pá Carregadeira 

• Campanha Zero Acidente 
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Fabrica em Foco 
Hoje vamos falar um pouco sobre a utilização das Luvas de segurança. 
Proteção do usuário contra riscos de origem mecânica ao manusear 
ferramentas. 
Uso Final: 
1 - Mecânico de  Manutenção de Escavo carregadei-
ras. 
2 - Mecânico de Manutenção Industrial. 
3 - Auxiliar de Manutenção. 

Como Usar, Guardar e Higienizar: 
Lave e enxugue bem as mãos antes de vestir as luvas; 
Ao retirar não puxe pelo punho buscando a retirada imediata ao reverso com risco de dilace-
rar a luvas, o correto é puxar intercaladamente um dedo de cada vez. 
Caso de contato com água, coloque para secar em local ventilado e na sombra, não expor à 
luz solar e fontes de calor, pois ficam enrijecidas. 
Cuidado para não deixar contaminar com produtos químicos, agride o couro e torna as cos-
turas fracas. 
Após usar dobre corretamente, guarde dentro do armário e troque assim que rasgar ou furar. 

Estádios e Participantes da Copa 2014 

Campanha Zero Acidente 

Nova conquista, no ultimo dia 05 de junho, foi realizado no refeitório, com a presença dos 
funcionários e dos senhores Carlos e Sandre, o quarto sorteio 
de 2014  referente a campanha de Acidente Zero, após conse-
guirmos a marca de 546 dias sem acidentes de trabalho. Nesta  
data  o sortudo que levou pra casa o premio de meio salário 
mínimo (R$ 362,00) foi o Milton dos Santos, mecânico. Esta-
mos cada vez mais perto da marca de 611 dias sem acidente 
sem afastamento . Vamos juntos na busca desse objetivo e 
Lembre-se usar EPIs é o caminho mais curto para sua prote-
ção. Parabéns ao  Milton pelo premio e a todos por mais esta 
grande conquista. 

Belo Horizonte - Mineirão 
Capacidade: 58.259, ano de construção:1965 
Custo da reforma: R$ 695 Milhões 

Brasília - Mané Garrincha 
Capacidade: 69.432, ano de construção:2013 
Custo: R$ 1,4 Bilhão 

Cuiabá - Arena Pantanal 
Capacidade: 39.859, ano de construção:2014 
Custo: R$ 525 Milhões 

Curitiba - Arena da Baixada 
Capacidade: 38.533, ano de constru-
ção:1914 

Custo da reforma: R$ 265 Milhões 

Fortaleza - Castelão 
Capacidade: 60.348, ano de construção:1973 
Custo da reforma: R$ 518,6 Milhões 

Manaus - Arena da Amazônia 
Capacidade: 39.118, ano de construção:2013 

Santos de Devoção 

01/07 - Santo Aarão - Protetor dos Gagos 

03/07 - São Tomé - Padroeiro dos arquitetos 

06/07 - Santa Maria Goretti - Protetora das 
moças em perigo  

09/07 - Nossa Senhora das Graças - padroeira 
da medalha milagrosa  

11/07 - São Bento Abade - Padroeiro da Euro-
pa, crianças da escola, do envenenamento e 
espeleólogos. 

13/07 - Santo Henrique - Protetor da Finlândia 

14/07 - São Camilo de Lellis - Padroeiro dos 
enfermeiros  

16/07 - Nossa Senhora do Carmo - Protetora 
do Chile  

16/07 - Santa Clara - Padroeira das bordadei-
ras 

20/07 - Santa Margarida - Padroeira do parto 

21/07 - Santa Brígida - Padroeira dos Tera-
peutas  

22/07 - Santa Maria Madalena - Padroeira dos 
que tendem ao adultério  

25/07 - São Tiago - Padroeiro dos que dese-
jam o dom da obediência  

25/07 - São Cristóvão - Padroeiro dos carrega-
dores, atletas, motoristas e acidentes de tran-
sito 

25/07 - Beato Ceferino - Padroeiro dos ciga-
nos 

26/07 - Santa Ana - Padroeira dos avós, dos 
caseiros e da gravidez 

29/07 - Santa Marta - Padroeira dos garçons e 
hoteleiros 

30/07 - São Pedro de Crisologo - Padroeiro 
dos oradores 

31/07 - Santo Inácio - Padroeiro dos Exercí-
cios Espirituais e Retiros.  

Natal - Arena das Dunas 
Capacidade: 38.958, ano de construção:2014 
Custo: R$ 400 Milhões 

Porto Alegre - Beira Rio 
Capacidade: 42.991, ano de construção:1969 
Custo da reforma: R$ 330 Milhões 

Recife - Arena Pernambuco 
Capacidade; 42.583, ano de construção:2014 
Custo: R$ 532 Milhões 

Rio de Janeiro - Maracanã 
Capacidade: 74.689, ano de construção:1950 
Custo da reforma: R$ 1,2 Bilhão 

Salvador - Fonte Nova 
Capacidade: 51.708, ano de construção:1951   
Custo da reforma: R$ 689,4 Milhões 

São Paulo - Itaquerão 
Capacidade: 61.606, ano de construção:2014 
Custo: R$ 1,17 Bilhão 

32 São os países que participam na Copa do Mundo no Brasil em 2014 

Brasil, Croácia, México,  Camarões, Espanha, Holanda, Chile, 
Austrália, Colômbia, Grécia, Costa do Marfim, Japão, Uruguai, 
Costa Rica, Inglaterra, Itália, Suíça, Equador, França, Hondu-
ras, Argentina, Bósnia Herzegovina, Irã, Nigéria, Alemanha, 
Portugal, Gana, EUA, Bélgica, Argélia, Rússia, Coreia do Sul. 

Reciclagem dos Operadores de Pá Carregadeira 

Foi ministrado no ultimo dia 09/06/2014 para todos os operadores de Pá Carregadeira o 
curso de reciclagem pela empresa ROSEG – Segurança do Trabalho. O objetivo e qualificar 
os profissionais na função , para que estejam sempre atualizados e possam desempenhar 

seu trabalho com muita consciência e segurança. O curso é 
estruturado para aperfeiçoamento profissional do operador 
nas atividades/atribuições, para realizar as operações de 
movimentação de matérias, utilizando este equipamento e 
seus acessórios, atendendo aos requisitos de Qualidade, 
Segurança, Meio Ambiente e Saúde ocupacional, aguçando 
a sensibilidade do operador em identificar preventivamente 
os possíveis riscos com a movimentação dos materiais e das 
pessoas e objetos ao redor do equipamento . 

Feriados 

Revolução Constitucionalista de 1932, 
09/07/13:  

Revolução de 1932 ou Guerra Paulista, foi 
o movimento armado ocorrido no Estado 
de São Paulo, entre os meses de julho e 
outubro de 1932. 

Tinha por objetivo a derrubada do Governo 
Provisório de Getúlio Vargas e a promulga-
ção de uma nova constituição para o Brasil. 
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Cooperfértil Informa 

Açúcar e etanol devem ter alta nos próximos anos 

Armazenagem e conservação de produtos 

Após receber sua cesta básica siga os passos: 
Você deve imediatamente retirar os produtos colocan-
do-os em lugar seco e arejado; 
Evite armazenar os produtos embaixo de pias e locais 
onde tenha umidade. Esse procedimento é muito 
importante, pois o clima e a umidade podem estragar 
os produtos, causando mofos, originando carunchos 
e o escurecimento dos produtos; 
Os produtos devem ser guardados de acordo com a 
data  de validade de cada um, consumindo primeiramente os que vencem primeiro; 
Evite estocar os produtos por muito tempo, pois os alimentos vencidos são alvos 
fáceis para a proliferação de carunchos; 
Os produtos que não forem consumidos em uma só vez como café, arroz, feijão, 
entre outros, as embalagens devem ser muito bem vedadas ou serem guardados em 
recipientes fechados com tampa; 
Caso encontre pacotes de alimentos com furos e notar a presença de carunchos 
dentro das embalagens, elimine-as imediatamente,. 
Evite que os alimentos fiquem em armários totalmente fechados, prefira guarda-los 
em locais mais abertos ou em armários com portas de treliça. Para ter uma boa venti-
lação do local e evitar a umidade, deixe as portas do móvel abertas por um tempo 
pelo menos duas vezes por semana. 
A limpeza frequente da despensa é fundamental para manter os carunchos longe dos 
alimentos. Para limpar o local onde os produtos são guardados, use uma flanela seca 
ou papel toalha. Evite usar pano úmido, porem, se preferir limpar com o seu produto 
de limpeza favorito, não se esqueça de deixar o móvel aberto para secar bem antes 
de recolocar os produtos nas prateleiras. 

Os preços do açúcar e do etanol devem passar por um ciclo positivo pelo menos nos próximos dois ou 
três anos, mas, em virtude da sua atual situação, a indústria do setor no Brasil não poderá aproveitar. É a 
opinião do diretor da Archer Consulting, Arnaldo Corrêa, que participa do seminário Perspectivas para o 
Agribusiness 2014 e 2015, promovido pela BM & FBovespa, em São Paulo.  
Com relação aos preços, Corrêa avalia que a produção brasileira de cana-de-açúcar deve passar por 
uma “estagnação”, com uma consequente acomodação da oferta de açúcar no mercado internacional. 
De outro lado, o consumo de etanol no Brasil tem crescido a uma taxa de 6% ao ano, com tendência de mais aumento na demanda pelo 
combustível. “Em termos de direção de preços, o ciclo é de alta para os próximos anos”, diz Corrêa. Segundo ele, a queda verificada nos 
preços do etanol nos postos de combustível tem a ver com a necessidade das usinas de compor o caixa no início da safra. “Vender etanol é 
mais rápido do que açúcar, então as usinas ofertam e o preço cai.” No entanto, a perspectiva positiva para as cotações não deve represen-
tar um reforço nos investimentos necessários para a produção no setor sucroenergético brasileiro, avalia o consultor.  
De acordo com ele, para atender a demanda esperada até o ano de 2020, é necessária a construção de pelo menos 36 usinas, o que ele 
não acredita que deva ocorrer.  
Neste aspecto, Corrêa é crítico da política do governo federal para o etanol que, na opinião dele, não traz confiança para o investidor, espe-
cialmente o estrangeiro. “Ele não sente confiança em aportar capital no setor.  
E isso está ocorrendo por uma total falta de planejamento de longo prazo.” Na avaliação do consultor, a ação do governo, exclusivamente, 
não é determinante da atual situação do setor de açúcar e etanol. No entanto, a falta de uma política para a cadeia produtiva ajuda a piorar a 
situação. Para ele, a principal mudança deve ser deixar o preço dos combustíveis oscilarem de acordo com o mercado. Atualmente, o gover-
no mantém um controle do preço da gasolina para evitar que os preços do combustível pressione a inflação.  
Como isso exerce influência na cotação do etanol, reflete na competitividade do setor.“ Os preços têm que seguir o mercado. Gasolina para 
o consumidor tem que seguir o mercado lá fora e não segue. E o setor sofre por osmose porque se o meu produto tem que estar 70% em 
relação à gasolina, é lógico que eu vou morrer junto.”  

No dia 21 de dezembro de 1844, um grupo de tece-
lões ingleses se reuniu e fundou uma sociedade. 
Descobriram que juntos podiam defender seus direi-
tos, já que a união faz a força! Juntos, podiam ad-
quirir produtos e serviços básicos, cultivando o espí-
rito de cooperação, igualdade e solidariedade. Este 
movimento cooperativista deu tão certo que atual-
mente existem milhares de cooperativas dos mais 
diversos segmentos. Segue alguns exemplos de 
cooperativas: Educação, crédito, saúde, agropecuá-
ria, habitacional. O Dia Internacional do Cooperati-
vismo, instituído em 1923, no congresso da Aliança 
Cooperativista Internacional - ACI, tem o objetivo de 
comemorar, no primeiro sábado do mês de julho de 
cada ano, a confraternização de todos os povos 
ligados por esse sistema econômico. Nas décadas 
de 50 e 60, principalmente, o cooperativismo teve 
relativa expansão no Brasil, estendendo-se a diver-
sos segmentos 
da sociedade 
brasileira. Hoje, 
atua nos mais 
variados setores 
da vida nacional. 

05 de Julho - Dia Internacional do 
Cooperativismo  

Dia 16 

 Toninha Maria da 
Silva  

Dia 23 

 Manoel Joaquim 
dos Santos  

Dia 14 

Carlos Otavio 
Barianni Rodero 

Vinho 

Uma das bebidas mais antigas do mundo, até hoje o vinho é objeto de estudos. De uma coisa sabemos: quando 
ingerido com moderação, ele faz bem à saúde! 
Entre seus benefícios está a redução dos níveis de lipídios e colesterol, agentes responsáveis pela obstrução de 
artérias, e o efeito vasodilatador, que favorece a redução da pressão sanguínea.  
Essas duas características fazem do vinho um importante aliado contra problemas cardiovasculares.  
Já os polifenóis contribuem para acelerar o metabolismo, o que ajuda no controle do peso e ajudam na prevenção 
de doenças neurodegenerativas. 
Mas não abuse! A quantidade recomendada é de 100 a 200 ml por dia, sempre junto com as refeições.  
Celebrar a saúde com um brinde, esse é o plano!  
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HORA DO CAFÉ! 

Momento Saúde 

Cardápio de Julho 

Dengue Prevenção 
Nossa região vive a maior epidemia de den-

gue da história. Vamos ajudar a combater o 

problema? Evite a proliferação do mosquito 

da dengue através de atitudes simples como 

essas: 

- Coloque o lixo em sacos plásticos bem 

amarrados e mantenha a lixeira sempre 

fechada com tampa adequada; 

- Encha os pratinhos de vasos de plantas 

com areia, até as bordas. Se quiser, coloque 

borra de café; 

- Não deixe a água de chuva acumulada 

sobre a laje. Retire o excesso de água com 

um rodo e mantenha 

as saídas de água da 

laje desobstruídas; 

- Mantenha bem tam-

pados tonéis e barris 

de água, com tampas 

apropriadas. 

Seis dicas para jantar bem 
A noite é o período do dia que mais bate aquela vontade de comer besteira, não é verdade? 

Mas, reflita! Depois de tanto sofrer para se manter na linha, vale à pena escorregar na hora 

mais comprometedora do dia, no que diz respeito a sua dieta? Certamente, não. Confira algu-

mas dicas que te ajudarão a jantar bem e acabarão com a sua frustração 

ao final do dia. 

1 - Coloque na mesa alimentos com triptofano, como soja e seus deriva-

dos, pois esse aminoácido é o precursor da serotonina que em última instância, dá certa ale-

gria. 

2 - Opte por carnes brancas. A carne vermelha possui fibras musculares que dificultam a di-

gestão, o que pode atrapalhar um sono agradável. 

3 - Tome chá de hortelã antes e após o jantar: os fito químicos presentes nesta preparação 

garantem ótima digestão. 

4 - Consuma, antes do jantar, uma porção de mamão ou abacaxi. Essas frutas possuem pa-

paína e bromelina, respectivamente, que são importantes enzimas que facilitam, principal-

mente, a digestão de proteínas. 

5 - Abuse de verduras folhosas escuras e cruas, porque elas 

possuem ácido fólico em grande quantidade, que também 

contribui na formação da serotonina, garantindo um sono ade-

quado. 

6 - Coma uma pequena porção (20 g) de oleaginosas, como 

AVÔ e a AVÓ...  
A avó e o avô foram fazer uma visita ao seu filho, nora e netos e resolveram passar uma noite por lá.  
Quando o avô encontrou no banheiro uma caixa de Viagra  ele perguntou ao filho:  
- Posso usar uma dessas pílulas?  
E o filho respondeu:  
- Eu creio que não deve tomar papai, são muito fortes e muito caras.  
- E quanto custa?  
Perguntou o pai ao filho.  
- R$ 20 por pílula". 
Respondeu o filho  
- "Não  importa". 
Disse o pai, insisto que eu quero provar. 
Amanhã pela manhã, te deixo o dinheiro debaixo do  travesseiro. 
 No dia seguinte, perto do meio dia o filho encontrou R$ 220 em baixo do travesseiro. Telefonou para o pai e disse:  
Eu falei que cada pílula custava R$ 20, e não R$ 220 papai.  
 Eu entendi respondeu o pai, os R$ 200 quem colocou foi sua mãe! 



PRIMEIROS SOCORROS 

 

Cooperativa Central de Fertilizantes - Cooperfértil 

Nesta edição encerraremos a publicação do Encarte sobre Primeiros Socorros com procedimentos para Queima-
duras, Fraturas e Transporte de Vitimas. 

Fogo na roupa: interrompa imediatamente o efeito do calor (utilize agua fria, não use agua gelada, ou utili-
ze um lençol para apagar as chamas no corpo da vitima). 
 
Queimadura na face: 
♦ Irrigar os olhos com agua corrente ou soro fisiológico; 
♦ Vedar os dois olhos; 
♦ Procurar auxilio medico; 
 
Queimadura com produtos químicos: 
Trata-se de queimadura causada pelo derramamento de produtos químicos corrosivos sobre a pele. 
 
O que fazer? 
♦ Retire roupas e acessórios contaminados com o produto, inclusive sapatos, meias; 
♦ Lave o local de contato com agua corrente e fria por pelo menos 5 minutos; 

♦ Cubra o local com pano úmido e limpo 
♦ Procure ajuda medica imediatamente; 

Queimaduras 

São lesões produzidas no tecido de revestimento do organismo, onde os agentes causado-
res podem ser TÉRMICOS (frio ou calor) ou QUIMICOS. 
As queimaduras podem ser: 
♦ 1º grau: Pele vermelha, inchaço e dor discreta; 
♦ 2º grau: Bolhas sobre a pele vermelha, dor mais intensa; 
♦ 3º grau: Pele branca ou carbonizada, com pouca ou nenhuma dor; 

Queimadura elétrica: 
É aquela provocada por contato com fonte de energia elétrica, dependendo da corrente elétrica, pode atingir órgão 
e levar a pessoa a uma parada cardiorrespiratória. 

Informativo Cooperfértil - Julho 2014  

O que Fazer (1º e 2º grau)? 
♦ Resfrie rapidamente o local com agua ou compressas frias por 5 minutos; 
♦ Seque com delicadeza procurando não romper as bolhas; 
♦ Procure ajuda medica; 

♦ Retirar objetos da área queimada, pois tende a inchar formando um garrote; 

O que Fazer (3º grau)? 
♦ Retire da vitima roupas, anéis, etc., presentes na área queimada; 
♦ Resfrie rapidamente o local com agua ou compressas frias; 
♦ Verifique a respiração e se necessário, faça respiração artificial; 

♦ Cubra o local com pano úmido e limpo e procure ajuda medica imediatamente; 

O que não fazer? 
♦ NÃO fure as BOLHAS; 
♦ NÃO utilize manteiga, creme dental, gelo, óleo, banha ou café na queimadura; 



Fraturas 

Primeiros Socorros - Procedimentos e Problemas Encontrados 

É a ruptura total ou parcial de um osso, podendo ser? 
Fratura Aberta ou Exposta: Ocorrem quando o osso fere e atravessa a pele. 
Fratura Fechada: Quando não houver rompimento da pele. 

O que fazer? 
♦ Colocar os ossos numa posição mais próxima do natural, lentamente, junto ao cor-

po; 
♦ Só movimentar o segmento do corpo fraturado após sua imobilização; 
♦ Evitar limpar qualquer ferida, qualquer movimento desnecessário poderá causar 

complicações; 
♦ Aplicar gelo para reduzir a inflamação; 
♦ Procurar um Serviço de Saúde para a avaliação e tratamento adequados; 
O que não fazer? 
♦ Não tentar colocar o osso no lugar, pois poderá causar complicações; 

Atenção: 
♦ Movimentar o acidentado o menos possível; 
♦ Evitar arrancadas bruscas ou paradas súbitas durante o transporte; 
♦ O transporte deve ser feito sempre em baixa velocidade, por ser mais seguro e mais cômodo para a vitima; 

♦ Não interrompa, sob nenhum pretexto, a respiração artificial ou a massagem cardíaca, se estas forem ne-
cessárias. Nem mesmo durante o transporte. 

Tipos de transportes 

Informativo Cooperfértil 

Imobilização 

Tão importante quanto tratar uma vitima é transporta-la corretamente. A remoção ou movimentação de um aciden-
tado deve ser feita com o máximo de cuidado, a fim de não agravar as lesões existentes. 



1. O seu maior patrimônio é sua vida, pratique segurança! 
2. Homem inteligente usa EPI consciente ! 
3. Trabalhador consciente e prevenção permanente é vida sem 

acidente ! 
4. A empresa é uma família nossa do dia a dia e dos trabalhado-

res que respeita a empresa age certo. 
5. A minha segurança e sua depende de nós, seja consciente.  
6. A pressa não encurta o tempo, encurta a vida.  
7. A qualidade no setor depende da união trabalhando e aumen-

tando a produção o cuidado depende da gente e só assim que 
evita o acidente. 

8. A segurança consiste na responsabilidade de saber e agir da 
maneira correta. 

9. A segurança não se conquista, se faz.   
10. A vida é uma dadiva de Deus trabalhe com segurança. 
11. A vida é única, cuide dela com segurança. 
12. Acidente não acontecem por acaso, mas sim  por descaso.  
13. Agir com segurança é necessário para ter uma boa qualidade 

de vida no trabalho. 
14. Ambiente seguro trabalhador saudável.  
15. Antes de iniciar o seu trabalho, seja em casa ou na fábrica, 

lembre-se que segurança em 1º lugar.  
16. Aposte na vida, não atropele a segurança.   
17. Atitudes preventivas tem que ser habito, sua vida não tem pre-

ço. 
18. Atue sempre com maestria e segurança 
19. Bom senso e segurança andam juntos. Qualidade de vida? É 

consequência. 
20. Com uma dose de segurança sua vida será bem melhor. 
21. EPIs não é colar, desligue seu celular e garanta sua seguran-

ça. 
22. Estar de bem com a vida é voltar com segurança para sua fa-

mília.   
23. Esteja sempre no seu melhor eu "trabalhe com segurança" 
24. Fazer hábito do uso de EPIs; É a melhor forma de prevenir e 

evitar acidentes. 
25. Ferramenta importante da empresa, você, use EPIs 
26. Lembre-se que existe alguém esperando por você. Trabalhe 

com segurança. 

27. Mantenha sua qualidade de vida, trabalhe com segurança. 
28. Melhor prevenção é a consciência 
29. Na rua, no trabalho e no lar, segurança em primeiro lugar. Na 

vida e no trabalho posturas corretas levam a segurança.  
30. Na vida tudo passa de repente o acidente é para sempre 
31. Nada se faz com confiança, quando se faz totalmente com 

segurança. 
32. Não basta falar; é preciso praticar segurança e qualidade. Vi-

va!!! 
33. Para sua qualidade de vida melhorar com segurança você de-

ve trabalhar. 
34. Para ter qualidade de vida e confiança proteja-se com seguran-

ça 
35. Perca um segundo na vida e não a vida em um segundo. 
36. Pra se sentir bem, caminhe, pratique esportes! 
37. Pratique segurança, sua família te espera. 
38. Produção sem segurança, não salva mas também não é abra-

çado. 
39. Quem ama se protege.  
40. Quem não usa EPI um dia não vai sorrir. 
41. Quem prioriza a segurança fica pra contar história. 
42. Quem semeia segurança colhe qualidade de vida! Simples 

assim. 
43. Quer proteção, use equipamento de segurança sem exceção. 
44. Seguiremos as dicas do Fertinho porque ele é nosso amigui-

nho 
45. Segurança é amor e vida.  
46. Segurança e qualidade = saúde e bem-estar. 
47. Segurança e qualidade a caminho da produtividade.  
48. Segurança é uma questão de educação.  
49. Segurança: Faça Acontecer. 
50. Seja profissional e precavido, a sua vida agradece. 
51. Seja prudente em suas ações e previna acidentes. 
52. Tenha uma vida longa, faça sua segurança. 
53. Terra maltratada, os rios do meu Brasil quase sem "água" 
54. Trabalhar sem segurança é lutar contra a vida. 
55. Trabalho seguro: por uma melhor qualidade de vida. 
56. Um trabalho bem executado tem a segurança como resultado. 
57. Use o EPI e cuide de sua vida com segurança. 

No fim do mês de Junho/14, mês que acontece a SIPAT/2014 (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho) 
a Cooperfértil inovou e lançou um desafio a todos os seus colaboradores visando valorizar esse tema que é de extrema im-
portância para todos (empresa e colaboradores).  

O tema escolhido foi: Segurança e Qualidade de Vida que deveria ser abordado em uma frase de no máximo 10 palavras. 
Uma comissão formada por 05 colaboradores que não participaram do concurso, foi a responsável em avaliar e escolher 

dentre as 57 frases inscritas as 03 frases de maior impacto. Os colaboradores responsáveis por elas foram contemplados 
com os prêmios abaixo. 

A Administração da Cooperfértil agradece a todos os colaboradores que participaram e lança mais um desafio, para 2015; 
esperamos 100% de participação. 

Joseane Alves de Azevedo Amarildo Casimiro da Silva Erisvaldo Conrado dos Santos 

O seu maior patrimônio é sua 
vida, pratique segurança! 

Homem inteligente usa EPI 
consciente! 

Trabalhador consciente e preven-
ção permanente é vida sem aciden-

te! 

Informativo Cooperfértil - Julho 2014  



Palestras 

24/06 - Acuracidade 
Visual: com Maria Au-
xiliadora B. C. Castro   

A visão é o sentido do 
qual o homem é mais depen-
dente, por isso, alguns hábi-
tos e cuidados devem ser 
tomados para a saúde dos 
olhos.  

Os principais problemas 
de visão relacionados aos 
óculos (erros refrativos) são: 
miopia - astigmatismo - hi-
permetropia.  

Geralmente, surgem sem 
causa externa. 

26/06 - Dengue com Dr. 
Carlos Alberto Avanci-
ni Almeida  

A dengue é uma doença 
transmitida pelo mosquito 
Aedes aegypti. O inseto mede 
aproximadamente um cm e é 
preto com listras brancas dis-
tribuídas pelo corpo e pelas 
patas.  

Ao contrário dos mosquitos 
comuns, este tem hábitos di-
urnos e costuma voar baixo, 
picando preferencialmente os 
pés, os tornozelos e as per-
nas. 

27/06 - Qualidade de Vida com Dr. Tabajara 
Dias de Andrade 
Qualidade de vida é o método utilizado para medir as con-
dições de vida de um ser humano. Envolve o bem espiritu-
al, físico, mental, psicológico e emocional, além de relacio-
namentos sociais, como família e amigos e também a saú-
de, educação, poder de compra, habitação, saneamento 
básico e outras circunstâncias da vida. Não deve ser con-
fundida com padrão de vida, uma medida que quantifica a 
qualidade e quantidade de bens e serviços disponíveis. 

27/06 - Encerramento da SIPAT 2014 
Foi uma semana maravilhosa, onde pudemos diariamente 
após o café da manhã reunir todos os colaboradores em um 
local amplo e confortável, e juntos assistirmos palestras minis-
tradas por profissionais da Área de Saúde. Houve interação 
entre funcionarios e palestrantes, pois os temas escolhidos 
foram quase que por unanimidade os preferidos de todosos 
colaboradores, e isso veio ratificar a intenção da escolha do 
tema pela empresa pois Segurança e qualidade de Vida é de-
ver de todos. 
Ao final da SIPAT na Sexta Feira (27/06) fizemos nossa tradici-
onal festa junina para comemorar e coroar essa excelente se-
mana e para registrar isso entregamos a todos os colaborado-
res um Boné do Fertinho que é o símbolo da CIPA NA COO-
PERFERTIL. 
Obrigado pela participação de todos e dentro do possível soli-
citamos a cada um que seja o multiplicador desses temas 
abordados e com isso  estaremos participando e construindo 
um país ainda melhor para se viver. 

Na semana de 23 a 27 de junho aconteceu em nossa empresa a Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho 
“SIPAT”.  

Foram apresentadas varias palestras com o tema central de: “Segurança e Qualidade de Vida”. As palestras fo-
ram ministradas no refeitório no período da manhã com profissionais da área Médica.  

Os colaboradores foram bastante receptivos e mostraram muito interesse durante as palestras.  
Agradecemos a participação de todos os colaboradores, palestrantes e da equipe que organizou o evento, e espe-

ramos que cada colaborador seja um multiplicador deste tema entre colegas, amigos e familiares, e lembre-se: 
 

“Priorize a Vida, Pratique Segurança“. 

Informativo Cooperfértil 


