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A família Cooperfértil está há 326    

dias sem acidentes de trabalho. 

Vamos bater nosso recorde anterior 

que era de 947 dias. 

SIPAT 2016 

Na semana de 20 a 24 de junho realizamos a 26ª Semana de Prevenção 

de Acidentes do Trabalho “SIPAT”.  
Foram apresentadas varias palestras com o tema central de: “Segurança 

No Trabalho”. As palestras foram ministradas no refeitório no período da 

manhã com profissionais da área Médica e Policia Militar. 
Os colaboradores foram bastante receptivos e mostraram muito interesse durante as palestras.  

• Vendas de combustíveis no país caem 4,4% no acumulado do ano  

• Periodicidade da vacina contra a paralisia infantil 

• Consumo de café no mundo atingirá recorde em 2016/17 

• Vírus atinge 90% dos celulares Android 

• A história do feriado de 9 de julho 

• Aniversariantes do mês de Julho 

• Importação de fertilizantes cresce 2% em Maio 

• O Captopril é feito a partir de veneno de cobra 

• Saiba quais são as 10 cidades mais conectadas do mundo 

• Setor de reparos soma 71,5 mil vagas 

• CETESB renova nossa LO por mais 02 anos 
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• 7 vacinas que os adultos precisam tomar 
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Importação de fertilizantes cresce 2% em Maio 

Santos de Devoção 

03/07 - São Tomé - Arquitetos 
07/07 - São Firmino de Amiens -  Padeiros  
11/07 - São Bento - Espeleólogos  
14/07 - Camilo de Lellis - Hospitais 
16/07 - Santa Clara - Bordadeiras 
20/07 - Santa Margarida - Parto 
22/07 - Santa Maria Madalena - Perfumistas 
23/07 - Santa Brígida da Suécia - Terapeutas 
25/07 - São Cristóvão - Viajantes 
26/07 - Santa Ana - Avós 
29/07 - Santa Marta - Garçons  

Frases Interessantes 

"Todos os nossos sonhos podem se realizar, se 
tivermos a coragem de persegui-los."  

(Walt Disney) 

“Só existe uma coisa melhor do que fazer novos 
amigos: conservar os velhos.”  

(Elmer G. Letterman) 

“Comece fazendo o que é necessário, depois o 
que é possível, e de repente você estará fazendo 

o impossível.“ 
(Autor Desconhecido) 

“Ser feliz sem motivo é a mais autêntica         
forma de felicidade.” 

(Carlos Drummond de Andrade) 

“Tenha sempre coragem para arriscar, pois pior 
que não conseguir é perder                               

por nunca ter tentado!” 
(Autor Desconhecido) 

“Não é no silêncio que os homens se fazem, mas 
na palavra, no trabalho, na ação-reflexão.” 

(Paulo Freire) 

“Viva cada momento da sua vida                      
como se fosse o único.” 
(Autor Desconhecido) 

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 

O Brasil importou 1,63 milhão de toneladas de fertilizantes em 
maio, o que representou alta de 2% sobre o volume comprado 
no exterior em abril, quando chegaram aos portos do País 1,59 
milhão de toneladas.  
De acordo com o levantamento, uma queda foi observada  pelos 
insumos intermediários nitrogenados, que apresentaram baixa 
de 47%. Por outro lado, os fosfatados e potássicos puxaram a alta com 140% e 28%, 
respectivamente. 
Na comparação com maio de 2015, houve um aumento de 15% na importação. As 
compras brasileiras do insumo no exterior acumulam 6,86 milhões de toneladas neste 
ano, que representa aumento de 22% em relação ao mesmo período do ano anterior. 

O Captopril é feito a partir de veneno de cobra 

As jararacas crescem e matam suas presas usando injeções de vene-
no. Uma vez que o veneno da cobra entra em ação, as vítimas des-
maiam por causa de uma queda da pressão arterial, deixando-as 
prontas para serem comidas, começando pela cabeça. Este é o hábito 
alimentar da jararaca-ilhoa, serpente encontrada na bacia Amazônica 
e nas florestas do Brasil, cujo veneno costumava ser usado pelos ín-
dios na ponta de suas flechas. 
O que a maioria dos hipertensos não sabe, é que o captopril – cujo 
nome comercial é capoten – é desenvolvido a partir de uma substân-
cia encontrada no veneno da jararaca brasileira. Comercializado des-

de os anos 70, ele ainda é o medicamento para pressão alta mais usado no mundo. 

A COOPERATIVA CENTRAL DE FERTILIZANTES - COOPER-

FERTIL torna público que recebeu da CETESB, a renovação 
da Licença de Operação N° 5008263, válida até 14/06/2018, para 
Fertilizantes compostos NPK; fabricação, à AVENIDA COMENDA-
DOR ALADINO SELMI, 4910, VILA SAN MARTIN, CAMPINAS. 

             CETESB renova nossa LO por mais 02 anos 

Setor de reparos soma 71,5 mil vagas 

Enquanto a recessão diminuiu a oferta de empregos em seto-
res na indústria e no comércio, um setor de serviços ainda se 
mostra forte: o de manutenção e reparo. Segundo estimativa 
da Confederação Nacional de Comércio, Bens e Turismo 
(CNC) há 71,5 mil vagas desse setor no Brasil. 
Além do reparo desses itens, manutenção do lar também é um 
setor que apresenta avanço. "A ideia conservadora de que o homem sabe trocar a 
resistência do chuveiro já não existe mais. Primeiro porque ser homem não garante 
conhecimento, segundo porque muitos deles, assim como as mulheres, não apren-
deram como se faz esse tipo de trabalho", explica. 
Além dos serviços relacionados ao lar, há uma demanda grande, segundo a CNC, 
para profissionais que prestem serviços de reparo e manutenção para empresas. 
Apesar do potencial, é muito importante se ter algum tipo de formação técnica para 
operar esses serviços. "Cursos profissionalizantes são rápidos e valem o investi-
mento." 

09/07 - A Revolução Constitucionalista de 1932 
ou Guerra Paulista, foi o movimento armado 
ocorrido no Brasil entre os meses de Julho e 
Outubro de 1932, onde o Estado de São Paulo 
visava a derrubada do Governo Provisório de 
Getúlio Vargas e a promulgação de uma nova 
constituição para o Brasil. 

Estocolmo é a cidade mais conectada do planeta. Pelo menos, de 
acordo com Ericsson Networked Society City Index 2016, estudo 
feito pela Ericsson que avalia as cidades mais conectadas e pre-
paradas para o futuro no mundo todo. Única brasileira no ranking, 
São Paulo ficou na 25ª posição. 
O estudo avalia o desenvolvimento urbano e sustentável e a apli-
cação da tecnologia da informação e comunicação pelas cidades. 

A representante brasileira, a capital paulista, obteve a mesma posição conquistada 
na análise realizada em 2014. 
O estudo mostrou ainda que existe uma relação entre o desenvolvimento social e a 
maturidade da tecnologia, além de provar que elas também são fundamentais para 
a construção de cidades sustentáveis e inteligentes. 
Como líder, a cidade sueca é seguida por Londres e Singapura e completam a lista 
das dez mais conectadas Paris, Copenhague, Helsínquia, Nova York, Oslo, Tóquio 
e Seul. 

Saiba quais são as 10 cidades mais conectadas do mundo 
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I n f o r m a t i v o  C o o p e r f é r t i l 

As vendas de combustíveis no Brasil caíram 4,4 por cento no acumulado do ano até maio, para 347,8 mi-

lhões de barris, enquanto o país vive uma de suas piores recessões em décadas, apontaram dados publi-

cados nesta segunda-feira pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 
Em maio, as vendas de todos os combustíveis caíram 2,2 por cento ante o mesmo mês de 2015, para 70,4 

milhões. As vendas de diesel, combustível mais vendido no Brasil, caíram 4,9 por cento no acumulado do 

ano até maio, para 138,7 milhões de barris, de acordo com a ANP. 
As vendas de gasolina em maio somaram 21,57 milhões de barris, alta de 4,7 por cento ante o mesmo mês de 2015. Já as vendas 

de etanol hidratado, no mesmo período, somaram 8,3 milhões de barris, queda de 8 por cento. 

Dia 14 - Carlos Otavio Dia 08 - Anderson Vagner 

Vendas de combustíveis no país caem 4,4% no acumulado do ano  

23 - Manoel Joaquim 

Até o ano passado, o esquema vacinal contra a poliomelite previa três doses, administradas aos dois, qua-

tro e seis meses de idade. Além disso, a criança devia tomar dois reforços (aos 15 meses e aos quatro 

anos) e ir aos postos de vacinação nas campanhas anuais, até completar cinco anos. 
Neste ano, houve uma pequena mudança no protocolo e a terceira dose da imunização contra a paralisia 

infantil, administrada aos seis meses, deixa de ser oral (VOP) e passa a ser injetável, a chamada vacina 

inativa (VIP). 
Outra mudança para a campanha de vacinação de 2016 está na redução de uma dose na vacina pneumo-

cócica 10 valente para pneumonia, que a partir de agora será aplicada em duas etapas: aos dois e aos quatro meses. Ela deve ser 

seguida de reforço aos 12 meses (período ideal), mas que pode ser tomado até os quatro anos. 
A recomendação é resultado de estudos que mostram que o esquema de duas doses e mais um reforço tem 

a mesma efetividade do modelo anterior, em que eram utilizadas três doses e mais um reforço. 
E você, já levou seu filho tomar todas as doses da vacina de poliomielite? Não deixe para depois! 

Periodicidade da vacina contra a paralisia infantil 

Consumo de café no mundo atingirá recorde em 2016/17 

Os estoques globais de café vão cair para uma mínima de quatro anos no ano safra 2016/17, uma vez que o 

consumo deverá crescer e atingir um recorde de 150,8 milhões de sacas de 60 quilos, afirmou o Departamento 

de Agricultura dos EUA (USDA) em seu relatório bianual na sexta-feira. 
A produção global de café em 16/17 deve atingir 155,7 milhões de sacas, crescimento de 2,4 milhões ante 

15/16. A colheita no Brasil, maior produtor e exportador global, foi estimada em 55,95 milhões de sacas em 

16/17, aumento de 6,6 milhões ante 15/16. 
A safra do Vietnã, segundo produtor global, foi prevista em 27,3 milhões de sacas em 16/17, queda de 2 milhões ante 15/16, devido 

as altas temperaturas e condições secas para as lavouras. 
A Colômbia teve sua safra de café estimada em 13,3 milhões de sacas, queda de 300 mil sacas ante 15/16, devido a pesadas chu-

vas esperadas para o final de 2016. 

     A história do feriado de 9 de julho 

No dia 09 de julho, São Paulo comemora a Revolu-

ção Constitucionalista de 1932. A data, transforma-

da em feriado civil em 1997, marcou o início de um 

dos principais episódios da história do estado. Sua 

importância está evidente em toda a cidade: duas 

avenidas carregam nomes que remetem à revolta (9 

de julho e 23 de maio) e monumentos como o Obe-

lisco do Ibirapuera prestam homenagens ao márti-

res da chamada “Guerra Paulista.” 
A Revolução foi um levante armado da população de São Paulo que, 

entre os meses de julho e outubro de 1932, combateu as tropas do 

governo federal. A reivindicação central do movimento era a destitui-

ção do governo provisório de Getúlio Vargas, que dois anos antes 

assumira o poder no país, fechando o Congresso Nacional e abolindo 

a Constituição.  
Atualmente, a Revolução Constitucionalista de 1932 continua sendo 

um tema controverso da historiografia nacional. Há um enorme nú-

mero de livros e artigos que discutem o assunto, e a memória da 

“Guerra Paulista” continua em disputa pelos mais diversos grupos. 

Mais uma família de softwares maliciosos para 

Android foi descoberta, e essa afeta qualquer 

aparelho contendo até a versão 5.1 (Lollipop) do 

sistema, o que significa que quase 90% dos 

dispositivos Android estão vulneráveis. 
O malware é chamado de Godness e foi revelado pe-

la TrendMicro. De acordo com os pesquisadores, os aplicati-

vos maliciosos que espalham a ameaça podem ser encontra-

dos até mesmo dentro da Google Play e, atualmente, mais 

de 850 mil aparelhos já foram infectados pelo mundo. 
O Godness é a sobra de um kit de exploração que se apro-

veita de uma estrutura de código aberto para operar. Com 

privilégios de raiz, o malware é capaz de receber instruções 

remotas sobre qual app baixar e também pode instalar o que 

quiser sem que o usuário saiba. 
Dessa forma, hackers podem se aproveitar da rede dos ou-

tros para rodar publicidade indevidamente em seus dispositi-

vos e até instalar aplicativos espiões para roubar informa-

ções sensíveis. 

Vírus atinge 90% dos celulares Android 
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Hora do Café! 

Momento Saúde 

Cardápio de Julho 

7 vacinas que os adultos precisam tomar Cuidados com a corrida 

Além da vacina contra a gripe existem outros tipos que precisam 
estar na carteira de vacinação dos adultos. Isso porque as doenças 
crônicas que se manifestam mais na vida adulta são fortes indicado-
res de que o individuo precisa se vacinar. Confira as 7 vacinas que 
os adultos precisam tomar: 

• HPV 
• Pneumo 23 - Pneumonia 
• Vacina contra a hepatite B 
• Vacina para Herpes Zóster 
• Vacina contra a febre amarela 
• Vacina contra o influenza (gripe) 
• Vacina dupla tipo adulto - para difteria e tétano 
• Vacina Tríplice-viral - para sarampo, caxumba e rubéola 

Recentemente, diversos casos de óbito relacionados a 
problemas cardíacos ocorreram enquanto pessoas 
aparentemente saudáveis praticavam corrida. 
Por mais que seja uma ótima forma de manter a saúde 

e controlar o peso, a pratica envolve alguns cuidados 
essenciais. 
- Evite mudanças bruscas de temperatura e sempre faça um 
aquecimento antes do exercício. 
- Quando for alterar o ritmo, faça de forma gradual e controlada. 
- Cuidado com a cafeína ou medicamentos. 
- Aguarde a digestão antes de correr e hidrate-se antes, depois e 
durante os treinos. 
- Respeite a altitude local, ela afeta sua respiração mais do que 
você imagina. 
- Se você está fora de forma, inicie os treinos de forma leve,    
aumentando gradualmente suas metas. 

O Enterro da Sogra 

A mulher zangada com o marido liga pra ele: 

- Ordinário, pilantra, vagabundo, onde você se enfiou? 
- Oi amor, desculpa não ter ligado antes. 
- Aonde você tá, cachorro? 
- Lembra daquela joalheria, que você viu aquele anel de diamante, 
que você tinha adorado? 
- Sim amorzinho, paixão da minha vida… 
- Pois é… tô no bar do lado! 

A visita 

O caipira vai visitar o compadre. Como a porta está aberta, ele 
vai entrando e encontra o compadre no quarto, assistindo à 
televisão. 
- E aí, cumpadi, firme? 
- Não, futebor. 

Ligando pro marido 

Taturana baiana 

O baiano deitadão na varanda: 
- Ô mãinha, a xente temos aí pomada, pra queimadura, de tatura-
na? 
- Porque meu dengo? Uma taturana encosto em ti, foi ? 
- Foi não, mas, tá chegando perto... 

O sujeito voltava do enterro da sogra e resolve passar num 
boteco para comemorar. 
Duas horas depois, já bastante embriagado, está voltando para 
casa e, ao passar perto de um edifício em construção, é sur-
preendido por um tijolo que cai a poucos centímetros de seus 
pés. 
- E não é que aquela desgraçada já chegou no céu! 



1. Prevenção nunca é demais. Use os EPI's porque o tempo não volta 
para trás. 
2. Não seja seguro demais, não espere o acidente acontecer. Seguran-
ça no trabalho é você quem faz, proteja-se e não esqueça os EPI's. 
3. Saber que temos segurança no trabalho nos traz tranquilidade, mas 
utilizar os EPI's é a nossa responsabilidade 
4. Você é " Duro de Matar " ? Não ? Então use EPI ! 
5. U.F.C., M.M.A., Box, Vale Tudo é só no ringue, na vida o que vale é a 
prevenção !  
6. A minha segurança e a sua depende de nos, seja consciente .  
7. Você é a ferramenta mais preciosa da empresa, trabalhe com segu-
rança. 
8. Segurança e Qualidade a caminho da produtividade. 
9. Seja prudente. Sua família não quer você ausente. 
10. Segurança: Plante e Cultive essa ideia 
11. Trabalhador com EPI, receita para uma vida segura. 
12. Seja inteligente em sua rotina de trabalho, não arrisque sua vida.  
13. No trabalho, antes cautela do que arrependimento.  
14. Segurança é o ato de quem ama a vida. 
15. Em matéria de Segurança e de saúde dos funcionários, o uso cor-
reto dos EPI's, são fundamentais e indispensáveis para segurança dos 
mesmos. 
16. Lembre-se o mau uso dos EPI's podem comprometer a segurança e 
saúde do funcionário.  
17. Viva com segurança e trabalhe com confiança. 
18. Uma empresa com acidente zero só depende de você.  
19. O seu amanha depende de segurança de hoje. 
20. Um ato sem prevenção pode ser o fim de uma profissão.  
21. Use EPI corretamente e frequentemente, pois ele pode evitar aci-
dente. 
22. Uma fração de segundo pode custar sua vida e de seu amigo ao 
lado! Tenha cuidado. 
23.Trabalhar com EPI e segurança no trabalho e não dar chances ao 
acidente. 
24.A responsabilidade de usar EPI e de cada um de nós ! Valorize sua 
vida.  
25. Evite acidentes, pense em segurança. 
26. Colaborador eficiente pensa consciente e usa EPI. 

27. Respeite a vida,  trabalhe com segurança. 
28.Segurança no trabalho é trabalho com confiança. 
29. Em nossas vidas há coisas de grande importância, segurança é uma 
delas.  
30. Cada trabalhador tem uma função, mais a segurança é de todos. 
31. Trabalhe com atenção e consciente para não acontecer acidente. 
32. Um trabalho excelente é evitar o acidente. 
33. No trabalho você deve encontrar segurança pra efetua-lo com su-
cesso.  
34. Trabalhador Consciente usa Equipamento de Segurança. 
35. Fique longe do perigo use equipamento de segurança diariamente. 
36. Frase bonita e chamada Segurança. 
37. O melhor salário da vida é a Segurança. 
38. Depende de você a sua segurança, preste sempre atenção no local 
onde trabalha. 
39. Vamos trabalhar tranquilo, sempre usando os EPI's de forma certa. 
40. Fique sempre atento para se prevenir de acidente no trabalho. 
41. Trabalho e segurança sempre juntas com você.  
42. A segurança não e meu trabalho e sim meu objetivo. 
43. Aporta na vida não atrapalha e segurança. 
44. A sua vida só esta segura quando esta com a segurança 
45. Não deixe de ir atrás da segurança 
46. Pense no seu futuro, faça do seu trabalho um lugar seguro. 
47. Produtividade é importante mas a segurança vem antes. 
48. Acidente : se você pode evitar porque arriscar? 
49. Ambiente seguro, trabalho saldável. 
50. A segurança faz a diferença no trabalho. 
51. A segurança só existe quando você esta seguro. 
52. Trabalho bem feito e trabalho seguro. 
53. Seu futuro depende de sua segurança de hoje. 
54. A segurança de hoje e o futuro de amanhã. 
55. O trabalho pode esperar atue com segurança  
56. Lembre-se que ao final de cada jornada alguém te espera em casa,  
"sua família" , trabalhe com segurança. 
57. Nada é mais importante do que a sua saúde, trabalhe com seguran-
ça. 
58. Demore o tempo que for necessário! Execute sempre seu trabalho 
com foco na segurança no trabalho.  

No fim do mês de Junho/16 ocorreu a SIPAT/2016 (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Traba-
lho), e a Cooperfértil inovou e lançou um desafio a todos os seus colaboradores visando valorizar esse tema 
que é de extrema importância para todos (empresa e colaboradores).  
O tema escolhido foi: Segurança no Trabalho, que deveria ser abordado em uma frase de no máximo 12 pa-
lavras. 
Uma comissão formada por 05 colaboradores que não participaram do concurso, foi a responsável em avali-

ar e escolher dentre as 58 frases inscritas as 03 frases de maior impacto. Confira os ganhadores e suas frases logo abaixo. 
A Administração da Cooperfértil agradece a todos os colaboradores que participaram e lança mais um desafio, para 2017; 

esperamos 100% de participação. 

Informativo Cooperfértil - Julho 2016 

Elza Aureliano Andricioli  

“SABER QUE TEMOS SEGURANÇA 
NO TRABALHO NOS TRAZ      

TRANQUILIDADE, MAS UTILIZAR 
OS EPI’S É A NOSSA                     

RESPONSABILIDADE!” 

Sebastião dos Santos Baeta 

“CADA TRABALHADOR TEM UMA 
FUNÇÃO, MAIS A SEGURANÇA É 

DE TODOS !” 

Marcos Vinicius de Souza  

“PENSE NO SEU FUTURO, FAÇA 
DO SEU TRABALHO UM LUGAR 

SEGURO!” 



Palestras 

Dia 20/06  - Teatro “ Prevenir é Viver “ –             
SIPAT - SESCOOP/SP 

Baseado em casos reais do dia a dia corporativo, 
mostramos com bom humor a importância do uso de 
EPIs, o stress e suas consequências, o comprometi-
mento como fator para evitar acidentes de trabalho, etc. 
.Customizamos cada espetáculo de acordo com a ne-
cessidade e o momento da Cooperativa a ser atendida. 
Para dar leveza à apresentação,  as cenas são diverti-
das e com música ao vivo. 

Dia 21/06 - Hipertensão Arterial -                                
Dra. Paula Virginia Bottini - UNIMED  

Definição do que é Hipertensão Arterial, quais são as con-
sequências e sintomas, se a doença tem cura, quais são as 
causas, os 10 mandamentos para mobilizar os funcionários 
para conhecerem a saúde, ter cuidado com o próprio corpo e 
saber se é hipertenso, prevenção e controle da hipertensão, 
são temas discutidos. 

Dia 23/06 - Primeiros Socorros -                            
Dr. Rober Tufi Hetem - UNIMED 

Como prevenir acidentes no ambiente de trabalho e 
como prestar os primeiros socorros em caso de desmai-
os, convulsões, parada cardiorrespiratória, contusões, 
luxações e fraturas. Esses foram os assuntos aborda-
dos na palestra. 

Na semana de 20 a 24 de junho realizamos a 26ª Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho “SIPAT”.  
Foram apresentadas varias palestras com o tema central de: “Segurança No Trabalho”. As palestras foram minis-

tradas no refeitório no período da manhã com profissionais da área Médica e Policia Militar. 
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 

Dia 22/06 - Segurança Pública – Tenente Pedrosa - P.M. 

Numa sociedade em que se exerce democracia plena, a segurança pública garante a proteção dos direitos indivi-
duais e assegura o pleno exercício da cidadania. Neste sentido, a segurança não se contrapõe à liberdade e é condi-
ção para o seu exercício, fazendo parte de uma das inúmeras e complexas vias por onde trafega a qualidade de vida 
dos cidadãos. As instituições responsáveis por essa atividade atuam no sentido de inibir, neutralizar ou reprimir a prá-
tica de atos socialmente reprováveis, assegurando a proteção coletiva e, por extensão, dos bens e serviços. 

Dia 24/06 - Encerramento da SIPAT 

O encerramento da SIPAT foi realizado no refeitório 
da Cooperfértil com a palavra do Sr. Presidente da   
CIPA. 


