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A família Cooperfértil está há 294 

dias sem acidentes de trabalho. 

Vamos bater nosso recorde anterior 

que é de 947 dias. 

SIPAT 2017 

    Na semana de 19 a 23 de junho realizamos a 27ª Semana de Prevenção 

de Acidentes do Trabalho “SIPAT”. Foram apresentadas varias palestras 

com o tema central de: “Qualidade de Vida”. As palestras foram ministra-

das no refeitório no período da manhã com profissionais da área Médica. 

Os colaboradores foram bastante receptivos e mostraram muito interesse 

durante as palestras.  

- A maioria dos agricultores pesquisa insumos na internet 

- Transgênicos diminuem impacto ambiental da agricultura 

- Excesso de chuvas causa prejuízo de R$ 19 milhões  na agricultura   

- Sojicultor que colheu 149 sacas por hectare  

- Câmara aprova preço mínimo para o frete  
Página 3 

Curiosidades 

Variedades 
Página 4 

Cooperfértil Informa 
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• Momento Saúde 

- Curso gratuito ensina crianças a criarem seus 

próprios games 

- Seu comportamento nas redes sociais pode im-

pactar sua vida profissional 

- Está com o nome sujo? Veja o que acontece com 

quem entra na lista 

• Hora do Café • Cardápio do Mês 

Encarte Especial 

- Acessar o banco online é seguro, mas depende 

do seu comportamento 

- Cupom falso de desconto do Uber para roubar 

dados de usuários 
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Curso gratuito ensina crianças a criarem seus próprios games 

Comemore sua Profissão 

Frases Interessantes 

Querer vencer significa já ter percorrido 
metade do caminho.  

(Paderewsky) 

Quer você acredite que consiga fazer uma 
coisa ou não, você está certo  

(Henry Ford) 

A alegria que se tem em pensar e apren-
der faz-nos pensar e aprender ainda mais.  

(Aristóteles) 

Não espere por uma crise para descobrir o 
que é importante em sua vida.  

(Platão) 

Se a sua vida for a melhor coisa que já te 
aconteceu, acredite, você tem mais sorte 

do que pode imaginar.  

(Daniel Godri) 

São poucos os que vivem o presente; a 
maioria aguarda para viver mais tarde.  

(Jonathan Swift) 

Curiosidades 

   O curso gratuito é ministrado em quatro aulas e um total de 
seis horas de aprendizado. A ideia é dar um gostinho do que o 
ensino da programação e robótica pode significar para as crian-
ças. Na Coréia do Sul, por exemplo, a programação (assim 
como o inglês) faz parte do currículo escolar infantil. No Reino 
Unido também desde 2014. O Brasil também já entendeu a 

importância de ensinar a linguagem dos computadores desde cedo e deu os primei-
ros passos. Algumas escolas particulares já oferecem a disciplina que, ao que tudo 
indica, deve se tornar obrigatória em um futuro bastante próximo.  

Fonte: https://olhardigital.com.br 

02/07 - Dia do Bombeiro Brasileiro  

08/07 - Dia do Panificador  

12/07 - Dia do Engenheiro Florestal  

13/07 - Dia do Cantor  

14/07 - Dia do Propagandista de Laboratório 

23/07 - Dia do Guarda Rodoviário  

25/07 - Dia do Escritor  

Informativo Online 

    Use o aplicativo QR 
Code para escanear a 
imagem ao lado e ser 
direcionado ao nosso 
site para encontrar todos 
os informativos mensais. 

 

Seu comportamento nas redes sociais pode impactar sua vida           

profissional 
   Na internet é assim: postou, eternizou! Seja um texto, uma opini-
ão, uma foto ou um vídeo compartilhado – todo conteúdo publica-
do diz muito sobre você. Se antigamente, tudo o que você tinha 
para concorrer a uma vaga de emprego era o seu currículo e uma 
boa entrevista, hoje as redes sociais se tornaram uma extensão 
das nossas vidas – inclusive a profissional.  As empresas estão 
cada vez mais atentas ao comportamento dos seus candidatos e funcionários 
no mundo online, não tenha dúvida. Ou seja, é melhor ter algum cuidado e não 
se expor demais. A primeira regra básica é: se você não diria aquilo em público, 
não publique. Simples! Ter educação é essencial. E uma boa dose de bom sen-
so e responsabilidade não faz mal a ninguém.   

Fonte: https://olhardigital.com.br 

Está com o nome sujo? Veja o que acontece com quem entra na lista 

    Quando o consumidor deixa de pagar uma conta, ele corre 
o risco de ter o nome incluído no cadastro de inadimplentes. 
Ou seja, na lista do SPC, do SCPC ou do Serasa. Mas o que 
isso significa na prática? Isso faz com que ele não possa ob-
ter novos créditos ou pague taxas muito mais altas. A deci-

são de colocar seu nome no cadastro de inadimplentes é do credor. Ou seja, 
quem deveria receber a conta que não foi paga. Em geral, as empresas tentam 
negociar com o cliente primeiro e dar um prazo para ele pagar a conta. E só 
depois mandam o seu nome para o cadastro de inadimplentes.  

Fonte: http://g1.globo.com 

Acessar o banco online é seguro, mas depende do seu comportamento 

    Atualmente, as agências bancárias são responsáveis por ape-
nas 16% dos atendimentos no Brasil. A maioria da população 
bancarizada já sabe que fila é coisa do passado. É muito mais 
fácil resolver tudo pela internet ou pelo celular. Apesar de todo 
investimento e segurança, problemas ainda são recorrentes. Não 
por causa dos bancos ou seus sistemas, mas pelo outro elo des-
sa corrente: o usuário. Falta de informação e comportamento inadequado faz 
com que muitos brasileiros ainda sejam vítimas de fraudes que envolvem os 
sistemas bancários. Se os cybercriminosos não conseguem invadir os bancos, 
eles se dedicam a roubar informações verdadeiras dos clientes para acessar 
suas contas e, aí sim, causar estrago.  

Fonte: https://olhardigital.com.br 

    Os usuários do Uber precisam ficar atentos. A empresa de se-
gurança ESET identificou uma campanha de phishing (forma de 
fraude eletrônica, caracterizada por tentativas de adquirir fotos, 
músicas e outros dados pessoais) que tenta roubar os dados da 

vítima através de um cupom falso de desconto do aplicativo. O golpe foi identifi-
cado no dia 17/06, e já afetou mais de 40 mil usuários. Os criminosos enviam 
um e-mail para a vítima com um suposto cupom de R$ 100 de desconto. Ao 
acessar o link, a pessoa é redirecionada para uma página para se cadastrar no 
Uber e receber o desconto. 
Fonte: https://olhardigital.com.br 

Cupom falso de desconto do Uber para roubar dados de usuários 
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Cooperfértil Informa 
A maioria dos agricultores pesquisa insumos na internet 

    Aproximadamente 53% dos produtores rurais ouvidos pela 7ª edição da Pesquisa Hábitos do Produtor Rural da AB-
MRA, pesquisou preços de insumos pela internet nos últimos seis meses. Sementes e defensivos agrícolas, ambos 
com 20%, foram os itens mais cotados pelos agricultores. Logo em seguida figuram os fertilizantes, com 17%, e trato-
res, com 15%. Equipamentos agrícolas (12%), animais (10%), caminhonetes (10%), vacinas (9%) e colheitadeiras 
(8%) e sal mineral (8%) fecham o grupo dos dez itens mais pesquisados pelos produtores rurais na internet. Essas e 

outras constatações da nova Pesquisa da ABMRA comprovam a percepção que temos do agronegócio, uma atividade que se reoxi-
gena ano após ano, torna-se mais moderna e produtiva, elevando o Brasil à condição de líder global no campo como um todo e, par-
ticularmente, em dezenas de atividades produtivas agrícolas e animais.  
Fonte: https://www.agrolink.com.br 

Transgênicos diminuem impacto ambiental da agricultura 

    Nos últimos 20 anos, a biotecnologia reduziu significativamente o impacto ambiental da agricultura e estimulou o cres-
cimento econômico nos 26 países onde os transgênicos são cultivados. É o que aponta um novo relatório divulgado nes-
ta semana pela Consultoria PG Economics. A tecnologia agrícola inovadora contribuiu para preservar os recursos natu-
rais da Terra, enquanto permitiu que os agricultores cultivassem produtos de alta qualidade. Também ajudou a aliviar a 
pobreza de 16,5 milhões [de pessoas], na sua maioria pequenos agricultores, em países em desenvolvimento. De acor-
do com a PG Economics, a biotecnologia reduziu significativamente as emissões de gases de efeito estufa produzidos na agricultura, 
ajudando os produtores a adotar práticas mais sustentáveis, diminuindo a queima de combustíveis e retendo mais carbono no solo. 
Apenas em 2015, por exemplo, sem o cultivo de transgênicos teriam sido jogados na atmosfera 26,7 bilhões de quilogramas adicio-
nais de dióxido de carbono, o que equivale à poluição de 11,9 milhões de automóveis.  
Fonte: https://www.agrolink.com.br 

Excesso de chuvas causa prejuízo de R$ 19 milhões  na agricultura   

    O excesso de chuvas dos últimos dias trouxe prejuízo ao agronegócio catarinense estimado em R$ 19,3 mi-
lhões, de acordo com informações da secretaria da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina. Os produtores 
rurais mais atingidos foram os que mantêm cultivos de feijão e milho, que estão em fase final de colheita, e os 
que se dedicam à pecuária de leite. As regiões mais atingidas pelas chuvas no estado foram o oeste, o extremo 

oeste, sul e Rio do Sul. O período considerado para os cálculos de prejuízo é de 27 de maio a 9 de junho, com base nas infor-
mações da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri-Ciram).  

Fonte: http://www.canalrural.com.br 

Sojicultor que colheu 149 sacas por hectare  

    Já imaginou colocar a colheitadeira em campo e no marcador observar que a soja colhida rendeu 149 sa-
cas por hectare? Pois foi com extrema alegria e surpresa que o produtor Marcos Seitz, de Guarapuava (PR), 
recebeu a notícia de que ele foi o campeão do Desafio de Máxima Produtividade 2016/2017 realizado pelo 
Comitê Estratégico Soja Brasil (CESB). De quebra ele quebrou o recorde da temporada 2014/2015 de 142 
sacas por hectare e marcou seu nome na história da competição. Para se ter uma ideia da façanha obtida 
pelo produtor paranaense, a média de 149 sacas por hectare obtida na área de 10 ha, destinada ao concurso, superou em 
muito as 56 sacas da média nacional e também de seu estado (que obteve a maior produtividade média do país), com 62 sa-
cas de soja por hectare.   
Fonte: http://www.projetosojabrasil.com.br 

Câmara aprova preço mínimo para o frete  
     A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-
feira, em caráter conclusivo, projeto que estabelece uma política de preços mínimos para o setor de transporte 
de cargas, informou a Agência Câmara. A proposta prevê que a definição de preços mínimos deverá levar em 
conta, prioritariamente, a oscilação do valor do óleo diesel e dos pedágios na composição dos custos do frete.  
No projeto, já estão previstos valores mínimos até que o Executivo regulamente a lei: 0,90 real por quilômetro 

rodado para cada eixo carregado, no caso de cargas refrigeradas ou perigosas; e 0,70 real nos demais tipos de cargas. Os 
preços mínimos serão definidos junto aos sindicatos de empresas de transportes e de transportadores autônomos de cargas, 
além de representantes das cooperativas do setor, também segundo a Agência Câmara. O projeto foi aprovado na CCJ após 
protestos de caminhoneiros realizados no início do ano em algumas importantes regiões produtoras de soja.   
Fonte: https://extra.globo.com 

08/07 

Anderson Vagner 
da Silva  

11/07 

Marcos Gonçalves 
dos Santos  

14/07 

Carlos Otavio Barianni 
Rodero  

23/07 

Manoel Joaquim 
dos Santos  
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Hora do Café! 

Momento Saúde 

Cardápio do Mês 

 

Forçar a ingestão de água faz bem à saúde? 

    Muitos acreditam que forçar a inges-
tão de água é bom para a saúde. Exis-
te até uma corrente médica, chamada 
de “tratamento pela água”, ou Hidrote-
rapia, relativamente popular na Argen-

tina e em outros países, que divulgaram a hiperidra-
tação como forma de prevenir diversas doenças e 
de curar muitas outras. Pura bobagem! O ser huma-
no, como a maioria dos mamíferos, tem um controle 
cerebral magnífico da hidratação do organismo. Se 
o corpo precisa de água, o mecanismo da sede é 
ativado e o indivíduo vai atrás da água. Não há ne-
cessidade de forçar a ingestão de água, a não ser 
nas crianças muito pequenas, que ainda não sabem 
expressar sua sede, e nos muito idosos, especial-
mente os dementes, em que o mecanismo da sede 
está comprometido.  

A Mentira 

O Menino vem correndo e diz à 
mãe: 
- Mãe, você é uma mentirosa! 
- Por que você diz isso meu 
filho? 
- Você disse que meu irmãozi-
nho era um anjo!! Eu joguei ele 
pela janela e ele não voou...  

 

Horário do Medicamento 

O médico perguntou: 
- Por que você tomou a medi-
cação às seis da manhã se eu 
disse pra você tomar às nove? 
Eu respondi: 
- Doutor, era pra ver se eu con-
seguia pegar as bactérias d 
surpresa!  

Dormir de Barriga Cheia 

    Por que comer antes 
de dormir faz mal? No 
momento que inicia-
mos nosso sono, os 

nossos sistemas passam a funcio-
nar de forma mais lenta. Isso tam-
bém ocorre com o sistema digestó-
rio e é por isso que se recomenda 
ingerir alimentos pelo menos duas 
horas antes de deitar.  O processo 
de digestão lento pode desencade-
ar problemas no sono e, conse-
quentemente, indisposição no dia 
posterior. Além disso, dormir após 
as refeições podem causar refluxo, 
ou seja, o retorno do produto da 
digestão para o esôfago.   

Boa Higiene Bucal 

     Existem algumas medi-
das que cada um de nós 
pode tomar para diminuir 
significativamente o risco do 
desenvolvimento de cárie, gengivite e 
outros problemas bucais.  

- Escovar bem os dentes e usar o 

fio dental diariamente. 

- Usar produtos de higiene bucal, 

inclusive creme dental, que conte-

nham flúor. 

- Usar enxagüante bucal com flúor, 

caso seu dentista recomende. 

- Garantir que crianças abaixo de 

12 anos tomem água potável fluo-

retada. 

 Pátio do Manicômio 

No pátio do manicômio: 

Qual é o seu nome? — per-
gunta um louco a um colega. 

Sei lá, me esqueci… e o seu? 

Também esqueci! 

Puxa, então somos xarás!  

Passeio com Namorada 

Oi amor! 
OI! 
Se arruma, que hoje a gente 
vai sair , vou te levar em um 
lugar bem caro! 
 Ah é amor, e onde você vai 
me levar? 
 No posto de gasolina. 



1.  Fé em Deus, um sorriso, pensamentos positivos e coisa boas acontecem. 
2 . Se você não tentar o que quer, nunca irá chegar onde deseja. 
3. Amor é a base para um mundo melhor. 
4. A arte de enxergar a vida de uma maneira simples, nos torna mais felizes. Isso tam-
bém é Qualidade de Vida 
5. Nossa maior fonte de Qualidade de Vida esta na natureza, por isso, cabe a nós pre-
serva-la ! 
6. Qualidade de Vida é cuidar do corpo e da mente de forma consciente. 
7. Valorize sua Qualidade de Vida, cuide da sua saúde e do seu bem estar, pois desta 
forma você só tem a ganhar. 
8. Para sua Qualidade de Vida melhorar com segurança você deve trabalhar. 
9. A Qualidade de Vida que você quer, depende da Qualidade de Fé que você tem. 
10. A Qualidade de Vida não é um simples modismo, algo passageiro a preencher o 
tempo e em seguida ser descartado. Ao contrario ela se constitui no presente estágio 
no desenvolvimento da humanidade 
11. A Qualidade de Vida acontece quando melhoramos nossas atitudes. 
12. É plantando segurança que se colhe Qualidade de Vida. 
13. A Qualidade de seu trabalho tem tudo a ver com  Qualidade da sua Vida. 
14. A Qualidade de Vida torna-se prazerosa quando quem a pratica se interessa por 
faze-la cada vez melhor. 
15. Segurança hoje, futuro sadio amanhã. 
16. Prevenção no trabalho, sua saúde agradece. 
17. EPI sempre, para garantir a saúde da gente. 
18. Qualidade de vida é você fazer o que gosta e com amor, assim gerando um retorno 
positivo. 
19. Qualidade de Vida é você ter em mente pensamentos positivos. 
20. Qualidade de Vida é você ter saúde e você ter privilegio dado por Deus de se Le-
vantar todas as manhas. 
21. A Qualidade de seu Trabalho tem tudo a ver com  Qualidade da sua Vida. 
22. A vida de uma empresa depende da Qualidade do patrão e dos seus empregados. 
23. O bom humor é a única Qualidade divina do homem. 
24. Qualidade de Vida não se compra, se constrói. 
25. A minha segurança e a sua dependem de nos. Seja consciente. 
26. A segurança não se conquista, se faz. 
27. Com segurança trabalhamos contentes sem acidente. 
28. Na dúvida não faça, isole o risco, é a sua vida que esta em jogo. 
29. Para melhorar a Qualidade de Vida, melhore a Qualidade dos seus pensamentos. 
30. Qualidade de Vida é criar o habito de gratidão cotidianamente. 
31. Qualidade de Vida é fazer o que gosta, o resto e consequência. 
32. Pensamentos positivos geram ótimas atitudes e melhora a Qualidade de Vida. 
33. Qualidade de Vida exige ações integradas que envolvem expansão quantitativa 
visando sempre o bem maior e a modernidade 
34. Qualidade de Vida são êxitos pessoais que ajuda o desenvolvimento pessoal e 
intelectual visando sempre o futuro. 
35. Qualidade de Vida e estar sempre enchendo a integridade física de felicidades 
realizadas nos planos da vida. 
36. Qualidade de Vida e você estar garantindo a estabilização da boa mente e corpo 
sano no universo. 
37. Assim como a segurança no trabalho a Qualidade de Vida tem que ser levado a 
sério. 
38. Ter Qualidade de Vida e ter Qualidade no Trabalho. 
39. Viva feliz a cada dia, porque Qualidade de Vida não esta no dinheiro e sim no viver. 
40. Qualidade de Vida só tem quem cultiva e rega a cada amanhecer. 

41. Qualidade de Vida não vem de palavras vem do agir. 
42. Qualidade de Vida não é ter muito na carteira é ter muito na cabeça. 
43. Qualidade de Vida e segurança andando de mão dadas. 
44. Qualidade de Vida é você trabalhar, se alimentar e viver bem. 
45. Qualidade de Vida é ser feliz com o pouco que tenho e não invejar nada de nin-
guém. 
46. Eu tenho Qualidade de Vida boa, tenho uma residência fixa e um trabalho bom 
também fixo. 
47. Nenhum trabalho de Qualidade pode ser feito sem concentração e muito sacrifício, 
esforço e dedicação. 
48. Não exijas dos outros qualidade que ainda não possua. 
49. A Qualidade mais valiosa para o aprendizado é uma atitude positiva. 
50. As pessoas de Qualidade sabem tudo sem nunca terem aprendido nada. 
51. Para melhorar a Qualidade de Vida, melhore a Qualidade de seus pensamentos. 
52. Qualidade de Vida significa fazer certo quando ninguém esta olhando. 
53. A Qualidade de seu trabalho tem tudo a ver com a Qualidade de sua Vida 
54. Quem é exigente com a Qualidade dos produtos, mais não com a sua Qualidade de 
Vida, traia sua própria felicidade. 
55. com Qualidade é viver o hoje com se não houvesse o amanhã. 
56. Cuidar do meio ambiente é ter Qualidade de Vida saudável. 
57. Sua Qualidade de Vida tem tudo haver com a Qualidade de seu trabalho 
58. Use os EPI's para ser feliz. 
59. Alimentar-se bem para ter uma boa saúde. 
60. Em primeiro lugar e ser educado com os amigos e ter uma refeição boa o meio de 
trabalho com pessoas educadas e usar os EPI's corretamente. 
61. Dar mais valor a vida e estar bem com a família, trabalho e saúde. 
62. Prezar pela Qualidade de Vida lhe concede oportunidades para definir seu próprio 
destino. 
63. A Qualidade de Vida se define em 3 palavras: amor, saúde e trabalho. 
64. Trabalhar sem compromisso com a Qualidade de Vida é trocar esforço e tempo por 
dinheiro. 
65. Sábio é quem procura viver com Qualidade em vez de quantidade. 
66. Evitar acidente antes que aconteça porque aconteceu e tarde de mais. 
67. Evitar acidente e usar os EPI's corretos. 
68. Evitar acidente e manter o setor de serviço em ordem . 
69. Não correr e não brincar em serviço trabalho. 
70. Viver a vida com saúde, amor e paz. 
71. Preocupe-se mais com sua consciência do que com sua reputação, porque sua 
consciência é o que você é, e a reputação é o que os outros pensam de você. 
72. Para melhorar a Qualidade de Vida, melhore a Qualidade de seus pensamentos. 
73. Quem é exigente com a Qualidade dos produtos, mas não com a sua Qualidade de 
Vida, trai a própria felicidade. 
74. Segurança é um bem que a todos convém. 
75. Segurança acima de tudo e de todos a colaboração. 
76. A segurança é de todos a consciência é sua. 
77. Nunca faça deferente use segurança e trabalhe consciente. 
78. Qualidade de Vida e segurança no trabalho, duas frases que devem sempre seguir 
lado a lado. 
79. Em casa ou no trabalho, pratique sempre a Qualidade de Vida. 
80. Para melhorara Qualidade de Vida melhore a Qualidade de seus pensamentos . 
81. Para viver melhor tem que ter qualidade melhor. 
82. Qualidade de Vida e viver bem e ser feliz. 
83. de Vida é : saúde, viver bem e comer bem . 

Entre os dias 19 e 23 de junho de 2017 realizamos a SIPAT/2017 (Semana Interna de Prevenção de Aciden-
tes de Trabalho). 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: Quali-
dade de Vida, que deveria ser abordado em frases com no máximo 15 palavras. Uma comissão forma-
da por 05 colaboradores que não participaram do concurso, ficou responsável em avaliar e escolher dentre 
as 83 frases inscritas as 03 frases de maior impacto. Confira os ganhadores.  

A Administração da Cooperfértil agradece a todos os colaboradores pela participação 

Informativo Cooperfértil - Julho 2017 

Samuel Elias Vieira 

“Para melhorar a Qualidade de Vida, 
melhore a Qualidade dos seus pensa-

mentos.” 

Gueida Gabriela Alves 

“A Qualidade de Vida acontece quan-
do melhoramos nossas atitudes.” 

Leônidas Talão Junior 

“Qualidade de Vida não se compra, se 
constrói.” 



Palestras 

Dia 19/06  - Odontologia Preventiva e  
Exame Clínico – UNIODONTO  

Será que estamos tratando de nossa saúde bucal de 
forma correta e eficiente? Foi isto o que mostramos 
nesta palestra. Não é só cuidar para termos um sorriso 
bonito, temos que ter a consciência da importância dos 
cuidados diários da porta de entrada para nosso orga-
nismo. Foi disponibilizado nesta data aos colaborado-
res consultório móvel para exames preventivos.  

 

Dia 20/06 - Qualidade de Vida – UNIMED  

Qualidade de vida é o método utilizado para medir as con-
dições de vida de um ser humano. Envolve o bem estar espi-
ritual, físico, mental, psicológico e emocional, além dos rela-
cionamentos sociais, (família, amigos) e também a saúde, 
educação, poder de compra, habitação, saneamento básico 
e outras circunstâncias da vida.  

Dia 22/06 - Teatro “Nos Bastidores Da Segurança” 
SESCOOP  

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. 
Para dar leveza à apresentação,  as cenas são diverti-
das e com música ao vivo. 

Na semana de 19 a 23 de junho realizamos a 27ª Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho “SIPAT”.  
Foram apresentadas varias palestras com o tema central de: “Qualidade de Vida”. As palestras foram 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 

Dia 21/06  - Saúde Ocular e Exame de Acuidade Visual              
CLÍNICA RASKIN  

A visão é o sentido do qual o homem é mais dependente, por isso, 
alguns hábitos e cuidados devem ser tomados para a saúde dos 
olhos. Os principais problemas de visão relacionados aos óculos 
(erros refrativos) são: miopia - astigmatismo - hipermetropia. Geral-
mente, surgem sem causa externa. 

Dia 23/06 - Encerramento da SIPAT as 17:00 Horas   

 Festa Junina 

O encerramento da SIPAT foi realizado no refeitório, onde 
aconteceu a nossa festa junina.  

 


