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Cooperfértil Informa 

Curiosidades 

Agrishow supera expectativa 

Estamos trabalhando há 143 dias  

sem acidentes de trabalho. 

Nosso recorde é de 611 dias sem  

acidentes com afastamento. 

Momento Saúde 

Valor atingido na feira de Ribeirão Preto é 16% maior 
que o de 2012. Empresas dizem que evento é responsá-
vel por 20% do faturamento do ano. 

A Cooperfertil esteve presente neste grande evento 
que é a Agrishow. 

• Copa das Confederações 2013 
• Exames periódicos 
• Sorteio de prêmios 
• Contribuintes devem acompanhar o IR 
• SIPAT 2013 

Festa Junina 
• Culturas 
• Tradições 
• Organização Mundial do Comércio 

Fábrica em foco 

Hidrantes 
A Cooperfértil tem um sistema fixo 

e integrado de hidrantes para comba-
te de incêndios. 
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Agrishow supera expectativa  

Fábrica em foco 
Hidrantes 
A Cooperfértil tem um sistema fixo e integrado de hidrantes para combate de 

incêndios de grande monta, constituídos de tubulações fixas, subterrâneas onde 
hidrantes duplos estão dispostos regularmente pela fábrica em ambientes a serem 
protegidos, ligados a um centro de abastecimento de água e que possibilita na 
ocorrência de incêndio, o ataque direto ao fogo com a aplicação de água sobre o 
sinistro. 

 Elementos da rede de hidrantes Cooperfértil: 
Hidrates duplos com dois registros de gaveta de 2 ½ ” ou 1 

½” onde serão conectadas as mangueiras 2 de 15 metros 
nos registros de 2 ½”  e uma de 30 metros no registros de  

1 ½”, uma chave Storz e um esguicho de  2 1/2“ ou 1 1/2 “. 
Um central de armazenamento de água de 30.000 litros 

(granulação) e um hidrante de recalque obrigatoriamente de 
2 1/2” para água externa (caminhão pipa ou outros). 

Uma casa de bombas  com gerador no caso de falta de 
energia, com capacidade de mover dois motores, um de 1 ½ 
CV de recalque para manter a linha pressurizada e outro mo-
tor de 30 CV para recalque da água para o combate do in-
cêndio, alarme sonoro e luz de emergência no caso de corte 
de energia. 

Agrishow 2013 supera expectativa e movimenta R$ 2,6 bi 
em negócios, a Cooperfértil esteve presente. 

    Valor atingido por feira de Ribeirão Preto é 16% 
maior que o de 2012.Empresas dizem que evento é 
responsável por 20% do faturamento no ano. Uma 
das maiores feiras de tecnologia agrícola do mundo, 
a Agrishow superou em 4% a expectativa de fatura-
mento e divulgou, poucas horas antes do seu encer-
ramento em Ribeirão Preto (SP), uma movimentação 
de R$ 2,6 bilhões em negócios – o esperado eram 
R$ 2,5 bilhões. O número é 16% superior ao da edi-
ção do ano passado - que alcançou R$ 2,15 bilhões. 
    “Tem muita coisa feita através de revendedor, o 
agricultor veio, tomou preço e vai decidir daqui a 
uma semana. Então, nos próximos 30 dias nós ainda 
vamos colher frutos da Agrishow”. O público deste 
ano foi o mesmo de 2012. Cerca de 150 mil pessoas 
passaram pela Fazenda Tecnológica – local que 
abriga a Agrishow – nos cinco dias de evento, sendo 
35 mil só no feriado de 1º de maio – Dia do Traba-
lho.  
    “A Abimaq e os associados vão investir nos próxi-
mos anos R$ 15 milhões justamente prevendo essa 
parte de estacionamento. Hoje nós temos na feira 
790 expositores e 15 quilômetros de ruas e aveni-
das. O fato da feira ficar mais 30 anos no mesmo 
local em Ribeirão Preto – garantido por um decreto 
do governo estadual – dá segurança para que a or-
ganização invista em melhorias. 

Curiosidades 
Festa Junina 
   Hoje pouca gente sabe 
que essas festas cristãs 
vêm de muito tempo 
atrás. 
    As festas juninas es-
tão inseridas na Cultura 
Brasileira de Norte e Sul. 

No Nordeste são mais intensas tanto na 
sua religiosidade como também são 
grandes propulsores da economia local. 
Caruaru, em Pernambuco, e Campina 
Grande, na Paraíba, detêm as maiores 
festas juninas do Brasil, atração para os 
moradores dessas regiões e para os tu-
ristas de várias partes do mundo. 
O casamento 

O casamento caipira surgiu como cha-
cota aos casamentos clássicos. A noiva 
aparece grávida e seu pai obriga o moço 
a assumir a responsabilidade, fazendo-o 
casar com uma espingarda apontada 
para a cabeça. 
Santo Casamenteiro 

Além disso, temos Santo Antônio, co-
nhecido como santo casamenteiro. Os 
mais religiosos contam que as moças 
pedem um noivo para o santo, mas este 
só arruma o pretendente quando é casti-
gado pela moça. 
Bandeirinhas (Bandeirolas) 

Esses apetrechos surgiram porque os 
três santos homenageados na festa ti-
nham suas imagens pregadas em ban-
deiras coloridas e imersas em água, a 
famosa lavagem dos santos. Com isso, 
acredita-se que a água fica purificada, 
fazendo a purificação das pessoas que 
molham com ela. 

 
Brasileiro será Diretor ge-

ral da OMC 
A Organização Mundial do Comér-

cio (OMC) elegeu no dia 07/05, o novo 
diretor-geral da entidade. O escolhido é o 
embaixador brasileiro Roberto Carvalho 
de Azevêdo, de 55 anos. O brasileiro 
disputou com o mexicano Herminio Blan-
co, de 62 anos. 

Azevêdo teve apoio do grupo Brics 
(Brasil, Rússia, Índia, China e África do 
Sul), além dos países de língua portu-
guesa e de várias nações da América 
Latina, da Ásia e da África. 

Na eleição da OMC, dos 159 países 
que integram o órgão, para vencer é pre-
ciso ter no mínimo 80 votos. A escolha é 
feita em três etapas. O processo de elei-
ção começou no final de março, com 
nove candidatos. Na 2ª fase, ficaram cin-
co. No final de abril, restaram os candi-
datos do brasil e do México. 

Estande da Cooperfértil 

José Vicente, Irineu e Amador 

Da esquerda para a direita: Betão, 

Ithiel, Tadeu, Turqueta, Fernando, 

Irineu e Elias. 

Central de armazenamento Bomba D’agua Gerador de energia 

Hidrante duplo 
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Cooperfértil Informa 

Aniversariante do Mês 

Edson Peixinho 
23 

Edemilson A. Buzutti 
27 

Sérgio H. Scardovelli 
28 

Contribuintes devem acompanhar o IR 
Monitoramento da declaração no site da Receita Federal pode evitar ma-

lha fina, siga os passos abaixo:  
1) O contribuinte deve checar se há pendências em sua declaração no site 

da Receita Federal. 
2) O extrato esta disponível no e-CAC(centro virtual de atendimento ao con-

tribuinte da receita) https://cav.receita.fazenda.gov.br  
3) Para entrar, é preciso gerar um código de acesso ou já possuir o certifi-

cado digital. 
• Para gerar o código de acesso, na pagina do e-CAC, clicar em “saiba 

como gerar o código de acesso”. 
• No passo a passo, clicar em “gerar código de acesso para pessoa física”. 
• Preencher CPF, data de nascimento e código (CAPTCHA). 
• Preencher o número do recibo das duas últimas declarações. 

Genildo Lins Santos 
30 

Copa das Confederações 2013 
A Copa das Confederações é um campeonato inter-

nacional de futebol. Organizado pela FIFA, este torneio 
é realizado de quatro em quatro anos, nos anos anterio-
res ao ano da Copa do Mundo de Futebol. Participam da 
Copa das Confederações oito esquipes (seleções), que 
representam as seis confederações de futebol, mais o 
país sede da Copa e o último Campeão Mundial. Os 
jogos acontecem sempre no país que irá sediar a Copa 
do Mundo no ano seguinte. 

SIPAT 2013 
Na semana de 24 à 28 de julho, iremos realizar nossa SIPAT-2013 (Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes), neste evento teremos várias palestras interessantes. Faremos um concurso de frases sobre o 
tema “Saúde e Segurança” com prêmios incríveis para os três primeiros colocados. Sua participação é 
muito importante, faremos entrega de brindes para os participantes das palestras, e no dia 28, no encerra-
mento da SIPAT-2013, iremos realizar nossa tradicional festa Junina. Você não pode perder! 

Exames periódicos 
No último dia 27/05/2013 foram realizados 

os exames periódico de 2013. Neste ano foi 
montado um planejamento para executarmos 
todos os exames no mesmo dia para todos os 
colaboradores. 

Além do exame clinico e aferimento da 
pressão arterial, tivemos uma equipe para 
realizar o exame de acuracidade visual, reali-
zado em 100% dos colaboradores; Tivemos à 
nossa disposição um ônibus para realizar exa-
me de RX do tórax, obrigatório neste ano, 
uma equipe para realizar o Ecocardiograma e 
Eletroencefalograma em alguns colaborado-
res cuja função exige estes exames além da 
coleta de material para análise em laboratório. 
É a COOPERFÉRTIL cuidando da sua saúde. 

Sorteio de prêmios 
Foi realizado no últi-

mo dia 2 de maio um 
grande sorteio de prê-
mios para comemorar o 
dia internacional do tra-
balho, este foi mais um 
evento para fortalecer a 
integração entre empre-
sa e colaboradores. 

X 

X 

X 

Sáb 15/06/2013 -16h 
Brasília 

Qua 19/06/2013 -16h 
Fortaleza 

Sáb 22/06/2013 -16h 
Salvador 

Sebastião Baeta 
11 

Romildo C. Rodrigues 
14 

Faustino Santos 
16 

Robert Junior Alves 
23 
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HORA DO CAFÉ! 

Momento Saúde 

Cardápio de Junho 

Eu sou mineiro, Uai, sô. 
Mulher: Ocê bebe? 
Homem: Sim. 
Mulher: Quanto por dia? 
Homem: 6 doses de pinga. 
Mulher: Quanto ocê paga? 
Homem: Cerca de 5 reais. 
Mulher: Há quanto tempo ocê bebe? 
Homem: 20 anos. 
Mulher: Uma pinga custa R$ 5 e ocê bebe 6 por dia, R$ 900 por mês e 10.800 por ano certo? 
Homem: Correto. 
Mulher: Se em um ano ocê gasta R$ 10.800 sem contar a inflação em 20 anos ocê gastou R$ 216 mil certo? 
Homem: Correto. 
Mulher: Ocê sabia que com esse dinheiro aplicado e corrido com juros durante 20 anos ocê poderia comprar uma Ferrari? 
Homem: Ocê bebe? 
Mulher: Não. 
Homem: Então cade sua Ferrari, sô? 

 


