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Copa do Mundo FIFA 2014 - Brasil 

Estamos trabalhando há 516 dias  

sem acidentes de trabalho. 

Nosso recorde é de 611 dias sem  

acidentes com afastamento. 

Momento Saúde 

• 5 segredos para economizar 

• Exames Periódicos 2014 

• Tabela de jogos da Copa do Mundo 

• Campanha de vacinação contra a gripe 2014 

• Erisipela 

• Gota 

• Saiba como evitar a azia Página 4 

• Feriados 

• Datas comemorativas do mês de Junho 

• Por que após escovar os dentes dá sede? 

• Fique por dentro 

Fábrica em Foco 

Copa do Mundo FIFA de 2014 será a vigésima edição do evento e terá como país-anfitrião 
o Brasil. É a segunda vez que este torneio é realizado no país, depois da Copa do Mundo FI-
FA de 1950. A competição será disputada entre 12 de junho e 13 de julho e ocorrerá pela 
quinta vez na América do Sul, a primeira após 36 anos já que a Argentina acolheu o evento 
em 1978. Foi a última sede de Copa do Mundo escolhida através da política de rodízio de con-
tinentes implementada pela FIFA, iniciado a partir da escolha da Copa do Mundo de 
2010 na África do Sul. As seleções nacionais de 31 países avançaram através de competi-
ções de qualificação, que começaram em junho de 2011, para participar com o país anfitrião, 
o Brasil, no torneio final. Com o país anfitrião, todas as equipes campeãs do mundo desde a 
primeira Copa do Mundo estarão presentes. As quatro Copas do Mundo anteriores sediadas 
pela América do Sul foram todas ganhas por seleções sul-americanas. 

Página 2 

Curiosidades 

Cooperfértil Informa 

“Verifique quem foi o ganhador do mês de 

Maio/14” 

Página 3 

• Semana da SIPAT - 2014 

• Concurso de Frases sobre 

Segurança e Qualidade de Vida  

• Sapato de Segurança 

• Uso Final 

• Campanha Acidente Zero 
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Feriados 

01 - Semana Mundial do Meio Ambiente 
01 - Primeira transmissão de TV no Brasil 
03 - Dia Mundial do Administrador de Pessoal 
05 - Dia da Ecologia 
05 - Dia Mundial do Meio Ambiente 
07 - Dia da Liberdade de Imprensa 
08 - Dia do Citricultor 
09 - Dia do Tenista 
09 - Dia da Imunização 
10 - Dia da Artilharia 
10 - Dia da Língua Portuguesa 
10 - Dia da Raça 
11 - Dia da Marinha Brasileira 
12 - Dia dos Namorados 
12 - Dia do Correio Aéreo Nacional 
13 - Dia de Santo Antônio 
13 - Dia do Turista 
18 - Dia da Assembleia de Deus 
18 - Dia do Químico 
19 - Corpus Christi 
19 - Dia do Cinema Brasileiro 
20 - Dia do Revendedor 
21 - Dia da Mídia 
21 - Dia do Imigrante 
21 - Início do inverno 
23 - Dia Olímpico 
24 - Dia das Empresas Gráficas 
24 - Dia de São João 
24 - Dia Internacional do Leite 
26 - Dia do Metrologista 
27 - Dia Nacional do Progresso 
28 - Dia da Renovação Espiritual 
28 - Dia Internacional do Orgulho Gay 
29 - Dia da Telefonista 
29 - Dia do Pescador 
29 - Dia de São Pedro 
30 - Dia Nacional do Bumba-Meu-Boi 

Fábrica em Foco 
Hoje vamos falar um pouco sobre a utilização do calçado de segurança: 
FINALIDADE 
Proteção do usuário em áreas em que haja risco de: 
1 - Queda de materiais e/ou objetos pesados sobre 
os artelhos; 
2 - Batidas em obstáculos. 
3 - Choques elétricos 

Uso Final 
1 - Mecânico de  Manutenção de Escavo carregadeiras. (com biqueira) 
2 - Mecânico de Manutenção Industrial (com biqueira) 
3 - Demais Colaboradores da Produção (sem biqueira) 
4 - Eletricista (sem biqueira) 

5 segredos para economizar 

Campanha Acidente Zero 

No ultimo dia 06 de maio, 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 Ze-
ro. Após conseguirmos a marca de 487 dias sem acidentes de trabalho. 
Nesta  data  o sortudo que levou pra casa o premio de meio 
salário mínimo  (R$ 362,00) foi o Marçal Presentini, mecânico. 
Estamos cada vez mais perto da marca de 611 dias sem aci-
dente sem afastamento. Vamos juntos na busca desse objeti-
vo e LEMBRE-SE USAR EPI’S É O CAMINHO MAIS CURTO 
PARA SUA PROTEÇÃO. 
Parabéns ao  Marçal pelo premio e a todos vocês por mais 
esta grande conquista. 

 
Pague no débito: assim sentirá cada centavo que sai da sua conta e, des-
sa forma, tenderá a gastar menos! 
Concentre as compras num cartão só: é a melhor forma de “enxergar” o 
total do gasto no mês. 
Renda-se a uma planilha de gastos: ao anotar cada gasto numa planilha 
ou num caderno, tomamos consciência da falta daquele dinheiro. Ao depa-
rar com o total no fim do mês, conseguimos visualizar em que podemos economizar. 
Saia menos para fazer lanches: o importante é procurar diminuir a frequência com que 
gasta com isso. 
Devagar e sempre: aproveite que você ainda não precisou tomar medidas drásticas e come-
ce a economizar aos poucos. Economize aos pouquinhos sem abrir mão daquilo de que gos-
ta. Afinal o dinheiro existe para nos servir e não o contrário! 

Exames Periódicos 2014 
No último dia  12 de maio foram realizados os exames Periódicos 
de 2014. Além do exame clinico , com aferimento de pressão arte-
rial , exame de acuracidade visual que foram realizados em todos 
os funcionários e foram realizados exames específicos de acordo 
com a função de cada um. Após a analise dos resultados a em-
presa responsável pelo laudo , passa orientações a todos que 
tiveram alterações em seus exames para buscar atendimento 
específico, pois , é responsabilidade de cada um de nós cuidar-

mos da nossa saúde . 

Semana da SIPAT - 2014 
Neste mês de junho, entre os dias 23 e 27,  iremos realizar a nossa SIPAT – Semana Inter-
na de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Neste ano teremos várias palestras que vão 
tratar de assuntos relacionados a nossa saúde e bem estar. Em breve estaremos divulgan-
do toda a programação deste evento tão importante e que renova nossa atenção e cuidados 
com a segurança. 
Palestras previstas: 

Alcoolismo 

Acuidade Visual 

Qualidade de Vida 

Dengue. 

Por que após escovar os dentes dá sede? 

Você já sentiu sede depois de escovar os dentes? 
Se a resposta for sim, bem vindo ao clube. Isso 
acontece porque os cremes dentais têm em sua 
composição uma série de substâncias, responsáveis 
pela limpeza e pela espuma durante a escovação. 
Em função disso, ficamos temporariamente impedi-
dos de sentir o gosto de diversas substâncias, prin-
cipalmente as doces. Nesse momento, a boca e a 
língua recém escovadas também ficam ressecadas, 
fato que promove a necessidade de ingestão de 
líquidos. As pastas de dente também contam com 
aromatizantes e tensoativos. Todas as substâncias 
ressecam a mucosa da boca, provocando sede, mas 
isso é normal.  

Curiosidades 

Corpus Christi (19/06): (expressão latina que 
significa Corpo de Cristo) é uma festa católica, 
um evento baseado em tradições católicas. 
Acontece na quinta-feira seguinte ao domingo 
da Santíssima Trindade, que, por sua vez, acon-
tece no domingo, seguinte ao de Pentecostes. É 
uma "Festa de Guarda", isto é, para os católicos,  
obrigatório participar da Santa Missa neste dia, 
na forma estabelecida pela conferência episco-
pal do país respectivo.  

Concurso de Frases sobre Segurança e Qualidade de Vida  

Concurso de Frases sobre Segurança e Qualidade de Vida de 
20/05/2014 até 06/06/2014. 

Use sua imaginação e escreva uma frase bem criativa sobre 
Segurança. Mostre que você é um craque em Segurança no 
trabalho e também fora dela! Retire seu Formulário no RH . 
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Cooperfértil Informa 

Tabela da Copa - Fase de grupos 

Campanha de vacinação contra a gripe 2014 
No último de 28 de abril a Cooperfértil disponibilizou a todos os seus colaboradores gratuitamente a vacina 
contra a gripe , a adesão foi um sucesso, praticamente 100% dos colaboradores e negociou com a clinica o 
mesmo valor pago pela empresa aos familiares. A vacina contra a gripe acarreta uma melhoria da qualidade 
de vida de quem a toma, através da prevenção efetiva contra uma doença potencialmente grave e da redução 
do risco de complicações associadas à gripe. Além destes benefícios, a vacina contribui ainda para a redução 
de gastos com medicamentos; a redução nas visitas ao médico; a proteção dos pacientes e seus familiares 
com fatores de risco para complicações em decorrência da infecção, além da melhoria das relações interpes-
soais. Embora a vacina contra gripe proteja apenas contra o vírus influenza (gripe) e não contra resfriados 
(cujos agentes etiológicos são outros vírus respiratórios, como adenovírus, rinovírus, vírus sincicial respiratório, 
etc.), a vacina apresenta impacto sobre a incidência de infecções virais respiratórias.  

Tabela da Copa - Fase das Finais 

Dia 11 

Sebastião 

dos San-

tos Baeta  

Dia 23 

Robert Juni-

or Macedo 

Alves  

Dia 16 
Faustino No-

vaes dos 

Santos   

Dia 26 
Malu Mader 

Rodrigues 

Abade Silva 

Dia 27 
Edemilson 

Anibal 

Buzutti  

Dia 28 
Sergio Hen-

rique Scar-

dovelli  

Dia 30 

Genildo Lins 

Santos 
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HORA DO CAFÉ! 

Momento Saúde 

Cardápio de Junho 

Erisipela 
Infecção de pele causada por bactérias que penetram atra-

vés de ferimentos pequenos, disseminam-se por vasos 

linfáticos e podem atingir o tecido subcutâneo e o gorduro-

so. Portadores de diabetes, insuficiência venosa nos mem-

bros inferiores ou pessoas acima do peso apresentam mai-

or risco para a doença.  

Sintomas: 

febre alta; 

mal-estar e náuseas; 

 lesão na pele acompanhada de dor e inchaço; 

 Em alguns casos, formam-se bolhas ou feridas. O trata-

mento consiste em antibióticos, repouso e elevação do 

membro afetado. Para prevenir a doença, enxugue bem o 

vão entre os dedos dos pés, evitando fungos e lesões por 

onde penetrará a bactéria.  

Use meias elásticas para reduzir 

o inchaço das pernas e tente 

manter o peso nos limites reco-

mendados.  

Gota 
Condição gerada por aumento de ácido úrico e consequente 

depósito de sais de sódio nas articulações, causando surtos de 

artrite aguda secundária. É mais comum nos membros inferio-

res, e ocorre mais em homens. 

A doença pode ser detectada através de medições de níveis de 

ácido úrico combinadas com exames de raio x. 

Como as causas são genéticas, não há cura para a doença, e 

o tratamento consiste em medicamentos e dietas que reduzem 

o nível de ácido úrico no sangue, minimizando as crises. 

O Judeu doador de sangue 

Um turco, de sangue raríssimo, doou ½ litro do seu sangue a um milionário  muito doente.    

Para retribuir o gesto, o milionário deu-lhe uma BMW  "0 km." 

Dias depois, o milionário precisou de mais sangue. Avisou ao turco, que super depressa foi ao hospital. Seria  preciso mais 1 litro. 

O turco falou: 

- Se quiser, tire logo 3 litros. Assim foi feito. 

No dia seguinte o turco recebe uma caixa do milionário contendo 3 esfihas. 

Ficou indignado! Foi cobrar do milionário uma explicação. 

- Ora, da primeira vez, doei ½ litro e ganhei uma BMW.  Na segunda vez, 3 litros e só ganhei 3 esfihas. Por que? 

O milionário explicou:  

- Você esqueceu que agora tenho sangue de turco? 

“Comer é divino”, ensinou Confúcio. Mas, se você exagerar, como primeira 
medida, você pode usar antiácidos. Se você tem propensão à azia, é melhor 
evitar certos alimentos – e bebidas também. Confira aqui a lista dos itens que 
você não deve consumir por sua natureza eles propiciam um aumento da aci-
dez estomacal, causando a incômoda azia. 

Cerveja e vinho, especialmente tinto 
Leite 
Café, chá e bebidas à base de cola 
Chocolate  
Refrigerantes  
Alimentos fritos e gordurosos  
Tomates, sucos e frutas cítricas  
Menta e hortelã  

Saiba como evitar a azia 



PRIMEIROS SOCORROS 

 

Cooperativa Central de Fertilizantes - Cooperfértil 

O encarte deste mês aborda os tipos de hemorragias causadas por diversos ferimentos e o estado de choque do 
paciente. 

O que fazer? 
♦ Elevar e manter assim o membro atingido; 
♦ Expor o local da lesão; 
♦ Comprimir o local com gaze esterilizada ou pano limpo; 

♦ Procurar assistência medica; 

Ferimentos 

É a perda de sangue provocada pela ruptura de vasos sanguíneos. Essa perda sendo excessiva pode levar a viti-
ma ao estado de choque e consequentemente a morte. 
Existem dois tipos de hemorragia: 
 
♦ Hemorragia interna: são mais difíceis de serem percebidas, pois o sangue acumula nas cavidades do 

corpo como: Cavidade Craniana, Torácica e Abdominal. 
A pessoa com hemorragia interna apresenta-se: 
 Com o pulso fraco e acelerado; 
 Pele fria, pálida e as mucosas dos olhos e da boca podem estar brancas; 
 Mãos e dedos (extremidades) ficam arroxados pela diminuição da irrigação sanguínea; 
 
♦ Hemorragia Externa: mais fáceis de serem notadas e dividem-se em: 
 Hemorragia Arterial: o sangue é vermelho vivo e pulsante, é extremamente grave pela rapidez com 
que o sangue se perde; 
 Hemorragia Venosa: o sangue é vermelho escuro (menos grave que a Arterial); 
 Hemorragia Capilar: perda de sangue pequena em vasos que recobrem a superfície do corpo; 

Hemorragia 

É toda lesão da pele, que permite o contato interior do organismo com o meio externo, proporcionando contamina-
ção. Se encontrado associado a uma hemorragia e não tratado adequadamente, pode levar a morte. 

O que não fazer? 
♦ NÃO remover compressas saturadas de sangue, caso necessário, aplique outra por cima; 
♦ NÃO fazer torniquete 

Controle a Hemorragia Aplique gaze ou um 
pano limpo 

Manter o curativo com uma banda-
gem de proteção 

Informativo Cooperfértil - Junho 2014  



Estado de Choque 

Primeiros Socorros - Procedimentos e Problemas Encontrados 

É a falência do sistema circulatório, provocando a interrupção ou alteração no abastecimento de sangue ao cére-
bro com acentuada depressão das funções do organismo. 
A vitima encontra-se com: 
♦ Respiração rápida e superficial; 
♦ Pele fria, pálida e úmida; 
♦ Pulso fraco e forte (é um pulso que bate forte com pouca pressão e bate fraco com muita pressão); 
♦ Face pálida, cianótica; 

♦ Sede 
♦ Queda de pressão arterial; 

Tipos de Choque 

♦ Choque Hipovolêmico: é a redução do volume circulante com perda de sangue; 
♦ Choque Neurogênico: é a dilatação dos vasos provocadas pela interrupção da comunicação do siste-

ma nervoso e lesões medulares (problemas respiratórios, formigamento dos membros); 
♦ Choque Cardiogênico: a volemia esta mantida, o debito cardíaco esta alterado devido a falha do cora-

ção (Cardiopatia, Hipertensão, Hipotensão e Infarto Agudo do Miocárdio) 
♦ Choque Anafilático: é uma reação alérgica aguda a medicamentos (Penicilina), picadas de insetos, 

comidas e pós (Sintomas: irritação e sensação de queimação na pele, edema na glote generalizada, dificul-
dade de respirar, pulso fraco e perda da consciência); 

♦ Choque Séptico: é encontrado no pré-Hospitalar, decorrente de estados infecciosos, lesões nas paredes 
dos vasos sanguíneos (vasos dilatados). 

O que fazer? 
♦ Posicionar a vitima em decúbito dorsal (deitado de barriga para cima); 
♦ Liberar as vias aéreas superiores conforme a situação da vitima; 
♦ Controlar hemorragias externas; 

♦ Se presente alguma fratura, imobiliza-la; 
♦ Prevenir a perda de calor; 
♦ Monitorar os sinais vitais constantemente; 
O que NÃO fazer? 
♦ NUNCA de liquido para uma pessoa com sinais de choque; 

Mordeduras 

Os tipos de mordeduras mais comuns são as de cães, gatos e de outros animais. Menos comuns, mas, geralmen-
te, mais perigosas, são as mordeduras de cobras e roedores. Os problemas de saúde consequentes de uma mor-
dedura dependem do tipo de animal e da gravidade da mordedura, e incluem: 
♦ Raiva: infecção grave, causada por um vírus que ataca o [sistema nervoso central] e que geralmente, é fatal; 
♦ Veneno; 
♦ Hemorragia; 
♦ Infecção; 
♦ Ferimentos desfigurastes, Perda de tecido; 

♦ Tétano: Doença em que ocorre uma libertação de uma toxina, que causa endurecimento persistente do ma-
xilar inferior e que pode ser prevenida pela vacina contra o tétano; 

♦ Reações alérgicas; 

Perfurações 

É a penetração de um corpo estranho perfurante, sendo ferimentos estreitos causando rompimento da pele e dos 
órgãos internos. Podendo ser com ou sem empalhamento, ou seja, podendo ou não o objeto permanecer no local. 
O empalhamento é uma forma de contenção da hemorragia, deve-se avaliar a retirada ou não do objeto, para me-
lhor segurança do acidentado.  
No caso de perfuração do tórax (pneumotórax) deverá ser realizado um curativo de três pontos, onde será utiliza-
da com um pedaço de sacola que será tampado três lados, caso a vítima esteja em decúbito dorsal (deitado de 
barriga para cima), a parte de baixo não pode ser fechada, pois será por lá que haverá a saída do sangue. Proce-
dimento: é levar a vítima para o pronto atendimento. 

Informativo Cooperfértil 



AGRISHOW 

 

Cooperativa Central de Fertilizantes - Cooperfértil 

Cooperfértil na Agrishow 

Concebida pelas entidades ABAG, ABIMAQ, ANDA e SRB, e organizada pela BTS Informa, a Agrishow é mais do 
que uma feira de negócios. Ela é palco do sucesso do agronegócio brasileiro e dos principais lançamentos em tec-
nologia. É onde tudo acontece! 
Na 20º edição reuniu, em seus 440 mil m2 de área, 790 marcas expositoras e mais de 150 mil visitantes ansiosos 
por novidades. 
Além da exposição, a feira conta com 100 hectares de área para as demonstrações de campo. Nesse espaço, os 
visitantes têm a oportunidade de visualizarem no campo as grandes máquinas agrícolas em ação, bem como di-
versas culturas, como de arroz, café, cana, feijão, milho e muito mais. 
A 21ª Agrishow aconteceu entre 28 de abril a 02 de maio de 2014, em Ribeirão Preto, cidade considerada  
a capital brasileira do agronegócio. 

No período de 28/04 a 02/05/14 , a Cooperfértil participou 
em Ribeirão Preto ( SP ) da 21ª Agrishow - Feira Internaci-
onal de Tecnologia Agrícola , considerada a maior feira 
agrícola da América Latina. 
Durante esse período , a feira recebeu cerca de 160.000 
visitantes e segundo informações o volume de negócios 
poderá chegar a R$ 2,7 bilhões. 
Apesar de todas as adversidades pela qual passa o agro-
negócio nacional—crise do setor sucroenergético, proble-
mas climáticos que causam perdas de safra em algumas 

regiões do pais e um cenário de incertezas de nossa 
economia, as negociações efetivas superaram o fatura-
mento do ano anterior. 
A Cooperfértil esteve presente com estande junto à Co-
opercitrus , onde tivemos oportunidades de atender coo-
perados, produtores rurais, fornecedores e o publico em 
geral. 
Durante o evento , foram distribuídas 800 amostras de 
fertilizantes aos visitantes e folders demonstrativos da 
empresa. 

Informativo Cooperfértil - Junho 2014  



Cooperfértil - Agrishow 

Cada vez mais desenvolvido e em busca de novas tecnologias, o setor da agricultura familiar tem se destacado na 
participação na 21ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação (Agrishow 2014). Até o início da tarde de 
30/04 já haviam sido enviadas propostas de financiamento pelo Mais Alimentos em mais de R$ 40 milhões, núme-
ros excelente para os dois primeiros dias da feira. 
Além dos negócios diretos, outras ações realizadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) na feira 
mostram resultados. “A participação do ministério e da agricultura familiar, até o momento, é positiva. Recebemos 
muitos visitantes, a presença nas oficinas e palestras está boa e novos produtos estão sendo incluídos na lista do 
Mais Alimentos diariamente”, explica o coordenador do Programa Mais Alimentos, Marco Antônio Viana Leite. 
Com isso, ampliam-se as opções de escolha do produtor familiar, que terá mais produtos à disposição para seleci-
onar aquele que melhor se adeque às suas necessidades. A previsão é que cinco novas empresas passem a 
constar no catálogo do Mais Alimentos, além de 50 novos produtos e similares aos já ofertados pelo programa. 
Entre as novidades estão implementos para a cadeia produtiva da pesca, que ainda não são ofertados pelo Mais 
Alimentos. 
A Agrishow que terminou em 02/05/14, em Ribeirão Preto – SP, e manteve o faturamento de R$ 2,6 bilhões, regis-
trado na edição do ano passado, segundo os dados divulgados pelo presidente do evento, Maurílio Biagi Filho. 
“Os números estão entre R$ 2,6 bilhões e R$ 2,7 bilhões”, afirmou em entrevista coletiva no encerramento da fei-
ra, que reuniu 161 mil visitantes. Os dados consolidados devem ser divulgados no decorrer do mês de Junho, mas 
são compatíveis com a realidade observada pelos fabricantes de máquinas agrícolas, que registraram queda na 
quantidade de equipamentos vendidos durante a feira, puxada pela crise no setor sucroalcooleiro. 
“O setor canavieiro puxou a quantidade de máquinas vendidas para baixo, 
mas o faturamento foi um pouco maior. Não fosse esse problema teríamos 
uma venda maior que a registrada”, disse Biagi Filho, que no lançamento 
da edição afirmou esperar um crescimento de 10% em relação a 2013. 
A estiagem entre 2013 e 2014 também foi responsável pelo baixo cresci-
mento. “O motivo para isso é 80% do setor de cana, que passa por uma 
fase atípica, mas há ainda as condições de clima, que fizeram muita gente 
perder colheitas". Apesar de anunciar no início da feira uma expectativa de 
crescimento 15% maior em comparação com o ano passado, Biagi Filho 
disse na coletiva de encerramento que já estava preocupado com o fatura-
mento de 2014. “Estava temendo que talvez tivéssemos um ano mais difí-
cil, mas foi uma surpresa grata ver o resultado”, comentou o presidente da 
feira. 

Informação sobre a 21º Edição da Agrishow 

Da esquerda para direita - José Vicente (Diretor Presidente Executivo da Coo-
percitrus) Luiz Fernando (Produtor Rural), Irineu Salioni (Superintendente 

Cooperfértil),Daniel Abbud (Representante da empresa Uralchem) 

Da esquerda para direita - Sr. Raul  (Presidente da Coopercitrus), Irineu 
Salioni (Superintendente Cooperfértil), Fernando Degobbi (Diretor Coopercitrus), 

Amostras de produtos Cooperfértil 

Equipe de vendas da Coopercitrus (Fernando Cardoso, Jair Guessi, Turque-
to, Renato Gallo, Tadeu) 

Informativo Cooperfértil 


