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A família Cooperfértil está há 878  

dias sem acidentes de trabalho, 

mais do que nunca, precisamos   

trabalhar juntos para manter e           

aumentar esse Recorde. 

Cooperfértil relança seu site 
No ultimo dia 20/05 relançamos nosso Site e gostaríamos de 

compartilhar com todos os nossos Colaboradores e familiares. 

Desta forma disponibilizamos diversas melhorias em uma nova 

interface gráfica com novos recursos e muitas informações.   

Também estão disponíveis nesse Site nossos informativos e 

será possível acessa-los diretamente do celular. Confira! 

• 6 coisas que você precisa saber sobre a        
agricultura brasileira 

• Amistoso Cooperfértil Vs. Banco do Brasil 

• Aniversariantes do Mês de Junho 

• Campanha Zero Acidente 
    “Verifique quem foi o ganhador   
 do mês de Maio/2015.” 

Confira o encarte especial do mês de Junho: 

• Cooperfértil na Agrishow 2015 

• Campanha de vacinação  

• Semana da SIPAT 

• Exames Periódicos 

• Rios do PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí) têm 

queda de vazão e podem entrar em alerta 

• Copa América de futebol 2015 

• Treinamento de 1º Socorros 
Página 2 

Cooperfértil Informa 

Momento Saúde 
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Curiosidades 
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• Dança 

• Vacina contra Dengue 
• Sete dicas para controlar os triglicérides no sangue 

Encarte Especial 

• Frases Interessantes 

• Santos de Devoção 

• Fique por Dentro 

• Feriado do mês de Junho 
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Treinamento de 1º Socorros 

Santos de Devoção 

01/06 - São Justino - Filósofos 
06/06 - Marcellin Champagnat - Professores 
09/06 - São Columbano - Poetas 
12/06 - Onofre do Egito - Juristas 
13/06 - Santo Antônio - Casamentos 
15/06 - São Vito - Atores 
16/06 - São Ciro - Maus Tratos Infantil 
17/06 - São Ranieri de Pisa - Viajantes 
21/06 - São Luiz Gonzaga - Adolescentes 
22/06 - São Thomas More - Políticos 
24/06 - São João Batista - Injustiçados  
29/06 - São Pedro - Pescadores 

Frases Interessantes 

“Quais foram os motivos que a fizeram atrasar? 
Não interessa! Não há desculpa para atrasos.”  

(Max Gehringer)  

“Solicitar opinião é uma forma de conquistar 
simpatia e saber em quem confiar. Dedique um 
minuto para perguntar a cada um de seus cole-

gas (de trabalho), alguma coisa que você já 
sabe. As respostas que você ouvirá irão mostrar 
para quem no futuro você poderá perguntar as 

coisas que você não sabe.”  
(Max Gehringer)  

“Antes de falar, ouça. Cada empresa tem uma 
linguagem própria. Em algumas, gírias e pala-
vrões são usadas sem restrições, em outras 

não são tolerados.” 
(Max Gehringer) 

“O que leva uma pessoa pra cima numa empre-
sa normalmente é a CURIOSIDADE.”  

(Max Gehringer) 

“Um curso para se expressar melhor pode ser 
um diferencial no currículo. Pra mim, esse curso 
equivale a (tanto quanto um curso de) inglês.”  

(Max Gehringer)  

I n f o r m a t i v o  C o o p e r f é r t i l

As melhores seleções de futebol do continente americano en-
trarão em ação, em uma competição de tirar o fôlego. Em 
2015, os jogos terão início em 11 de junho e a grande final 
acontecerá em 04 de julho no Chile, que, por certo, deu show 
no último mundial. Organizada pela 
Confederação Sul-Americana de Fute-
bol (CONMEBOL), a Copa conta com 

doze seleções, sendo dez da Conmebol (Chile, Argentina, 
Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai 
e Venezuela), e duas convidadas (México e Jamaica, ambas 
da CONCACAF). 

Feriado 

04/06 - Corpus Christi significa “Corpo de Cris-
to”. É uma festa religiosa da Igreja Católica 
que tem por objetivo celebrar o mistério da 
eucaristia, o sacramento do corpo e do san-
gue de Jesus Cristo. A festa de Corpus Chris-
ti acontece sempre na quinta-feira seguinte ao 
domingo da Santíssima Trindade, em alusão à 
quinta-feira santa quando Jesus instituiu o 
sacramento da eucaristia. 

Copa América de futebol 2015 

.Os rios das bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), 
que abastecem mais de 4 milhões de pessoas no interior de 
São Paulo, tiveram forte queda de vazão e se aproximavam 
do nível de alerta. O rio Atibaia, responsável pelo abasteci-
mento de Campinas e outras cidades da região, estava com 
vazão de 4,25 metros cúbicos por segundo.  
Já a vazão média medida pela Sala de Situação do PCJ era de 5,88 m3/s. O nível de 
alerta entra em vigor quando a vazão média cai abaixo de 5 m³/s. O rio Piracicaba, o 
principal da região, tinha vazão de 28,31 m³/s, quatro vezes menos do que no início 
de Abril. 
Resolução da Agência Nacional de Águas (ANA) e do Departamento de Águas e 
Energia Elétrica (DAEE) prevê medidas de restrição, como a redução de 20% nas 
captações para abastecimento público e de 30% na captação para uso industrial, 
quando as vazões baixam além do nível de alerta. A queda nos volumes de água 
deve-se à interrupção no ciclo das chuvas.  

Curiosidades 

Rios do PCJ têm queda de vazão e podem entrar em alerta 

Cooperfértil relança seu site 
Pessoal. No último dia 20/05 relançamos nosso Site e gostaríamos de compartilhar 
com todos os nossos Colaboradores e familiares. Desta forma disponibilizamos diver-
sas melhorias em uma nova interface gráfica com novos recursos e muitas informa-
ções, inclusive estão disponíveis nesse Site nossos informativos desde a sua primeira 

edição que foi em Novembro de 2011. 
Acesse e aproveite para conhecer sua empresa no detalhe e caso tenha alguma   
SUGESTÃO estamos à disposição para recebe-la e dentro do possível implementar-
mos pois é dessa forma que pretendemos construir e melhorar ainda mais esse canal 
de comunicação. 

Para acessar o informativo pelo celular basta utilizar o aplicativo   
Qr Code, apontar a câmera para a imagem ao lado e ser direciona-
do a página dos informativos. 

Acesse: www.Cooperfertil.com.br 

No ultimo dia 18/05/2015, foi realizado nas dependências da Cooperfetil o treinamento 
de 1º Socorros para 10 colaboradores das áreas de produção e administrativa. O obje-
tivo foi capacitar e habilitar esses profissionais para que, em de caso necessidade, 
estejam preparados para dar o primeiro atendimento e posterior encaminhamento a 
profissionais da área de saúde. 
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Cooperfértil Informa 

I n f o r m a t i v o  C o o p e r f é r t i l 

Parabéns, é recorde em cima de recorde!! No dia 06 de Maio foi realizado no refeitório com a presença dos funcionários o 16º     
sorteio referente a Abril de 2015. Após conseguirmos nesta data a marca HISTÓRICA de 852 dias sem 

acidentes de trabalho. 

     Para comemorar esta data, a Cooperfertil sorteou um funcionário que levou o premio de meio salário míni-
mo (R$ 394,00), parabéns para o  “JOSE EDNALDO ROCHA DA SILVA”. 

                     LEMBRE-SE USAR EPI’S É O CAMINHO MAIS CURTO PARA SUA PROTEÇÃO. 

Campanha Zero Acidente 

- Importância histórica: A agricultura no Brasil é, historicamente, umas das principais bases da econo-
mia do país desde os primórdios da colonização até o século XXI. Evoluiu de extensas monoculturas para a 
diversificação da produção. Inicialmente produtora de cana-de-açúcar, passando pelo café, e chegando na 
alta produtividade de soja. 
- Valor econômico: O PIB do setor representou na última medição do Ministério da Agricultura 4,85% 
do total da economia brasileira, maior taxa de crescimento desde 1995, somando R$ 234,6 bilhões. A renda 
bruta da agricultura brasileira deve ter um crescimento de 1,5% em 2015, chegando a R$ 286,4 bilhões, segundo informa a Confe-
deração da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). 
- Vocação empregadora: Agricultura familiar gera 77% dos empregos no setor agrícola. É uma das principais atividades 
geradoras de alimentos, riquezas, trabalho e renda na América latina, segundo relatório da ONU em parceria com FAO. 
- Líder de mercado: O Brasil é o principal produtor e exportador de café, açúcar, etanol de cana-de-açúcar e suco de laranja 
do mundo. Além disso, lidera o ranking das vendas externas do complexo soja (farelo, óleo e grão). 

- O céu é o limite: A projeção do Ministério da Agricultura é que, até 2030, um terço 
dos produtos agrícolas comercializados sejam do Brasil, em função da crescente deman-
da dos países asiáticos. 
- Criando novas gerações desde o século 19: No ano de 1875 foi fundado, no povoa-
do de São Bento das Lages, o primeiro curso de agronomia. Mas a profissão de engenhei-
ro agrônomo só foi reconhecida em 1933 – atualmente, existem 288 cursos de agronomia 
regulares no país. 

Dia 11 – Sebastião Baeta 

Dia 28 – Sérgio Scardovelli 

Dia 23 – Robert Junior  

Dia 27 – Edemilson Buzutti 

6 coisas que você precisa saber sobre a agricultura brasileira 

No último 14 de Maio aconteceu um amistoso de futebol society entre as equipes da Cooperfertil (de azul) e do Banco do Brasil (de 
amarelo). Foi um verdadeiro sucesso. O gramado um tapete, grandes atletas e uma competição muito equilibrada e de um nível 
técnico excelente... Brincadeira pessoal, foi difícil de assistir. O destaque foram os goleiros, que não pegaram nada e o placar elásti-
co depois de 60 minutos ficou em 18 x 14, para nós é claro. O conjunto e a união foram essenciais para esta conquista e também 
um toque da habilidade de nosso zagueiro Valdemar apelidado carinhosamente de “Beque de Fazenda” com seu estilo bruto e siste-
mático. Logo após a partida tivemos uma confraternização com um churrasquinho para descontrair, onde demos muitas risadas.

    

Futebol Society – Cooperfértil Vs. Banco do Brasil 

Dia 30 – Genildo Lins Santos 

Dia 21 – Paulo Afonso da Silva.  
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Hora do Café! 

Momento Saúde 

Cardápio de Junho 

A vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto 
Butantan, do governo de São Paulo, está em análise 
prioritária, mas não tem prazo para liberação. Testes já 
realizados comprovaram a eficácia e a segurança da 
vacina. O Butantan dispõe de pelo menos 13 mil doses para aplica-
ção imediata e a terceira fase de testes seria feita em ambiente 
controlado, segundo o governo paulista. 

Vacina contra Dengue  Dança 

Além da flexibilidade, coordenação motora 
e condicionamento físico, quem dança ain-
da recebe diversos benefícios psicológicos. 
Dança promove a socialização, combate a 
depressão e a timidez. 
Já nas primeiras aulas, a pessoa se des-
prende dos medos e preconceitos e perce-
be melhoras em seu estilo de vida. 
A dança de salão é indicada para quem faz terapia de casal, pois 
resgata a cumplicidade do início do relacionamento e amplia a roda 
de amigos.  
Respeitando as limitações de cada pessoa, todos podem praticar, 
independente da idade ou forma física. 
Para começar, coloque uma música e dance sozinho, em casa. 
Depois, procure uma aula de dança, frequente bailes... o importan-
te é se divertir! 

Dividindo Almas! Mineiro e a BMW 

Dois amigos foram roubar caju em um cemitério. Quando eles 
pulam o muro, caíram dois cajus para o lado de fora do cemité-
rio. Já do lado de dentro eles pegam vários cajus e começam a 
repartir: - 1 pra mim, 1 pra você!   
Um bêbado que passava, ouviu a divisão, e assombrado correu 
até a igreja: - Seu padre, o diabo tá dividindo as almas com Je-
sus lá no cemitério!   
O padre não acreditou, mas foi até lá olhar. Chegando lá, ouve a 
divisão dos 2: -  1 pra mim, 1 pra você... 
O bêbado diz: - Eu não falei.   
O padre responde: - É mesmo. 
De repente, a voz diz: - Pronto só falta pegar aqueles dois que 
estão lá fora!  
O padre diz: - Corre desgraçado que agora é nóisssss !!!   

Numa estradinha lá em Minas, um mineiro, dono de um alambi-
que, bate numa BMW novinha em folha. O dono da BMW sai que 
nem uma fera pra cima do mineiro, que diz :  
- Calma moço, qui tudo si risorve.   
- Resolve nada, seu filho duma P.......    
- Carma. Toma uma pinguinha aqui do meu sítio. É da boa. O 
sinhô vai acarma.  
O cara toma uma:  - Acarmô ?  
- Não, não acalmou nada !  
- Intão toma mais uma - E assim foi. Depois de uma meia dúzia 
de gole, o mineiro pergunta: - Agora acarmô ?  
- SIM, me acalmei.  
- Intão agora nóis vamo sentá aqui i chama a pulicia prá fazê o tar 
do bafômetro i vê quem tá errado .  

Sete dicas para controlar os triglicérides no sangue 

Triglicerídeos é um tipo de gordura proveniente 
da ingestão de carboidratos e da própria gordura. 
Assim, ele está presente em cerca de 90% da 
nossa alimentação. Confira sete dicas que ajudam a controlar a 
taxa dessa gordura: baixar o teor de Carboidratos, praticar exer-

cícios, comer verduras e legumes, evitar bebidas alcoólicas, 

ingerir alimentos ricos em ômega3, controlar o açúcar e aca-

bar com o tabagismo. 



 
Cooperativa Central de Fertilizantes - Cooperfértil 

 

Cooperfértil na Agrishow 

A Cooperfértil esteve presente na 22ª Agrishow 2015 - Feira Internacional de Tecnologia Agrícola, considerada uma das maio-
res feiras do agronegócio da América Latina. Realizada em Ribeirão Preto (SP), no período de 27/04 a 01/05/2015. Participa-
mos com nosso estande dentro do pavilhão da Coopercitrus. Segundo informações das entidades realizadoras, a feira rece-
beu cerca de 160 mil visitantes (mesmo público do ano anterior) e o volume de negócios registrou uma queda de 30% compa-
rado ao exercício de 2014. 
Ainda segundo os organizadores, a alta dos juros e a incerteza política econômica que ocorre em nosso país, foram as princi-
pais responsáveis pela queda na realização dos negócios. A prévia é de que, durante os cinco dias do evento as empresas 
acordaram ao todo R$ 1,9 bilhão em vendas, contra R$ 2,7 bilhões registrados na feira do ano passado, sendo o primeiro ba-
lanço negativo da Agrishow nos 22 anos de sua realização. 
Durante o evento, recebemos em nosso estande Cooperados, Produtores rurais, empresas do setor de fertilizantes, fornece-
dores e colaboradores da Cooperfértil, dirigentes da Coopercitrus e tivemos a oportunidade de conversar com os produtores 
rurais, sobre nossa linha de fertilizantes e especialmente sobre a tecnologia Kimcoat. Distribuímos folders e mais de 800 
amostras de fertilizantes aos visitantes. 

Informativo Cooperfértil - Junho 2015  

Irineu, Fabio e Jorge gerentes 
do Banco do Brasil e Sergio 

Irineu com fornecedores e empresários do                 
ramo de fertilizantes 

Estande Cooperfértil 

Amostras e folders entregues 

Equipe de vendas Coopercitrus, 
Ithiel e Irineu da Cooperfértil 

Irineu com equipe de colaboradores 
da Cooperfértil 

Ithiel, Sr. Raul e Elcio 



Campanha de Vacinação contra Gripe 2015 

Neste mês de Junho, entre os dias 22 e 26, iremos realizar a nossa SIPAT - Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. 
Neste ano teremos várias palestras que vão tratar de assuntos relacionados a segurança 
e bem estar dos colaboradores.  

Acompanhe a programação completa ! 

Cronograma XXV SIPAT: 

�Dia 22/06  

    � 07:30 – Abertura com a palavra do presidente da CIPA , divulgação das frases vencedoras     

�Dia 23/06  
 � 07:40 – Teatro Pé-de-Chulé Futebol Clube – SESCOOP/SP  

�Dia 24/06  
 � 07:40 – Acidente de Trabalho - UNIMED   

�Dia 25/06  
 � 07:40 – Stress e Depressão - UNIMED   

�Dia  26/06 
 � 07:40 – Conscientização e Utilização de EPI’S - ROSEG 

 � 17:15 – Encerramento da SIPAT 

  

Semana da SIPAT 2015 

Informativo Cooperfértil 

No último de 04 de Maio a Cooperfertil disponibilizou a todos os seus colaboradores gratuitamente a vacina contra a gripe, a 
adesão foi um sucesso. A vacina foi oferecida também aos familiares dos colaboradores. Negociamos com a clinica para que o 
valor cobrado por essas vacinas fosse o mesmo pago pela Cooperfértil 
A vacina contra a gripe deste ano está mais abrangente, “Vacina Influenza Tetravalente“, ou seja, ela prepara o nosso organis-

mo para se defender de 04 tipos diferentes de vírus da Gripe. Através da prevenção efeti-
va contra uma doença potencialmente grave e da redução do risco de complicações asso-
ciadas à gripe. Além destes benefícios, a vacina contribui ainda para a redução de gastos 
com medicamentos (redução de 25% no uso de antibióticos); a redução nas visitas ao 
médico (34% a 44%); a proteção dos pacientes e seus familiares com fatores de risco pa-
ra complicações em decorrência da infecção, além da melhoria das relações interpesso-
ais, favorecendo uma melhoria na qualidade de vida. 
É muito eficaz para reduzir complicações e óbitos associados à infecção pelo vírus influ-
enza (gripe), especialmente para pacientes sob risco, como idosos e portadores de doen-
ças crônicas, como asma, DPOC, cardiopatias, diabetes, etc. 

É a Cooperfertil buscando sempre o bem estar de seus colaboradores. 

Exames Periódicos - 2015 
No último dia 11 de Maio foram realizados os exames Periódicos de 2015. Neste ano foi montado um planejamento para exe-
cutarmos todos os exames no mesmo dia para todos os colaboradores. 
Além do exame clinico, com aferimento de pressão arterial para todos os funcionários, foram realizados exames específicos de 
acordo com a função de cada um, como exames laboratoriais e audiometria que mede a capacidade auditiva. 
Após a analise dos resultados, a empresa responsável pelo laudo, passa orientações à todos que tiveram algum tipo de altera-
ção em seus exames, para que o mesmo busque atendimento específico, pois, é responsabilidade de cada um de nós cuidar-
mos da nossa saúde. 

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. 

OI, PESSOAL . 

EU SOU O FERTINHO. 

QUERO CONVIDAR VOCÊ PARA PARTICIPAR DO 
 

Concurso de Frases sobre 

 

SEGURANÇA NO TRABALHO 

 

14/05/2015 até 08/06/2015 


