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A família Cooperfértil está há 295  

dias sem acidentes de trabalho. 

Vamos bater nosso recorde anterior 

que era de 947 dias. 

Semana da SIPAT 2016 

Neste mês de junho, entre os dias 20 e 24, será realizada a SIPAT –       

Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Teremos várias 

palestras que irão tratar de assuntos relacionados à segurança e bem-
estar dos colaboradores.  

Confira a programação deste evento tão importante e que renova nossa 

atenção e cuidados com a segurança. 

• Sabesp quer atrair grandes consumidores 

• Governo Temer já mudou expectativa dos empresários 

• Exames Periódicos 2016 

• Treinamento de Primeiros Socorros 

• Aniversariantes do Mês de Junho 

• Transgênicos são seguros 

• Dia Mundial do Meio Ambiente 

• Concurso de Frases da Semana da SIPAT   
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Transgênicos são seguros 

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 

"Quem olha para fora, sonha. Quem olha para 

dentro, desperta.” 
(Carl Jung) 

"O otimismo é o ímã da felicidade. Se você for 

positivo, coisas boas e pessoas boas serão atra-

ídas para você.” 
(Mary Lou Retton) 

"Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar 

de ser vítima dos problemas e se tornar o autor 

da própria história.”  
(Abraham Lincoln) 

"Todos gostam da sombra, poucos plantam  

árvores."  
(Autor Desconhecido) 

"Nenhuma herança é tão rica quanto a          

honestidade.” 
(William Shakespeare) 

"Dê valor as coisas enquanto as possuir, pois 

sentir saudades não é o bastante para tê-las de 

volta."  
(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 Informativo Online 

A Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medici-

na anunciou o resultado da maior pesquisa já realizada sobre o 

impacto dos organismos geneticamente modificados (OMG). A 

conclusão é de que “não há evidências de aumento na incidên-

cia de câncer, obesidade, doença hepática, autismo, doença 

celíaca ou alergias alimentares” com o consumo de transgênicos. 
O relatório derruba diversos mitos e especulações propagados por grupos ativistas, 

políticos e ideológicos. A análise foi conduzida por 50 cientistas, que elaboraram um 

relatório de mais de 400 páginas mediante consulta a milhares de estudos científicos 

compilados nos últimos 29 anos de aplicação da biotecnologia. 
A pesquisa da Academia Nacional norte-americana aponta que “não há evidência 

conclusiva de uma relação de causa e efeito entre culturas transgênicas e problemas 

ambientais”. Afirma que as variedades geneticamente modificadas podem misturar-
se no campo com as convencionais, mas que isso não configura qualquer problema 

e não ameaça a biodiversidade – podendo, em alguns casos, até aumentá-la. 
A pesquisa conclui que os transgênicos, no final das contas, são economicamente 

favoráveis ao produtor rural. No entanto, ressalva que não encontrou evidências de 

aumento do rendimento em culturas como milho, soja e algodão. Também a resistên-

cia de algumas variedades transgênicas aos herbicidas foi apontada como um 

“problema de primeira ordem” a ser solucionado. 

Dia Mundial do Meio Ambiente - 05 de Junho 

Concurso de Frases da Semana da SIPAT   

O Dia Mundial do Meio Ambiente começou a ser comemora-

do em 1972, com o objetivo de promover atividades de pro-

teção e preservação do meio ambiente e alertar o público 

mundial e governos de cada país para os perigos de negli-

genciarmos a tarefa de cuidar do meio ambiente. 
Foi em Estocolmo, no dia 5 de junho de 1972, que teve iní-

cio a primeira das Conferências das Nações Unidas sobre o 

ambiente humano (durou até dia 16) e por esse motivo foi a data escolhida como 

Dia Mundial do Meio Ambiente. Todos os anos, as Nações Unidas dão um tema di-

ferente ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Os temas para o Dia Mundial do Meio 

Ambiente são uma maneira de dar ideias para atividades de conscientização das 

populações e de proteção do meio ambiente. 

 
 

 
Use sua imaginação e escreva uma frase bem criativa sobre Segurança. Mostre 

que você é um craque em Segurança no trabalho e também fora dele!   Retire seu 

Formulário no RH.  

Use o aplicativo QR Code para escanear a 

imagem abaixo e ser direcionado ao nosso 

site para encontrar todos os informativos 

mensais. 
 

Ou Acesse: 
www.cooperfertil.com.br 

OI PESSOAL. 
Não esqueçam que o prazo é até 03/06/2016. 

Participe! Não fique fora dessa. 

Semana da SIPAT 2016 

Neste mês de junho, entre os dias 20 e 24, será realizada a SIPAT – Semana Inter-

na de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Neste ano teremos várias palestras 

que irão tratar de assuntos relacionados à segurança e bem-estar dos colaborado-

res. Confira a programação deste evento tão importante e que renova nossa aten-

ção e cuidados com a segurança.  

• Dia 20/06  
− 07:40 – Abertura com a palavra do presidente da CIPA 

− 07:45 – Teatro “Um Anjo Baixou Aqui”  

• Dia 21/06  
− 07:40 – Hipertensão arterial e doenças coronárias  

• Dia 22/06  
− 07:40 – Segurança Pública   

• Dia 23/06  
− 07:40 – Primeiros Socorros  

• Dia 24/06 
− 07:40 – Encerramento da SIPAT 
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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 

Dia 04 - Moises Baeta  

Sabesp quer atrair grandes consumidores 

Dia 11 - Sebastião Baeta  

Após declarar o fim da crise hídrica, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
(Sabesp) começa agora a negociar com grandes consumidores para que eles abandonem os poços perfu-
rados durante o período crítico de abastecimento na região metropolitana, entre 2014 e 2015, e voltem a 
consumir água produzida pela estatal. 
No auge da crise, em janeiro de 2015, cerca de 70% dos chamados clientes fidelizados, como supermerca-
dos, montadoras e condomínios comerciais, haviam migrado para uma fonte alternativa, provocando perda de receita para a empre-
sa. “Estamos em negociação com quem furou poço, como redes de supermercado e algumas indústrias.”, disse Paulo Massato,   
durante conferência. 
Dados do balanço financeiro da Sabesp mostram que o volume de água faturado pela companhia no primeiro trimestre, marcado por 
chuvas abundantes e pela declaração do fim da crise, só cresceu na categoria residencial (3,1%) na comparação com o mesmo perí-
odo de 2015. Enquanto isso, nos setores industrial, comercial e público, onde se concentram os grandes consumidores, as quedas 
chegaram a 9,5%. 
Até o ano passado, a Sabesp mantinha mais de 600 contratos com grandes consumidores, que gastam pelo menos 500 mil litros por 
mês. A vantagem para o cliente é que o custo do litro de água vai caindo na medida em que o consumo cresce, lógica inversa da 
tarifa convencional. Por exemplo: na faixa de consumo de 500 mil a 1 milhão de litros, cada mil litros (metro cúbico) custa R$ 14,59. 
Já acima de 40 milhões de litros, o preço cai para R$ 9,65. Para ter a tarifa reduzida, o cliente tinha de atingir uma meta mínima de 
consumo. Essa exigência foi suspensa em 2014, após o início da crise, e os clientes liberados a captar água de outras fontes. 

Dia 21 - Paulo Afonso 

O primeiro coordenador geral do Pensamento Nacional das Bases Empresariais (PNBE), entidade empre-
sarial não corporativa, Mario Ernesto Humberg, disse que o início do governo Michel Temer já mudou a 
expectativa dos empresários com relação à economia brasileira. "Ficamos mais esperançosos de que esse 
governo tome medidas para racionalizar a economia e reverter esse processo de retração. Mas temos 
consciência de que os resultados dessas ações não serão imediatas". 
Segundo Humberg, há duas ações que o empresariado espera do governo para a retomada do crescimen-

to: ampliar as concessões em infraestrutura, onde há potencial de atração de investimentos e geração de empregos e alavancar o 
comércio exterior. "A presidente afastada Dilma Rousseff não deu muita atenção ao tema, porque se aproximou muito de países de 
ideologias próximas e deixou de abrir mercados relevantes. O atual ministro das Relações Exteriores, José Serra, já começou bem, 
reagindo a países que estão fazendo campanha para desacreditar o governo Temer", declarou. 
Sobre a criação de novos ou a retomada de antigos tributos, como a CPMF, Humberg comentou que medidas como essas são ruins. 
"Prefiro que o governo atue na simplificação tributária e não no aumento de impostos. E que o ministério da transparência faça o pa-
pel também de desburocratizador", ressaltou. 

Governo Temer já mudou expectativa dos empresários 

Dia 27 - Edemilson Buzutti Dia 28 - Sergio Scardovelli  Dia 30 - Genildo Lins 

Dia 24 - Diego 

Exames Periódicos 2016 

No último dia 16 de 
maio foram realizados 
os exames Periódicos 
de 2016. Neste ano foi 
montado um planeja-
mento para executar-

mos todos os exames no mesmo dia para todos os colaborado-
res. Além do exame clinico, com aferimento de pressão arterial 
em todos os funcionários, foram realizados exames específicos 
de acordo com a função como exames laboratoriais, radiografias 
e audiometria que mede a capacidade auditiva. Após a análise 
dos resultados, a empresa responsável pelo 
laudo, passa orientações a todos que even-
tualmente apresentam alguma alteração em 
seus exames, para buscarem atendimento 
específico, pois, é responsabilidade de cada 
um de nós cuidarmos da nossa saúde.  

Treinamento de Primeiros Socorros 

No último dia 23/05/2016, realizamos nas dependências da  Coo-
perfértil mais um treinamento de 1º Socorros envolvendo colabo-
radores das áreas de produção e administrativa. O objetivo foi 
capacitar e habilitar esses profissionais para que, em de caso 
necessidade, estejam preparados para dar o primeiro atendimen-
to e posterior encaminhamento a profissionais da área de saúde.   
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Hora do Café! 

Momento Saúde 

Cardápio de Junho 

Prevenindo e Combatendo a Hipertensão Ruas Seguras 

Estima-se que 25% da população brasileira 
sofra de hipertensão com maior ou menor 
gravidade. Embora casos graves possam 
exigir medicamentos, na maioria das vezes 
uma mudança de hábitos pode ser suficien-
te para prevenir e combater o problema. 
- Tenha uma dieta balanceada. Reduza o sal e inclua frutas, cereais 
integrais e laticínios com baixo teor de gordura; 
- Pratique atividades físicas. Além de ajudar a controlar o peso e 
fortalecer o sistema cardiovascular, também reduz o stress, outro 
fator de hipertensão; 
- Apague o cigarro. Entre os muitos prejuízos que o tabagismo traz 
à saúde está também a hipertensão. Faça um esforço para abando-
nar o hábito.  

Acidentes no trânsito são umas das principais 
causas de ferimentos graves. Felizmente, eles 
podem ser evitados com algumas precauções 
simples como estas: 

- Use sempre o cinto de segurança; 
- Crianças, só no banco de trás; 
- Mantenha distância do veículo à frente; 
- Não ultrapasse a velocidade permitida; 
- Não use o celular ao dirigir; 
- Nunca dirija alcoolizado ou com sono; 
- Mantenha a manutenção de seu veículo em dia; 
- Sinalize suas manobras; 
- Atravesse a rua pela faixa de segurança ou passarela.  

Recém-casada, Daniela liga para o escritório do marido: 
- Alô? Quem está falando? 
Ele reconhece a voz de sua amada e responde: 
- O melhor amante do mundo! 
E ela fala: 
- Desculpe... liguei pro número errado! 

Triste Engano 
A professora chama o Joãozinho para uma conversa. 
- Joãozinho, lembra que eu mandei escrever uma redação com 
o tema "meu cãozinho de estimação"? 
- Lembro sim, professora! Eu caprichei na minha. 
- Caprichou, é? Acontece que a sua redação está igualzinha à 
da sua irmã. 
- Lógico, professora! É o mesmo cachorro! 

O Poço dos Desejos 
Duas senhoras chegam ao mesmo tempo no caixa do banco, com 
muita pressa. Uma dizia: 
- Primeiro eu, ainda tenho que levar as crianças para a escola! 
A outra retrucava:- Primeiro eu, que moro mais longe! 
O caixa, muito esperto, resolveu acabar com a briga dizendo:    
- Primeiro eu vou atender a mais velha! 
As duas se olharam e disseram: 
- Sua vez! Pode ir! 
- Não. Primeiro você. Não ouviu o moço dizer? 

Cãozinho de Estimação 

Confusão na Fila 

O casal em férias vai visitar o melhor ponto turístico da cidade: 
O Poço dos Desejos. 
Ao aproximar-se do local o marido saca uma moeda do bolso, 
faz um desejo e atira-a sobre as suas costas. A mulher decide 
fazer o mesmo. Pega uma moeda da bolsa, mas ao inclinar-se 
sobre a mureta, perde o equilíbrio e cai dentro 
do poço. 
- E não é que funciona mesmo? - conclui o      
marido.   



 
Cooperativa Central de Fertilizantes - Cooperfértil 

 

Participação da Cooperfértil na Agrishow 2016 

No período de 25 a 29/04/2016, a Cooperfértil esteve presente na 23ª Agrishow 2016 - Feira Internacional de Tecnologia Agrí-
cola em Ação, um evento anual que teve seu início de forma pequena e atualmente é considerada uma das três principais fei-
ras de tecnologia agrícola do mundo; considerada a maior e mais importante na América Latina, a Agrishow é uma vitrine das 
mais avançadas tendências e inovações para o agronegócio  nacional. 
A feira é realizada no recinto de exposições em Ribeirão Preto (SP), numa área de 440 mil m², contando com 800 expositores 
voltados ao agronegócio; segundo informações dos organizadores, houve uma redução de 6% no público de visitantes com-
parado ao ano passado, totalizando 150.000 pessoas. Mesmo assim, os expositores consideraram que esse público recebi-
do visitou a feira para uma consulta técnica com objetivo de futuras aquisições ou intencionados em finalizar suas compras.  
Mesmo num ano atípico, marcado pelo redemoinho da crise política e econômica do país e restrição de crédito, a Agrishow 
2016 encerrou suas atividades com um movimento de negócios da ordem de R$ 1,95 bilhão, ou seja, 2% superior em relação 
à edição de 2015.  
Estima-se que essa reação positiva foi atribuída a fatores como valorização das commodities como a soja e milho, e a articula-
ção dos bancos na oferta de linhas de crédito. Participando junto ao Shopping Rural - Coopercitrus , juntamente com outros 70 
expositores parceiros da cooperativa que atuam nos mais variados segmentos agropecuários, a Cooperfértil recebeu em seu 
estande vários cooperados, produtores rurais, empresas do setor de fertilizantes, fornecedores e dirigentes da Coopercitrus.  
Durante nossa participação, tivemos oportunidade de receber e conversar com diversos produtores rurais sobre nossa linha 
de fertilizantes e especificamente sobre a tecnologia Kimcoat, distribuindo folders e mais de 600 amostras fertilizantes aos 
visitantes. 

Informativo Cooperfértil - Junho 2016  

 



Fotos Agrishow 2016 

Informativo Cooperfértil 

Fernando Cardoso, Sr. Raul Huss de 
Almeida, Irineu e Fernando Degobbi. 

Estande Cooperfértil. 
Ricardo Bertocco (MKT Kimberlit), Irineu 

e Antônio Carlos Gissi (Kimberlit). 

Jauster - Produtor MG, Manoel Neto (Ger. Agrícola 
Usina Alta Mogiana), Ithiel, Produtores SP. 

Irineu e Sr. Raul Huss de Almeida (Coopercitrus). 

Amostras de Fertilizantes 
Cooperfértil 

Fernando Cardoso (Superintendente Comercial de 
insumos), Irineu (Superintendente Cooperfértil). 

Consultores de fertilizantes (Beto, Turcheto, 
Tadeu e Elias) e Ithiel (Cooperfértil) 

Representantes das filiais (Coopercitrus 
de Barretos e Frutal) e Ithiel. 

Equipe Consultores (Sebastião Cirilo, 
Turcheto, Beto e Elias). 


