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A família Cooperfértil está há 264   

dias sem acidentes de trabalho. 

Vamos bater nosso recorde anterior 

que é de 947 dias. 

Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho  2017 

A nossa SIPAT 2017 (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho) acontecerá entre os 

dias 19 e 23 de junho com tema Qualidade de Vida. A SIPAT deste ano contará com palestras relacio-

nadas a saúde e qualidade de vida, onde realizaremos exames clínico da Uniodonto e exames de 

acuidade Visual da clínica Raskin. 

- Exames Periódicos – 2017 

- Se não vender logo, a chance do Brasil ficar com soja encalhada é grande 

- Intermediários para fertilizantes puxam recorde de importações 
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- Empresa com foco em energia solar 
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-  Fim de situação de emergência para zika  

- WannaCrypt, O Vírus que fez o mundo chorar  
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Anac libera o uso de drones no Brasil 

Comemore sua Profissão 

Frases Interessantes 

O importante não é vencer todos os dias, 
mas lutar sempre.  

(Waldemar Valle Martins) 

O homem não teria alcançado o possível 
se, repetidas vezes, não tivesse tentado o 

impossível.  

(Max Weber) 

Eu faço da dificuldade a minha motivação. 
A volta por cima, vem na continuação. 

(Charlie Brown Jr)  

Você pode encontrar muitas derrotas, mas 
você não pode se deixar derrotar.  

(Maya Angelou) 

No meio da dificuldade encontra-se a 
oportunidade.  

(Albert Einstein ) 

Toda ação humana, quer se torne positiva 
ou negativa, precisa depender de motiva-

ção.  

(Dalai Lama ) 

Curiosidades 

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou em votação, a 
norma que permite o uso de drones no Brasil. De acordo com o que foi 
noticiado, a Agência vai passar a exigir a habilitação para pilotos das 
aeronaves não tripuladas que pesem mais do que 25 quilos. Essa li-

cença, que só poderá ser concedida para pessoas com mais de 18 anos, também 
será exigida quando drones com menos de 25 quilos voarem acima de 400 pés (algo 
em torno de 120 metros). Quem voar abaixo dos 400 pés com drones entre 250 gra-
mas e 25 quilos só precisará realizar um cadastro no site da Anac. Com a aprova-
ção, a Anac espera que a medida possibilite que os drones possam ser usados em 
trabalhos rurais, para segurança pública e, claro, para serviços de entrega.   

01/06 - Dia da Imprensa 
09/06 - Dia do Porteiro 
09/06 - Dia do Tenista 
14/06 - Dia da Manicure 
18/06 - Dia do Químico 
20/06 - Dia do Revendedor 
20/06 - Dia do Refugiado 
23/06 - Dia do Atleta Olímpico 
26/06 - Dia do Professor de Geografia 
29/06 - Dia do Telefonista 
30/06 - Dia do Caminhoneiro 
 

Feriados do Mês 
15/06 - Corpus Christi: O Corpus Christi é 
um feriado facultativo comemorado pela 
religião Católica. Esta data é celebrada 
anualmente 60 dias depois da Páscoa, 
sempre na quinta-feira seguinte ao Domin-
go da Santíssima Trindade (domingo se-
guinte ao Domingo de Pentecostes), nor-
malmente com procissões em vias públi-
cas.  

Produção de veículos no Brasil cresce 11,4% em abril, diz Anfavea 
A produção de carros, comerciais leves (picapes e furgões), cami-
nhões e ônibus no Brasil cresceu 11,4% em abril, na comparação 
com o mesmo mês do ano passado, afirmou a associação das 
montadoras (Anfavea). Apesar da alta na produção, as vendas não 
seguiram a mesma tendência. Em abril, houve queda 3,7% nos 
emplacamentos, com 156.894 unidades, contra 162.939 no mesmo mês de 
2016, seguindo a tendência apontada pela associação das concessionárias 
(Fenabrave).  

CPFL lança nova empresa com foco em energia solar para residências 

A CPFL Energia criou uma nova empresa, a Envo, para atuar na ven-
da e instalação de pequenos sistemas de geração de energia solar 
para residências e comércios de pequeno porte, como placas fotovol-
taicas em telhados, segundo comunicado da companhia. A geração 
distribuída, como são chamados esses sistemas de geração instala-

dos por consumidores, tem crescido fortemente no Brasil e atraído investimentos de 
grandes elétricas, que têm criado subsidiárias voltadas ao segmento do Estado.  

CNH ganha código QR para acesso a informações via celular  

Todas as Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) emitidas a 
partir de maio passarão a contar com um novo recurso: o QR-
Code. A inclusão da tecnologia estava prevista nas mudanças 
anunciadas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). As re-
gras valem para todo o país. As funcionalidades foram divulgadas 
no mês de Maio pelo Ministério das Cidades e pelo Departamento Nacional de Trân-
sito (Denatran), em Brasília. O código, assim como as demais mudanças anuncia-
das pelo Contran, é para evitar falsificações e fraudes na CNH. O código fica na 
parte interna do documento e pode ser lido com a câmera do smartphone, no aplica-
tivo Lince, desenvolvido pelo Serpro, disponível para download nas lojas de aplicati-
vo dos smartphones.  

Fim de situação de emergência para zika preocupa estudiosos da área 

O anúncio, 18 meses após a decretação da emergência, foi recebi-
do com preocupação por pesquisadores, que temem que as medi-
das preventivas sejam afrouxadas e as vítimas do zika, esquecidas.  
De acordo com o ministério, o fim da emergência se dá porque a 
epidemia já não é mais considerada “fato incomum ou inesperado” 
embora ainda tenha impacto sobre a saúde pública nacional. O 

país registrou queda de 95% nos casos de zika em 2017, em relação a 2016. Até 
abril de 2016, haviam sido notificados 170 mil casos, contra cerca de 7.900 neste 
ano.  

WannaCrypt, O Vírus que fez o mundo chorar no dia 12 de Maio 

WannaCrypt é o ransomware (Vírus de Computador) que colocou 
boa parte do mundo (incluindo o Brasil) em um caos enorme, 
paralisando grandes órgãos, como o Ministério Público do Estado 
de São Paulo (MPSP), o TJSP, o INSS e muitos outros, afetando 
principalmente a Europa. Mas afinal, o que é o WannaCrypt? De 
uma forma resumida, trata-se de um ransomware (um malware 
que “sequestra” arquivos das máquinas ao criptografá-los, e, pos-
teriormente, pedem dinheiro para devolver os arquivos). A ideia é que os preços 
cobrados pelos “resgates” sejam relativamente baixos para que a as empresas não 
tenham dores de cabeça. Contudo, essa infiltração maliciosa já é um pouco antiga e 
surgiu em meados de abril, e a Microsoft lançou patches para prevenir ataques co-
mo esse.  



 
Cooperativa Central de Fertilizantes - Cooperfértil 

 

Participação da Cooperfértil na Agrishow 2017 

No período de 01 a 05/05/2017 , a Cooperfértil  participou da 24ª Agrishow 2017 - Feira Internacional de Tecnologia 
Agrícola em Ação , evento  realizado no Pólo Regional de Desenvolvimento Tecnológico dos Agronegócios do Centro-
Leste , em Ribeirão Preto -SP. A Cooperfertil esteve presente com estande instalado no interior do complexo da COO-
PERCITRUS onde tivemos a oportunidade de receber nossos clientes, fornecedores e principalmente os clientes usuá-
rios dos Fertilizantes Cooperfertil que são cooperados da Coopercitrus. Considerada uma das três principais feiras de 
tecnologia agrícola do mundo e a maior e mais importante da América Latina , a Agrishow é uma vitrine das mais avan-
çadas tendências e inovações para o agronegócio  nacional.  Idealizada pelas principais entidades ligadas, direta e indi-
retamente, ao Agronegócio Brasileiro como ABAG ( Associação Brasileira do Agronegócio ) , Abimaq ( Associação Bra-
sileira da Indústria de Máquinas e Implementos ) , ANDA ( Associação Nacional para difusão de adubos ) , Faesp 
(Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo ) e outras , ela é palco do sucesso do Agronegócio Brasi-
leiro. São 440 mil m² de área com mais de 800 expositores, que levam inúmeras novidades em termos de máquinas , 
implementos agrícolas , sistemas de irrigação , acessórios e peças , entre outros produtos necessários para o incremen-
to da produtividade das lavouras dos produtores rurais , necessário para a redução dos custos e aumento da rentabilida-
de dos mesmos. Segundo informações dos organizadores, o público que visitou a feira foi de 159.000 pessoas, formado 
basicamente por agricultores , pecuaristas e empresários que visitaram a feira com objetivo de conhecerem as inova-
ções do mercado , para futuras aquisições ou intencionados em finalizar  suas compras. Depois de 03 anos ruins da 
economia, a Agrishow 2017 encerrou suas atividades com um movimento de negócios da ordem de R$ 2,20 bilhões, ou 
seja, quase 13% superior à edição de 2016, o que segundo os organizadores, indica uma retomada do setor agrícola 
brasileiro. Estima-se que essa reação positiva foi atribuída a fatores como valorização das commodities como a soja e 
milho, aumento da oferta de linhas de crédito pelas instituições bancárias e também pelas boas produtividades alcança-
das pelos produtores nesses últimos anos. 

Informativo Cooperfértil - Junho 2017  

 



Fotos Agrishow 2017 

                                 Informativo Cooperfértil 

Amostra de Fertilizantes       Estande Cooperfértil 

Visitantes/produtores no estande 
Cooperfértil.  

Maxswell e Valéria Lana ( Banco do Brasil - 
AG. Empresarial Campinas ) , Irineu Salioni

- Superintendente Cooperfértil.  

João Fernando Z. Barros ( coope-
rado ) , Elias - Coopercitrus e Ithiel 

- Gerente Comercial.  

Shopping Rural - Coopercitrus  

Shopping Rural - Coopercitrus  

Equipe Comercial da Coopercitrus 
( Erick , Sebastião Pedroso , Tur-
cheto , Beto Gagliardi e Elias. ) 

Área de negociações Coopercitrus 
(funcionários e produtores). Shopping Rural : corredor exposição de 

fornecedores. 

Amostra de Fertilizantes 

Turcheto Coopercitrus, Sr. Raul Huss de Al-
meida - Pres.Cons.Adm Coopercitrus e Irineu 

Salioni - Sup. Cooperfértil. 

:  Ithiel - Cooperfértil , Sebastião Pedroso e 
Bruno - Coopercitrus , Fernando Cardoso - 
Sup. Com - Coopercitrus e produtores de 

São Roque MG e Medeiros.  

:  Irineu Salioni- Sup. Cooperfér-
til , Sebastião Pedroso Cooperci-

trus e Jair Guessi - Diretor 
Com.de Insumos, Coopercitrus. 
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Cooperfértil Informa 

As importações de produtos químicos somaram 10,8 milhões de toneladas entre janeiro e março deste ano 
no Brasil. Em termos de volume, houve um aumento de nada menos que 37,7%, o que representa um novo 
recorde para o indicador no período, de acordo com dados divulgados pela Abiquim (Associação Brasileira da 
Indústria Química).  

Os intermediários para fertilizantes foram o principal item da pauta de importação brasileira de produtos quí-
micos, com compras de 6,9 milhões de toneladas no primeiro trimestre deste ano. Em termos de valor, as 

compras externas desse item representaram US$ 1,6 bilhão.  

Intermediários para fertilizantes puxam recorde de importações 

Exames Periódicos – 2017 

No último dia 15 de Maio foram realizados os Exames Periódicos de 2017. 
Neste ano foram realizados exame clínico com aferimento de pressão arterial, 
exame de audiometria que mede a capacidade auditiva em todos os colabora-
dores e exames específicos de acordo com cada função.  

Após a análise dos resultados, os exames que apresentarem alterações rece-
bem orientações da empresa responsável pelos laudos médicos, para buscar 
atendimento específico. 

04/06 
Moises Baeta da 

Silva  

Se não vender logo, a chance do Brasil ficar com soja encalhada é grande 
Para o analista Paulo Molinari os produtores brasileiros têm até agosto para desovar a safra 2016/2017 e 
evitar que o excesso do produto no país afete ainda mais o mercado interno. O ritmo de comercialização 
da safra 2016/2017 de soja está 30% mais lenta diante do que normalmente se vende até o dia 5 de maio. 
Todos os estados, sem exceção, estão com atraso neste quesito. A razão? Preços pouco remuneradores 
e com isso os produtores resolveram “sentar” sobre a soja e aguardar um momento mais adequado para 
negociar. Só que isso pode trazer problemas mais sérios para o setor, garante o analista de mercado Pau-
lo Molinari, da Safras & Mercado e o futuro poderá ficar complicado para a rentabilidade. Este sentimento 
é, inclusive, um consenso no mercado brasileiro.  

11/06 
Sebastião dos 

Santos Baeta  

18/06 
Marcos Vinicius 

de Souza  

21/06 
Paulo Afonso 

da Silva  

24/06 
Diego Fernandes 

da Silva  

27/06 
Edemilson 

Anibal Buzutti  

28/06 
 Sergio Henrique 

Scardovelli  

30/06 
Genildo Lins 

Santos  

Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho  2017 

A nossa SIPAT 2017 (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho) acontecerá entre os dias 19 e 23 
de junho com tema Qualidade de Vida. A SIPAT deste ano contará com palestras relacionadas a saúde e quali-
dade de vida, onde realizaremos exames clínico da Uniodonto e exames de acuidade Visual da clínica Raskin, 
contaremos também com peça teatral e para finalizar esta semana teremos Festa Junina. O objetivo dos exames 
clínicos é mostrar a importância e cuidados fundamentais que temos que ter com a nossa saúde e incentivar o 
acompanhamento médico para o bem-estar de todos os colaboradores. Confira a programação deste evento tão 
importante e que renova nossa atenção e cuidados com a segurança e qualidade de Vida.   

Dia 19/06:  07:40 – Abertura com a palavra do presidente da CIPA, 07:45 – Odontologia Preventiva e Exame Clínico – UNIODONTO  

Dia 20/06:  07:40 – Qualidade de Vida – UNIMED   

Dia 21/06:  07:40 – Saúde Ocular e Exame de Acuidade Visual – CLÍNICA RASKIN 

Dia 22/06:  07:40 – Teatro Nos Bastidores da Segurança – SESCOOP 

Dia 23/06:  17:00 – Encerramento da SIPAT, 17:00 – Festa Junina 
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Hora do Café! 

Momento Saúde 

Cardápio do Mês 

Na Delegacia 

– Seu delegado meu marido saiu 
de casa ontem a noite, disse que 
ia comprar arroz e até agora não 
voltou. O que eu faço doutor? 

Benefícios da Caminhada  
Independentemente da 
idade ou condicionamento 
físico caminhar é um exer-
cício leve, fácil de executar, 
de baixo custo, que ajuda a 
emagrecer, tonificar os 
músculos, e ainda reduz o 
risco de doenças. Cami-

nhar também é uma atividade aeróbica bastante 
segura do ponto de vista cardiovascular e ortopé-
dico. Uma caminhada mais rápida dificilmente 
sobrecarregará o coração e com relação às arti-
culações, o risco de lesões nos joelhos e torno-
zelos é bem pequeno . 

Marido Caçando Moscas 

A esposa entra na cozinha e 
encontra o marido atarefado com 
um mata-moscas. 
-O que você está fazendo? -
pergunta ela. 
-Estou caçando moscas. 
-E já matou alguma? 
-Sim! Três machos e duas fê-
meas. 
-Mas como você consegue dis-
tinguir o sexo? 
-Fácil! Três estavam na garrafa 
de cerveja e duas no telefone. 

O Mendigo 

O mendigo aproxima-se de 
uma senhora e pede uma 
esmola. 

E ela logo fala: 

- Em vez de ficar pedindo, 
por que não vai trabalhar? 

O mendigo olha a senhora 
dos pés a cabeça e respon-
de: 

- Dona, estou pedindo es-
mola, não conselhos!! 

A vaca 

Duas vacas estavam conversan-
do. 
A primeira vaca disse: 
-Muuuuu! 
E a segunda: 
-Nossa, você tirou as palavras da 
minha boca! 
 
 

Cafeína 
Alimentos com cafe-
ína, como café, cho-
colate e chá, tem 
altos níveis de poli-
fenóis, que são um 

super-antioxidante pela sua capacida-
de de luta contra o câncer e contra a 
depressão. Um estudo da Universida-
de de Harvard defende que beber cin-
co xicara de café diariamente reduz em 
50% o risco de desenvolver diabetes. 
Contudo, muito café pode causar ner-
vosismo, pelo que a maioria dos espe-
cialistas recomenda limitar a ingestão a 
2 xicaras por dia, ou mudar para o des-
cafeinado. 

Água para o recém-nascido 
Você sabia que a falta 
de água no corpo de 
um recém-nascido 
pode causar febre? 
Isto mesmo, a desidra-
tação, o nome científi-
co para a falta de água no corpo, 
pode dar como primeiro sinal a febre 
quando o doente é um bebezinho. É 
comum que recém-nascidos che-
guem ao pronto socorro com febre e 
durante a consulta o médico percebe 
que a causa da febre é a falta de 
água no seu organismo. A desidrata-
ção num corpinho de bebê é muito 
fácil de acontecer.  

Colgate Anti placas 

Fui parado em uma blitz hoje, e o 
policial perguntou por que meu 
carro estava sem placa. 

Eu respondi: Porque ele usa Col-
gate Total 12. 

Policial e fábrica de motos 

P: Qual a semelhança entre um 
policial e uma fábrica de motos? 
R: Os dois fazem Honda. 
 


