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A família Cooperfértil está há 264  

dias sem acidentes de trabalho. 

Vamos bater nosso recorde anterior 

que era de 947 dias. 

                Conheça a Operação Lava Jato 

Operação Lava Jato é uma investigação em andamento reali-
zada pela Polícia Federal do Brasil, cuja fase ostensiva foi de-
flagrada em 17 de março de 2014, com o cumprimento de 
mais de uma centena de mandados de busca e apreensão, 
de prisão temporária, de prisão preventiva e de condução co-
ercitiva, tendo como objetivo apurar um esquema de lavagem de dinheiro suspeito de movimentar 
mais de R$ 10 bilhões de reais.  

• Entenda a diferença entre Gripe Comum e a Gripe A(H1N1) 

• Exame Médico Periódico 2016 

• Aniversariantes do Mês de Maio 

• Treinamento de Primeiros Socorros  

• Com a economia em crise, veja 10 dicas para evitar dívidas 

• Fábrica em Foco 

• Consumo de água depende da proteção das florestas 

• Homenagem ao dia das Mães 

• Reciclagem dos operadores de pá carregadeira 
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Fábrica em Foco 

Santos de Devoção 

01/05 - São José - Trabalhadores/Família 
04/05 - São Floriano - Enchentes 
06/05 - São João - Tipógrafos 
13/05 - São Servais - Sucesso na Empresa 
15/05 - Santo Isidoro Lavrador - Agricultores 
16/05 - Santo Honorato de Amiens - Padeiros 
19/05 - Santo Ivo - Advogados 
20/05 - São Bernardinho de Sena - Publicitários 
22/05 - Sta. Rita de Cássia - Casos Desesperados 
28/05 - São Bernardo de Menthon - Alpinistas 
30/05 - Santa Joana D’Arc - Soldados 

Frases Interessantes 

“Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma 
de felicidade.” 

(Carlos Drummond de Andrade) 

"Ninguém pode fazer com que você se sinta 
inferior sem o seu consentimento.” 

(Eleanor Roosevelt) 

“Acredite em si próprio e chegará um dia em que 
os outros não terão outra escolha senão acredi-

tar com você.” 
(Cynthia Kersey) 

“Existem coisas melhores adiante do que qual-
quer outra que deixamos para trás.” 

(C.S. Lewis) 

"Ninguém pode fazer com que você se sinta 
inferior sem o seu consentimento.” 

(Eleanor Roosevelt) 

“Todo homem tem três personalidades: a que 
exibe, a que possui e a que julga possuir.”  

(Alphonse Karr) 

“Quem nada sabe, de nada dúvida.”  
(George Herbert) 

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

Curiosidades Feriados 

A Cooperfértil sempre atenta para manter em perfeitas condições sua Unidade Fabril 
aproveita o 1º semestre de cada ano para fazer a manutenção preventiva em todo sua 
planta. 
Nesse primeiro semestre de 2016 estamos reformando 100% do Setor de Granula-
ção, que segue normas estabelecidas pela Cetesb. 
Aproveitamos também para fazer a manutenção de alvenaria e pintura no barracão 12 
e nas demais áreas da empresa. Com isso temos todas as exigências ambientais e 
sociais cumpridas na integra, podemos oferecer melhores condições de trabalho a 
nossos colaboradores e produtos com alta qualidade às nossas Associadas.  

Consumo de água depende da proteção das florestas 

01/05 - No dia do trabalho é importante  
relembrar a história, onde diversos traba-
lhadores lutaram para que hoje as pessoas 
possam usufruir dos benefícios conquista-
dos. 
26/05 - É considerada uma das festas mais 
importantes para a Igreja Católica, pois ce-
lebra o mistério da eucaristia, ou seja, o 
sacramento do sangue e corpo de Jesus 
Cristo.  

Foi ministrado no último dia 18/04/2016 para todos os operadores de Pá Carregadei-
ra o curso de reciclagem pela empresa ROSEG – Segurança do Trabalho. 
O objetivo é manter a qualificação dos profissionais na função, para que estejam 
sempre atualizados e possam desempenhar seu trabalho com muita consciência e 
segurança.   
O curso é estruturado para aperfeiçoamento profissional do operador nas ativida-
des/atribuições, para realizar as operações de movimentação de matérias primas, 
utilizando este equipamento e seus acessórios, atendendo aos requisitos de Quali-
dade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde ocupacional, aguçando a sensibilidade do 
operador em identificar preventivamente os possíveis riscos com a movimentação 
dos materiais, pessoas e objetos ao redor do equipamento.  

Reciclagem dos operadores de pá carregadeira 

Homenagem ao dia das Mães 

A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricul-
tura (FAO) chamou atenção para a situação da América Latina 
e do Caribe, onde estão localizadas 23,4% de todas as áreas 
florestais do mundo. A região também concentra 29% do volu-
me global de precipitações (neve, chuva, chuva de granizo). 
Em âmbito mundial, as bacias hidrográficas e as zonas úmidas 
florestais fornecem até 75% dos recursos de água doce. Um exemplo significativo é 
a bacia do Rio de la Plata: mais de 70% da pluviometria da região vem da evapora-
ção e transpiração da selva amazônica. 
As matas podem reduzir os efeitos das inundações, além de prevenir e reduzir a 
salinidade das terras áridas e a desertificação. 
A seca é um dos sintomas mais negativos das mudanças climáticas em curso no 
planeta. Graças à sua capacidade de armazenar água, as árvores e os bosques  
podem fortalecer a resistência dos povos em relação a estiagens. Vamos cuidar  
melhor das área verdes! 

Que ao dar a benção da vida, entregou a sua. Que ao 
lutar por seus filhos, esqueceu de si mesma. Que ao 
desejar o sucesso deles, abandonou seus anseios. Que 
ao vibrar com suas vitórias, esqueceu seu próprio méri-
to. Que ao receber injustiças, respondeu com seu amor. 
E que, ao relembrar o passado, só tem um pedido: Deus 
proteja meus filhos por toda a vida. Mãe querida, receba essa homenagem por ser 
a benção divina presente em minha vida! 
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I n f o r m a t i v o  C o o p e r f é r t i l 

Atenção 
Caso estiver com febre acima de 38ºC, tosse, acompanhada 
ou não de dor de garganta, procure o médico ou a unidade 
de saúde mais próxima. 

Dia 04 - Sandre Gerke  

Dia 04 – Rogério Dias 

Conheça a Operação Lava Jato 

Dia 16 - Marçal Presentini  

Operação Lava Jato é uma investigação em andamento realizada pela Polícia Federal do Brasil, cuja 
fase ostensiva foi deflagrada em 17 de março de 2014, com o cumprimento de mais de uma centena 
de mandados de busca e apreensão, de prisão temporária, de prisão preventiva e de condução coerciti-
va, tendo como objetivo apurar um esquema de lavagem de dinheiro suspeito de movimentar mais de 
R$ 10 bilhões de reais, podendo ser superior a R$ 40 bilhões, dos quais R$ 10 bilhões em propinas. É 
considerada pela Polícia Federal como a maior investigação de corrupção da história do país. De acordo com as delações recebidas 
pela força-tarefa da Lava Jato, os partidos PP, PT e PMDB, empresários e outros políticos de diversos partidos, além do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da atual presidente do país Dilma Rousseff, foram beneficiados indiretamente com o esquema. 
A operação recebeu esse nome devido ao uso de uma rede de lavanderias e postos de combustíveis pela quadrilha para movimentar 
os valores de origem ilícita, supostamente, desde 1997. O nome foi dado pela delegada da Polícia Federal Erika Mialik Marena. 
“OPERAÇÃO LAVA JATO”. 

Entenda a diferença entre 
Gripe Comum e a Gripe A(H1N1) 

Sintomas Gripe Comum Gripe A(H1n1) 

Febre Não chega a 39 
graus 

Mais de 39 graus 
com início súbito 

      Dor de cabeça Pouca intensidade Intensa 

    Calafrios Esporádicos Frequentes 

    Cansaço Moderado Extremo 

   Dor de Garganta Intensa Leve 

Tosse Menos intensa Continua e seca 

     Catarro Forte e com       
congestão nasal 

Pouco comum 

Dores                                                  

Musculares 
Moderada Intensa 

Ardência 
 nos olhos 

Leve Intensa 

3) Combata a compra por impulso: Saia de casa só com dinheiro 
vivo na carteira. Isso obrigará você a pensar se realmente precisa 
efetuar determinadas compras. 
4) Entenda as condições de pagamento: Opções de pagamento 
(preço à vista x financiamento), prestações fixas e taxas de financia-
mento devem ser analisadas cuidadosamente, para avaliar qual con-
dição é a mais vantajosa para o seu caso. 
5) Economize nas contas de consumo: Avalie se há gastos des-
necessários de água, energia elétrica, internet, etc. Se precisar, refa-
ça os pacotes ou até mesmo promova cortes. 
6) Diminua os gastos com lazer: Diminua a frequência de pas-
seios, cinemas e etc. Busque lazer alternativo: reuniões de amigos 
em casa, passeios em parques, visitas a parentes no litoral e interior. 
7) Priorize o transporte público: Insira na rotina semanal o trans-
porte público; isso permite economia de combustível, estacionamento 
e até de multas de trânsito. 
8) Diminua as refeições na rua: Diminua o número de refeições 
feitas em restaurantes. Leve comida, lanches e frutas de casa. 
9) Diminua os gastos com alimentação: Cerca de 25% do orça-
mento vai para gastos com alimentação. Use a criatividade para mon-
tar um cardápio atraente e nutritivo gastando pouco e evitando des-
perdícios. 
10) Otimize as roupas e calçados: Privilegie roupas e calçados 
versáteis que possam ser utilizados em diversas situações, em vez 
daqueles que serão usados poucas vezes. 

Dia 16 - Reinaldo Aparecido 

Com a economia em crise, veja 10 dicas para evitar dívidas 

Exame Médico Periódico 2016 

Prepare-se, nosso exame médico periódico já está marcado, será em 16/05/2016 a partir das 07:30 nas 
dependências da Cooperfértil e é obrigatório a participação de todos os funcionários (setor administrati-
vo e fábrica). Serão realizados exames Clínicos, de Audiometria e Acuidade Visual. Lembre-se, os funci-
onários que estão em tratamento médico devem trazer a relação dos remédios que fazem uso. 

A Cooperfértil promoverá no próximo dia 23/05/2016 em suas dependências, o treinamento de 1º Socorros para os 
colaboradores das áreas de produção e administrativa. O objetivo é capacitar e habilitar esses profissionais para que, em caso de 
necessidade, estejam preparados para dar o primeiro atendimento e posterior encaminhamento aos profissionais da área da saúde.  

Treinamento de Primeiros Socorros  

Com a economia em crise, inflação no maior nível desde 2004 e juros em alta, evitar o acúmulo de dívidas é necessário para a saúde 
financeira da família. Como evitar essas dívidas? Temos10 dicas para evitar as dívidas:  
1) Avalie a necessidade da compra: A compra que você está prestes a fazer é realmente necessária ou é apenas um impul-
so? Faça uma pausa para refletir antes de fechar a compra. 
2) Busque descontos: Verifique preços e produtos ou serviços alternativos usando a internet ou visitando lojas. Nas com-
pras via internet, é preciso avaliar os fornecedores, prazo de entrega e qualidade dos produtos. 
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Hora do Café! 

Momento Saúde 

Cardápio de Maio 

Carboidratos e sua saúde         Benefícios da Pipoca 

Uma parte essencial de uma boa nutrição 
é o carboidrato, responsável pela energia 
que nosso corpo precisa. 
Presentes em quase todos os alimentos, 
carboidratos podem se dividir em simples, 
como açúcares, ou complexos, como o amido. 
Por serem compostos de moléculas maiores, os carboidratos com-
plexos são absorvidos de forma mais gradual pelo organismo. 
Por isso deve-se dar preferência ao consumo deste tipo de carboi-
drato, presente em cereais, raízes e tubérculos. 
Além disso, também é importante considerar a presença de fibras 
alimentares, abundantes nas versões integrais dos alimentos. 
Fibras ajudam nas funções intestinais, reduzem o risco de doenças 
cardíacas e mantêm a sensação de saciedade por mais tempo. 

Um dos petiscos mais consumidos no mun-
do, além de fácil de preparar é muito sabo-
rosa, a pipoca traz diversos benefícios à 
saúde. É fonte de fibras, que ajudam no 
funcionamento do sistema digestivo, manutenção do peso e sen-
sação de saciedade prologada. 
Possui vitaminas do complexo B e diversos minerais, que contri-
buem para controle do colesterol e otimizam o sistema imunológi-
co. Possui proporcionalmente mais antioxidantes que muitas fru-
tas e hortaliças, importantes na prevenção de doenças e do en-
velhecimento. 
Além disso, é pouco calórica, desde que preparada com o míni-
mo possível de óleo ou manteiga. Também é importante não 
abusar do sal!  

Quando o marido chega da roça, a mulher fala eufórica: 
- Dito! Eu tirei a sena acumulada! Pode arrumar as malas! 
- Nossa! Que legal! Que sorte, Mas que roupa eu pego? 
E a mulher: 
- Todas! Você tem duas horas pra sair daqui e nem um minuto 
a mais!   

Loteria 

Uma loira andava num zoológico, passou pela jaula do leão e leu:  
- "Cuidado com o leão", depois passou pela jaula da onça e leu:  
- "Cuidado: onça" e passou por uma jaula vazia onde leu:  
- "Cuidado: tinta fresca" e saiu desesperada gritando:  
- Tinta fresca fugiu! Tinta fresca fugiu! 

Carne pra Cachorro 

O casal de idosos estavam completando 80 anos de casados, ai a 
velha acordou às 3:00 da madrugada, tomou uma dose de pinga e 
disse pro marido: 
- Véio, hoje estamos completando 80 anos de casados, tú não 
quer que eu vá no terreiro matar um porco, um carneiro, um marre-
co... E o velho disse:  
- Não velha, os bicho não tem culpa.  

A loira no zoológico 

Aniversário de Casamento 

O sujeito estava jantando em um restaurante caro com a sua 
mulher e um casal de filhos quando, na hora de pedir a conta, 
ele disse ao garçom: 
- Por favor, amigo... Embrulhe a carne que sobrou que nós 
vamos levar para o nosso cachorro! 
E então os filhos começaram a gritar: 
- Oba! O papai vai comprar um cachorro pra 
gente!  


