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A família Cooperfértil está há 52    
dias sem acidentes de trabalho. 

Vamos bater nosso recorde anterior 
que era de 947 dias. 

À medida em que os anos vão passando, a bagagem vai aumentando… 

Porque existem muitas coisas que você recolhe pelo caminho, coisas que você pensa 

que são importantes. 
A um determinado ponto do caminho começa a ficar insuportável carregar tantas coisas, 

pesa demais… Então você pode escolher: 
Ficar sentado à beira do caminho, esperando que alguém o ajude, o que é difícil, pois 

todos que passarem por ali já terão sua própria bagagem. Você pode ficar a vida inteira esperando, 

até que seus dias acabem. Ou pode aliviar o peso, esvaziar a mala. 
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Campanha Zero Acidente 

Santos de Devoção 
01/10 - Santa Teresinha - Missionários  
04/10 - São Francisco de Assis - Animais 
05/10 - São Benedito - Cozinheiros 
12/10 - Nossa Senhora Aparecida - Brasil 
15/10 - Santa Teresa de Ávila - Doenças 
16/10 - São Geraldo Magela - Gravidez 
18/10 - São Lucas - Artista 
23/10 - São João de Capistrano - Juízes 
25/10 - São Crispim e são Crispiniano - Sapateiros 
28/10 - São Judas Tadeu - Hospitais 
29/10 - Beata Chiara Luce Badano - Juventude 
31/10 - São Wolfgang - Lenhadores 

Frases Interessantes 

“Felicidade é ter algo o que fazer, ter algo que 
amar e algo que esperar...”  

(Aristóteles) 

“Não existem pessoas de sucesso e pessoas 
fracassadas. O que existem são pessoas que 
lutam pelos seus sonhos ou desistem deles.”  

(Augusto Cury) 

“O mais importante ingrediente na fórmula 
do sucesso é saber como lidar com as pessoas.”  

(Theodore Roosevelt) 

"Esqueça os piores momentos da sua vida e faça 
os melhores se tornarem inesquecíveis."  

(Autor Desconhecido) 

“Ter problemas na vida é inevitável, ser derrotado 
por eles é opcional.” 

(Roger Crawford) 

“Colecione momentos, não coisas.” 
(Autor Desconhecido) 

“Cada um pensa em mudar a humanidade, mas 
ninguém pensa em mudar a si mesmo.” 

(Leon Tolstoi) 

"A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo.“ 
(Peter Drucker) 

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

Curiosidades 
Feriado 

As palavras chaves da Campanha Acidente Zero são: “Qualidade 
e Comprometimento”. É com elas que em breve retornaremos a 

premiar esta campanha com Meio Salário Mínimo nos sorteios mensais 
e que nos últimos 2 anos ajudou a conscientizar, esclarecer e mostrar a todos os fun-
cionários, a importância do uso correto dos equipamentos de segurança. 
A finalidade da campanha, é que além de se tornar para seus companheiros de traba-
lho um referencial e um modelo, você se torne também um agente incentivador de 
como usar corretamente os equipamentos de segurança, buscando todos os dias tra-
balhar em um ambiente seguro. 
Não perca esta oportunidade de cuidar de você e de sua saúde, incentivar seus com-
panheiros de trabalho e ainda ser premiado por isso. Lembre-se nossa meta é ACI-
DENTE ZERO !!! 

IREMOS RETOMAR O SORTEIO DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO MENSAL A PARTIR 
DO MÊS QUE COMPLETARMOS 1 ANO SEM ACIDENTES DE TRABALHO. 

Agora o recorde a ser batido é de 947 dias sem Acidentes de Trabalho. 

À medida em que os anos vão passando, a bagagem                        
vai aumentando… 

12/10 - Nossa Senhora Aparecida é um títu-
lo católico dado a Maria, mãe de Jesus. É a 
padroeira do Brasil. O dia de Nossa Senho-
ra Aparecida é comemorado todos os anos, 
no dia 12 de Outubro, como feriado nacional 
no Brasil.  

Porque existem muitas coisas que você recolhe pelo caminho, coi-
sas que você pensa que são importantes. 
A um determinado ponto do caminho começa a ficar insuportável 
carregar tantas coisas, pesa demais… Então você pode escolher: 
Ficar sentado à beira do caminho, esperando que alguém o ajude, 
o que é difícil, pois todos que passarem por ali já terão sua própria 

bagagem. Você pode ficar a vida inteira esperando, até que seus dias acabem. 
Ou pode aliviar o peso, esvaziar a mala. 
Mas, o que tirar? Você começa tirando tudo para fora. Veja o que tem dentro: Amor, 
amizade… Nossa! Tem bastante. Curioso, não pesa nada. Tem algo pesado. Você 
faz força para tirar… Era a Raiva, como ela pesa! Aí você começa a tirar, tirar e apa-
recem a Incompreensão, o Medo, o Pessimismo. Nesse momento, o Desânimo qua-
se te puxa para dentro da mala. Mas você puxa-o para fora com toda a força, e no 
fundo aparece um Sorriso, sufocado no fundo da bagagem. 
Pula para fora outro Sorriso e mais outro, e aí sai a Felicidade. Então você coloca as 
mãos dentro da mala de novo e tira para fora a Tristeza. Agora, você vai ter que pro-
curar a Paciência dentro da mala, pois vai precisar bastante. Procure então o resto: 
a Força, Esperança, Coragem, Entusiasmo, Equilíbrio, Responsabilidade, Tolerância 
e o bom e Velho Humor. Tire a Preocupação também. Deixe-a de lado, depois você 
pensa o que fazer com ela. Bem, sua bagagem está pronta para ser arrumada de 
novo. Mas, pense bem o que vai colocar lá dentro de novo, hein? Agora é com você!  

O movimento conhecido como Outubro Rosa nasceu nos Estados Unidos, 
na década de 1990, para estimular a participação da população no contro-
le do câncer de mama. A data é celebrada anualmente com o objetivo de 
promover a conscientização sobre a doença e compartilhar informações 
sobre o câncer de mama. 
Desde 2010, o INCA (Instituto Nacional de Câncer) participa deste movi-
mento, promovendo espaços de discussão sobre o controle do câncer de mama e 
divulgando e disponibilizando seus materiais informativos, trazendo qualidade para o 
debate, tanto para os profissionais de saúde quanto para a sociedade. 

Outubro Rosa 

Horário de verão 2015-2016 
O horário de verão começa na noite de sábado 17 outubro 2015 para 
domingo 18 outubro 2015 neste dia os relógios devem ser adiantados 
em uma hora das 00:00 para as 01:00 horas. Uma hora a menos = 
portanto uma hora de sono a menos! Durante a primavera e o verão, 

em grande parte do Brasil, os dias são mais longos do que as noites, ou seja, o sol 
surge mais cedo (alvorecer) e põe-se mais tarde (entardecer). Para aproveitar me-
lhor a luz natural, foi instituído o adiantamento do relógio em uma hora em relação 
do horário legal. As vantagens consistem na redução do consumo de energia elétri-
ca, e o melhor aproveitamento da luz do sol, seja para o lazer ou para atividades 
comerciais. Também ganhamos com os benefícios ecológicos e a preservação do 
meio ambiente. O Horário de Verão no Brasil é aplicado por decreto nas regiões Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste, portanto, nos seguintes estados: RJ (Rio de Janeiro), RS 
(Rio Grande do Sul), SP (São Paulo), entre outros. 
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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 

Quando eu estava prestes a completar 50 anos, um amigo me disse que naquela idade começava a deca-
dência. Então resolvi fazer alguma coisa legal para comemorar a data e tive a ideia de fazer uma maratona. 
Já comecei a correr pensando nos 42 km. Pouco tempo depois, outro amigo me passou um programa de 

treinos e fui seguindo como podia. No fim daquele ano, corri a Maratona de Nova York em 4h01. Isso foi em 1993, e desde então já 
participei dessa prova mais umas sete ou oito vezes. Também já corri em Chicago, Berlim e Joinville — meu melhor tempo é de 
3h38, em 1994, em Nova York. 
A maratona é minha distância preferida. Ninguém corre 42 km sem estar preparado, todo mundo ali sabe o que está fazendo, então 
existe muito mais respeito. Já participei de alguns revezamentos e provas menores, mas não gostei. Também fiz a São Silvestre e 
detestei, achei uma bagunça. Treino duas vezes por semana no Parque do Ibirapuera e nos fins de semana procuro correr no Minho-
cão ou no centro da cidade. Aí vario os trajetos: passeio pela praça da Sé, largo de São Bento, Mercado Municipal. Cada treino varia 
entre 15 e 25 km, depende de quanto tempo tenho. 
Também subo os 16 andares do meu prédio duas vezes por semana. Vou pelas escadas e desço pelo elevador, onde aproveito para 
ir me alongando. Repito isso entre oito e dez vezes. É puxado, mas me dá um fôlego danado e com certeza me ajuda a correr me-
lhor. Se as pessoas fizessem mais exercício, seria menos penoso para o corpo. Quando você é sedentário, você se levanta e logo 
tem que se sentar de novo — e aquilo não te descansa. Quando você corre bastante e senta, é uma sensação muito boa. Sempre 
levo meu tênis quando vou viajar. Tem coisa mais gostosa do em um dia de congresso você se levantar cedinho para treinar? Corro 
2 horas e depois passo o resto dia sentado, sem culpa, ouvindo as pessoas falarem sobre os assuntos de que eu mais gosto. É uma 
delícia. 
Para mim, a corrida é um antidepressivo maravilhoso. Sou muito agitado, faço muitas coisas e a corrida também me ajuda a relaxar. 
É o momento em que fico em contato comigo mesmo, vejo minhas limitações, e isso me deixa mais com o pé no chão. Por isso não 
corro ouvindo música e prefiro treinar sozinho. No ano passado, fiz a Maratona de Berlim em 4h12. Depois pensei que se tivesse 
feito 2 minutos a menos teria me qualificado para Boston. Não quero estabelecer essa meta porque tenho medo de me frustrar, mas, 
se este ano eu conseguir fazer uma maratona em menos de 4h10, posso comemorar os 70 anos correndo em Boston. 
Não tenho nenhum cuidado especial com alimentação. Antes do treino, bebo uma água de coco ou como uma fruta. Depois tomo 
café com leite e como pão, azeite e tomate. Não estou convencido de que existe um benefício real nesses géis e vitaminas, aminoá-
cidos. Durante a maratona só bebo água, não tomo nem isotônico. Como cortei açúcar da minha alimentação há 34 anos, tenho me-
do de ficar enjoado e passar mal.  
O exercício só é bom quando ele termina. Durante, é sofrimento. Às vezes você até libera uma endorfina no meio e dá uma sensa-
ção boa, mas o prazer mesmo vem quando você acaba. Quem faz atividade física tem um envelhecimento muito mais saudável. Te-
nho quase 70 anos e não tomo nenhum remédio, peso 3 kg a mais do que na época da faculdade. As pessoas dizem: “Você é ma-
gro, hein? Que sorte!” Não é sorte, tenho que suar a camisa todos os dias. 
Eu corro porque estou convencido de que o exercício físico é contra a natureza humana. Precisamos combater essa inércia. Nenhum 
animal desperdiça energia, ele gasta sua força para ir atrás de comida e de sexo ou para fugir de um predador. Com essas três ne-
cessidades satisfeitas, ele deita e fica quieto. Vá a um zoológico para ver se você encontra uma onça correndo à toa. Ou um gorila 
se exercitando na barra. Por isso é tão difícil para a maioria das pessoas fazer atividades físicas. 
Um exemplo disso são meus pacientes. A grande maioria são mulheres com câncer de mama. Muitas passam por quimioterapia, 
perdem o cabelo, têm enjoos, fazem cirurgia para retirar parte do seio. E enfrentam esse processo com tanta coragem que fico até 
emocionado. Depois disso tudo, falo para elas que, se caminharem 40 minutos por dia, cortam pela metade a chance de morrer de 
câncer de mama. Esse índice é maior do que o da químio, mas menos de 1% das minhas pacientes começam a fazer exercício. Vai 
contra a natureza humana. 
Muita gente fala que não tem tempo de fazer exercícios. Dizem que acordam muito cedo para levar os filhos à escola, que trabalham 
demais, que têm que cuidar da casa. Antes eu até ficava com compaixão, mas hoje eu digo: isso é problema seu. Ninguém vai resol-
ver esse problema para você. Você acha que eu tenho vontade de levantar cedo para correr? Não tenho, mas encaro como um tra-
balho. Se seu chefe disser que a empresa vai começar um projeto novo e precisa que você esteja lá às 5h30, você vai estar lá. Você 
vai se virar, mudar sua rotina e dar um jeito. Por que com exercício não pode ser assim? 
Nós temos a tendência de jogar a responsabilidade sobre a nossa saúde nos outros. Em Deus, na cidade, na poluição, no trânsito, 
no estresse. Cada um de nós tem que se responsabilizar pelo próprio bem-estar e encontrar tempo para cuidar do corpo. É uma 
questão de prioridades. Se você não consegue fazer exercício de jeito nenhum, pelo menos tem que ter consciência de que está 
vivendo errado, que não está levando em consideração a coisa mais importante que você tem, que é o seu corpo. 
“Este ano pretendo correr as maratonas do Rio e de Chicago. Se fizer abaixo de 4h10, me qualifico para Boston” 
      Dráuzio Varella é oncologista 

Dia 14 - Alex Fabiano Dia 05 - Irineu Salioni 

Eu corro - Por Dráuzio Varela, 68 anos - Médico  

Dia 14 - Samuel Elias 

Dia 25 - Zezinho Dia 19 - Donizete Aparecido 
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Hora do Café! 

Momento Saúde 

Cardápio de Outubro 

Dicas de Higiene  - Parte IV Beba Água! 
Cuidado na hora de assoprar a velinha. A tradi-
ção, segundo os especialistas, contamina o ali-
mento com bactérias responsáveis por intoxica-
ções alimentares geradoras de quadros de náu-
sea e vômito. 
Se a formiga invadir o açucareiro, não utilize o alimento. Esses in-
setos são um meio de transporte das bactérias - do lixo, ou do 
chão, até a sua comida. 
Não aperte a descarga com a tampa do vaso aberta. As bactérias 
que sobem com a pressão da água podem ficar rodando no banhei-
ro por até duas horas, contaminando toalhas e até a escova de 
dentes, se ela estiver próxima, sobre a pia. 

Embora o corpo humano consiga sobreviver por mais de 36 ho-
ras sem água, é essencial hidratar-se em intervalos bem meno-
res para garantir a saúde e o bem-estar. 
Um organismo bem hidratado consegue manter seus diversos 
processos funcionando com eficiência, eliminando toxinas, bene-
ficiando sistema nervoso, auxiliando no controle da pressão e 
mantendo a pele mais jovem. 
Lembre-se, se você está com sede, é porque seu corpo já está 
sentindo falta de água! É importante ingerir cer-
ca de 35 ml de água por quilo de peso corporal 
diariamente. Ou seja, se você tem 60 quilos, 
tente beber pelo menos 2 litros de água por dia. 

A professora percebe que o Joãozinho não estava prestando 
atenção na aula, e resolve fazer uma pergunta para ele. 
- Diga uma palavra que comece com a letra D. 
- Ontem, professora - responde Joãozinho. 
- Ontem? Mas ontem não começa com a letra D. 
- Começa sim, professora. Ontem foi domingo. 

Duas Notícias no Prédio Palavra Que Começa Com D 

Dois homens carregavam um piano pelas escadas de um prédio. 
No quarto andar um deles resolve ir ver quantos andares ainda 
faltam, alguns minutos depois volta e diz: 
- Tenho duas notícias, uma é boa e a outra é má. 
- Conte só a boa. 
- A boa é que faltam só 6 andares. 
Eles continuam a subir e quando chegam ao décimo andar, o ho-
mem pergunta: 
- E qual é a má notícia? 
- É que o prédio não é esse. 

Pai sincero  

O menino pergunta ao pai: 
- Pai, eu fui adotado? 
O pai responde: 
- Foi, mas te devolveram para a gente! 

O Baiano e a rede Dois amigos estão conversando sobre o Oriente. Um deles diz: 
- Quando completei 25 anos de casado, levei minha mulher ao 
Japão. 
- Não diga? E o que pensa fazer quando completarem 50?  
- Volto lá para buscá-la.  

Viajem ao Japão 

Um baiano deitado na rede pergunta pro amigo:  
- Meu rei... tem aí remédio pra picada de cobra?  
- Tem não, meu lindo. Por que, você foi picado?  
- Não, mas tem uma cobra vindo na minha direção.  
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Encarte Especial do mês de Outubro  
Cooperativa Central de Fertilizantes - Cooperfértil 

2015 

Como já está definido em nosso acordo coletivo no mês de Setembro de cada ano é realizada a eleição para renovação de nosso 
banco de horas. Esse modelo de compensação de horas trabalhadas é de suma importância para uma empresa com as característi-
cas da Cooperfértil, pois temos sazonalidade ou seja temos o período de Safra e de Entressafra. Sem prejuízos aos nossos colabo-
radores pois os mesmos terão suas horas compensadas na entressafra sem a necessidade de demissões neste período de menos 
trabalho principalmente no operacional. 
Fica dessa forma resguardado o bom atendimento as nossas cooperativas associadas, bem como ficam resguardados os empregos 
de nossos funcionários durante a entressafra. O controle desse Banco de horas é feito individualmente, sendo fornecido um extrato 
mensal a cada colaborador que deverá negociar previamente com seu superior imediato a ocasião que irá usufruir do mesmo. O 
resultado da votação é homologado junto ao Ministério do Trabalho, anualmente. 
Nossa eleição ocorreu no último dia 14/09/2015 e estavam aptos a votar 45 Colaboradores sendo o resultado final: 

39 votos SIM, a favor da renovação do Banco de horas. 
05 votos NÃO, contra a renovação do Banco de horas. 
01 voto em branco. 

Portanto com 90% de adesão fica renovado nosso Banco de Horas para o Período de Set/2015 a Set/2016. 

Eleição Banco de Horas 2015 

Eleição CIPA 2015 

A Cooperativa Central de Fertilizantes - Cooperfértil realizou no último dia 23/09 as 11:30 horas a eleição para escolha dos 
representantes dos Empregados para o período 2015/2016 da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 

Estavam aptos a votar nesse dia 53 colaboradores e dentre os candidatos foram eleitos: 

  ● Titulares dos empregados:                  ● Suplentes dos empregados: 

          Giselle Adriana Pinto – 19 votos               José Ap. Pereira Silva    – 07 votos 
          Amarildo C. da Silva  – 17 votos               Jose A. Martins da Silva – 05 votos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fazer prevenção não é uma atividade fácil. Fazer prevenção depende de muitos fatores e variáveis. Fatores e variáveis que se alte-
ram de empresa para empresa. A segurança do trabalho e prevenção de acidentes deve ser trabalhada com o uso de diversas ferra-
mentas 

 - Inspeções permanentes nos locais de trabalho; 
 - Auxílio na implementação de novas ações de prevenção de acidentes; 
 - Fiscalizações preventivas como em relação ao uso dos Equipamentos de Proteção Individual EPI; 
 - Supervisão no cumprimento das Ordens de Serviços; 
 - Incentivo à participação dos trabalhadores nas campanhas internas de prevenção de acidentes do trabalho ou de qualidade de 
vida; 



Informativo Cooperfértil 

Dialogo de Segurança 

O Diálogo de Segurança visa orientar e informar os colaboradores para um trabalho com toda segurança, mostrando também a   
importância da participação de cada um na prevenção de acidentes. 
Reforçamos que o mesmo é Universal e deverá ser aplicado para manter os colaboradores em alerta contra os incidentes / aciden-
tes de trabalho . 
Em um período de tempo em torno de 15 minutos o técnico de segurança do trabalho, promove a discussão e passa instruções bási-
cas de assuntos ligados à segurança no trabalho que devem ser utilizadas e praticadas por todos os participantes 

Coopercitrus e Cooparaíso firmam acordo 

A Coopercitrus (Cooperativa de Produtores Rurais) e a Cooparaíso (Cooperativa 
Regional dos Cafeicultores de São Sebastião do Paraíso), através de suas dire-
torias executivas, firmaram, recentemente, um protocolo de entendimento. 
Com mais de 50 anos e destacada atuação no cenário agrícola cooperativista, a 
Cooparaíso está localizada em uma das regiões mais privilegiadas para o cultivo 
de cafés de alta qualidade, que possui uma área cafeeira de 165.285 ha com 
produção anual de mais de 3 milhões de sacas de café. Além desta cultura, a 
Cooparaíso possui área de atuação também em grãos e pecuária. Composta por 
mais de 5 mil cooperados, a cooperativa possui 10 unidades que comportam 
lojas de insumos agropecuários, armazéns de café e distribuição de máquinas 
da marca Valtra. 

Com 40 anos de atuação em máquinas e insumos agrícolas, a Coopercitrus possui um quadro associativo de mais de 22 mil coope-
rados, 40 filiais nos Estados de São Paulo e Minas Gerais, atendendo produtores de diversas culturas agrícolas. É hoje a maior re-
venda de tratores Valtra do Brasil. A Coopercitrus possui unidades de café em suas lojas de Uberlândia, Uberaba, Patrocínio, Ara-
guari e Albertina, em Minas Gerais. Além disso, também possui operação com combustíveis, grãos, nutrição animal e armazéns de 
açúcar. 
As cooperativas pretendem desenvolver um plano de trabalho que objetiva incrementar as atividades comerciais e de assistência 
técnica na área de atuação da Cooparaíso, através de ações promovidas pela Coopercitrus que visam o arrendamento de imóveis, 
que receberão condições plenas de atendimento ao cooperado, gerando, assim, receitas para a Cooparaíso. 
 
 
 
Data de Publicação: 20/08/2015 às 17:00hs 
Fonte: Assessoria de Comunicação Coopercitrus 

Quanto você consome ? 

O consumo de água está presente em nosso cotidiano desde o momento em que acordamos até a hora de dormir. Em casa, inde-
pendente do tempo de duração ou do número de repetições, todo mundo vivencia praticamente as mesmas situações que necessi-
tam de água. 
Mas quase ninguém sabe ao certo qual é o verdadeiro gasto gerado por casa ação ou por casa pessoa - o que é fundamental para 
se ter um controle eficaz sobre o consumo de uma residência.  
Confira o consumo de água de casa atividade e compare com a sua rotina pessoal e familiar: 
 
 

Situações do Consumo Consumo Diário Consumo Mensal 

Escovar dentes      (3 vezes ao dia) 14 Litros 432  Litros 

Dar descarga          (3vezes ao dia) 30 Litros 900  Litros 

Tomar banho            (1 vez ao dia) 47 Litros 1.401 Litros 

Lavar Louça          (2 vezes ao dia) 40 Litros 1.200 Litros 

Beber água            (6 vezes ao dia) 2   Litros 60      Litros 

Fazer comida        (2 vezes ao dia) 16 Litros  4820  Litros 

Lavar roupa (2 vezes por semana) 39 Litros 1.157 Litros 

Consumo por pessoa 188 Litros  
por dia 

5.630 Litros 
 por mês 

No banheiro 

Na cozinha 

Na lavanderia 

1 pessoa = 5,63m³ por mês 


