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A família Cooperfértil está há 22     

dias sem acidentes de trabalho. 

Vamos bater nosso recorde anterior 

que era de 947 dias. 

   História do dia 7 de Setembro   
O dia 7 de Setembro de 1822 foi muito importante na história do Brasil, pois foi nesta da-

ta que o príncipe regente Dom Pedro proclamou a Independência do Brasil. Desta forma, 

ficou oficializado o rompimento do vínculo de dependência que o Brasil tinha com relação 

a Portugal.  
Dom Pedro vinha sofrendo forte pressão das cortes portuguesas para retornar para Por-

tugal. A metrópole percebia que estava perdendo, aos poucos, o controle político do Bra-

sil. As cortes portuguesas demonstravam forte interesse em recolonizar o Brasil, elimi-

nando focos de resistência. 

•   Como administrar a cobrança por resultados imediatos 

•   Aniversariantes do mês de Setembro 

•   Perspectiva ruim para fertilizantes nitrogenados dispara 

onda de fusões no setor 

•   Campanha Zero Acidente                                                                                                        

 “Verifique quem foi o ganhador                  

        do mês de Agosto/2015.” 

•  Treinamento brigada de incêndio 

•  947 Dias sem acidente de trabalho 

•  Fábrica em foco 

•  Taxistas contra tecnologia 

•  Aniversário Cooperfertil Página  2 

Cooperfértil Informa 

Momento Saúde 

Página 4  

Curiosidades 

Página 3 

• Dicas de Higiene - Parte III 

•  Frases Interessantes 

•  Santos de Devoção 

•  Fique por Dentro 

•  Feriado do Mês de Setembro 

Página  3 

• Natação 

Encarte Especial 
•  16ª edição Feacoop - Feira de 

Agronegócios da Coopercitrus 

•  Confira as fotos do evento 
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Treinamento brigada de incêndio 

Santos de Devoção 

01/09 - São Gil - Amamentação 
02/09 - Santa Dorotéia - Noivas 
03/09 - São Gregório Magno - Cantores 
05/09 - Madre Teresa de Calcutá - Incapacitados 
12/09 - São Guy de Arderlecht - Carroceiros 
13/09 - São José Crisóstomo - Locutores  
14/09 - Santa Cruz - Brasil 
17/09 - São Roberto Belarmino - Catequistas 
18/09 - São José de Copertino - Astronautas 
21/09 - São Mateus - Banqueiros 
22/09 - São Maurício - Tecelões 
25/09 - São Firmino de Amiens - Padeiros 
26/09 - São Cosme e São Damião - Barbeiros 
28/09 - São Venceslau - Corais 
29/09 - São Gabriel - Carteiros 
30/09 - São Jerônimo - Secretárias 

Frases Interessantes 
“Se você quiser ganhar você tem que entrar no 

jogo da vida.” 
(Luiz Gasparetto)  

“Tudo o que a mente humana pode conceber, 

ela pode conquistar.” 
(Napoleon Hill) 

“Quanto maior são as dificuldades a vencer, 

maior será a satisfação.” 
(Autor Desconhecido ) 

“O limite é apenas uma ilusão para quem tem 

medo de lutar.” 
(Hideki Anagusko)  

“A dúvida é o principio da sabedoria.” 
(Aristóteles) 

“Você não precisa ter respostas para tudo. Ape-

nas para suas escolhas.” 
(Autor Desconhecido)  

“Sonhar como se fosse viver para sempre. Viver 

como se fosse morrer hoje.” 
(James Dean)  

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

Curiosidades 

O treinamento foi ministrado no ultimo dia 03/08/2015, nas depen-

dências da Cooperfertil. Para atender à Instrução Técnica nº 17. Na 

IT-17 são estabelecidas as condições mínimas para compor, formar, 

implantar, treinar e reciclar a Brigada de Incêndio que atua nos pré-

dios e áreas de risco da empresa. 
O treinamento mostra os procedimentos básicos de emergência: 
- Como se portar em situações de emergência, isolando a área, orientando os outros 

funcionários e prestando os primeiros socorros. 
- Prevenção e combate de incêndios, onde foi explicado como o fogo se inicia, como se 

propaga e qual tipos de equipamentos devem ser usados para cada tipo de situação. 
- Como reagir para cada tipo de situação de socorro, como hemorragias, ferimentos, 

desmaios, choque elétrico. 

Feriado 

Aniversário Cooperfertil 

Fábrica em Foco 
A Cooperfertil sempre preocupada com as condições de trabalho 

dos colaboradores realiza anualmente avaliações ambientais 

conforme norma regulamentadora (NR-15), através da medição 

de concentração de agentes potencialmente nocivos em ambien-

te de trabalho (poeira total) com a finalidade da manutenção da 

integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhe-

cimento, avaliação e controle de riscos ocupacionais. 
A metodologia utilizada nos trabalhos está baseada em critérios 
técnicos reconhecidos internacionalmente pela American Confe-
rence of Industrial Hygienists (ACGIH), a qual definiu limites de tolerância para 

uma série de substâncias. Os trabalhos serão executados por 
profissionais treinados, em 3 pontos indicados pela empresa, 
para a coleta e determinação.  
Será expedido um laudo de acompanhamento e um parecer téc-

nico do laboratório Environ, 1º laboratório brasileiro a receber o 

credenciamento como Laboratório de Higiene Ocupacional, con-

cedido pela AIHA - American Industrial Association, além do 

Engenheiro de Segurança do Trabalho. 

07/09 - O dia 7 de setembro de 1822 foi 

muito importante na história do Brasil, pois 

foi nesta data que o príncipe regente Dom 

Pedro proclamou a Independência do Bra-

sil. Desta forma, ficou oficializado o rompi-

mento do vínculo de dependência que o 

Brasil tinha com relação a Portugal.   

947 Dias sem acidente de trabalho 
A Cooperfértil se orgulha e parabeniza todos os funcio-
nários, por esta conquista, foram 947 dias onde todos 
buscaram com muito comprometimento a manutenção 
de um novo recorde e esta atitude foi para a empresa de 
relevada importância. 
Valorizamos muito esse bem-estar pessoal, e contamos 

sempre com a participação de todos na prevenção de acidentes. Há um novo recor-
de a ser batido, um novo horizonte a se chegar.  
Segurança é qualidade de vida que se reflete na obtenção de resultados crescentes. 
A partir de agora é está a meta a ser ultrapassada, 947 dias sem acidentes. Vamos 

trabalhar forte com muita segurança, vamos nos motivar, vamos buscar a força inter-

na para regular nossas ações e aumentar a cada dia a consciência coletiva necessá-

ria para alcançarmos um novo recorde. Mais uma vez, “PARABENS A TODOS”. 

No ultimo dia 14/08/2015 a Cooperfertil teve a celebração de mais um ano de ativida-

des. Nestes 26 anos não faltou, além de muito trabalho, muita 
alegria e satisfação. Foram tantos desafios superados de forma 
competente, determinada e consciente, graças as habilidades 
de seus colaboradores. 
A todos os nossos colaboradores, amigos, fornecedores o nosso 

muito obrigado por fazer da COOPERFERTIL esta grande em-

presa do ramo de Fertilizantes. 

Taxistas contra tecnologia 
Confusão no trânsito, e tudo por causa de um aplicativo para celular. Através dele, 
você pode chamar um carro, como um táxi. Com um motorista, parecido com um 
táxi. Só que não é um táxi. Os taxistas de verdade estão reclamando há muito tem-
po dizendo que é concorrência desleal, que o serviço é ilegal.  
O clima está tenso e tem gente querendo partir para a briga. “Uber” é o nome do 

aplicativo. Você se cadastra pelo celular e as cobranças das corridas vêm direto no 

cartão de crédito. Você informa onde está, para onde quer ir e pede o "black car", 

carro preto em português.  
E foi só aumentar o número desses carros nas ruas, para que as confusões come-

çassem. O Uber começou a operar no Brasil, em maio de 2014, em quatro capitais.  
No Rio e em São Paulo, as prefeituras consideram a prática ilegal. 
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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 Agosto foi realizado no refeitório com a presença dos funcionários o 19º sor-
teio referente a Julho de 2015. Após conseguirmos nesta data a marca HISTÓRICA de 944 dias sem acidentes de trabalho. 

Para comemorar esta data, a Cooperfertil sorteou um funcionário que levou o premio de meio salário  
mínimo (R$ 394,00), parabéns para o  “JOSE MARCIO TEIXEIRA DE SOUZA”. 

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

Campanha Zero Acidente 

Como administrar a cobrança por resultados imediatos 

Uma pesquisa revelou que 56% das pessoas dedicam de 30% a 70% do dia de trabalho a tarefas 
urgentes. E sobra pouco tempo para os projetos importantes de longo prazo. 
As atribuições que mais afetam são solicitações de última hora do chefe; excesso de e-mails; reuni-
ões inesperadas; telefonemas de clientes e pedidos não planejados e novos projetos. São pequenas 
interrupções que podem consumir o dia, atrapalhar a realização do que é importante e aumentar o 
estresse. Por isso é fundamental entender o teor desses pedidos e criar a distinção entre o que é 
urgente de fato e o que é estratégico.  
Vale lembrar que você não pode abraçar o mundo, e ter humildade para gritar por socorro na hora do 

desespero é melhor do que virar a noite no escritório. 
Questão de planejamento. Lidar com urgências significa trabalhar com imprevistos, mas isso não quer dizer que você tenha de dei-
xar o planejamento de lado. Planejar-se bem ajuda a apagar os incêndios com mais eficiência e a lembrá-lo de que precisa largar o 
extintor em períodos específicos se quiser entregar os projetos de longo prazo que estão sob sua responsabilidade. Separe sempre 
um tempo para os imprevistos que vão, inevitavelmente, acontecer. 

O dia 7 de Setembro de 1822 foi muito importante na história do Brasil, pois foi nesta data 
que o príncipe regente Dom Pedro proclamou a Independência do Brasil. Desta forma, ficou 
oficializado o rompimento do vínculo de dependência que o Brasil tinha com relação a    
Portugal.  
Dom Pedro vinha sofrendo forte pressão das cortes portuguesas para retornar para Portu-
gal. A metrópole percebia que estava perdendo, aos poucos, o controle político do Brasil. 
As cortes portuguesas demonstravam forte interesse em recolonizar o Brasil, eliminando 
focos de resistência. A presença de Dom Pedro no Brasil atrapalhava estes interesses portugueses, porém o príncipe regente tam-
bém sofria pressões da elite brasileira que estava ávida pela independência do país. 
Na tarde do dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro estava em São Paulo, nas proximidades do riacho do Ipiranga, após retornar de 
uma viagem a Santos. Neste local, o príncipe regente recebeu uma carta de um mensageiro. Nesta carta, as corte portuguesas exi-
giam obediência às ordens portuguesas e seu retornou imediato a Portugal.  
 Foi neste momento que Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, com o famoso grito: “Independência ou Morte!”. O fato 
histórico ficou conhecido nacionalmente como “O Grito do Ipiranga”. 

História do dia 7 de Setembro 

Dia 09 - José Márcio Teixeira Dia 15 - Antônio Moreira 

Dia 23 - Malu Dia 27 - Raimundo D. da Silva 

A queda dos preços e o crescimento frenético da produção de fertilizantes nitrogenados motivaram quase 
10 bilhões de dólares em fusões e aquisições no setor, bastante fragmentado, e indicam que mais consoli-
dação pode estar a caminho no mercado do mais importante dos três nutrientes básicos da agricultura. A 
CF Industries Holdings, sediada em Illinois, terceira maior produtora de fertilizantes nitrogenados, está en-
volvida em três dos quatro acordos do mês passado, derrubando dois potenciais competidores de seu terri-
tório e garantindo volume de vendas nos Estados Unidos, o maior produtor mundial de milho. 
Ao contrário da indústria potássio e fosfato, dominadas por alguns poucos participantes, as 20 maiores em-
presas de nitrogênio respondem por somente pouco mais que um terço da oferta global, de acordo com a consultoria CRU Group. 
Os acordos aumentaram a influência da CF no mercado ao remover duas potenciais fábricas norte-americanas rivais, em um mo-
mento em que Agrium, Yara, Koch Industries e outras aumentam a capacidade da América do Norte. 
A CVR Partners disse na segunda-feira que iria comprar a Rentech Nitrogen Partners por 533 milhões de dólares, criando a quinta-
maior produtora de nitrogênio da América do Norte. 

Perspectiva ruim para fertilizantes nitrogenados dispara onda de fusões no setor 
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Hora do Café! 

Momento Saúde 

Cardápio de Setembro 

Dicas de Higiene - Parte III Natação 
Um simples pano de prato pode acumular 
mais bactérias que a tampa do vaso sanitá-
rio. Por isso, descarte-o após o uso, dei-
xando, de preferência, numa solução de 
água sanitária diluída, até o momento de 
ser lavado. E só volte a reutilizá-lo quando 
ele estiver seco. 
Não deixe a comida no forno ou sobre a mesa por muito tempo. A 
mania pode resultar em quadros de intoxicação, com sintomas co-
mo diarreia, vômito e febre. Nenhum tipo de alimento deve ficar 
exposto, sem refrigeração, por mais de duas horas. 

Nadar pode ser muito divertido, mas tam-
bém é uma ótima forma de se manter sau-
dável! Através da prática regular da natação, 
de 2 a 5 vezes por semana, por cerca de 50 
minutos, você tem uma série de benefícios: 
- Melhor capacidade de raciocínio; 
- Diminuição de sintomas de doenças neurológicas; 
- Aumento da capacidade circulatória e respiratória; 
-Desenvolvimento da massa muscular e alongamento dos mús-
culos; 
- Ampliação dos movimentos articulares e maior flexibilidade nas 

A loira chegou na autoescola vestida de goleira. 
O instrutor, curioso, pergunta: 
- Por que está vestida assim? 
A loira responde: 
- Você disse que o celta estava ocupado e que iria me treinar 
no gol... 

Pedido de aumento para o chefe A loira na autoescola 

articulações; 
- Maior resistência física; 
- Prevenção e manutenção de funções cardíacas, equilíbrio e coordenação. 
Após 4 semanas você já vai perceber os primeiros sinais. Em menos de 3 meses, seu corpo já estará gozando de todos os benefícios 
proporcionados pela atividade!  

Um menino chamou o pai no meio da noite e disse: 
- Pai, tem muitos mosquitos no meu quarto! 
- Apague a luz que eles vão embora! 
Logo depois apareceu um vaga-lume. O menino chamou o pai 
outra vez: 
- Pai, socorro! Agora os mosquitos estão vindo com lanternas! 

Mosquitos no quarto 

Cheguei sério para o meu chefe hoje e falei: 
-Seguinte patrão, me dá um aumento, pois tem três empresas 
correndo atrás de mim! 
- É mesmo? Quais? 
-A de água, de luz e do telefone. 

As partes do corpo humano 
- Papai, papai hoje a gente aprendeu qual é a mão esquerda! 
- E qual é a direita? 
- A gente vai aprender amanhã. 

Joãozinho na aula de português 
- Joãozinho se eu digo "fui bonita" é passado, se eu digo "serei  
bonita" é futuro e se eu disser "sou bonita" o que é? 
Joãozinho responde rápido: 
- É mentira! 



Informativo Cooperfértil - Setembro 

 

 16ª edição Feacoop - Feira de 
Agronegócios da Coopercitrus 

 

Cooperativa Central de Fertilizantes - Cooperfértil 

Realizada na EECB - Estação Experimental de Citricultura de Bebedouro no período de 03 a 06/Agosto/2015, a FEACOOP é o 
maior evento comercial da Coopercitrus realizado no ano e seu principal objetivo é a comercialização de insumos agrícolas 
(Fertilizantes, Corretivos e Defensivos agrícolas), além de máquinas e implementos agrícolas e produtos diversos disponíveis no 
Shopping Rural. 
Na contramão do que vem acontecendo no Brasil em um ano de resultados ruins em todos os setores da economia do país, a Coo-
percitrus segundo informações divulgadas pela organização do evento, realizou uma FEACOOP com resultados excepcionais.      
Segundo eles, os fatores que contribuíram para o sucesso da feira foram: a demanda por fertilizantes comprimida, preços e condi-
ções de pagamentos muito bons, apoio e força dos parceiros comerciais e instituições financeiras, trabalho da equipe Coopercitrus e 
o ponto principal, que foi a confiança dos cooperados participando ativamente da Feira. 
Durante esse período, a Feacoop contou com a presença de mais de 10.000 pessoas, entre cooperados e visitantes, 160 exposito-
res e 55 ônibus de cooperados vindos das filiais da Coopercitrus nos estados de São Paulo e Minas     
Gerais. Na entrada da Feira, os cooperados recebiam um cupom da Cooperfértil que após preenchido era 
depositado em uma urna no interior de nosso estande, dando direito aos mesmos a participarem do sor-
teio diário de 01 tonelada de fertilizantes, que foi realizado no final de cada dia. 
Passaram por nosso estande vários fornecedores e 860 cooperados/produtores rurais que depositaram 
seu cupom na urna, onde tivemos oportunidade de conversar com vários deles sobre a tecnologia Kimcoat 
e nossa linha de fertilizantes convencionais para as diversas culturas. Analisando os cupons preenchidos 
pelos produtores, verificamos que a grande maioria já são usuários dos fertilizantes Cooperfértil. 
Seguem os nomes dos cooperados que foram premiados com 01 ton de fertilizantes Cooperfértil. 

• Dia 03/08/15: Marcelo Lopes de Souza - Borborema (SP) - cultura amendoim 

• Dia 04/08/15: Ivan Pires de Cardoso - Mogi Guaçu (SP) - cultura soja 

• Dia 05/08/15: Renata Bonemer Cervi Lopes Fernandes - Terra Roxa (SP) - cultura cana 

• Dia 06/08/15: Raul Carlos de Sali - Colina (SP) - cultura cana 

Cooperados preenchendo cupom da Cooperfértil. Vista interna da feira. 

Estande Cooperfértil. Equipe colaboradoras Cooperfértil com a urna para 
realização do sorteio diário -  FEACOOP. 

Cooperado realizando o sorteio de um cupom 
no final do dia. 

Transporte interno - levando cooperados/visitantes 
para a dinâmica de campo. 



Informativo Cooperfértil 

16ª edição Feacoop - Feira de Agronegócios da Coopercitrus 

Em um ano de resultados ruins em todos os setores da economia do país, a Coopercitrus Cooperati-
va de Produtores Rurais, na contramão do que vem acontecendo no Brasil, realizou uma FEACOOP 
que vai entrar para a história. “Realmente a Feira de 2015 foi excepcional. Vários fatores contribuí-
ram para o sucesso da FEACOOP: a demanda por fertilizantes estava comprimida, preços e condi-
ções de pagamentos muito bons, força dos parceiros comerciais, instituições financeiras e apoio 
irrestrito da Sicoob Credicitrus, além do trabalho de equipe da Coopercitrus e, o principal, a confian-
ça dos nossos cooperados”, comenta José Vicente da Silva, diretor presidente da Coopercitrus.  
José Vicente explica a situação do agronegócio brasileiro e a necessidade de o produtor rural conti-
nuar investindo na propriedade. “O agronegócio também passa por problemas, embora sejam muito 
menores que os outros setores da economia. O produtor rural acredita na sua atividade e está con-
victo que para obter resultado precisa investir em tecnologia, insumos modernos, agricultura de pre-
cisão, enfim, tudo o que a Coopercitrus prega e executa para os produtores associados”.   
A Feira, que aconteceu de 3 a 6 de agosto, em Bebedouro, SP, contou com a presença de mais de 10 mil visitantes das mais diver-
sas atividades rurais, 160 expositores e 55 ônibus de cooperados vindos das filiais da cooperativa nos Estados de São Paulo e 
Minas Gerais. Recebeu ainda a visita do secretário de agricultura e abastecimento do Estado de São Paulo, Arnaldo Jardim, para 
uma reunião com lideranças do agronegócio que debateram alternativas para o setor. 
Vitrine tecnológica, ano a ano a FEACOOP apresenta soluções tecnológicas para que o produtor rural conquiste uma produção 
sustentável. É incentivadora de boas práticas agrícolas e de novas alternativas rentáveis, como é o caso da dinâmica apresentada 
sobre o recolhimento e enfardamento de palha da cana-de-açúcar para a geração de energia. “Para a Coopercitrus é o reconheci-
mento de um trabalho que não começou agora, vem de muitos anos trilhando na formação de equipe, gestão dos negócios e confi-
abilidade dos nossos parceiros e cooperados”, finaliza o diretor presidente. 

Natália Canevazzi 
Analista de editoração e reportagem 
Departamento de Marketing 
www.coopercitrus.com.br  

Jair Guessi - Diretor Comercial de Insumos, Irineu - 
Sup. Cooperfértil e José Vicente da Silva - Diretor 

Presidente da Coopercitrus. 

Luís Fernando Sichieri - Ger. Vendas Kimberlit, Irineu 
- Sup. Cooperfertil, Sr. Raul Huss de Almeida - Diretor 
Presidente Credicitrus e Ithiel - Ger. Com. Cooperfértil. 

Irineu - Sup. Cooperfértil, Fernando Degobbi - Diretor 
Mkt Coopercitrus, Fernando Cardoso - Sup. Comercial 

Coopercitrus 

Augusto Contin Silva - Ger. Desenvolvimento 
Agrícola da Usina Alta Mogiana e Ithiel - Ger.    

Comercial Cooperfertil. 

Sergio - Ger. Financeiro Cooperfertil, Sonia e Freitas - 
Gerentes Bradesco Campinas. 

Irineu - Sup. Cooperfértil, Eloisa - Banco Santander 
e Sérgio - Ger. Financeiro Cooperfértil. 

FEACOOP supera previsão e chega aos R$ 307 milhões faturados 
Feira de Agronegócios Coopercitrus Sicoob Credicitrus, realizada em Bebedouro, SP, superou todas as expectativas.  

Jair Guessi - Diretor Comercial de Insumos e 
Ithiel - Ger. Comercial Cooperfértil. 

Movimentação de cooperados/visitantes na FEACOOP.  Equipe de apoio - Coopercitrus  


