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A família Cooperfértil está há 387    
dias sem acidentes de trabalho. 

Vamos bater nosso recorde anterior 
que é de 947 dias. 

Encarte Especial - Feacoop 2016 

A Cooperfértil participou da 17ª edição da FEACOOP - Feira de 

Agronegócios da Coopercitrus, realizada na EECB - Estação Expe-

rimental de Citricultura de Bebedouro  no período de 01 a 04 de Agosto de 2016. 
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Última fabricante anuncia fim da produção de videocassetes 

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 
“Não se arrependa de ter tentado e falhado, arre-

penda-se de ter falhado sem ao menos             
ter tentado.” 

(Adriel Debona) 

"Quem pensa segundo a opinião dos outros, está 
muito longe de ser um homem livre." 

(Autor Desconhecido) 

"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) 

“O segredo para ser feliz é aceitar o lugar onde 
você está hoje na vida, e dar o melhor de si to-

dos os dias.” 
(Autor Desconhecido) 

“É melhor sofrermos uma injustiça do que        
praticá-la, pois sendo justo, o tempo se encarre-

gará de trazer à tona a verdade.” 
(Ivan Teorilang) 

“O sucesso nunca é definitivo e o fracasso nunca 
é fatal. É a coragem que conta.”  

(George F. Tiltonood) 

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 

Em tempos de Netflix e transmissão de vídeo via strea-
ming, o videocassete parece uma tecnologia distante, 
mas eles ainda existem. Por pouco tempo. A companhia 
japonesa Funai Electric, última fabricante do equipa-
mento no mundo, anunciou que encerrou a produção 
dos equipamentos no mês de Agosto. 
Por causa da falta de demanda e de peças, a empresa decidiu encerrar a produção, 
marcando o fim de uma tecnologia que durante as décadas de 1980 e 1990 era prati-
camente a única opção para o consumo de vídeos domésticos. Para o mercado de 
massa, o videocassete é um produto obsoleto desde o surgimento do DVD, que tam-
bém já foi superado pelo Blu-Ray e pela distribuição via streaming.  
Aparentemente, é o fim do equipamento apresentado ao mundo em 1970 como uma 
tecnologia revolucionária, que dava aos consumidores a possibilidade de gravar seus 
próprios vídeos, seja de programas televisivos ou com uma câmera própria. 

            Campanha Zero Acidente 

07/09 - O dia 7 de setembro de 1822 foi mui-
to importante na história do Brasil, pois foi 
nesta data que o príncipe regente Dom Pe-
dro proclamou a Independência do Brasil. 
Desta forma, ficou oficializado o rompimento 
do vínculo de dependência que o Brasil  
tinha com relação a Portugal.   

Aniversário Cooperfértil 

No último dia 14/08/2016 a Cooperfértil teve a celebração 
de mais um ano de atividades. Nestes 27 anos não faltou, 

além de muito trabalho, muita alegria e satisfação. Foram 
tantos desafios superados de forma competente, deter-
minada, consciente, graças as habilidades de seus cola-
boradores.  

A todos os nossos colaboradores, amigos, fornecedores 
o nosso muito obrigado por fazer da COOPERFERTIL 
está grande empresa do ramo de Fertilizantes. 

FERTINHO INFORMA: 

COMPLETAMOS 365 DIAS SEM ACIDENTES NO ÚLTIMO 

DIA 09/08/2016. 

É com grande alegria, que mais uma vez nos dirigimos aos funcionários e suas fa-
mílias para compartilharmos juntos, a marca de 365 dias sem acidentes de traba-
lho. Essa, sem dúvida alguma, é uma data a ser muito comemorada pois represen-
ta a consciência de cada um e o empenho de todos com o assunto Segurança no 
Trabalho. 
Utilize os EPI´S, incentive seus companheiros e ainda seja premiado 
por isso... Nossa campanha “Acidente Zero Premiada” estará de vol-
ta a partir de Setembro!!!! Usar os EPI´S faz muiiiiito bem à saúde. 
Lembre-se, para participar do sorteio, você não pode ter sido flagra-
do não utilizando EPI’s ou descumprir as normas de segurança . 

Foi ministrado no último dia 08/08/2016, nas dependên-
cias da Cooperfértil, para um grupo de 8 colaboradores o 
curso de Brigada de Incêndio pela empresa ROSEG – 
Segurança do Trabalho, para atender a Instrução Técnica 
nº 17. Na IT-17 são estabelecidas as condições mínimas 
para compor, formar, implantar, treinar e reciclar a Briga-

da de Incêndio que atua nos prédios e áreas de risco da em-
presa, na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, 
abandono de área e primeiros socorros, visando em caso de 
sinistro, proteger a vida e o patrimônio, reduzir os danos ao 
meio ambiente, até a chegada do socorro especializado.  

Brigada de incêndio 

Os perigos da acomodação profissional 
Há alguns anos o “fazer hora extra” era um bom padrão a 
ser seguido. Hoje o mercado de trabalho mudou e não 
importa quanto você sabe, mas sim o quanto você acom-
panhou esta mudança na forma de pensar e agir. O profis-
sional tem que procurar sua realização, mas também pre-
cisa se adequar ao que as empresas pedem. Ou seja, para se manter empregado 
proponha-se a entender novas estratégias para lidar com equipes e pessoas. 
As tempestades vêm tirar cada um de nós do mundo conhecido, da nossa acomoda-
ção. E aqui cabe lembrar Epicuro, filósofo e navegador grego, que nos disse: “os 
barcos estão seguros na baía, mas não foi para isso que eles foram feitos”. 
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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 

O supercomputador Santos Dumont, que fica no Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), 
em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, pode parar por falta de dinheiro para a conta de luz. A 
máquina, que é a maior da América Latina, é peça-chave na realização de pesquisas sobre o mal Alzhei-
mer e o vírus zika. A conta de luz para manter o equipamento funcionando chega a R$500 mil por mês, o 
que corresponde a cerca de 80% dos recursos do Laboratório, segundo a CBN. Nesta semana, o super-
computador ficou em 265º no "Top500", a lista que classifica os computadores mais rápidos do mundo.  
"No mês de maio, vimos que não havia a possibilidade de manter o computador ligado e tivemos a decisão 
de desligá-lo, diante da imprevisibilidade de chegada dos recursos para a energia elétrica", afirmou o diretor do LNCC, Augusto Ga-
delha. O desligamento do supercomputador, além de atrasar pesquisas, pode causar danos ao próprio equipamento. Para evitar que 
isso aconteça, o laboratório tem ligado a máquina fora do horário de pico para evitar prejuízos. 
O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações esclarece que destinou um orçamento para este ano de R$ 8,121 
milhões ao Laboratório Nacional de Computação Científica, cujo valor cobre os custos do Instituto até os próximos meses e já nego-
cia com a área econômica uma suplementação orçamentária, já tendo sido solicitado o valor adicional de R$ 4,65 milhões, que está 
em análise no Ministério do Planejamento. 
Por ora, como o LNCC está recebendo regularmente a sua parte orçamentária, o Ministério espera que o equipamento retorne ao 
seu funcionamento pleno para não prejudicar as pesquisas e projetos desenvolvidos por esse importante centro de pesquisas. 

Dia 23 - Malu 

Dia 09 - José Márcio T. de Souza  

Supercomputador brasileiro pode ser desligado por falta de recursos 

Dia 27 - Raimundo D. da Silva  

A consultoria KPMG fez uma pesquisa global com 204 mulheres que 
são empreendedoras ou líderes de empresas presentes na lista das    
5000 melhores da revista americana Inc. O objetivo era entender o que 
é sucesso para essas profissionais. Veja a seguir alguns resultados. 
Quais as principais características para ser bem-sucedida?  
1. Trabalho duro - 67% 
2. Perseverança em períodos difíceis - 65% 
3. Disposição para correr riscos - 64% 
Ser autoconfiante ajuda a ter sucesso? 
1. 83% - É essencial 
2. 15% - É benéfico, mas não essencial 
3. 1,5% - Não é tão importante assim 
Conclusão: Muito trabalho e autoconfiança são ferramentas es-

senciais. 

O que é sucesso para as mulheres? Independência do Brasil 

A Independência do Brasil é um dos fatos 
históricos mais importantes de nosso país, 
pois marca o fim do domínio português e a 
conquista da autonomia política. Muitas ten-
tativas anteriores ocorreram e muitas pesso-
as morreram na luta por este ideal. Podemos 
citar o caso mais conhecido: Tiradentes. Foi executado pela 
coroa portuguesa por defender a liberdade de nosso país, 
durante o processo da Inconfidência Mineira. 
Próximo ao riacho do Ipiranga, Dom Pedro levantou a espa-
da e gritou: "Independência ou Morte !". Este fato ocorreu 
no dia 7 de setembro de 1822 e marcou a Independência do 
Brasil. No mês de dezembro de 1822, D. Pedro foi declara-
do imperador do Brasil. 

Mercedes-Benz vai cortar 2.000 pessoas no país, diz presidente 
A Mercedes-Benz, uma marca da Daimler, vai cortar 2.000 postos de trabalho no Brasil. A afirmação 
foi dada pelo presidente-executivo da Daimler Trucks, Wolfgang Bernhard, em evento com investido-
res na Alemanha. Segundo ele, os cortes deverão gerar uma despesa de € 100 milhões. 
A subsidiária brasileira confirma o excedente em sua fábrica em São Bernardo do Campo, em São 
Paulo, o que "inevitavelmente precisa ser reduzido." A empresa não desmentiu a entrevista de Ber-
nhard na Alemanha. 
O mercado de caminhões caiu, até maio, 31,2%, segundo dados da Associação Nacional dos Fabri-
cantes de Veículos Automotores (Anfavea). Foram vendidos no período 21,38 mil unidades. Em 
maio, as montadoras instaladas no país empregavam 128 mil pessoas, 10 mil a menos do que o quadro de funcionários de um ano 
atrás. 
Além do Brasil, a Daimler deve cortar 1.240 empregados nos Estados Unidos e no México, segundo Bernhard. Ele disse que não 
descartaria mais layoffs (suspensão de contratos) nos EUA se o mercado de caminhões naquele país encolher mais que os 15% 
esperados neste ano. 
No mês passado, a Daimler alertou que as vendas e lucros na divisão de caminhões cairiam significativamente em 2016 devido à 
demanda mais fraca nos EUA e no Brasil. 
"Se queremos permanecer competitivos, precisamos construir mais veículos com menos pessoas", disse Stefan Buchner, chefe regi-
onal da divisão de caminhões para Europa e América Latina. 
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Hora do Café! 

Momento Saúde 

Cardápio de Setembro 

Exame de visão pode identificar Parkinson                  
em estágio inicial 

Ronco 

Um estudo realizado por pesquisadores da 

University College London, na Inglaterra, 

apresenta resultados animadores em relação 

ao mal de Parkinson. Foram realizados testes 

em ratos que mostraram que um exame de 

vista pode ser capaz de identificar a doença 

antes mesmo dos primeiros sinais se manifestarem.  
A coordenadora-chefe do estudo, Francesca Cordeiro, explicou que 

os ratos analisados (sem nenhum sintoma da doença) passaram 

pelo exame e apresentaram alterações no fundo dos olhos. Fran-

cesca ainda afirma que o teste é barato e pouco invasivo, sendo 

uma descoberta revolucionária para o diagnóstico rápido de uma 

das doenças mais debilitantes do mundo.  
 

Ruído provocado por estreitamento ou obstrução 

nas vias respiratórias superiores durante o sono. 
Geralmente, o ronco tem causas naturais, mas 

fatores como tabagismo, obesidade, comida em 

excesso antes de dormir e ingestão de álcool podem agravar o 

problema. 
O sono de quem ronca geralmente é menos reparador, causando 

sono intenso e prejudicando sua atenção e desempenho durante 

o dia. 
Por isso, se pessoas próximas se queixam que você ronca, pro-

cure assistência médica especializada. 
Previna-se mantendo seu peso dentro dos limites saudáveis e 

praticando atividades físicas regularmente. 
Evite o cigarro, as bebidas alcoólicas ou alimentação pesada, 

principalmente antes de dormir. 

Chegando de Viajem 

A menina foi à pescaria com o pai.  
Quando voltou, estava com o lado esquerdo do rosto inchado. A 

mãe perguntou: 
- O que foi isso no seu rosto, minha filha? 
- Marimbondo, mamãe. - respondeu a menina. 
- Ele te picou? pergunta a mãe. 
- Não deu tempo. O papai matou com o remo.   

Elogios 

A mulher olha-se no espelho e diz ao marido: 
- Estou tão feia, gorda e acabada! Preciso de um elogio... 
E o marido responde: 
- Sua visão está ótima!!!!  

Pescaria em Família 

Pescaria 

Ao chegar de viagem, dona Tereza pergunta para o filho de 

cinco anos: 
- E aí, Joãozinho? Correu tubo bem por aqui na minha ausên-

cia? 
- Tudo, mamãe! Só teve um dia que deu uma chuva muito 

forte e eu fiquei com medo e o papai veio dormir com eu. 
- Comigo, Joãozinho! - corrigiu a empregada. 
- Não, Maria! Isso foi no sábado! Eu estou falando de domin-

go, quando choveu!   
No hospício, o doido, sentado num banquinho, segura uma vara de 

pescar mergulhada num balde de água. O médico passa e pegunta: 
- O que você está pescando? 
- Otários, doutor. 
- Já pegou algum? 
- O senhor é o quinto!  
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 17ª edição Feacoop - Feira de 
Agronegócios da Coopercitrus 

 

Cooperativa Central de Fertilizantes - Cooperfértil 

FEACOOP 2016  
 A Cooperfértil participou da 17ª edição da FEACOOP - Feira de Agronegócios da Coopercitrus, realizada na EECB - Estação Expe-
rimental de Citricultura de Bebedouro  no período de 01 a 04/Agosto/2016. 
 Realizada em Bebedouro, a FEACOOP é uma feira técnica e principalmente focada na esfera comercial onde seu principal objetivo 
é oferecer aos agricultores associados a possibilidade de aquisição de insumos agrícolas (Fertilizantes, Corretivos e Defensi-
vos agrícolas), máquinas e implementos agrícolas com facilidades e vantagens exclusivas de pagamento, além  de produtos diver-
sos disponíveis no Shopping Rural.  
 Provando a força do cooperativismo, a Feacoop realizada com o apoio do Sicoob Credicitrus excedeu as expectativas tanto de pú-
blico quanto de negócios; segundo seus dirigentes, o balanço geral comercial assim como institucional já são considerados os me-
lhores em todos os anos de feira. 
 Com o tema "Sustentabilidade na Prática", a Feacoop contou com um público aproximado de 15.000 pessoas (entre cooperados e 
visitantes) e 160 expositores, além das condições de negociações diferenciadas e dinâmicas de campo que mostraram alternativas 
sustentáveis para o incremento da produtividade e rentabilidade de seus associados. Conforme já é tradição, a Coopercitrus trouxe 
para a feira mais de 50 ônibus de cooperados vindos de diversas filiais da Coopercitrus nos Estados de São Paulo e Minas Gerais.  
 A expectativa é de que o faturamento da feira seja maior que no ano passado, em razão dos preços e condições comerciais dos 
produtos oferecidos no evento e aliado ao cenário agrícola favorável, com os bons preços das principais commodities agrícolas. 
 Na entrada da Feira, os cooperados recebiam um cupom da Cooperfértil que após de ser preenchido era depositado em uma urna 
no interior de nosso estande, dando direito aos mesmos a participarem do sorteio diário de 01 tonelada de fertilizante, que era reali-
zado no final de cada dia; foram entregues 3.500 cupons e distribuídos em nosso estande mais de 1.000 amostras de fertilizantes 
aos produtores e visitantes. 
 Passaram por nosso estande vários fornecedores e 904 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 deles são usuários dos 
fertilizantes Cooperfértil. 
 Seguem os cupons dos cooperados que foram premiados com 01 ton de fertilizantes Cooperfértil: 

* Dia 01/08/16: Raul Carlos de Sali - Colina (SP): cultura, cana. 
* Dia 02/08/16: João Paulo Roberto - Santa Rita do Passa Quatro (SP): cultura, cana e milho. 
* Dia 03/08/16: Maria Aparecida Lago Sartori - Leme (SP): cultura, soja e milho. 
* Dia 04/08/16: Ida Maria P. Gelli Lenharo e outros - Arealva (SP): cultura, pastagem. 

Estande Cooperfértil. Sorteio realizado por um cooperado 
no 1º dia da feira (01/08). 

Cooperados preenchendo seus cupons para 
participação do sorteio de 01ton de fertilizantes.  

Imagens Externas da Feira. 
sorteio realizado por um cooperado 

no 2º dia da feira.  
sorteio realizado por um cooperado 

no 3º dia da feira.  



Informativo Cooperfértil 

17ª edição Feacoop - Feira de Agronegócios da Coopercitrus 

Edson Turcheto, Tadeu e Sebastião Pedroso 
(Consultores de Fertilizantes Coopercitrus).  

Sorteio realizado no 4º dia de Feira. Raul Huss de Almeida (Coopercitrus), Irineu 
e Fernando Cardoso (Coopercitrus).  

Edson Turcheto (Coopercitrus), Ithiel,   
Luis Fernando Sichieri e Thiago (Kimberlit). 

Irineu (Superintendente Cooperfértil), Jair Guessi (Diretor 
Comercial de Insumos Coopercitrus) e Fernando Cardoso 

(Superintendente Comercial de Insumos Coopercitrus)  

Saída do trenzinho para visitação nas              
"dinâmicas de campo".  

Exposição de fertilizantes Cooperfértil                    
(Kimcoat) na feira. 

Amostra de Fertilizantes Cooperfértil Parte interna Estande Cooperfértil. 

Feacoop surpreende e apresenta estimativas maiores 
 Provando a  força do cooperativismo, a FEACOOP (Feira de Agronegócios Coo-
percitrus)  realizada com o apoio da Sicoob Credicitrus, que aconteceu de 01 a 04 
de agosto, na Estação Experimental de Citricultura de Bebedouro, SP, excedeu as  
expectativas tanto de público quanto em negócios. Segundo o presidente da  Coo-
percitrus, José Vicente da Silva, os fechamentos de todas as negociações  realiza-
das na FEACOOP se estenderão por mais alguns dias, porém, o balaço geral  tan-
to comercial como institucional já são os melhores em todos os anos de  Feira. “A 
FEACOOP superou muito minhas expectativas, tivemos um apoio muito  grande 
dos fornecedores, das instituições financeiras, e os números até o  momento são 
excepcionais. O faturamento se consolidará em alguns dias, porque  atuamos mui-
to com os financiamentos diretamente dos cooperados com os Bancos, e  isso 
precisa ser formalizado, então, temos uma maturação de alguns dias para  acabar 

de fechar os resultados, que serão extraordinários. Outra parte muito  importante é o atendimento aos cooperados e o contato 
com os presidentes e  diretores de outras empresas, essa troca de experiências é muito valiosa. Se  somarmos os aspectos da 
organização, faturamento, atendimento ao cooperado e o  network, foi uma Feira fabulosa”, comenta. 
Segundo Fernando Degobbi, diretor financeiro da Coopercitrus, a Feacoop superou as expectativas de venda em máquinas, insu-
mos, fertilizantes, em sua loja de autoatendimento, o Shopping Rural, graças ao cenário agrícola se apresentar com melhores 
perspectivas. Segundo o diretor, o preço de commodities e os preços futuros de açúcar, café, laranja, grãos, são positivos, além 
da melhora do setor sucroalcooleiro impulsionaram os produtores nas aquisições. “O momento é muito propício e, a Feira, atingiu 
números surpreendentes. Nossa expectativa é um faturamento maior que o ano passado, isso, em razão dos preços e condições 
oferecidas no evento que foram muito boas e atrativas”.  
 
 
www.coopercitrus.com.br/  



Informativo Cooperfértil - Setembro 

 

 Encarte Especial 

Olimpíadas Rio 2016  
 

Cooperativa Central de Fertilizantes - Cooperfértil 

Com o último dia de competições e a cerimônia que encerra a Olimpíada, governo, imprensa e torcedores olham para trás para re-
lembrar o que marcou os Jogos do Rio e colocar na balança, afinal, o que deu certo e o que deu errado durante o megaevento que 
atraiu mais de 500 mil pessoas ao Rio de Janeiro durante duas semanas. 
Após meses de antecipação e de uma cobertura da imprensa nacional e internacional que por muitas vezes ressaltou riscos de se-
gurança pública, epidemia de zika, terrorismo, caos nos transportes e a corrida contra o tempo para finalizar as instalações de com-
petição, os Jogos mostraram que, por um lado, alguns dos temores não se concretizaram e, por outro, problemas surgiram de onde 
menos se esperava. Veja a lista da BBC Brasil com oito pontos que deram certo e oito pontos que deram errado nos Jogos: 

O QUE DEU CERTO: 

1. Abertura 
Apesar da polêmica em torno de um segmento em que a modelo Gisele Bündchen sofreria uma tentativa de assalto (posteriormente 
retirado do script) e do orçamento menor do que os de Londres-2012 e de Pequim-2008, a abertura dos Jogos do Rio, com mais de 
5 mil pessoas em campo e participação de Elza Soares, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Anitta e Jorge Ben foi elogiada pela imprensa 
internacional e levantou o astral do público brasileiro. 

2. Zika Vírus 
A temida epidemia do vírus zika foi apontada como uma das principais preocupações com os Jogos, e houve quem cancelou a vinda 
ao Rio por conta disso. Governo e organizadores foram questionados quanto às medidas de prevenção, mas a Olimpíada ocorreu 
sem menção a casos de pessoas que tenham contraído o vírus ou adoecido durante as duas semanas. 

3. Aeroportos 
O Rio preparou-se para receber mais de 500 mil turistas, 11 mil atletas, 45 comitivas de chefes de Estado e mais de 30 mil jornalis-
tas credenciados. Apesar da demanda elevada e das filas na véspera dos Jogos, com o aumento da segurança, não houve caos 
aéreo, e a média de pontualidade dos voos ficou em 95,6%, segundo o ministério. 

4. Transportes 
Apesar de algumas reclamações e problemas, metrô, ônibus (incluindo BRTs, os corredores expressos só para ônibus) e trens me-
tropolitanos suportaram com razoável sucesso o aumento da demanda. A combinação entre metrô, BRT e trem foi a grande respon-
sável por movimentar o público pelas quatro regiões de competição. 

5. Boulevard Olímpico 
Embora a programação cultural durante a Olimpíada tenha sido impactada pela crise econômica e atrações tenham sido cortadas, o 
Boulevard Olímpico, na renovada região portuária do Rio, tornou-se o grande local de aglomeração do público durante os Jogos, 
reunindo milhares de pessoas dia e noite para visitas a museus, shows e fotos diante da pira olímpica. 

6. Terrorismo 
Nas semanas que antecederam os Jogos, o Brasil empreendeu operações antiterrorismo que chegaram a prender mais de dez pes-
soas suspeitas de atividades extremistas. Além disso, ataques em outras partes do mundo, ameaças de extremistas ligados ao gru-
po autodenominado Estado Islâmico na internet, mochilas abandonadas e alarmes falsos elevaram o grau de tensão no Rio com 
relação à possibilidade de um ataque, o que não se concretizou. 

7. Baía de Guanabara 
A poluição da Baía de Guanabara prometia ser um dos grandes problemas da Olimpíada. As ações emergenciais para garantir 
águas livres de lixo durante as competições de vela e windsurfe, no entanto, parecem ter dado certo, já que tudo transcorreu sem 
grandes problemas, e alguns atletas até elogiaram as águas. 

8. Imagem Internacional 
Num artigo publicado no início de julho, o jornal The New York Times chegou a decretar que os Jogos do Rio eram um "desastre" e 
uma "catástrofe". Na metade da Olimpíada, publicou um editorial em que dizia que o megaevento era visto como um sucesso. 

O QUE DEU ERRADO: 

1. Piscina Verde 
Em meio às provas de saltos ornamentais no Centro Aquático Maria Lenk, uma das piscinas ficou completamente verde e, no dia 
seguinte, a outra piscina do complexo, que receberia o nado sincronizado, também esverdeou. O assunto ganhou repercussão inter-
nacional, e o Comitê Rio-2016 admitiu falhas na manutenção. 

2. Criticas da Austrália 
Às vésperas do início dos Jogos, a delegação da Austrália chegou ao Rio de Janeiro e encontrou problemas na Vila dos Atletas, co-
mo vazamentos no encanamento de alguns quartos e falhas elétricas. O grupo classificou a acomodação como "inabitável", e as 
críticas à organização da Olimpíada rodaram o mundo. 

3. Vila dos Atletas 
A acomodação oficial dos atletas foi alvo de críticas e dominou as atenções nos dias que antecederam o início das competições. 
Delegações se recusaram a ficarem hospedadas nos apartamentos, e os organizadores admitiram que metade dos prédios não es-
tavam 100% prontos. 
Mais de 600 encanadores, eletricistas e funcionários gerais foram contratados emergencialmente para resolver os problemas. 

4. Filas 
Os primeiros dias de competições no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, foram marcados por filas na entrada principal, levando 
alguns torcedores a perderem eventos para os quais tinham comprado ingressos. Além disso, houve transtornos e longas filas para 
entrar nas arenas e comprar comida, sendo que alguns itens dos locais de alimentação acabaram rapidamente, deixando muitos 
sem ter o que comer. 
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5. Arenas vazias 
Um dos principais problemas citados pela imprensa nacional e internacional, os assentos vazios em arenas chamaram a atenção do 
público ao redor do mundo e tiveram de ser explicados pelos organizadores em diferentes oportunidades. 
Para o Comitê Rio 2016, embora algumas competições como vôlei de praia, futebol, basquete e vôlei tenham lotado as arquibanca-
das, as arenas vazias podem ser explicadas pela distância entre os núcleos (alguns torcedores não teriam conseguido chegar a 
tempo) e ingressos destinados a patrocinadores que não foram usados. 

6. Metrô fechado e ônibus e trens lotados 
Embora os transportes tenham funcionado com razoável sucesso, houve reclamações de estações de metrô fechadas ao término de 
jogos noturnos na Barra da Tijuca e no Maracanãzinho. Torcedores encontraram o serviço já encerrado e tiveram de recorrer a op-
ções de transporte individual. 
Também houve queixas de que ônibus dos BRTs e trens metropolitanos estavam circulando superlotados, e, na imprensa internaci-
onal, os turistas estrangeiros estranharam a quantidade de pessoas por vagão. 

7. Pedradas, bala perdida e morte de soldado 
Dois ônibus que levavam jornalistas entre o Parque Olímpico e o Complexo de Deodoro foram atingidos por pedras, e, em um dos 
incidentes, uma jornalista americana levantou a dúvida sobre a possibilidade do veículo ter sido atingido por tiros, o que não ficou 
comprovado.  
Em Deodoro, uma tenda de imprensa foi atingida por uma bala perdida, mas ninguém ficou ferido. Já o soldado da Força Nacional 
Hélio Vieira Andrade foi baleado e morreu ao entrar por engano na favela Vila do João, no Complexo da Maré. 
8. Queda da câmera 

No dia 15 de agosto, uma câmera da OBS, empresa que gera a transmissão oficial dos Jogos para emissoras de televisão ao redor 
do mundo, despencou de uma altura de 20 metros. 
A câmera de mais de 100 quilos fazia imagens aéreas quando um cabo se rombeu. Sete pessoas ficaram levemente feridas. 

Quadro de Medalhas 
As medalhas Olímpicas dos Jogos Rio 2016 resgatam a relação entre a força do herói 
Olímpico e as forças da natureza. A folha de louro, símbolo de vitórias e conquistas, 
foi escolhida como o elemento natural para fazer o elo com os campeões dos Jogos, 
retomando essa conexão histórica. Redesenhada com traços orgânicos e -fluidos, as 
medalhas exibem texturas e relevos que re-metem à vibração e à energia do Brasil. 
A outra face das medalhas, como tradição em todas as edições dos Jogos, traz a ima-
gem da Deusa Nike tendo como fundo o Estádio Panathinaikos e a Acrópole, símbolos 
dos Jogos da Antiguidade realizados na Grécia. 
As medalhas Olímpicas dos Jogos Rio 2016 foram concebidas considerando aspectos sustentáveis e confeccionadas pela Casa da 
Moeda do Brasil. A medalha de ouro é 100% livre de mercúrio. As medalhas de prata e bronze têm 30% de seu material reciclado. 
As fitas levam em sua composição 50% de PET reciclado. Os estojos das medalhas, em formato de seixo, foram produzidos com 
madeira freijó certificada FSC (Forest Stewardship Council®), garantia de que a origem é de áreas com manejo ambiental sustentá-
vel e socialmente responsável. 

 
Desempenho Brasil nas Olimpíadas Rio 2016 

Ouro 
O Brasil conquistou 7 medalhas de ouro, sendo 3 delas inéditas: 
Vôlei de Praia - Conquistado por Bruno Schmidt e Alison Cerutti. 
Judô - Conquistado por Rafaela Silva. 
Boxe - Inédito, conquistado por Robson Conceição. 
Atletismo - Inédito no salto com vara, conquistado por Thiago Braz. 
Vôlei - Conquistado pela seleção Masculina. 
Vela - Conquistado pela dupla Feminina Martine Grael e Kahena Kunze. 
Futebol - Inédito, conquistado pela seleção Masculina. 

Prata 
O Brasil conquistou 6 medalhas de prata: 
Canoagem velocidade - Conquistado por Isaquias Queiroz no individual 1.000m. 
Canoagem velocidade - Conquistado pela dupla Isaquias Queiroz e Erlon Silva no 
Cano Dupla 1.000m. 
Ginástica Artística - Conquistado por Diego Hypólito no solo. 
Ginástica Artística - Conquistado por Arthur Zanetti nas argolas. 
Tiro esportivo - Conquistado por Felipe Wu. 
Vôlei de Praia - Conquistado pela dupla Feminina Ágatha e Barbara. 
 

Classificações     Bronze 
O Brasil também se classificou para as finais em algumas   O Brasil conquistou 6 medalhas de bronze: 
modalidades, mas acabou não levando nenhuma    Canoagem velocidade - Conquistado por Isaquias Queiroz. 
medalha.       Ginástica Artística - Conquistado por Arthur Mariano. 
Ciclismo de estrada  Golfe    Judô Feminino - Conquistado por Mayra Aguiar. 
Levantamento de peso  Ciclismo de pista   Judô Masculino - Conquistado por Rafael Silva. 
Saltos ornamentais  Triatlo    Maratona aquática - Conquistado por Poliana Okimoto. 
Natação   Nado Sincronizado  Taekwondo - Conquistado por Maicon de Andrade. 
Hipismo   Pentatlo moderno 
Canoagem slalom  Ciclismo mountain bike 

 Ouro Prata  Bronze  Total 

1. Estados Unidos 46 37 38 121 

2. Grã-Bretanha  27 23 17 67 

3. China 26 18 26 70 

4. Rússia 19 18 19 56 

5. Alemanha 17 10 15 42 

6. Japão 12 8 21 41 

7. França 10 18 14 42 

8. Coreia 9 3 9 21 

9. Itália 8 12 8 28 

10. Austrália 8 11 10 29 

11. Países Baixos 8 7 4 19 

12. Hungria 8 3 4 15 

13. Brasil 7 6 6 19 


