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A família Cooperfértil está há 356 

dias sem acidentes de trabalho. 

Vamos bater nosso recorde anterior 

que é de 947 dias. 

Cooperfertil participou da 18ª edição da Feacoop 

    A Feacoop (Feira de Agronegócios Coopercitrus) aconteceu de 31 de julho a 03 de agosto, na 

EECB (Estação Experimental de Citricultura de Bebedouro), SP, e reuniu em seus quatro dias de 

evento mais de 10 mil produtores rurais e visitantes dos Estados de São Paulo e Minas Gerais. 
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O homem que vai ao trabalho nadando 2 km  

Comemore sua Profissão 

Frases Interessantes 

Nem sempre podemos construir o futuro 
para nossa juventude, mas podemos 

construir nossa juventude para o futuro. 

(Roosevelt) 

A alegria que se tem em pensar e apren-
der faz-nos pensar e aprender ainda mais.  

(Aristóteles) 

Fazer grandes coisas é difícil; mas co-
mandar grandes coisas é ainda mais difí-

cil.  

(Friedrich Nietzsche) 

O segredo da criatividade é saber como 
esconder as fontes.  

(Albert Einstein) 

Uma discussão prolongada significa que 
ambas as partes estão erradas.  

(Voltaire) 

Uma pessoa inteligente resolve um pro-
blema, um sábio o previne.  

Curiosidades 

     O Empresário Benjamin David ficava estressado com o trajeto 
ao trabalho pelas movimentadas ruas de Munique, na Alemanha. 
Um belo dia, resolveu tentar uma rota alternativa. Colocou o lap-
top, o terno e sapatos em uma bolsa à prova d’água e foi de sua 

casa ao trabalho a nado, no rio que corta a cidade, o Isar. “O trânsito na rua é tão 
alucinante que não é nada divertido. Quando nado, vou mais rápido e fico mais rela-
xado”, afirma. Embora seja um rio urbano, a qualidade da água é adequada para o 
banho - ela foi melhorada em anos recentes graças a investimentos em novas esta-
ções de tratamento de esgoto ao longo do Isar.  

Fonte: http://g1.globo.com 

01 - Dia do Profissional de Educ.Física  

02 - Dia do Repórter Fotográfico 
03 - Dia do Guarda Civil 
03 - Dia do Biólogo 
06 - Dia do Alfaiate 
09 - Dia do Administrador 
09 - Dia do Médico Veterinário 
12 - Dia do operador de rastreamento 
13 - Dia do Agrônomo Mundial 
21 - Dia do Radialista 
23 - Dia do Soldador 
27 - Dia do Encanador 

Feriado do Mês 

07/09 - Independência do Brasil:          

A Independência do Brasil é 
o feriado em que se celebra 
a emancipação brasileira do 
reino de Portugal, no dia 7 
de setembro de 1822, data 

que ficou conhecida pelo episódio do 

"Grito do Ipiranga"  

Estamos em uma “revolução no tratamento de sementes” 
    “Nós estamos em uma revolução no tratamento de sementes. Aquele 
tratamento tradicional, chamado ‘on farm’, que era feito pelos próprios 
agricultores, já evoluiu bastante. É um tratamento de alta tecnologia, 
mas que deixa de utilizar tudo que já se desenvolveu”. A afirmação é do 
diretor Financeiro do CCAS (Conselho Científico Agro Sustentável), 
José Otávio Menten. Em entrevista ao Portal Agrolink, ele ressaltou que 
o tratamento industrial de sementes é feito em locais apropriados, que são centros 
dedicados a isso, usando os melhores equipamentos, os melhores produtos e pes-
soas extremamente treinadas. “Isso traz uma grande vantagem para quem está 
fazendo essa operação, menor exposição a efeitos colaterais e à semente uma qua-
lidade melhor”, garante. 

Fonte: https://www.agrolink.com.br 

  Ceará se firma como principal produtor de caju no Nordeste 

    Produtores de caju do Ceará, devem colher uma boa safra, depois 
de anos seguidos de frustração com a seca. Mesmo enfrentando vá-
rias dificuldades nos últimos cinco anos os produtores cearenses 
acreditam que o estado vai continuar se destacando pelo Brasil. No 

ranking de produtores de caju no Nordeste, o Ceará ainda esteve em primeiro lugar.  

Fonte: http://g1.globo.com 

4 empresas detêm 73% do mercado de Fertilizantes no Brasil 

        Quatro empresas: Yara, Mosaic, Fertipar e Heringer, detêm, apro-
ximadamente, 73% do mercado de Fertilizantes no Brasil. É o que 
aponta levantamento divulgado pelo portal especializado do setor Glo-
balFert.De acordo com os dados, a Yara é a que apresenta a maior 
participação, com 25% do “market share”. A Mosaic vem em segundo 
lugar com quase 20% das entregas de fertilizantes no Brasil, que é considerado um 
mercado “chave” para a empresa. Em terceiro lugar aparece a Fertipar, com partici-
pação de 15%, seguida pela Heringer, com 13% do “market share”. Os 27% restan-
tes são divididos entre as demais empresas do setor.  “A Heringer reduziu sua parti-
cipação no mercado em relação ao ano de 2015 de, aproximadamente, 17% para 
13% devido ao direcionamento da empresa para os produtos especiais em 2016.  

Fonte: https://www.agrolink.com.br 

História da Independência do Brasil 

    A Independência do Brasil ocorreu em 7 de setembro de 
1822. A partir desta data o Brasil deixou de ser uma colô-
nia de Portugal. A proclamação foi feita por D. Pedro I às 

margens do riacho do Ipiranga em São Paulo. A Procla-

mação da Independência: Ao viajar de Santos para São 
Paulo, D. Pedro recebeu uma carta da Coroa Portuguesa que exigia seu retorno 
imediato para Portugal e anulava a Constituinte. Diante desta situação, D. Pedro 
deu seu famoso grito, às margens do riacho Ipiranga: “Independência ou Morte!” 
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Cooperfértil Informa 

Treinamento de Brigada de Incêndio 

    Foi ministrado no último dia 07/08/2017, nas dependências da Cooperfertil, para um grupo de 8 colaboradores 
o curso de Brigada de Incêndio pela empresa ROSEG – Segurança do Trabalho, para atender a Instrução Técni-
ca nº 17. Na IT-17 são estabelecidas as condições mínimas para compor, formar, implantar, treinar e reciclar a 
Brigada de Incêndio que atua nos prédios e áreas de risco da empresa, 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.  

Aniversário Cooperfértil 

    No último dia 14/08/2017 celebramos mais um ano de 
vida e de Plena atividade desta maravilhosa empresa 
que se chama Cooperfértil. Já são 28 anos de muito 
trabalho, muita alegria, muito comprometimento, muita 

satisfação de todos seus colaboradores, clientes, fornecedores e amigos 
que a cada ano que passa reafirmam seu compromisso com essa conti-
nuidade. Foram muitos os desafios enfrentados e superados e espera-
mos poder continuar enfrentando e superando todos os desafios que por-
ventura possam ainda vir.  

PARABÉNS À COOPERFERTIL E NOSSO MUITO OBRIGADO A TO-
DOS QUE TEM AJUDADO NESSA GRANDE EMPREITADA. 

Cooperfertil participou da 18ª edição da Feacoop- Feira de Agronegócios da Coopercitrus 

    A Feacoop (Feira de Agronegócios Coopercitrus) aconteceu de 31 de julho a 03 de agosto, na EECB (Estação 
Experimental de Citricultura de Bebedouro), SP, e reuniu em seus quatro dias de evento mais de 10 mil produtores 
rurais e visitantes dos Estados de SP e MG. Com o tema: “Tecnologia e Sustentabilidade”, a Feira superou todas 
as expectativas e alcançou o faturamento de R$ 570 milhões. Segundo o diretor de marketing, José Roberto Sar-
delari, o sucesso da Feacoop deveu-se às vantagens comerciais oferecidas, apoio técnico integral e o acesso às 

tecnologias. “A Feacoop cresceu em movimento e em faturamento e deixou de ser um evento regional, tornando-se uma feira com 
expressão nacional do agronegócio”, comenta o diretor. Com foco em tecnologia, a Feira apresentou aos agricultores que visitaram 
um verdadeiro show com tratores que se movimentam sem tratorista, graças a sistemas de GPS, pulverização localizada, com siste-
ma inteligente que identifica a erva daninha, drone de pulverização, carreta de aplicação de fertilizantes à taxa variável, mapeamen-
to com Vant (Veículo Aéreo Não Tripulado), entre outras. “Utilizando essas tecnologias acontece um melhoramento da produtividade 
com sustentabilidade, assim, os pequenos e médios agricultores continuarão com suas atividades agropecuárias”, afirma o presi-
dente da Coopercitrus, José Vicente da Silva. Outras tecnologias apre- sentadas na Fea-
coop 2017, foram os sistemas de integrações ILP (Integração Lavoura 
Pecuária) e ILPF (Integração Lavoura Pecuária e Floresta). Em um es-
paço especialmente preparado, os agropecuaristas conheceram as 
vantagens da adoção desse sistema tanto para o gado, quanto para a 
produção de grãos e madeira.  

Colheita do trigo começa no Paraná e chuva pode atrapalhar trabalhos, diz Deral 

    A colheita da safra de trigo começou oficialmente no Paraná e já pode ser prejudicada pelas chuvas, que voltaram a 
ocorrer nesta semana após dois meses de uma estiagem comprometedora para o potencial produtivo das lavouras do 
Estado, principal produtor nacional.  "Se as chuvas forem esparsas e na semana que vem o clima estiver seco, tudo 
bem. Mas, se ficar nublado, a planta não vai secar, o que atrapalharia a colheita", explicou o agrônomo Carlos Hugo 
Godinho, do Departamento de Economia Rural (Deral), vinculado à Secretaria de Agricultura do Estado. Na avaliação 

de Carlos Hugo Godinho (Agrônomo), as chuvas até deram uma "aliviada no déficit hídrico" e devem limitar as perdas, mas não re-
verter o cenário de quebra de produção após a seca desde junho e as geadas no mês passado. O Paraná previa colher mais de 3 
milhões de toneladas de trigo neste ano, mas após as adversidades climáticas deve colher menos de 2,8 milhões de toneladas.  

Fonte: https://www.agrolink.com.br 

05/09 

William José Dias  

09/09 

José Marcio Teixeira 

de Souza  

23/09 

Maria Lucia Marques 

de Almeida  

27/09 

Raimundo Dias 

da Silva  

Fabrica em Foco 

    Aproveitando o período de entressa-
fra durante o Mês de Maio/Junho/Julho 
realizamos a manutenção e reforma 
total em 05 maquinas Michigan 55 C 

(PAS CARREGADEIRAS) foto 1. No inicio do ano tam-
bém foi adquirida uma nova pá Carregadeira CASE 
821, com maior capacidade de Torque maior Caçamba 
o que possibilita um maior volume de 
carga transportada. Foto 2.   Com es-
sas melhorias estamos preparados pa-
ra a Safra 2017/18. 
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Hora do Café! 

Momento Saúde 

Cardápio do Mês 

 

Senhora Vaidosa 
Uma senhora vaidosa pergunta a 
um senhor sincero: 

- Que idade o senhor me dá? 

- Bem... pelos cabelos, dou-lhe 
vinte anos, pelo olhar, dezenove, 
pela sua pele, dezoito, e pelo 
seu corpo, dezessete anos! 

- Hummm, mas como o senhor é 
lisonjeador! 

- Nada disso, sou sincero... Ago-
ra espere que vou fazer a soma . 

Vida a Dois 
Marido chega preocupado em 

casa e diz à esposa: Tenho 
um problema no serviço. 

Esposa:  Não diga tenho um 
problema, diga temos um pro-
blema, porque os teus proble-
mas são meus também.        

Marido: Tá bem, temos um 
problema no serviço, a nossa 
secretária vai ter um filho nos-
so. 

 

O que é a íngua 
    A íngua é o aumento dos gân-
glios linfáticos, ou linfonodos, que, 
geralmente, acontece por alguma 
infecção ou inflamação da região 
em que surge. Ela se manifesta 
através de um ou mais caroci-
nhos sob a pele do pescoço, cabe-
ça ou virilha, que podem ou não ser 
dolorosos, e costumam durar entre 
3 e 30 dias. Isso acontece, pois os 
gânglios linfáticos são pequenas 
estruturas que fazem parte do siste-
ma imune e agem como filtros para 
substâncias ou micro-organismos, 
ajudando no combate às infecções . 

O Entra e Sai 

- Fernanda, você está doente? 
Te pergunto porque eu vi sair 
um médico da sua casa, esta 
manhã... 

- Olha, minha querida, ontem 
eu vi sair um militar da sua e 
nem por isso você está em 
guerra, não é verdade? 

 

Pula Pula 

A mulher diz, apavorada, ao 
amante: 

- O meu marido está chegan-
do! 

- E agora, o que eu faço? 

- Pule pela janela! 

- Mas nós estamos no 13o. 
andar! 

- Agora não é hora para su-
perstições! 

Importância dos Olhos 
    A visão é um dos sentidos mais 
essenciais para a grande maioria 
dos seres vivos. Ora, o olho é um 
órgão complexo e com alto grau de 
desenvolvimento, fundamental para 
perceber tudo o que está à nossa 
volta. Luz, câmera, ação! Sim, nos-
so olho é semelhante a uma câmera 
fotográfica ou uma filmadora. Aliás, 
esses equipamentos foram inspira-
dos na observação das estruturas 
do olho humano. A retina, por 
exemplo, se parece com o filme 
fotográfico, enquanto a córnea e o 
cristalino são compatíveis com as 
lentes.  

Diabete afeta a visão 
    Um estudo capitaneado pelo la-
boratório Allergan revisou o papel 
de 18 moléculas inflamatórias no 
surgimento da retinopatia diabética, 
uma das consequências do descon-
trole glicêmico. A condição, que 
pode evoluir para cegueira, ataca 
vasinhos da retina, tecido do globo 
ocular responsável por converter as 
imagens em estímulos elétricos li-
dos pelo cérebro. “Muitas dessas 
substâncias inflamatórias estão re-
lacionadas à forma da doença mar-
cada pelo extravasamento de líqui-
dos, o que prejudica a visão. 


