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A família Cooperfértil está há 819  

dias sem acidentes de trabalho, 

mais do que nunca, precisamos   

trabalhar juntos para manter e           

aumentar esse Recorde. 

                                     Fábrica em Foco 
 No primeiro semestre do ano período que consideramos como        

ENTRESSAFRA para as empresas de fertilizantes, a Cooperfertil aproveita 

para fazer a manutenção de seus equipamentos, pois como todos sabem a 

mesma trabalha com produtos altamente corrosivos e frequentemente os 

equipamento utilizados precisam ser reformados. Nesse inicio de entressa-

fra iniciamos pela reforma da unidade de mistura MC III (armazém 12). 
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Fábrica em Foco 

Santos de Devoção 
02/04 - São Francisco de Paula - Marinheiros 
04/04 - Santo Isidoro de Sevilha - Internautas 
07/04 - João Batista de La Salle - Professores 
11/04 - Santa Gemma Galgani - Alquimistas 
12/04 - São Zenão de Verona -  Bebês 
19/04 - Santo Expedito - Causas urgentes 
20/04 - N. Sra. Da Saúde - Doadores de Sangue 
23/04 - São Jorge - Escoteiros 
25/04 - São Marcos - Vidraceiros 
27/04 - Santa Zita - Domésticas 
29/04 - Santa Catarina de Siena  - Consultores 

Frases Interessantes 

"Se não puder se destacar pelo talento, vença 
pelo esforço" 

(Dave Weinbaum)  

"Aproveite bem as pequenas coisas; algum dia 
você vai saber que elas eram grandes" 

(Robert Brault)  

"Seja a mudança que você deseja                  
ver no mundo" 

(Mahatma Gandhi) 

"Perdemos muito por medo de tentar" 
(J. N. Maffitt)   

“Seguir um conselho significa preterir a        
responsabilidade” 
(Johannes Urzidil) 

 

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

O mouse de computador foi criado por Douglas Engelbart, em 1968, 
resultado de um projeto que durou cinco anos. Engelbart trabalhou 
no Instituto de Pesquisa de Stanford, onde desenvolveu o “ratinho 
de mesa”. Sua primeira versão era feita de madeira, movia-se sobre 

pequenas rodas e tinha apenas um botão. A popularização do equipamento, tão   
indispensável hoje, começou bastante tarde, quando em 1982 a Apple lançou o siste-
ma de “apontar e clicar”, mesmo ano em que ganhou mais uma tecla. 

Bola de futebol: do capotão ao poliuretano  
Começa a partida e lá está ela: no centro do estádio, em 
poucos segundos já recebe o pontapé inicial e daí por 
diante os chutes se tornam frequentes. Sabe de quem 
estamos falando? Da bola de futebol! O que torna esse 
objeto esportivo capaz de receber inúmeros pontapés e 

se manter rolando pelo campo elegantemente? A busca pela resistência da bola de 
futebol passou por muitas fases e testes de vários materiais. Veja um resumo. 
- Em 1884, a primeira bola a rolar nos campos brasileiros era de origem animal 
(couro curtido ou capotão e a câmara de ar era uma bexiga de boi). 
- Em 1958, trocaram a bexiga de boi por uma câmara de ar de borracha, mas a 
bola de capotão em dias de chuva ficava encharcada e chegava a pesar o dobro do 
normal. 
- Em 1994, as bolas começaram a ficar mais leves, graças à presença de polímeros. 
O poliuretano (altamente durável e leve) foi usado como revestimento e nas camadas 
internas se empregou o poliestireno, as câmaras eram de látex.  
- Em 2002, mais polímeros fizeram parte da confecção da bola: sob o revesti-
mento de poliuretano se empregou dez camadas de poliestireno e na câmara foi usa-
da a borracha butílica.  
- Em 2004,a tecnologia chegou para inovar. Os gomos da bola utilizada nas 
Olimpíadas de Atenas eram unidos por ligação térmica em vez de costuras. 

A Historia do Mouse 

No primeiro semestre do ano período que consideramos como ENTRESSA-
FRA para as empresas de fertilizantes, a Cooperfertil aproveita para fazer a 
manutenção de seus equipamentos, pois  como todos sabem a mesma tra-
balha com produtos altamente corrosivos e frequentemente os equipamento 
utilizados precisam ser reformados. Nesse inicio de entressafra iniciamos 
pela reforma da unidade de mistura MC III (armazém 12), sen-
do que esse misturador foi totalmente reformado, jateado e sua 

pintura foi feira a base de tinta epóxi, reforma de todos os equipamentos 
pneumáticos, reforma das balanças que são controladas automaticamen-
te. Isso com certeza trará melhores condições de trabalho aos nossos 
colaboradores bem como aumento na qualidade dos fertilizantes entre-
gues a nossas associadas. 
Para o mês de Abril/15 teremos outras unidades em processo de reforma. 

Feriados 

03/02 - Sexta-feira Santa é a comemoração 
em que os cristãos lembram do julgamento, 
paixão, crucificação, morte e sepultura 
de Jesus Cristo, através de diversos ritos 
religiosos.  
05/02 - No Domingo de Páscoa se celebra a 
Ressurreição de Jesus e sua primeira apari-
ção para os seus discípulos.  

21/02 - Tiradentes é um feriado nacional, em 
homenagem ao herói Brasileiro. A execução 
de Tiradentes deu-se no dia 21 de Abril no 
ano de 1792. 

A partir de Março 2015, você poderá         

compartilhar este informativo via online. 

Para isso basta acessar nosso site 
www.cooperfertil.com.br 

Campanha  de vacinação contra a gripe 2015  
Como já é tradição na Cooperfertil todos os anos no mês de Abril 
é contratada uma empresa especializada para aplicar em todos os  
funcionários e familiares que fizerem a adesão a VACINA       
CONTRA A GRIPE. Para os funcionários não haverá nenhum cus-
to e caso de optar pela aplicação em algum de seus familiares, 
será repassado o custo da Vacina que a Cooperfétil negociar . 
A gripe é uma infecção respiratória causada pelo vírus Influenza. Ela ocorre com  
maior frequência no final do outono, inverno e início da primavera. A vacina prepara 
nosso organismo para combater o vírus, com isso, os sintomas são mais fracos,   
parecidos com os de um resfriado. 
É a Cooperfétil buscando promover a saúde e a qualidade de vida de seus funcioná-
rios e familiares. 

Por que a gente dorme? 

Dormir é uma delícia - mas, do ponto de vista da evolução, é um 
comportamento difícil de explicar. Para o homem das cavernas,    
dormir podia significar nunca mais acordar, pois a chance de ser ata-
cado por um predador era grande. E, mesmo hoje, em que esse risco 
é muito menor, o sono continua sendo meio paradoxal, porque nos 
faz desperdiçar um terço do nosso tempo de vida consciente. O sono é uma das 
áreas mais jovens da ciência. Até a metade do século 20, os cientistas acreditavam 
que o cérebro se desligasse totalmente durante a noite, com o único objetivo de des-
cansar. Hoje, sabemos que não é bem isso. Dormimos por três motivos: para econo-
mizar energia, para fazer manutenção do corpo e para consolidar a memória.  
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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 

O que forçou o governo a determinar o racionamento 
de energia elétrica? A resposta está nos reservatórios, 
diz o governo, onde a água é essencial para a geração 
da energia que abastece as cidades. Mas também na 
falta de expansão do sistema, o que seria uma respon-

sabilidade desse mesmo governo. Uma coisa é certa: o modelo de gera-
ção de energia elétrica no Brasil é baseado no sistema hidrelétrico. Mais 
de 80% da energia gerada no País vêm dessas usinas, que dependem 
de grandes reservatórios de água que, em geral, estão preparados para 
enfrentar períodos de seca. Com a estiagem prolongada e sem alternati-
vas suficientes de geração de energia, o risco de blecautes no País 
cresceu a níveis emergenciais. O perigo forçou cotas anunciadas pelo 
governo, e agora os consumidores devem reduzir em média 20% do 
consumo de luz para evitar os apagões. Além disso, os projetos de   
usinas termelétricas construídas com capital público e privado não saí-
ram do papel nos prazos previstos. Isso agravou o déficit de energia 
elétrica no país e levou o governo a adotar o racionamento. A crise 
energética atinge principalmente as regiões Sudeste, Centro-Oeste e 
Nordeste porque os estados localizados nessas regiões concentram os 
maiores consumidores, as indústrias, e foram castigados com a seca.  

As razões da crise de energia que abalou o País 

Parabéns, é recorde em cima de recorde!! No dia 05 de Março foi realizado no refeitório com a presença dos funcionários o 14º   
sorteio referente a Fevereiro de 2015. Após conseguirmos nesta data a marca HISTÓRICA de 793 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 MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS 

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

Campanha Zero Acidente 

O Brasil é o maior país da América do 
Sul, o que faz com que seja o 5º maior 
país do mundo, atrás de Rússia,    
Canadá, China e Estados Unidos. 
Uma característica marcante do Brasil em termos naturais 
é a grande diversidade de fauna e flora. No país, existe 
uma grande variedade de florestas, classificadas em seis 
grupos principais (Amazônica, Cerrado, Mata Atlântica, 
Caatinga, Araucárias e Pampa) e três residuais (Pantanal, 
Mata de Cocais e os Manguezais). Em número de espé-
cies de animais, o Brasil também se destaca, o que o 
classifica como o território de maior biodiversidade do 
planeta. Em termos culturais, o Brasil apresenta uma 
imensa diversidade em costumes, religiões e tradições. 
Economicamente é considerado um país em desenvolvi-
mento, mas se tiver seus recursos bem direcionados e 
aproveitados poderá apresentar um maior grau de desen-
volvimento. 

Brasil: Potencial para ser um dos países 
mais importantes do planeta 

Dia 01 - Giselle Adriana  Dia 08 - Keila Carolina  Dia 09  – Ithiel Parada  

Dia 16 – José Aparecido  Dia 23 – Mosart Ferreira  

Significado da Páscoa 
A Páscoa é a maior festa cristã, pois é nessa data que se celebra a ressurreição de Cristo e é uma festa móvel, ou  
seja, varia o dia dependendo do ano, pois ocorre 47 dias após o Carnaval, e esse período é chamado de Quaresma. A 
Páscoa possui diversos símbolos, reconhecidos no mundo todo, tais como o coelho da Páscoa, ovos de Páscoa feitos 
de chocolate, a cruz da ressurreição, o cordeiro, o pão e vinho. 
Páscoa Cristã - Depois de morrer na cruz, o corpo de Jesus foi colocado em um sepulcro, onde   permaneceu por três 
dias, até sua ressurreição. Esse momento, em que Jesus ressuscitou, se dá o verdadeiro significado da Páscoa, pois foi um ritual 
de passagem, tornando-se o dia santo mais importante para os cristãos.  

Imposto de Renda 2015 deve ser entregue no período de 02 de Março a 30 de Abril e está obrigado a entregar a    
declaração o contribuinte pessoa física residente no Brasil que, em 2014: 
 
 

• Teve posse de bens e direitos (inclusive terra nua) em valor acima de R$ 300 mil; 
• Obteve receita bruta relativa à atividade rural em valor superior a R$ 134.082,75; 
• Produtor rural que pretende compensar, no ano-calendário de 2014 ou posteriores, prejuízos de ano-calendário anterior ou do  

próprio ano-calendário de 2014; 
• Obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou opera-

ções em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; 
• Optou pela isenção do Imposto sobre a Renda sobre o ganho de capital com a venda de imóvel residencial, cujo produto da venda 

foi aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180 dias contados da celebração do contrato de 
venda; 

• Passou à condição de residente no País em 2014. 

Dicas sobre o IRRF/2015 

• Recebeu rendimentos tributáveis no valor total acima de R$ 26.816,55; 
• Teve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil; 
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HORA DO CAFÉ! 

Momento Saúde 

Cardápio de Abril 

Ela aparece, fica ali e pode ter carinha de inofen-

siva. Mas nem sempre é. Algumas das pintas que 

pipocam em seu corpo e acabam sendo intensifi-

cadas no verão podem ser um câncer de pele. 
Pessoas com pele clara, cabelos e olhos também 

claros, sardas, ruivos e quem tem histórico de 

câncer na família formam o grupo de maior risco.  
Fazer o autoexame, portanto, é fundamental para identificar anormali-

dades na pele. Basta verificar se as pintas apresentam uma ou mais 

características a seguir: 
A - Assimetria: uma metade da pinta não se parece com a outra. A 

pinta benigna geralmente é simétrica. 
B - Borda: irregular, mal definida; 
C - Cor: Vários tons de cor em uma mesma pinta. A lesão benigna 

geralmente tem apenas uma cor; 
D - Diâmetro: Pintas benignas geralmente medem menos que seis 

milímetros; 
E - Evolução: Modificação das características da pinta ao longo do 

tempo. 

Caso encontre alguma dessas características, procure um médico. 

Saiba como identificar o câncer de pele Problema de audição em crianças 
Em crianças, é muito importante descobrir se 

há problemas na audição o mais cedo possível. 

Estes problemas podem impedir o desenvolvi-

mento da linguagem e da capacidade de 

aprendizado. 
Se os pais percebem que a criança não reage 

a sons, devem levá-la ao médico o quanto  

antes, aumentando as chances de reverter a 

surdez. Para crianças prematuras, com baixo 

peso ou que tenham tomado muitos antibióticos nos primeiros 

meses de vida, esses cuidados são essenciais, mesmo não 

havendo sintomas. O diagnóstico pode ser conseguido gratui-

tamente em hospitais públicos, de forma rápida e indolor. 

Os benefícios do mel para a saúde envolvem  

especialmente melhorar a resistência do orga-

nismo a gripes e resfriados, pois o mel combate 

os micróbios e é antisséptico. O mel possui ou-

tros benefícios contra a prisão de ventre, má-digestão, úlce-

ras gástricas, bronquite, asma e dores de garganta. 

Os benefícios do mel para a saúde  

A loira e o concerto do carro Caindo no buraco 

No estacionamento, a loira nota um amasso na porta. Chateada, 

ela pergunta para um fulano que estava passando o que ela de-

via fazer. O sujeito, sacaneando a loira, responde: 
- Sopre com força pelo cano de escapamento. 
A loira não percebe que é trote, abaixa-se, enfia a boca no cano 

de escapamento e começa a soprar. 
Uma outra loira que está passando pergunta o que a primeira 

está fazendo. Ao ouvir a explicação, cai na gargalhada. A primei-

ra loira, ofendida, pergunta o motivo de tanto riso, e recebe a 

resposta: 
- Não vai funcionar nunca! Os vidros estão abertos. 

Em uma cidade, todas as mulheres que traiam os maridos iam a 

igreja e diziam que ''caíram no buraco''. O padre local, muito   

velho, faleceu. E um novo padre foi chamado.  
O novo padre, que não sabia nada dessa historia, foi reclamar 

com o prefeito: 
- Senhor prefeito, o senhor devia cuidar melhor de sua cidade, 

que está cheia de buracos. As mulheres não param de cair     

nesses buracos! 
O prefeito, que já sabia da historia, começa a gargalhar. 
- E o senhor ri? só nesta semana, sua esposa caiu cinco vezes!!! 


