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Cooperfértil Informa 

Curiosidades 

O que é sustentabilidade? 

Estamos trabalhando há 208 dias  

sem acidentes de trabalho. 

Nosso recorde é de 611 dias sem  

acidentes com afastamento. 

Momento Saúde 

• Sustentabilidade é um conceito sistêmico; relacionado 
com a continuidade dos aspectos econômicos, sociais, 
culturais e ambientais da sociedade humana.  

• 9ª Feira de Agronegócios da Copercana 
• Moeda brasileira e sua evolução 
• Dia dos Pais 
• Aniversário Cooperfértil 
 

• Datas comemorativas do mês de 

agosto 
• As estações do ano 

Fábrica em foco 

• Ensacadeira 
Cooperfértil adquiri 4 novas ensacadeiras 
NIPON 5001/G-E. 
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• 11 dicas que você pode seguir agora para se manter com 

segurança no topo do sucesso. 
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O que é sustentabilidade? 

Fábrica em Foco 
Ensacadeira  

A Cooperfértil acaba de adquirir mais quatro ensa-
cadeiras NIPON 5001/G-E, buscando com isso maior 
eficiência e qualidade nos serviços prestados. Essas 
ensacadeiras serão instaladas no MC-I, armazém 11, 
veja ao lado as fotos desses equipamentos e também 
um breve relato de como será a operação das mes-
mas.  

Posicionar o saco no bico de inox da ensacadeira e 
acionar o botão verde (liga) e automaticamente se de-
sencadeia o ciclo a seguir: fecha a válvula borboleta, 
aciona o prendedor de sacos abre o interruptor e fluxo, 
abre a válvula de 3 vias (entra o ar que vem do sopra-
dor) e preenche o saco para qual a balança foi ajusta-
da. Esta por sua vez atinge o peso previsto inverte ins-
tantaneamente o ciclo previsto.  

Durante o enchimento, quando o peso se apro-
xima do final, o estabilizador de pesagens atua, 
fazendo com que o fluxo de ar que vem do sopra-
dor diminua e o fluxo de produto também diminui 
objetivando afinar a precisão do desligamento da 
máquina.  

É uma operação praticamente automática, pois 
o operador limita-se, apenas, a colocar os sacos 
vazios no bico e acionar a máquina, esperando 
que a embalagem seja preenchida. 

Nunca antes se ouviu falar tanto nessa palavra quanto 
nos dias atuais: Sustentabilidade. Mas, afinal de contas, o 
que é sustentabilidade?  

Sustentabilidade define ações e atividades humanas 
que visam suprir as necessidades dos seres humanos, 
sem comprometer o futuro das próximas gerações. Ela 
está diretamente relacionada ao desenvolvimento econô-
mico e material sem agredir o meio ambiente, usando os 
recursos naturais de forma inteligente para que eles se 
mantenham no futuro.  

Ações relacionadas a sustentabilidade. 
 Exploração dos recursos vegetais de florestas e matas de forma controlada, 

garantindo o replantio sempre que necessário. Preservação total de áreas verdes 
não destinadas a exploração econômica. Incentivo à produção e consumo de ali-
mentos orgânicos. Exploração dos recursos minerais (petróleo, carvão, minérios) 
de forma controlada, racionalizada e com planejamento. Uso de fontes de energia 
limpas e renováveis (eólica, geotérmica e hidráulica) para diminuir o consumo de 
combustíveis fósseis. Esta ação, além de preservar as reservas de recursos mine-
rais, visa diminuir a poluição do ar. 

Benefícios 
A adoção de ações de sustentabilidade garantem, a médio e longo prazo, um 

planeta em boas condições para o desenvolvimento das diversas formas de vida, 
inclusive a humana. Garante, ainda, os recursos naturais necessários para as pró-
ximas gerações. 

Curiosidades 
Datas Comemorativas do 

mês de Agosto 
2º Domingo, Dia dos Pais 
1 - Dia do Selo; 
3 - Dia do Tintureiro; 
5 - Dia Nacional da Saúde; 
8 - Dia do Pároco; 
11 - Dia do Estudante, Dia da televisão, 
Dia do Advogado, Dia do Garçom, Dia do 
Hoteleiro; 
12 - Dia Nacional das artes; 
13 - Dia do Economista; 
14 - Dia da Unidade Humana, Dia do 
Controle da Poluição Industrial; 
15 - Dia da Informática, Dia dos Soltei-
ros; 
17 - Dia do Patrimônio Histórico; 
19 - Dia do Artista de Teatro, Dia Mundial 
da Fotografia; 
20 - Dia do Vizinho; 
21 - Dia da Habitação; 
22 - Dia do Folclore, Dia do Supervisor 
Educacional; 
23 - Dia da Injustiça; 
24 - Dia da Infância, Dia dos Artistas; 
25 - Dia do Soldado, Dia do Exército Bra-
sileiro, Dia do Feirante; 
27 - Dia do Psicólogo, Dia do Corretor de 
Imóveis; 
28 - Dia da Avicultura, Dia Nacional do 
Bancários; 
29 - Dia Nacional de Combate ao Fumo; 
31 - Dia do Nutricionista; 

As Estações do Ano: 
A linha imaginária do Equador divide a 

Terra em dois hemisférios: Norte e Sul. 
Esses hemisférios recebem quantidades 
diferentes de luz e calor enquanto a Ter-
ra faz a volta ao redor do Sol. O eixo de 
rotação da Terra é inclinado, por isso 
cada um dos hemisférios passa metade 
do ano mais exposto ao Sol do que o 
outro. Para a mesma época do ano, as 
estações se invertem nos hemisférios. 
Isso quer dizer que, quando é verão no 
Hemisfério Sul, é inverno no Norte, e 
vice-versa. Quando é primavera no He-
misfério Norte, é outono no Sul, e vice-
versa.  

A quantidade de luz que um hemisfé-
rio recebe depende da inclinação do eixo 
da Terra e dá origem aos dias e às noi-
tes. Por isso, em determinada época do 
ano um hemisfério fica mais próximo do 
Sol, recebendo mais luz e calor, enquan-
to o outro fica mais distante. Isso gera as 
divisões climáticas, as chamadas esta-
ções  do ano. As estações do ano são 
quatro: primavera, verão, outono, inver-
no. Cada uma delas tem a duração de 
três meses.  
 
 

11 Dicas para alcançar o sucesso!! 

1. Otimizar o tempo 
2. Dar o melhor de si 
3. Desenvolver capacidades 
4. Apoiar uns aos outros 
5. Superar obstáculos 
6. Ter foco 

7. Conduta ética 
8. Disciplina 
9. Determinação 
10. Liderança 
11. Gestão aberta 

11 dicas que você pode seguir agora para se manter com segurança no topo do 
sucesso; ou caso ainda não esteja lá perseguir para poder chegar! 
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Cooperfértil Informa 

Aniversariante do Mês 

Fabiano Barbosa 
08 

Marcelo Decker 
09 

9º Feira de Agronegócios da Copercana 
A Cooperfertil participou da 9º FEIRA 

DE AGRONEGOCIOS DA COPERCA-
NA, no período de 26 a 28/06/2103. 

Realizada no Clube de Campo Vale do 
Sol em Sertãozinho/SP, esse é o maior 
evento comercial realizado pela Coope-
rativa, cujo objetivo é a comercialização 
de insumos, maquinas e implementos 
agrícolas. 

Neste ano a Copercana comemora 50 
anos de existência, e é grande a expec-
tativa de novos negócios durante o even-
to. 

Durante esses 03 dias recebemos em 
nosso Stand muitos clientes e coopera-
dos  buscando informações de nossa 
linha de Fertilizantes e Kimcoat. 

Da esquerda para a direita: Ithiel (Ger. 
Com. Cooperfertil) Giovanni (Ger. Fin. 
Copercana), Frederico (Ger. Com. Co-
percana), Irineu Salioni (Superintendente Cooperfertil). 

Moeda brasileira e sua evolução 
Na época colonial, circulavam poucas moedas 

pelo território brasileiro. A economia girava princi-
palmente à base de trocas, usando produtos de 
valor (algodão, açúcar e fumo). As poucas moedas 
que circulavam aqui eram cunhadas em Portugal.  
Reis   (R$)  07/10/1833 a 31/10/1942 
Moedas oficiais do Brasil 
Cruzeiro  (Cr$)  01/11/1942 a 12/02/1967  
Criado no governo do presidente Getúlio Vargas. 
Cruzeiro Novo  (NCr$)  13/02/1967 a 14/05/1970 
Entrou em circulação durante o regime militar.  
Cruzeiro  (Cr$)  15/05/1970 a 27/02/1986 
Voltou em 15 de maio de 1970. 
Cruzado  (Cz$)  28/02/1986 a 15/01/1989 
Entrou em circulação durante o Plano Cruzado no 
governo de José Sarney.  
Cruzado Novo  (NCz$)  16/01/1989 a 15/03/1990 
Com a inflação elevada, houve a criação de uma 
nova moeda. 
Cruzeiro  (Cr$)  16/03/1990 a 31/07/1993 
Durante o 1º ano do Governo de Fernando Collor. 
Cruzeiro Real  (CR$)  01/08/1993 a 30/06/1994 
Durante o Governo de Itamar Franco 
Real   (R$)  01/07/1994 a atual 
Implementado no governo de Itamar Franco. 

Aparecido João Locatti 
15 

José das Graças Pereira 
06 

Antônio Carlos Paletta 
02 

Geraldo José Pereira 
04 

Aniversário Cooperfértil 14/08 
    Há 24 anos se iniciou uma linda viagem, cheia 
de esperança, determinação, fé e coragem. 
Olhando para trás, vemos que muitos foram os 
obstáculos ultrapassados e percebemos que 
muitos ainda estão por vir.  
    Mas o que nos uniu ontem, nos une hoje e 
garantirá o nosso futuro, é a presença constante 
de uma família chamada Cooperfértil que não 
para de crescer, olhando para frente com mui-
ta  esperança, garra, determinação e profissiona-
lismo! 
    Aos nossos colaboradores, fornecedores, ami-
gos, familiares, nosso muito obrigado pelo empe-
nho em fazer da COOPERFERTIL essa grande 
empresa, que tem nas pessoas seu maior patri-
mônio.  

Parabéns a todos pelos nossos 24 anos!  

Dia dos Pais 11/08 
Um pai presente é como a 

luz que guia o peregrino duran-

te sua longa jornada, ajuda a 

escolher melhor caminho, ofe-

rece o conforto e calor, dá 

abrigo e segurança nos mo-

mentos mais difíceis da vida.  
Reconhecer essa luz é a recompensa maior 

que um pai e um filho podem receber em suas 

vidas. Obrigado Pai por ser a luz presente em 

minha vida e por me fazer compreender a impor-

tância de eu ser a luz na vida de meus filhos. 
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HORA DO CAFÉ! 

Momento Saúde 

Cardápio de Agosto 

A freira vai ao médico 
- Doutor, tenho tido um ataque de soluços, que não me deixam viver. Não durmo, não como, e tenho dores no corpo de tanto 
movimento compulsivo involuntário. 
- Tenha calma irmã, que vou examiná-la. 
O médico examina ela e diz: 
- Irmã, a senhora está grávida! 
A freira levanta-se e sai a correr do consultório, com cara de pânico. Uma hora depois o médico recebe uma chamada da ma-
dre superiora do convento: 
- Doutor, o que o senhor disse à irmã Carmem? 
- Cara madre superiora, como ela tinha uma forte crise de soluço, eu disse-lhe que estava grávida. Espero que com o susto 
ela tenha parado de soluçar! 
- Sim, a irmã Carmem parou de soluçar, mas o padre Paulo saltou da torre da igreja!! 

Limão congelado 
Muitos profissionais em restaurantes, além de nutricionistas estão usando ou con-

sumindo o limão inteiro, em que nada é desperdiçado. Polvilhe-o com casca e tudo em 
suas bebidas, vinho, saladas, sorvete, sopa, macarrão, molho de macarrão, arroz, 
sushi. Todos os alimentos inesperadamente terão um gosto maravilhoso, algo que 
você talvez nunca tenha provado antes. 

Provavelmente, você achava que só o suco de limão teria vitamina C, saiba que as 
cascas do limão contêm vitaminas 5 a 10 vezes mais do que o suco de limão. As cas-
cas do limão são rejuvenescedoras da saúde na erradicação de elementos tóxicos do 
corpo. Os benefícios surpreendentes do limão (Limão Citrus) serão, afinal, o resultado milagroso que contribuirá para matar 
células cancerosas. É 10.000 vezes mais forte do que a quimioterapia.  

Como sabem, a árvore do limão é conhecida por suas variedades de limões e limas. Você pode comer estas frutas de dife-
rentes maneiras: a polpa, suco, preparando bebidas, sorvetes, bolos, etc... A ele são creditadas muitas virtudes, mas o mais 
interessante é o efeito que produz sobre quistos e tumores. Esta planta é uma solução comprovada contra cancros de todos 
os tipos. Muitos dizem já que é muito útil para todas as variantes do cancro. O limão é considerado também como um espec-
tro antimicrobiano contra infecções por bactérias e fungos, eficaz contra parasitas internas e vermes, que regula a pressão 
arterial, quando muito elevada, é um antidepressivo, combatendo o stress e distúrbios nervosos. A fonte desta informação é 
fascinante: ela vem de um das maiores fabricantes de drogas no mundo; diz ele que, após mais de 20 testes desde 1970, os 
extratos revelaram que, destrói as células malignas em 12 tipos de cancro, incluindo cólon, mama, próstata, pulmão e pân-
creas. Os compostos dessa árvore mostraram-se 10.000 mais eficientes do que o produto Adriamycin, uma droga normal-
mente utilizada como quimioterápico no mundo, retardando o crescimento das células cancerosas. E o que é ainda mais sur-
preendente: este tipo de terapia com extrato de limão apenas destrói células de câncer maligno e não afeta as células saudá-
veis.  


