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A família Cooperfértil está há 939  
dias sem acidentes de trabalho, 
mais do que nunca, precisamos   
trabalhar juntos para manter e           

aumentar esse Recorde. 

Fábrica em Foco 
É A COOPERFÉRTIL FAZENDO SUA PARTE!  RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 
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•    Campanha Zero Acidente                                                                                                    
 “Verifique quem foi o ganhador                  
          do mês de Julho/2015.” 
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Vacina contra o vírus HIV mostra resultados promissores 

Santos de Devoção 

03/08 - Santa Lídia - Tintureiros 
04/08 - João Maria Batista Vianney - Padres 
06/08 - Domingos de Gusmão - Astrônomos 
10/08 - São Lourenço - Cozinheiros 
11/08 - Clara de Assis - Televisão 
13/08 - Hipólito de Roma - Cavalos 
14/08 - Santo Arnaldo - Cervejeiros 
16/08 - São Roque - Cães 
20/08 - São Bernardo de Claraval - Apicultores 
23/08 - Santa Rosa de Lima - Floristas 
24/08 - Santo Ausendo de Sancy - Surdos 
25/08 - São Luís IX - Cabelereiros 
27/08 - Santa Mônica - Esposas 
28/08 - Santo Agostinho - Editores 
30/08 - São Fiacre - Jardineiros 

Frases Interessantes 

“A persistência é o caminho do êxito.” 
(Charles Chaplin) 

“Pessimismo leva à fraqueza, otimismo ao    
poder.” 

(William James) 

 “A verdadeira motivação vem de realização, 
desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho 

e reconhecimento” 
(Frederick Herzberg) 

“Muitas pessoas perdem as pequenas alegrias 
enquanto aguardam a grande felicidade.” 

(Pearl S. Buck)  

“Construí amigos, enfrentei derrotas, venci obs-
táculos, bati na porta da vida e disse-lhe: Não 

tenho medo de vivê-la.” 
(Augusto Cury)  

"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) 

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

Curiosidades 

Nova técnica permite fabricação de pneus que não usam ar 

A empresa de pneus sul-coreana Hankook vem trabalhando em um pneu para car-
ros que não precisa ser preenchido com ar. Chamados de iFlex, os pneus são cons-
truídos com materiais amigáveis à natureza e se sustentam graças a uma combina-
ção de engenharia e design. Dessa maneira, as camadas de plástico geram susten-
tação, o que faz com que não seja necessário inflar o pneu com ar. A empresa aca-
bou o trabalho na quinta geração de seu protótipo recentemente. Diferente 
das Diferente das anteriores, a nova é capaz de usar rodas tradicionais para se ligar 
a um carro. Com o uso da tecnologia, pneus furados podem ser coisa do passado. 
A Bridgestone, gigante do setor de pneus, já mostrou esforços na mesma direção. A 
base do projeto é parecida, usando distribuição geométrica de materiais para se criar 
sustentação. 

Uma vacina experimental contra o HIV, vírus responsável pela aids, 
mostrou resultados promissores em testes. Esta vacina "duplo viral", 
que primeiro prepara o sistema imunitário com um outro agente pato-
gênico e em seguida, impulsiona uma proteína encontrada em torno 
do invólucro do HIV, pode ser a melhor estratégia para proteger con-
tra a infecção por este vírus em seres humanos. 
Primeiro eles injetaram nos macacos uma vacina contra um adenovírus para alertar o 
sistema imunológico. Numa segunda fase, foi injetada uma espécie de lembrete, des-
ta vez com uma proteína purificada que forma o envelope do HIV, o que provocou 
uma forte reação das células imunitárias. 
Os cientistas foram capazes de proteger totalmente metade de doze macacos contra 
a infecção do vírus de imunodeficiência símia (VIS), semelhante ao HIV que ataca os 
seres humanos. Já está em curso um estudo clínico de fase 1 com voluntários saudá-
veis, para avaliar a segurança da vacina experimental. 

Informativo Online !! 

China alcançará pico de emissão de gases em 2025 
Segundo os níveis atuais, a China deve liberar de 12,5 a 
14 bilhões de toneladas equivalentes de CO2 em 2025, 
um recorde para o primeiro emissor mundial, antes que 
as emissões comecem a diminuir, prevê este estudo 
realizado pelo economista do clima Nicholas Stern e 
pelo analista Fergus Green. O objetivo é limitar o aqueci-
mento global a 2ºC, porque a partir deste limite os cien-
tistas anunciam consequências devastadoras nos ecossistemas e nas economias. 
No âmbito das negociações das Nações Unidas, os países devem tornar públicos 
até 31 de outubro seus compromissos em matéria de redução no médio prazo de 
suas emissões de gases de efeito estufa. Pequim ainda não divulgou sua contribui-
ção. 
Atualmente, as emissões mundiais alcançam 50 bilhões de toneladas equivalentes 
de CO2, um quarto das quais são provenientes da China, explicam os autores, para 
quem alcançar o objetivo limite de limitar a 2ºC o aumento da temperatura média do 
planeta depende "da capacidade da China para reduzir suas emissões a um ritmo 
sustentado após seu pico". 

www.cooperfertil.com.br 

Fábrica em Foco 

A Cooperfértil assumiu compromisso 
junto a CETESB em fazer o Plantio e 
reflorestar uma área próxima a APP 
(Área de Proteção Permanente), existen-
te em uma de suas matriculas e como 
pode ser visto pelas fotos anexas, a área 
encontra-se devidamente reflorestada, 
com plantas bem formadas. Muitas árvo-
res já estão com altura que ultrapassam 
os 3 metros. Alguns exemplares que 
morreram foram repostos e estes apresentam bom desenvolvimento. Não se notou 
problemas com mato competição, nem formigas, nem de outra natureza. Conclui-se 
dessa forma que o compromisso firmado fora 
cumprido adequadamente. Relatório apresenta-
do a CETESB pela técnica responsável, 

 Maria Elisa Von Zuben Tassi. 

  É A COOPERFERTIL FAZENDO SUA PARTE! 
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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 07 de Julho foi realizado no refeitório com a presença dos funcionários o 18º   
sorteio referente a Agosto de 2015. Após conseguirmos nesta data a marca HISTÓRICA de 914 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 “AMARILDO CASSIMIRO DA SILVA”. 

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

Campanha Zero Acidente 

Dia 02 - Antônio Carlos Paletta Dia 04 - Geraldo Jose Pereira  

O Cliente que nunca mais volta  

Suas habilidades no trabalho mudam 
conforme a idade 

Anos atrás, Sam Walton, fundador da maior rede de varejo do mundo, a Wal-Mart, abriu um programa 
de treinamento para seus funcionários, com muita sabedoria. Quando todos esperavam uma palestra 
sobre vendas ou atendimento, ele iniciou com as seguintes palavras: “Eu sou o homem que vai a um 
restaurante, senta-se à mesa e espera pacientemente, enquanto o garçom faz tudo, menos anotar o 
meu pedido. Eu sou o homem que vai a uma loja e espera calado, enquanto os vendedores terminam 
suas conversas particulares. 
Eu sou o homem que entra num posto de gasolina e nunca usa a buzina, mas espera pacientemente 
que o empregado termine a leitura do seu jornal. Eu sou o homem que explica sua desesperada urgên-
cia por uma peça, mas não reclama quando a recebe somente após três semanas de espera. Eu sou o homem que, quando entra 
num estabelecimento comercial, parece estar pedindo um favor, implorando por um sorriso ou esperando apenas ser notado.  
Você deve estar pensando que sou uma pessoa quieta, paciente, do tipo que nunca cria problemas… Engana-se. Sabe quem eu 
sou? Eu sou o cliente que nunca mais volta! 
Divirto-me vendo milhões sendo gastos todos os anos em anúncios de toda ordem, para levar-me de novo à sua empresa, sendo 
que quando fui lá pela primeira vez, tudo o que deveriam ter feito era apenas uma pequena gentileza, simples e barata: tratar-me 
com um pouco mais de cortesia. Só existe um chefe: O CLIENTE. E ele pode demitir todas as pessoas da empresa, do presidente 
ao faxineiro, simplesmente levando o seu dinheiro para gastar em outro lugar”. 

Esqueça aquela história de jovens brilhantes e idosos lentos. Ao 
contrário do que sempre se imaginou, não existe uma idade de 
ouro do cérebro, quando todas nossas habilidades estariam no 
auge. A conclusão é que todos têm algo a oferecer em cada ida-
de, justamente porque o cérebro está sempre mudando e se 
adaptando. Cada fase da vida tem algumas características em 
alta e outras em baixa. 
•  Dos 18 aos 20 anos: em alta o processamento das infor-
mações; em baixa as análises aprofundadas; 
•  Aos 25 anos: em alta a memória recente; em baixa a matu-
ridade emocional 
•  Aos 30 anos: em alta o convívio com os outros; em baixa 
a rapidez para absorver novidades 
•  Dos 40 aos 50 anos: em alta a inteligência emocional; em 
baixa a memória de curto prazo. 
•  Dos 60 aos 70 anos: em alta a compreensão de cenários; 
em baixa o aprendizado de novidades. 
Assim percebemos que todas as idades apresentam aptidão 
para o trabalho e podem ser adequadas para manter as pessoas 
produtivas e realizadas. 

A tecnologia é, sem dúvida, o melhor caminho para disseminar os 
ganhos de produtividade. O desenvolvimento de novas varieda-
des adaptadas ao solo e ao clima brasileiro está por trás do au-
mento da produção agrícola na última década. Também há pes-
quisas que mostram como aumentar a produtividade com mudan-
ças no modelo adotado nas propriedades. 
Um exemplo é a integração entre lavoura e pecuária. Estima-se 
que o país tenha cerca de 50 milhões de hectares em pastagens 
degradadas. São terras onde poderiam ser plantados soja, milho, 
arroz e trigo. Nesse sistema, parte da área é separada para culti-
var grãos por nove meses e, ao final, com os nutrientes que so-
bram na terra, a pastagem ressurge pronta para receber o gado. 
Será preciso, porém, vencer uma barreira. Hoje, as condições de 
mercado já não são tão favoráveis quanto foram no passado re-
cente.  
Outra cultura que tem sofrido é a cana. Nos últimos anos, a cota-
ção do açúcar no mercado internacional deslizou e o etanol ficou 
menos competitivo com a política do governo federal de segurar 
os reajustes do preço da gasolina. As usinas se endividaram para 
manter o negócio e não tiveram dinheiro para renovar o canavial - 
quanto mais velho é, menos a terra rende. 

De onde virá o novo salto da agricultura? 
Da tecnologia 

Dia 06 - Jose Das Graças 

Dia 15 - Aparecido Locatti  Dia 18 - João Paulo de Freitas Dia 19 - Gueida Gabriela Alves 
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Hora do Café! 

Momento Saúde 

Cardápio de Agosto 

                     Dicas de Higiene - Parte II Mesa Saudável 

Joãozinho falou demais 

- Joãozinho, o seu pai está? 
- Não senhor, ele saiu. 
- E que horas ele vai voltar? 
- Não sei não senhor. A gente nunca sabe quando ele vai voltar 
quando ele manda dizer que não está em casa! ... 

Troque os travesseiros pelo menos a cada dois 
anos, e prefira os modelos de látex aos de pena de 
ganso. Além disso, lave lençóis, cobertores e edre-
dons semanalmente. Para se ter uma ideia, de 20 a 
25% do peso de um travesseiro com mais de dois 
anos de uso é formado por ácaros vivos e mortos e pelas fezes 
desses micro-organismos. 
Úmida, e com restos de alimentos, a esponja é um chamariz para 
bactérias. O ideal é higienizá-la todos os dias, deixando de molho 
com água fervente por pelo menos cinco minutos. Troque por uma 
nova em intervalos de no máximo um mês. 

Além dos alimentos, bons hábitos na hora de 
preparar a sua comida podem fazer a diferença! 
Cada refeição deve ter no máximo uma pitada 
de sal, incluindo o preparo. Para uma comida 
mais temperada, use condimentos como oréga-
no, alecrim e cheiro verde. Beba o mínimo possível durante a re-
feição, principalmente bebidas com gás. Isso distende o estôma-
go, prejudicando a digestão e a absorção de nutrientes.  
Na hora da sobremesa, tente trocar as guloseimas por frutas, que 
possuem um tipo de carboidrato de fácil digestão. Se não resistir, 
coma porções pequenas de chocolate. 

A loira foi ao médico porque não estava se sentindo bem, e o 
médico disse: 
- Tome esse remédio e se sentirá melhor. 
Uma semana depois a loira voltou com os mesmos sintomas : 
- Mas você tomou o remédio que eu receitei? 
E ela responde: 
- Impossível, doutor! No vidro dizia: "Conserve fechado" 

Buscar a Sogra 

- Chefe, eu queria que o senhor me liberasse amanhã de manhã. 
É por causa da minha mulher. Ela quer que eu vá buscar a mãe 
dela pra passar o fim de semana lá em casa. 

- Olha, tem muita coisa pra fazer aqui no escritório e eu não vou 
poder liberar você amanhã. 

- Obrigado, chefe. Eu sabia que podia contar com o senhor. 

O remédio da loira 

Joãozinho sabidão 

O Joãozinho chegou em casa todo eufórico: 
- Manhê! Manheeeeeê! Hoje a professora fez uma pergunta e eu 
fui o único que levantou a mão para responder. 
- Que orgulho!! E o que ela perguntou, sabidão da mamãe? 
- Quem não fez a lição de casa! 

Sonambulismo 
Distúrbio onde a pessoa realiza, durante o sono, atividades rotineiras, como andar ou comer, sem consciência plena do 
que está fazendo. Pode ocorrer em pessoas de todas as idades e sexos, e normalmente desaparece espontaneamente. 
Apesar da crença popular, sonâmbulos podem ser acordados sem nenhum risco. No entanto, estarão confusos, sem en-
tender o que está acontecendo. O melhor é levá-los para cama para que voltem a dormir. 



 

11º Agronegócios COPERCANA  

 
Cooperativa Central de Fertilizantes - Cooperfértil 

Informativo Cooperfértil - Agosto 2015 

No período de 23 a 26 de Junho de 2015, participamos 
do 11º Agronegócios Copercana, evento realiza-
do no "Centro de Eventos Copercana" , em Sertãozinho. 
O Agronegócios Copercana 2015 mais uma vez supe-
rou as expectativas diante de um cenário adverso; a fei-
ra, voltada exclusivamente para cooperados do sistema 
Copercana, Canaoeste e Sicoob Cocred, movimentou 
nesta 11ª edição cerca de 6% mais que a edição anteri-
or, chegando a R$ 160 milhões, segundo informações 

divulgadas pela organização. 
Além da Cooperfértil, participaram também outros 76 expositores que tiveram oportunidade de apresentar seus 

produtos, serviços, equipamentos, máquinas e tecnologias voltadas a produção de 
cana e outras culturas como amendoim, milho e soja. 
O principal objetivo da feira é oferecer aos produtores cooperados, os principais 
insumos agrícolas: Fertilizantes, Defensivos e Corretivos, com preços competitivos 
e ofertando crédito com condições vantajosas de pagamento. 
Durante os 04 dias da feira, tivemos oportunidade de receber em nos-
so estande fornecedores e cooperados, interessados em conhecer e buscar infor-
mações de nossa linha de fertilizantes (convencional e Kimcoat), onde distribuímos 
amostras de fertilizantes com folders técnicos da Cooperfértil. 

Franco Viana (Copercana), Ithiel (Cooperfértil) e 
Cooperados de Descalvado (SP) 

Irineu e Ithiel (Cooperfértil) e Rogério (Diretor 
de Compras - Usina Alta Mogiana) 

Irineu (Cooperfértil), Antônio Eduardo Tonielo (Presidente 
Copercana) e Fernando Degobbi (Diretor Mkt Coopercitrus) 

Pedro Esrael Bighetti (Diretor Copercana), Irineu (Cooperfértil) 
e Antônio Eduardo Tonielo (Presidente Copercana) 

Amostra de produtos e folders Cooperfértil 

Irineu (Cooperfértil) e Mário Augusto Ricci 
(Agro Hemar Ltda) 



Informativo Cooperfértil 

A cana-de-açúcar é uma biomassa que pode ser transformada quase que totalmente em ener-
gia elétrica aproveitável através de processos industriais, que na sua maioria, já são domina-
dos e conhecidos e apresentam alto índice de aproveitamento dos subprodutos e com relativo 
baixo impacto ambiental. Entre abril e novembro – exatamente o período com poucas chuvas – 
é quando geralmente as usinas estão moendo a cana para produzir açúcar e etanol e, conse-
quentemente, podendo gerar energia elétrica através da queima do bagaço e da palha. Este 
recurso poderia ser melhor aproveitado, poupando água das represas, no período crítico de 
estiagem, evitando o risco de racionamento de energia. 

O Brasil tem condições de produzir um volume considerável de eletricidade por meio da biomassa. Se todas as quase 350 
usinas utilizassem o bagaço da cana para gerar energia, juntas poderiam gerar 15.300 megawatts (MW), o equivalente a mais 
do que gera a potência instalada da Usina de Itaipu. Porém, a realidade hoje é bem diferente, esse tipo de energia equivale a 
apenas 5% do total que é consumido no país. 
Segundo a UNICA - União da Indústria de Cana-de-açúcar, só em São Paulo a representatividade da bioeletricidade ofertada 
à rede elétrica pelas usinas paulistas poderia chegar a quase 50%, se houvesse uma política de incentivo para investimentos 
nessa fonte. Se isto ocorresse, a oferta para a rede seria quatro vezes superior à realizada na safra passada e tudo isto com 
uma biomassa já existente nos canaviais, apenas promovendo a reforma das usinas e o aproveitamento parcial da palha na 
geração. 
A palha da cana ainda é pouco aproveitada para fins industriais ou energéticos, sendo que em sua maioria não são recolhidas 
e seu principal destino é a queima no próprio campo. Estudos já realizados indicam que aproximadamente 50% da palha ge-
rada poderão ser retiradas do campo, com ganhos para a área agrícola e meio ambiente. Algumas usinas já estão aproveita-
mento a palha como fonte de energia, o que resultará em significativos ganhos energéticos para o setor. 
No processo industrial da cana-de-açúcar, uma tonelada da matéria-prima moída gera em média 240 Kg de bagaço e 170 Kg 
de palhas e pontas. Esta biomassa é a grande responsável pela produção de energia limpa, uma vez que com a queima da 
mesma pode-se garantir a autossuficiência energética das unidades de produção, assim como uma relevante parcela de ener-
gia transferida e consumida nos lares brasileiros (5% da energia do Estado de São Paulo). 
Com a queima do bagaço e da palha, substratos da cana-de-açúcar com enorme poder calorífico, é produzido o vapor que é 
transformado em energia térmica, mecânica e elétrica, chamada bioeletricidade devido a sua matéria prima ser produtos orgâ-
nicos. Essa eletricidade é utilizada para abastecer a própria usina e seu excedente é vendido ao sistema elétrico brasileiro. 
O Brasil está em um momento de necessidade de diversificar sua matriz energética, hoje concentrada nas hidrelétricas que 
respondem por 76% de nossa geração. O potencial de crescimento desta fonte de energia é promissor, pois produzimos a 
bioenergia quando e onde precisa-
mos, porém se faz necessário in-
vestir na modernização de equipa-
mentos; cerca de 2/3 das usinas 
produtoras de etanol no país ainda 
não geram energia suficiente para 
lançar no grid elétrico brasileiro. As 
Usinas de álcool que estão comerci-
alizando energia elétrica estão aufe-
rindo uma receita adicional significa-
tiva, importante fonte de renda nes-
se momento de crise do setor.  
Com potencial para ser a segunda 
maior fonte de eletricidade do país, 
atrás somente da energia hidrelétri-
ca, a bioenergia enfrenta diversas 
barreiras pela falta de uma política 
nacional de desenvolvimento de 
longo prazo, mas se caracteriza co-
mo uma solução viável e sustentá-
vel para o atendimento das necessi-
dades da população e, também, à 
redução da utilização de usinas tér-
micas movidas a combustível fóssil. 

A Cana-de-açúcar como fonte de energia elétrica 

Informações complementares: 

•  Produção Industrial: 01 ton de cana produz 27 litros Etanol + 70 Kg de açúcar; 

•  Bagaço gerado após moagem: 01 ton de cana gera em média 240 Kg bagaço, com umidade de 50% transferida às caldei-
ras; 
•  Palha e pontas geradas no campo após corte: 12 a 14 ton por hectare, onde 50% do total são recolhidas após 07 dias do 
corte, com umidade em torno de 17%; 
•  A palha tem o dobro do poder calorífico do bagaço; 

•  A queima de 01 ton de bagaço gera em média 01 Mw e exporta 31 Kw; 

•  Considerando uma produtividade média de 01 hectare de cana = 80 toneladas, teremos a produção: 2.160 litros de Etanol, 
5.600 Kg de açúcar, 32,8 Mw de energia (19,2 Mw provenientes do bagaço e 13,6 Mw da palha). 


