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A família Cooperfértil está há 357    

dias sem acidentes de trabalho. 

Vamos bater nosso recorde anterior 

que era de 947 dias. 

Encarte Especial 

• 12º Agronegócios Copercana 
 A Cooperfértil participou do 12º Agronegócios Copercana  no período de 21 a 24 de Junho de 2016, evento 

realizado pelo terceiro ano consecutivo no "Centro de Eventos Copercana", em Sertãozinho. 
 
• Olimpíadas Rio 2016 
 Acontecerão no mês de agosto de 2016 na cidade do Rio de Janeiro (Brasil), os XXXI Jogos Olímpicos de Ve-

rão. A abertura será realizada no dia 5 de agosto. 

• Confira algumas dicas para economizar com transporte 

• Dia dos Pais 

• O poder transformador da empatia nas relações humanas 

• Aniversariantes do mês de Agosto 

• Brasil deixa de reciclar metade das garrafas PET                  

jogadas no lixo 

• Fábrica em foco 

• Aquecimento global avança a passos rápidos 

• Não comprometa o seu orçamento 
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Momento Saúde 
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Curiosidades 

• Você sabe o que é a L.E.R? 

•  Frases Interessantes 

•  Santos de Devoção 

•  Fique por Dentro 

•  Informativo Online 
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• Vôlei - Chame os amigos e monte um time! 

• Hora do Café • Cardápio do mês de Agosto 
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Santos de Devoção 

03/08 - Santa Lídia - Tintureiros 
04/08 - São João Maria Batista Vianney - Padres 
06/08 - São Domingos de Gusmão - Astrônomos 
10/08 - São Lourenço - Cozinheiros 
11/08 - Santa Clara de Assis - Televisão 
13/08 - Santo 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 
“As melhores e mais belas coisas do mundo não 

podem ser vistas ou tocadas. Elas devem ser 
sentidas com o coração.” 

(Helen Keller) 

“É melhor arrepender-se por ter feito alguma   
coisa do que por não ter feito nada.” 

(Autor Desconhecido) 

“Melhor lutar por algo, do que viver para nada.” 
(Winston Churchill) 

“Não tenha medo da mudança. Coisas boas se 
vão para que outras melhores possam vir.“ 

(Autor Desconhecido) 

“O melhor aprendizado é se pensar que o valor 
das coisas não está no tempo que duram mas na 

intensidade com que acontecem.” 
(Fernando Pessoa) 

“Nada melhor do que derrubar com um sorriso, 
quem um dia te machucou com uma lágrima.”  

(Autor Desconhecido) 

“Cada segundo é tempo para mudar tudo para 
sempre.” 

(Charles Chaplin) 

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

Curiosidades Informativo Online 

Brasil deixa de reciclar metade das garrafas PET jogadas no lixo 
 
 
 
 
 

 
www.cooperfertil.com.br 

O quilo do plástico prensado é vendido por até R$ 1,55 prin-
cipalmente para as indústrias automobilística e têxtil, maio-
res consumidoras do PET reciclado no país. O trabalho dos 
catadores evitou que 274 mil toneladas de PET fossem des-
pejadas em aterros no ano passado. 
Essa quantidade corresponde a cerca de 51% de todo o 
PET que foi descartado no Brasil. Os 49% restantes viraram lixo, uma quantidade 
que precisaria ser transportada em aproximadamente 40 mil caminhões. 
Considerado a embalagem ideal para a indústria de bebidas no mundo, o PET faz 
parte do mar de plástico que está tomando conta dos oceanos. A estimativa é que 
esse resíduo ultrapasse a quantidade de peixes nas águas marinhas até 2050. 
O plástico é um material durável, que não se degrada facilmente no ambiente, e que 
é usado para produtos descartáveis. Diante desse cenário, diminuir o consumo é 
mais urgente do que aumentar as alternativas de reuso. A reciclagem do PET não é 
100% eficaz, ou seja, o nível de qualidade não é o mesmo ao fim do processo, como 
ocorre com vidro e metal. 

Não comprometa o seu orçamento 

Fábrica em foco 

“A temperatura média global em terra e na superfície do 
mar quebrou todos os recordes de calor registrados desde 
1880”, revelou o relatório mensal da entidade. A tempera-
tura média combinada da superfície terrestre 
e oceânica ficou 0.9 grau Celsius acima da média de 15.5 
graus no século 20. Se 2014 já havia sido extraordinaria-
mente quente, 2015 foi pior. 2016, porém, promete quebrar 
todos os recordes de calor médio global. Apesar da cele-
brada convenção da ONU sobre a mudança do clima, realizada em dezembro de 
2015, até agora somente 19 países ratificaram o Acordo de Paris, que rege medidas 
de redução de emissão de dióxido de carbono a partir de 2020. Para entrar em vi-
gor, o Acordo, assinado por 175 países, precisa ser ratificado pelos governos de 
pelo menos 55 países, que juntos produzem 55% dos gases de efeito estufa. No dia 
21 de setembro, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-Moon, organizará, em paralelo à 
Assembleia Geral, uma reunião para pressionar os países que ainda não ratificaram 
o acordo. O Acordo de Paris sugere um teto para o aquecimento global, que não 
passe de 2 graus Celsius acima da temperatura média do globo terrestre antes da 
era Industrial.  

Realizamos no mês de Julho o monitoramento dos eflu-
entes gasosos da Chaminé do Lavador de Gases, refe-
rente a planta da Granulação. 
Foram realizadas amostragens e medições para determi-
nar a concentração e taxa de emissão de MP (material 
particulado) nos efluentes ga-

sosos. As coletas e análises são baseadas nas Normas 
ABNT e CETESB.  
As medições foram realizadas pela empresa Qualiy Ambi-
ental, empresa cadastrada na CETESB, e será fornecido 
Relatório de Análise e Conformidade  com as normas 
estabelecidas pela CETESB. 

Aquecimento global avança a passos rápidos 

1. Faça uma lista daquilo que quer: Isso ajuda a 
manter o foco, mas antes de qualquer compra, pergun-
te-se: “Eu realmente preciso disso?” 
2. Defina um orçamento: Reserve previamente um 
valor para gastar com itens de desejo. Leve em conta 
gastos como IPVA, IPTU, material escolar, parcelas 
prévias etc. 

3. Use dinheiro vivo: Com cheque ou cartão de crédito fica mais fácil perder a no-
ção dos gastos. Aproveite o pagamento à vista para negociar mais descontos.  
4. Guarde as notas: Guarde todos os cupons fiscais e, no final do dia, anote tudo o 
que gastou. É o melhor jeito de conhecer suas despesas variáveis. 
5. Priorize as dívidas: Gastar dinheiro antes de quitar dívidas antigas pode gerar 
uma bola de neve.  
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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 

"A empatia é a arte de se colocar no lugar do outro por meio da imaginação, compreendendo seus sentimentos 
e perspectivas e usando essa compreensão para guiar as próprias ações.". 
O uso de nosso eu empático pode também estar intrinsecamente ligado à resolução de questões do nosso dia 
a dia. Ao tentar se colocar no lugar do outro no ambiente de trabalho, temos muito a ganhar expandindo nossa 
capacidade de compreensão dos problemas que nos rodeiam.  
A habilidade de aceitar e conviver bem com a diversidade nos torna mais tolerantes. Outro aspecto muito im-

portante que a empatia contribui é para a liderança.  
Precisamos reconhecer a empatia como uma força capaz de promover mudanças nos diversos meios onde atuemos. Podemos fa-
zer esse exercício diariamente, em nossa família e em nosso ambiente de trabalho, melhorando nossas relações interpessoais.  
Fazer esforço consciente para se colocar no lugar de outra pessoa - inclusive no de nossos inimigos - para rasgar rótulos, reconhe-
cer sua humanidade, individualidade e perspectivas: eis um dos grandes diferenciais daqueles que se esforçam para se destacarem 
em liderança. 

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

Confira algumas dicas para economizar com transporte 

Dia 06 - Jose das Graças 

Com a crise e o aumento do desemprego, cada vez mais pessoas precisam cortar gastos. Se tiver carro próprio, já parou para pen-
sar que ele é dos grandes vilões do orçamento doméstico? 
Foi realizado uma simulação para mostrar quanto custa para manter um carro quitado de R$ 35 mil. Lembre-se de que, quanto mai-
or o valor do carro, maior fica o gasto. Veja os cálculos: 

 IPVA: R$ 1.400 por ano   Multas: R$ 500 por ano 
 Seguro: R$ 3.500 por ano  Gasolina: R$ 4.800 por ano 
 Licenciamento: R$ 150 por ano  Estacionamento: R$ 3.600 por ano 
 Manutenção: R$ 800 por ano  Pedágio: R$ 1.200 por ano 
             Total de gastos: R$ 15.950 por ano ou R$ 1.329,16 por mês 

Se a família tiver renda de R$ 5.000 líquidos, esse gasto representaria 27% da receita. Isso se o carro for quitado. Se a esse custo 
somar-se uma parcela de financiamento de R$ 700 por mês, por exemplo, esse número ultrapassa R$ 2.000 ao mês, ou 40% da 
renda. Mas, se a família quiser manter o carro mesmo assim, há alternativas para gastar menos com transporte. As dicas abaixo 
são de Fábio Barbalho, planejador financeiro da consultoria Ponto C; Leandro Mattera, consultor automotivo pessoal; e Thiago Alva-
rez, presidente do GuiaBolso: 

1. Faça manutenção 
2. Opte por carros menores 
3. Compartilhe o carro 
4. Pegue carona 
5. Vá de táxi ou Uber 
6. Use transporte público em pequenos trajetos 
7. Vá a pé ou de bicicleta 

Dia dos Pais (14 de Agosto) 

Dia 15 - Aparecido João Locatti  Dia 19 - Gueida Gabriela Alves  Dia 18 - João Paulo de Freitas  

O Dia dos Pais é comemorado no segundo domingo de agosto no Brasil. Em 2016, a data será celebrada 
em 14 de agosto. Nesta data, os filhos homenageiam e agradecem aos seus pais toda a companhia, su-
porte e carinho recebido ao longo de suas vidas. 
Normalmente, neste dia, com presentes, mensagens, beijos e abraços, os filhos e filhas presenteiam 
seus pais, demonstrando todo o amor que sentem por eles. 
Há relatos de que o Dia dos Pais surgiu na Babilônia, há mais de 4 mil anos, quando um jovem chamado 
Elmesu fez um cartão de argila para o seu pai, desejando-lhe sorte, saúde e longa vida. 
Em registros mais recentes, no ano de 1909, nos Estados Unidos, Sonora Louise Smart Dodd resolveu criar o Dia dos Pais por cau-
sa da admiração que sentia pelo seu pai, William Jackson Smart. Para isso, foi escolhido o dia de seu aniversário: 19 de junho. 
Segundo alguns registros históricos, foi o publicitário Sylvio Bhering que, em 1953, propôs que fosse celebrado o primeiro Dia dos 
Pais no Brasil. Para que pudesse ser comemorada sempre aos fins de semana (quando supostamente os pais estão de folga e po-
dem aproveitar o dia com os seus filhos), a data foi modificada para ser celebrada anualmente no segundo domingo do mês de 
agosto.  

O poder transformador da empatia nas relações humanas 
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Hora do Café! 

Momento Saúde 

Cardápio de Agosto 

Vôlei - Chame os amigos e monte um time! Você sabe o que é a L.E.R? 

Um dos esportes mais praticados no mun-
do, o vôlei promove um gasto de até 400 
calorias por hora. Na modalidade dupla de 
praia, este gasto pode ser quase o dobro! 
A prática tonifica os músculos, trabalha a 
resistência e aumenta a capacidade cardi-
orrespiratória. 
Além disso, uma visita regular às quadras alivia o estresse, cria 
disciplina e, por ser um jogo coletivo, ajuda a fazer novos amigos. 
Pessoas mais idosas ou acima do peso devem consultar um médi-
co antes de começar, pois os movimentos exigem muito das articu-
lações. 
Animou? Chame os amigos e monte um time! 
Multiplique sua saúde e sua diversão.  

Lesão por Esforço Repetitivo é uma 
síndrome constituída por um grupo de 
doenças que afeta principalmente mem-
bros superiores, e sobrecarrega o siste-
ma musculoesquelético. 
É causada por movimentos repetitivos, 
contínuos ou que exijam muita força na sua execução. 
Sintomas incluem dor nos membros superiores e nos dedos, difi-
culdade para movimentá-los, formigamento, fadiga muscular, 
redução na amplitude do movimento e inflamação. O tratamento 
inclui repouso e medicamentos, mas pode envolver fisioterapia e 
até cirurgias. 
Em atividade que você pratique por muito tempo, evite arquear 
as costas, punhos dobrados ou ficar muito tempo na mesma  
posição. A cada hora, levante-se e faça alongamentos.  

Dois bebuns. Um diz para o outro:  
- Você está com aspecto horrível! Você está doente? 
- Sim, estive no médico e ele diagnosticou deslocamento de 
órgão. 
- Deslocamento de Órgão? Nunca escutei falar, o que é isso? 
- Ele disse que o meu fígado foi pro saco. 

Doença séria 

O bêbado chega no Mc Donalds e pede: 
- Me vê aí um sanduíche de mortadela! 
- Não temos, meu senhor - responde o atendente, todo educado, 
de olho no prêmio de funcionário exemplar do mês. - Só temos o 
que está ali naquela placa. 
- Então, me dá um daquele ali ó! 
Sem conseguir adivinhar as intenções do bêbado, o atendente 
aconselha: 
- Por favor, senhor, peça pelo número! 
- Pelo número?! Então, me dá uma 51. 

O bêbado e o lanche 

Manuel nos EUA 

O sujeito não acreditava em cartomante, mas de tanto sua mu-
lher insistir ele acaba concordando e vai fazer uma consulta. 
Chegando lá, a cartomante bota as cartas na mesa e diz: 
- Vejo que o senhor tem um filho. 
E o camarada: 
- A senhora está enganada! Eu tenho cinco filhos! 
E a cartomante: 
- Isso é o que o senhor pensa...  

Na Cartomante 

Manuel viajou para o EUA, e quando voltou Joaquim perguntou: 
- Manuel as pessoas são inteligentes lá nos Estados Unidos? 
Manuel respondeu: 
- São sim, crianças pequenas já sabem falar inglês.  



 

12º Agronegócios COPERCANA  

 
Cooperativa Central de Fertilizantes - Cooperfértil 

Informativo Cooperfértil - Agosto 2016 

A Cooperfértil participou do 12º Agronegócios Copercana  no período de 21 a 24 de 
Junho de 2016, evento realizado pelo terceiro ano consecutivo no "Centro de Even-
tos Copercana", em Sertãozinho. 
Esse evento direcionado aos cooperados do sistema Copercana, Canaoeste e Sico-
ob Cocred, acontece sempre no final do primeiro semestre, em Junho, porque é o 
período considerado propício para que os cooperados decidam e invistam em suas 
plantações; nessa feira, os produtores tiveram a oportunidade de adquirir máquinas e 
equipamentos agrícolas, fertilizantes, corretivos e agroquímicos com preços competi-
tivos e com prazos compatíveis com suas atividades. 

A Feira movimentou na edição passada R$160 milhões (volume vendas 6% maior do que 2014), e de acordo com 
informações divulgadas pela organização, o  Agronegócios Copercana 2016  superou mais uma vez as expectati-
vas em relação ao volume de vendas, demonstrando a confiança do produtor para a próxima safra devido aos 
bons preços de mercado de seus produtos agrícolas. 
Além da Cooperfértil, participaram também outros 80 expositores que tiveram oportunidade de apresentar aos 
5.000 visitantes esperados na feira, seus produtos, serviços, equipamentos, máquinas e tecnologias voltadas a 
produção de cana e outras culturas como amendoim, milho e soja. 
Durante os 04 dias do evento, tivemos oportunidade de receber em nosso estande cooperados e produtores, inte-
ressados em conhecer e buscar informações de nossa linha de fertilizantes (convencional e Kimco-
at), oportunidade em que distribuímos amostras de fertilizantes e folders técnicos da Cooperfértil. 

Ithiel, Antônio Tonielo (Presidente da Copercana), Arnal-
do Jardim (Secretário da Agricultura e Abastecimento 

do Estado de São Paulo), Irineu e Bruno (agrônomo). 

Ithiel e André (vendedor Copercana). Estande Cooperfértil 2016. 

Ithiel, Alberto (Terrena) e Irineu. 

Amostra de produtos e folders Cooperfértil. 

Irineu, Frederico (Gerente Comercial Copercana), 
Ithiel. 

Imagens externas da 12ª Agronegócios 
Copercana Imagens externas da 12ª Agronegócios 

Copercana Imagens externas da 12ª Agronegócios 
Copercana 



Informativo Cooperfértil 

Acontecerão no mês de agosto de 2016 na cidade do Rio de Janeiro (Brasil), os XXXI Jogos Olímpicos 
de Verão. A abertura será realizada no dia 5 de agosto. A cerimônia de encerramento ocorrerá no dia 
21 de agosto. O lema dos jogos será "Viva sua paixão". As duas cerimônias acontecerão no Estádio do 
Maracanã. 

O estádio do Maracanã foi totalmente reformado e modernizado. Sua capacidade atual é de 82.000 
espectadores. As cerimônias de abertura e encerramento serão vistas pela televisão por, aproximada-
mente, 4,5 bilhões de pessoas no mundo todo (estimativa). A expectativa é de que participem, nas 
Olimpíadas 2016, cerca de 10.500 atletas de 206 nações. 

Modalidades 
Ao todo serão disputadas 28 modalidades olímpicas, dentre elas estão Futebol, Tênis de Mesa, Nata-
ção, Ginástica Artística, Boxe, Atletismo e muitos outros. Para as Olimpíadas do Rio 2016 foram acres-
centadas duas novas modalidades, que são Golfe e Rúgbi. 

Mascotes 
As Olimpíadas do Rio 2016 contará com dois animados mascotes. Representando a fauna e a flora, eles são: 
Vinícius (representa os animais do Brasil) e Tom (representa as plantas do Brasil). Os nomes são justas home-
nagens a dois grandes compositores da música popular brasileira: Vinícius de Moraes e Tom Jobim.  

Locais de Competição 
As provas ocorrerão em 32 locais de competição em quatro regiões (zonas) da cidade do Rio de Janeiro: 

Zona Barra 
Basquetebol, handebol, judô, lutas, taekwondo, hóquei sobre a grama, tênis, ciclismo de pista, polo aquático, saltos ornamen-
tais, nado sincronizado, natação, ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica de trampolim, badminton, halterofilismo, tênis 
de mesa, boxe e golfe. 

Zona Deodoro  
Hipismo, tiro esportivo, pentatlo moderno, esgrima, BMX, canoagem slalom e mountain bike. 

Zona Maracanã 
Cerimônias de abertura e encerramento, finais do futebol, competições de atletismo, sede da maratona aquática, do voleibol 
de praia e do triatlo, voleibol, tiro com arco, chegada da maratona e Rúgbi. 

Zona Copacabana  
Canoagem velocidade e remo, maratona aquática, voleibol de praia, triatlo, vela, ciclismo de estrada e marcha atlética. 

Vila Olímpica 
Quando as centenas de delegações desembarcarem no Rio de Janeiro em 2016, com 
seus milhares de atletas e demais profissionais envolvidos nos Jogos, o primeiro desti-
no será a Barra da Tijuca. A região foi escolhida para receber a Vila Olímpica e Para-
límpica, casa dos atletas durante as competições. É lá que os esportistas passarão 
parte do tempo quando não estiverem em suas provas ou treinos.  
A Vila foi entregue ao Comitê Rio 2016 em 15 de junho de 2016 e tem capacidade pa-
ra receber 17.950 atletas e integrantes de equipe técnica durante os Jogos, em 3604 
apartamentos. São 31 edifícios, e todos eles têm unidades adaptadas para pessoas 
com deficiência ou pouca mobilidade. As portas são mais largas, os chuveiros são 
mais altos, os corredores mais amplos e os elevadores têm espaço para duas cadeiras de rodas ao mesmo tempo. 

Complementos 
- Em 14/06/16, foram apresentadas as medalhas que serão distribuídas aos atletas nos Jogos Olímpicos de 2016. A novidade 
é que elas são sustentáveis. As medalhas de ouro são totalmente livres de mercúrio. Já as medalhas de prata e bronze pos-
suem, em sua composição metálica, 30% de material de origem reciclável. 
- Em 2020, as Olimpíadas ocorrerão na cidade do Tóquio (capital do Japão). 
- Acesse mais informações sobre as Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016 no site oficial do evento: Rio 2016. 
- A tocha olímpica foi acessa em 21 de abril de 2016, na cidade de Olímpia (Grécia). A pira olímpica será acessa em 5 de 
agosto de 2016, no Estádio do Maracanã (Rio de Janeiro). A tocha olímpica chegou ao Brasil no dia 3 de maio. Em nosso pa-
ís, está sendo conduzida por 12 mil pessoas, passando por mais de trezentas cidades. 
- Nos Jogos Olímpicos do Rio de 2016, farão a cobertura jornalística cerca de seis mil profissionais de imprensa e vinte mil de 
televisão.  
- Serão disputadas 306 provas com medalhas. Serão 161 provas masculinas, 136 femininas e 9 mistas.  
- Antes do início dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, estão sendo realizados 39 eventos-teste. Estes tem como objetivo 
principal identificar possíveis falhas ou possibilidades de melhorias.  
- Outro número que impressiona neste evento é o número de ingressos colocados a disposição: 7,5 milhões.  
- Cerca de 45 mil voluntários participarão da organização das Olimpíadas de 2016.  
- Haverá pela primeira vez, no Brasil, um álbum de figurinhas dos Jogos Olímpicos. A empresa Panini deverá dar destaque 
para os atletas olímpicos brasileiros que participarão das Olimpíadas de 2016. 

Olimpíadas Rio 2016 


