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A família Cooperfértil esta há 634 

dias sem acidentes de trabalho, 

mais do que nunca, precisamos 

trabalhar juntos para manter e 

aumentar esse Recorde. 

Momento Saúde 

• Corrupção e Carreira 

• Aniversariantes do mês de Outubro 

                                                                           

• Excesso de Vitaminas Existe? 

• Laranja aumenta imunidade. 
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• O que é impacto ambiental ? 

• Efeitos do alcoolismo na vida profissional 

• Fique por Dentro 
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Curiosidades 

Cooperfértil Informa 
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• Santos de Devoção do mês de Outubro ! 

Eleições Banco de Horas 2014 
No dia 15/09 realizamos assembleia para renovação do banco de ho-

ras, que contou com a participação da maioria de nossos colaborado-

res. 

Eleições da CIPA 2014 

Foi realizada no dia 22/09 às 11:30 no refeitório, a eleição para esco-

lha dos novos representantes da CIPA. 

• Campanha Zero Acidente 

“Verifique quais foram os ganhadores do 

mês de Outubro/14” 
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• Feriados do mês de Outubro ! 

• Horário de Verão 2014/2015 
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O que é impacto ambiental? 

Campanha Zero Acidente 

Impacto ambiental é a alteração no meio ambiente por 
determinada ação ou atividade. Atualmente o planeta 
Terra enfrenta fortes sinais de transição, o homem está 
revendo seus conceitos sobre natureza. Um dos fatores 
mais preocupantes é o que diz respeito aos recursos 
hídricos. Problemas como a escassez e o uso indiscrimi-
nado da água estão sendo considerados como as ques-
tões mais graves do século XXI. Nesse contexto temos a 
poluição que é qualquer alteração físico-química ou bio-
lógica que venha a desequilibrar um ecossistema. Como 
já era previsto, os principais poluentes têm origem na 
atividade humana. Então é hora de cada um fazer sua parte. Como? Reciclando materiais, 
consumindo energia e água de forma racional, eliminando focos de poluição... 

Santos de Devoção 

01/10- Santa Therezinha de Lisieux - Aviadores 

04/10- São Francisco de Assis - Ecologistas 

05/10- São Benedito - Negros 

11/10- São James Grissinger- Pintores 

12/10- Nossa Senhora Aparecida - Brasil 

16/10- Santa Edwirges - Dívida e falências 

16/10- São Geraldo Majela- Grávidas 

18/10- São Lucas Apóstolo - Artesãos  

18/10- São Lucas - Cirurgiões 

20/10- São Pedro Alcântara - Brasil 

21/10- Santa Úrsula - Professoras 

23/10- São João de Capistrano - Capelães Mili-
tares 

24/10- Santo Antônio Maria-Claret - Livreiros 

25/10- São Crispiniano - Sapateiros 

28/10- São Judas Tadeu - Causas Perdidas 

Frases Interessantes 

“Por mais longa que seja a caminhada, estou 
sempre pronto a dar o primeiro passo e dis-

posto a vencê-la. “ 
(Antônio Ermírio de Morais) 

 
"Quando o poder do amor superar o amor 

pelo poder, o mundo conhecerá a paz." 
(Jimi Hendrix) 

 

“O único lugar onde o sucesso vem antes do 
trabalho é no dicionário.” 

(Albert Einstein) 

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

Feriados 

  Nova Conquista. No ultimo dia 08 de setembro, foi realizado no refeitório com a presença 
dos funcionários o oitavo sorteio de 2014  referente a campanha de Acidente Zero . Após 
conseguirmos a marca HISTÓRICA de 612 dias sem acidentes de trabalho.  

Nesta  data  a Cooperfértil realizou dois sorteios e cada um levou o premio de meio salário 
mínimo  (R$ 362,00) , parabéns para o ROBERT JUNIOR MACEDO ALVES e ao FRANCIS-
CO GERLANO DE OLIVEIRA      

  Ultrapassamos nossa marca anterior que era de 611 dias sem acidentes e sem afastamen-
tos . Vamos juntos, todos os dias realizar a manutenção desse RECORDE  

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

                 
Angústia, ansiedade e depressão são alguns dos sentimentos desencadea-
dos nos trabalhadores que mergulham no vício do alcoolismo. O alcoolismo 
no trabalho é um dos principais fatores de baixo rendimento, acidente de 
trabalho e o causador de doenças mentais e físicas. Além do transtorno pro-
fissional, o álcool faz com que os trabalhadores enfrentem a perda da identi-

dade social e, consequentemente, o respeito da família e da sociedade. O Ministério da Saú-
de divulgou recentemente em seu site, que o alcoolismo é o terceiro maior motivo pelo qual 
os trabalhadores se afastam do trabalho. O primeiro passo para o tratamento tem que partir 
do próprio dependente, pois sua vontade para se recuperar é que lhe dará forças para persis-
tir no tratamento. 

Efeitos do alcoolismo na vida profissional 

Eleições CIPA 2014 

A Cooperativa Central de Fertilizantes - Cooperfértil realizou no último dia 22/09 as 11:30 
horas a eleição para escolha dos representantes dos Empregados para o período 
2014/2015 da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.  

Estavam aptos a votar nesse dia 58 colaboradores e dentre os candidatos foram eleitos:  

• Titulares dos empregados:                                                                 

Giselle Adriana Pinto – 22 votos 

Raimundo D. da Silva – 11votos  

Padroeira do Brasil: 12/10 

Homenagem a Nossa Senhora Aparecida, 
considerada a padroeira do Brasil para os 
católicos. A data é feriado nacional desde 
1980, quando o Papa João Paulo II consa-
grou a Basílica de Nossa Senhora Apareci-
da, na cidade de Aparecida do Norte (SP), 
onde está depositada a imagem da santa. 
Também é comemorado o Dia das Crianças. 

1º SORTEIO 2º SORTEIO 

• Suplentes dos empregados: 

José Ap. Pereira Silva – 08 votos 

Sandre Reginaldo Gerke – 08  votos 

Horário Brasileiro de Verão 2014/2015  
    O Horário de verão terá inicio à zero hora do dia 19/10/2014 até zero hora do dia 
22/02/2015.  
    Durante a primavera e o verão, em grande parte do Brasil, os 
dias são mais longos do que as noites, ou seja, o sol surge mais 
cedo (alvorecer) e põe-se mais tarde (entardecer). Para aprovei-
tar melhor a luz natural, foi instituído o adiantamento do relógio 
em uma hora em relação do horário legal. 
    As vantagens consistem na redução do consumo de energia 
elétrica, e o melhor aproveitamento da luz do sol, seja para o lazer ou para atividades co-
merciais. Também ganhamos com os benefícios ecológicos e a preservação do meio ambi-
ente. 
    O Horário de Verão no Brasil é aplicado por decreto nas regiões Sul, Sudeste e Centro-
Oeste, portanto, nos seguintes estados: DF (Distrito Federal), ES (Espírito Santo), GO 
(Goiás), MG (Minas Gerais), MT (Mato Grosso), MS (Mato Grosso do Sul), PR (Paraná), RJ 
(Rio de Janeiro), RS (Rio Grande do Sul), SC (Santa Catarina) e SP (São Paulo). 



 3 

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 

Como já está definido em nosso acordo coletivo no mês de Setembro de cada ano é realizada a eleição para renovação de nosso banco 
de horas. Esse modelo de compensação de horas trabalhadas é de suma importância para uma empresa com as características da 
Cooperfértil, pois temos sazonalidade ou seja temos o período de Safra e de Entressafra. Sem prejuízos aos nossos colaboradores pois os 
mesmos terão suas horas compensadas na entressafra sem a necessidade de demissões neste período de menos trabalho principalmente 
no operacional. 

Fica dessa forma resguardado o bom atendimento as nossas cooperativas associadas, bem como ficam resguar-
dados os empregos de nossos funcionários durante a entressafra. O controle desse Banco de horas é feito individual-
mente, sendo fornecido um extrato mensal a cada colaborador que deverá negociar previamente com seu superior 
imediato a ocasião que irá usufruir do mesmo.  

A eleição é dirigida e acompanhada por profissionais que representam nosso Sindicato - SINTRACOOP e 
posteriormente homologada junto ao Ministério do Trabalho. 

Tivemos nossa eleição no último dia 15/09/2014 onde estavam aptos a votar 53 Colaboradores sendo o 
resultado final de: 

48 votos SIM, a favor da renovação do Banco de horas. 

05 votos NÃO, contra a renovação do Banco de horas.  

Portanto com 90% de adesão fica renovado nosso Banco de Horas para o Período de Set/14 a Set/15. 

Eleições Banco de Horas 2014 

Dia 19 - Donizete  

Dia 20 - Juarez Dia 29 - Joaquim Ribeiro 

Dia 06 - Erisvaldo Dia 14 - Samuel Dia 14 - Alex 

Dia 28 - Vanderlei Costa 

Dia 05 - Irineu Salioni 

Dia 25 - Zezinho Dia 26 - Priscila  

Em um país que promove sistematicamente a corrupção como forma de obter renda, ser ético é escalar uma montanha sem topo. É desa-
nimador ver o quanto nossa cultura valoriza aqueles que não seguem as regras do jogo. De quem consegue furar a fila no banco até aqueles 
que conseguem criar um esquema na Petrobras, muitos, tacitamente, os admiram.  

De certo modo, a corrupção é um meio de obter conquistas de curto prazo e comprometer a profissão no longo prazo. Pode ser na política 
ou dentro de uma empresa. Ser antiético é fomentar a morte da própria carreira.  

Uma das causas para essa situação é que muitos ainda consideram normal a existência de benefícios e privilégios para alguns, especial-
mente aqueles que estão no governo, em detrimento de todos.  

Nossa cultura possui um elevado índice de distância do poder (IDP). Ele mostra o grau em que os membros menos poderosos de uma 
sociedade aceitam e esperam que o poder seja distribuído de forma desigual. Reflete como ela trabalha com as desigualdades entre as pes-
soas. Nas sociedades com elevado IDP, ocorre a aceitação de uma ordem hierárquica na qual todo mundo tem um lugar e que não necessita 
de maiores justificativas. Ou seja, é como se os indivíduos que estão no governo pudessem fazer o que quisessem. Não precisamos perpetu-
ar uma característica cultural como essa. Também nas empresas, executivos, diretores e, principalmente, acionistas, devem ser implacáveis 
na depuração da corrupção em suas organizações. Não são apenas em algumas empresas que possuem contratos com governos que ve-
mos fraudes.  

Há profissionais que, mesmo no relacionamento entre companhias, insistem em obter vantagens indevidas com os fornecedores. Principal-
mente indivíduos acima de qualquer suspeita, como é o caso de diretores, que deveriam combater a fraude, em vez de participar dela. É ób-
vio que ela causa danos no mercado de fornecedores, compromete a concorrência e tira dinheiro de acionistas – daqueles que não partici-
pam da falcatrua, é claro.  

O primeiro ponto para o combate à corrupção é falar sobre ela. Nesse aspecto, estamos muito melhor que no passado. Temos de identifi-
car aqueles que dela fazem parte e nos afastar. Afinal, as pessoas deveriam observar com mais atenção o que ocorre no longo prazo com 
aqueles que se deixam corromper. Suas carreiras são manchadas e, em muitos casos, interrompidas precocemente, sem falar naqueles que 
acabam na cadeia.  

Penso que um ponto importante é valorizar menos as pessoas que ostentam as coisas, e mais a forma 
como elas são obtidas. Menos o que a pessoa tem, e mais o que ela é.  

É fantástico observar o empregado que progride por causa de seu trabalho e esforço. Também é inspira-
dor ver um empreendedor começar do zero, por vezes cair, se levantar e crescer ao longo dos anos. Ambos 
merecem o melhor que a vida pode lhes dar. Cada conquista tem um enorme significado em sua história, 
pois foi obtida por competência e dentro das regras do jogo.  

Na verdade, são as pessoas incompetentes que dão preferência às falcatruas, pois sabem que o trabalho 
duro e o esforço demoram a dar frutos, e elas desejam resultados imediatos, ainda que sem merecimento.  

Entretanto, a desonestidade não deixa rastros somente nos computadores e na internet, mas também em 
sua consciência. Não faça isso!  

Corrupção e Carreira 
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HORA DO CAFÉ! 

Momento Saúde 

Cardápio de Outubro 

Mineiro observando o engenheiro com o teodolito. 
-Dotor, pra que serve esse treco ai?  
-É que vamos passar uma estrada por aqui. Estou fazen-
do as medições.  
-E precisa desse negocio pra fazê a estrada ? 
-Sim, precisa. Por que ?, vocês não usam isso pra fazer 
estradas não?  
-Ah não home. Aqui quando a gente qué fazê uma estra-
da, a gente sorta um burro e vai seguindo ele, por onde 
o bicho passá, é o mió caminho pra se faze a estrada...                                                                                    
-Ahh, que interessante - respondeu o engenheiro - e se 
vocês não tiverem o burro ?  
-Bem, dai a gente chama us engenhero...  

 

Essenciais para uma vida saudável, 
as vitaminas podem fazer mal se 
consumidas de forma inadequada. 
Quando presentes em excesso no 
organismo, algumas vitaminas como 
a vitamina A podem levar a proble-
mas na visão, confusão mental e 
outros problemas. 
 
 Lembre-se também de que algumas vitaminas e minerais, quando ingeri-
dos simultaneamente, competem pela absorção. Exemplos incluem o cál-
cio, que dificulta a absorção de ferro, e a vitamina C, que pode reduzir 
seus níveis de cobre. Portanto, antes de ingerir suplementos vitamínicos, 
busque orientação médica.  

Vitaminas e minerais na medida certa. Esse é o plano!  

Excesso de vitaminas existe? 

A Laranja é uma das principais fontes de vitamina C. 

 A vitamina C é um antioxidante natural, que protege contra 
danos por radicais livres e auxilia na reconstrução de colágenos 
na pele. 

Além disso, a vitamina C 
mantêm afastado doença 
causando micro-
organismos.  

O flavonoides como hes-
peretina, naringina e narin-
genina estão presentes na 
laranja. 

 Eles são conhecidos em aumentar a imunidade e ainda tem 
propriedades anti-inflamatórias. 

Laranja aumenta imunidade 

O Edmilson tinha uma criação de porcos. 
Certo dia o fiscal foi ver como estavam as coisas e perguntou ao Edmilson: 
- Como você alimenta seus porcos? 
- Eu os alimento com lavagem!  
- Mas rapaz! Como é que você faz isso com os bichinhos? Vou multa-lo em cem 
reais! O Edmilson ficou irado.                                                                                   
Um mês depois o fiscal  retornou para verificar de novo a situação: 
- E então, rapaz, está alimentando seus porcos de maneira diferente? 
- Já, agora estou dando caviar, ostras, etc...  
- Com tanta gente passando fome???Vou multa-lo em cem reais!                            
No mês seguinte o fiscal volta e o Edmilson já revoltado pensa: Dessa vez ele não 
vai me pegar! 
- E aí, garoto! Como você está alimentando os seus porcos? 
- Olha, agora eu estou dando dez reais pra eles e eles comem aonde quiserem!  


