
 

Principais Fatores de Crescimento de Fertilizantes no 
Brasil e no Mundo 

Os Principais fatores que levantaram a produção de fertilizantes nos quatro cantos 
do mundo. 

Energia renovável — Onde estamos e para onde vamos. 

Crescimento populacional — Estimativa de crescimento e consumo de alimentos. 

Crescimento do PIB — Aumento da renda da população. 

Economia agrícola — Incentivos de créditos para agricultores.   

 Veja página 2. 

Cooperfértil Informa 
• Festa de final de ano! 

• Venda de panetones! 

• Reajuste salarial de 2011!                                                            
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Coluna 5’s 
• Mantenha-se mais organizado. 

• Temos dicas para você criar e aplicar 
uma nova cultura de 5´s à sua rotina. 
Página.2 
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Informativo Cooperfértil — DEZEMBRO 2011 

Notícias 
• Nova lei seca de tolerância ZERO. 

• Penalidades mais rigorosas para 
quem   infringir as novas leis.                                                           
Página.2 

CIPA — Fertinho Informa 

Atingimos a marca de 100 dias sem acidentes de trabalho! 

PARABÉNS A TODOS!!!! 
 

 

Final de Ano 
• Já está definida data e local da           

confraternização de final de ano da      
Cooperfértil. 

• Antecipada a entrega das cestas       
básicas no mês de dezembro.                                                              
Página.3 



 

5´s como colocá-lo    

em minha rotina? 

O 5S Semanal é um meio eficaz de colo-
car o 5S na rotina. Cada dia da semana 
estimula a observação dos Fatores de 
Qualidade. 

3 sensos de prática em 3 dias com 

ênfase na ação: 

• Segunda-feira: Senso de Utilização 

• Terça-feira: Senso de Ordenação 

• Quarta-feira: Senso de Limpeza 

Dois sensos de reflexão e         pa-

dronização com ênfase no   planeja-

mento: 

• Quinta-feira: Senso de Saúde 

• Sexta-feira, sábado e domingo: Senso 

de Autodisciplina 

 

Aniversariantes 

05/12 - José Nilson da Silva  

11/12 - Mario Sergio Malabesi  

20/12 - Valdemar Pires 

Parabenizamos todos os       
aniversariantes do mês de    
Dezembro e desejamos muita 
PAZ, SAÚDE E HARMONIA. 

Página 2 — Informativo Cooperfétil 

Principais Fatores de Crescimento de Fertilizantes no Brasil 

e no Mundo 

 

O setor de fertilizantes é um dos setores de maior crescimento mundial, e, no Brasil,     
superou de maneira consistente o crescimento nos demais países do mundo nos últimos  
anos, conforme dados da IFA. Os principais fatores que influenciam o crescimento da   
demanda por fertilizantes estão descritos abaixo. 

- Crescimento populacional e disponibilidade limitada de terras agricultáveis: Segundo   
dados da ONU, estima-se que a população mundial crescerá aproximadamente 75 milhões 
de consumidores de alimentos por ano. Como resultado desse aumento da população, a 
quantidade de terras agricultáveis vem diminuindo, tornando necessário que as  terras  
cultiváveis passem a ser utilizadas de forma mais produtiva, de forma a aumentar a renta-
bilidade das culturas, o que só será possível com o auxílio de fertilizantes aliado as outras 
tecnologias. Sendo assim, em razão dos níveis historicamente baixos de estoques de grãos 
no mundo, espera-se que a demanda por fertilizantes continue a crescer. Também o    
aumento da urbanização mundial tem contribuído para o aumento do consumo de alimen-
tos. 

- Crescimento do PIB per capita em países em desenvolvimento: A demanda por fertilizan-
tes está intimamente relacionada à renda e ao padrão de vida da população. À medida que 
se eleva o nível de riqueza da população, elevam-se também o consumo de alimentos e o 
consumo de carne. A melhoria da qualidade dos alimentos pressupõe a produção de     
fertilizantes cada vez mais eficazes. A produção de calorias provenientes de carnes exige 
muito mais produção de grãos do que as calorias equivalentes provenientes tão somente 
dos grãos. Em função de tais tendências, estima-se que a produção de grãos e o consumo 
de fertilizantes crescerão a taxas superiores ao crescimento populacional. 

- Economia Agrícola: A saúde econômica dos agricultores é um fator determinante para o 
uso de fertilizantes, sendo o incentivo econômico para que um agricultor utilize fertilizantes. 
Produtores com baixas margens podem reduzir o consumo de fertilizantes, o que prejudica 
os níveis de rendimento. A correta aplicação de fertilizantes pode melhorar significativa-
mente a lucratividade das lavouras. Políticas governamentais podem ajudar a incrementar a 
lucratividade dos produtores e, conseqüentemente, o consumo de fertilizantes nos próxi-
mos anos. Tendo em vista que agronegócio constitui uma parcela significativa da economia 
brasileira o governo disponibiliza aos agricultores diversas políticas de crédito, tais como 
Funcafé, Proger Rural e Poupança Rural, oferecendo aos agricultores maiores possibilidades 
de investimento em seus negócios e influenciando a aquisição de fertilizantes para melho-
rar a produção. 

- Energia renovável: A energia renovável é um dos tópicos atualmente discutidos no setor Lei Seca, tolerância ZERO 
Foi aprovado pelo senado no dia 
09/11/11 o projeto que institui a tolerân-
cia zero na lei seca e torna crime dirigir 
sob o efeito de álcool. 

Estabelece a detenção de 6 meses a 3 
anos para quem conduzir veículos com 
qualquer influência de álcool, além de 
multa e suspensão do direito de dirigir. 

• 1a 4 anos por lesão corporal leve 

• 3 a 8 anos por lesão corporal grave 

• 6 a 12 anos por lesão corporal  
gravíssima 

• 8 a 16 anos para quem provocar 
morte 

Portanto se beber não dirija e 
se dirigir não beba! 

A popularidade das rede sociais atrai ladrões de identidade e   
todo tipo de criminoso virtual, vale a pena tomar estes cuidados 

Muito cuidado ao clicar em links recebidos de amigos e desconhecidos.  
Não acredite em todas as mensagens que você recebe. Muitos criminosos enviam 

mensagens, pedindo ajuda financeira ou marcando encontros.  
Cuidado ao publicar seus dados na rede social. Alguns dos criminosos utilizam o 

recurso de lembrete de senhas que fazem perguntas sobre preferências e fatos da 

vida do usuário. Datas de aniversário, nome de parentes e animais pode fornecer 

dados importantes sobre senhas e lembretes. 
Cuidado com o que você coloca na rede. Fotos, mensagens e vídeos podem ser   

apagadas, mas isso não significa que elas vão desaparecer da rede. Sempre haverá   

alguém para salvar a tela e publicar em outro lugar.  
Tente não utilizar redes sociais no serviço. Se você usa um computador compartilha-

do, há risco de outros usuários acessarem suas informações. Sem contar com as 

acusações de improdutividade.  
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Festa de Final de Ano 
A confraternização de final de ano já foi confirmada, dia 18 de dezembro estaremos todos juntos para celebrar nossas conquistas e 
nos divertir com os amigos. 

Teremos sorteio de brindes, muita música e buffet no local. 

Esperamos que seja uma grande festa! Segue o mapa para facilitar a localização : 

Sindicato dos Empregados das Cooperativas Agropecuárias dos Estados de– SP/MG  

Reservas na pousada do sindicato em Maranduba — Ubatuba/SP 

O sindicato disponibiliza 3 imóveis com capacidade acomodar de 6 a 8 pessoas: 

Casa (A) 8 Pessoas, Casa (B) 6 Pessoas, Casa (C) 8 Pessoas 

E-mails: ronaldolima@sintracoopsp.com.br ou mario@sintracoopsp.com.br  .falar com o Sr.  (Ronaldo Lima ou Marinho) 

Fones -  (16) –3826-1060 ou 3826-1061  DAS    8:00   ÀS  17:00  HORAS. de   2ª.  a  5ª. Feira e as 6ª. Feiras das 8:00 as 12:00 HORAS. 

Cooperfértil Informa: 

13º Salário - O pagamento da 1ª parcela do 13º salário será dia 30/11 e a 2ª parcela será paga dia 15/12. 

Cesta de Natal - A Superintendência da Cooperfértil autorizou  antecipar a entrega das Cestas Básicas de   Dezembro e as 

mesmas serão entregues junto com a CESTA DE NATAL nos dias 20/21/22 de Dezembro de 2011. 

Dissídio - Saiu o reajuste salarial da categoria! A correção foi de 6,67% e será creditada em conta corrente no dia 30/11. 

Almoço Especial - No mês de dezembro teremos 2 almoços especiais para comemorar o natal e ano novo, serão nos dias 

23 e 30.                                                                                                                                                   

Festa de final de ano - Todos devem procurar o RH e confirmar a presença em nossa confraternização de final de ano até 

o dia 07/12.  

Compra de Panetones - Estamos promovendo a venda de Panetones e Chocotones em prol do Instituto de Promoção do 

Menor de Sumaré. Os interessados deverão fazer o pedido junto ao RH até o dia 12/12/2011, data de entrega está pre-

vista para o dia 20/21/22 de dezembro. 

Panetones 

Panetone de 500 gramas — R$ 5,00 sem caixinha 

Panetone de 500 gramas — R$ 5,50 com caixinha 

Panetone de 1 Kilo — R$ 10,00 sem caixinha 

Chocotones 

Chocotone de 500 gramas — R$ 6,00 sem caixinha 

Chocotone de 500 gramas — R$ 6,50 com caixinha 

Chocotone de 1 Kilo — R$ 12,00 sem caixinha 

Feriados de Dezembro 

08/Dezembro — Dia da Padroeira de Campinas,    

      Nossa Senhora da Conceição 

Classificados Cooperfértil 

Colaborador este espaço é seu, anuncie aqui.  

Entre em contato com RH ou Ralph (Informática) 



 Cardápio - Dezembro 2011 
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6 alimentos saudáveis que você pode facilmente incluir no seu cardápio diário:  
 
Iogurte. Carregado com nutrientes, como o cálcio construtor de ossos sadios, proteínas, vitaminas B e bactérias que ajudam a ter um sistema 
imunológico saudável e colocam nosso sistema gastro-intestinal na linha. Um grande alimento ou lanche portável e fácil de encontrar. 

Aveia. Sim, aveia! É uma grande fonte de energia de longa duração, cheia de vitaminas e minerais benéficos para o coração (não somente um 
slogan, mas cientificamente comprovado). 

Salmão. Mais rico em gorduras que os outros peixes, porém uma gordura que é essencial para nossa pele, cérebro, coração e artérias. O que 
mais poderíamos pedir de uma comida gordurosa e saborosa? 

Legumes. São alimentos que provêem muita energia, vitaminas e minerais, assim como uma proporção quase igual de proteínas de qualidade 
incluídas na lista de alternativa para carnes. Legumes também contêm uma grande proporção de fibras solúveis e insolúveis, fitoquímicos que combatem 
doenças e, como a aveia, provêem energia de longa duração.  

Repolho. Repolho é um vegetal crucífero como brócolis, couve-flor e couve-de-bruxelas. Vegetais crucíferos contêm vários fitoquímicos que comba-
tem câncer, assim como vários outros nutrientes. Repolho pode ser comido inteiro ou cortado, cru ou cozido, e ainda pode ser adicionado a sopas, sala-
das e sanduíches.  

Tomate. O tomate cozido recentemente recebeu fama por sua grande quantidade de lícopeno, um fitoquímico que combate doenças e é especi-
almente conhecido por ajudar a combater o câncer de próstata. E, já que o tomate é tão popular, versátil, amplamente disponível por todo o ano, eu o 
classifico como uma ótima opção. 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

      01/12/2011 02/12/2011 

     File de Frango Grelhado Almôndegas 
     Suflê de Chuchu Macarrão Primavera 

  
 

  
Alface / Berinjela ao Forno / Salpi-

cão de Frango 
Salada Bicolor / Beterraba / Alface 

     Melancia Salada de Fruta 
     Bolo de Laranja Banana 

05/12/2011 06/12/2011 07/12/2011 08/12/2011 09/12/2011 

Carnes em Cubos Tutu de Feijão Frango Crocante FERIADO Bife de Panela 
Couve Flor a Dorê Costelinha Assada Purê de Batata   Mandioca Frita 

Alface / Batata com Sardinha / 
Rúcula 

Couve / Alface / Quiabo Frito / 
Almeirão 

Alface / Almeirão / Beterraba   
Alface / Repolho com Tomate / 

Vagem Com Ovos 

Sorvete Bolo de Cenoura Bolo de Coco   Curau 
Laranja Abacaxi Mamão   Abacaxi 
12/12/2011 13/12/2011 14/12/2011 15/12/2011 16/12/2011 

Peixe a Dorê com Molho Tártaro Galinhada Costela Cozida Panqueca de Frango com Catupiry Carne Assada 
Legumes na Manteiga Batata Palha Mandioca Frita Couve Refogada  Legumes Refogado 

Alface / Couve Flor / Cenoura Alface / Beterraba / Rúcula 
Alface / Salpicão de frango / Cou-

ve Flor 
Alface / Almeirão / Rabanete Alface / Brócolis / Tomate 

Manjar Gelatina Bolo de Chocolate Pavê de Chocolate Torta de Banana 
Melancia Mamão Abacaxi Melancia Mamão 
19/12/2011 20/12/2011 21/12/2011 22/12/2011 23/12/2011 

Bife Acebolado Lingüiça Acebolada Frango Assado Strogonoff de Carne Lombo Assado 
Batata Frita Moussaka Macarrão ao Sugo Batata Palha Canelone Presunto e Queijo 

Alface / Repolho / Vagem com 
Cenoura 

Alface / Batata com Ovos / Tomate 
Salpicão de Frango / Rúcula / 

Alface 
Alface / Almeirão / Beterraba  Maionese / Soja / Alface 

Sorvete Mousse de Limão Manjar Bolo de Laranja Frutas Natalinas 
Melancia Banana Mamão Melancia Sorvete na Cestinha 
26/12/2011 27/12/2011 28/12/2011 29/12/2011 30/12/2011 

Peixe a Dorê Bisteca Suína Frango a Passarinho Maminha Assada Feijoada 
Creme de Abóbora Couve Refogada Lazanha Batata Corada Couve Refogada 

Alface / Quiabo Frito / Rúcula Alface / Couve-Flor / Cebolete Alface / Abobrinha / Brócolis Alface / Tabule / Chuchu Alface / Tomate / Cenoura Ralada 
Sorvete Bolo de Fubá Cremoso Doce Abóbora Sorvete Bolo de Cenoura 
Laranja Melancia Abacaxi Manga Laranja 

Hora do Café! 

BÊBADO E A DAMA DE PRETO  
Começou a música e um bêbado levantou-se cambaleando e dirigiu-se a uma senhora de preto e pediu:  
- Hic... Madame, me dá o prazer dessa dança?  
E ouviu a seguinte resposta:  
- Não, por quatro motivos:  
Primeiro, o senhor está bêbado! 
Segundo, isto é um velório!  
Terceiro, não se dança o Pai Nosso!  

E quarto, 'Madame' é a senhora sua mãe! Eu sou o padre! 


