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Conhecimento para os profissionais que querem mais! 

Governo dá Incentivo para Fertilizante  

O governo decidiu conceder incentivos para as indústrias de fertili-
zantes, e para caminhoneiros na medida provisória que desonera a fo-
lha de pagamento de novos setores da economia. 

O governo instituiu o Regime Especial de Incentivo ao Desenvolvi-
mento da Indústria de Fertilizante e aumentou a abrangência do Regi-
me de Desenvolvimento da Indústria de Defesa.  

Estamos trabalhando há 115 dias  

sem acidentes de trabalho. 

Nosso recorde é de 611 dias sem  

acidentes com afastamento. 

• Venda Antecipada ameniza alta dos custos. 

• Cotação da soja para venda futura é recorde. 

• Entrega de Fertilizantes chega a 30 milhões. 
• Queda dos preços dos Fertilizantes. 
• Classificados Cooperfertil. 

Momento Saúde 

Fabrica em Foco 

Dicas para Reduzir o Consumo de Açúcar Página 4 

Estresse no Ambiente de Trabalho,  

saiba como diminuí-lo. 

• Revitalização do Paisagismo em novas 

áreas da Cooperfértil. 
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Feriados 

Coluna do 5s 
Estresse no Ambiente de Trabalho 

O dia a dia está muito estressante e a vida 
profissional é um dos maiores responsáveis 
por isso. A pressa para tomar decisões, a co-
brança da chefia para produzir e atingir metas, 
o excesso de carga horária, instalações des-
confortáveis, viagens frequentes, problemas 
de relacionamento com colegas ou com a 
chefia, alta competitividade e necessidade de 
realizar cada vez mais cursos para se diferen-
ciar no mercado. Esses são alguns dos fato-
res diários que podem contribuir para o des-
gaste emocional e físico. 

O alto nível de estresse laboral pode acar-
retar importantes consequências psicológicas 
no trabalhador. Baixa na autoestima profissio-
nal unida a uma sensação de inadequação e 
de desqualificação e, dessa forma, menor 
energia para trabalhar. O aumento da ansie-
dade também é provável podendo desencade-
ar, em casos mais sérios, quadros de pânico e 
fobias. 
Possibilidades de diminuir o estresse 

Reconhecendo a competitividade e a pres-
sa do mundo atual, há uma corrente, dentro 
de muitas empresas, que tenta promover mo-
mentos de relaxamento ao seu funcionário no 
local de trabalho. Aulas de exercício, alonga-
mentos, massagem. São várias as opções 
que podem ser utilizadas para auxiliar na dimi-
nuição da tensão física e emocional do dia a 
dia. 

Buscar outras atividades, fora do ambiente 
laboral, também pode ser um grande aliado 
para o extravasamento do estresse. Dessa 
forma, a pessoa poderá chegar em casa mais 
relaxada para aproveitar, mesmo que por pou-
co tempo, o convívio familiar e os momentos 
de prazer da vida. 

Estar sempre atento às suas próprias atitu-
des e emoções é um exercício interessante, 
pois promove um autoconhecimento que per-
mitirá que você seja a primeira pessoa a per-
ceber que algo está fora do seu equilíbrio e 
que é momento de dar uma pausa. 

É importante buscar um equilíbrio em to-
dos os aspectos da vida, inclusive o profissio-
nal. É preciso saber qual o limite que cada um 
possui para a dedicação laboral sem permitir 
que isso prejudique sua saúde física e psíqui-
ca. 

 
 

Padroeira de Campinas: 8/12/2012 
 Dia 8 de Dezembro é comemorado dia de 
Nossa Senhora da Conceição, padroeira munici-
pal, e o aniversário de campinas. Porém o ani-
versário da emancipação de campinas é 14 de 
julho, que não é considerado feriado e sim uma 
data comemorativa. De acordo com a lei federal 
n.º 9.093, aprovada em 12 de setembro de 1995, 
os municípios podem ter no máximo quatro feria-
dos municipais de cunho religioso, já incluída a 
Sexta-feira Santa.  
Natal: 25/12/2012  

O natal ou Dia de Natal é uma festa cristã 
que celebra o nascimento de Jesus Cristo. A 
data para sua comemoração é o dia 25 de De-
zembro (desde o século IV pela Igreja ocidental 
e desde o século V pela Igreja oriental). É a se-
gunda festa mais venerada pela Igreja, e mesmo 
sendo uma comemoração cristã é considerada 
por pessoas de diferentes crenças como o dia 
consagrado à reunião da família, à paz, à frater-
nidade e a solidariedade entre os povos. 

Incentivo para Fertilizante  

O governo decidiu conceder incentivos para as indústrias de fertilizantes,  e 
para caminhoneiros na medida provisória que desonera a folha de pagamento de 
novos setores da economia. 

O governo instituiu o Regime Especial de Incentivo ao Desenvolvimento da In-
dústria de Fertilizante e aumentou a abrangência do Regime de Desenvolvimento 
da Indústria de Defesa.  

No caso dos fertilizantes, o objetivo é estimular a expansão desse setor no país 
e reduzir a dependência da importação desses produtos, disse o subsecretário de 
Tributação da Receita, Sandro Serpa. A entrada em vigor está prevista para 
2013.Na MP, a Receita também desonerou a venda de produtos da indústria de 
defesa para a Marinha, Exército e Força Aérea, que também só será efetivada a 
partir de 2013.Além disso, foi suspenso o pagamento de PIS/COFINS sobre as 
receitas da venda de suco de laranja para o mercado externo. A MP também redu-
ziu o Imposto de Renda para o caminhoneiro autônomo.  

Foi reduzido de 40 por cento para 10 por cento a base de cálculo do rendimen-
to bruto para cobrança do IR desse trabalhador. A MP prevê ainda que 25 setores 
da economia deixarão de pagar 20 por cento de contribuição previdenciária que 
incide sobre a folha de pagamento para pagar um 1 por cento sobre o faturamento 
bruto.  

Fabrica em Foco 
Cooperfértil Jardim 
 

Com a duplicação da estrada dos Amarais (Av. 
Comendador Aladino Selmi) concluída, onde te-
mos um trecho de aproximadamente 3 quilôme-
tros, sendo 1,5 Km de cada lado, entre a ponte da 
linha férrea e o terminal intermodal de cargas. 

Nesta via circulam diariamente cerca de 
14.000 Mil veículos beneficiando diretamen-
te 150.000 Mill pessoas, 15 bairros  e uma enormi-
dade de empresas e transportadoras que atuam 
na região, bem como o crescimento repentino re-
presentado pela construção de diversos Galpões 
Industriais pela GR, o que certamente irá tra-
zer para a Região um crescimento ainda maior no 
volume de veículos e pessoas que utilizam esta 
Avenida. 

A Cooperfértil, acompanhando essa evolução 
e modernização no sistema viário, está realizando 
duas obras de implantação de áreas verdes na 
entrada da empresa. A implantação de dois jardins 
está delimitado com a Av. Comendador Aladino 
Selmi, dando mais vida a esta área existente, já 
que a mesma sofreu grande movimentação de 
terra com a duplicação da Avenida. 

Essa área verde possui 350 m² onde utiliza-
mos 330m² de Grama Esmeralda em placas, apro-
ximadamente 500 mudas de Pingo de Ouro e al-
gumas mudas de Arecas (COQUEIRO) tornando 
assim uma área com um visual que acompanha a 
modernidade da implantação e duplicação da ave-
nida bem como a continuidade ao padrão de jardi-
nagem já implantado, e existente em toda área 
interna da Cooperfértil.  

Estamos agora através de nossa área de En-
genharia buscando parceria junto a Prefeitura Mu-
nicipal de Campinas (Secretaria de Parques e Jar-
dins), com o intuito de adotarmos a área frontal a 
Cooperfértil (foto ao lado ) área essa que fica entre 
a duplicação da Avenida Aladino Selmi com o ob-
jetivo de procedermos a revitalização da mesma.  
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Cooperfértil Informa 

José Nilson da Silva - Dia 05  

            Venda Antecipada ameniza alta dos custos 
Os preços recordes da soja que levaram o Brasil a comprometer 40% da produção mesmo antes 

do plantio permitiram aos agricultores ampliar o pacote tecnológico e manter a expectativa de rentabili-
dade recorde na safra 2012/13. Reajustes nos preços das sementes, fertilizantes e defensivos, que 
seguiram a alta das cotações do grão, inflacionaram os custos de produção às vésperas do plantio. 
Mas poucos produtores sentiram esse impacto, conferiu a Expedição Safra Gazeta do Povo depois de 
rodar quase cinco mil quilômetros pelos dois maiores produtores brasileiros na última semana.  

Atualmente, produtores do Paraná e Mato Grosso precisam desembolsar cerca de R$ 1,2 mil para imple---mentar um 
hectare de soja, entre 10% e 20% mais do que no ano passado. Mas quem antecipou as compras e adquiriu o pacote tecno-
lógico no início do ano gastou em média R$ 150/ha a menos. “A maior economia foi no nitrogenado, que só nas últimas se-
manas já subiu em média 20%”, conta Ana Daniele Boiko, de Campo Mourão. 

Realizadas em sua maioria na modalidade de troca, em que o produtor compromete parte da safra que será colhida no 
próximo ano para comprar insumos (fertilizantes, defensivos e sementes), as vendas antecipadas são as principais respon-
sáveis pela economia. A maior parte dos agricultores não conseguiu pegar o pico de preço nas negociações futuras, mas, 
por outro lado, escapou à alta dos insumos. No melhor momento do ano, compradores chegaram a oferecer aos produtores  
R$ 65/saca da oleaginosa, mais de R$ 1 por quilo, mas a grande maioria dos negócios foi fechada na casa de R$ 50/saca.  

Aniversariante do Mês 

Entrega de Fertilizantes chega a 30 
Milhões de Toneladas neste ano. 
Segundo cálculos da Conab, as entregas totais deste 

ano alcançarão o volume historicamente jamais registrado, 
podendo chegar a 30,20 milhões de toneladas, ou 6,2% su-
perior aos 28,33 milhões de toneladas entregues em 2011, 
maior volume entregue até então.  

As informações, que fazem parte do segundo Levanta-
mento da Safra Brasileira divulgada em novembro, mostram 
ainda que no mês de setembro/2012, as entregas de fertili-
zantes ao consumidor final totalizaram 3,43 milhões de tone-
ladas, ou seja, elas foram 0,6% inferior aos 3,45 milhões de 
toneladas registradas em agosto. Comparativamente a julho, 
cujas vendas foram de 2,61 milhões de toneladas, a entrega 
de fertilizantes cresceu 23,9%.  

Classificados Cooperfertil 
 

Espaço reservado a todos os colaboradores.. 
Anuncie aqui!!!! 

Entre em contato com o Rh para usar este espaço!!! 

Venda de Fertilizantes no Brasil 
crescem 4,4% até Outubro 

Somente em outubro, as vendas aumentaram 6,2 % , o 
mesmo mês do ano passado, somando 3,6 milhões de tone-
ladas. Foi o recorde registrado em outubro. 

O maior volume de vendas registrado foi em Mato Gros-
so, com 4,63 milhões de toneladas, um incremento de 13,1 
% em relação ao mesmo período do ano passado. São Pau-
lo e Rio Grande do Sul vêm na sequência depois, com 3,323 
milhões e 3,02 milhões de toneladas. 

As importações de fertilizantes intermediários, usados 
na mistura para fabricação do produto final entregue ao pro-
dutor, atingiram 16,22 milhões de toneladas, queda de 4,4 % 
entre janeiro e outubro de 2011.  

Em outubro deste ano, as importações somaram 1,50 
milhão de toneladas, ou 23,5 %  menos ante o mesmo mês 
de 2011.  

O Brasil importa pouco mais de 60 % da sua demanda 
anual de produtos à base dos nutrientes nitrogênio, fósforo e 
potássio (NPK), posteriormente misturados em fábricas lo-
cais para venda ao consumidor final.  

O consumo de fertilizantes é estimado neste ano no re-
corde de 29 milhões de toneladas, diante da expectativa de 
aumento da área agrícola, por conta dos picos de preços dos 
grãos entre agosto e setembro. Em 2011, o setor consumiu 
28,3 milhões de toneladas.  

Queda nos preços dos fertilizantes  
nitrogenados em novembro 

Com a regularidade das chuvas o pecuarista começa a 
pensar em reformar ou renovar as pastagens. A boa notícia é 
que os preços dos fertilizantes caíram em novembro, em rela-
ção a outubro.  

No caso dos fertilizantes nitrogenados, a queda foi de 
2,8%, em média, considerando os produtos pesquisados pela 
Scot Consultoria.  

Em São Paulo, a ureia agrícola está cotada em 
R$1.236,45 (preço médio) em novembro. O insumo está 
2,7% mais barato, em relação ao mesmo período do ano pas-
sado. Em curto prazo, a expectativa é de queda de preços 
dos fertilizantes.  

Além da menor demanda por adubos daqui até o final do 
ano, com grande parte do fertilizante para a safra 2012/2013 
comprado, as empresas precisam reduzir os estoques de 
passagem.  
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HORA DO CAFÉ! 

Advogado com 12 filhos, não conseguia alugar uma nova casa para morar, pois os proprietários sabiam que a criançada destruiria a 

residência. 
Advogado não pode mentir, assim ele não poderia dizer que não tinha filhos... 
Desesperado, pois o prazo de sua mudança se esgotava, certa manhã, pediu à esposa que fosse passear no cemitério com seus 11 

filhos. 
Pegou o filho que sobrou e foi à imobiliária. 
Quando o corretor perguntou-lhe quantos filhos ele tinha, respondeu-lhe: 12. 
O corretor perguntou?! 
- Mas onde estão os outros?! 
O Advogado respondeu: 
- Estão no cemitério, junto com a mãe deles... 
Alugou a casa, sem mentir... 
Moral da Historia: 
Não é necessário mentir, basta escolher as palavras certas. 

Momento Saúde 

Dicas para Reduzir o Consumo de Açúcar 
Alimentos doces são apreciados por suas abundantes calorias e são um pico de energia rápida. O açúcar 

tem um alto teor calórico e nenhum valor nutricional.  
Causa o ganho de peso, promove a inflamação e infecção, compromete o sistema e aumenta os níveis de 

insulina, o que promove o armazenamento de gordura, eleva os níveis de triglicerídeos e favorece a doença 

cardiovascular, asma, alterações de humor, diabetes, cálculos biliares, hipertensão e artrite.  
Comer menos açúcar é uma das melhores medidas que você pode tomar para melhorar sua saúde atual 

e futura, mas se você não pode cortar açúcar completamente, você deve tentar as seguintes dicas para reduzir 

de forma rápida e indolor o consumo de açúcar:  
• Reduza o consumo de alimentos processados e embalados; tente comprar alimentos naturais.  

• Desfrute de doces da mais alta qualidade possível.  

• Mantenha guardado o pote de doces e balas, para diminuir a quantidade que você come.  

• Familiarize-se com os açúcares como a frutose, glicose, lactose, maltodextrina e dextrose; leia os rótulos dos alimentos para saber 

realmente o que você está comendo. 
• Evite caramelo líquido, são apenas calorias vazias que levam ao ganho de peso, guarde para ocasiões especiais. 

• Cuide do café da manhã, incluindo frutas, cereais e leite e eliminando doces, bolos e batidos.  

• Se você deseja comer doces, opte por frutas, mel, xarope de bordo e melaço, que contêm açúcares naturais e são mais saudáveis 

do que os alimentos adoçados artificialmente. 
• Consumir café, chá e leite sem açúcar; não deixe que suas necessidades diárias de cafeína se convertam em uma desculpa para 

carregar no açúcar.  
 

Cardápio de Dezembro 



A Origem do Natal  
 

O Natal é uma data em que comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. Na antiguidade, o Natal era 
comemorado em várias datas diferentes, pois não se sabia com exatidão a data do nascimento de Jesus. Foi 
somente no século IV que o 25 de dezembro foi estabelecido como data oficial de comemoração. Na Roma Antiga, 
o 25 de dezembro era a data em que os romanos comemoravam o início do inverno. Portanto, acredita-se que haja 
uma relação deste fato com a oficialização da comemoração do Natal. 

As antigas comemorações de Natal costumavam durar até 12 dias, pois este foi o tempo que levou para os 
três Reis Magos chegarem até a cidade de Belém e entregarem os presentes (ouro, mirra e incenso) ao menino 
Jesus. Atualmente, as pessoas costumam montar as árvores e outras decorações natalinas no começo de 
dezembro e desmontá-las até 12 dias após o Natal.   

Do ponto de vista cronológico, o Natal é uma data de grande importância para o Ocidente, pois marca o ano 1 
da nossa História. 

 A Árvore de Natal  
 

Acredita-se que esta tradição começou em 1530, na Alemanha, com Martinho Lutero. Certa 
noite, enquanto caminhava pela floresta, Lutero ficou impressionado com a beleza dos pinheiros 
cobertos de neve. As estrelas do céu ajudaram a compor a imagem que Lutero reproduziu com 
galhos de árvore em sua casa. Além das estrelas, algodão e outros enfeites, ele utilizou velas 
acesas para mostrar aos seus familiares a bela cena que havia presenciado na floresta. 

Esta tradição foi trazida para o continente americano por alguns alemães, que vieram morar 
na América durante o período colonial. No Brasil, país de maioria cristã, as árvores de Natal 
estão presentes em diversos lugares, pois, além de decorar, simbolizam alegria, paz e 
esperança. 

 

O Papai Noel : Origem e Tradição 
 

Estudiosos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo chamado 
Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 D.C. O bispo, homem de bom coração, 
costumava ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos com moedas próximas às 
chaminés das casas. 

Foi transformado em santo (São Nicolau) pela Igreja Católica, após várias pessoas 
relatarem milagres atribuídos a ele. A associação da imagem de São Nicolau ao Natal 
aconteceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. Nos Estados 
Unidos, ganhou o nome de Santa Claus, no Brasil de Papai Noel e em Portugal de Pai 
Natal. 

No ano de 1752, quando os cristãos abandonaram o calendário Juliano para adotar o 
Gregoriano, a data da celebração do Natal foi adiantada em 11 dias para compensar esta mu-
dança no calendário. Alguns setores da Igreja Católica, os chamados “calendaristas”, ainda 
festejam o Natal em sua data original, antes da mudança do calendário cristão, no dia 7 de 

Janeiro.  
 

A Roupa do Papai Noel  
 

Até o final do século XIX, o Papai Noel era representado com uma roupa de inverno na cor marrom ou verde 
escura. Em 1886, o cartunista alemão Thomas Nast criou uma nova imagem para o bom velhinho. A roupa nas 
cores vermelha e branca, com cinto preto, criada por Nast foi apresentada na revista Harper’s Weeklys neste 
mesmo ano.  

Em 1931, uma campanha publicitária da Coca-Cola mostrou o Papai Noel com o mesmo figurino criado por 
Nast, que também eram as cores do refrigerante. A campanha publicitária fez um grande sucesso, ajudando a 
espalhar a nova imagem do Papai Noel pelo mundo.  

 
 



Mensagem de Natal 
 
A Direção da Cooperfértil, deseja a todos os seus Colaboradores, Familiares, Clientes e Fornecedores um Feliz 

Natal e um Próspero Ano Novo. 
Natal... É tempo de confraternização pela vida. União, amor, reflexão! Que o bom velhinho traga um saco cheinho 

de paz, harmonia, fraternidade. Que o gesto de ternura se estenda de varias mãos. Que o som dos sinos, o amor 
exploda em todas as direções. Que o espírito do Natal desperte em você a emoção de viver e que não seja apenas a 
ilusão de uma noite e sim que isso se espalhe durante toda a vida. 

UM FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO NOVO A TODOS. 

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 10/12/2012.  A data 
de entrega está prevista para os dias 19/20 e 21 
de Dezembro. 

Festa Final de Ano 

A confraternização de final de ano já esta confirmada, será no dia 22 de dezembro, venha se divertir e festejar em 
um dia de muita alegria. 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! Contamos com 
a sua presença!!! Não percam!!! 

Segue o mapa para facilitar a localização: 
 

Almoço Especial de Natal 
 

Realizaremos no mês de Dezembro um Cardápio especial voltado à Comemoração do Natal, porém você 
não pode perder o ALMOÇO ESPECIAL que acontecerá no dia 21/12/2012. 

Cesta de Natal e Cesta Básica 
O Superintendente Sr. Irineu autorizou a entre-

ga antecipada da Cesta de Natal e da Cesta Bási-
ca para os dias 19/20/21 de Dezembro, permitindo 
assim que todos os nossos Colaboradores e Fami-
liares possam ter um Natal ainda mais farto e com 
muita alegria. 

 
 

A festa de Confraternização acontecerá no mesmo local do ano passado. 


