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Cooperfértil Informa 

Curiosidades 

Falta de Mão de Obra Qualificada para o Agronegócio Nacional 

Estamos trabalhando há 331 dias  

sem acidentes de trabalho. 

Nosso recorde é de 611 dias sem  

acidentes com afastamento. 

Momento Saúde 

O agronegócio brasileiro se tornou um dos mais produtivos do mun-

do, mas a formação de profissionais não acompanhou a evolução, 

afirmaram especialistas durante o 14º Congresso Agribusiness.  
Para o presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa), Maurício Lopes, a solução passa pela adequação dos 

cursos universitários.  

• RMC terá sete novas unidades do  
DETRAN. 

• Brasil pode entrar para o grupo dos 
maiores em Fertilizantes. 

• Número de recalls bate recorde em 2013. 
• Aumenta a demanda por produtos industria-

lizados  no Brasil. 
•  

• Datas comemorativas do mês de 
Dezembro 

• Fique por dentro 
• Feriados 

Fábrica em foco 
• Nossa Meta é Acidente Zero Isso depen-

de de Você e de Todos!! 
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Falta de Mão de Obra Qualificada para o Agronegócio Nacional Feriados 

Câncer de próstata ou cancro da próstata é uma doença na qual 

ocorre o desenvolvimento de um cancro/tumor na próstata,  

uma glândula do sistema reprodutor masculino. Ocorre quando as cé-

lulas da próstata sofrem mutações e começam a se multiplicar sem 

controle. Estas células podem se espalhar a partir da próstata em dire-

ção a outras partes do corpo, especialmente ossos e gânglios linfáticos.  

O câncer de próstata pode causar dor, dificuldade em urinar, disfunção erétil e  

outros sintomas. Este tipo de câncer se desenvolve mais freqüentemente em  

homens acima dos 50 anos de idade. Ocorre somente em homens, já que a prós-

tata é uma glândula exclusiva deste sexo. O tratamento pode ser efetuado 

com cirurgia, radioterapia, terapia hormonal, quimioterapia, proteinoterapia ou  

alguma combinação destes. Quando há um histórico familiar onde o pai, irmão ou 

tio tiveram um câncer de próstata recomenda-se fazer os exames a partir dos 40 

anos ou a partir aos 45 anos sem incidência na família.  Cuide-se Bem! 

Padroeira de Campinas: 8/12/2013 
Dia 8 de Dezembro é comemorado dia de Nos-
sa Senhora da Conceição, padroeira municipal, 
e o aniversário de Campinas. Porém o aniver-
sário da emancipação de campinas é 14 de 
julho, que não é considerado feriado e sim uma 
data comemorativa.  
 
Natal: 25/12/2013  
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 Dezem-
bro (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 mes-
mo sendo uma comemoração cristã é conside-
rada por pessoas de diferentes crenças como o 
dia consagrado à reunião da família, à paz, à 
fraternidade e à solidariedade entre os povos. 

Curiosidades 
Datas comemorativas no mês 
de Dezembro 2013 
01-Dia Internacional da Luta contra a AIDS 
01-Dia do Numismática 
02-Dia Nacional das Relações Públicas 
02-Dia Nacional do Samba 
02-Dia da Astronomia 
02-Dia Pan-Americano da Saúde 
03-Dia Internacional do Portador de Deficiência 
03-Dia Internacional do Deficiente Físico 
04-Dia Mundial da Propaganda 
04-Dia do Pedicuro 
04-Dia do Orientador Profissional 
04-Dia do Perito Criminal Oficial 
08-Dia da Família 
08-Dia da Justiça 
09-Dia do Fonoaudiólogo 
09-Dia do Alcoólico Recuperado 
10-Declaração Universal Direitos Humanos 
10-Dia Universal do Palhaço 
11-Dia do Arquiteto 
11-Dia do Engenheiro 
13-Dia de Santa Luzia 
13-Dia Nacional do Cego 
13-Dia do Marinheiro 
13-Dia do Ótico 
13-Dia do Engenheiro Avaliador e Perito de  
Engenharia 
13-Dia do Pedreiro 
15-Dia Nacional da Economia Solidária 
16-Dia do Reservista 
18-Dia do Museólogo 
20-Dia do Mecânico 
23-Dia do Vizinho 
24-Dia do Órfão 
25-Natal 
28-Dia do Salva - Vidas 
31-Dia de São Silvestre 
. 

 
 Nossa Meta é Acidente Zero Isso depende de Você e de Todos!!  

 
Olá! Vocês se lembram de mim? Sou seu amigo Fertinho e trago ótimas 
noticias. Para quem costuma acompanhar o placar de contagem de dias 
sem acidentes de trabalho, que estão localizados respectivamente na 
portaria, refeitório e via de acesso á fábrica, já deve ter percebido que 
estamos prestes a completar 365 dias sem acidentes de trabalho. 
A Cooperfértil tem investido muito na questão se segurança, buscando 
não somente atender as exigências legais, mas também realizar um 
trabalho de conscientização com cada um de seus colaboradores no 
sentido de  usarem os equipamentos de segurança. 
Por esse motivo estamos orgulhosos e gostaríamos de,  a partir de JA-

NEIRO/14, data que completamos os 365 dias sem acidentes REEDITAR com muita alegria 
a campanha interna: 

A QUALIDADE E A SEGURANÇA DE HOJE, TRAZEM A RECOMPENSA  
DE AMANHÃ. 

 O RH estará afixando as regras da campanha nos quadros de avisos do  
Administrativo, Fabrica e Refeitório. Estará distribuindo folheto junto com  as cestas 
básicas no final do Mês e se você ainda tiver alguma duvida de como funciona essa 

campanha dirija-se ao RH que eles estão aptos para esclarecerem todas elas. 

PARTICIPE!!  

O agronegócio brasileiro se tornou um dos mais produtivos do 
mundo, mas a formação de profissionais não acompanhou a 
evolução, afirmaram especialistas durante o 14º Congresso 
Agribusiness. Para o presidente da Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Embrapa), Maurício Lopes, a solução pas-

sa pela adequação dos cursos universitários. "A complexidade vai marcar a agri-
cultura no futuro. Teremos uma agricultura cada vez mais integrada, com sistemas 
como lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta, exigindo mais cuidado com 
questões como o meio ambiente. Vamos precisar de pessoas cada vez mais capa-
citadas e com uma visão ampla do processo. É preciso trabalhar com as universi-
dades para que ajustem seus currículos e sejam adequados à realidade que vive-
mos e aos novos desafios que estão vindos."  Só temos que cada vez mais mode-
lar a formação para que tenhamos oferta de profissionais que atendam a um agro-
negócio tão complexo e tão diverso como é o brasileiro". Ele recomenda especiali-
zação a quem esteja interessado nesse mercado, com bons cursos universitários e 
cursos de qualificação em órgãos como o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

(Senar) e o SEBRAE.  
 

Prevenção do Câncer de Próstata 

Fábrica em Foco 
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Cooperfértil Informa 

Aniversariante do Mês 

Demanda por produtos industrializados cresce no Brasil 
Produtos como azeite e bebidas estão aumentando suas participações nas compras dos 
brasileiros com o aumento de renda. A tendência é de que o aumento do consumo conti-
nue na próxima década. Segundo as estatísticas a renda per capita dos brasileiros cresceu 
nos últimos cinco anos. Os produtos básicos da mesa do brasileiro, como arroz e feijão, 
devem ter o crescimento do consumo associado ao aumento da população. No entanto, 
outros produtos com maior valor agregado serão ainda mais procurados. Outros produtos 
industrializados que ganharam mercado foram a carne de frango; carne bovina, leite de 
vaca, iogurte e azeite. Entre as bebidas se destacam a cerveja, vinho e cachaça. 

RMC terá sete novas unidades do  
DETRAN 

Modelo no padrão Poupatempo entrou em funcionamento em  
Sumaré 

O DETRAN (Departamento de Trânsito) de São Paulo 
afirmou ontem que, até o final de 2014, mais sete ci-
dades da RMC (Região Metropolitana de Campinas) 
serão contempladas com o novo modelo de atendi-
mento: Itatiba, Nova Odessa, Valinhos, Hortolândia, 
Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste e Paulínia. Ontem, 
começou a funcionar na 242ª CIRETRAN 
(Circunscrição Regional de Trân-
sito), em Sumaré, com o modelo 
de atendimento baseado no 
Poupatempo. Com as mudan-
ças, a capacidade do órgão pas-
sa de 200 para 720 atendimen-
tos por dia. O local funciona por 
parceria entre o DETRAN 
(Departamento de Estradas e 
Rodagens) e a prefeitura, que disponibiliza seis dos 
18 servidores, além de custear o aluguel. Com a mu-
dança, o exame teórico para 1ª habilitação passa a 
ser oferecido duas vezes por semana, às quintas e 
sextas-feiras. Seu resultado será na hora, além das 
provas acontecerem por meio eletrônico. Atualmente, 
há 30 unidades no Estado operando sob o novo pa-
drão. A sede do órgão também passou por reformas 
físicas, incluindo itens de acessibilidade. Entre as mu-
danças estão treinamento de funcionários; novos 
equipamentos e mobiliário; atendimento por meio de 
senha; condições de acessibilidade; e computador 
para o público acessar os serviços eletrônicos dispo-
níveis no portal www.detran.sp.gov.br. A nova unida-
de do DETRAN em Sumaré realiza todos os serviços 
de trânsito referentes à CNH (Carteira Nacional de 
Habilitação), veículos e infrações. O atendimento é 
realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, 
sem pausa para  
almoço.  

Número de recalls bate recorde em 2013 
 

Com 11 recalls de automóveis só em outubro, o ano 
já acumula 57 chamados para reparo. O montante é 
recorde e supera, em, cerca de 12% a marca regis-

trada em 2010, o período mais crítico até então. 
O aumento do número de convocações registradas 
pelo Ministério da Justiça ocorre em um momento 

em que o mercado se prepara para a chegada de novas fábricas, 
com produtos cada vez mais avançados. O fato de os carros atuais 
serem bastante complexos eleva a probabilidade de defeitos. É positi-
vo o fato de a indústria conseguir detectar os problemas e solucioná-
los rapidamente. Contudo, Para o Procon-SP, isso mostra que as 
montadoras precisam investir mais em gestão de qualidade. Vanta-
gem mesmo seria a certeza de inexistência de necessidade dos re-
calls para que o consumidor pudesse adquirir um bem sabidamente 
livre de defeitos. 

Brasil pode entrar para grupo dos maiores em  
Fertilizantes  

Em menos de 10 anos, o Brasil pode se tornar protagonista global na 
produção de fertilizantes, graças a recente descoberta de uma grande 
jazida de potássio - um dos principais insumos para a fabricação do 
produto e que tem 90% de importações no País - na Bacia Amazôni-
ca. O montante projetado pela Potássio do Brasil é uma produção 
que pode chegar a 2 milhões de toneladas por ano. O teor de cloreto 

de potássio contido na mina é estimado 
em cerca de 30%, ou seja, serão extraí-
das 7 milhões de toneladas de minério 
por ano, das quais 70% resultarão em 
sal convencional (NaCl) e 30% em clore-
to de potássio, utilizado para a fabrica-
ção de fertilizantes.O Brasil ainda impor-
ta a maior parte dos fertilizantes que 

consome - cerca de 70% do total, segundo a Associação Nacional 
para a Difusão de Adubos (Anda). 

José Nilson da Silva - Dia 05  
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HORA DO CAFÉ! 

Momento Saúde 

Cardápio de Dezembro 

Um casal foi entrevistado num programa de televisão, porque estavam casados à 50 anos e nunca tinham brigado. 
O repórter todo curioso pergunta a mulher: 
- Mas vocês nunca brigaram mesmo? 
- Nunca, responde a mulher.  E como isso aconteceu? 
- Bem, quando casamos o meu marido tinha uma égua de estimação.  Era a criatura que ele mais amava na vida. No 

dia do nosso casamento fomos de lua-de-mel na nossa carroça puxada pela égua. Andamos alguns metros e a égua, 
coitada tropeçou. Meu marido olhou bem firme para a égua e disse: 

- Um. 
- Mais alguns metros e a égua tropeçou de novo. 
- Meu marido encarou a égua e disse: 
-Dois. 
- Na terceira vez que ela tropeçou ele sacou da espingarda e deu uns cinco tiros na bichinha. 
Eu fiquei apavorada e perguntei: 
- Mas porque e que tu fizeste uma coisa dessas homem? 
- Meu marido me encarou e disse: 
- Um. 
- Depois disso nunca mais brigamos. 

 Saiba como cuidar da pele no verão  
Não é segredo pra ninguém que com a chegada do verão as pessoas ficam muito mais expostas aos raios ultravi-
oletas em suas atividades corriqueiras e , quando chega o fim de semana, muitas vezes abusam do sol sem se 
preocuparem com a saúde do maior órgão do corpo humano: a pele.  De acordo com a Sociedade Brasileira de 
Dermatologia, a cada ano, 100 mil brasileiros desenvolvem algum tipo de tumor de pele, sendo a sua maior causa 
a exposição excessiva ao sol. “Todos têm que se prevenir, mas os grupos de maior risco são os de pele clara, sar-
das e olhos claros. Nesta estação uma boa dica é o uso de chapéus e roupas 
de algodão. É cientificamente comprovado que o algodão segura 90% das radi-
ações enquanto que os tecidos sintéticos seguram apenas 70%. Também é 
importante se evitar e exposição ao sol nos horários de maior emissão de raios 
ultravioletas, entre as 10h e 16h no horário de verão. Outro objeto que tem uma 
extrema importância é o uso de óculos de sol. Eles têm uma função essencial 
que é a prevenção da catarata, além de o excesso de radiação ser lesivo para 
a córnea. Não saia ao sol sem passar um bom protetor solar com fator 30. As-
sim você estará protegendo sua pele.  



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 tra-
ga um saco cheinho de paz, harmonia, fraternidade. Que o gesto de ternura se estenda de va-
rias 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 06/12/2013.  A data 
de entrega está prevista para os dias 12 e 13 de 
Dezembro. 

Festa Final de Ano 

A confraternização de final de ano já esta confirmada, será no dia 21 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 20/12/2013. 

Cesta de Natal / Cesta Básica 
Visando proporcionar um natal ainda mais ale-

gre e cheio de fartura a administração da Cooper-
fértil autorizou a entrega a todos nossos colabora-
dores da Cesta Básica e Cesta de Natal nos dias 
19 e 20 de Dezembro, Vocês merecem! 

 
 

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


