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A família Cooperfértil esta há 693 

dias sem acidentes de trabalho, 

mais do que nunca, precisamos 

trabalhar juntos para manter e 

aumentar esse Recorde. 

Momento Saúde 

• Falta de água gera alta de preços no atacado 
 
• Campanha Zero Acidente 
  “Verifique quem foi o ganhador do mês de Novembro/2014.” 

• Aniversariantes do mês de Dezembro 

• Tem câimbras? Conheça as causas 
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• Feriados 

• Frases Interessantes 

• Santos de Devoção 

• Fique por Dentro 

Curiosidades 

Cooperfértil Informa 

Dicas para usar bem o 13º salário 

Chegou a hora de decidir o que fazer com o 13º salário, 

um dinheiro muito bem-vindo numa época tão cheia de 

despesas... A vontade que se tem é de gastar tudo em um 

monte de presentes e pequenos luxos, não é mesmo? 

Mas esta não é a opção mais sábia. Veja algumas dicas 

para usar bem o seu 13º salário. 
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• Reajuste no preço dos combustíveis aumenta 

custos de produção agrícola 

• Beleza no jardim da Cooperfértil 

• Desenvolva sua tolerância e viva melhor 

• Dicas de Alimentação para uma vida melhor 
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Reajuste no preço dos combustíveis aumenta custos 
de produção agrícola 

Santos de Devoção 
01/12 - Santo Elói - Joalheiros 
03/12 - São Francisco Xavier - Turismo 
04/12 - Santa Bárbara - Bombeiros 
06/12 - São Nicolau - Crianças 
08/12 - Nossa Sra. da Conceição - Campinas 
10/12 - Eulália de Mérida - Viúvas 
11/12 - São Dâmaso - Arqueólogos 
12/12 - Nossa Senhora de Guadalupe - México 
13/12 - Santa Luzia - Oftalmologistas 
22/12 - Santa Francisca - Emigrantes 
24/12 - São Benedito - Cozinheiros 
25/12 - Nascimento de Cristo 
26/12 - Santo Estevão - Construção Civil 
27/12 - São João Evangelista - Químicos 
28/12 - Santiago Maior - Farmacêuticos 

Frases Interessantes 
"No que diz respeito ao empenho, ao compro-

misso, ao esforço, à dedicação, não existe 
meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, 

ou não faz." 
(Ayrton Senna) 

“Todos nós temos talentos diferentes, mas 
todos nós gostaríamos de ter iguais oportuni-
dades para desenvolver os nossos talentos." 

(John F. Kennedy) 
"Ou você tem uma estratégia própria, ou en-

tão será parte da estratégia de alguém" 
(Alvin Toffler) 

"Os analfabetos do século 21 não serão 
aqueles que não sabem ler e escrever, mas 
aqueles que não sabem aprender, desapren-

der e reaprender" 
(Alvin Toffler) 

"Qualquer pessoa de sucesso sabe que é 
uma peça importante, mas não conseguirá 

nada sozinho." 
(Bernardinho) 

Olha a beleza dessa arvore em nosso   
jardim ! 

O nome é estrangeiro. Flamboyant, em 
francês, significa flamejante, adjetivo jus-
tificado pela acentuada coloração verme-
lha de suas flores. A árvore veio de longe - 
é originária da costa leste da África, de 
Madagascar e de ilhas do  Oceano Índico. 

O flamboyant é considerado uma das ár-
vores mais belas do mundo, devido ao 
colorido intenso de suas flores. Frondosa, 
ela possui tronco forte e um pouco retorci-
do, podendo alcançar cerca de 12 metros 
de altura. Sua copa é muito ampla, em forma de guarda-chuva, e pode ser 
mais larga do que a própria altura da árvore. 

 A floração ocorre na primavera e verão. Ocorre ainda uma variedade de 
flamboyant chamada “Flávida”, que possui as flores completamente amarelas. 

As raízes do flamboyant são bastante agressivas, com parte delas acima da 
superfície, tornando-a imprópria para a ornamentação de calçadas, ruas ou 
próximo à tubulações de água, esgoto, paredes e até mesmo fiação elétrica. 
Sua beleza se destaca quando plantada isolada ou em pequenos grupos em 
áreas extensas, como parques, praças e jardins extensos de residências, indús-
trias e sítios. Como é tolerante à salinidade do solo pode ser utilizada no litoral 
também. 

A alta de 3% para a gasolina e 5% para o diesel nas 
refinarias, que entrou em vigor na última sexta-feira, 
refletiu negativamente no agronegócio, pois, segundo 
lideranças do setor, acarreta aumentos nos custos de 
produção como maquinário, frete e insumos.  
Em contrapartida, existe a possibilidade de uma de-
manda extra para os biocombustíveis, vistos como 
uma alternativa para os consumidores urbanos - com 
a opção pelo etanol hidratado em detrimento da ga-
solina - ou no consumo logístico do segmento agrícola 
- com o uso do biodiesel ao invés do diesel mineral, principalmente no Norte e 
Centro-Oeste.  
"Tenho uma visão muito clara, não foi uma coisa nova, foi feita por um governo 
velho. Se houvesse uma definição mais clara da matriz energética do País seria 
algo diferente, mas como isso não aconteceu, só vai complicar mais o produtor 
pelo aumento de custos", enfatiza o presidente da Associação Brasileira do Agro-
negócio (Abag), Luiz Carlos Corrêa Carvalho, conhecido como Caio.  

No setor canavieiro 
A presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA), Elizabeth Fari-
na, conta que, em linhas gerais, a notícia teve um viés negativo para o setor 
"porque o aumento em custo é o dobro do ganho em receita".  
Em relação aos custos de produção no segmento, vale lembrar que a mecaniza-
ção na colheita e plantio de grande parte dos canaviais gera custos com combus-
tíveis para as máquinas utilizadas no campo. "Quanto mais mecanizada a colhei-
ta, mais se usa o diesel", ressalta Farina. Ao posicionar este desembolso no ce-
nário de crise para as usinas, o reajuste ganha um peso ainda maior. 

08/12 - Dia 8 de Dezembro é comemorado 
dia de Nossa Senhora da Conceição, pa-
droeira municipal, e o aniversário de Campi-
nas. Porém o aniversário da emancipação 
de Campinas é 14 de julho, que não é con-
siderado feriado e sim uma data comemora-
tiva.  

25/12 - Natal: é uma festa religiosa cristã 
que celebra o nascimento de Jesus Cristo. 
As comemorações de Natal incluem diver-
sos símbolos tradicionais como a ceia de 
Natal, árvore de Natal, o Papai Noel, a troca 
de presentes, o presépio e a iluminação.  

Feriados 

Beleza no jardim da Cooperfértil 

Você já parou para pensar no significado da palavra tolerância? Segundo o dici-
onário, tolerância é a tendência a admitir modos de pensar, agir e de sentir, 
que diferem dos de um indivíduo ou de grupos, como políticos, religiosos etc. 
Ser tolerante é ter consciência da diferença e aceitar a diversidade. Isso não 
significa endossar o pensamento do outro, ou concordar com ele por interesse 
ou por medo de contrariá-lo. Mas apenas aceitar que as pessoas são diferentes, 
tem origens e culturas diferentes e mesmo assim podem  viver em paz e har-
monia. 
A vida nos ensina preciosas lições, todos os dias.  
Queremos compreender e ser compreendidos, mas isso nem sempre é tão fácil. 
Muitas vezes, a pessoa de cuja compreensão você mais precisa é justamente a 
que menos te compreende. E você? Compreende os outros? 
Compreender as pessoas e suas dificuldades é fundamental para construirmos 
melhores relacionamentos. 
Tolerar não significa aceitar passivamente tudo. Significa respeitar as diferen-
ças, colocando nosso ponto de vista com humildade e serenidade. 
A tolerância é o exercício do amor, da humildade, da paciência, da compreen-
são. É o caminho suave que permite conviver entre as diferenças. A tolerância 
aproxima as pessoas. 

Desenvolva sua tolerância e viva melhor 

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

Falta de água gera alta de preços no atacado 

Chegou a hora de decidir o que fazer com o 13º salário, um 
dinheiro muito bem-vindo numa época tão cheia de despe-
sas... A vontade que se tem é de gastar tudo em um monte 
de presentes e pequenos luxos, não é mesmo? Mas esta não 
é a opção mais sábia. Veja, a seguir, algumas dicas para 
usar bem o seu 13º salário. 

Pague as dívidas 
Os especialistas em finanças pessoais são unânimes: 
para quem está endividado, a melhor destinação deste 
dinheiro é pagar as dívidas. Mesmo que não seja pos-
sível quitar todas elas, escolha primeiro as mais caras, 
como as do cheque especial, de financeiras e dos cré-
ditos rotativos de cartões de loja e de crédito. 

Lembre-se das despesas de janeiro 
Se não tiver dívidas para pagar, ou se sobrou algum dinhei-
ro, antes de sair gastando, é bom lembrar que depois de 
dezembro vem janeiro, o mês dos "Is", na bem-humorada 
concepção do professor de Finanças Fabio Gallo. "Janeiro é 
o mês dos Impostos: IPTU e IPVA, de escola (material esco-
lar e uniformes) e do ihhh, não tenho mais dinheiro..." 

 Adiante prestações 

Ainda assim sobrou dinheiro? Então veja se não tem nenhu-
ma prestação pela qual está pagando juros. Se tiver, uma 
boa providência será adiantar o pagamento destas parcelas, 
porque, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, 
neste caso o consumidor terá direito à redução proporcional 

dos juros e demais acréscimos. 

Faça um pé-de-meia 
E se, para você, o céu estiver de Brigadeiro - nenhu-
ma dívida e dinheiro sobrando -, não será a hora de 
começar um pé-de-meia? Segundo Louis Frankenberg, 
do Instituto Brasileiro de Certificação dos Planejadores 
Financeiros (IBCPF), 85% de brasileiros não têm ne-

nhuma reserva financeira. 

"Mesmo que seja pouco, é importante que a pessoa guarde 
uma parte do seu salário, para que não comprometa seu 
patrimônio em um momento de necessidade." 

Mas não deixe de reservar também um pouco do seu 13º 
salário para as alegrias da vida. Afinal, com as contas em 
ordem, dá para comemorar muito mais, não é mesmo? 

São Paulo - Problemas no abastecimento de água têm prejudicado a irrigação e o  
desenvolvimento de algumas culturas em toda a região Sudeste, fato que impulsio-
nou os preços de legumes e verduras no atacado medidos pelo índice da Companhia 
de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp). 
O indicador registrou alta de 3,34% em outubro. Foi a terceira elevação mensal 
consecutiva. No ano, o índice acumula alta de 5,63%. Segundo a Ceagesp, aspectos 
sazonais, como a entressafra de limão e maracujá, também ajudam a explicar a 
redução na oferta de alguns produtos. 
A Ceagesp informa, ainda, que o início do período de chuvas e as altas temperaturas também deve atrapalhar a produção 
de legumes e verduras. Assim, a previsão para os próximos meses é de elevação dos preços praticados em praticamente 
todos os setores. 
As frutas devem continuar em alta em razão da maior procura neste período do ano, assim como as verduras, que não se 
recuperaram totalmente e registram preços bastante próximos ao custo, mesmo com as elevações de outubro. 

Nova Conquista ! No último dia 06 de Novembro, foi realizado no refeitório com a presença dos funcionários o décimo sor-
teio de 2014 referente a campanha Zero Acidente, após conseguirmos a marca nesta data de 671 DIAS sem acidentes 
de trabalho. 

COM O APOIO E DEDICAÇÃO DE TODOS VOCÊS TEMOS UM NOVO RECORDE NO PLACAR DE 
ACIDENTES DE TRABALHO. LEMBRE-SE, USAR EPI’S É O CAMINHO MAIS CURTO PARA SUA 
PROTEÇÃO. 

            Desta vez o sortudo que levou pra casa o premio de meio 
                                         salário mínimo (R$ 362,00) foi o Samuel Monteiro da Silva. 

Campanha Zero Acidente 

Dia 05 - José Nilson da Silva  

Dia 20 - Valdemar Pires 

Dicas para usar bem o 13º salário 

I n f o r m a t i v o  C o o p e r f é r t i l 
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HORA DO CAFÉ! 

Momento Saúde 

Cardápio de Dezembro 

Uma criança mandou uma carta ao Papai Noel que dizia: 

"Querido Papai Noel, nesse natal eu quero duzentos reais para po-
der compra os remédios da minha mãe, obrigado e fico esperando". 

O pessoal do correio leu a carta e ficaram com dó do menino, e en-
tão  resolveram arrecadar o dinheiro para doar a ele. No fim do mês 
conseguiram arrecadar 100 reais e mandaram para o menino, junto 
com uma carta: 

"Aqui está o seu dinheiro" 
Alguns dias depois o menino mandou outra carta: 

"Obrigado Papai Noel, mas da próxima vez, me dê pessoalmente, 
porque o pessoal do correio me roubou 100 reais"   

Se você é um ávido praticante de exer-
cícios, é comum vez e outra sofrer de 
câimbras. Um dos primeiros gatilhos 
para essa dor chata é o excesso de 
uso, diz a Enciclopédia ADAM. 
A origem da câimbra, no entanto, não 
se resume apenas ao uso excessivo da 
musculatura. Confira outros problemas 
que podem gerar câimbras: 

• Lesões musculares  

•  Desidratação ou deficiências nutricionais, incluindo falta de cálcio 
e potássio  

• Alcoolismo  

• O uso de determinadas medicações  

• Falência renal ou baixa atividade da glândula tireoide  

• Problemas metabólicos  

• Gravidez 

Tem câimbras? Conheça as causas 

Seguindo uma série de conselhos 
de alimentação podemos desfrutar 
de grandes benefícios para o nosso 
organismo. Portanto, tome nota e 
coloque em prática hoje mesmo: 

• Faça cinco refeições por dia, sem deixar passar nunca as três 
principais (Café da Manhã. Almoço e Jantar). 

• Consuma cinco porções de frutas e verduras todos os dias. 

• Consuma Legumes duas ou três vezes por semana. Não têm 
gordura e são ricos em fibras e proteínas. 

• Pelo menos três vezes por semana, consuma peixe. 

• Coma um punhado de frutos secos por dia, já que não são po-
tentes antioxidantes e ricos em ômega 3. O seu coração agra-
decerá. 

• Limite o consumo de gordura saturadas. Neste sentido, tente 
tomar sempre leite desnatado. 

• Beba 1,5-2 litro de água todos os dias. 

Dicas de Alimentação para uma vida melhor 

Um sujeito resolve levar sua mulher para jantar na noite de Ano-
novo. Após serem atendidos pelo garçom, a mulher diz: 

- Amor, você está vendo aquele homem ali naquela mesa, enchen-
do a cara de uísque? 

- Estou, e daí? Você o conhece? 

- É o meu ex-marido! Eu me separei dele há cinco anos e até hoje 
ele não conseguiu parar de beber! 

E o sujeito: 

- Não diga uma asneira dessas! Ninguém consegue comemorar 
tanto tempo assim!  
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Cooperativa Central de Fertilizantes 

1. O Ano Novo é o feriado mais antigo do mundo. Ele já era comemorado na Babilônia 
4 mil anos atrás. 

2. As promessas feitas na passagem de ano, tão comuns e tão descumpridas, não 
são uma tradição recente. Os babilônios já as faziam há 4 mil anos. Mas em vez de re-
solverem levar uma dieta a sério ou parar de fumar, eles juravam de pés juntos que, tão 
logo acabassem as festas, devolveriam equipamentos de agricultura que haviam sido 
emprestados por amigos. 

3. A tradição de usar um bebê como símbolo do Ano Novo foi adotada pelos   gregos por volta do ano 600 a.C. Eles 
desfilavam com um bebê dentro de um cesto para homenagear Dionísius, o deus do vinho. O ritual era a representação 
do espírito da fertilidade, pelo renascimento anual de Dionísius. 

4. Foi na França, em 1885, que se usou pela primeira vez a expressão "fim de século". 

5. Em algumas culturas, o Ano Novo é também comemorado como a Festa da Circuncisão de Cristo. 

6. Na Dinamarca, era sinal de sorte encontrar louças quebradas na porta de entrada de casa no dia do Ano Novo. Por 
isso, os dinamarqueses costumavam quebrar pratos na véspera do Ano Novo e colocá-los na porta da casa dos amigos. 
Com os anos passando a tradição quase não é mais praticada. 

7. Em 1995, os moradores de Talca, pequena cidade do Chile, iniciaram a tradição de passar a véspera do Ano Novo 
junto aos familiares mortos. Lá, as famílias comemoram a data no cemitério, perto das covas dos parentes. Isso já é pra-
ticado por cerca de cinco mil pessoas. 

8. Quando o calendário romano foi criado, o mês de janeiro foi nomeado em homenagem ao deus Janus ("porta", em 
latim). Janus tem duas faces, uma virada para a frente e a outra virada para trás. Ele passa a mensagem de "abertura de 
novos tempos". 

9. Os romanos começaram a tradição de trocar presentes na véspera do Ano Novo. Eles davam mudas de árvores sa-
gradas uns aos outros, como símbolo de boa sorte. Até hoje a tradição permanece, apesar de os amuletos serem outros 
(pingentes, etc.). 

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. 

Então é Natal, 
Símbolo do verdadeiro amor, 

De festas e alegrias. 

Então é Natal, 
Do povo a quem Jesus amou 
Anunciando os novos dias. 

Então é Natal, 
De dias novos de felicidade 
E de viver em comunhão. 

Então é Natal, 
Por toda eternidade, 
E numa só oração, 

De Natal em Natal, 
Pensando em comum para o bem 

De toda a humanidade 

E não só no Natal 
Pensar que o que nos convém 

É lutar pela paz e a fraternidade. 

Pois chegou o Natal 
Do amor e perdão 

Das mágoas e rancores. 

Pois é no Natal 
Que o seu coração 

Exala o perfume das Flores! 
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                                            Mensagem de Natal 

No ultimo mês de Agosto/14 a Cooperfértil completou 25 anos. Foram 25 anos vividos 
com muita intensidade. Cada ano trouxe um novo aprendizado, uma nova realidade, 
um novo desafio, uma nova parceria, uma nova dificuldade, uma nova história que se 
junta a trajetória que vem sendo construída nestes últimos 25 anos e que um dia tere-
mos orgulho de     compartilhar com nossas famílias, nossos amigos... e dizer “TA 
VENDO AQUELA EMPRESA MOÇO, EU TAMBÉM TRABALHEI LÁ”... 
Isso só foi possível graças a essa Equipe de Colaboradores, Familiares, Fornecedores 
e Clientes que acreditaram e acreditam na força da Cooperfértil, e com essa força demonstrada temos a certeza que   
vamos repetir isso no mínimo pelos próximos 25 anos.  

Aproveitando esse momento de confraternização pela vida, pelo amor, pela união, desejamos a todos um Feliz Natal e 
um Próspero ano novo, cheio de paz, harmonia e fraternidade, e que o espirito de Natal se espalhe pelos corações de 
todos e se perpetue por toda a vida. 

Feliz Natal e um maravilhoso 2015 à todos, são os votos da Administração da Cooperfértil!!!!   

Almoço Especial de Natal 
Realizaremos no mês de Dezembro um Cardápio especial voltado à Comemoração do Natal, porém você não pode per-

der o ALMOÇO ESPECIAL que acontecerá no dia 23/12. 

Você receberá o mapa do local do evento junto com o convite para o mesmo ! 

 

 A confraternização de final de ano já esta confirmada, será no dia                                                                                               
13 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!!! 

Pagamento do 13º Salário 
O pagamento da segunda parcela do 13º Salário será efetuado no dia 19 de Dezembro. 

Cesta de Natal / Cesta Básica  
Visando proporcionar um natal ainda mais alegre e cheio de 
fartura a administração da Cooperfértil autorizou a entrega a 

todos nossos colaboradores da Cesta Básica e Cesta de Natal 
nos dias 18 e 19 de Dezembro.  

Vocês merecem ! 

Festa Final de Ano 

              Tabela de Preços 

Os Pedidos deverão ser efetuados junto ao RH da 
Cooperfertil até o dia 05/12/14. O desconto será efe-
tuado na folha de pagamento do  mês de Dezembro.       

Aproveite, ainda dá tempo !!!             

Promoção de Panetones Cooperfértil 

Descrição Peso Sem Caixa Com Caixa 

Panetone  500g R$5,00 R$6,00 

Panetone 1Kg R$10,00 ——— 

Chocotone 500g R$6,00 R$7,00 

Chocotone 1Kg R$12,00 ——— 


