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Estamos há 163 dias  

sem acidentes de trabalho com afastamento! 

PARABÉNS A TODOS!!!! 
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As novas tabelas de contribuição  

previdenciária  e imposto de renda 

Coluna 5s - apresento-lhes o segun-

do senso: “Seiton” o senso de       

organização 

Importações de fertilizantes crescem 34% 

♦ Matéria sobre importação recorde de      

fertilizantes em 2011 

♦ Perspectivas de analistas para produção 

de fertilizantes para o ano de 2012  

♦ Estudo do impacto da crise européia em 

nosso setor agrícola. 
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Confira as dicas para aproveitar ao  

máximo o carnaval ! 

Novo salário mínimo! 

Novo prazo de vigência do REP 
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Aniversariantes  

Fevereiro 2012 

 

15 - Denis Aparecido Marcondes 

15 - Jucelino Antonio Cruz 

21 - Ivana Maria D. Favero Zahn 

Feriados 

21 - Carnaval 

 

Coluna 5’s - 
Conhecendo  
cada senso. 

 
Seiton - Senso de 
Ordenação 

Cada coisa em seu lugar! 

Neste mês vamos apresentar e falar um pou-
co sobre o segundo senso: 

Seiton é um dos Cinco Sensos – uma meto-
dologia de aplicação da qualidade, conhecida 
mundialmente como 5S – e significa 
“ordenação”, “arrumação”: colocar as coisas 
nos lugares    certos ou dispostas da forma 
correta, para que possam ser usadas pronta-
mente. É uma forma de acabar com a       
procura de objetos. 

O seiton é aplicado depois que o        ambien-
te é organizado, ou seja, depois que tudo o 
que for dispensável é descartado do ambien-
te (seiri). 

Aplicar o seiton favorece a eficiência, pois 

“coloca tudo o que você precisa ao      

alcance de sua mão” 

♦ O que você usa com pouca freqüência, 

guarde mais distante de você; 

♦ O que você usa às vezes, guarde no 

seu local de trabalho, em espaço    

adequado; 

♦ O que você usa com freqüência,  

guarde no seu local de trabalho, mais  

próximo de você. 

Importações de fertilizantes  

O bom ano do setor agrícola se reflete também nas contas das in-
dústrias de adubos e fertilizantes. 

O volume de fertilizantes entregue aos produtores deve ter chega-
do a 28 milhões de toneladas no ano passado e o faturamento po-
de ter ficado próximo dos R$28 bilhões. 

Já as importações somaram 20,7 milhões de          
toneladas, com gastos de US$9,1 bilhões, segundo o 
Ministério do Desenvolvimento. 

São números que ficam distantes dos registrados nos últimos anos. 
A entrega de adubos de 2011 vai superar em 15% a de 2010; as 
importações, em 34%. 

A demanda e os estoques de alimentos estão ajustados. 

Só uma crise muito grande poderá afetar o setor. “Não pode ha-
ver em repetição de 2008”, diz ele, se referindo à crise financeira 
originada nos EUA que afetou toda economia mundial. 

Aparentemente não haverá muito tropeço no setor de alimentos, 
diz Florence. Os países desenvolvidos, mesmo com crise, mantêm 
o padrão de consumo alimentar. Já nos mercados emergentes, a 
população está conseguindo se alimentar melhor. 

Diante da conjuntura atual, Florence acredita que o setor de ferti-
lizantes poderá se manter como está. Sem evolução, mas tam-
bém sem quedas significativas. O produtor continua capitalizado e 
usando mais tecnologias em busca de maior produtividade. 

O Sul do país está apresentando perdas, devido à seca, e o pro-
dutor pode perder renda. A quebra de safra no Sul do Brasil e na 
Argentina, no entanto, inibe maiores recuos em Chicago, o que 
beneficia os produtores do Centro-Oeste, onde a safra vai bem. 

O ano passado foi um período de recuperação nos preços interna-
cionais dos fertilizantes. Só iniciaram queda a partir de setembro, 
quando o dólar começou a se recuperar e anulou os efeitos da re-
dução dos preços do adubo. 

O bom é que o cenário de 2011 pode se repetir neste ano. “As 
perspectivas são boas, apesar das nuvens negras na Europa”, diz 
Carlos Eduardo Florence, diretor executivo da AMA (Associação dos 
Misturadores de Adubos do Brasil). 

Fonte: Mdic 
Fonte: Anda *estimativa de mercado 

Fonte: Folha de S. Paulo—17/01/2012 



Classificados 

Anuncie aqui, algo que você queira vender ou aquilo que você não usa mais! 
Para anunciar dirija-se ao RH! 
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Salário-de-Contribuição (R$) 
Alíquota para Fins de 
Recolhimento ao INSS 

até 1.174,86 8% 

de 1.174,87 até 1.958,10 9% 

de 1.958,11 até 3.916,20 11 % 

Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a Deduzir do IR (R$) 

Até 1.637,11 - - 

De 1.637,12 até 2.453,50 7,5 122,78 

De 2.453,51 até 3.271,38 15 306,80 

De 3.271,39 até 4.087,65 22,5 552,15 

Acima de 4.087,65 27,5 756,53 

Tabela de Imposto de Renda 2012 
Veja ao lado a indicação da nova Tabela de Impos-
to de Renda Retido na Fonte que terá vigência a 
partir de 01.01.2012: 

Dedução por dependente: R$ 164,56  

Publicada nova tabela de desconto previdenciário 
Ao lado a nova tabela de benefícios pagos pelo instituto Nacional do 
Seguro Social, que já esta em vigor desde 09/01/12. 

Cooperfértil Informa 

Novo salário mínimo: R$ 622,00  

O decreto nº7655/2011 alterou o valor do salário mínimo, que esta vigente desde 01/01/2012. 

Prorrogado o início de vigência do Registrador  de Ponto (REP) 
A) a partir de 20/04/2012, para empresas que exploram atividades na industria, no comércio em geral, entre outros. 

B) a partir de 01/06/2012, para as empresas que exploram atividade agroeconônica. 

C) a partir de 03/09/2012, para as micro empresas e empresas de pequeno porte. 

A Cooperfértil produziu em 2011, 153.690.848 toneladas de fertilizantes! 

Se você é do tipo que não consegue passar um dia sequer longe da folia do carnaval deve lembrar que você pode sim curtir a von-
tade, mas deve sempre ter em mente que se prevenir é muito importante para ter uma vida saudável. Veja abaixo algumas dicas 
para curtir o carnaval sem afetar a sua saúde...  

♦ Tenha sempre em mãos as famosas camisinhas. Prevenir é melhor do que remediar, pois a alegria do Carnaval deve durar para 
sempre.  

♦ Beba muita água e mantenha o seu corpo hidratado. Isto pode ajudá-lo a aproveitar melhor a festa.  

♦ Nunca misture bebidas destiladas com fermentadas. Como bom folião, o melhor é estar bem todo o tempo e aproveitar tudo ao 
máximo.  

♦ Se estiver na praia ou piscina, use filtro solar e não fique o tempo todo no sol. A noite espera 
por você cheio(a) de energia.  

♦ Evitar nadar após algumas cervejas e drinques. Água e bebida nunca combinam.  

♦ Beba com moderação e se estiver embriagado não dirija, pois sua vida vale ouro...  

♦ Evite brigas e em caso de complicações, procure ajuda; se necessário procure ajuda médi-
ca.  

Curta o carnaval com consciência 



Cardápio - Fevereiro 2012 
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Para tonificar, nada melhor que a cenoura: o ácido lipóico, presente em sua composição, dá uma revitalizada geral no 
rosto e, de quebra, ajuda na hora de pegar uma cor.  
 
Frutas vermelhas são ricas em cianidina e vitamina C. São eficientes em combater os radicais livres. 
Elas melhoram as paredes dos vasos sanguíneos da pele, previnem o envelhecimento, o excesso de 

oleosidade e a acne. A vitamina C, além de antioxidante, é fundamental na produção de colágeno, o tecido de sustenta-
ção da pele.  
 
Imagine um alimento que protege você o tempo todo. O iogurte é assim. Encarrega-se de manter os 

probióticos, bactérias que residem no intestino e o regulam. Sem esse equilíbrio, a pele sofre. 

 
Descasque o abacaxi: rico em manganês, tem bromelina, uma substância antiinflamatória que atua diretamente na 

pele, colaborando para combater acne, alergias e outros terrores do gênero. Além disso, essa fruta deliciosa tem enzi-

mas que fortalecem o colágeno e as fibras de elastina dos tecidos, ajudando-os a manter a firmeza. 

Hora do Café! 

Alimentos que deixam sua pele linda e jovem 

 

Quando o Papa João Paulo II veio ao Brasil pela primeira vez, nós estávamos 
em transição do regime militar para a democracia. 
O Presidente era o General João Batista Figueiredo. 
O Papa perguntou ao Presidente o motivo de ter tantos ministros, e obteve 
como resposta: 

- Santidade, Jesus não tinha 12 apóstolos ? Eu tenho 12 ministros. (dizem que o fato é verídico) 
 
Agora, quando o Papa Bento XVI retornar ao Brasil e perguntar à Dilma para 
que 38 ministros, ela, certamente, responderá: 

- Veja bem, companheiro santidade . . .  Ali Babá tinha 40 ladrões e Eu estou quase lá ! ! ! 


