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Cooperfértil Informa 

Coluna do 5s 
Conhecimento para os profissionais 

que querem mais! 

Janeiro registrou queda nos preços dos fertilizantes 

Estamos trabalhando há 27 dias  

sem acidentes de trabalho. 

Nosso recorde é de 611 dias sem  

acidentes com afastamento. 

Momento Saúde 

Retomada dos negócios é esperada a partir de          
fevereiro, com compras para reforma de canaviais  
O início de 2013 foi marcado por mais uma queda nos pre-

ços dos fertilizantes. Os recuos em relação a dezembro do  

ano passado foram de 2,3%, 1,8% e 4,2% para os fertilizan-

tes nitrogenados, fosfatados e potássicos. 

• Mercado eleva projeções para inflação em 2013 
• Governo tem plano para ampliar armazém até 2015 
• Novos acordos da Eco-Energy ampliam oferta em 8%  

Como fazer seu chefe investir em suas 

ideias!! 

Fabrica em Foco 

Plantio de árvores nativas 
Cooperfertil Planta 1.400 mudas de 

Sansão do Campo,e mais 800 mudas de 

plantas nativas na área de preservação 

permanente localizada na empresa. 

Dicas de Saúde para o seu Carnaval 
Página 4 
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Queda nos preços dos Fertilizantes 

Fabrica em Foco 
Plantio de Árvores Nativas 

Como já notificado em nossos Informativos 
de Novembro e Dezembro/12, onde postamos 
fotos da Lagoa que temos dentro de nosso Par-
que Industrial e das áreas verdes que foram res-
tauradas na entrada da Empresa junto a Av. Co-
mendador Aladino Selmi. Neste mês de Janeiro 
de 2013 iniciamos, e já concluímos, o Plantio de 
1.400 mudas de Sansão do Campo em toda ex-
tensão dos alambrados que separam a Fábrica 
das demais áreas da Empresa, o que propiciará 
uma cortina verde que em muito irá ajudar na 
qualidade do ar. 

Plantamos  também aproximadamente 800 
mudas de plantas NATIVAS na área descrita 
abaixo que irá proteger ainda mais a nascente e 
com certeza a continuidade de todos os seres 
que tem esse local como seu habitat natural e, 
consequentemente, a qualidade de vida de todos 
nos e moradores da região. 

É a Cooperfertil fazendo sua parte, no intuito 
de melhorar a qualidade de vida de todos e cum-
prir as determinações  das leis ambientais. 

• APP = 5.448,18 m² 
Plantio de 371 mudas de árvores nativas 

pioneiras que são conhecidas como primá-
rias, com crescimento rápido, se desenvolvem 
bem em céu aberto e tem vida curta na floresta 
entre 6 e 15 anos. 

As pioneiras normalmente tem porte alto ( 18 
metros ). Como as pioneiras se desenvolvem 
 rapidamente, elas formam  uma camada de 
sombra que servirá como proteção ao crescimen-
to de plantas secundárias como a: Aroera-
mansa, Imbaúba, Canela Ferrugem, Canafistula, 
Ingá. 

Plantio de 435 mudas de arvores nativas não 

pioneiras que são conhecidas como secunda-
rias ou de clímax, ciclo de vida mais longo po-
dendo chegar a centenas de ano, na parte inicial 
de crescimento suporta sombreamento, pequena 
produção de frutos e sementes, tem característi-
ca de madeira dura de “lei”. Exemplo: Jatobá, 
Angelim, Cedro rosa, Jacarandá.  

Retomada dos negócios é esperada a partir de fevereiro  
O início de 2013 foi marcado por mais uma queda nos preços dos fertilizantes. 

Os recuos em relação a dezembro do ano passado foram de 2,3%, 1,8% e 4,2% 
para os fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos, respectivamente. Se-
gundo levantamento da Scot Consultoria, a tonelada do superfosfato simples gra-
nulado está cotada, em média, em R$ 800,61 em São Paulo (SP), sem o frete.  

A pressão é em função do ritmo mais lento de negócios nesta época do ano. 
Além disso, as empresas precisam liquidar os estoques de passagem. A expectati-
va é que o mercado de fertilizantes retome a movimentação a partir de fevereiro, 
com as compras para plantio de cana-de-açúcar. 

Coluna do 5s 

Como fazer seu chefe investir 
em suas ideias!!! 

Essa situação é vivenciada por muitos 
profissionais. Ter suas ideias rejeitadas 
com frequência no trabalho pode ser al-
go desanimador e frustrante. Para en-
frentar esse lema, algumas sugestões 
podem ajudar você: 
• Não deixe a frustração tomar o 

controle 
As razões pelas quais suas ideias são 

vetadas podem parecer insuficientes ou 
até mesmo incoerentes para você, mas 
seu chefe pode ter informações sobre o 
trabalho que não estão em sua alçada. 
Sua frustração é compreensível, mas 
não deixe que ela tome o controle. Pro-
cure abordagens e perspectivas diferen-
tes sobre esse mesmo problema.  
• Procure entender 

Converse com seu chefe sobre suas 
ideias e qual é a principal intenção por 
trás dessas sugestões buscando uma 
avaliação que pode ajudar você a melho-
rar as próximas propostas. Pergunte se 
ele ou ela já esteve em sua situação co-
mo essa antes e como agiu pra melhorar 
o desempenho. Você poderá entender 
melhor como seu superior pensa e, a 
partir disso, personalizar suas ideias de 
acordo com os critérios que ele utiliza 
para julgar algo bom.  
• Seu trabalho é a credibilidade de 

seu chefe 
Parte do trabalho de toda pessoa, 

gostando ou não, é fazer com que o che-
fe tenha uma boa imagem. O seu traba-
lho é a credibilidade de seu superior, por 
isso busque a participação dele na ela-
boração dessas sugestões.  
• Converse com outras pessoas 

Procure conversar com colegas sobre 
a situação geral e veja se eles já passa-
ram pelos mesmos problemas e como 
agiram. Elas podem oferecer uma pers-
pectiva diferente sobre essa situação.  

Feriados 
Carnaval: 12/02/2013 

É uma festa que se originou na Grécia 
entre  600 a 520 A.C.. Através dessa 
festa os gregos realizavam seus cultos 
em agradecimento aos deuses.  

A festa carnavalesca surgiu a partir da 
implantação, no século XI, da Semana 
Santa pela Igreja Católica, antecedida 
por quarenta dias de jejum, a Quaresma. 
Esse longo período de privações acaba-
ria por incentivar a reunião de diversas 
festividades nos dias que antecediam 
a Quarta-feira de Cinzas, o primeiro dia 
da Quaresma.  
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Cooperfértil Informa 

Vilmar Debesaites   

Dia 05 

Mercado eleva projeções para inflação em 2013 
Projeções para a inflação em 2013 são elevadas, segundo pesquisa do BC. Além disso, o 
mercado reduziu as estimativas para o crescimento da economia neste ano. 

As instituições financerias consultadas pelo Banco Central (BC) elevaram sua perspectiva para a inflação em 2013, 
segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (21/01). 

As previsões para o Índice Nacional de Preços para o Consumidor Amplo (IPCA) em 2013 passaram de 5,53% há uma 
semana para 5,60%. 

Já para o final deste ano, as previsões recuaram de 5,22% para 5,21%. 
Quanto ao Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) em 2012, a previsão subiu de 5,57% para 5,73%. Para 

2013, a projeção segue apontando para 4,90%. 
Já para o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), as estimativas foram elevadas de 5,42% para 5,48%. Em 2013, a 

expectativa para esse índice de inflação permaneceu em 5,00%. 
Juros: As instituições financeiras mantiveram a projeção para a taxa Selic em 8% neste ano, mesmo patamar da 

semana passada. Há quatro semanas, a previsão apontava para 9%. 
Para 2013, as estimativas apontam para juros em 9,5%, face a 9,75% na semana anterior. 
PIB: A expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2012 caiu para 3,09%, ante 3,2% na pesquisa 

anterior. Para 2013, a perspectiva foi elevada de 4,3% para 4,5%. 
Câmbio: Segundo o boletim Focus, a projeção para a taxa de câmbio foi mantida em R$ 1,85 ao fim deste ano e no 

Novos acordos da Eco-Energy 
ampliam oferta em 8%  

Os novos acordos da Eco-Energy contemplam a comerciali-
zação exclusiva da totalidade da sua produção de etanol às du-
as destilarias norte-americanas. 

A Eco-Energy, empresa cujo capital foi adquirido pela Coper-
sucar há dois meses e que detém 10% do mercado norte-
americano de biocombustíveis, formalizou dois novos contratos 
para a comercialização exclusiva da totalidade da produção de 
etanol de duas novas destilarias nos Estados Unidos. A Lin-
colnway Energy, localizada em Nevada, Iowa, com produção 
anual de 208 milhões de litros, e a Corn Plus Ethanol, de Winne-
bago, Minnesota, que produz 185 milhões de litros por ano.  

Com esses acordos, a capacidade de oferta e de negociação 
da Eco-Energy aumenta em 8%. Juntas, as operações da Co-
persucar e da Eco-Energy representam a maior plataforma glo-
bal de biocombustíveis, com oferta total de 10 bilhões de litros 
de etanol por ano.  

O acordo com a Corn Plus Ethanol formaliza uma parceria 
plurianual para a comercialização de etanol da empresa pela 
Eco-Energy, e deverá trazer economia de escala, maior abran-
gência logística e adiçoão de valor para a produtora de biocom-
bustível, conforme expectativa da Eco-Energy.  

Já a Lincolnway Energy chegou ao acordo de comercializa-
ção de etanol com a Eco-Energy após um amplo exame do ce-
nário competitivo, optando pela parceria com o objetivo de usu-
fruir de serviços de comercialização e distribuição com maior 
valor adicionado e contar com operações de venda focada na 
gestão de margens. 

Aniversariante do Mês 

Governo tem plano para ampliar  
armazéns até 2015 

O governo promete para este ano o lançamento do 
Plano Nacional de Armazenagem (PNA), que já era anun-
ciado em 2012. O documento prevê investimentos públi-
cos de R$ 250 milhões por ano, além de incentivo fiscal e 
liberação de crédito à iniciativa privada, a fim de nivelar a 
capacidade de armazenamento por meio da oferta de 
grãos no Brasil até 2015. 

A safra de 2012/2013, que deve render mais de 180 
milhões de toneladas de grãos, terá espaço para armaze-
nar, estaticamente, 145 milhões (80,5%). "A maior dificul-
dade é com a 'safrinha' de milho, que chega quando ainda 
há soja armazenada", aponta o coordenador-geral de In-
fraestrutura Rural e Logística de Produção do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Carlos 
Alberto Batista. 

Segundo ele, o PNA prioriza as regiões de fronteira 
agrícola, especificamente as circunscritas na área conhe-
cida por Matopiba (de Maranhão, Tocantins, Piauí e sul da 
Bahia), "onde o governo identifica as maiores carências 
de infraestrutura". Também o Mato Grosso, que apresenta 
o maior déficit logístico, é prioridade. 

O governo pretende aumentar sua participação, atual-
mente inferior a 3%, no total de unidades armazenadoras 
do País - 17.500 -, de acordo com Batista. Para o ministro 
da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, a questão da arma-
zenagem é uma prioridade do Plano Agrícola e Pecuário 
2012/2013, anunciado em junho do ano passado.  
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HORA DO CAFÉ! 

Momento Saúde 

Cardápio de Fevereiro 

Os Vermes e o Álcool 
Um professor de química queria alertar os alunos sobre o mal que as bebidas alcoólicas fazem e fez uma experiência em sala 

de aula, usando um copo de água, um copo de cerveja e dois vermes. 
— Eu vou colocar um verme na água disse ele, pegando um dos vermes.  E vocês vão ver que nada vai acontecer. 
Dito e feito. O verme caiu na água e ficou nadando tranquilamente. 
— Agora eu vou colocar um verme no copo de cerveja e ele vai morrer! 
E jogou o outro verme no copo cheio de cerveja. Não deu outra. Em menos de um segundo o verme bateu as botas. Ficou 

parado, duro, no fundo do copo. 
— Viram? — disse o professor, satisfeito com o resultado da experiência. E então? O que nós aprendemos depois de fazer 

esta experiência? 
Joãozinho se levantou e disse, em voz alta: 
— Aprendemos que bebendo muita cerveja nós ficamos livres dos vermes! 

Dicas de Saúde para o seu Carnaval 
No Carnaval você não pode descuidar da sua saúde, não é porque é festa e alguns 

dias de viagem que você deve esquecer das regras básicas para sobreviver a estes 4 

dias de folia intensa. Para aguentar toda esta maratona é preciso tomar alguns cuida-

dos essenciais a fim de assegurar a sua saúde e bem estar. Se você  for viajar para um 

local de clima quente redobre os cuidados.  
Veja passo a passo para garantir dias de muita alegria e bom divertimento!  

• As altas temperaturas favorecem a desidratação. Por isso, beba  muita água (no mínimo 1,5 lt de água por dia). Além 

de hidratar ela lubrifica o organismo, transporta os nutrientes, elimina toxinas e repõe a energia.  
• Na praia, por causa do sol e do calor, consuma alimentos leves e de fácil digestão e que ajudem na reposição de água 

e dos sais minerais perdidos na transpiração. 
• Consuma muitas frutas que são excelentes fontes de água, vitaminas e minerais, também é importante ingerir proteí-

nas encontradas nas carnes magras, ovos e feijão.  
• Se você vai pular o Carnaval prefira roupas leves e de cor claras, esteja atento ao calçado que deve ser confortável 

para evitar bolhas e ferimentos.  
• Não exagere nas bebidas alcoólica. Se beber não dirija. 
• Faça sexo seguro, a utilização de preservativos é necessária, sobretudo com a disseminação da AIDS/HIV e de outras 

doenças sexualmente transmissíveis. 


