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Confira e siga as dicas que temos para ajudar 
a melhorar a concentração no trabalho. 

Conhecimento para os profissionais que querem mais! 

Fabrica em Foco 

Manutenção da .Fornalha do granulador e o 

Lavador de Gases equipamento de controle 

Ambiental. 

Entrega de adubos é recorde em agosto 
A demanda por fertilizantes segue aquecida e a entrega dos produtos das 
misturadoras aos agricultores atingiu em agosto o maior patamar da histó-
ria para um mês, segundo a Associação dos Misturadores de Adubos do 
Brasil (AMA). 

As entregas somaram 3,455 milhões de toneladas no mês passado, au-
mento de 10,8% sobre agosto de 2011, de acordo com dados divulgados 
ontem pela Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda). 

No último dia 21/09 realizamos o processo Eleitoral da 

CIPA para a gestão 2012/2013 que terá sua vigência de 

22/10/2012 a 21/10/2013. Os representantes dos  funci-

onários eleitos foram: 
   Titulares 
   Giselle, Sebastião Baeta 
   Suplentes 
  Amarildo, José Aparecido 
 
        Parabéns a todos e  tenham um ótimo mandato.  

• Participação da Cooperfértil no 2º Congresso Brasileiro de Fertilizantes. 

• Visita dos cooperados da Coopercitrus filial de Catanduva-SP 

Alimentos da primavera e seus benefícios para a saúde 
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Mês de setembro, final do inverno e início da estação mais colorida: a Primavera.  

Uma forma de tirar proveito da estação é incluir em seu cardápio frutas típicas da Primavera, que 

você encontra nesta época.  
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Feriados 

Coluna 5s 
Dicas para melhorar a concentração                 

no trabalho.  
Durante a realização da suas tarefas diárias é 
extremamente importante manter-se concen-
trado no seu trabalho para manter a sua pro-
dutividade e qualidade num alto nível.  
 
REPARTA AS TAREFAS 

Trabalhar muitas horas seguidas sem descanso é 
contra produtivo. Por isso mesmo você deve fazer 
pausas durante o trabalho, e uma boa forma de 
definir essas pausas é dividir a tarefa global em 
tarefas, e as tarefas em sub-tarefas. 

SEJA DETERMINADO E TENHA BENEFÍ-
CIOS 

Quem disse que não podemos dar prendas a nós 
próprios? É mentira. Você deve presentear a si 
mesmo se assim se justificar. Depois de um traba-
lho árduo em que você foi empenhado, determina-
do e deu tudo de si não há nada melhor do que ser 
recompensado com alguns benefícios. Porque não 
oferecer um presente a si mesmo? Não estamos a 
falar de mandar embrulhar um objeto para oferecer 
a si mesmo, mas sim talvez fazer uma viagem até 
aquele sítio que sempre quis ir, ou simplesmente ir 
num bom restaurante e ter um ótimo jantar. Se 
trabalhou e foi determinado, porque não ganhar 
com isso? 

CRIE CONDIÇÕES PARA TRABALHAR 

Ter boas condições para trabalhar é essencial, um 
espaço limpo, arejado, com boa iluminação natural 
é meio caminho andado para você se sentir bem e 
ter uma vontade natural para trabalhar. 

MANTENHA-SE AFASTADO DE DISTRA-
ÇÕES 

É importante não quebrar o ritmo de trabalho com 
distrações desnecessárias. É imperativo que você 
estabeleça os limites com os que o rodeiam, quer 
trabalhe em casa ou num escritório. Quando que-
bra o ritmo de trabalho, é muito mais difícil recome-
çar e voltar ao ritmo que estava quando foi inter-
rompido. Deve evitar ao máximo distrair-se, a bem 
da sua produtividade, criatividade e concentração! 

MANTENHA-SE INTERESSADO 

Não deixe morrer interesse que tem pelo seu traba-
lho e pelas tarefas que desenvolve no dia a dia. Se 
gosta do seu trabalho, não se deixe entrar numa 
rotina monótona que o vai desmotivar e fazer com 
que a qualidade do seu trabalho desça. Isto é uma 
bola de neve, que se não for parada a tempo, ja-
mais a conseguirá parar e irá levá-lo à ruína. 

DEFINA METAS 
As metas são impulsionadoras da produtividade. 
Quando se trabalha sem metas, não existe a sen-
sação de necessidade de finalizar algo. Definindo 
tarefas você irá ter objetivos para cumprir e irá 
sentir-se motivado para tal. No entanto é preciso 
ser cauteloso: Não crie metas demasiado auspicio-
sas, pois se começar a falhar metas consecutiva-
mente este item pode ser um contratempo, em vez 
de ajudá-lo! Seja realista e tenha tudo em conta: As 
ferramentas que irá necessitar (se estão disponí-
veis ou não) faça uma estimativa de horas neces-
sárias para cada tarefa e no fim determine a meta 
final, o finalizar do projeto. 

No dia 12 de outubro, comemoram-se três datas: 
- Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, 
- O Dia das Crianças, 
- Descobrimento da América.  

 

  Entrega de adubos é recorde em agosto 

A demanda por fertilizantes segue aquecida e a entrega dos produtos das misturadoras aos 
agricultores atingiu em agosto o maior patamar da história para um mês, segundo a Associ-
ação dos Misturadores de Adubos do Brasil (AMA). 

As entregas somaram 3,455 milhões de toneladas no mês passado, aumento de 10,8% 
sobre agosto de 2011, de acordo com dados divulgados ontem pela Associação Nacional 
para Difusão de Adubos (Anda). 

No acumulado do ano, as entregas totalizaram 17,794 milhões de toneladas, crescimento 
de 4,8% sobre as 16,971 milhões de toneladas entregues de janeiro a agosto do ano pas-
sado. 

A produção saltou apenas 0,3% no acumulado de 2012, para 6,325 milhões de toneladas. A 
importação de adubos recuou 20,6% em agosto. No intervalo de janeiro a agosto, as com-
pras internacionais caíram 2,6%, para 12,634 milhões de toneladas. 

Carlos Eduardo Florence, diretor-executivo da AMA, diz que o desempenho registrado nes-
te ano deriva da grande demanda e mostra que não houve problemas de entrega por parte 
das misturadoras para os agricultores. Para ele, a produção nacional e os estoques das 
indústrias estão atendendo ao agricultor de forma racional. 

Do fim de julho até meados de agosto, alguns produtores do Mato Grosso encontravam 
dificuldade para receber o produto diante da greve de caminhoneiros e problemas com fre-
te, mas a situação já foi normalizada segundo o Instituto Mato-grossense de Economia 
Agropecuária (Imea). Conforme o instituto, cerca de 80% dos adubos para o plantio da soja 
já estão nas mãos dos produtores. 

A importação de fertilizantes, cuja demanda cresce neste período para o plantio da safra de 
verão 2012/13, também enfrentou problemas com as paralisações de funcionários públicos 
nos portos. 

Há a expectativa de que as entregas continuem aumentando nos próximos meses, mas 
Florence alerta que tudo vai depender do clima. Se a chuva chegar até o fim do mês, há 
plantio normal da safra verão, o que garante procura de adubos também a partir de novem-
bro até fevereiro para o cultivo da segunda safra (safrinha). Mas se não chover o suficiente, 
pode atrasar a demanda por fertilizantes para a safrinha. 

A demanda aquecida também provoca reajuste nos preços destes produtos no mercado 
interno. Os fosfatados, por exemplo, tiveram alta média de 2,7% este mês ante agosto, de 
acordo com Rafael Ribeiro de Lima Filho, analista da Scot Consultoria. (CF) 

Fabrica em Foco 
Efetuamos a reforma total da Fornalha do granulador, 
utilizando tijolos e concreto refratário na parte interna 
e material comum na parte externa bem como a ade-
quação da porta de abastecimento, com isso a forna-
lha pode gerar calor de até 1.100ºC o que reflete 
ainda mais na qualidade do produto final o SUPER 
SIMPLES. 
Aproveitando a reforma e reinicio das atividades da 
Fornalha a empresa adquiriu um conjunto de EPI 
(EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ) de 
acordo com as normas de segurança que esta sendo 
usado pelo colaborador que abastece a fornalha proporcionando assim  seu BEM ESTAR 
E MAIS SEGURANÇA NA AÇÃO DESENVOLVIDA. 
O Lavador de Gases equipamento de controle Ambiental de efluentes gasosos gerado 
pela granulação do SUPER SIMPLES é objeto de acompanhamento sistêmico por parte 
da Cooperfértil e medição anual para se verificar a concentração e taxa de emissão de 
material particulado gerado. 
Diante disso agora no Mês de Setembro contratamos empresa especializada nesse tipo 
de medição e com o acompanhamento de técnicos da CETESB  vamos refazer essa me-
dição na chaminé do lavador de gases que terá sua validade por mais 12 meses, lembran-
do que em todas as medições anteriores efetuadas os resultados apresentados estavam 
de acordo com os valores  permitidos pela CETESB.  

 
É a Cooperfértil buscando sempre o bem estar dos 
colaboradores,  da população e principalmente cum-
prindo e seguindo a risca todas as exigências técni-
cas da CETESB ou qualquer outro órgão de defesa 
AMBIENTAL. 

 



Visitas 
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Cooperfértil Informa 

A Cooperfértil participou do 2º Congresso Brasileiro de Fertili-
zantes no dia 27/Agosto passado, realizado em São Paulo, on-
de foram apresentados e debatidos importantes temas do referi-
do segmento. Um importante painel realizado durante o evento 
tratou dos investimentos de grande porte programados para os 
próximos cinco anos pelas cinco maiores empresas que atuam 
no ramo: Petrobrás, Companhia Vale do Rio Doce, MBAC fertili-
zantes , Copebrás (controlada pelo grupo Anglo American) e 
Galvani fertilizantes. Os projetos se encontram em diferentes 
estágios de execução e se predispõem a atender o mercado 
nacional, ampliando a capacidade produtiva do país em 173%. 
Com exceção de dois projetos da Petrobrás, um em Linhares/
ES e outro em Uberaba/MG, todos tem seu inicio previsto entre 
2012 e 2017, e totalizam um investimento no setor de US$18,9 
bilhões.Conseqüentemente , a capacidade produtiva atual no 
Brasil sairia de 3.425 mil ton. ( 2012 ) para 9.353 mil ton. (final 
de 2017) , onde os novos projetos serão capazes de atender 

juntos , 63,5% da demanda nacional ( fonte: ANDA/empresas do setor ). O prognóstico mais notável de ampliação é o 
da produção de potássio, que saltará de 325 mil toneladas anuais para 4,3 milhões, aumento de 915%. Além de, teori-
camente, quebrar parte da dependência brasileira em relação ao mercado externo, a disposição dos novos projetos no 
território nacional contribuirá para a melhor distribuição dos insumos fertilizantes, ajudando a minimizar o entrave lo-
gístico, um conhecido problema do desenvolvimento não só do setor de fertilizantes, mas da agricultura brasileira de 
forma geral. 

Além desse tema , foram apresentados outros importantes temas com : "Perspectivas para a Agropecuária Brasileira 
para os próximos 05 anos" e "Oferta e Demanda Global de fertilizantes para os próximos 05 anos ". Além do nosso 
Superintendente - Irineu Salioni Filho e do Gerente Comercial - Ithiel Parada , participaram do evento o Ger. Fertilizan-
tes/Grãos da Coopercitrus - José Fernando Cardoso e sua equipe de Consultores de Vendas de Fertilizantes – 
Beto Gagliardi , Tadeu , Elias e Edson Turcheto. 

No último mês de Agosto recebemos a visita dos cooperados da Cooperci-
trus filial de Catanduva-SP 
Foram apresentadas aos visitantes as instalações da Cooperfértil e  o pro-
cesso de fabricação de fertilizantes.O superintendente Sr. Irineu Salioni 
Filho acompanhou pessoalmente os visitantes durante todo o evento, que 
terminou em um almoço para estreitar ainda mais essa parceria. 

Donizete Aparecido Campos - Dia19 

Erisvaldo C. Dos Santos - Dia 06 Irineu Salioni Filho - Dia 05 

Vanderlei Costa  - Dia 28 José Antonio M. Da Silva - Dia 25 Joaquim R. De Oliveira - Dia 29 

Samuel Elias Vieira - Dia14 Alex Fabiano Massambini –Dia 14 

Aniversariantes do Mês 
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HORA DO CAFÉ! 
O turco Salim chega ao banco e fala para o gerente: 
Eu quer faze uma embréstimo. 
Surpreso, o gerente pergunta para Salim: 
Você, Salim, querendo um empréstimo? De quanto? 
Uma real. Um real? Ah, isso eu mesmo te dou! 
Não, não! Eu querer embrestado da banco mesmo! Uma real! 
Bem, são 12% de juros, para 30 dias... 
Zem broblema! Vai dar uma real e doze zentavos. Onde eu azina? 
Um momento, Salim. O banco precisa de uma garantia. Sabe como é, são as normas. 
Bode begar meu Mercedes zerinha, que tá aí fora e deixa ai guardado no garagem da banco, até eu bagar a embréstimo! 
Tá bom azim?        Feito! - disse o gerente. 
Chegando em casa, Salim diz para Jamile:  
Bronto, nóis já bode viajar bra Turquia zem breogubazon! 
Conzegui dexar a Mercedes num garagem da Banco da Brazil bor 30 dias, e eu só vai bagar doze zentavos de estazionamento. 

Alimentos da primavera e seus benefícios para a saúde 

Mês de setembro, final do inverno e início da estação mais colorida: a Primavera.  
Com o aumento da temperatura, as pessoas se sentem mais dispostas a sair de casa e aproveitar o 
dia e a noite, então porque não começar a fazer aquela caminhada no inicio do dia ou no final da tar-
de? Além de ser um excelente exercício é ótimo para curtir a paisagem e aliviar as tensões do dia-a-
dia. Outra forma de tirar proveito da estação é incluir em seu cardápio frutas típicas da Primavera, que 
você encontra nesta época.  
Melão: fonte de vitaminas A, C, E e sais minerais como cálcio, fósforo e ferro. É ótimo para ser con-
sumido nos meses de calor, pois refresca e hidrata devido ao alto teor de água em sua composição. Quem sofre de prisão de 
ventre também pode se beneficiar do seu consumo, pois o melão tem alto teor de fibra e água. 100g da fruta tem em média 
28 kcal. 
Abacaxi: muito consumido em países tropicais, como o Brasil, é fonte de vitaminas B1, A e C, potássio, cálcio e magnésio. 
Outra vantagem do abacaxi é o fato de conter bromelina, enzima que auxilia na digestão de proteínas, gorduras e celulose, 
substância essencial para o bom funcionamento do intestino. 100g de abacaxi tem em média 52 kcal.   
Manga: muitas pessoas quando querem eliminar peso, excluem a fruta do cardápio por acreditarem ter muitas calorias, mas 
isso não é verdade. Consumida com moderação, como qualquer outro alimento, ela pode e deve fazer parte de uma alimenta-
ção saudável e balanceada, 100g de manga tem em média 62 kcal. Contém vitamina A e C, poderosos antioxidantes que atu-
am no combate aos radicais livres.  
Essas são apenas algumas frutas da estação, você vai encontrar também: jabuticaba, pêssego, caju, nectarina, goiaba, me-
lancia, entre outras.  

Cardápio 


