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A família Cooperfértil está há 113    
dias sem acidentes de trabalho. 

Vamos bater nosso recorde anterior 
que é de 947 dias. 

Encarte Especial  

Confraternização 2016 

A confraternização de final de ano já está confirmada, será no dia 11 de Dezem-
bro, 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!!! 

• Previsão é de preços altos no etanol 

• Antonov, o maior avião do mundo, decola do aeroporto de Guarulhos 

• Volkswagen anuncia corte de 30 mil postos de trabalho 

• Plano de aposentadoria para 18 mil funcionários do Banco do Brasil pode custar R$ 2,7 Bi 

• Caixa Federal também pretende reduzir seu quadro de funcionário em 10 mil 

• Aniversariante dos mês de Dezembro 

• Campinas é a terceira melhor cidade para se empreender 

• Controle de gastos 2017 

• Aumenta valor de multa para quem dirigir embriagado 

• Uso do 13º salário para pagar dívidas é prioridade  
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• Nutrição para o Cérebro 
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• Hora do Café • Cardápio do mês de Dezembro 
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Campinas é a terceira melhor cidade para se empreender 

Santos de Devoção 

01/12 - Santo Elígio de Noyon - Veterinários 
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 
26/12 - Santo Estevão - Construção Civil 
27/12 - São João Evangelista - Químicos 
28/12 - Santiago Maior - Farmacêuticos 

Frases Interessantes 

“Seja fiel nas pequenas coisas porque é nelas 
que mora a sua força.” 

(Madre Teresa de Calcutá) 

“Não tropeçamos nas grandes montanhas, mas 
nas pequenas pedras.” 

(Augusto Cury) 

“Pequenas oportunidades são muitas vezes o 
começo de grandes empreendimentos.” 

(Demóstenes) 

“Quem não evita as pequenas faltas, pouco a 
pouco cai nas grandes.” 

(Thomas Kempis) 

“Ser feliz sem motivo é a mais autêntica           
forma de felicidade.” 

(Carlos Drummond de Andrade)  

“Quem não é fiel às pequenas coisas,             
jamais será nas grandes.” 

(Johann Goethe) 

“O passado é lição para refletir, não para repetir.” 
(Mário de Andrade) 

“Quem não perde perdão 
não é nunca perdoado.” 

(Vinicius de Moraes) 

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

Curiosidades Feriado 

Campinas (SP) é considerada a terceira melhor cidade para 
se empreender, segundo pesquisa divulgado pela Endeavor. 
Foram considerados dados de 32 municípios, de 22 estados, 
que concentram 40% das scale-ups do país (conhecidas co-
mo as empresas de alto crescimento), e quase 40% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) nacional. 
O relatório mostra que o município subiu duas posições, em relação ao ranking do 
ano anterior, e ficou atrás somente de Florianópolis e São Paulo. Durante a análise, 
foram considerados 60 indicadores distribuídos em sete pilares que influenciam o 
mercado: ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, capital humano, acesso a 
capital, inovação e cultura empreendedora. A Endeavor é uma organização internaci-
onal sem fins lucrativos que promove empreendedorismo.  

Controle de gastos 2017  

08/12 - É comemorado dia de Nossa Senho-
ra da Conceição, padroeira municipal, e o 
aniversário de Campinas. 

Aumenta valor de multa para quem dirigir embriagado 

O economista da PUC-Campinas Roberto Brito de Carvalho ori-
enta os consumidores a ter prudência com as finanças. Para is-
so, ele recomenda uma organização que contemple as despesas 
do fim de ano, além da previsão dos gastos no início de 2017. "O 
planejamento tem como objetivo eliminar as incertezas, já que o 

horizonte do próximo ano não prevê excessos. O sujeito precisa refletir sobre a situ-
ação que se encontra e as perspectivas para períodos futuros." 
Carvalho explica que o fato da população priorizar o 13º para quitar dívidas costu-
ma ser comum, mas o baixo índice de pessoas que irá poupar reflete o momento 
crítico da economia. Entre os itens que devem ser pesados na  balança, explica, 
estão gastos com presentes, festividades, além de impostos como IPTU, IPVA e os 
materiais escolares no caso de famílias com filhos. 
"As pessoas gastam primeiro para ver depois como irão pagar, esse costuma ser o 
grande erro. É preciso que a pessoa avalie as circunstâncias e priorize a eliminação 
das dívidas, sobretudo cheque especial e cartão de crédito. No caso das pessoas 
que estão de saída para as férias, é preciso organização para o período de volta ao 
trabalho sem ter salário", ressalta o professor 

Segundo a PRF, dirigir sob o efeito de álcool corresponde a 
10,1% dos acidentes com mortes. A partir de novembro, o con-
dutor que recusar passar pelo bafômetro, ou qualquer exame 
que detecte a influência de álcool ou drogas, passa a pagar mul-
ta de R$ 2.934,70, terá a carteira de habilitação suspensa por 
doze meses e o veículo retido. A mudança, que aumenta em 
53% o valor atual é prevista na Lei Federal 13.281/16 sancionada neste mês. 
A Lei Seca, em vigor há mais de sete anos, já determina que o condutor que tiver 
nível igual ou superior a 0,3 miligramas de concentração de álcool por litro de ar 
alveolar pode ser preso. Neste caso, o motorista comete crime de trânsito e deve 
ser encaminhado à delegacia. 
Se o motorista recusar fazer o teste de etilômetro, o agente de trânsito ainda pode 
fazer a comprovação da embriaguez por meio de testemunhas, vídeos e sintomas 
evidentes como hálito etílico, sonolência e agressividade. 

Uso do 13º salário para pagar dívidas é prioridade  

”.O uso do 13º salário para pagamento das dívidas é prioridade 
para 55% dos moradores da Região Metropolitana 
de Campinas (RMC), segundo pesquisa da Associação Comercial 

e Industrial (Acic). O benefício começa a ser pago em novembro aos trabalhadores e 
representa injeção de aproximadamente R$ 3 bilhões na economia dos 20 municí-
pios até o fim do ano. 
De acordo com o levantamento, R$ 1,2 bilhão (42%) será destinado ao consumo, 
enquanto 3% dos entrevistados mencionaram intenção de poupar o dinheiro - equi-
valente a R$ 92,7 milhões. 
Em virtude de reflexos provocados pela crise econômica no país, a expectativa da 
Acic é de que o faturamento do comércio na região seja inferior ao contabilizado 
durante o ano passado. Com isso, o valor deve passar de R$ 5,8 bilhões para R$ 
5,7 bilhões - baixa de 1,9%. 
Segundo a associação, somente em Campinas o pagamento do 13º equivale a R$ 
1,2 bilhão. A projeção é de que o faturamento dos lojistas na cidade diminua 1,1% e 
seja de R$ 2,4 
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I n f o r m a t i v o  C o o p e r f é r t i l 

A condição climática negativa e o envelhecimento dos canaviais devem resultar em uma quebra de safra 
para os produtores de cana-de-açúcar da ordem de 40 milhões de toneladas no ciclo 2016/2017. Com o 
aumento da produção de açúcar, a previsão é de preços altos para o etanol. 
Após cinco anos seguidos de produção excedente, o mercado global registrou déficit de açúcar na última 
temporada. Neste período, a Consultoria Datagro, especializada nos mercados de etanol e açúcar, estima o 
déficit mundial em 7,1 milhões de toneladas. Para suprir a demanda, o Brasil vai diminuir a produção de 
etanol de 26 bilhões de litros previstos para esta safra para entre 23 bilhões de litros a 25 bilhões de litros 
em 17/18. Já a produção nacional de açúcar deve crescer de 34,1 milhões de toneladas neste ciclo, para 
36,4 milhões de toneladas no próximo período. 
Segundo o diretor da Unica, são necessários R$ 10 bilhões para a renovação das lavouras. "As empresas veem investindo em reno-
vação de canavial, mas eu diria que 50% do necessário em função do represamento de preços [dos combustíveis] nos anos anterio-
res e do nível de endividamento", disse. 

Dia 05 - José Nilson da Silva  

Previsão é de preços altos no etanol 

A expectativa pela chegada da aeronave provocou extensas filas de carros e atraiu dezenas de fãs de 
aviação. Horas antes do pouso, dezenas de pessoas já ocupavam as áreas verdes próximas ao aeroporto 
ao longo da Rodovia Hélio Smidt. Esta é a segunda vez que o avião vem ao Brasil. A aeronave chegou no 
dia 14/11, no Aeroporto de Viracopos, em Campinas. A primeira foi em fevereiro de 2010. Depois de pas-

sar por São Paulo, a aeronave decolou em direção ao Chile. 
Com 84 metros de comprimento, 88 metros de envergadura (distância entre as pontas das asas) e 175 toneladas sem carga e sem 
combustível, o avião tem capacidade para transportar 250 toneladas de carga em longas distâncias. São seis turbinas e 32 rodas do 
trem de pouso. 
Ele vai transportar um transformador de 150 toneladas até Santiago e antes de chegar a Guarulhos, realizou uma escala em Campi-
nas para pegar uma peça que serviria de suporte. Essa é a segunda maior carga a ser transportada na história da aviação, de acor-
do com a assessoria do aeroporto de Guarulhos. 

                           Antonov, o maior avião do mundo, decola do aeroporto de Guarulhos 

A Volkswagen confirmou que pretende cortar cerca de 30 mil postos de trabalho mundo afora até 2025. Assim, a 
maior montadora da Europa pretende impulsionar seus lucros e investir pesado em carros elétricos e veículos autô-
nomos, deixando no passado o escândalo de manipulação de emissões. 
O chamado "Pacto para o futuro", estabelecido após meses de negociações, prevê a eliminação de 23 mil empregos 
somente na Alemanha. Ao mesmo tempo, investimentos previstos devem resultar na criação de 9 mil empregos no 
país, o que resulta num saldo de 14 mil postos de trabalho cortados. O restante dos cortes será feito na América do Norte e no Bra-
sil. Foi informado que não haverá demissões forçadas, e sim a supressão de cargos decorrente de aposentadorias. No total, a Volks-
wagen pretende economizar 3,7 bilhões de euros por ano até 2020. Todas as filiais da montadora devem ser mantidas. 
A montadora mergulhou em uma crise no ano passado após admitir instalar um software em cerca de 11 milhões de veículos a die-
sel pelo mundo, capaz de manipular as emissões dos carros ao passarem por testes regulatórios. A companhia, que emprega mais 
de 600 mil pessoas no mundo, investiu 18 bilhões de euros para cobrir as consequências do escândalo, mas não escapou de regis-
trar no ano passado suas primeiras perdas em décadas. 

Volkswagen anuncia corte de 30 mil postos de trabalho 

Plano de aposentadoria para 18 mil funcionários do Banco do Brasil pode custar R$ 2,7 Bi 

Dia 20 - Valdemar Pires Dia 31 - Regiane de Brites Araújo  

Mercado reagiu POSITIVAMENTE AS PROPOSTAS DE AJUSTE e ações do banco público subiram, segundo 
presidente do BB, o custo da folha de pagamento é R$ 3 bilhões superior ao gasto de concorrentes privados. 
Se 5 mil fizerem a adesão a economia será de 1,18 bilhão ao ano 
Se 10 mil optarem a redução será de 2,23 bilhão ao ano 
Se 15 mil fizerem a adesão a redução será de 2,74 bilhão ao ano 
Se todos os 18 mil aderirem a  economia será de 3,04 bilhão ano, porem esse cenário será muito difícil de ser alcançado. 
 

Caixa Federal também pretende reduzir seu quadro de funcionário em 10 mil 

A exemplo do Banco do Brasil a Caixa também tomara medidas para ficar mais eficiente. 
Se for necessário vamos adotar medidas como redução de jornada, transferências de endereços e, 
em ultimo caso fechar as portas. 

Para seu Presidente o grande desafio para 2017 é melhorar a eficiência, reduzindo despesas e aumentando a geração de receitas. 
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Hora do Café! 

Momento Saúde 

Cardápio de Dezembro 

Pneumotórax Nutrição para o Cérebro 

Acúmulo de ar entre o pulmão e a membrana que 
reveste internamente a parede do tórax. Causa dificul-
dade para respirar e, em casos graves, chega até 
afetar o ritmo cardíaco. 
Pode ser causado por doenças pulmonares como tuberculose ou 
asma, tumores, ou mesmo por perfurações no tórax. 
Os sintomas mais comuns são dor torácica aguda, tipo pontada, 
falta de ar e cansaço. 
O diagnóstico é conseguido por radiografia e, se necessário, tomo-
grafia computadorizada. 
O tratamento envolve a remoção do ar da área afetada por cirurgia, 
dreno ou mesmo aguardando a absorção espontânea. Caso haja 
doenças envolvidas, estas devem ser tratadas. 
A prevenção se dá através de cuidados com a saúde pulmonar, 
evitando o tabagismo e traumas torácicos. 

Conheça alguns alimentos que protegem, nutrem e 
fortalecem o nosso cérebro e sistema nervoso: 
Mirtilo: Essa fruta pouco conhecida combate doen-
ças degenerativas do cérebro como o Alzheimer. 
Tomate: Fonte de licopeno, substância que previne o câncer e o 
acidente vascular cerebral. 
Chá verde: Antioxidante, auxilia a memória e previne doenças 
que afetam o cérebro. 
Cacau: Além de antioxidantes, também é rico em magnésio, nu-
triente do sistema nervoso. 
Semente de chia: A maior fonte de ômega 3, previne o envelheci-
mento dos tecidos e fortalece neurônios e cérebro. 
Peixe: Além de também conter ômega 3, é fonte de fósforo, que 
ajuda a fortalecer o cérebro e a memória. 

Programa Suíno  

Celso Pitta vai visitar um hospício e é recepcionado por uma co-
missão de pacientes. 
- Viva o Prefeito! Viva o Prefeito! - gritavam eles, entusiasmados. 
Ao ver um dos componentes da turma calado, um dos assessores 
do prefeito abordou-o e perguntou: 
- E você, por que não está gritando: "Viva o Prefeito"? 
- Porque eu não sou louco, sou médico! 

Parando de Beber 

- Vou parar de beber. 
- Parar? Você está maluco? 
- É que toda vez que eu bebo, vejo tudo dobrado. 
- E vai parar só por causa disso? É só fechar um olho!  

O prefeito no hospício 

Comida Saudável  

Tarde de sol na fazenda. Dois porcos batem papo depois do 
almoço: 
- Eta dia mais chato,sô... 
- Sê é... 
- Vamo arrumá arguma coisa pa fazê! 
- Cê tem arguma sugestão? 
- A gente podia ir inté a cidade... 
- Fazê o quê? 
- Ir no açougue olhá umas porca pelada!  

O paciente pergunta àquele médico com cara de louco: 
- Doutor, é verdade mesmo que peixe é saudável? 

- Olha, eu acho que é... Eu estou nesse consultó-
rio há 30 anos e até hoje não apareceu nenhum 
peixe doente!  
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Cooperativa Central de Fertilizantes 

Natal (com inicial maiúscula) é o nome da festa religiosa cristã que celebra o nascimento de Jesus Cristo, a figura central do 
Cristianismo. O dia de Natal, 25 de dezembro, foi estipulado pela Igreja Católica no ano de 350 através do Papa Julio I, sendo 
mais tarde oficializado como feriado. 
A Bíblia não diz nada sobre o dia exato em que Jesus nasceu e por isso a comemoração do Natal não fazia parte das tradições 
cristãs no início. O Natal começou a ser celebrado para substituir a festa pagã da Saturnália, que por tradição acontecia entre 
17 e 25 de dezembro. A comemoração do Natal em substituição dessa celebração foi uma tentativa de facilitar a aceitação do 
cristianismo entre os pagãos. 

Busque em um ano novo 
Aquilo que você não pode procurar no velho. 

Seja aquilo que você não foi 
E o que você não pode ter se arrependido de ter sido. 

 
Sorria pelas coisas simples da vida 

E por todas as coisas que você esqueceu de sorrir. 
Ame mais intensamente todos os seus amores 

Só não se esqueça de amar mais ainda                                   
os que você não retribuiu. 

 
Seja quem você sempre foi 

Mas seja melhor ainda. 
Acorde feliz por um novo dia 

Sempre se lembrando que ele não vai acontecer de novo. 
 

Compartilhe suas emoções 
Sabendo que algum dia                                                                   

você pode ficar sem alguém para senti-las.  

As comemorações de Natal incluem a presença de diversos símbolos tradicionais como a ceia de Natal, árvore de Natal, o   
Papai Noel, as músicas, a troca de presentes, o presépio, a iluminação e outras decorações natalinas.  
 

A árvore de Natal é um dos símbolos mais populares, e normalmente é um pinheiro. Há muitas versões sobre a 
associação da árvore ao Natal. Uma delas é que o formato triangular do pinheiro representaria a Santíssima Trin-

dade. O costume de enfeitar as árvores de Natal surgiu em 1539 em Estrasburgo. Na América Latina, 
apenas no século XX teve início essa tradição. Atualmente, as árvores são naturais ou artificiais, sendo que estas 
últimas encontram-se à venda em cores variadas. 

Inspirado na figura de São Nicolau, um bispo do século III, o Papai Noel é responsável por trazer os presentes das 
crianças no Natal, segundo a tradição. 

Simboliza a estrela que guiou os reis magos até o local do nascimento de Jesus, segundo o relato do Evangelho 
de Mateus, na Bíblia.  

Os reis magos deram presentes para Jesus e o bispo Nicolau (que originou Papai Noel) era conhecido por dar 
presentes. Trocar presentes é uma das tradições de natal mais antigas.  

Todo dia 1º de janeiro o mundo se une para comemorar o Dia da Confraternização Universal e grande parte do mundo come-
mora a chegada do Ano-Novo. É por esse motivo que nesse dia todos desejam uns aos outros muita paz, amor e prosperidade. 
Fazemos planos, começamos novos projetos, olhamos para frente e desenhamos metas a serem atingidas no decorrer do ano. 
Deixamo-nos envolver pelo calor das emoções que ficam mais afloradas neste dia e nos enchemos de esperança e determina-
ção para começar um novo ciclo de vida. É um dia feito para reflexão, especialmente sobre o que de fato temos feito para que a 
harmonia e a paz sejam construídas.  

(Jean Lacerda) 
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A confraternização de final de ano já está confirmada, será no dia 11 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!!! 

Campinas - Sumaré 

Saia no KM 114 para Sumaré 
Continue para Estr. Marginal 

4,7 km 

Na rotatória, pegue a direita sentido  
centro 
250 m 

Na rotatória, pegue a 3ª saída para a Av. 3 M 
190 m 

Na Praça Lions Club, pegue a 2ª Saída e 
permaneça na Av. 3M 

170 m 

Av. 3 M faz uma curva à direita e se torna 
Av. Júlia Vasconcelos Bufarah 

350 m 

Sinaleiro 
Suba a R. Francisco Duarte 

Vire a esquerda na R. Dom Barreto 
Em frente a lotérica  

Vire á direita na Praça da República 
Ao lado da igreja Matriz 

290 m 

Continue para a Praça Manoel de  
Vasconcelos 

300 m 

Na rotatória, pegue a 3ª saída para a Av. 
Rebouças 

1,0 km 

Curva suave à direita na Av. da Saudade 
Passe por 1 rotatória 
Monumento Japonês 

Retorne na segunda rotatória 

 

Local: Associação Cultural Nipo Brasileira 
Avenida Saudade, 1499 - Planalto do Sol 

Sumaré - SP. 

Tel: (19) 3883-7836 


