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FMI reduz previsão de crescimento do Brasil para 2014 e 2015 

Estamos trabalhando há 392 dias  

sem acidentes de trabalho. 

Nosso recorde é de 611 dias sem  

acidentes com afastamento. 

Momento Saúde 

• Lixões são inaceitáveis 

• Menos acidentes e mortes nas rodovias 

• Receita publica tabela de IR sobre PLR para 2014 

• ANS obriga planos de saúde a cobrir mais 37 drogas no tratamento do câncer 

• Governo quer sincronizar caminhões e navios no Porto de Santos 

• Adesivos e gomas de mascar de nicotina 

• Dermatofitose 
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• Datas comemorativas do mês de Fevereiro 

• Por que existe o horário de verão? 

• Fique por dentro 

Fabrica em Foco 

O Brasil crescerá 2,3% (a previsão anterior era de 2,5%) e 

2,8% (anterior de 3,2%) em 2014 e 2015 respectivamente, 

segundo o "Panorama econômico mundial", relatório divul-

gado nesta manhã pelo Fundo Monetário Internacional, que 

aponta uma recuperação econômica mundial acima do pre-

visto. 

• Tipos de EPI’s 

• Utilização da mascara 
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O horário de verão é adotado nesta estação 
pelo fato de os dias serem mais longos, devi-
do à posição da Terra em relação ao Sol. Isso 
faz com que as luzes sejam acendidas mais 
tarde, e faz dessa medida uma forma eficien-
te de se economizar energia. O horário de 
verão só se aplica nas regiões mais afasta-
das da Linha do Equador. Já para as regiões 
mais próximas desse ponto, os dias e as noi-
tes têm a mesma duração durante todo o 
ano, fazendo com que essa prática alcance 
resultados menores ou até mesmo não alcan-
ce vantagens em economia. No entanto, ain-
da existe o benefício de se deslocar o alto 
consumo dos horários de pico (de 18h às 
21h) para outros períodos do dia. 

Curiosidades 

Datas comemorativas no  

mês de Fevereiro 2014  

 
01 - Dia do Publicitário 
02 - Dia de Iemanjá 
02 - Dia de Nossa Senhora dos Navegantes 
02 - Dia do Agente Fiscal 
05 – Dia do Datiloscopista 
07 - Dia do Gráfico 
09 - Dia do Zelador 
10 - Dia do Atleta Profissional 
11 - Dia Mundial do Enfermo 
14 - Dia de São Valentim 
16 - Dia do Repórter 
19 - Dia do Esportista 
20 - Dia Mundial da Justiça Social 
21 - Dia Nacional do Imigrante Italiano 
21 - Dia Internacional da Língua Materna 
24 - Promulgação da Primeira Constituição 
Republicana 
25 - Dia da Criação do Ministério das  
Comunicações 
27 - Dia do Agente Fiscal da Receita Federal 
27 - Dia do Livro Didático 
28 - Dia da Ressaca 
28 - Dia Mundial da Doença Rara Fábrica em Foco 

FERTINHO INFORMA  

Nossa Meta é Acidente Zero isso depende de Você e de Todos . 

NA ÁREA DA FÁBRICA, É OBRIGATÓRIO O USO DOS EQUIPAMEN-
TOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. 

Estes são alguns dos Equipamentos de Proteção Individual “ EPI’s” mais 

utilizados em nosso dia a dia .    

 

 

 

 

 

 

Hoje va- mos 

falar um pouco sobre a utilização das mascaras  

Proteção respiratória  

Este tipo de equipamento protege o parelho respiratório contra impurezas químicas ou sóli-

das que estão suspensas no ar. Em nossa ramo de atividade  este EPI é fundamental para 

garantirmos a proteção de nosso sistema respiratório , nunca deixe de 

usá-lo .  Protegem também contra a insuficiência de oxigênio em deter-

minados ambientes. 

Sem manutenção (descartável): 

• Usar conforme manual já fornecido no treinamento. 

• Atenção não lave, não resiste a agua.  

• Após o uso dobre, coloque no bolso do jaleco, e/ou armário.  

• Não dependure em paredes ou largue sobre as bancadas de trabalho. 

• Faça a troca das mascaras regularmente. 

 

Na próxima edição vamos continuar falando dos outros EPI’s  e sua importância para prote-

ger sua integridade física . Lembre-se o uso e conservação dos EPI’s  adequados faz toda 

diferença.    

O Brasil crescerá 2,3% (a previsão anterior era de 2,5%) e 2,8% (anterior de 

3,2%) em 2014 e 2015 respectivamente, segundo o "Panorama econômico 

mundial", relatório divulgado pelo Fundo Monetário Internacional, que aponta 

uma recuperação econômica mundial acima do previsto. A economia mundi-

al deve crescer 3,7% este ano e 3,9% no próximo. Os Estados Unidos, "com 

crescimento cada vez mais sólido", segundo o estudo, vão crescer mais que 

o Brasil nesses dois anos: 2,8% em 2014 e 3% no ano que vem. A China 

mantém sua suave desaceleração, crescendo 7,5% neste ano e 7,3% no ano que vem. Mas 

o FMI indica que parte do crescimento mais forte chinês ainda depende excessivamente de 

investimento público em vez de consumo, e que o país precisa conter os riscos em seu 

setor financeiro sem reduzir excessivamente o crescimento, um "equilíbrio delicado", segun-

do o estudo. Mas os preços das commodities cairão. O preço do petróleo deve cair 5,2% no 

ano que vem; todas as demais matérias-primas devem cair de valor em 6% este ano. Os 

países da zona do euro começam seu lento processo de recuperação, com 1% de alta do 

PIB este ano e 1,4% no ano que vem. Alemanha, França, Itália e Espanha terão dois anos 

melhores que 2013, assim como o Reino Unido, que crescerá 2,4% este ano. Mas o sul da 

Europa continuará a ser "a área mais preocupante" da economia mundial, de acordo com o 

"Panorama".  Países emergentes terão que lidar com os riscos 

associados à saída de capitais rumo aos Estados Unidos, a partir 

do momento em que a superpotência reduza a impressão de moe-

da (colocando menos dólares no mercado) e de uma possível alta 

de juros no país. 

Fim do Horário de Verão  

dia 16 de Fevereiro 

Por que existe o horário de verão? 

FMI reduz previsão de crescimento do Brasil para 2014 e 2015 

Mascaras contra pó , Luvas , 
Óculos e Protetores Auriculares 

Capacetes , Mascaras de Solda e 
Sapato de Segurança 
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Cooperfértil Informa 

As festas de fim de ano em 2013 foram mais tranquilas nas estradas federais, segundo balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF). 
Após um ano de lei seca mais rigorosa, o número de mortes teve uma queda de 16,4% na comparação com o mesmo período de 2012. 
Houve queda de 16% na quantidade de acidentes. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal isto ocorreu em função da fiscalização 
de trechos das rodovias em que, historicamente, acontecem mais acidentes. Um dos focos da operação era evitar as colisões frontais, 

responsáveis pela maior parte das mortes em estradas no país. Com base na Lei Seca, entre 20 de dezem-
bro e 1º de janeiro, a PRF multou 1.697 motoristas que beberam antes de dirigir. Desses, 461 foram presos 
por conduzirem com mais de 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou por terem se recusado a soprar 
o bafômetro, apesar de apresentarem sinais de embriaguez.  A Polícia Rodoviária lembra que a melhor for-
ma de evitar acidentes ainda é a prudência ao volante e a manutenção regular do veículo. São dois fatores 
básicos que, muitas vezes, ao serem negligenciados trazem consequências irreparáveis. 

A Receita Federal publicou nesta quinta-feira, 2, 
no Diário Oficial da União (DOU) instrução norma-
tiva que traz a tabela para 2014 da tributação do 
Imposto de Renda sobre a renda incidente no 
valor da Participação dos Trabalhadores nos Lu-
cros ou Resultados da empresa (PLR).A tabela, que é progressiva, 
isenta da tributação os valores de PLR de até R$ 6.270,00. A partir 
de R$ 6.270,01 até R$ 9.405,00 a alíquota do IR será de 7,5%, com 
parcela a deduzir de R$ 470,25. De R$ 9.405,01 a R$ 12.540,00, a 
alíquota será de 15% e a parcela a deduzir, R$ 1.175,63. De R$ 
12.540,01 até R$ 15.675,00, a alíquota é de 22,5% e a parcela de 
dedução, R$ 2.116,13. Acima de R$ 15.675,00, a alíquota do impos-
to é de 27,5%, com parcela a deduzir de R$ 2.899,88. 

A imagem de garis recolhendo o lixo produzido pelas festas do réveillon oferece pálida ideia do grande desafio que representam os resí-
duos sólidos. Da queima de fogos de Copacabana a Companhia Municipal de Limpeza Urbana recolheu do solo 370 toneladas de so-
bras, mais 28 toneladas de material reciclável dos ecopontos. 
Em uma noite, em um único lugar, 400 toneladas de detritos foram criadas. Poucas horas depois do tér-
mino do espetáculo, o lugar estava limpo. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) fixou 2014 o 
ano que acabaria com os lixões no país. Mas o prazo não será cumprido. Sem conseguir implantar ater-
ros sanitários, prefeituras mantêm lixões que algumas vezes mudam para local mais distante dos centros 
urbanos. Assim, não há previsão para terminar com essa agressão ao meio ambiente e à saúde da popu-
lação. Após resolver a questão dos “lixões” é preciso recuperar a área degradada: captar gases, efetuar 
drenagem pluvial e restaurar a cobertura vegetal. É oportuno, então, pensarmos no lixo que diariamente 
nós criamos e na forma como ele é descartado. Se fizermos nossa parte o ganho será de todos.  

Menos acidentes e mortes nas rodovias 

A partir desta quinta-feira, 2, usuários de planos de saúde terão 
direito a receber 37 drogas orais indicadas para o tratamento 
de 56 tipos de câncer. Também poderão fazer uma série de 
exames genéticos para detectar risco de doenças hereditárias 
ou de câncer. As novidades constam do novo rol de procedi-
mentos e exames obrigatórios aos planos de saúde, atualizado 
a cada dois anos pela Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS). 

O novo rol é a base mínima de procedimentos que as operado-
ras de planos de saúde são obrigadas a fornecer aos seus 
beneficiários. As novas regras também incluem a obrigatorie-
dade da cobertura da radioterapia IMRT, em que o feixe de luz 
é modulado e atinge apenas as células doentes, preservando 
as sadias. Também está incluída a ampliação da indicação do 
PET-Scan de três para 
oito tipos de câncer. Es-
se exame de imagem é 
um dos mais modernos 
para monitoramento da 
doença. 

Medicação oral 

O fornecimento da medicação oral contra o câncer era uma 
das demandas mais antigas dos usuá-
rios de planos e dos médicos.  

Essas drogas funcionam como um tipo 
de quimioterapia, são mais modernas, 
causam menos efeitos colaterais e po-
dem ser administradas em casa, evitan-
do gastos com internações hospitalares. 

Esta é mais uma tentativa de fazer com que os contratantes de 
planos de saúde sejam atendidos pelas empresas contratadas 
quando, realmente, necessitam sem ter que recorrer ao Poder 
Judiciário. 

Receita publica tabela de IR sobre PLR para 2014 ANS obriga planos de saúde a cobrir mais 37 
drogas no tratamento do câncer 

Lixões são inaceitáveis 

Governo adotará medidas para tentar evitar congestionamentos nos 
acessos a portos. O governo vai criar um sistema para sincronizar a 
chegada de navios e de caminhões no Porto de Santos. O objetivo é 
evitar filas nas estradas e engarrafamentos na área urbana da cida-
de na época de embarque da safra, que começa em fevereiro e 
atinge o pico nos meses de março, abril e maio. Santos é o maior 
porto do País em termos de movimentação de grãos. O sistema 
deve entrar em fase de testes em dezembro. Em janeiro, ele come-
ça a funcionar e, em fevereiro, deve estar operando normalmente. O 
sistema prevê que o caminhão só poderá entrar no Porto de Santos 
quando a embarcação que receberá a carga já estiver lá. Para isso, 
será criado um sistema de agendamento, operado pela Secretaria 
de Portos. Os caminhões que estiverem aguardando a chegada da 
embarcação poderão ficar em pátios, sendo um deles na Baixada 
Santista e pelo menos outros dois no Planalto. São áreas que per-
tencem à União, uma no quilômetro 24 da Via Anhanguera, nas 
proximidades de Campinas, e outro em Ribeirão Pires. Além disso, 
a Companhia de Docas de São Paulo promoveu uma chamada pú-
blica para interessados em ceder outras áreas para servir de pátio 
aos caminhões. Na prática, o sistema vai aca-
bar com as filas de caminhões das estradas, 
que serão substituídas por concentração nos 
pátios.  

Governo irá sincronizar caminhões e navios  

no Porto de Santos 
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HORA DO CAFÉ! 

Momento Saúde 

Cardápio de Fevereiro 

A esposa pergunta para o marido: 

–Você já viu cinquenta reais amassado? 
– Não. Responde o marido. 
Ela da um sorriso sexy, desabotoa os primeiros botões da blusa, abaixa um pouco o sutiã e tira uma nota de cinquenta reais amassada. 
Ele pega a nota e sorri com a aprovação.  

Ela pergunta novamente: 
- Você já viu cem reais amassado? 
- Uh ... Não, nunca vi. Disse ele com um tom de ansiedade na voz. 

Ela da outro sorriso sexy, levanta a saia sedutoramente, enfia a mão na calcinha apertada e tira uma nota de cem reais amassada. 
Ele toma a nota e começa a respirar um pouco mais rápido, antecipando alguma sacanagem: 
– Agora. Ela diz: Você já viu cem mil reais todo amassado? 
– De jeito nenhum! Diz ele enfaticamente. 
– Bem. Diz ela:- Então da uma olhadinha lá na garagem... 

Parar de fumar é uma decisão inteligente e essencial para obter mais 

qualidade de vida. Medicamentos como o adesivo e pastilha de nicoti-

na, que reduzem o desconforto causado pela abstinência, podem ser 

de grande ajuda. O tratamento envolve uma redução gradual da nicoti-

na e deve durar no máximo 3 meses. 

Como qualquer medicamento, eles podem ter efeitos colaterais e de-

vem ser utilizados com orientação de um especialista.  

Tão importante quanto a medicação são as mudanças de hábitos. 

Para isso, a Unimed Campinas oferece aos clientes interessados em 

parar de fumar o programa de Cessação ao Tabagismo. Informe-se 

pelo telefone (19) 3735-7045 ou pelo e-mail medicinapreventi-

va@unimedcampinas.com.br 
Deixe o vício e cuide-se bem!  

Adesivos e gomas de mascar de nicotina 

Também conhecida como frieira ou pé de atleta, é um tipo de mico-

se que surge mais comumente entre os dedos dos pés ou na viri-

lha, causada por fungos que proliferam na pele úmida. Causa co-

ceira, descamação, ardor e mau cheiro, e o tratamento é feito atra-

vés de medicamentos antifúngicos. Para acelerar a recuperação ou 

prevenir o aparecimento da doença, enxugue bem a região entre 

os dedos cada vez que os molhar, evite sapatos fechados e meias 

que não sejam de algodão, além de evitar contato com pessoas 

infectadas e objetos contaminados, como o chão molhado de vesti-

ários e piscinas 

Os sintomas da frieira são: 

• Coceira na região afetada; 

• Descamação da pele; 

• Ardor local e Mau cheiro. 

Dermatofitose (Popularm ente conhecido com o Friei-


