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RENDA PER CAPITA-REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS 

No próximo dia 04 completaremos 1 ano sem 
acidentes e retomaremos o sorteio de brindes 
entre os colaboradores. Faça sua parte, use os 

EPI’s corretamente e evite acidentes. 
 

NOSSO RECORD É DE 611 DIAS SEM  
ACIDENTES  

Momento Saúde 

• Brasil terá teste de AIDS vendido em farmácia 

• Brasileiro se endivida para estudar, revela pesquisa  

• IPVA ficará 5,16% mais barato em 2014 em São Paulo 

• Calendário para pagamento do IPVA 2014 

• Uso de EPI’s  
(Os Equipamentos de Proteção Individual ) 

Remédios caseiros para a dor muscular 
Página 4 

• Datas comemorativas do mês de 
Janeiro 

• Fique por dentro 

• Feriados 

• Verão, estação do Sol e do Calor 

Curiosidades Fabrica em Foco 

Encarte Especial  
Encarte Especial sobre nossa confraternização 

de final de ano 

A renda per capita ou rendimento per capita é um indicador que ajuda a 
saber o grau de desenvolvimento econômico de um país ou região (é a 
soma dos salários de toda a população dividido pelo número de habitan-
tes) e consiste na divisão da Renda Nacional, Produto Nacional Bruto 
(PNB) menos os gastos de depreciação do capital e os impostos indiretos 
pela sua população.  



Verão, estação do Sol e do calor 
Verão, estação do Sol e do calor, começa em 22 
de Dezembro (às vezes dia 21) e termina em 20 
de Março no  Hemisfério Sul. Os dias de verão 
são mais longos do que as noites. É a estação 
mais quente do ano, mais também a mais chuvo-
sa em todas as regiões do Brasil. É o período 
das férias escolares. Nessa época, as praias 
ficam cheias de turistas. O verão apresenta ale-
gria e muita vida. As Árvores  cobrem-se de 
frutos maduros 
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RENDA PER CAPITA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS 

 

Feriados 
Confraternização Universal: 01/01/2014 
 
O Dia da Confraternização  Universal é um 
feriado mundial e é comemorado no dia 1° 
de Janeiro. 

Também conhecido como o Dia da Confra-
ternização Universal ou o Dia da Paz Univer-
sal é comemorado, na verdade, em quase 
todo o mundo no primeiro de janeiro. Nesse 
dia, as pessoas trocam votos de alegria, de 
paz e de felicidade para o ano que se inicia. 
Tradicionalmente há uma vigília na noite de 
31 de dezembro, quando se comemora com 
muita festa a passagem do ano.  
 
O Dia da Paz Mundial é um dia a ser cele-
brado pelos "verdadeiros amigos da Paz", 
independente de credo, etnia, posição social 
ou econômica. 

Curiosidades 
Datas comemorativas no mês 
de Janeiro 2014  

01 – Dia da Confraternização Universal, Do 
Município, Mundial da Paz 
04 – Dia da Abreugrafia, Do Hemofílico 
06 – Dia da Gratidão, De Reis 
07 – Dia da Liberdade de Cultos 
08 – Dia Nacional do Fotógrafo 
09 – Dia do Astronauta, Dia do Fico 
11 – Dia do Controle da Poluição por  
Agrotóxico 
14 – Dia Nacional do Enfermo 
15 – Dia do Adulto, Do Compositor 
17 – Dia do Tribunal de Contas 
20 – Dia do Farmacêutico 
21 – Dia Mundial da Religião 
24 – Dia da Constituição,Da Previdência Soci-
al,Do Aposentado 
25 – Dia do Carteiro,Dos Correios e Telégra-
fos 
27 – Dia do Orador 
29 – Dia Mundial do Hanseniano 
30 – Dia da Saudade, Do Portuário 
31 – Dia Mundial do Mágico 

Fábrica em Foco 
FERTINHO INFORMA 

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

Os Equipamentos de Proteção Individual são identifi-
cados usualmente pela sigla EPI. São recursos am-
plamente utilizados para melhorar a segurança do 
trabalhador, assumindo papel de grande responsabi-
lidade, tanto por parte da empresa no tocante a sele-
ção, escolha e treinamento dos usuários, como tam-
bém do próprio empregado em dele fazer uso para o 

bem da sua própria integridade física diante da existência dos mais variados riscos aos 
quais expõe nos ambientes de trabalho.  

Quando os EPI’s devem ser utilizados? 

- O trabalhador se expõe a riscos não controláveis por outros meios técnicos;  

- O trabalhador se expõe a riscos apenas parcialmente controlados por outros 

recursos técnicos;  

- Em situações em que o risco não foi controlado, até os momentos, por recur-

sos técnicos;  

- Em casos de emergência.  

Resumidamente podemos afirmar que os EPI são empregados quando os recursos de 
ordem geral não são aplicáveis ou não são suficientes para eliminar ou controlar os 
riscos. Devemos ter em mente que os EPI neutralizam os efeitos nocivos e diminuem 
os agentes agressivos existentes no ambiente de trabalho, bem como os impactos à 
saúde física em caso de acidentes. 

Nos próximos Informativos, vamos falar sobre quais são os EPI’s utilizados na  
Cooperfértil e como deve ser feita a sua guarda e conservação.  

 

Verifique a RENDA PER CAPITA e o PIB de sua cida-

de, e caso não saiba aprenda como é APURADO e a 

IMPORTANCIA para cada Município.   

A renda per capita ou rendimento per capita é um in-
dicador que ajuda a saber o grau de desenvolvimento 
econômico de um país ou região (é a soma dos salários 
de toda a população dividido pelo número de habitantes) 
e consiste na divisão da Renda Nacional, Produto Nacio-
nal Bruto (PNB) menos os gastos de depreciação do capi-
tal e os impostos indiretos pela sua população.  
Por vezes o Produto Interno Bruto (PIB) é usado. 
 

O produto interno bruto (PIB) repre-
senta a soma (em valores monetários) 
de todos os bens e serviços finais produ-
zidos numa determinada região (quer 
sejam países, estados ou cidades), du-
rante um período determinado (mês, 
trimestre, ano, etc.). 
 
 O PIB é um dos indicadores mais utili-
zados na macroeconomia com o objetivo 
de mensurar a atividade econômica de 
uma região. 
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Cooperfértil Informa 

Adauto dos Santo Baeta 

Dia 09 

Leônidas Talão Junior 

Dia 11 
Cícero Domingos da Silva 

Dia 10 

Dívidas com faculdade, escola e cursos aparecem na segunda posição no ranking dos gastos que levaram ao endividamento, 

revela uma pesquisa nacional.  
O brasileiro se endividou não apenas para comprar geladeira, fogão e carro zero, mas também para estudar. Dívidas com faculdade, 

escola e cursos aparecem na segunda posição no ranking dos gastos que levaram ao endividamento, revela 
uma pesquisa nacional sobre emprego temporário neste final de ano.O endividamento com mensalidade de 
escola, faculdade e curso está à frente até do cheque especial, do carnê e dos financiamentos para compra 
do carro zero e da casa.O peso da dívida com estudo surpreendeu a coordenadora da pesquisa. Ela explica 
que pela primeira vez neste ano procurou-se saber a razão do endividamento dos candidatos a uma vaga de 
trabalho temporário. A pesquisa mostra que o cartão de crédito continua sendo o vilão e apareceu no estudo 
como importante fator de endividamento.Outro resultado que reforça as indicações de que a educação ga-
nhou relevância entre os gastos que levaram às dívidas é que 61% dos endividados têm formação superior 
cursando ou interrompida, 35% têm 1.º ou 2.º graus completos ou incompletos e 5%, curso profissionalizante.  

   IPVA ficará 5,16% mais barato em 2014 em                                  
   São Paulo  
A Secretaria da Fazenda de São Paulo divul-
gou nesta terça-feira a tabela com os valores 
venais (de mercado) do Imposto sobre a Pro-
priedade de Veículos Automotores (IPVA) de 
2014. Segundo o órgão, o valor a ser pago pelos proprietários 
de veículos será 5,16% mais barato, em média, com relação a 
este ano. De acordo com a Fazenda, o imposto para automó-
veis terá queda média de 5,43%; para motos e similares a que-
da será de 5,08%; caminhões pagam 4,66% menos; ônibus e 
micro-ônibus têm queda de 2,03% e para utilitários a redução é 
de 4,29%. O pagamento do imposto começa no dia 13 de janei-
ro e pode ser efetuado em parcela única, com desconto de 3%, 
ou em três parcelas, com as datas definidas de acordo com o 
final da placa dos veículos. O pagamento da parcela única sem 
desconto pode ser efetuado entre 13 e 24 de fevereiro. A frota 
total de veículos no Estado de São Paulo é de aproximadamen-
te 22 milhões, sendo que destes, 16,6 milhões estão sujeitos ao 
recolhimento do IPVA, 5 milhões estão isentos por terem mais 
de 20 anos de fabricação e cerca de 210 mil são considerados 
isentos, imunes ou dispensados do pagamento. A Fazenda pre-
vê arrecadar R$ 13,1 bilhões com o IPVA em 2014. 

Aniversariantes do Mês 

                         Brasil terá teste de AIDS vendido em farmácia 
Um teste caseiro para diagnóstico de HIV começará a ser usado no País no próximo ano. Desenvolvido 
pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o exame é feito com base em análises de saliva. Organizações 
não governamentais já começam a ser treinadas para o uso adequado do kit. Na primeira etapa, o exame 
será oferecido para populações consideradas vulneráveis para a doença, como profissionais do sexo, 
gays, usuários de drogas e travestis. Depois de abril, ele deverá ser vendido em farmácias. "Esse é o 
futuro", disse ao jornal O Estado de S. Paulo o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, 
Jarbas Barbosa. "O teste é uma ferramenta valiosa para ampliar o diagnóstico da doença", completou. 
Nos últimos anos, várias campanhas para incentivar os testes  foram realizadas. Exames rápidos também passaram a ser oferecidos em 
serviços públicos de saúde. Os números obtidos até agora, no entanto, são considerados tímidos. O governo estima que 150 mil pesso-
as tenham HIV no Brasil e não saibam. O problema é considerado grave porque reduz as chances de o tratamento ser iniciado na fase 
inicial da doença. 

Brasileiro se endivida para estudar, revela pesquisa  

Calendário para pagamento do IPVA 2014  
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HORA DO CAFÉ! 

Momento Saúde 

Cardápio de Janeiro 

PARA QUE SERVEM OS CUNHADOS  
Em São Paulo,  um transeunte  passou mal na rua, caiu e foi levado para o setor de emergência de um hospital particular, perten-

cente à Universidade Católica, administrado totalmente por freiras. Lá, verificou-se  que teria que ser urgentemente operado do cora-

ção, o que foi feito com total êxito. Quando acordou, ao  seu lado estava a freira responsável pela tesouraria do hospital e que lhe 

disse prontamente:  
- Caro senhor, sua  operação  foi bem  sucedida  e  o senhor está salvo. Entretanto, há um assunto que precisa de sua urgente aten-

ção:  Como o senhor pretende pagar a conta do hospital? 
- O senhor tem seguro-saúde?  - Não, Irmã. 
- Tem cartão de crédito?   - Não, Irmã.  
- Pode pagar em dinheiro?  - Não tenho dinheiro, Irmã. 
E a freira começou a suar frio, antevendo a tragédia de perder o recebimento da conta hospitalar!  Continuou com o questionamento:  
-Em cheque então, o senhor pode pagar ?   - Também não, Irmã. 
A essa altura, a freira já estava a beira de um ataque. E continuou...   Bem, o senhor tem algum parente que possa pagar a conta? 
- Ah... Irmã,  eu  tenho  somente  uma irmã solteirona, que é freira, mas não sei se ela pode pagar.  
A freira, corrigindo-o disse: 
- Desculpe  que  lhe  corrija senhor, mas  as freiras não são solteironas, como o senhor disse.   Elas são casadas com Deus !!! 
- Ah! Magnífico! Então, por favor, mande a conta pro meu cunhado! 
Assim nasceu a expressão: "Deus lhe pague" 

                                                                    Remédios caseiros para a dor muscular 
O uso de óleos essenciais para massagear a área dolorida é um ótimo remédio caseiro muito eficaz para dores musculares. Ele usa uma mistura de óleo de 

amêndoa e cheiro de cravo, óleo de gengibre ou óleo de noz-moscada para dores musculares. Esta mistura é muito eficaz para aliviar a tensão muscular, 

especialmente após exercício intenso. 
Alecrim 
Inflamação do músculo, folhas de alecrim podem ajudar. O alecrim contém propriedades anti-inflamatórias que podem aliviar os tecidos musculares e ajudar 

a reduzir a dor. Prepare uma mistura de 30 gramas de alecrim em um frasco de água fervente, tampe e deixe descansar por 30 minutos. Molhe um pano com 

esse chá e coloque na área, repita isso cerca de 3 vezes ao dia. 
Vinagre de sidra de maçã 
Para a dor muscular por estresse ou cansaço, prepara um banho de imersão com água morna e duas xícaras de vinagre de sidra 

de maçã, vinagre ajudará sua distensão de músculos. 
Gelo 
Em caso de dor muscular severa, aplique gelo na área afetada para relaxar os músculos e inflamação inferior. Evite o calor, quando 

aplicar uma compressa quente pode lhe dar alívio inicial, o calor dilata os vasos sanguíneos e aumenta o fluxo circulatório na área, 

que a longo prazo irá gerar mais dor e inchaço na área afetada. 
Exercícios de alongamento 
Uma série básica de exercícios de alongamento pode ajudar a evitar e a aliviar as dores nos músculos. No entanto, antes de esticar a área, certifique-se de 

ela não está ferida, pois  o alongamento pode piorar a situação. 
Terapia de vapor 
Banhos de vapor são muito eficazes para relaxar a tensão e dor muscular. Você pode tomar um banho de vapor em casa ou ir para um spa ou sauna para 

relaxar os músculos doloridos. 
Pimenta moída 
Um ótimo remédio caseiro para tratar dores musculares é pimenta. Prepare uma mistura de pimenta e óleo de gergelim,  massageando a área do músculo. 



                            Confraternização Cooperfértil     
  

     Dando seqüência na programação e organização  de nossa Festa de  Final 
de Ano, onde o objetivo principal da Cooperfértil é confraternizar com o maior 
numero de Colaboradores e Familiares, a Superintendência destinou verba para 

compra de vários Brindes ( 24 no total ), que foram   
destinados ao Bingo durante a nossa festa, sendo que cada 
Colaborador presente  recebeu uma cartela para cada sorteio. 
Dentre os brindes tivemos: TV 32 polegadas, Bicicleta, Forno Micro ondas,  
ventiladores, jogos de panelas, jogos de facas, sanduicheiras, ferro elétrico,  
liquidificadores, etc. 

Prêmios — Bingo!!! 
Cartela na mão!!! 
 
O bingo deu o que falar!!! 
 
Diversão garantida, Sergio cantando as pedras 
e Buzutti sorteando. Quem teve sorte foram os 
nossos colegas  abaixo, vencedores respectiva-
mente da “quina” e da “cartela cheia “. 
 
Os ganhadores do bingo da festa: 
 
 
·  Furadeira:  José Antonio Martins da Silva 
(Cinquina) 
·  Bicicleta:  Vanderlei Costa (Cartela Cheia) 
·  Ventilador: José Edinaldo Rocha da Silva
(Cinquina) 
·  Micro-ondas: Sandre Reginaldo Gerke
(Cartela Cheia) 
·  Rádio: Samuel Elias Vieira(Cinquina) 
·  TV: Leonardo Oliveira Varandas(Cartela 
Cheia) 
 
Os ganhadores do Sorteio: 
Fruteira - Leonardo 
Liquidificador - Malú 
Ferro de Passar - José das Graças 
Sanduicheira - Elza 
Conjunto de Churrasco - Samuel 
Cafeteira - Adauto 
Ventilador - Edson 
Relógio de Parede - Uelinton 
Faqueiro - Leônidas 
Taças - Raimundo 
Sanduicheira Grill - Aparecido Locatti 
Ferro de Passar - Marcelino 
Escorredor - José Nilson 
Sanduicheira - Geraldo 
Jogo de Facas - Donizete 
Conjunto de Panelas– Oswaldo Gerk 
Furadeira - Alex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Feliz 2014 


