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A família Cooperfértil está há 162    

dias sem acidentes de trabalho. 

Vamos bater nosso recorde anterior 

que era de 947 dias. 

  Ano de perdas para o consumidor 

Num ano marcado por aperto no orçamento, inflação e desemprego em 

alta, o consumidor brasileiro não teve motivo para comemorar. Energia, 

combustível, água, os serviços públicos em geral subiram muito além da 

inflação. E o cenário é desanimador para 2016. Pelo jeito o brasileiro vai 

ter de continuar a abrir mão de produtos e serviços importantes para o 

seu dia-a-dia. A alteração dos hábitos de consumo se tornou uma neces-

sidade, impactando inclusive o lazer. Apertar o cinto continuará sendo a palavra de ordem. 

• Conheça perigos de remédios que não exigem receita 

• Longas noites de verão 

• Aniversariantes do mês de Janeiro 

• Primeira vacina contra dengue registrada no mundo 

• Deputados de SP aprovam lei que proíbe garupa em motos 
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Primeira vacina contra dengue registrada no mundo 

Santos de Devoção 

02/01 - Basílio de Cesareia - Administradores 
03/01 - Santa Genoveva - Catástrofes  
04/01 - Ângela de Foligno - Aflitos 
06/01 - Belchior, Gaspar e Baltazar - Astrofísico 
07/01 - Raimundo de Penaforte - Advogados 
08/01 - São Severino - Prisioneiros  
10/01 - São Camilo - Enfermos e Hospitais 
17/01 - Santo Antão - Animais Domésticos 
20/01 - São Sebastião - Atletas 
21/01 - Santa Inês - Noivos 
22/01 - São Vicente - Donos de Bar 
24/01 - São Francisco de Salles - Escritores 
25/01 - Paulo de Tarso - Imprensa  
26/01 - Santa Paula - Viúvas 
27/01 - Santa Ângela Merici - Perda dos Pais 
28/01 - São Tomás de Aquino - Escolas 
30/01 - Santo Aldegundes - Câncer 
31/01 - São João Bosco - Aprendizes 

Frases Interessantes 

"Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar 
de ser vítima dos problemas e se tornar o autor 

da própria história.” 
(Abraham Lincoln) 

"O sucesso nunca é definitivo e o fracasso nunca 
é fatal. É a coragem que conta.”  

(George F. Tiltonood) 

"Esqueça os piores momentos da sua vida e faça 
os melhores se tornarem inesquecíveis."  

(Autor Desconhecido) 

“Felicidade é ter algo o que fazer, ter algo que 
amar e algo que esperar...”  

(Aristóteles) 

“Eu aprendi que todos querem viver no topo da 
montanha, mas toda felicidade e crescimento 

ocorre quando você esta escalando-a.” 
(William Shakespeare) 

“Uma vida sem desafios não vale a pena ser 
vivida.” 

(Sócrates) 

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 

O México aprovou o registro da vacina contra a dengue da empre-
sa Sanofi Pasteur, que também está com pedido de registro no 
Brasil. “É a primeira vacina contra a dengue que recebeu a apro-
vação por uma agência reguladora em todo o mundo”, disse a 
diretora médica do laboratório, Lúcia Bricks. 
A agência reguladora mexicana indica o produto para a faixa etária entre 09 e 45 
anos. De acordo com o laboratório francês, o imunizante tem eficácia de 60,8% con-
tra os quatro sorotipos da doença, taxa de redução de hospitalização de 80,3% e di-
minuição de 95,5% de casos graves da dengue. A imunização deverá ser feita em 
três doses, com intervalos de seis meses. 
Segundo o laboratório, o desenvolvimento deste produto levou cerca de 20 anos e, 
até o final de dezembro, o pedido de registro terá sido feito em pelo menos 20 países. 
Para o desenvolvimento da vacina, os testes foram feitos em pessoas entre 09 me-
ses e 60 anos, porém, a agência reguladora, baseada nos estudos, decide qual vai 
ser a faixa etária de indicação no país. Em estudos mais recentes, a Sanofi concluiu 
que a eficácia do produto é maior em pessoas com mais de 09 anos.  

         Ano de perdas para o consumidor 

01/01 - O Dia da Fraternidade Universal é 
um feriado mundial e é comemorado no 
dia 1 de Janeiro. Nesse dia, as pessoas   
trocam votos de alegria, de paz e 
de felicidade para o ano que se inicia. 

Num ano marcado por aperto no orçamento, inflação e de-
semprego em alta, o consumidor brasileiro não teve motivo 
para comemorar. Energia, combustível, água, os serviços 
públicos em geral subiram muito além da inflação. E o cenário 
é desanimador para 2016. Pelo jeito o brasileiro vai ter de continuar a abrir mão de 
produtos e serviços importantes para o seu dia-a-dia. A alteração dos hábitos de 
consumo se tornou uma necessidade, impactando inclusive o lazer. Apertar o cinto 
continuará sendo a palavra de ordem. 
Ainda não foi este ano que os dois projetos que atualizam o Código de Defesa do 
Consumidor (CDC)  se tornaram leis. O PLS 283/2012  que contém normas sobre 
crédito ao consumidor e sobre a prevenção ao superendividamento, aprovado pelo 
Senado aguarda tramitação na Câmara. Mesma situação do PLS 281/2012, que cria 
um marco legal para o comércio à distância. 
Na venda a varejo de produtos fracionados em pequenas quantidades, agora é obri-
gatório informar, na etiqueta contendo o preço ou junto aos itens expostos, além do 
preço do produto à vista, o preço correspondente a uma das seguintes unidades 
fundamentais de medida: capacidade, massa, volume, comprimento ou área, de 
acordo com a forma habitual de comercialização de cada tipo de produto. Só não 
vale para medicamentos. 

 Alguns colaboradores da Cooperfértil se reuniram e apro-
veitando o espirito Natalino resolveram participar de uma 
ação que é realizada todos os anos aqui no Bairro Matão. 
Essa ação é capitaneada pelo amigo Agnaldo (Jacaré) e 
aconteceu no ultimo dia 20/12/2015 e consiste em fornecer 
um almoço para aproximadamente 600 pessoas entre adul-

tos e crianças e também na distribuição de um Kit para as 
crianças de Zero a 12 anos. 
Esse Kit é composto por no mínimo  um conjunto de roupa 
(short e camiseta) um brinquedo e um par de calçado, e os 
colaboradores da Cooperfértil adquiriram e entregaram 20 
desses Kits. 
Serão 20 crianças que terão um Final de ano um pouco 
mais humano. 

Obrigado a todos que participaram.  

Natal Solidário 

Deputados de SP aprovam lei que proíbe garupa em motos 

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou na terça-feira (15) projeto 
que já havia sido vetado pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB), em 2011, e que 
proíbe tráfego de motociclistas com garupas. 
A medida, que tem como justificativa evitar a ocorrência de roubos, agora volta para 
apreciação do governador. Alckmin vai decidir também se o número da placa da mo-
to precisará estar impresso em cores fluorescentes nos capacetes dos motociclistas. 
A proibição só será válida, se aprovada, em São Paulo, Guarulhos e Campinas, as 
três cidades com mais de 1 milhão de habitantes do Estado. Também vai valer ape-
nas das 10 horas às 16h30 e das 23h às 5h. 
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Cooperfértil Informa 

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

Quatro em cada cinco adultos tomam remédios expostos nos balcões das farmácias e vendidos sem receita médica, mais frequente-
mente para tratar doenças como dores, tosse e resfriados, febres, alergias, problemas de pele, azia e outros males digestivos. Esses 
medicamentos são convenientes, estão disponíveis nas farmácias e mercados e são mais baratos do que ir ao médico e pagar, às 
vezes, apenas para conseguir uma receita. 
Mesmo  quando os remédios que não precisam de receita são usados corretamente, pode haver problemas. Algumas substâncias 
não devem ser tomadas por pessoas com certas condições de saúde ou combinadas com outras – prescritas ou não – por causa da 
possibilidade de interações adversas. Alguns dos males são: 

• Paracetamol pode afetar o fígado 

• Usar mais de um medicamento aumenta chances de intoxicação 

• Laxantes podem causar dependência 

• Antiácido pode causar diarreia 

Pessoas que têm condições de saúde subjacentes ou que usam um ou mais medicamentos, devem con-
sultar seus médicos antes de tomar remédios vendidos nos balcões das farmácias, no mínimo, checar com o farmacêutico. Se você 
compra todos os remédios prescritos na mesma farmácia, é mais fácil descobrir potenciais interações adversas das substâncias. Se 
isso não ocorrer, leve com você uma lista de todas as prescrições e medicamentos sem receita que toma e pergunte ao farmacêuti-
co. 
Entre outras precauções sensatas a tomar quando for comprar um remédio no balcão da farmácia estão: ler a bula inteira, incluindo 
ingredientes, dosagens, intervalo e tempo indicados e advertências; prestar atenção se o medicamento deve ser tomado com comi-
da ou com o estômago vazio; não misturar remédios e álcool; evitar tomar suplementos minerais e vitamínicos ao mesmo tempo; e, 
se tiver qualquer reação alérgica ou problemas, anote a causa para evitar aquela substância no futuro. 

Dia 10 – Cicero Domingos Dia 05 – Francisco Fábio 

Conheça perigos de remédios que não exigem receita 

Dia 11 – Alessandra Carneiro 

O Verão 2015/2016 começou oficialmente no dia 22 de dezembro de 2015, Às 2h48, pelo horário de Brasília, se estendendo até 
1h30 do dia 20 de março de 2016. A data e o horário do início e do fim das estações do ano é um cálculo matemático feito pelos 
astrônomos e não pelos meteorologistas. Pode-se saber a data e hora do início das estações com muitos anos de antecedência. 
Mas é sempre bom lembrar que o tempo e o clima não obedecem os cálculos astronômicos. Nem sempre o frio mais intenso ocorre 
no auge do inverno e nem sempre o calor mais forte é no verão.  
O Hemisfério Sul passa pelo solstício de verão no dia 22 de dezembro, enquanto o Hemisfério Norte passa pelo solstício de inverno. 
O solstício é um momento, com dia, mês, hora e segundo marcados. Não é um período. Então, não é correto dizer “entramos no 
solstício”. Você pode dizer passamos (com a ideia de um momento) pelo solstício de verão (de inverno) e entramos (ideia de um 
período que vai se prolongar) no verão (inverno). 
As estações do ano ocorrem por causa da inclinação do eixo central do planeta. Este eixo faz um ângulo de 23,5° em relação à linha 
do plano do sol. A palavra solstício tem origem no latim e quer dizer sol parado.  
 

   Dias longos, noites curtas 

É nos dias próximos do solstício de verão (inverno) que temos os dias mais longos (curtos) do ano, 
com o maior (menor) número de horas de sol. A quantidade de horas de sol é chamada de insola-
ção. Esta diferença é muito nítida no centro-sul do Brasil, mas pouco perceptível no centro-norte. 
Isto depende da latitude, que é a distância em relação à Linha do Equador terrestre. Considerando 
o Hemisfério Sul, que vai passar pelo solstício de verão no dia 22 de dezembro, quanto mais longe 
da linha do Equador, maior o número de horas de sol, maior é a duração do dia. No Hemisfério Nor-
te é o contrário, pois lá será o solstício de inverno. 
Porto Alegre está tendo cerca de 14 de horas de sol e São Paulo, 13 horas de meia. Em Ushuaia, 
no extremo sul da Argentina, a cidade mais ao sul do planeta, o dia nesta época é muito longo. São 
17 horas e 19 minutos de sol. 

O grande número de horas de sol no verão no centro-sul do Brasil é um dos motivos para o maior aquecimento do ar. 

Longas noites de verão 

Dia 11 – Leônidas Talão  Dia 20 – Robson Rodolfo 
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Hora do Café! 

Momento Saúde 

Cardápio de Janeiro 

Os perigos da carne Não exagere nas ceias 

Foi publicado um relatório da OMS associando o 
consumo de carne processada e carne vermelha 
a um pequeno aumento no risco de alguns tipos 
de câncer. 
Agora, carnes processadas estão no mesmo grupo que tabaco, 
amianto, álcool e poluição, enquanto carnes vermelhas estão no 
grupo de "alimentos provavelmente carcinogênicos". 
No entanto, isto não quer dizer que estes produtos sejam tão peri-
gosos quanto cigarro e álcool, mas apenas que existe uma relação, 
sempre proporcional à quantidade consumida. 
Portanto, se você quer reduzir o risco do câncer e de outras doen-
ças, não fume, beba pouco, faça exercícios, tenha uma dieta sau-
dável com frutas e saladas, comendo carne sem exageros e sem-
pre dando preferência à carne branca.  

Para muita gente, as festas de fim de ano são momentos associ-
ados a reuniões com refeições fartas e muitas guloseimas. Mas 
os excessos cometidos no Natal e no Réveillon podem ir além do 
ganho de peso e comprometer a saúde. 
O cardápio carregado de açucares e gorduras pode trazer conse-
quência para todos, principalmente para hipertensos e pessoas 
com outros fatores de risco, como tabagismo, diabetes e coleste-
rol alto. A atenção com a alimentação deve ser redobrada para 
quem tem problemas cardiovasculares, pois o abuso de gordura, 
sal, açúcar e bebidas alcoólicas são especialmente perigosos 
para este grupo. 
Algumas dicas de uma ceia saudável e saborosa que pode ser 
compartilhada por toda a família neste fim de ano: Frutas, Nozes 
e Castanha, Saladas e Carnes. 

Joãozinho chamou o táxi e perguntou: 
- Moço, quanto o senhor cobra para me levar para o aeroporto? 
E o taxista respondeu: 
- R$ 25,00. 
- E as malas? 
- As malas eu não cobro nada. 
- Então leve as malas que eu vou a pé. 

Joãozinho e o táxi 

A discussão do casal 
Um casal vinha por uma estrada do interior, sem dizer uma 
palavra. 
Uma discussão anterior havia levado a uma briga, e nenhum 
dos dois queria dar o braço a torcer. 
Ao passarem por uma fazenda em que havia mulas e porcos, a 
mulher perguntou, sarcástica: 
- Parentes seus? 
- Sim - respondeu ele - Cunhados e sogra...  

Família de Adão e Eva 

Acidente no trabalho 

Um funcionário do IBGE visita uma residência e colhe alguns dados 
com um sujeito: 
- Nome? 
- Adão. 
- E o da sua esposa? 
- Eva. 
- Que coincidência, você se chama Adão e a sua mulher Eva! E a 
serpente, será que vive aqui também? 
- Ah, vive sim! Só um instante... sogrinha, tão te chamando! 

Um pedreiro, no meio do serviço, liga para casa e diz para a espo-
sa, todo ofegante: 
- Mulher, você nem queira saber... Escapei de uma boa, caí de uma 
escada de quinze metros de altura. 
- Ai, meu Deus. E você está muito machucado? 
- Não... Nem um pouquinho. Eu ainda estava no primeiro degrau. 



            Confraternização Cooperfértil 
Em 12 de Dezembro realizamos nossa tradicional confraternização de final de ano na Associa-
ção Cultural Esportiva Nipo-Brasileira de Sumaré. O local possui um grande salão de festas e 
área para estacionamento, o que trouxe grande conforto a todos nossos Colaboradores, Famili-
ares e convidados. Tivemos, ainda, uma profissional fazendo pintura facial nas crianças  (e em 
algumas pessoas nem tão pequenas assim, mas com espírito das mesmas); DJ e o Buffet que 
foi um sucesso servindo aperitivos e um almoço delicioso. De quebra, sorteamos 21 brindes  
entre nossos colaboradores: Forno elétrico, Panela de Arroz, Bebedouro eletrônico, etc...  

Prêmios — Bingo!!! 
Cartela na mão!!! 

O bingo deu o que falar!!! 

Diversão garantida. Os sortudos pre-
miados foram os nossos colegas 
abaixo. 

1ª RODADA - Cartela VERDE 

QUINA - Furadeira Hammer - Leônidas 
CARTELA CHEIA - Bebedouro Eletrônico - Sandre 
  

2ª RODADA - Cartela AMARELA  

QUINA - Panela de Arroz  - Cícero 
CARTELA CHEIA - Forno Elétrico - Sérgio 
  

3ª RODADA - Cartela ROSA 

QUINA - Jogo de Panela - Oswaldo Gerke  
CARTELA CHEIA - Aspirador Acquapower - Rogerio 
  

LIXÃO 

1 - Ventilador - José Ap. de Camargo 
1 - Arvore de Natal - Gustavo 
1 - Ferro de Passar Roupa - Mosart 
2 - Kit's Churrasco - Cícero/Buzutti 
1 - Jarra de 2,2 Litros - Leônidas 
1 - Panela de Pressão - Malú 
1 - Cafeteira - Anderson 
1 - Liquidificador - Luis Carlos 
1 - Sanduicheira - Fátima de Almeida 
1 - Petisqueira - Zezinho 
1 - Conjunto de sobremesas - Antônio C. Paletta 
1 - Jogo de Copos - Rogério 
1 - Batedeira - Jordana 
1 - Caixa Térmica - José Ap. Pereira da Silva 




