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A família Cooperfértil está há 908  

dias sem acidentes de trabalho, 

mais do que nunca, precisamos   

trabalhar juntos para manter e           

aumentar esse Recorde. 

Taxa de desemprego no trimestre até Abril é a maior da série 

A busca por trabalho aumentou em todo o País no trimestre até abril 

deste ano em relação a igual período de 2014, mas a oferta de vagas 

não foi suficiente para acomodar todo esse novo contingente. Com 

isso, a taxa de desemprego subiu para 8,0% no período, o maior nível 

já observado na série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (Pnad) Contínua, iniciada em janeiro de 2012. 

• Brasileira cria sensor que acha câncer antes de sintomas surgirem 
• Golpe da multa falsa está de volta  
• Aporte mantém e amplia serviços no hospital de Sumaré 
• Melhora na educação faria Brasil crescer 
• Campanha Zero Acidente      

 “Verifique quem foi o ganhador       
             do mês de Junho/2015.” 

• Dia da Revolução e do Soldado Constitucionalista 

• Famílias cortam bens não essenciais da lista de    

supermercado 

• Atualização do Windows 10 será gratuita  
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Dia da Revolução e do Soldado Constitucionalista, 9 de Julho 

Santos de Devoção 

03/07 - São Tomé - Arquitetos 
07/07 - São Firmino de Amiens -  Padeiros  
11/07 - São Bento - Espeleólogos  
14/07 - Camilo de Lellis - Hospitais 
16/07 - Santa Clara - Bordadeiras 
20/07 - Santa Margarida - Parto 
22/07 - Santa Maria Madalena - Perfumistas 
23/07 - Santa Brígida da Suécia - Terapeutas 
25/07 - São Cristóvão - Viajantes 
26/07 - Santa Ana - Avós 
29/07 - Santa Marta - Garçons  

Frases Interessantes 

“Quem quer fazer arruma um meio quem não 
quer, uma desculpa.”  

(Max Gehringer) 

“Complicar é fácil. Difícil é simplificar.“ 
(Max Gehringer)  

“Não há algo pior que oferecer sabedoria a 
quem só pode pagar com ignorância” 

(Max Gehringer) 

"Não eduque seu filho para ser rico, eduque-o 
para ser feliz. Assim ele saberá o valor das  

coisas e não o seu preço." 
(Max Gehringer)  

"O fato de todos estarem de acordo não trans-
forma o falso em verdadeiro."  

(Max Gehringer) 

“O importante é dizer olha como o meu grupo é 
bom, e ele tá dizendo olha como eu sou bom.”  

(Max Gehringer) 

“Para ter alguma chance o currículo precisa 
capturar a atenção do recrutador em cinco   

segundos. Clareza e objetividade são  
essenciais.”  

(Max Gehringer) 

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

A nova atualização do software Windows 10 será gratuita para 
aqueles que ainda utilizam o Windows 7 e Windows 8.1.  
O Windows 10 virá pré-instalado em computadores e tablets com-
patíveis com a Microsoft a partir de 29 de julho e estará disponível  
para compra no final do ano.  
O anúncio marca um grande lançamento para a Microsoft, após o 

relativo fracasso do Windows 8, que foi lançada em 2013. A Microsoft tem grandes 
expectativas para o Windows 10, projetando a sua instalação em um bilhão de    
dispositivos em todo o mundo até 2018. A ideia é conquistar desenvolvedores de 
aplicativos.  

                          Atualização do  Windows 10 será gratuita  

Curiosidades 

Famílias cortam bens não essenciais da lista de supermercado 
Diante do orçamento mais comprometido e do menor 
avanço da renda, os consumidores estão pensando duas 
vezes antes de fazer a lista de supermercado. Bens que 
não são essenciais estão sendo limados do roteiro de 
compras, o que tem provocado baixa nas vendas do setor. 
"As famílias estão cortando os bens que não são essenci-
ais da lista de supermercado. É a primeira coisa que se faz quando se está com    
restrição orçamentária", comentou Juliana Paiva Vasconcellos, gerente do IBGE. 
Em Março as vendas de hipermercados, supermercados e produtos alimentícios   
cederam 2,2% em relação a Fevereiro. Na comparação com igual mês de 2014, o 
recuo foi de 2,4%, segundo o IBGE. 

O Dia da Revolução Constitucionalista de 1932, também conhecido 
por Dia da Revolução e do Soldado Constitucionalista é comemora-
do anualmente em 9 de Julho no estado de São Paulo, no Brasil. 
A data serve de homenagem ao movimento contra ditadura de   
Getúlio Vargas que, ao tomar o poder com a Revolução de 1930, 
aboliu a República Velha e a Constituição de 1891. A Revolução 
Constitucionalista, episódio que foi chamado de "Guerra Paulista", foi o mais importan-
te movimento ocorrido em São Paulo e o último grande combate armado do Brasil. 
Em 1997, o governador do estado de São Paulo oficializou o dia 9 de Julho como feria-
do civil na região, uma homenagem ao soldado constitucionalista que lutou pela queda 
da ditadura de Vargas. 

Feriado 

Taxa de desemprego no trimestre até Abril é a maior da série 
A busca por trabalho aumentou em todo o País no trimestre 
até abril deste ano em relação a igual período de 2014, mas 
a oferta de vagas não foi suficiente para acomodar todo 
esse novo contingente. Com isso, a taxa de desemprego 
subiu para 8,0% no período, o maior nível já observado na 
série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domi-
cílios (Pnad) Contínua, iniciada em janeiro de 2012. 
No trimestre até abril deste ano, a população na força de trabalho avançou 1,6% em 
relação a igual período de 2014, o que representa 1,614 milhão de pessoas em ativi-
dade a mais no intervalo de um ano. Desse contingente, porém, 629 mil conseguiram 
um emprego, o que representou um aumento de 0,7% na população ocupada. 
A população desocupada aumentou 14,0% na comparação com o trimestre até abril 
do ano passado. Isso significa 985 mil pessoas a mais na fila por uma vaga. 

09/07 - A Revolução Constitucionalista de 
1932 ou Guerra Paulista, foi o movimento 
armado ocorrido no Brasil entre os meses de 
Julho e Outubro de 1932, onde o Estado de 
São Paulo visava a derrubada do Governo 
Provisório de Getúlio Vargas e a promulgação 
de uma nova constituição para o Brasil. 

BB e Bradesco fazem parceria em pagamentos móveis 
O Banco do Brasil e o Bradesco acertaram uma parceria para 
usar tecnologia conjunta nos pagamentos pela internet e por 
meio de equipamentos móveis. Segundo executivos das insti-
tuições, o acordo, que pode envolver outras instituições finan-
ceiras do país, inclui criar um padrão brasileiro para digitaliza-
ção e uso de senha dos cartões, chamada 'tokenização'. 

O processo funcionará como modelo aberto, independente de bandeiras e de emis-
sores ou adquirente, em linha com padrões mundiais. 
O modelo, que foi desenvolvido internamente pelos bancos, dispensa o envolvimen-
to de um intermediário para efetivação das compras com cartões de crédito e de 
débito, feitas pela internet ou por meio de smartphones. 
Em vez disso, os clientes recebem as autorizações online para cada transação por 
meio de um aplicativo do banco instalado no telefone celular. Mas questões como o 
modelo de remuneração e os riscos ligados a dados de clientes têm impedido que o 
setor deslanche no país  



 
 3 

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 

Parabéns, é recorde em cima de recorde!! No dia 08 de Junho foi realizado no refeitório com a presença dos funcionários o           
17º sorteio referente a maio de 2015. Após conseguirmos nesta data a marca HISTÓRICA de 885 dias 

sem acidentes de trabalho. 

Para comemorar esta data, a Cooperfertil sorteou um funcionário que levou o premio de meio salário  
mínimo (R$ 394,00), parabéns para o “SAMUEL ELIAS VIEIRA”. 

         LEMBRE-SE USAR EPI’S É O CAMINHO MAIS CURTO PARA SUA PROTEÇÃO . 

Campanha Zero Acidente 

Dia 08 - Anderson Dia 14 - Carlos 

Brasileira cria sensor que acha câncer 
antes de sintomas surgirem 

Aporte mantém e amplia serviços no hospital de Sumaré 

Dia 23 - Manoel Joaquim 

A cientista Priscila Kosakas, desenvolveu uma técnica 
para detecção de câncer que dispensa biópsias e que 
consegue identificar a doença antes mesmo do apareci-
mento dos sintomas. O resultado vem do uso de um nanosensor com 
sensibilidade 10 milhões de vezes maior que a dos métodos dos      
exames tradicionais em amostras de sangue dos pacientes. 
“Consegui um resultado que parecia apenas um sonho há quase seis 
anos. O que me motivou? Conseguir proporcionar uma melhor qualida-
de de vida para as pessoas...” disse a cientista Priscila Kosaka.  
O sensor funciona como um "trampolim muito pequenininho” com anti-
corpos na superfície. Quando em contato com uma amostra de sangue 
de uma pessoa com câncer, ele “captura” a partícula diferente e acaba 
ficando mais pesado. Outras estruturas relacionadas à técnica também 
fazem com que haja uma mudança de cor das partículas, indicando que 
o paciente que teve o fluido coletado tem um tumor maligno. A taxa de 
erro, segundo Priscila, é de 2 a cada 10 mil casos. 
A pesquisadora conta que a descoberta pode ser usada ainda no diag-
nóstico de hepatite e que pretende estender a técnica a mais doenças, 
como o Alzheimer. “Em lugar de fazer uma punção na medula espinhal 
para extrair líquido cefalorraquidiano para o diagnóstico de distúrbios 
neurológicos, temos sensibilidade suficiente para detectar uma proteína 
em uma concentração muito baixa no sangue. Assim, o paciente pode 
fazer um simples exame de sangue.” 

O Hospital Estadual de Sumaré receberá mais R$ 5 milhões da Secretaria de Estado da  Saúde para 
custear os serviços oferecidos pela unidade e pelo Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de 
Santa Bárbara d’Oeste. O valor é 5% superior aos R$ 103 milhões pagos anualmente aos centros de 
saúde, dos quais R$ 95 milhões são destinados  para o hospital e R$ 8 milhões para o AME.  
“Na semana passada, estávamos num impasse pela dificuldade que o Estado passa em todas as secre-
tarias. Mas houve esse acordo para aumento no aporte anual para terminarmos o ano com todos os 
serviços abertos e fazendo uma gestão econômica. Esse dinheiro também vai permitir aumentar o aten-

dimento da UTI neonatal”, afirmou Lair Zambon, “Não haverá fechamento de nada e todos os serviços serão mantidos.” 
O Hospital de Sumaré é referência e atende uma parcela significativa de moradores da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e 
de outras cidades vizinhas, além de possuir sete andares e em cada um deles funcionar uma especialidade médica e trabalhar com 
três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) — neonatal, pediátrica e geral. No total, o hospital possui 270 leitos. 

Golpe da multa falsa está de volta  

O golpe da falsa multa de trânsi-
to, já velho conhecido da polícia 
e de muitos motoristas, está de 
volta e fazendo vítimas em todo o 
Brasil. As queixas já são tantas 
que o Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran) e diversos departamentos estaduais 
divulgaram nota alertando a população sobre a fraude. 
De acordo com o Denatran, o golpe é simples: criminosos 
fotografam veículos que estão trafegando em uma deter-
minada via e, então, com o número da placa registrado e 
de posse do endereço do motorista, os golpistas falsificam 
boletos de pagamento de multa e os enviam ao usuário. 
Nesse suposto boleto consta o número de uma conta ban-
cária na qual deve ser efetuado o depósito do pagamento. 
O Denatran recomenda aos usuários que ao receberem o 
documento referente à multa acessem o site do respectivo 
Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e consultem, 
por meio do número da placa do veículo, se há de fato 
algum registro de infração. 

Melhora na educação faria Brasil crescer 

O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, defendeu a educa-
ção como principal arma para o Brasil crescer com inclu-

são social. Para o ministro, melhorar a educação "não é apenas um tema de gastos". 
Ao ser questionado sobre como o Brasil poderia retomar o crescimento com inclusão social, Levy disse que o 
caminho passa pela educação necessariamente. "Na educação, mesmo que você tenha tecnologia, você    
depende de pessoas, da relação pessoa a pessoa criada pelos professores", afirmou. 
Durante painel com outros seis participantes, Levy disse que o País não tem dúvidas de que aumentar os   
gastos com educação faz parte dessa estratégia, mas também que há outras medidas possíveis - como a ado-
ção de exames gerais que criam um ambiente mais propicio para o avanço no tema. 
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Hora do Café! 

Momento Saúde 

Cardápio de Julho 

Ciclismo Antibiótico é descoberto após 28 anos  

Cuidado com as Batatas... 

Manoel casou-se com Joana e, no dia do casamento, Joana le-

vou para a sua casa nova um grande baú, e pediu para que Ma-

noel respeitasse a sua individualidade e nunca o abrisse. 
Durante 50 anos de casamento, apesar da curiosidade, Manoel 

nunca abriu o baú. 
Na comemoração dos 50 anos, Manoel não aguentou e pergun-

tou a Joana o que tinha dentro daquele baú. 
Ela então resolveu mostrar-lhe o baú. Ao abrir, Manoel viu 

€60.000 e quatro batatas. 
Curioso, perguntou por quê as batatas, e ela então confessou: 
- “Cada vez que te traí coloquei uma batata no baú”. 
Manoel, no primeiro momento ficou chocado, mas, depois de 

meditar, disse para si mesmo: 
“Até lhe posso perdoar, quatro batatas em cinquenta anos         

sem apresentar efeitos. O melhor de tudo é que a molécula 

se mostrou eficaz contra alguns micro-organismos resisten-

tes aos antibióticos hoje existentes. Segundo o infectologis-

ta Reinaldo Salomão é utilizado um método que extrai bac-

térias que vivem no solo. Embora ele seja riquíssimo em 

micro-organismos, apenas 1% deles sobrevivem em labora-

tório. "Hoje sabe-se que aquilo que conhecemos representa 

apenas 1% do universo da microbiologia", diz o infectologis-

ta. Imagine o potencial desses 99% para curar doenças... 

                     Dicas de Higiene - Parte I 
Mantenha a casa arejada, lave tapetes e cortinas mensal-

mente. O intervalo máximo para a limpeza deve ser de 

três meses, já que esses são ambientes propícios para o 

acúmulo de poeira e sujeira. Limpe o filtro do aspirador de 

pó de acordo com as instruções do fabricante. Se ele não 

for limpo e trocado no prazo indicado, ficará impossibilitado de reter a 

poeira, devolvendo-a ao ambiente. 

significam uma traição por cada 12,5 anos”. 
De seguida ele perguntou o que significavam os 60 mil euros. 
Foi o momento em que ela lhe disse: 
- “Cada vez que o baú se enchia de batatas, eu as vendia”. 

Pra cima di mim, nem pensá 

Três Paulistas querendo contar vantagem para cima de um Minei-

rinho: 
1° Paulista: Eu tenho muito dinheiro...Vou comprar o Banco de 

Minas Gerais! 
2° Paulista: Sou muito rico...Comprarei a fabrica de automóveis! 
3° Paulista: Sou um magnata... Vou comprar a Usiminas! 
E os três ficam esperando o que o mineiro tinha pra dizer. 
O Mineirinho dá uma  pitada no cigarro de palha, engole a saliva, 

faz uma pausa e diz: 
- Num VENDO sô! 

Pesquisadores Americanos anun-

ciaram que em 2015 foi desco-

berto um novo antibiótico - a últi-

ma classe desse tipo de medica-

mento havia sido introduzida em 

1987. A teixobactina foi testada em animais e curou 

facilmente várias infecções, como a tuberculose, 

Pedalar é uma forma divertida e completa de manter uma boa forma 

física. Algumas vantagens desta prática: Combate o estresse melho-

rando a circulação de sangue ao cérebro; Favorece a perda do 

peso através da queima de calorias; Melhora o sono e o bem-
estar com a liberação de endorfina e serotonina; Reduz triglicérides e    

colesterol; Previne o infarto, reduzindo glicemia e controlando o diabetes; 

Estimula o sistema imune, evitando infecções e Aumenta a frequência    

 cardíaca e a oxigenação dos pulmões.  



1. Segurança no trabalho não pode faltar ,segurança é prioridade. 
2. O uso de EPI corretamente diariamente no trabalho salva vidas. 
3. Trabalhe com segurança faça o uso corretamente de EPI. 
4. Você é Capaz de evitar acidente use corretamente EPI. 
5.EPI não atrapalha preserva a sua segurança e a vida de quem 
com ele trabalha. 
6. Seja consciente trabalhe com Segurança. 
7. S.I.P.A.T. ajudando você a trabalhar com segurança. 
8. Segurança prioridade de quem ama a vida ! 
9. Respeite a vida trabalhe com segurança. 
10. Segurança se consegue com profissional responsável. 
11. Respeite a vida trabalhe com segurança. 
12. Segurança no trabalho é trabalho com confiança. 
13. Um ato sem prevenção pode ser o fim de uma profissão. 
14. Trabalhar com segurança é garantir o bem estar de todos. 
15. Segurança não é obrigação é um ato de inteligência, faça sua 
parte. 
16. Cuide da suade, segurança e do meio ambiente é viver bem e 
se consciente. 
17. Segurança se faz com fiscalização e principalmente com consci-
entização. 
18. Não vivemos sem Ar, Água, Alimento e segurança. 
19. Segurança é primordial. 
20. Faça tudo com segurança. 
21. Não vá arriscar ! O ideal é cuidar para que o acidente não seja 
permanente. 
22. Diga não ao acidente! Seja sempre consciente. 
23. Vamos juntos nos conscientizar e com segurança trabalhar. 
24. Segurança não se nasce com ela se adquire através de atos 
seguro. 
25. Seu EPI é um anjo da guarda. 
26. A segurança consiste na responsabilidade de saber e agir da 
maneira correta. 
27. Na vida e no trabalho postura correta levam a qualidade . 
28. Segurança, bem estar, tranquilidade, saúde, proteção e defesa. 

29. Cuide da sua vida!!!...Use E.P.I. !. 
30. Escolha certa ! Adote o uso do EPI isso salva vidas !. 
31. Seguro esta quem sabe o risco de se arriscar !. 
32. Não brinque em serviço tua vida é coisa séria de alegria a tua 
família tralhando com segurança . 
33. Crie, invente com perfeição e ação trabalhe sempre com segu-
rança. 
34. Com segurança trabalhamos contente e sem acidentes. 
35. Na rua, no trabalho e no lar, segurança em primeiro lugar !. 
36. O lema do bem estar é segurança em primeiro lugar. 
37. Com segurança não se brinca, e para isso temos a CIPA. 
38. A segurança é primordial para ser um bom profissional. 
39. Com segurança no trabalho, o serviço é reforçado 
40. No mês do São João, com a segurança não se brinca não. 
41. Trabalho seguro é ter segurança no local de trabalho. Use capa-
cete, protetor de ouvido e luvas.  
42. Trabalho seguro é ser muito prudente use todos os acessórios 
evite acidentes. 
43. Trabalhe sempre em alerta e esperto com segurança sem perigo 
de se machucar evitando acidente no serviço, do trabalho você não 
vai faltar, você não corre perigo e nem vai o fazer sua. 
44. A segurança não é para o trabalho, é do trabalho. 
45. Não deixe que atropelarem a segurança ,apostem na vida. 
46. Atue sempre com maestria, esteja sempre no seu melhor Eu. 
47. Faça valer sua sabedoria ,trabalhe com segurança todo dia. 
48. A segurança não se conquista, se faz ! Trabalhe com atenção ! 
49. Com segurança trabalhamos contentes 
50. Ser uma herói não é socorrer o próximo é orienta-lo sobre a 
segurança. 
51. A segurança existe não para ser lembrada e sim para ser usa-
da ! 
52. O sábio usa EPI o ignorante zomba do sábio por isso á muitos 
ignorantes. 
53. Para você ser alguém amanha depende da segurança de hoje !. 
 

No fim do mês de Junho/15, mês que acontece a SIPAT/2015 (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho) 
a Cooperfértil inovou e lançou um desafio a todos os seus colaboradores visando valorizar esse tema que é de extrema im-
portância para todos (empresa e colaboradores).  

O tema escolhido foi: Segurança no Trabalho, onde deveria ser abordado em uma frase de no máximo 12 palavras. 
Uma comissão formada por 05 colaboradores que não participaram do concurso, foi a responsável em avaliar e escolher 

dentre as 53 frases inscritas as 03 frases de maior impacto. Confira os ganhadores e suas frases logo abaixo. 
A Administração da Cooperfértil agradece a todos os colaboradores que participaram e lança mais um desafio, para 2016; 

esperamos 100% de participação. 

João Paulo De Freitas Sebastião Dos Santos Baeta Rogerio Dias 
“ Segurança, prioridade de 

quem ama a vida ! ” 
“ A segurança existe não para ser 
lembrada e sim para ser usada ! ” 

“ A Segurança não se conquista, se 
faz ! Trabalhe com atenção ! ” 

Informativo Cooperfértil - Julho 2015 

No início da nossa SIPAT atingimos 
a marca de 900 dias sem acidente de 
trabalho .  “PARABENS À TODOS” 



Palestras 

23/06 - Teatro Pé-de-Chulé Futebol Clube - 
SESCOOP/SP - AGON   
O espetáculo se passa no ves-
tiário do Pé-de-Chulé durante o 
intervalo do jogo onde o ex-
famoso atleta Pelão se encon-
tra com o treinador Claudernei 
Luxembrulho e discutem sobre 
o termo ''vestir a camisa da 
empresa''. O técnico acredita 

que o jogador não se esforça o suficiente e, por sua 
vez, o jogador acha que seu esforço não é reconheci-
do. Quem surge para esclarecer a situação é a anima-
dora de torcida Zizi. Ela explica aos dois o que real-
mente significa '' vestir a camisa da empresa'' e 
''comprometimento”. 

24/06 - Acidente de Trabalho – Dr. José Messi-
as C. Castilho - UNIMED  

Define-se como Acidente do Trabalho aquele que ocorre 
pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo 
exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando 
lesão corporal ou perturbação funcional, permanente ou tem-
porária, que cause a morte, a perda ou a redução da capaci-
dade para o trabalho. 

A palestra foi ministrada de forma 
objetiva e didática. Foi esclarecido 
o que é acidente de trabalho, de 
trajeto e de rotina. O palestrante 
ainda frisou que o essencial é a 
prevenção utilizando, para isso, a 
expressão OPA. O = observar;     
P = planejar; A = agir. 

26/06 - Conscientização e Utilização de EPI’S – Fernando - ROSEG e encerramento  

Foi uma semana maravilhosa, onde pudemos diariamente após o 
café da manhã reunir todos os colaboradores em um local amplo e 
confortável, e juntos assistirmos palestras ministradas por profissio-
nais da Área. Houve interação entre funcionários e palestrantes, 
pois os temas escolhidos foram quase que por unanimidade os pre-
feridos de todos os colaboradores, e isso veio ratificar a intenção da 
escolha do tema pela empresa pois Segurança No Trabalho é    
dever de todos. 
Ao final da SIPAT na Sexta Feira (26/06) para comemorar e coroar essa 
excelente semana e registrar isso entregamos a todos os colaboradores 
um Boné do Fertinho que é o símbolo da CIPA NA COOPERFERTIL. 
Agradecemos pela participação de todos e dentro do possível solicita-
mos a cada um que seja o multiplicador desses temas abordados e 
com isso  estaremos participando e construindo um país ainda melhor 
para se viver. 
O encerramento da SIPAT foi realizado no refeitório, logo após a apre-
sentação do tema “Conscientização e utilização dos EPI’s. 

Na semana de 22 a 26 de junho aconteceu em nossa empresa a Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho 
“SIPAT”.  

Foram apresentadas varias palestras com o tema central de: “Segurança No Trabalho”. As palestras foram minis-
tradas no refeitório no período da manhã com profissionais da área Médica.  

Os colaboradores foram bastante receptivos e mostraram muito interesse durante as palestras.  
Agradecemos a participação de todos os colaboradores, palestrantes e da equipe que organizou o evento, e espe-

ramos que cada colaborador seja um multiplicador deste tema entre colegas, amigos e familiares, e lembre-se: 

     “Priorize a Vida, Pratique Segurança“. 

Informativo Cooperfértil 

25/06 - Stress e Depressão -  Dr. José Messias C. Castilho - UNIMED  
O stress é uma reação que possui componentes físicos, psicológicos, mentais e hormonais 
que pode se desenvolver frente a situações que representem um desafio para o indivíduo. 
Devido à ação perfeitamente integrada do stress sobre todo o organismo humano, seus 
sintomas podem ter uma caracterização somática ou psicológica. 
Algumas das manifestações físicas do stress são mais conhecidas e 
reconhecidas como tendo na sua gênese o stress como fator desen-
cadeante, tais como doenças gastrointestinais, cardiovasculares, 
respiratórias, músculo-esqueléticas, dermatológicas e imunológicas. 
Porém, menos conhecidas são as consequências psicológicas do 
stress excessivo, tais como ansiedade difusa ou generalizada, insô-
nia, esquizofrenia, episódios maníaco-depressivos e depressão. 


