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Curiosidades da Copa do Mundo 2014 

Estamos trabalhando há 485 dias  

sem acidentes de trabalho. 

Nosso recorde é de 611 dias sem  
acidentes com afastamento. 

Momento Saúde 

• Você sabe o que são “expressões idiomáticas?” 

• Receita vai começar a pagar a restituição do IR 2014 em 16 de 
Junho 

• Campanha de vacinação contra gripe começou dia 22/04 e se 
estendera até o dia 09/05. Meta é imunizar 49,6 milhões de 
pessoas de grupos prioritários. 65 mil postos de vacinação 
pelo pais terão a imunização disponível 

• A prevenção é a única arma contra a Dengue 

• Calvície 

• Leptospirose 
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• Feriados 

• Datas comemorativas do mês de Abril 

• Fique por dentro 

Fabrica em Foco 

Mascote: Fuleco é um tatu-bola de 14 anos, com o corpo ama-

relo, bermuda verde, carapaça azul e camiseta branca, formando 

as cores da bandeira do Brasil.  
Bola: A bola oficial da Copa do Mundo de 2014 chama-se Bra-

zuca, nome escolhido após votação popular pela internet.  
Estádios: Doze estádios foram construídos ou reformados pa-

ra a Copa do Mundo no Brasil, sendo nove públicos e três particu-

lares.  
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Curiosidades 

Cooperfértil Informa 

“Verifique quem foi o ganhador do mês de 
Abril/14” 
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• Exame Médico Perió-
dico 

• Óculos de Segurança 

• Armazenamento e 
higienização 

Campanha Acidente Zero 
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Curiosidades 
01 - Dia do Trabalho 
01 - Dia da Literatura Brasileira 
03 - Dia Internacional da Liberdade de Imprensa 
03 - Dia do Sertanejo 
03 - Dia do Pau-Brasil 
05 - Dia da Língua Portuguesa e da Cultura 
05 - Dia Nacional das Comunicações 
05 - Dia Nacional do Expedicionário 
05 - Dia do Marechal Rondon 
06 - Dia da Matemática 
06 - Dia da Coragem 
07 - Dia do Oftalmologista 
07 - Dia do Silêncio 
08 - Dia do Pintor 
08 - Dia da Vitória 
08 - Dia Internacional da Cruz Vermelha 
10 - Dia da Cozinheira 
10 - Dia do Campo 
11 - Dia das Mães 
12 - Dia Internacional da Enfermagem 
13 - Dia do Automóvel 
13 - Abolição da Escravatura 
13 - Dia da Fraternidade 
15 - Dia Internacional da Família 
16 - Dia do Gari 
18 - Dia dos Vidraceiros 
18 - Dia Mundial dos Museus 
19 - Dia do Físico 
19 - Dia do Defensor Público 
20 - Dia do Pedagogo 
21 - Dia Nacional da Cachaça 
21 - Dia da Língua Nacional 
22 - Dia do Apicultor 
22 - Dia do Abraço 
24 - Dia do Vestibulando 
25 - Dia da Indústria 
25 - Dia Nacional da Adoção 
25 - Dia do Trabalhador Rural 
25 - Dia Internacional das Crianças Desaparecidas 
25 - Dia do Orgulho  
25 - Dia da Costureira 
27 - Dia do Serviço de Saúde 
27 - Dia Mundial dos Meios de Comunicação 
29 - Dia Mundial da Energia 
31 - Dia do Espírito Santo 
31 - Dia Mundial de Luta Contra o Tabaco 

Fábrica em Foco 
Hoje vamos falar um pouco sobre a utilização dos óculos de segurança. 
Finalidade. 
Óculos de Segurança para trabalhos que possam causar ferimentos 
nos olhos, provenientes do impacto de: 
1) Partículas sólidas; 
2) Partículas incandescentes; 
3) Radiações perigosas emanadas dos 
equipamentos de solda.  

Uso Final 
1) Mecânico de  Manutenção de Escavo Carregadeiras; 
2) Mecânico de Manutenção de Máquinas e Equipamentos In-
dustriais; 
3) Pedreiro; 
4) Ajudante Geral. 
Armazenamento e Higienização: 
Não jogue fora a embalagem original ela servirá para você guardar o seu óculos após o uso.  
Ao retirar os óculos temporariamente para colocar sobre mesa ou bancada coloque com as 
lentes voltadas para  cima; 
Lavar diariamente com água e sabão neutro, enxugando com tecido ou papel limpo e macio; 
Proteger de óleo, graxa, ácido, fontes de calor e impactos; 
Quando as lentes estiverem riscadas, marcadas ou com respingos não removíveis com água 
e sabão, providenciar imediata substituição do equipamento. 

Curiosidades da Copa do Mundo 2014 Feriados 

Campanha Acidente Zero 
Nova Conquista no ultimo dia 03 de abril, foi realizado no refeitó-
rio com a presença dos funcionários e dos senhores Carlos e 
Sandre, o terceiro sorteio de 2014 referente a campanha de Aci-
dente Zero, após conseguirmos a marca de 453 dias sem aciden-
tes de trabalho. Nesta  data  o sortudo que levou pra casa o pre-
mio de meio salário mínimo (R$ 362,00) foi o Genildo Lins San-
tos, auxiliar de produção.  
Lembramos que o premio é oferecido pela Cooperfértil mensal-

mente após atingir A MARCA DE 01 ANO SEM ACIDENTE DE TRABALHO e será interrom-
pido  caso ocorra um novo acidente e a premiação somente retornará após atingir novamen-
te esta marca. NÃO INTERROMPA A PREMIAÇÃO UTILIZE CORRETAMENTE OS EPIs. 

Mascote 
Fuleco é um tatu-bola de 14 anos, com o corpo amarelo, bermuda verde, 
carapaça azul e camiseta branca, formando as cores da bandeira do Brasil. 
O tatu é um animal típico do país, encontrado em savanas, cerrados aber-
tos e locais com vegetação seca. Essa espécie de tatu tem capacidade de 
se enrolar e ficar no formato de uma bola, objeto principal do futebol.  

Bola 
A bola oficial da Copa do Mundo de 2014 chama-se Brazuca, nome escolhido 
após votação popular pela internet. Os outros nomes eram Bossa Nova e 
Carnavalesca. As cores e o design da Brazuca simbolizam as “fitinhas” de 
Senhor do Bonfim, cuja tradição diz que um desejo é realizado quando a fita 
se rompe do braço. 

Estádios 
Doze estádios foram construídos ou reformados para a Copa do Mun-
do no Brasil, sendo nove públicos e três particulares. O Maracanã, no 
Rio de Janeiro, é o estádio com a maior capacidade de espectadores: 
73.531, segundo dados da FIFA. A Arena da Baixada, em Curitiba, 
tem a menor capacidade entre os doze estádios: 41.456 pessoas. 

Corpus Christi: (expressão latina que signifi-
ca Corpo de Cristo) é uma festa católica, um 
evento baseado em tradições católicas. É realiza-
da na quinta-feira seguinte ao domingo 
da Santíssima Trindade, que, por sua vez, aconte-
ce no domingo, seguinte ao de Pentecostes. É 
uma "Festa de Guarda", isto é, para os católicos,  
obrigatório participar da Santa Missa neste dia, na 
forma estabelecida pela conferência episcopal do 
país respectivo.  

Dia do Trabalho: No dia 1º de maio, comemo-
ra-se o Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador, 
como forma de celebrar as conquistas dos traba-
lhadores ao longo da história. Nessa mesma 
data, em 1886, ocorreu uma grande manifesta-
ção de trabalhadores na cidade de Chicago, nos 
Estados Unidos e felizmente hoje podemos tra-
balhar oito horas por dia.  

Exame Medico Periódico 
O Exame Medico Periódico será realizado no dia 12/05/2014 nas dependências da Cooper-
fértil a partir das 7:30 da  manha e é  obrigatório a participação de todos os funcionários 
(setor Administrativo e Fabrica). 
Serão realizados exames de Acuidade Visual, Audiometria, Clinico, Hemograma e RX - Tó-
rax. 
Para realização dos exames abaixo, seguir as seguintes orientações: 
Acuidade Visual - Funcionários que faz uso de óculos trazerem os mesmos no dia do exa-
me. Sem os óculos o exame não será realizado. (todos os funcionários). 
Audiometria - Estar em repouso acústico por no mínimo 12 horas e não utilizar fone de ou-
vido na noite anterior e no dia do exame. (somente os funcionários da Fabrica). 
Os funcionários que fazem tratamento médico, devem trazer no dia do exame, o nome dos 
remédios ou a receita médica para apresentar ao médico clinico. 
Para mais informações comparecer ao RH. 
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Cooperfértil Informa 

Dia 16 
Marçal Presentini  

Dia 4 
Sandre Reginaldo 

Gerke  

Dia 16 
Reinaldo Aparecido 

de Laia  

São aquelas que fazem parte da cultura de um povo e, muito embora sejam lidas de uma maneira seu conteúdo é outro. Por exemplo: 
Armar um barraco – criar uma confusão em público. 
Ao pé da letra – literalmente.  
Arregaçar as mangas – dar início a uma determinada atividade. 
Bater as botas – falecer. 
Boca de siri – manter um segredo referente a um determinado assunto. 
Cara de pau – descarado, sem-vergonha. 
Chutar o balde/chutar o pau da barraca – perder o controle, a calma.  
Descascar o abacaxi – resolver um problema complicado.  
Dor de cotovelo - Sentir inveja. 
Encher linguiça – enrolar, ocupar o tempo por meio da embromação. 
Lavar as mãos – não se envolver com um determinado assunto. 
Quebrar o galho – improvisar.  
Segurar vela – atrapalhar o namoro.  
Trocar as bolas – atrapalhar-se.  
Trocar os pés pelas mãos - agir de modo desajeitado, apressadamente. 

Você sabe o que são “expressões idiomáticas?” 

A melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, 
locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. Para isso, é 
importante não acumular água em latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas 
de refrigerantes, pneus velhos, vasinhos de plantas, jarros de flores, garrafas, cai-
xas d´água, tambores, latões, cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros. 
Dicas para combater o mosquito e os focos de larvas 

A prevenção é a única arma contra a Dengue 

A Receita Federal vai começar a pagar a restituição do Imposto de Renda 2014 no dia 16 de junho, de 
acordo com informações publicadas no Diário Oficial em 7 de abril. A restituição será feita em sete lotes, 
entre junho e dezembro deste ano.  

As restituições serão depositadas na agência bancária indicada pelo 
próprio contribuinte na declaração do imposto de renda. A distribuição 
vai ser feita dando prioridade para pessoas com mais de 60 anos. Em 
seguida, a restituição será paga seguindo o critério de ordem de entre-
ga. Para receber as restituições por este calendário, o contribuinte não 
pode ter caído na malha fina, ou seja, a declaração deve estar regular. 
Veja o calendário das restituições: 

Receita vai começar a pagar a restituição do IR 2014 em 16 de Junho 

 
1º lote: 16 de junho de 2014 
2º lote: 15 de julho de 2014 
3º lote: 15 de agosto de 2014 
4º lote: 15 de setembro de 2014 
5º lote: 15 de outubro de 2014 
6º lote: 17 de novembro de 2014 
7º lote: 15 de dezembro de 2014  

Campanha de vacinação contra gripe come-
çou dia 22/04 e se estendera até o dia 09/05 

Começou na terça-feira (22/04), a campanha de vaci-
nação contra gripe, que vai até 9 de maio em todo 
pais. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 49,6 
milhões de pessoas dos chamados “grupos prioritá-
rios”: crianças de 6 meses a menores de 5 anos, ido-
sos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, 
povos indígenas, gestantes, mulheres com até 45 dias 
pós parto, presos e funcionários do sistema prisional. 
No ano passado, o publico infantil incluído na campa-
nha tinha idade de seis meses a 2 anos—houve ampli-
ação, portanto. Segundo o ministério, pessoas com 
doenças crônicas e “condições clinicas especiais” tam-
bém devem se vacinar. 

Imunização 
a imunização protege contra os subtipos do vírus influ-
enza: H1N1, H3N2 e B. as doses devem ser aplicadas 
antes do período de inverno. O dia “D” da campanha, 
dia nacional de mobilização, foi no dia 26 de abril. A 
imunização é via injeção. 
Segundo o ministério, serão distribuídas neste ano 
53,5 milhões de doses da vacina para os 65 mil postos 
de saúde. De acordo com a pasta, a vacinação pode 
reduzir entre 32% e 45% o numero de hospitalizações 

por pneumonia e de 39% a 
75% os índices de mortalidade 
por influenza. 
Ainda de acordo com o minis-
tério, a pessoa que é vacinada 
não fica gripada em função da 
imunização. 
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HORA DO CAFÉ! 

Momento Saúde 

Cardápio de Maio 

Calvície 
Condição que afeta principalmente 

homens, causada normalmente por 

hereditariedade e pelo hormônio tes-

tosterona, que promovem a atrofia dos 

folículos capilares, impedindo o nasci-

mento de novos fios de cabelo. 

Como mulheres possuem este hormô-

nio em menor quantidade, os casos de 

calvície feminina são mais raros e me-

nos graves. Não prejudica diretamente 

a saúde, porém causa impacto estéti-

co, afetando a autoestima dos indiví-

duos. 

Embora medicamentos como o minoxi-

dil e a finasterida combatam o proble-

ma com considerável eficiência, há 

casos em que só o implante de cabe-

los, com substituição cirúrgica dos folículos, resolve o problema.  

Leptospirose 
Infecção transmitida pela 

urina contaminada de ani-

mais, como ratazanas e 

camundongos, ou contato 

direto com a bactéria. 

Os sintomas, que incluem 

febre, dores no corpo, 

tosse, náuseas, diarreia e 

meningite, em geral regri-

dem após alguns dias.  

Caso evolua para a forma grave, os sinais são icterícia, hemorragias, 

complicações renais e coma.  

O tratamento envolve alívio dos sintomas e uso de antibióticos. 

Quanto antes for iniciado, menor será a chance de evolução para 

quadros graves que requeiram internação hospitalar.  

Para evitar a doença, a dica é lavar bem os alimentos consumidos 

crus e latas de bebidas como refrigerantes e cervejas.  

Aula de verbo 
A professora estava testando os alunos:  
- Maria me diga um verbo!  
- "Azur" fessora...  
-  Maria, pra começar se fala "azul" e não é um verbo é um adjetivo ou um substantivo dependendo do caso. Pedro, você, me diga um ver-
bo!  
- "Bicicreta!'!!  
- Se pronuncia "bicicleta" e também não é um verbo...!!! Joãozinho, diga um verbo!  
- "Os pedar"!!!  
- Muito bem Joãozinho, hospedar é um verbo sim, agora crie uma frase com esse verbo:  
- "Os pedar da bicicreta é azur!!!" 
 
 
Loteria 
O marido chega em casa e com ar sério e interrogativo e pergunta para a esposa: 
- Se você ganhasse na loteria o que você faria? 
A mulher responde – São tantos sonhos, mas uma coisa e certa daria metade do prêmio para você e que cada um cuide da sua vida .  
O marido responde de imediato. - Muito bem, ganhei na Lotofácil, o premio é de R$ 2,50, toma aqui os seus R$ 1,25 e segue seu caminho.  



PRIMEIROS SOCORROS 

 

Cooperativa Central de Fertilizantes - Cooperfértil 

Neste encarte continuaremos a ver os Procedimentos e Problemas Encontrados para aplicação dos primeiros so-
corros para vitimas de acidentes. 

É um distúrbio que ocorre no cérebro (descarga elétrica anormal) podendo gerar contrações involuntárias da mus-
culatura (com movimentos desordenados) ou outras reações anormais, como desvio dos olhos e tremores. A crise 
convulsiva dura menos que 5 minutos. 

O que não fazer? 
♦ Não de nada à vitima, líquido ou sólido, até que recupere totalmente a consciência. Caso contrario poderá 

asfixiá-la; 

♦ Não jogue água no rosto da vitima; 

♦ Não bata no rosto da vitima; 

♦ Deitar a pessoa (caso ela esteja de pé ou sentada), evitando quedas e traumas; 

♦ Remover objetos (tanto da pessoa quanto no chão), para evitar traumas; 

♦ Afrouxar roupas apertadas; 

♦ Proteger a cabeça da pessoa com a mão, roupa, travesseiro; 

♦ Lateralizar a cabeça para que a saliva escorra (evitando aspiração); 

♦ Limpar as secreções salivares, com um pano ou papel, para facilitar a respiração; 

♦ Permitir que a pessoa descanse ou até mesmo durma após a crise; 

♦ Procurar assistência medica. 

O Que fazer? 
♦ Coloque a vitima deitada e eleve as pernas em 30 cm; 
♦ Tente acorda-la, chamando-a ou batendo palmas mais próximo ao seu rosto; 
♦ Afrouxe roupas, gravatas...; 

♦ Verifique as vias aéreas; 
♦ Verifique os sinais vitais, aplique ressuscitação se necessário; 

♦ Passe uma compressa fria pelo rosto e testa; 

Convulsão 

Quando a vitima acordar? 
♦ Acalme-a e encaminhe-a a um pronto socorro. 

Desmaio: é a perda transitória da consciência e da força muscular que pode acarretar em uma queda ou 
algo mais sério. 
Vertigem: consiste nos sinais e sintomas que antecedem o desmaio. 

Desmaios e Vertigens: 

O que não fazer? 
♦ Não se deve imobilizar os membros (braços e pernas), deve-se deixa-los livres; 

♦ Não tentar “puxar a língua” e nunca coloque a mão ou outro objeto na boca da vitima; 

♦ Não medique, mesmo que tenha os medicamentos, na hora da crise, pela boca; 

♦ Os reflexos não estão totalmente recuperados, e pode-se afogar ao engolir o comprimido e a água 



Conhecido também como AVC, é a interrupção do fluxo sanguíneo em uma determinada área do encéfalo, poden-
do ser isquêmico ou hemorrágico. O não reconhecimento e tratamento poderão deixar sequela irreversíveis ou 
mesmo levar a morte. 

AVE (Acidente Vascular Encefálico) 

Infarto 
O infarto do miocárdio se dá quando o suprimento de sangue a uma parte do musculo cardíaco é reduzido ou cor-
tado totalmente. Isso acontece quando uma artéria coronária esta contraria ou obstruída, parcial ou totalmente. A 
vitima de infarto agudo apresenta-se com: 
♦ Dor no peito, podendo se irradiar para os ombros, pescoço, epigástrico e braço (normalmente do lado es-

querdo); 

♦ Dificuldade respiratória.; 

♦ Fraqueza e desmaio; 

♦ Ansiedade e nervosismo; 

♦ Pele pálida, fria e úmida; 

♦ Náuseas e vômitos; 

♦ Dor em longa duração (acima de 30 minutos) 

Intoxicação 

 Intoxicação ou envenenamento ocorre quando alguém entra em contato, ingere ou aspira substancia toxicas de 
natureza diversa, podendo resultar em doenças graves ou até a morte. A gravidade de-
pende do tipo, tempo de exposição, quantidade e toxidade da substancia introduzida no 
organismo. 

O que fazer? 
♦ É sempre aconselhável procurar um medico. Nos casos menos graves, um dia de 

repouso e a ingestão de uma grande quantidade de agua ou de sucos, para com-
pensar a perda de líquidos provocada pela diarreia ou pelos vômitos, serão o bas-
tante para a recuperação, também é aconselhável evitar alimentos sólidos durante 
um ou dois dias. Se os sintomas persistirem é aconselhável procurar um medico. 

O que fazer? 
♦ Procure Socorro Urgente. Mantenha a pessoa aquecida e calma. Salvo orientação medica em contrario, não 

lhe de coisa alguma para beber ou comer; 
♦ Se a pessoa desfalecer, verifique sua respiração e seu pulso. Na ausência desses sinais vitais, inicie imedia-

tamente os procedimento adequados de recuperação cardiopulmonar, mantendo-os ate que o socorro che-
gue. Não tente transportar a pessoa desfalecida, por que ela corre risco de morrer no caminho. Coloque-a 
em posição confortável, levemente inclinada, e afrouxe suas roupas. 

Primeiros Socorros - Procedimentos e Problemas Encontrados 

Animais Peçonhentos 

Vitimas de acidentes com animais peçonhentos apresentam alterações no nível de consciência causada por uma 
mistura de enzima que podem causar sequelas ou até mesmo a morte. 

O que fazer? 
♦ Lave o local da picada de preferencia com agua e sabão; 
♦ Mantenha a vitima deitada. Evite que ela se movimente para não favorecer a absorção do veneno; 
♦ Se a picada for na perna ou no braço, mantenha-os em posição mais elevada; 

♦ Leve, se possível, o animal agressor, mesmo morto, para facilitar o diagnostico; 
♦ Lembre-se: nenhum remédio caseiro substitui o soro anti-peçonhento; 
 
O que Não Fazer? 
♦ Não faça torniquete. Impedindo a circulação do sangue, você pode causar gangrena ou necrose; 
♦ Não fure, não corte, não queime, não esprema, não faça sucção no local da ferida e nem aplique folhas, pó 

de café ou terra sobre ela para não provocar infecção; 
♦ Não dê à vítima pinga, querosene, ou fumo, como é de costume em algumas regiões do pais. 


