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Cooperfértil Informa 

Curiosidades 

Proclamação da República 

Estamos trabalhando há 300 dias  

sem acidentes de trabalho. 

Nosso recorde é de 611 dias sem  

acidentes com afastamento. 

Momento Saúde 

A Proclamação da República Brasileira foi um levante políti-
co militar ocorrido em 15 de novembro de 1889; 

Marcas mais valiosas do mundo 
A Coca-Cola perdeu o posto de marca global mais valiosa, 

pela primeira vez em 14 anos; 

• Comunicado UNIMED 
• Cartão benefício 
• Dia da Bandeira 
• Dia da Consciência Negra 
• Prevenção do Câncer de Mama 

 

• Datas comemorativas do mês de 
Novembro 

• Fique por dentro 
• Feriados 

Fábrica em foco 

• Plantio em Área de Preservação Per-
manente (APP), Completa 1º Ano. 
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Proclamação da República Feriados 

Apple fica em primeiro lugar no ranking das marcas mais 
valiosas; Google é a segunda. 

A Coca-Cola perdeu o posto de marca global mais valiosa, pela primeira vez nos 
últimos 14 anos, segundo o ranking da consultoria Interbrand divulgados no dia 
30/09. A Apple e o Google ultrapassaram a principal marca de refrigerantes do 
mundo. Segundo a Interbrand, a chegada da Apple ao topo dois anos após a morte 
de seu fundador, Steve Jobs, mostra a consistência da marca mantida pelo suces-
sor, Tim Cook. A Interbrand faz o levantamento com base no desempenho finan-
ceiro, influência na escolha do consumidor, poder de precificação, lealdade e gera-
ção de lucro. As cem marcas que compõem a lista foram avaliadas em US$ 1,5 
trilhão, alta de 8,4% sobre o ano passado. O estudo considera apenas as marcas 
globais, ou seja, que atuam em todos os continentes e têm presença relevante pa-
ra o consumidor.  

A Apple apresentou crescimento de 28% 
de 2012 para 2013, atingindo valor de mer-
cado de US$$ 98,3 bilhões. O Google apre-
sentou crescimento de 34%, atingindo US$ 
93,3 bilhões. A Coca-Cola cresceu apenas 
2% de 2012 para 2013, atingindo US$ 79,2 
bilhões. Confira as 10 marcas mais valiosas: 

1º Apple, 2º Google, 3º Coca-Cola, 
 4º IBM, 5º Microsoft, 6º GE, 7º Mc Do-
nald’s, 8º Samsung, 9º Intel, 10º Toyota. 

Finados: 02/11 
O Dia de Finados é o dia da celebra-

ção da vida eterna das pessoas queridas 
que já faleceram. É o Dia do Amor, por-
que amar é sentir que o outro não morre-
rá nunca. 
Proclamação da República: 
15/11 

Ocorreu no dia 15 de novembro de 
1889 e foi o momento em que o regime 
republicano foi instalado no Brasil, derru-
bando a monarquia constitucional parla-
mentarista do Império e acabando com a 
soberania de Dom Pedro II. 
Consciência Negra: 20/11 

É uma data celebrada no Brasil no 
dia 20 de Novembro. Este dia está incluí-
do na semana da Consciência Negra e 
tem como objetivo a luta contra o precon-
ceito racial e o reconhecimento de sua 
contribuição para a cultura do pais.  

Curiosidades 
Datas comemorativas no mês 
de Novembro 2013 
01 - Dia de Todos os Santos; 
02 - Dia de Finados; 
03 - Dia do Barbeiro; 
04 - Dia do Inventor, Dia do Orientador 
Educacional; 
05 - Dia Nacional da Ciência e Cultura, 
Dia do Cinema Brasileiro; 
08 - Dia do Aposentado; 
10 - Dia do Trigo; 
11 - Dia do Soldado Desconhecido, Dia 
do Supermercado; 
14 - Dia do Bandeirante; 
15 - Dia da Proclamação da República; 
19 - Dia da Bandeira Nacional, Dia Mundi-
al do Xadrez; 
20 - Dia Nacional da Consciência Negra; 
21 - Dia da Homeopatia, Dia das Sauda-
ções; 
22 - Dia Mundial da Música, Dia do Músi-
co; 
25 - Dia Nacional do Doador de Sangue; 
26 - Dia Nacional de Ação de Graças;  
28 - Dia Mundial de Ação de Graças;  
30 - Dia da Reforma Agrária, Dia do Esta-
tuto da Terra, Dia do Síndico, Dia do Teó-
logo. 

Fábrica em Foco 
Em novembro de 2012, efetuamos  o plantio de  750 
(setecentos e cinqüenta) mudas  de arvores (espécies na-
tivas) para recuperar 0,4514 ha em Área de Preservação 
Permanente ( APP ). Plantio foi realizado de acordo com 
resolução SMA 08/2008 e conforme termo de Compromis-
so de Recuperação Ambiental. 
 

Este mês completa 12 meses do plantio e a cada dia que  
passa as mudas estão maiores e em pouco tempo toda área 
deve ser recuperada. O primeiro relatório técnico deve ser 
apresentado á Agencia Ambiental de Campinas no prazo de 
24 (vinte e quatro meses), contados da data de emissão do 
Termo de Compromisso. Os demais relatórios deverão ser apresentados a cada 12 

(doze meses).  
Os relatórios deverão ser apresentados até que o Termo de 
Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA) seja consi-
derado oficialmente cumprido pela Agencia Ambiental, o que 
ocorrera após formalização. 

 

 

A Proclamação da República Brasileira foi um levan-
te político militar  ocorrido em 15 de novembro de 1889 
que instaurou a forma republicana federati-
va presidencialista de governo no Brasil, derrubando 
a monarquia constitucional parlamentarista do Império do 
Brasil e, por conseguinte, pondo fim à soberania 
do imperador dom Pedro II. Foi, então, proclamada 
a República dos Estados Unidos do Brasil. 

A proclamação ocorreu na Praça da Aclamação 
(atual Praça da República), na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império 
do Brasil, quando um grupo de militares do exército brasileiro, liderados pelo mare-
chal Manuel Deodoro da Fonseca, destituiu o imperador e assumiu o poder no pa-
ís. 

Foi instituído, naquele mesmo dia 15, um governo provisório republicano. Fazi-
am parte, desse governo, organizado na noite de 15 de novembro de 1889, o ma-
rechal Deodoro da Fonseca como presidente da república e chefe do Governo Pro-
visório. 
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Cooperfértil Informa 

Aniversariante do Mês 

Renato Ribeiro Pereira  

Dia 21 
Leonardo O. Varandas  

 Dia 28  

Amarildo C. Da Silva  
Dia 09  

Roberto Alves Cardoso  
 Dia 01  

Araceli Fernandes  
 Dia 11 

Luis Carlos Gadioli  
 Dia 18  

Gustavo L. Ferreira  

Dia 27  

O plano de saúde da UNIMED sofreu uma alteração referente aos valores da coparticipação, 
passando de 20% R$ 12,00 para 30% R$ 18,00 sobre o valor da consulta que atualmente esta 
fixado em R$ 60,00. A partir de 1 de setembro de 2013 será cobrado em todas as consultas. 
Lembre-se de marcar o retorno em até de 27 dias, para não gerar o pagamento de nova consul-
ta e lembrando que a cada passagem pelo Pronto Socorro é considerada uma nova consulta. 

Exames e internações continuam da mesma forma sem nenhum tipo de  cobrança. E não se 
esqueça  “saúde não tem preço“. 

Cartão Benefício 
Para poder usufruir dos convênios oferecidos pelo Sindicato – SINTRACOOP que dão descontos 

em clubes, pousadas, cursos, universidades e outros, será necessário a apresentação do Cartão 
Benefício, emitido pelo sindicato. Os interessados em adquiri-lo devem procurar o R.H. O custo será 
de R$ 20,00 (vinte reais) por ano e poderá ser usado por todos os dependentes. Verifique cartazes 
fixados nos murais do refeitório e fabrica.       “Programe-se  e  Divirta-se“ 

Dia da Bandeira 
No dia 19 de novembro 

comemora-se o Dia da 

Bandeira do Brasil, essa 
comemoração passou a 
fazer parte da história do 
país após a Proclamação 
da República, no ano de 
1889. Com o fim do período Imperial (1822-1889), a 
bandeira desenhada por Jean Baptiste Debret, que 
representava o império, foi substituída pelo desenho 
de Décio Vilares (atual).  

Curiosidades sobre a bandeira brasileira 
Quando várias bandeiras são hasteadas em nosso 

país, a brasileira deve ser a primeira a chegar no topo 
do mastro e a última a descer. 

Quando uma bandeira brasileira fica velha, suja ou 
rasgada, deve ser imediatamente substituída por uma 
nova. A bandeira velha deve ser recolhida a uma uni-
dade militar, que providenciará a queima da mesma 
no dia 19 de novembro. 

Caso a bandeira fique hasteada no período notur-
no, ela deve ser iluminada. 

Dia da Consciência Negra 
O Dia da Consciência Negra é uma data celebrada no Brasil no 

dia 20 de Novembro. Este dia está incluído na semana da Consciên-
cia Negra e tem como objetivo um reflexão sobre a introdução dos 
negros na sociedade brasileira. 

O dia 20 de Novembro foi escolhido como uma homenagem a 
Zumbi dos Palmares, data na qual mor-
reu, lutando pela liberdade do seu povo 
no Brasil, em 1695. Zumbi, líder do Qui-
lombo dos Palmares, foi um persona-
gem que dedicou a sua vida lutando 
contra a escravatura no período do Bra-
sil Colonial, onde os escravos começa-
ram a ser introduzidos por volta de 
1594. Os quilombos tinham a função de 
lutar contra as doutrinas escravistas.  

Eliel Silva  
Dia 20  

Prevenção do Câncer de Mama 
O câncer de mama é o segundo tipo mais comum de 
câncer entre as mulheres. Porém, quando mais cedo a 
doença for detectada, maiores as chances de um trata-

mento bem sucedido.  Por isso, mulheres com idade 
acima dos 40 anos devem procurar um profissional de 
saúde e se informar. Elas devem realizar pelo menos um exame pre-

ventivo para câncer de mama ao ano. Caso haja na família algum 
caso de câncer de ovário ou de mama, mesmo que masculino, os 

cuidados devem ser ainda mais rígidos e o profissional de saúde de-
ve ser informado deste histórico.  Cuide-se bem!  
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HORA DO CAFÉ! 

Momento Saúde 

Cardápio de Novembro 

O degustador de vinho 
Numa conhecida vinícola da serra, o degustador havia falecido e o proprietário começou a buscar alguém que fizesse o trabalho. Um ve-

lho, jeito de antigo malandro, bêbado e mal vestido, se apresentou para solicitar o lugar. O proprietário, que não gostou do candidato, se 
perguntava como podia livrar-se dele. Então, na presença de outros dirigentes da empresa, mandou dar-lhe um copo de vinho para ele tes-
tar. O velho provou e disse:  

“- É um Moscatel de três anos, elaborado com uvas colhidas na parte norte da região, guardado em um barril inox. É de baixa qualidade, 
porém, aceitável".  

“-Correto”, disse o chefe. Outro copo por favor. 
“- É um cabernet, safra 2008, com uvas colhidas nas encostas ao sul da região, guardado em barril de carvalho americano a 8 graus de 

temperatura. Ainda faltam uns três anos para que alcance sua mais alta qualidade.”  
- "Absolutamente correto". Um terceiro copo. 
“- É um espumante elaborado com uvas chardonnay, completada com 15% pinot noir, de alta qualidade e exclusivas”, disse o bêbado. 

O proprietário não acreditava no que estava vendo e fez um sinal com os olhos para sua secretária e pediu a ela que fizesse algo. Ela saiu 
da sala e regressou com um copo de urina. O malandro provou e, calmamente, disse:  

“- É de uma ruiva de 26 anos de idade, com três meses de gravidez e se não me derem o emprego, digo quem é o pai!"  

Aprenda a detectar os si-
nais do AVC (Acidente Vascu-
lar Cerebral) 

O AVC ocorre devido a um distúrbio 
circulatório no cérebro. Ele se divide em 
dois tipos (isquêmico ou hemorrágico) e 
as seqüelas variam de acordo com a 
região afetada. Se a lesão acontecer no 
hemisfério direito, por exemplo, o paci-
ente pode ter comprometimento dos 
movimentos e do campo de visão do 
lado esquerdo. Se for no hemisfério es-
querdo, os danos podem ser alterações 
na fala e dificuldade de raciocínio. 
Tratamento do derrame isquêmico 

Em no máximo três horas, o paciente 
com esse AVC deve receber um remé-
dio especifico que irá desobstruir as 
artéria, diminuindo em 30% as chances 
de seqüela. 


