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A família Cooperfértil esta há 663 

dias sem acidentes de trabalho, 

mais do que nunca, precisamos 

trabalhar juntos para manter e 

aumentar esse Recorde. 

Momento Saúde 

• Nova ferramenta  disponibilizada pela  Emdec 

• Aniversariantes do mês de Novembro 

• As características dos vencedores e dos perdedores 

• Campanha Zero Acidente 
           “Verifique quem foi o ganhador do mês                                                                                                                                                                                                                         

                de Novembro/2014.” 
 

• Pimenta tem ação anticancerígena 
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• Feriados 

• Frases Interessantes 

• Santos de Devoção 

Curiosidades 

Cooperfértil Informa 

Conheça o Ebola 
 Ebola é uma febre grave do tipo hemorrágico transmitida por um 

vírus do gênero Filovirus, altamente infeccioso, que desenvolve seu 

ciclo em animais. Há cinco espécies diferentes desse vírus, que rece-

bem o nome dos locais onde foram identificados: Zaire, Bundibugyo, 

Costa do Marfim, Sudão e Reston. Este último não foi identificado em 

humanos.  
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Página 2 Vírus Ebola 

• Fique por Dentro 

• Venda de Panetones do I.P.M de Sumaré, 

encomende já o seu no RH ! 

• Dia da Bandeira 

• Alface com azeite ajuda a domar a 

pressão 
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Conheça o  Ebola 

Santos de Devoção 
01/11 - Dia de todos os Santos 
03/11 - Sanro Humberto - Caçadores 

04/11 - São Carlos Borromeu - Catequistas  
05/11 - São Martinho de Porres - Sindicalistas 
06/11 - São Leonardo de Noblac - Prisioneiros  

08/11 - São Godofredo - Sapateiros 
11/11 - São Martinho - Comis sários  
13/11 - Santo Estanislau Kostka - Jovens 

15/11 - Santo Alberto Magno - Cientistas 
20/11 - Santo Edmundo - Inglaterra 
22/11 - Santa Cecília - Músicos 

23/11 - São João de Capistrano - Juízes 
25/11 - Santa Catarina de Alexandria - Bibliote-

cários  
26/11 - Tiago Alberione - Internet 

29/11 - São Saturnino de Toulouse - França 
30/11- Santo André - Peixeiros 

Frases Interessantes 
“Sou adversário das suas ideias, mas não 

posso fazer nada que o fira nem que o dimi-

nua como pessoa.“ 
(Gandhi)  

“O valor de um homem não se dá pelas rou-

pas ou bens que possui e sim pelo caráter e 

beleza de seus ideais.” 
(Charles Chaplin) 

“Não fique triste quando ninguém notar o que 

fez de bom. Afinal, o Sol faz um espetáculo 

ao nascer, e mesmo assim, a maioria de nós 

continua dormindo.” 

(Charles Chaplin) 
“A diferença entre o que nós fazemos e do 

que somos capazes de fazer seria suficiente 

para resolver a maioria dos problemas deste 

mundo.” 
      (Gandhi)  

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

Feriados 

 Ebola é uma febre grave do tipo he-
morrágico transmitida por um vírus do gêne-
ro Filovirus, altamente infeccioso, que desen-
volve seu ciclo em animais. Há cinco espécies 
diferentes desse vírus, que recebem o nome 
dos locais onde foram identificados: Zaire, 
Bundibugyo, Costa do Marfim, Sudão e Reston. 
Este último não foi identificado em humanos. 
 A doença é classificada como uma zoonose. Embora os morcegos frutí-
voros sejam considerados os prováveis reservatórios naturais do vírus ebola, ele 
já foi encontrado em gorilas, chimpanzés, antílopes e porcos. Os especialistas 
defendem a hipótese de que a transmissão dos animais infectados para os seres 
humanos ocorra por meio do sangue e de fluidos corporais, como sêmen, saliva, 
lágrimas, suor, urina e fezes. 
 Daí em diante, o vírus ebola pode ser transmitido pelo contato direto 
entre as pessoas, pelo uso compartilhado de seringas e, por incrível que pareça, 
até depois da morte do hospedeiro. Não existe tratamento específico para com-
bater o vírus Ebola, que infecta adultos e crianças sem distinção. Não existe 
também uma vacina contra a doença, mas já foi testada uma fórmula em maca-
cos, morcegos e porcos-espinhos que mostrou resultados positivos nesses ani-
mais.   
 Surtos de ebola atingiram países da África em 1995, 2000, 2007, mas 
foram controlados. O surto de 2014 atinge Guiné, Serra Leoa e Libéria e já há 
casos confirmados na Nigéria. 

O instituto de Promoção do Menor de Sumaré,  Entidade Filantrópica, atende 
adolescentes carentes proporcionando aos mesmos, treinamento e oportunida-
de do primeiro emprego através dos estágios de aprendizagem. 

 Nos meses de Novembro e Dezembro a panificadora produz Panetones 
que são vendidos para a comunidade, pois assim estarão investindo em Proje-
tos Sociais que valorizam a Cidadania, possibilitando também a ampliação do 
nosso trabalho no atendimento dos adolescentes de Sumaré e região. 

                       Tabela de Preços 

 

 

  
 
 
 
 

Os Pedidos deverão ser efetuados junto ao RH da Cooperfertil até o dia 
05/12/14. O desconto será efetuado na folha de pagamento do mês de         
Dezembro.                   

02/11 - Finados: é o dia da celebração da 

vida eterna das pessoas queridas que já 

faleceram. 
15/11 - Proclamação da República: foi um 

levante político-militar que instaurou a for-

ma republicana federativa presidencialis-

ta de governo no Brasil . 
20/11 - Consciência Negra: é uma data 

para se lembrar da resistência do negro à 

discriminação e sua influência na cultura do 

país. 

Venda de Panetones  

Descrição Peso Sem Caixa Com Caixa 

Panetone  500g R$5,00 R$6,00 

Panetone 1Kg R$10,00 ——— 

Chocotone 500g R$6,00 R$7,00 

Chocotone 1Kg R$12,00 ——— 

O Dia da Bandeira foi criado no ano de 1889, através do 
decreto lei número 4, em homenagem a este símbolo 
máximo da pátria. Como nossa bandeira foi instituída 
quatro dias após a Proclamação da República, comemora-
mos em 19 de novembro o Dia da Bandeira.  
 

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 imedia-
tamente substituída por uma nova. A bandeira velha deve ser recolhida a uma 
unidade militar, que providenciará a queima da mesma no dia 19 de novembro. 

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

Dia da Bandeira 
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Cooperfértil Informa 

Emdec disponibiliza nova ferramenta para consulta de infrações de trânsito 

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

As características dos vencedores e dos perdedores 
O Vencedor é sempre parte da solução; 
O perdedor é sempre parte do problema. 

O Vencedor sempre tem um plano; 
O perdedor sempre tem uma desculpa. 

O Vencedor diz: “deixe-me ajudá-lo”; 
O perdedor diz: “este não é o meu trabalho”. 

O Vencedor vê uma resposta para todo problema; 
O perdedor vê um problema em toda resposta. 

O Vencedor vê sempre uma luz no meio da escuridão; 
O perdedor vê sempre escuridão no meio de toda luz. 

O Vencedor está sempre entusiasmado; 
O perdedor está sempre pessimista. 

O Vencedor tem um empenho incomum; 
O perdedor tem um empenho baixo. 

O Vencedor diz: “é difícil, mas é possível”; 
O perdedor diz: “é impossível”. 

O Vencedor diz: “não fui promovido. Me aperfeiçoarei”; 
O perdedor diz: “fui injustiçado”. 

O Vencedor diz: “eu errei, mas me deu experiência.”; 
O perdedor diz: “eu errei, mas a culpa é dos outros”. 

O Vencedor é perseverante; 
O perdedor é persistente. 

O Vencedor está sempre procurando se capacitar; 
O perdedor está acomodado. 

O Vencedor está sempre procurando uma solução; 
O perdedor está sempre procurando um culpado. 

O Vencedor diz: “tomei pau em algumas matérias. Estuda-
rei mais”; 

O perdedor diz: “abandonarei esse curso”. 

O Vencedor diz: “meu filho toma drogas. Vou ajudá-lo a sair 
dessa”; 

O perdedor diz: “sou um pai fracassado”. 

 A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) disponibiliza 
à população uma nova ferramenta para consulta de infrações de trânsito. O motorista 
autuado pelos equipamentos de fiscalização eletrônica terá acesso online à imagem da 
infração. 
 O recurso abrange as infrações registradas pelos radares fixos e os instalados 
nos semáforos, que detectam excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho e pa-
rada sobre a faixa de pedestre. 
 O motorista que receber a notificação de infração de trânsito terá acesso a até 
três fotos do ato, seguindo alguns passos. No site da Emdec, no endereço eletrônico 
www.emdec.com.br, no canto esquerdo da página entre em “Trânsito”, “Multas”. 

Dentro de “Multas”, acesse “Consulta de Infração”. Escolha a opção “Consulte as imagens das notificações de autuações 
por excesso de velocidade, avanço do sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestre”. Também no centro da página 
principal do site, há o atalho “Consulta de Infrações”. 
  Em caso de dúvidas, o motorista pode entrar em contato com a empresa pelo telefone (19) 3772-1517, 
que funciona 24h por dia, todos os dias da semana. 

Nova Conquista ! No último dia 07 de outubro, foi realizado no refeitório com a presença dos funcionários o nono sorteio 
de 2014 referente a campanha Zero Acidente, após conseguirmos a marca nesta data de 641 dias sem acidentes de tra-
balho. 

COM O APOIO E DEDICAÇÃO DE TODOS VOCÊS TEMOS UM NOVO RECORDE NO PLACAR DE ACIDENTES DE TRABALHO. 
LEMBRE-SE,  USAR EPI’S É O CAMINHO MAIS CURTO PARA SUA PROTEÇÃO. 
 

Desta vez o sortudo que levou pra casa o premio de meio                                                                      
          salário mínimo (R$ 362,00) foi o Geraldo José Pereira. 

Campanha Zero Acidente 

Dia 01 - Roberto Alves Dia 09 - Amarildo Cassimiro Dia 13 - Matheus Camilo 

Dia 18 - Luis Carlos Dia 27 - Gustavo Ferreira 
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HORA DO CAFÉ! 

Momento Saúde 

Cardápio de Novembro 

O cara envia um currículo para uma empresa. Pedia R$ 15 mil reais 
de salário, mais um carro, um apartamento e 10 salários extras por 
ano. Uma semana depois foi chamado pela empresa. O entrevistador 
lhe disse:  

- Estudamos seu currículo e vamos lhe dar $ 20 mil reais de salário, 
um apartamento de 4 quartos, um carro 0km e, não 10, mas 18 salá-
rios extras durante o ano.  

Abismado, o candidato falou:  

- Você está brincando..!!!!???  

- Sim, estou. Mas foi você quem começou..!!!  

 

A pimenta é um alimento muito saudável 
e  traz muitos benefícios ao organismo. 
Ela estimula a produção de endorfina, 
hormônio que gera a sensação de bem-
estar, tem ação anticancerígena e reduz o 
apetite, sendo benéfico no tratamento da 
obesidade.  
Por ser antioxidante, rica em flavonóides e 

vitamina C, a pimenta diminui, também, o risco de doenças crônicas, co-
mo câncer de próstata, catarata, diabetes e mal de Alzheimer. Ela tem 
seis vezes mais vitamina C do que a laranja – 28g de pimenta apresentam 
a quantidade diária deste nutriente para suprir as necessidades do orga-
nismo.  
Composta por uma substância chamada capsaicina, responsável pela 
sensação de ardor e por três efeitos farmacológicos: anti-inflamatório, 
antioxidante e capacidade de liberar endorfina. A pimenta também é vaso-
dilatadora, favorecendo a redução de coágulos no sangue.  
Mas, para quem tem gastrite é preciso cuidado, já que a pimenta aumenta 
a quantidade de enzimas digestivas, inclusive as ácidas, podendo agravar 
o quadro da doença. 

Nutritiva, pimenta tem ação anticancerígena  

Para chegar a essa conclusão, 
o professor de bioquímica    
Philip Eaton, do King's College, 
em Londres, ligou dois dos 
seus achados em laboratório. 
Primeiro, ele descobriu que os 
chamados nitrolipídios, subs-
tâncias ofertadas pela dieta 
mediterrânea, reduziam a pressão arterial de cobaias. Depois, 
observou que os bichos que apresentavam uma alteração em 
uma enzima chamada epóxido hidrolase solúvel eram mais 
suscetíveis à decolagem da pressão. "Acontece que essa enzi-
ma é inibida justamente pelos nitrolipídios", revela o cientista. 
Juntando os pontos, Eaton foi investigar como esses elementos 
do bem se formavam. "Isso ocorre quando associamos as gor-
duras insaturadas, como as do azeite de oliva, aos nitratos ou 
nitritos encontrados nos vegetais verdes, a exemplo da alface, 
e também na beterraba", descreve. Outras combinações, como 
nozes com espinafre e beterraba com salmão, que dão origem 
aos nitrolipídios também ajudam a baixar a pressão.  

Alface com azeite ajuda a domar a pressão 

Duas amigas encontram-se no céu e uma pergunta para a outra:  
- Como você morreu?  
- Congelada.  
- Ai que horror!!! Deve ter sido horrível ! Como é morrer congelada?  
- No começo é muito ruim: primeiro são os arrepios, depois as do-
res nos dedos das mãos e dos pés, tudo congelando... Mas, depois 
veio um sono muito forte e depois perdi a consciência. E você, co-
mo morreu?  
- Eu? De ataque cardíaco. Eu estava desconfiada que meu marido 
me traía. Um dia cheguei em casa mais cedo. Corri até ao quarto e 
ele estava na cama, calmamente assistindo televisão. Desconfiada, 
corro até o porão, para ver se encontrava alguma mulher escondi-
da, mas não encontrei ninguém. Corri até o segundo andar, mas 
também não vi ninguém. Subi até o sótão e, ao subir as escadas, 
esbaforida, tive um ataque cardíaco e caí morta.  
- Oh, que pena... Se você tivesse procurado no freezer, nós duas 
estaríamos vivas...  
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Informativo Cooperfértil 

Eleições 2014 

Na eleição ao Planalto com mais reviravoltas da história, os brasileiros decidiram pela continuidade e reelegeram, on-
tem, com 54.499.706 votos (51,64% dos votos válidos), a presidente Dilma Rousseff (PT), que derrotou, em segundo 
turno, o senador Aécio Neves (PSDB). Com 99,99% do total apurado, o tucano recebeu 51.041.003 (48,36%), no me-
lhor desempenho da oposição desde que o Partido dos Trabalhadores chegou ao poder federal em 2002.                                                                                                                             

Com a reeleição de Dilma, o PT alcança o quarto mandato consecutivo na Presidência da República, o que estabelece 
uma hegemonia de pelo menos 16 anos no governo federal, até 2018.                                                         

A força da onda vermelha, no entanto, esbarrou no antipetismo e resultou na vitória mais apertada de um candidato pre-
sidencial desde 1989, quando Fernando Collor, então no PRN, ganhou de Luiz Inácio Lula da Silva por 53,03% a 
46,97%. 

Detentor de uma fortaleza eleitoral no Nordeste, o PT - ao contrário do senso comum - nunca havia necessitado da van-
tagem para ganhar. Agora, sim. É a primeira vez, em quatro eleições, que o partido perde, no segundo turno, na maioria 
das cinco regiões. Depois da vitória de Lula em 2002 em todas as regiões, o PSDB levou o Sul, em 2006, acrescentou o 
Centro-Oeste, em 2010, e desta vez foi o mais votado pela primeira vez também no Sudeste, onde Aécio teve 56,14% 
contra 43,86% da presidente.                                                                                                      

Dilma compensou as derrotas nas três regiões com as votações do Norte e, principalmente, do Nordeste. No bastião 
petista, a presidente venceu o tucano por 71,66% a 28,34%. No Maranhão, obteve a maior vantagem estadual sobre o 
adversário: de 78,6% a 21,4%.                                                                                                                                 

A presidente foi a preferida em 15 Estados - todos os nove do Nordeste, em Minas, no Rio de Janeiro, e em quatro dos 
sete da região Norte - enquanto Aécio foi o melhor em 11 e no Distrito Federal. O tucano venceu nos três do Sul, nas 
quatro unidades da Federação do Centro-Oeste, no Espírito Santo, Acre, Rondônia, Roraima, e no maior colégio eleito-
ral: São Paulo.                                  

Com 64,29%, Aécio recebeu a melhor votação proporcional de um presidenciável em São Paulo, no segundo turno, 
desde os 57,9% de Collor em 1989. O recorde chama a atenção pois é a primeira eleição presidencial, desde 1955, que 
o Estado não teve um candidato competitivo. Os paulistas descarregaram seus votos no senador mineiro e lhe deram 
uma diferença de 6.755.016 votos a mais em relação a Dilma. Em vez da dispersão, pela falta de um concorrente da 
terra, o antipetismo mobilizou o Estado. O tucano bateu, em mais de 2 milhões de votos, a maior diferença estadual ab-
soluta desde 1989, que eram os 4.635.632 de votos que Lula pôs de vantagem sobre José Serra no Rio de Janeiro, em 
2002.                           

No Sul, Aécio venceu por 2,9 milhões de votos de diferença, com expressivas votações no Paraná (60,98%) e em Santa 
Catarina, onde obteve seu mais alto índice estadual: 64,59%.              

O senador, no entanto, não conseguiu "azular" seu próprio Estado. Com isso, o PT mantém a tradição de vencer em 
Minas tanto no primeiro quanto no segundo turno, desde 2002. É um Estado vermelho. Ali, Aécio alcançou 47,6% con-
tra 52,4% de Dilma, que pôs uma diferença de 550 mil votos no reduto do adversário.                         

Sem um bom desempenho em Minas e a larga derrota no Nordeste, as expressivas vitórias de Aécio em São Paulo e 
no Sul não foram suficientes para compensar a ampla vantagem de Dilma no Nordeste. Nos nove Estados da região, a 
petista conseguiu 11,7 milhões de votos a mais sobre Aécio. A presidente ganhou com folga (70,26% a 29,74%) até em 
Pernambuco, um dos dois Estados vencidos por Marina Silva (PSB) no primeiro turno - o outro, o Acre, na região Norte, 
foi conquistado por Aécio.                            

A vitória em Pernambuco mostra que Marina e o grupo político do ex-governador Eduardo Campos (PSB), morto duran-
te a campanha, em agosto, não conseguiram transferir os votos que queriam para Aécio, apesar de todo o esforço com 
declarações de apoio na propaganda eleitoral. Com a morte de Campos, que figurava em terceiro lugar na corrida presi-
dencial, a entrada de Marina em seu lugar representou uma das grandes reviravoltas da disputa. A ex-senadora chegou 
a empatar com Dilma, enquanto Aécio ultrapassou a presidente, ainda que dentro da margem de erro, nas primeiras 
pesquisas do segundo turno.                        

O PT conseguiu neutralizar o clima de mudança com sua forte base eleitoral no Norte e no Nordeste. Nas duas regiões 
mais petistas do país, as votações arrasadoras do PT se mantiveram. No Nordeste, Dilma avançou um ponto percentu-
al, de 70,58% em 2010, para 71,62%. No Norte, foi cerca de meio ponto mais baixa e passou de 57,43% para 56,82%. 
                                                                
Ao Nordeste, juntou-se o Rio, terceiro maior eleitorado, onde o placar foi de 54,94% a 45,06%, com uma vantagem de 
807.095 votos. O Estado, porém, manteve a trajetória de votações declinantes para o PT. A diferença, que foi de 57,9 
pontos percentuais em 2002, de 39,4 em 2006, e de 21 em 2010, caiu para 9,8. O mesmo ocorreu no Amazonas, cuja 
vantagem de 61,1 pontos - a maior há quatro anos - agora foi de 27,9.  

 

Por Cristian Klein  
Notícias - Valor Econômico 


