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A família Cooperfértil está há 72    

dias sem acidentes de trabalho. 

Vamos bater nosso recorde anterior 

que foi de 947 dias. 

A Dengue continua aí gente... 

O Ministério da Saúde não descarta o risco de o País viver em 2016 uma nova epidemia de 
dengue. Uma das maiores preocupações das autoridades sanitárias é o comportamento 
que a doença apresentou no inverno, quando tradicionalmente o número de casos chega a 
quase zero."Não foi constatado isso neste ano. Houve um número de casos importante em 
alguns Estados do Nordeste e em São Paulo", Essa alteração no padrão da epidemia pode 
estar relacionada ao clima. "Este ano teve vários períodos de chuva, intercalados com 
calor, algo que favorece a proliferação do mosquito", os casos registrados durante o 
inverno também podem ser atribuídos à dimensão da epidemia em 2015.  
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Santos de Devoção 

01/11 - Dia de todos os Santos 
03/11 - Santo Huberto - 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 - Comissários  
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 - Sta. Catarina de Alexandria - Bibliotecários  
26/11 - São Tiago Alberione - Internet 
30/11 - Santo André - Peixeiros 

Frases Interessantes 

"Educação nunca foi despesa. Sempre foi     in-

vestimento com retorno garantido." 
(Arthur Lewis) 

“Acreditar é essencial, mas ter atitude é o        

que faz a diferença.” 
(Autor Desconhecido) 

"Dificuldades preparam pessoas comuns para 

destinos extraordinários." 
(C.S Lewis) 

“Cada homem tem a sua hora. Cabe a cada     

um escolhê-la.” 
(Autor Desconhecido) 

“Ninguém pode fazer com que você se sinta   

inferior sem o seu consentimento.” 
(Eleanor Roosevelt)  

"Pare de olhar para trás, você já sabe onde    

esteve, agora precisa saber onde vai." 
(Autor Desconhecido) 

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

Curiosidades Feriados 

Proclamação da Republica 

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

eterna das pessoas queridas que já faleceram. 

15/11 - Proclamação da República: foi um le-

vante político-militar que instaurou a for-

ma republicana federativa presidencialista de 

governo no Brasil. 

20/11 - Consciência Negra: é uma data para 

se lembrar da resistência do afro descendente 

à discriminação e sua influência na cultura do 

país. 

No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, com o apoio dos 
republicanos, demitiu o Conselho de Ministros e seu pre-
sidente. Na noite deste mesmo dia, o marechal assinou o 
manifesto proclamando a República no Brasil e instalan-
do um governo provisório.  
Após 67 anos, a monarquia chegava ao fim. No dia 18 de 
novembro, D.Pedro II e a família imperial partiam rumo à 
Europa. Tinha início a República Brasileira com o Mare-
chal Deodoro da Fonseca assumindo provisoriamente o 
posto de presidente do Brasil. A partir de então, o pais 
seria governado por um presidente escolhido pelo povo 
através das eleições. Foi um grande avanço rumo  a con-
solidação da democracia no Brasil. 

O câncer de próstata é o câncer mais frequente no sexo masculi-

no, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Esta-

tísticas apontam que a cada seis homens, um é portador da doen-

ça. A estimativa é de que, em 2015, 69 mil novos casos sejam 

diagnosticados, ou seja, a descoberta de um caso a cada 7,6 mi-

nutos. No intuito de conscientizar a população masculina sobre a 

doença, visando a diminuir a taxa de mortalidade, que ainda é alta, o Instituto Lado a 

Lado pela Vida e a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) desenvolvem o Novem-

bro Azul, uma iniciativa que já faz parte do calendário nacional das campanhas de 

prevenção no Brasil. O objetivo é combater a doença e, principalmente, motivar a 

população masculina a fazer exames preventivos. 

Novembro Azul 

Dia de Finados 

A data é celebrada pela Igreja Católica em muitos países, homenageando os entes 
queridos que já morreram. Neste dia, o movimento nos cemitérios é intenso, pois 
muitas pessoas vão deixar flores ou fazer orações nos túmu-
los de familiares ou amigos. 
Origem 
O Dia dos Finados é comemorado no dia 2 de Novembro pela 

Igreja Católica desde o século XIII. Desde o século XI, os 

 papas Silvestre II, João XVIII e Leão IX já obrigavam aos cris-

tãos a dedicarem um dia por ano a rezarem pelos que já fale-

ceram e não era lembrados.  

Conforme matéria do boletim informativo de setembro de 2015 foram realizadas 
avaliações ambientais conforme norma regulamentadora (NR-15), através da medi-
ção de concentração de agentes potencialmente nocivos em ambiente de trabalho 
(poeira total e poeira respirável) com a finalidade da manutenção da integrida-
de dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle 
de riscos ocupacionais. 

Os trabalhos foram executados em 3 pontos com os seguintes resultados:  

 

Ponto 01 ( descarga ): colaborador Sebastiao Baeta. 
Resultado Analítico para poeira respirável: < 0,125 mg/ metro cubico de ar. 
Tolerância: 3 mg/metro cubico de ar. 
 

Ponto 02 ( mistura 01 e 02): colaborador Raimundo Dias da Silva 
Resultado Analítico poeira total: 0,350 mg/metro cubico de ar. 
Tolerância: 8 mg/metro cubico de ar. 
 

Ponto 03 ( mistura 03 e 04): colaborador Jose Aparecido Pereira da Silva. 
Resultado Analítico poeira total: 0,153 mg/ metro cubico de ar. 
Tolerância: 8 mg/metro cubico de ar.  
 

Conclusão: Os valores obtidos estão abaixo dos limites de tolerância tanto 
para poeira total como a respirável conforme laudo de agentes químicos. 

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

 

O Ministério da Saúde não descarta o risco de o País viver em 2016 uma nova epidemia de dengue. Uma das maiores preocupações das 
autoridades sanitárias é o comportamento que a doença apresentou no inverno, quando tradicionalmente o número de casos chega a quase 
zero."Não foi constatado isso neste ano. Houve um número de casos importante em alguns Estados do Nordeste e em São Paulo", Essa 
alteração no padrão da epidemia pode estar relacionada ao clima. "Este ano teve vários períodos de chuva, intercalados com calor, algo que 
favorece a proliferação do mosquito", os casos registrados durante o inverno também podem ser atribuídos à dimensão da epidemia em 
2015. "Como o número de casos era muito alto, leva-se um tempo até chegar a patamares de transmissão próximos de zero." 
O Instituto Butantã concluiu a fase 2 da pesquisa contra dengue e aguarda sinal verde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da 
Comissão de Ética em Pesquisa para iniciar a vacinação de 17 mil voluntários para a fase 3 dos estudos. A expectativa do instituto é de que 
o aval seja dado nos próximos dois meses. A fase 3 avalia a resposta imunológica e eficácia do produto e deve ser iniciada ainda neste ano. 

 

A Dengue continua aí gente... 

Recessão econômica chega ao campo 

Última grande feira do calendário agrícola brasileiro, a Expointer 2015, realizada no Parque de Exposições Assis Brasil, Esteio/RS, 
trouxe más notícias para o setor: as vendas de maquinário caíram 37% em relação ao ano passado. Revendas e produtores expli-
cam a queda principalmente pelo atraso na liberação de crédito e taxas de juros mais altas – um reflexo direto da recessão econômi-
ca vivida pelo País. “Como os bancos têm sido mais cautelosos para liberar crédito com taxas subsidiadas, alguns produtores desis-
tem das compras. Mais gente está pagando à vista. Os produtores estão investindo menos em maquinário porque investiram demais 
até 2014 e agora estamos voltando à normalidade”, afirmou Ediney Amaral, gerente  regional de vendas da New Holland no Sul do 
Brasil.  

Vacinação contra Raiva tem aplicação gratuita em Campinas e Região 

Animais com mais de três meses de idade devem receber a dose. A meta é imunizar cerca de 80% dos cães e gatos dos municípios. 

Os cães e gatos com mais de três meses de idade devem receber a vacina contra a raiva. A imuniza-
ção é anual e gratuita. A meta do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) é vacinar cerca de 80%. Nos 
dias de vacinação, a orientação é de que os cachorros sejam levados com coleira e guia. No caso dos 
felinos, a recomendação é que eles sejam transportados em caixas para que não fujam no momento 
da aplicação das doses. A raiva é uma doença viral, transmitida principalmente por morcegos infecta-
dos. Estes animais, quando doentes, podem atacar animais domésticos, espalhando o vírus. Além 
disso, morcegos doentes perdem a orientação de vôo e podem ser encontrados caídos durante o dia. 
Já nos animais domésticos, a principal característica da doença é a agressividade. Os gatos podem 
apresentar a forma paralítica da doença. Nos cães, o latido fica diferente, mais rouco do que o normal. 
Os animais também podem ter dificuldade para engolir, salivação excessiva, entre outros sintomas. 

Dia 01 - Roberto Alves Dia 09 - Amarildo Cassimiro 

Dia 13 - Matheus Camilo Dia 18 - Luis Carlos Dia 27 - Gustavo Ferreira 

Dia 06 - Nelson Carvalho dos Santos 

Pássaros Urbanos - Carcará 

No pátio da Cooperfértil está sendo visto um casal de pássaros da 
família dos Falcões o famoso Carcará. Medindo cerca de 56 centí-
metros da cabeça a cauda e 123 centímetros de envergadura, o ca-
racará é facilmente reconhecível quando pousado, pelo fato de pos-
suir uma espécie de solidéu preto sobre a cabeça, assim como um 
bico adunco e alto, que se assemelha à lâmina de um cutelo; a face 
é vermelha. 
 
É recoberto de preto na parte supe-
rior e possui o peito de uma combi-
nação de marrom claro com riscas 
pretas, de tipo “carijó”; patas com-
pridas e de cor amarela; em voo, 
assemelha-se a um urubu, mas é 
reconhecível por duas manchas de 
cor clara na extremidade das asas.  
Deve seu nome à vocalização que 
emite. 

Brasil fecha 95 mil vagas de emprego 

Pior resultado para o mês setembro desde 1992  e foi o 6º mês 

seguido em que demissões superaram contratações. 
 
No ano, houve perda de 657 mil vagas e, em 12 meses, de 1,23 milhão. 
O Brasil registrou fechamento de vagas formais pelo 6º mês seguido. Em 
setembro, as demissões superaram as contratações em 95.602, segundo 
informações divulgadas pelo  Caged.  O resultado de setembro foi o pior 
para este mês desde o início da série, em 1992. Até então, o pior resultado 
para meses de setembro havia sido registrado em 1995 (67.242 vagas 
fechadas).  
Demissões superam 650 mil no ano No acumulado dos nove primeiros 
meses deste ano, ainda segundo dados oficiais, foram fechados 657.761 
postos com carteira assinada. Foi o pior resultado para este período da 
série histórica disponibilizada pelo Ministério do Trabalho, que começa, 
para o período acumulado do ano, em 2002. 
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Hora do Café! 

Momento Saúde 

Cardápio de Novembro 

Dicas de Higiene - Parte V Alzheimer 

Limpe os filtros de água. Filtros de barro precisam ser lavados se-
manalmente, com água e sabão. Já os de material sintético devem 
ser limpos de acordo com o prazo indicado pelo fabricante. Evite 
tábuas e talheres de madeira. Com o tempo, vão aparecendo fissu-
ras e é ali que as bactérias se instalam. Os micro-organismos ficam 
grudados e não são eliminados nem com água sanitária. As de 
plástico também podem apresentar fissuras com o tempo de uso. 
Portanto, prefira talheres de alumínio e tábuas de vidro para cortar 
os alimentos. 

Provoca progressiva deterioração cerebral, como 
perda de memória e da habilidade de cuidar de si 
próprio. Não existe cura, mas é possível facilitar a 
vida dos doentes e de seus cuidadores com medi-
das simples. 
- Espalhe lembretes pela casa; 
- Faça o portador usar uma pulseira com dados de identificação; 
- Crie para o paciente uma rotina simples e com poucas deci-
sões; 
- Verifique se o doente está praticando exercícios e se alimentan-
do bem; 
- Elimine o álcool e o cigarro, pois agravam o desgaste mental; 
- Estimule o convívio familiar e social; 
- Organize o ambiente afastando perigos; 
Procure sempre a ajuda de profissionais para auxiliar no cuidado 
das pessoas com Alzheimer.  

O pintor de sarjetas Português O Gago e o Cego 

Um português foi trabalhar na regional do bairro com a função de 
pintar sarjetas. Na primeira hora ele pintou 500 metros;  
na segunda hora ele pintou 100 metros e na terceira hora, ele 
pintou 3 metros.  
O supervisor notando que a produção do português caía drasti-
camente, perguntou ao português: Poxa estou notando que sua 
produção está caindo muito, o que está acontecendo?  
O português lhe responde: 
é que a medida que o tempo vai passando o balde vai ficando 
mais longe. 

Certo dia dois amigos um cego e um gago resolveram fazer um 
passeio juntos, numa certa avenida bem movimentada na hora de 
atravessar o gago informava ao cego. 
 
Quando o cego ia atravessar dizia o gago: 
Lá lá lá lá ve vem oooo ca cacarro. 
O cego voltava correndo, 
Tentava novamente e o gago dizia: 
Lá lá lá lá ve vem oooo ca cacarro. 
E assim por diversas vezes, até que uma hora o gago se enrolou 
todo e nao conseguiu avisar a tempo. 
Lá lá lá lá lá lá LASCOU. meu amigo foi atropelado. 

Não coma nada frio 

Segundo a nutricionista Úrsula Pinto de Macedo Viana, RJ, não se 
deve deixar esfriar os alimentos antes de comê-los. “Os microorga-
nismos, que porventura existam, voltam a crescer”.Caso não vá 
ingeri-los logo depois do cozimento, reaqueça-os  na hora do con-
sumo, pois, se houver algum microorganismo, ele será destruído. 


