
Saint Vivant — Novo hospital em Sumaré 

Informa�vo Cooperfértil — Outubro  2013 

Página 3 

Página 2 Página 2 

Página 2 

Cooperfértil Informa 

Curiosidades 

Eleições Banco de Horas 2013 

Estamos trabalhando há 269 dias  

sem acidentes de trabalho. 

Nosso recorde é de 611 dias sem  

acidentes com afastamento. 

Momento Saúde 

No dia 20/09 realizamos assembleia para renovação do banco 
de horas, que contou com a participação da maioria de nossos 
colaboradores. 
Eleições da CIPA 2013 

Foi realizada no dia 23/09 às 11:30 no refeitório, a eleição dos  

novos membros da CIPA. 

• Reciclagem do vidro 
• Outros calendários 
• Dia das bruxas 
• Palestra UNIMED 

• Datas comemorativas do mês de 

outubro 2013 
• Fique por dentro: Poluição Sonora 

Fá- brica em 

Com inicio do período de chuvas, a Coo-
perfértil mantém os cuidados com a manu-
tenção predial. 
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Eleições Banco de Horas 2013 Feriados 

Datas comemorativas no mês 
de Outubro 2013 
01 - Dia internacional das pessoas da 

terceira idade. 
02 - Dia nacional do habitat. 
03 - Dia mundial do dentista, dia do pe-

tróleo brasileiro. 
04 - Dia dos animais, dia do cão, dia do 

poeta, dia mundial da anistia. 
05 - Dia das aves, dia da promulgação 

da atual constituição brasileira. 
07 - Dia nacional do compositor. 
11 - Dia do deficiente físico. 
12 - Dia de Nossa Senhora da Apareci-

da, dia das crianças, dia do engenheiro 

agrônomo, dia do mar, dia do descobri-

mento da américa. 
13 - Dia do fisioterapeuta. 
14 - Dia da pecuária. 
15 - Dia do professor e dia do educador 

ambiental. 
16 - Dia mundial da alimentação, dia da 

ciência e da tecnologia. 
17 - Dia da indústria Aeronáutica Brasi-

leira, dia do eletricista. 
18 - Dia do médico, dia do estivador, dia 

do controlador de vôo. 
21 - Dia do contato publicitário 
22 - Dia do paraquedista 
23 - Dia da aviação e do aviador. 
24 - Dia das nações unidas, dia mundial 

do desenvolvimento 
25 - Dia da democracia, dia do sapateiro 
28 - Dia do funcionário publico 
29 - Dia nacional do livro 
31 - Dia das bruxas 

Como já é tradição em nossa Empresa no mês de Setembro de cada ano é reali-
zada a eleição para renovação de nosso banco de horas. Esse modelo de compen-
sação de horas trabalhadas é de suma importância para uma empresa com as ca-
racterísticas da Cooperfértil, pois temos sazonalidade ou seja temos o período de 
Safra e de Entressafra. 

Sem prejuízos aos nossos colaboradores pois os mesmos terão suas horas com-
pensadas na entressafra sem a necessidade de demissões neste período de me-
nos trabalho principalmente no operacional. 

Fica dessa forma resguardado o bom atendimento as nossas cooperativas asso-
ciadas, bem como ficam resguardados os empregos de nossos funcionários duran-
te a entressafra. 

O controle desse Banco de horas é feito indi-
vidualmente, sendo fornecido um extrato men-
sal a cada colaborador que deverá negociar 
previamente com seu superior imediato a ocasi-
ão que irá usufruir do mesmo. 

A eleição é dirigida e acompanhada por pro-
fissionais que representam nosso Sindicato - 
SINTRACOOP e posteriormente homologada 
junto ao Ministério do Trabalho. 

Tivemos nossa eleição no último dia 
20/09/2013 onde estavam aptos a votar 51 Co-
laboradores sendo o resultado final de: 

44 votos SIM, a favor da renovação do Ban-
co de horas. 

07 votos NÃO, contra a renovação do Ban-
co de horas. 

Portanto com 86% de adesão fica renovado 
nosso Banco de Horas para o Período de 
Set/13 a Set/14. 

Padroeira do Brasil: 12/10 
Homenagem a Nossa Senhora Apare-

cida, considerada a padroeira do Brasil 
para os católicos. A data é feriado nacio-
nal desde 1980, quando o Papa João 
Paulo II consagrou a Basílica de Nossa 
Senhora Aparecida, na cidade de Apare-
cida do Norte (SP), onde está depositada 
a imagem da santa. Também é comemo-
rado o Dia das Crianças. 

Curiosidades 

Fábrica em Foco 
Manutenção nas telhas 

Com inicio do período de chuvas, a Cooperfértil 
sempre atenta com a manutenção predial, está  inici-
ando a manutenção dos domos (2,05 x 2,10 m) de fi-
bra de vidro que estão dispostos na cobertura do Ar-
mazém 12, num total de 60 domos, revestindo e refor-
çando com uma demão de fibra de vidro e resina acríli-
ca protegendo contra os intempéries (sol, chuva, umi-
dade) e melhorando a iluminação dentro do armazém, 
já que os mesmos protegem os silos de matéria prima, 
misturadores III e IV e a produção de Kimcoat, todos 
localizadas no citado armazém. 

 

Eleições CIPA 2013 
A Cooperativa Central de Fertilizantes - Cooperfértil 

realizou no último dia 23/09 as 11:30 horas eleição 
para escolha dos representantes dos Empregados pa-
ra o período 2013/2014 da CIPA – Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes.  

Estavam aptos a votar nesse dia 50 colaboradores e 
dentre os candidatos foram eleitos:  
• Titular dos empregados: 
Jose Nilson da Silva – 17 votos 
Sandre Reginaldo Gerke – 12 votos  
• Suplente dos empregados: 
Jose Antônio Martins da Silva – 09 votos 
Leonardo Oliveira Varandas – 06  votos 
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Cooperfértil Informa 

Aniversariante do Mês 

Donizete Aparecido 
19 

José Antônio Martins 
25 

Joaquim Ribeiro de Oliveira 
29 

Erisvaldo Conrrado 
06 

Irineu Salioni Filho 
05 

Samuel Elias Vieira 
14 

Alex Fabiano 
14 

Vanderlei Costa 
28 

 Reciclagem do vidro 
O vidro é obtido pela fusão de componentes inorgânicos (areia) a altas temperaturas, e consequente 

resfriamento rápido da massa resultante até um estado sólido não cristalino.  
O vidro, se descartado no ambiente não o polui, uma vez que seu material é inerte (não se degrada, 

não se desfaz). Mas se considerado o volume nos aterros sanitários, temos que concordar que o vidro é o 
campeão em entulhos, até por que não pode ser compactado como o papel, se feito isso se transforma em 
perigosos cacos cortantes. Resultado: o vidro pode se acumular no ambiente ao ponto de não ter espaço 
suficiente para comportá-lo, é o que ocorre em países que não tem planejamento.  

A melhor alternativa para o lixo vítreo é a sua reciclagem. 

 Outros calendários 
Antigas civilizações, como as dos maias e astecas, também criaram seus calendários para poder contar 

o tempo. Outros povos criaram calendários que estão em uso até hoje, como é o caso dos calendários ju-

daico, islâmico e chinês. 
O calendário judaico é lunar. Para os judeus, a contagem do tempo começa no início da Criação, que, 

segundo o Antigo Testamento, teria acontecido em 3.760 A.C. O calendário islâmico é lunar e começou 

com a fuga de Maomé, líder da religião muçulmana, que partiu de Meca para Medina no ano 622. Já os 

chineses dividem o calendário em fases de 12 anos. Nesses ciclos, cada ano recebe o nome de um animal. 

Dia das Bruxas 
    A origem do dia das bruxas tem 

tradições dos antigos Celtas, que 

habitaram o norte da Europa. Re-

za a lenda que, na noite de 31 de 

outubro, bruxas, demônios e to-

dos os espíritos dos mortos se 

reúnem em grande festa. Essa 

tradição foi levada aos Estados Unidos, em 1840, pelos 

irlandeses. Passou a ser conhecida como Halloween e 

celebrada com muita alegria, sem os vestígios sombrios 

da tradição celta. 
No dia de Halloween segundo a tradição, é costume 

enfeitar as portas e as janelas das casas com abóboras 

esculpidas e iluminadas por velas na parte de dentro. 

As crianças se fantasiam de monstros, fantasmas, drá-

culas, bruxas ou qualquer outra forma horripilante e sa-

em batendo de porta em porta, pedem doces e pergun-

tam: “Travessuras ou Gostosuras?”. Se não atendi-

das, com balas, doces e bolos aprontam travessuras 

com as pessoas da casa. 

Palestra UNIMED 
No dia 10/09/2013 foi realizada no refei-

tório da empresa uma palestra com o Sr. 
Leandro Ferrari, Analista de Relações Em-
presariais da UNIMED para falar sobre o 
tema “Como utilizar racionalmente seu 
plano de saúde“. 

O objetivo foi mostrar a todos os partici-
pantes, essa jóia rara que é mais um bene-
fício que nossa empresa oferece: consultas 
com hora marcada, direito a retorno em até 
27 dias corridos, exames simples não pre-
cisam de autorização, outros mais comple-
xos são autorizados na hora através de 
senha e em alguns casos pela complexidade poderá ser exigida 
uma junta médica. 

Evite usar Pronto Socorro pois esse tipo de atendimento não 
permite retorno e a cada visita é considerada uma nova consulta. 
No caso de co-participação que é o modelo de nosso plano 
nós acabamos pagando parte dessa conta. 

Leia com atenção a cartilha que foi entregue, assim, evitamos 

pagar parte da conta e com certeza teremos um atendimento qua-

lificado. 
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HORA DO CAFÉ! 

Momento Saúde 

Cardápio de Outubro 

Na porta do hospício. 
Uma mulher passa em frente a um hospício, quando de repente fura um pneu do seu carro.  
Ao tentar colocar o estepe, ela deixa cair os quatro parafusos que seguram a roda num bueiro.  
Desesperada com a situação, ela começa a chorar, quando um sujeito pendurado numa árvore, dentro do manicômio, per-
gunta: 
— Qual é o problema, moça? 
— Eu perdi os quatro parafusos que seguravam o pneu! O que farei? São quase duas da manhã e tenho medo de ser assal-
tada! 
— Muito fácil, garota! — falou o desconhecido. — É só tirar um parafuso de cada pneu restante e colocar no estepe, assim 
cada roda terá três parafusos, o que será suficiente para você retornar com segurança à sua residência. 
Surpresa a moça perguntou: 
— Nossa! Mas o senhor não é louco? 
E o homem responde, rindo: 
— Sou, minha filha... Mas não sou burro!  

Saint Vivant — Novo hospital em Sumaré 
O primeiro hospital de Sumaré a atender convênios e pacien-

tes particulares começou a funcionar. O grupo do Hospital e 
Maternidade Madre Theodora investiu R$ 35 milhões na cons-
trução do Saint Vivant, na Chácara Bela Vista, que terá capaci-
dade para 20 mil atendimentos mensais entre pronto-socorro, 
ambulatório e serviços de diagnóstico por imagem. As instala-
ções têm 10 mil metros quadrados de área construída e a uni-
dade deve absorver usuários de municípios vizinhos, como Hor-
tolândia, Nova Odessa e Paulínia.  

O hospital deve contribuir também para desafogar os servi-
ços de urgência e emergência do Sistema Único de Saúde 
(SUS) de Sumaré, de acordo com o sócio do grupo, Alexandre 
Santos. Aproximadamente 30% da população da cidade tem 
plano de saúde, mas a maioria procura hospitais públicos em 
situações de urgência, segundo levantamento da própria Secre-
taria de Saúde do município.  


