
 

“Somos uma empresa comprometida em ser a melhor e nada menos do que isso” 

Estresse é a reação do organismo a 

qualquer mudança que requer uma 

adaptação ou resposta. O corpo reage 

a estas mudanças com respostas 

físicas, mentais e emocionais. O 

stress é uma parte normal da vida. 

Muitos eventos que acontecem com 

você e ao seu redor, e muitas coisas 

que você faz a si mesmo colocar 

pressão sobre o seu corpo. Você pode 

experimentar o stress de seu 

ambiente, seu corpo e seus 

pensamentos. 

Como o estresse afeta a saúde? 

O corpo humano é projetado para 

experimentar o stress e reagir a ele. 
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O estresse pode ser positivo, 

mantendo-nos alerta e pronto para 

evitar o perigo. O estresse se torna 

negativo quando uma pessoa 

enfrenta desafios contínuos sem 

alívio ou de relaxamento entre os 

desafios. Como resultado, a pessoa 

torna-se sobrecarregados e tensão 

relacionada ao estresse constrói.  

O estresse que continua sem alívio 

pode levar a uma condição chamada 

de socorro, uma reação de estresse 

negativo. Angústia pode levar a 

sintomas físicos, incluindo dores de 

cabeça, dor de estômago, elevação 

da pressão arterial, dor no peito e 

problemas para dormir. A pesquisa 

sugere que o estresse também pode 

trazer ou agravar alguns sintomas ou 

doenças. 

O estresse também se torna 

prejudicial quando as pessoas usam 

álcool, tabaco ou drogas para tentar 

aliviar o seu stress. Infelizmente, em 

vez de aliviar a tensão e voltar ao 

corpo para um estado relaxado, estas 

substâncias tendem a manter o corpo 

em um estado de stress e 

causar mais problemas. Considere o 

seguinte: 

- Quarenta e três por cento de todos 

os adultos sofrem efeitos adversos à 

saúde por causa do stress. 

- Setenta e cinco por cento, para 

90% das visitas ao consultório do 

médico todos são para doenças 

relacionadas ao estresse e 

reclamações. 

- O estresse pode desempenhar um 

papel em problemas como dores de 

cabeça, pressão alta, problemas 

cardíacos, diabetes, problemas de 

pele, asma, artrite, depressão 

e ansiedade. A prevalência 

acumulada de um distúrbio 

emocional é mais de 50%, muitas 

vezes devido a reações de estresse, 

não tratados crônicas. 
Fonte:http://www.saudedica.com.br/efeitos-
estresse-corpo/ 

 5 atitudes que farão seu 

salário render mais 
Todo mês é a mesma história… Recebeu o 

salário e, quando foi ver o saldo, já estava 

no está com saldo negativo. Assim consegue 
mudar alguns hábitos, consegue economizar 

mais dinheiro e investir. Afinal, você tem 

que pensar lá para frente. Se continuar desse 
jeito, é provável que passe por problemas 

financeiros quando estiver velhinho.  

Se estiver disposto a mudar e quer fazer o 
seu suado dinheiro trabalhar por você, mude! 

Prepare-se e mude seus hábitos com as 

próximas dicas: 
- Faça uma planilha: o único jeito de 

entender para onde o seu dinheiro está indo é 

fazendo um balanço de gastos. A melhor 
forma de fazer isso é colocar tudo no papel e 

pensar. Para não ter erro, anote todos os 

gastos que fez em um mês. Aqui entra tudo –
 cafezinho, condomínio e até supermercado. 

Você vai perceber que existem dois 

principais tipos de despesas – as variáveis e 
as fixas. Veja onde está perdendo o controle, 

enxugue os gastos desnecessários e organize 
as contas. 

- Pare de usar o cheque: sabe aquela mania 

de não sacar dinheiro e pagar as contas no 

cheque? Ou pior, parcelar alguma compra no 
talão? Então, o cheque é um dos principais 

vilões do nosso orçamento. É preciso ser muito 

organizada para não perder o controle usando 
essa ferramenta. Não tem outra forma a não ser 

parar de usar. Não imprima novas folhas e nem 

faça um novo pedido para o banco. 
- Deixe o cartão de crédito em casa: antes de 

usar o cartão de crédito você tem que saber que 

o dinheiro que você pode usar não é seu! Toda 
aquela quantia é uma grande ilusão que só te 

faz gastar mais. E não pense que parcelar a 

compra é a melhor saída para seu negócio! O 
cartão de crédito é um dos principais motivos 

de dívidas dos brasileiros, sabia? Para 

evitar gastos desnecessários você deve deixá-lo 
em casa! 

- Pague à vista: Aquela televisão de 40 

polegadas de LED fica muito mais barata se 

for paga em suaves prestações, certo? 

Errado! Dividindo o valor em parcelas você 

acaba pagando juros desnecessários e que 

só levam o seu dinheiro embora. Pare com 
isso hoje! A melhor forma de comprar é à 

vista. Se não tiver o dinheiro suficiente, 

guarde o valor da parcela mensalmente e, 
quando tiver o valor total, compre e 

pechinche um desconto. Na primeira você 

vai ver a diferença. 
- Tenha um objetivo: Não adianta nada 

querer economizar e parar de gastar se não 

tiver um objetivo. Quais são seus sonhos? 
Essa é a parte mais gostosa de fazer a 

organização financeira, o desejo de realizar 

um objetivo. Faça uma lista com todos eles 
e ao lado, quanto custaria isso em média. 

Depois de muito planejamento e 

organização, pode ter certeza que você vai 
conseguir o que quer. 

 

*Texto original alterado 
 
Fonte: http://financasfemininas.uol.com.br/5-

atitudes-que-farao-seu-salario-render-mais/ 
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Claudenir Ramos Da Silva 01/Mar 

Denise de F. O. C. Ramos 01/Mar 

Tatiana Barbosa 04/Mar 

Wederson Rosa da Trindade 09/Mar 

Gilson Alcantara Vianna 10/Mar 

Alex Lourenço da Silva 15/Mar 

Tatiane dos Santos de Souza 15/Mar 

Giulia Aguiar 17/Mar 

Almir Rogerio Alves de Oliveira 21/Mar 

Rogerio Diego Galvan 21/Mar 

Mario Rosa 24/Mar 

Talles Roberto Pereira 26/Mar 

 

 

No mês de fevereiro quem fez 

história na SAFRIO, foram: 
 

Organização 

Rodovia Antônio 

Heill, 4155  

Bairro: Itaipava 

Itajaí 

32418500 

 

Na reunião geral de fevereiro, foi informado sobre a Declaração 

do Imposto de renda. Teve explicação da diferença entre imposto 

retido na fonte (assalariado) e de pessoa jurídica (empresa). 

Dentre todos os requisitos apresentados, chama atenção renda 

anual, se você teve rendimentos acima de R$ 28’123,91 no ano 

de 2015 deve declarar o imposto até o dia 29.04.2016. Nesta 

mesma reunião foi abordado sobre a nova cozinha, desde o dia 

29.02 (segunda-feira) começou um prestador de serviço novo 

para fornecer as refeições, assim, o valor da alimentação passou 

de R$ 1,86 para R$ 1,99 para o trabalhador, por refeição. Porém, 

agora temos 5 guarnições de carboidratos, sendo arroz feijão e 

massa, todo dia e mais duas guarnições variadas, continuando 

salada e suco a vontade, duas porções de carne (proteína) e um 

copo de suco por pessoa.  

1 ano de empresa:  

Adriano Moreira de Souza 

Marcos Venicius Dill 

Lucilene Cardoso Loch 

3 anos de empresa:  

Rodrigo Pereira do Nascimento 

5 anos de empresa:  

Jaison Osni Valentim 

Valmor Petuco 

Valdir Antônio Bombana 

7 anos de empresa:  

Francisco das Chagas Bezerra de Freitas 

Datas Comemorativas mês de Março 

 

08—Dia Internacional da Mulher 

20—Começa a Estação do Outono 

25—Sexta-feira Santa 

27—Páscoa 

 

Sobre o dia da Mulher! 

Dia 08 de março é o dia 

internacional da mulher, a data foi 

determinada, pois exatamente neste 

dia, do ano de 1857, 130 mulheres 

tecelãs operárias que invadiram 

uma fábrica para protestar por 

melhores condições de trabalho, 

foram encerradas dentro desta 

fábrica e incendiadas. A data é 

divulgada como uma comemoração 

exclusiva da conquista feminina, 

mas vai além disso, o protesto em 

si, buscava menor jornada de 

trabalho (de 16 para 10 horas), 

equiparação salarial igual aos 

homens (as mulheres faziam as 

mesmas atividades de trabalho por 

1/3 do salário dos homens) e 

melhores condições de ambiente de 

trabalho. Esse protesto somando a 

inúmeros outros no século XIX e 

XX são os provedores dos direitos 

que temos hoje como trabalhadores. 

Então dia 8 de março comemore o 

dia que marca a luta e a coragem de 

pessoas que enfrentaram os 

preconceitos da sua época e 

conquistaram não para si, mas para 

as gerações futuras ao seu tempo, 

melhores condições de trabalho e 

de vida. 


