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A família Cooperfértil está há 325 

dias sem acidentes de trabalho. 

Vamos bater nosso recorde anterior 

que é de 947 dias. 

Onda de frio deve ser benéfica para o trigo 

    Apesar da intensa onda de frio que tomou conta do Rio Grande do Sul neste final de semana, a 

chuva foi pouca e não se verificou geada – o que pode ocorrer ainda esta semana. Na avaliação da 

Consultoria Trigo & Farinhas, essa primeira onda de frio deve ser benéfica para o trigo brasileiro, que 

precisa de água.   

- Fabrica em Foco 

- Novas fábricas devem manter preço dos fertilizantes 

- Onda de frio deve ser benéfica para o trigo 

- Agricultura impulsiona geração de empregos no ano 

- Cigarrinha provoca perda de 50% do milho em Minas Gerais  
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Escócia testa carro movido a resíduos da produção de uísque 

Comemore sua Profissão 

Frases Interessantes 

Tente mover o mundo - o primeiro passo 
será mover a si mesmo.  

(Platão) 
A alegria que se tem em pensar e apren-

der faz-nos pensar e aprender ainda mais.  
(Aristóteles) 

A amizade é um meio de nos isolarmos da 
humanidade cultivando algumas pessoas  

(Carlos Drummond de Andrade) 
Otimismo é esperar pelo melhor. Confian-

ça é saber lidar com o pior. 
(Roberto Simonsen) 

 Não tenha medo da mudança. Coisas 
boas se vão para que melhores possam 

vir.  
(Caio Fernando Abreu) 

Veja os problemas como pequenos mila-
gres que podem trazer-lhe sabedoria e 

mudança.  
(Leo Buscaglia) 

Aceita o conselho dos outros, mas nunca 
desistas da tua própria opinião.  

(William Shakespeare) 

Curiosidades 

    Enquanto o Brasil move milhões de carros com etanol, que 
é feito da mesma matéria-prima da cachaça, os escoceses 
desenvolveram um novo substituto para a gasolina, é o diesel 
com resíduos da produção de uísque. A ideia é uma aposta 
da start-up Celtic Renewables, que criou um tipo de álcool 
produzido de matéria orgânica, chamado biobutanol. Neste 

caso, ele é feito a partir do malte de cevada usado no processo de fermentação e do 
resíduo líquido da primeira destilação do uísque. O primeiro teste com um veículo foi 
feito no mês de agosto, em parceria com a destilaria Tullibardine. Segundo a Celtic 
Renewables, nenhuma modificação no motor foi necessária.  

Fonte: http://g1.globo.com 

03/08 - Dia do Capoeirista  
03/08 - Dia do Tintureiro  
04/08 - Dia do Padre  
11/08 - Dia da Televisão 
11/08 - Dia do Advogado  
13/08 - Dia do Economista 
14/08 - Dia do Cardiologista 
15/08 - Dia da Informática 

Informativo Online 

    Use o aplicativo QR 
Code para escanear a 
imagem ao lado e ser 
direcionado ao nosso 
site para encontrar todos 
os informativos mensais. 

Ou acesse: www.cooperfertil.com.br 

Após 1 ano, multa por farol não vale em rodovias do DF 
    A regra que obriga motoristas a andarem com farol ligado duran-
te o dia em rodovias completou um ano no mês de julho. Mesmo 
valendo no restante do país, ela está suspensa em rodovias do 
Distrito Federal – as chamadas DFs – por uma decisão da Justiça 
local. Por isso, o departamento de Estradas de Rodagem (DER) 
fica impedido de multar qualquer veiculo circulando com o farol 
desligado no período diurno em rodovias. No entanto, ela continua valendo nas BRs, 
sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento Naci-
onal de Infraestrutura de Transporte (Dnit).  

Fonte: http://g1.globo.com 
Colesterol pode proteger célula do sangue contra parasita da malária 

    Pesquisas recentes demonstraram que uma possível vacina ou 
tratamento contra a malária podem estar vinculados a propriedades 
de uma pequena, humilde mas vital célula humana - o glóbulo verme-
lho. As células vermelhas do sangue são a principal vítima do parasi-
ta da malária. A infecção começa pelo ataque do parasita ao fígado, 

mas a doença propriamente dita se estabelece em um estágio seguinte, com a inva-
são das células sanguíneas pelo parasita, um ser vivo também composto por ape-
nas uma célula e conhecido como plasmódio. Os resultados sugerem que glóbulos 
vermelhos com níveis mais altos de colesterol podem ser mais resistentes à invasão 
e, portanto, à infecção pelo parasita.  

Fonte: http://www.folha.uol.com.br/ 
Insatisfação dos Consumidores com as Operadoras de Telefonia 

     Os brasileiros parecem estar insatisfeitos com as operadoras 
de telefonia. Só nos primeiros seis meses de 2017, mais de 2,57 
milhões de portabilidades numéricas foram realizadas, segundo 
um relatório da Associação Brasileira de Recursos em Telecomu-
nicações (ABR Telecom). Os números indicam a insatisfação dos 
consumidores com os serviços prestados com as operadoras. No seu relatório do 
ano passado, a Anatel revelou que em 2016 foram registradas 3,9 milhões de recla-
mações, sendo que o serviço mais reclamado pelos consumidores foi a telefonia 
móvel, que concentrou 47,7% das queixas dos usuários, enquanto a fixa ficou com 
24,2% das reclamações.  

Fonte: https://olhardigital.com.br 

Disparam os casos de fraude de combustível com metanol 

    O número de autuações contra postos flagrados com combustível 
adulterado com uso de metanol, um tipo de solvente barato e tóxico 
à saúde, disparou em São Paulo.  Enquanto em 2015 foram regis-
trados apenas 10 casos do tipo, no ano passado os registros chega-
ram a 60. Mais barato que combustíveis usuais, o metanol, usado 
como solvente industrial no Brasil, tem seu uso em carros comuns 

proibido. Geralmente importado, é isento de imposto nas alfândegas. Em apenas 
uma semana, de acordo com ele, 15 postos foram fechados por causa do uso do 
produto. 

Fonte: www.folha.uol.com.br  
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Cooperfértil Informa 
Fabrica em Foco 

    A Cooperfértil não descuida de seus equipamentos, mantendo sua planta em constante 
manutenção propiciando qualidade de trabalho para seus  colaboradores e garantindo me-
lhor qualidade a seus produtos. É o que estamos fazendo com a unidade misturadora II, 
efetuando a manutenção necessária conforme o plano de melhoria de seus misturadores, e 
na área de produção em geral. 

02/08 

Antonio Carlos 

Novas fábricas devem manter preço dos fertilizantes 

    De acordo com a Consultoria INTL FCStone, a inauguração de novas unidades produtivas ampliará a disponibilida-
de de fertilizantes no 3º trimestre. Em função disso, os preços devem seguir pressionados no Brasil. No caso dos ni-
trogenados, há pouco espaço para quedas, com os preços já encostando nos custos. Para o fosfato e o potássio, a 
demanda brasileira para a safra de soja pode reduzir o efeito baixista, especialmente no interior do país, aponta relató-
rio da equipe de inteligência de mercado da consultoria. 

Fonte: https://www.agrolink.com.br 

04/08 

Ana Carolina Morél 
Diniz  

04/08 

Geraldo José 
Pereira  

06/08 

José das Graças 
Ferreira  

11/08 

João Soares de 
Brito Filho  

15/08 

 Aparecido João 
Locatti  

15/08 

 Valdir Aparecido 
dos Santos  

Onda de frio deve ser benéfica para o trigo 
     Apesar da intensa onda de frio que tomou conta do Rio Grande do Sul neste final de semana, a chuva foi pouca e 
não se verificou geada – o que pode ocorrer ainda esta semana. Na avaliação da Consultoria Trigo & Farinhas, essa 
primeira onda de frio deve ser benéfica para o trigo brasileiro, que precisa de água.  “Se gear agora, será remédio para o 
trigo, pois em nenhuma área as plantas atingiram perfilhamento, com todo o trigo gaúcho ainda em desenvolvimento 
vegetativo ou menos que isto. De modo que, muito ao contrário, as geadas serão remédio para o trigo, porque ajudam a 
combater as pragas e fortalecem as plantinhas”, aponta o analista sênior da T&F, Luiz Carlos Pacheco.  

Fonte: https://www.agrolink.com.br 

Agricultura impulsiona geração de empregos no ano 
    Mais uma vez é o campo que está impulsionando a geração de empregos este ano no Brasil, de acordo com dados 
divulgados no dia 17/07 pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Com os postos abertos pelo 
setor, o desempenho do mês junho fez com que o País registrasse o melhor primeiro semestre desde 2014. No acumula-
do dos seis primeiros meses do ano, o saldo positivo foi de 67.358 vagas no total geral, um aumento expressivo em rela-
ção ao ano passado (-531.765 postos) e 2015 (-345.417 postos). Em junho de 2017 foram abertos 9.821 postos de traba-

lho, na terceira expansão consecutiva e quarta deste ano.  

Fonte: https://www.agrolink.com.br 
Cigarrinha provoca perda de 50% do milho em Minas Gerais  

    O Brasil projeta uma produção recorde de milho nesta temporada, mas algumas regiões produtoras vêm enfrentando 
dificuldades na colheita da segunda safa. Enquanto em Mato Grosso produtores enfrentam o grão ardido, por causa do 
clima, no Triângulo Mineiro, os agricultores brigam com um inimigo ainda pior, a cigarrinha. Por causa do inseto, a quali-
dade do cereal está comprometida e já há quem estime 50% de perdas na lavoura. O produtor rural Guilherme Alves da 
Silveira, de Itiguapira (MG), detectou a praga em sua lavora de 300 hectares no mês passado. Ao começar a colher, notou que o 
rendimento estava baixo do esperado, com espigas com formação incompleta e grãos com baixo peso. Algumas plantas nem chega-
ram a produzir espigas, outras tombaram. O motivo disso tudo foi a presença da cigarrinha, que suga a seiva da planta, inoculando a 
doença.  

Fonte: http://www.canalrural.com.br 

18/08 

 João Paulo de 
Freitas  

19/08 

 Gueida Gabriela 
Alves  



 4                              Informa�vo Cooperfér�l 

Hora do Café! 

Momento Saúde 

Cardápio do Mês 

 

Reações do álcool 

Na aula de química o professor 
pergunta: 
- Quais as principais reações do 
álcool? 

O aluno responde: 
- Chorar pela ex, achar que esta 
rico, ficar valente e pegar mulher 
feia ... 

Professor:  
- Tirou 10! 
. 

Na Delegacia 

– Seu delegado meu marido 
saiu de casa ontem a noite, 
disse que ia comprar arroz e 
até agora não voltou. O que eu 
faço doutor? 

– Sei lá, faz macarrão! 
 

Mitos e Verdades - Alimentos 

Os óleos têm muito colesterol: 

Mito. Os óleos têm origem vegetal e 
portanto não têm colesterol. O co-
lesterol é sintetizado pelos seres 
animais e não está presente em 
nenhum produto de origem vegetal. 

Margarina é mais saudável que a 

manteiga: Mito. A margarina sofre 
processo de hidrogenação tornando 
a gordura saturada. 

Comer antes de deitar engorda. 

Mito. O ganho de peso não se dá 
com o ato de comer antes de dor-
mir, mas sim com a quantidade de 
calorias ingeridas durante o dia. 

Vidente Famosa  

E a amiga pergunta: 

- Como foi a consulta com 
aquela vidente famosa? 

- Ora, nem quis perder tempo...  

- Por quê?? 

- Quando eu bati à porta, ela 
perguntou: "Quem é?". 
 

Pedido de Aumento 

Cheguei sério para o meu 
chefe hoje e falei: 

-Seguinte patrão, me dá um 
aumento, pois tem três em-
presas correndo atrás de 
mim! 

É mesmo? Quais? 

-A de água, de luz e do tele-
fone. 
 

Benefícios Casca de Limão 

Câncer: Casca de Limão contem 
salvestrol Q40 e o limoneno, que 
ajudam na luta contra as célu-

las cancerosas . Colesterol: Estes 
também são úteis para diminuir os 
níveis de colesterol no corpo, o que 
resulta em manter a boa saúde de 

nossos corações. Coração: 
A Casca de Limão também ajudam 
na prevenção de doenças cardía-
cas, ataques cardíacos e diabetes.         

Estresse: A Casca de Li-
mão contêm bioflavonoides que 
servem para reduzir seus níveis de 
estresse oxidativo no organismo.   

Limites do Corpo 
Atividade física geralmente é sinôni-
mo de vida saudável e saúde. En-
tretanto, se for praticada em exage-
ro ou sem acompanhamento ade-
quado, o que traria benefícios pode 
representar um grande risco. "As 
pessoas confundem força de vonta-
de com exageros, mas nosso corpo 
tem limites que não devem ser ultra-
passados", comenta o educador 
físico Symon Couto. Os casos de 
lesões graves e até mortes em aca-
demias não são poucos, Portanto 
procure sempre estar obtendo ori-
entações de seu médico antes de 
começar a praticar exercícios. 


