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A família Cooperfértil está há 690 

dias sem acidentes de trabalho. 

Vamos bater nosso recorde anterior 

que é de 947 dias. 

 

- Produção de açúcar na temporada 2018/2019 vai cair 23%, diz consultoria 

- Entrega de fertilizante aumentou 4% em junho mesmo com tabela do frete 

- Agricultura precisa acompanhar a tecnologia, diz Xavier  

- Caminhão autônomo será lançado em 2020  

- Aniversariantes do Mês 
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- Frases Interessantes 
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- Fique por dentro 

- Golpe do WhatsApp que pegou até ministros do 

governo 

• Hora do Café • Momento Saúde 

Agricultura precisa acompanhar a tecnologia, diz Xavier  
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- Cientistas descobrem lago com água líquida em 

Marte 

- A Lei do Bafômetro em 2018 

- Dinheiro vivo já não é usado por 4% da popula-

ção, diz BC 

   A consultoria Safras & Mercado revisou para baixo sua estimativa para a produção de 

açúcar do Centro-Sul do Brasil na temporada 2018/2019. A empresa projeta agora que a 

produção da principal região canavieira do país alcançará 28 milhões de toneladas, 

contra as 31 milhões de toneladas estimadas anteriormente.  Se confrontada com a 

produção de 36,44 milhões de toneladas registrada no ciclo 2017/2018, a estimativa das 

Safras  e mercado para esta temporada prevê uma significativa queda de 23%. 
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Frases Interessantes 

Eduquem as crianças, para que não seja 
necessário punir os adultos.  

(Pitágoras) 

Ajuda o teu semelhante a levantar a carga, 
mas não a levá-la.  

(Pitágoras) 

Quem revela o segredo dos outros passa 
por traidor. Quem revela o próprio segredo 

passa por imbecil. 

(Voltaire) 

Antes de você falar, ouça. Antes de agir, 
pense. Antes de criticar, conheça. E antes 

de desistir, tente 

(Cora Coralina) 

Curiosidades 
Golpe do WhatsApp que pegou até ministros do governo 

    A Polícia Federal (PF) deflagrou na última terça-feira (17/07) uma opera-
ção chamada Swindle. Nela, os investigadores da PF conseguiram desbarati-
nar um grupo criminoso que clonou os celulares de autoridades brasileiras, 
entre elas, o deputado estadual Adriano Sarney, os ministros da Casa Civil, 
Eliseu Padilha, e da Secretaria de Governo, Carlos Marun, e do ex-ministro do De-
senvolvimento Social e Agrário Osmar Terra. A polícia comentou que o grupo reali-
zava clonagens de números telefônicos para aplicar golpes via aplicativo de trocas 
de mensagens. O modus operandi era o seguinte: os criminosos tomavam as contas 
de WhatsApp das vítimas e faziam-se passar pelos reais donos dos números, solici-
tando transferências bancárias a pessoas de suas listas de contatos. Para receber o 
dinheiro, eram usadas contas bancárias falsas e de terceiros.  

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

 Você tem o ''gênio do cão''? 

Indivíduo de difícil relacionamento, 
que se irrita com extrema facilidade, 
impaciente, de pavio curto. Certamen-
te você conhece alguém com essas 
características, e diz que essa pessoa 
tem o "gênio do cão". Mas o que o 
simpático cãozinho tem a ver com 
isso? De acordo com Câmara Cascu-
do, cão é termo erudito, o povo utiliza 
a palavra cachorro. Cão, no entanto, 
também designa pessoa muito má. No 
nordeste do País, equivale ao capeta. 
Cão, era simplesmente a filosofia 
seguida pelo grego Diógenes de Sino-
pe, filosofia que se caracterizava pela 
oposição aos valores materiais como 
forma de alcançar as virtudes. Isso 
leva a concluir que gênio do cão deve 
ser entendido como gênio do diabo, 
do capeta. Nada tem a ver com o po-
bre do cão e demais termos emprega-
dos com carga pejorativa na lingua-
gem.  

Informativo Online  
    Use o aplicativo QR 

Code para escanear a 

imagem abaixo e ser 

direcionado ao nosso 

site para encontrar 

todos os informativos 

mensais.  

Cientistas descobrem lago com água líquida em Marte 
    Um maciço lago subterrâneo foi detectado em Marte, o que repre-
senta o maior corpo de água líquida já encontrado no Planeta Verme-
lho. O anúncio foi feito no dia 25/07 por cientistas italianos. Localizado 
debaixo de uma camada de gelo marciano, o lago é amplo, com cerca 
de 20 quilômetros de largura. A descoberta levanta a possibilidade de 

haver mais água e, talvez, vida em Marte, afirma o texto publicado no periódico nor-
te-americano Science. "Este é um resultado surpreendente que sugere que a água 
em Marte não é um escoamento temporário, como revelado em descobertas anterio-
res, mas um corpo de água persistente que cria condições para a vida durante lon-
gos períodos de tempo", disse Alan Duffy, professor associado da Universidade 
Swinburne na Austrália, que não esteve envolvido no estudo. Marte é agora frio, 
árido e deserto, mas costumava ser quente e úmido e abrigava muita água líquida e 
lagos há pelo menos 3,6 bilhões de anos.  

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

A Lei do Bafômetro em 2018 
    Provavelmente, nada assuste tanto os motoristas brasileiros quanto a lei do bafô-
metro, a qual fiscaliza a combinação entre álcool e direção. Isso porque ser multado 
por dirigir embriagado em uma blitz da Lei Seca pode resultar na perda do direito de 
dirigir e em uma multa bastante salgada, que chega perto dos R$ 3 mil. Logo depois 
que a lei mudou, os governos estaduais passaram a criar programas para sistemati-
zar a fiscalização do consumo de álcool pelos motoristas, de modo a colaborar para 
a diminuição da insegurança no trânsito. Isso quer dizer que, desde então, a fre-
quência das blitz aumentou bastante e cada vez mais condutores passaram a ser 
multados por dirigir sob a influência de bebidas alcoólicas. Então, resumindo, hoje, 
as principais regras da lei do bafômetro são: qualquer quantidade de álcool registra-
da no bafômetro sujeita o motorista às penalidades da infração do artigo 165 do 
CTB. Se o aparelho registrar quantidade igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool 
por litro de ar alveolar, o condutor será acusado de crime de trânsito, segundo o arti-
go 306.  

Fonte: https://doutormultas.com.br 

Dinheiro vivo já não é usado por 4% da população, diz BC 

    Cerca de 4% da população já não usa mais dinheiro vivo na hora 
de fazer compras ou pagar contas, mostra uma pesquisa feita em 
abril e divulgada no dia 19/07  pelo Banco Central. O mesmo levan-
tamento, realizado a partir de entrevistas com mil pessoas, mostra 
ainda que o uso do cartão de débito superou o do cartão de crédito. A última pes-
quisa similar feita pelo BC, em 2013, mostrava que 100% dos entrevistados diziam 
usar dinheiro nas suas transações.  Formas de pagamento adotadas  para pagar 

contas e/ou fazer compras, em %. Dinheiro: 96%, Débito:  52%, Crédito: 46%, 
Débito automático: 23%, Transferência eletrônica: 16%, Vale-Refeição ou Ali-

mentação: 11%, Outros meios: 7% 

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br 
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Cooperfértil Informa 
Produção de açúcar na temporada 2018/2019 vai cair 23%, diz consultoria 

    A consultoria Safras & Mercado revisou para baixo sua estimativa para a produção de açúcar do Centro-Sul do Brasil 
na temporada 2018/2019. A empresa projeta agora que a produção da principal região canavieira do país alcançará 28 
milhões de toneladas, contra as 31 milhões de toneladas estimadas anteriormente. Se confrontada com a produção de 
36,44 milhões de toneladas registrada no ciclo 2017/2018, a estimativa da Safras para esta temporada prevê uma signi-
ficativa queda de 23%.Segundo o analista Maurício Muruci, entre as justificativas para a revisão na estimativa estão o 
fato da safra estar muito mais alcooleira, cerca de 62% em favor do etanol no mix, e, principalmente, a estiagem que assola o Centro
-Sul desde março e que vai reduzir a qualidade da cana, um fator que favorece a produção de etanol.  

Fonte: https://canalrural.uol.com.br 

Entrega de fertilizante aumentou 4% em junho mesmo com tabela do frete 

    O volume de fertilizante entregue em junho atingiu 2,9 milhões de toneladas, alta de 3,8% na comparação com o 
junho de 2017, segundo dados divulgados pela Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda). De janeiro a 
junho, o total entregue chegou a 12,8 milhões de toneladas, contra 13,1 milhões de toneladas. Houve queda de 2,3% 
em relação ao mesmo período do ano passado.De acordo com a consultoria INTL FCStone, o aumento na entrega do 

insumo aconteceu mesmo com o impasse da tabela do frete. Marcelo Mello, analista da empresa, explica que muitas misturadoras 
localizadas no interior do país conseguiram entregar o adubo porque ainda possuíam o produto armazenado em estoque. Em regi-
ões mais próximas dos portos, a logística também aconteceu normalmente.  

Fonte: https://canalrural.uol.com.br 

Agricultura precisa acompanhar a tecnologia, diz Xavier  

    A agricultura precisa rapidamente se encaixar na evolução tecnológica que vem ocorrendo para conseguir aproveitar 
todo o seu potencial.  Foi isso que afirmou o membro do Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS) e Professor do Nú-
cleo de Estudos do Agronegócio da ESPM, Coriolano Xavier, ao se referir sobre a chamada “agricultura de quarta gera-
ção”. De acordo com Xavier, atualmente a tecnologia vem disponibilizando vários mecanismos que facilitam a vida do agri-
cultor e colaboram diretamente com o aumento da produção, como máquinas, aplicativos e robôs inteligentes, por exem-
plo. Para ele, é essencial que não se perca tempo ao imergir o setor agrícola no meio digitalizado e tecnológico a fim de evitar  correr 
o risco de não conseguir mais o entendimento necessário para tal.  

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

Caminhão autônomo será lançado em 2020  

    A startup da área de transportes Einride, localizada na Suécia, anunciou que pretende lançar no mercado um caminhão elétri-
co, totalmente autônomo e remoto já em 2020. O T-pod não possui cabine e foi projetado com a capacidade de transportar cerca de 
16 toneladas de cargas fora das rodovias sinalizadas.  O novo caminhão possui uma bateria que garante uma locomoção por, no 
máximo, 200 km de deslocamento. De acordo com Robert Falck, CEO da Einride, a otimização gerada pela falta da cabine permite 
que o veículo seja mais barato e economize energia na hora da arrancada e do transporte, já que é mais leve que os meios de trans-
portes tradicionais.  “A falta de uma cabine permite mais capacidade de transporte, bem como uma maior eficiência do motor total-
mente elétrico do veículo. A cabine do motorista é o que torna os caminhões caros quanto à produção, e ter um motorista na cabine 
é o que os torna caros quanto à operação”, explica.  Caso o caminhão não consiga se locomover de forma totalmente autônoma por 
algum motivo, um operador poderá assumir o controle mesmo estando a quilômetros de distância através de uma rede de dados 
móveis.  
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Gueida Gabriela 
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Hora do Café! 

Momento Saúde 

Cardápio do Mês 

 

Subtração do Joãozinho 

A professora pergunta: 

- Joãozinho, quantos que é 1 
- 1? 

- É 1, professora. 

- Não, Joãozinho. Eu vou dar 
um exemplo. Eu tenho uma 
manga, eu a comi. O que 
sobrou? 

- Sobrou o caroço. 

 

Algo Para Beber 

Num avião a comissária 
de bordo pergunta: 

- Vai desejar alguma 
coisa para beber? 

E o senhor pergunta: 

- Quais são as opções? 

E a comissária de bor-
do responde: 

- Sim e não! 

O Garoto e a Vizinha 

O garoto apanhou da 
vizinha, e a mãe furiosa 
foi tomar satisfação:  

- Por que a senhora ba-
teu no meu filho? 

- Ele foi mal-educado, e 
me chamou de gorda. 

- E a senhora acha que 
vai emagrecer batendo 
nele. 

- Oi, amor... 

- Diga! 

- Você já percebeu que o 
vizinho ao lado antes de 
sair enche a mulher de 
beijo? 

- Já percebi sim! 

- Então por que você não 
faz o mesmo? 

- Vixe, mas eu nem co-
nheço a mulher dele! 
 

Perda de memória  
    A perda de memória é uma quei-
xa comum nos consultórios médi-
cos, particularmente por parte de 
pessoas de meia idade para cima. A 
preocupação de que isso seja o iní-
cio do Alzheimer tem levado pesso-
as atrás de diagnóstico e tratamen-
to. 

    A memória pode ser subdividida 
em recente e tardia. Memória recen-
te é aquela que foi guardada há mi-
nutos, horas, dias, semanas ou me-
ses. Por exemplo, a memória recen-
te é aquela que faz a pessoa se 
lembrar do que comeu no almoço de 
ontem. Ou repetir o que acabou de 

ouvir no rádio. Ou lembrar-se do 
conteúdo do livro que acabou de ler. 
A memória tardia, por outro lado, 
está associada a fatos ocorridos em 
anos ou décadas anteriores.  

Faz com que a pessoa descreva, 
detalhadamente, o que aconteceu 
na sua festa de aniversário cinco 
décadas atrás. Ou lembrar-se vivi-
damente do primeiro beijo. Ou do 
dia da morte da bisavó.  

    Diversas doenças físicas e men-
tais podem levar à perda de memó-
ria, recente ou tardia. O estresse 
continuado, a depressão, as altera-
ções hormonais, a apneia do sono, 

os quadros demenciais, a ateroscle-
rose e muitíssimas outras, nem to-
das tratáveis ou reversíveis. O espe-
cialista que mais estuda os proble-
mas de memória é o neurologista 
clínico. Com os recursos existentes 
atualmente, é possível diagnosticar 
com precisão a origem dos proble-
mas de memória   e, eventualmente, 
tratar com algum sucesso. Se não 
para curar, pelo menos para minimi-
zar o problema.  

Beijo Antes de Sair A Sogra 

A mulher co-
menta com o 
marido: 

- Querido, hoje o 
relógio caiu da 
parede e por 
pouco não bateu 
na cabeça da 
minha mãe. 

Marido: Maldito 
relógio, sempre 
atrasado. 


