
Informa�vo Cooperfér�l - Dezembro 2017 

  
C

o
o

p
e

rf
é

r	
l 
- 

C
o

o
p

e
ra

	
v
a

 C
e

n
tr

a
l 

d
e

 F
e

r	
li

za
n

te
s 

- 
In

fo
rm

a
	

v
o

 C
o

o
p

e
rf

é
r	

l 
- 

A
n

o
 6

 -
 N

º 
7

1
 

A família Cooperfértil está há 447 
dias sem acidentes de trabalho. 

Vamos bater nosso recorde anterior 
que é de 947 dias. 

      A confraternização de final de ano será no dia 02 de dezembro das 
11:00hs às 17:00hs aqui na COOPERFERTIL. Venha se divertir e festejar 
em um dia de muita alegria. Teremos muita Música, Brinquedos para as 
crianças, sensacional Bingo com sorteio de Brindes, e um super Buffet 
com Costela de Chão.  ATENÇÃO : Todos os participantes receberam 
os convites nominais e neles estão listados os nomes dos convidados. 
Só será permitida a entrada com a apresentação do convite para as pes-
soas nele indicadas.    

• Encarte Especial Natal e Ano Novo 

- Campanha Acidente Zero 2017 

- Nesta safra 2017/18, o plantio da soja vem ocor-
rendo muito tarde  
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• Cardápio do Mês  

- Feriados  do Mês 

- Frases Interessantes 

- Comemore sua Profissão 

- Fique por Dentro 

- É Possível Estudar Online e Aprender de Verda-
de? 

• Hora do Café • Momento Saúde 

- Em breve você poderá alugar imóveis pelo Fa-
cebook 

- Mudanças nas Certidões de Nascimento , Ca-
samento e Óbito 

- Hospitais passam a oferecer cortina transpa-
rente durante o parto 

- Entregas de fertilizantes no Brasil cresceram 
8,1% em outubro, diz Anda 

-  Aniversariantes do Mês 
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Comemore sua Profissão 

Frases Interessantes 

O segredo da criatividade é saber como 
esconder as fontes. 

(Albert Einstein) 

A paixão aumenta em função dos obstá-
culos que se lhe opõem. 

(William Shakespeare) 

Lamentar uma dor passada, no presente, 
é criar outra dor e sofrer novamente. 

(William Shakespeare)  

A vida sem luta é um mar morto no centro 
do organismo universal. 

(Machado de Assis) 

A gratidão de quem recebe um benefício é 
sempre menor que o prazer daquele de 

quem o faz.  

(Machado de Assis) 

A vida bem preenchida torna-se longa.  

(Leonardo da Vinci) 

Curiosidades 

02 - Dia Nacional das Relações Públicas  
02 - Dia da Astronomia  
04 - Dia do Pedicuro  
04 - Dia do Orientador Profissional  
04 - Dia do Perito Criminal Oficial  
11 - Dia do Engenheiro  
13 - Dia do Pedreiro  
15 - Dia do Arquiteto  
20 - Dia do Mecânico  
21 - Dia do Atleta 
28 - Dia do Salva Vidas 

Feriados do Mês 

25 - Natal: O Natal é comemorado anual-
mente em 25 de dezembro e é considerado 
um feriado no Brasil e em vários países do 
mundo. Esta é uma celebração originalmen-
te cristã, mas que com o passar do tempo 
foi disseminado para fora do âmbito religio-
so.  

É Possível Estudar Online e Aprender de Verdade? 

     Atualmente, estudar e trabalhar é um desafio para muitos, 
já que muitos cursos ainda são presenciais. Mas a oferta de 
cursos à distância (EAD) e online, em que o próprio aluno 
dita o ritmo do aprendizado, tem ficado progressivamente 
comuns.  

Essa modalidade de ensino possui muitas vantagens, principalmente para quem tem 
a rotina cheia, seja com tarefas domésticas ou trabalho intenso.  

Outro fator que conta muito é o tempo de deslocamento entre a casa do estudante e 
a faculdade, o que pode pesar na decisão, não apenas no turno, de seguir uma gra-
duação.  Antes de tudo, certifique-se que a sua faculdade é registrada no MEC para 
a modalidade à distância.  

Pode parecer uma dica boba, mas tenha certeza que quando for investir na sua gra-
duação à distância, a faculdade escolhida seja permitida e habilitada pelo Ministério 
da Educação para oferecer cursos assim.  

Fonte: http://www.fumec.br 

Em breve você poderá alugar imóveis pelo Facebook 

    O Facebook está expandindo cada vez mais a sua área de Marketpla-
ce. A rede social anunciou que está ampliando a seção para abrigar 
anúncios de alugueis de imóveis. Conforma relata o TechCrunch, antes 
os usuários podiam anunciar seus próprios imóveis, mas agora, o Face-
book se associou a sites de alugueis, como Apartment List e Zumper, para listar as 
ofertas. Esses parceiros trabalharão com corretores e agentes para preencher as 
informações das casas e apartamentos. Além disso, os usuários serão capazes de 
filtrar as listas de imóveis através de várias opções, como localização, preço, tipo 
de aluguel, número de quartos e banheiros, metragem quadrada, entre outros. 
Também será possível incluir imagens em 360º dos ambientes.  

Fonte: https://olhardigital.com.br 

Mudanças nas Certidões de Nascimento , Casamento e Óbito 
     As certidões de nascimento, casamento e óbito passaram a ser dife-
rentes . O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mudou os registros que, 
entre outras alterações, podem incluir os nomes dos pais socioafetivos e 
todo bebê deverá sair da maternidade com número de CPF já incluído 
no registro. Todas as mudanças passam a valer em todo o Brasil. O pra-
zo para todos os cartórios do país estarem ajustados às mudanças é 

janeiro de 2018. Para isso, terão que estar conectados no sistema cadastral da Re-
ceita Federal.  

Fonte: https://g1.globo.com 

Hospitais passam a oferecer cortina transparente durante o parto 

    Durante a cesárea (que, sim, é necessária em alguns ca-
sos), muitas mulheres não fazem a menor ideia do que está 
acontecendo. Primeiro, porque nem todo obstetra vai conver-
sando com a mãe e contando em que etapa está o processo 
("olha, vamos abrir agora", "já estou vendo o seu bebê", 
"estamos prontos para tirá-lo daí").  

    Por isso, alguns hospitais passaram a oferecer uma cortina transparente, que 
protege a área da cirurgia, mas permite que a mãe assista ao procedimento.  

     Alguns hospitais nos Estados Unidos, como o Crestwood, no Alabama, e o UT 
Southwestern Medical Center, em Dallas, no Texas,  já oferecem essa opção há 
alguns anos. E não, não dá para enxergar o corte, se essa foi a primeira coisa que 
lhe passou pela cabeça. 

Fonte: http://revistacrescer.globo.com 
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Cooperativa Central de Fertilizantes  

O dia certo para montar a árvore de Natal em 2017 
Você sabia que há um dia apropriado para começar a decorar a casa para o Natal? De acordo com 
a tradição cristã, é durante o primeiro domingo do Advento 

    Pisca-piscas, presépios, guirlandas e, é claro, a árvore de Natal. Quando o fim do ano se aproxi-
ma, muitas famílias começam a pensar nos símbolos e adornos que irão usar para decorar suas 
residências ou estabelecimentos comerciais para a data. Mas você sabia que há um dia apropriado 
para começar a enfeitar a casa? De acordo com a tradição cristã é durante o primeiro domingo do 
Advento – o quarto domingo antes do aniversário de Cristo, em 25 de dezembro. Em 2017, a data 
cai no dia 3 de dezembro. 

    O padre José Airton de Oliveira, pároco da Paróquia São Martinho de Lima, 
no bairro Cajuru, em Curitiba, explica que o ideal é ir preparando a casa de maneira gradual até o dia 24 
de dezembro. “No início do Advento as pessoas começam a enfeitar a casa e a decorar a árvore, aumen-
tando a decoração até o Natal. Isso deixa claro o sentido de que estamos nos aproximando de uma gran-

de festa. O presépio também deve ser montado aos poucos. O Menino Jesus é colocado apenas na noite 
de Natal”, esclarece o pároco. 

    O Dia de Reis, comemorado em 6 de janeiro, representa o encontro dos Reis Magos com Jesus. Tam-
bém é só neste dia que os reis do presépio devem chegar ao seu destino, de acordo com Oliveira. “Os 
Reis devem ser colocados lá atrás no início do Advento, e vão caminhando até janeiro”, elucida. A data 
encerra os festejos natalinos e, por isso, é o melhor dia para desmontar a árvore e guardar os enfeites. 

Por trás da decoração 
    As luzes dos pisca-piscas que embelezam a cidade no período natalino têm um importante sentido para os 
cristãos. “Ela representa a própria luz, que é Jesus”, diz o padre. Os pinheiros de Natal, por sua vez, repre-
sentam a vida. “Em encenações de civilizações antigas antes do Natal, era comum associar a árvore a Cristo, 
que trouxe a vida. Colocavam frutos, pedacinhos de pão para enfeitar, e a criatividade foi para dentro das ca-
sas”, explica o coordenador do curso de Teologia da PUCPR, Cesar Leandro Ribeiro. 

    O teólogo destaca ainda que a data de celebração do nascimento de Jesus é simbólica, e explica a consoli-
dação do 25 de dezembro. “A origem de tudo está em uma antiga festa pagã, de muitos séculos antes de 
Cristo, que era relacionada ao sol. Era uma celebração difundida entre vários povos e culturas, e coincidia 

com o solstício de inverno (no hemisfério norte), quando tínhamos a noite mais longa do ano. A partir daquela noite o sol volta-
ria a brilhar por mais tempo”, explana. Quando o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano, a partir do 
século IV, a festa ao sol foi substituída pela celebração natalina. 

BINGO !!! 

    Em nossa festa de final de ano não pode faltar o tradicional BINGO. Este ano os prêmios estão incríveis, teremos Televisão 
de 32 polegadas, Micro-ondas, Bicicleta, “Da uma olhada na foto”. Teremos 6 rodadas com um prêmio principal para a cartela 
cheia e um prêmio para quem fizer a cinquina primeiro, vai valer na horizontal, vertical e diagonal. As cartelas da primeira ro-
dada deverão ser devolvidas para realizarmos o sorteio do Lixão, serão 5 prêmios sorteados a cada intervalo entre as seis 
rodadas.  
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Encarte Especial de Dezembro - 2017 

    As comemorações de Ano Novo variam de cultura a cultura, mas universalmente a entrada do ano é festejada mesmo em diferen-
tes datas. O nosso calendário é originário dos romanos com a contagem dos dias, meses e anos. Desde o começo 
do século XVI, o Ano Novo era festejado em 25 de Março, data que marcava a chegada da primavera. As festas 
duravam uma semana e terminavam no dia 1º de Abril. O Papa Gregório XIII instituiu o 1º de Janeiro como o pri-
meiro dia do ano, mas alguns franceses resistiram à mudança e quiseram manter a tradição. Só que as pessoas 
passaram a pregar partidas e ridicularizar os conservadores, enviando presentes estranhos e convites para festas 

que não existiam. Assim, nasceu o Dia da Mentira, que é a falsa comemoração do Ano Novo. 

    Cada cultura comemora seu Ano Novo. Os muçulmanos têm seu próprio calendário que se chama “Hégira”, que começou no ano 
632 D.C. do nosso calendário. A passagem do Ano Novo também tem data diferente – 6 de Junho, foi quando o mensageiro Mo-
hammad fez a sua peregrinação de despedida a Meca. O primeiro dia do ano é dedicado à confraternização. É o Dia da Fraternida-
de Universal. É hora de pagar as dívidas e devolver tudo que se pediu emprestado ao longo do ano. Esse gesto reflete a nossa ne-
cessidade de fazer um balanço da vida e de começar o ano com as contas acertadas. 

Tradições Portuguesas: 
    As pessoas valorizam muito a festa de Ano Novo, porque sentem o desejo de se renovar. Uma das nossas 
tradições é sair às janelas de casas batendo panelas para festejar a chegada do novo ano. Nos dias 25 de 
Dezembro e 1º de Janeiro, costumamos comer uma mistura feita com as sobras das ceias, que são levadas 
ao forno. O ingrediente principal da chamada “Roupa Velha” é o bacalhau cozido, com ovos, cebola e batatas, 

regados a azeite. Para as superstições, comer 12 passas durante as 12 badaladas na virada do ano traz muita sorte, assim como 
subir numa cadeira com uma nota (dinheiro) em uma das mãos. Em várias zonas do litoral, há pessoas que mesmo no frio do Inver-
no conseguem entrar na água e saudar o Ano Novo.  

Origem do Ano Novo 

Metade dos brasileiros usou  a Black Friday para antecipar compras do Natal 
 Pesquisa realizada pelo Ibope Conecta e pelo Mercado Livre aponta que metade dos brasileiros compraram na Black 

Friday deste ano e usaram a data para antecipar as compras do Natal, em um movimento já percebido 
pelo varejo nas duas últimas edições. O levantamento, feito com mais de mil consumidores entre os dias 
11 e 17 do mês de Outubro, mostra que 83% dos entrevistados fizeram compras no dia 24/11, dos quais 
93% disseram que se programaram financeiramente para o consumo. "A pesquisa confirmou o que todo o 

varejo já vinha sentindo: a Black Friday se consolidou como uma das principais datas para o setor. O consumidor está habitu-
ado com as promoções e, por isso, vem cada vez mais cedo planejando seu orçamento e monitorando os produtos para ga-
rantir uma boa compra", declarou a diretora de marketplace do Mercado Livre no Brasil, Cristina Farjallat, através de nota. De 
acordo com o estudo, a maior parte dos brasileiros que tem a intenção de gastar na data promocional começaram a planejar 
as compras há um mês (36%). Outros 30% iniciaram o planejamento há dois meses, e 29% há mais de três meses.  

7 hábitos que você pode adotar para ter mais produtividade e sucesso 

 Saber administrar o tempo é essencial para qualquer pessoa. Para isso é preciso ter hábitos produtivos, o que nem 
sempre é fácil de conseguir. Não existe uma fórmula mágica, mas ter uma rotina produtiva pode levar você a alcançar o su-
cesso mais cedo. O site CNBC elencou 7 hábitos do dia a dia que você pode adotar se quiser melhorar sua produtividade e 
consequentemente ser bem-sucedido. Confira:  

1. Comece seu dia cedo: Um dia mais produtivo começa cedo. Liberte-se da preguiça do momento em que você acorda e 
inicie suas tarefas. Fazer exercícios, se atualizar com o noticiário e ter um tempo para si mesmo é essencial na parte da ma-
nhã para que o dia renda mais.  

2. Mantenha um aprendizado constante: Não subestime o poder da aprendizagem: você precisa estar aberto a novas idei-
as.  

3. Cuide do seu bem-estar : Se você quiser melhorar seus hábitos para alcançar o sucesso, deve começar com o elemento 
mais básico - você mesmo. 

4. Seja positivo : Não deixe que a negatividade consuma suas energias. Quando se pensa positivo tudo fica mais fácil.  

5. Não tenha vergonha de pedir ajuda: As pessoas acham difícil pedir qualquer tipo de ajuda quando acham que isso vai 
enfraquecer sua imagem. Porém, o co-fundador da Apple, Steve Jobs, acreditava justamente no contrário.  

6. Desenvolva seu espírito empreendedor : Em linha gerais, ser empreendedor é essencialmente pensar e fazer algo que 
você nunca fez antes.  

7. Seja corajoso para ir além: Ser corajoso é se desafiar e assumir riscos. Por exemplo, você está pensando em abrir um 
negócio, entre em contato com quem já fez isso e deu certo, um empresário do segmento que seja bem-sucedido.  
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01/12 

José Avelino 

Campanha Acidente Zero 2017 

No último dia 08 de novembro, foi realizado no refeitório com a presença dos funcionários, o segundo sorteio 
da nova fase da campanha de Acidente Zero referente ao mês de outubro 2017. Neste reinício da campanha 
o sortudo que levou para casa o prêmio em dinheiro de R$ 468,50 reais foi o ROBSON 
RODOLFO da SILVA, Auxiliar de Produção.   

Ele não perdeu tempo e a oportunidade de se cuidar, utilizar os EPI´s, valorizar sua 
vida e voltar para sua família após um dia de trabalho, com um belo prêmio. 

Parabéns ao ROBSON e a todos vocês por mais esta grande conquista . 

Nesta safra 2017/18, o plantio da soja vem ocorrendo muito tarde  
    O plantio da soja vem ocorrendo muito tarde, porém, com uma velocidade surpreendente. As linhas de instabilidade 
estarão ganhando força ao longo do dia e desta forma, há previsão para novas pancadas de chuva em grande parte 
das Regiões Sudeste, Centro-Oeste, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Essas chuvas, apesar de ocorrerem na for-
ma de pancadas irregulares, a frequência delas estão mantendo os solos com níveis bastante razoáveis de umidade, 
dando plenas condições tanto ao plantio da soja, quanto ao desenvolvimento das lavouras que já foram semeadas e 

que estão em fase de desenvolvimento. E é bem provável, que muitas regiões que estavam com o plantio bastante atrasado tanto 
em relação ao mesmo período do ano passado quanto à média histórica, possa vir aproximar-se das médias. 

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

Tecnologia no chão de fábrica promete ser a nova Revolução Industrial 
    Braços robóticos executando funções numa linha de montagem de automóveis. Até aí, nada de mais. A rotina 
não é nova. Desde a década de 1980, os robôs começaram a se tornar comuns nas grandes linhas de montagem. 
Mas, agora, essas máquinas estão passando por uma nova – e gigantesca – transformação. E essa transformação 
vai ter consequências para a vida de todo mundo. No começo, esses e outros robôs de linhas de produção cumpri-
am funções super específicas. Esse foi o primeiro estágio da automatização. Agora, além das mesmas funções, eles 
também ganharam a capacidade de se comunicar entre eles, trocando dados e informações. Você já deve ter ouvido falar de internet 
das coisas. Pois, em linhas de montagem como essa, a internet das coisas ganha vida. São sensores e processadores acoplados a 
toda a linha. O resultado é um diálogo constante entre as máquinas, e apenas entre elas, sem interferência humana.  

Fonte: https://olhardigital.com.br 

05/12 

José Nilson da 

20/12 

Valdemar Pires  

31/12 

Regiane de Brites 

Entregas de fertilizantes no Brasil cresceram 8,1% em outubro, diz Anda 
    As vendas ficaram 5,5 por cento abaixo do recorde histórico registrado em setembro, de 4,23 milhões 
de toneladas. 

    As entregas de fertilizantes ao consumidor final do Brasil em outubro somaram 3,998 milhões de to-
neladas, alta de 8,1 por cento ante o mesmo período de 2016, informou nesta terça-feira a Associação 
Nacional para Difusão de Adubos (Anda). 

    No acumulado do ano até outubro, as entregas de fertilizantes somaram 28,8 milhões de toneladas, aumento de 2,2 por cento an-
te o mesmo período de 2016. 

Fonte: https://www.agrolink.com.br 
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Hora do Café! 

Momento Saúde 

Cardápio do Mês 
 

Cuspindo no 

Um moço encontrou um homem 
porcalhão cuspindo no chão. O 
moço falou para ele: 

- Meu amigo, você não tem vergo-
nha de ficar cuspindo no chão? 
Isso é falta de respeito. 

- Olhe, eu já tentei cuspir no teto 
mas caía no meu olho toda vez. 

Encontrando 

Dois homens estavam andando 
pela rua, quando de repente encon-
traram 50 reais. 

O primeiro diz: 

- Vamos comprar 45 reais de ca-
chaça e 5 reais de pães. 

O segundo diz: 

- Você é louco? Pra quê isso tudo 
de pão? 

Bêbado Em Casa 

Um homem chega bêba-
do em casa, a sua mu-
lher nervosa pergunta: 

- Você bebeu de novo? 

- Claro que não, filhão! 

O Ladrão e o Politico 

O ladrão foi assaltar um 
político: 

- Passa o dinheiro! 

- Calma! Calma! Eu sou 
deputado. 

- Ah, nesse caso! Passa 
o MEU dinheiro. 

Os benefícios da dança para 
o cérebro 

    Um estudo do Centro Alemão 
para Doenças Neurodegenerati-
vas revelou uma prática especial-
mente bem-vinda para a região do 
cérebro: a dança. Os pesquisado-
res compararam a atividade com 
treinos de resistência e flexibilida-
de. Aí perceberam que, principal-
mente em termos de equilíbrio, 
mexer o corpo ao ritmo da música 
é mais vantajoso. Isso porque as 
mudanças de movimento típicas 
do bailado aprimoraram essa fun-
ção mais do que os exercícios 
clássicos.  

Preocupação com dinheiro 
aumenta risco de infarto  

    Eles chegam todo mês, sem 
falta, e, além de causar sofrimento 
momentâneo, podem afetar a lon-
go prazo a saúde do coração: são 
os temidos boletos. Quem diz isso 
são cientistas sul-africanos, que 
concluíram um estudo sobre as 
relações entre fatores psicossoci-
ais e os riscos de al-
guém infartar.  De acordo com o 
levantamento, essa angústia au-
menta em impressionantes 13 ve-
zes o risco de um ataque cardíaco. 
Dá para acreditar?!  

Práticas para o Controle do   
Estresse 

    O sistema nervoso parassimpá-
tico é responsável por relaxar e 
abaixar os níveis de estresse. 
Dentre as atividades mais reco-
nhecidas e comprovadas cientifica-
mente, a meditação é a mais utili-
zada, já que pode ser adaptada 
em qualquer situação. Também é 
indicado encontrar o equilíbrio 
emocional, sendo capaz de admi-
nistrar melhor o tempo entre traba-
lho, família e dedicação pessoal. 
Buscar apoio em outras pessoas 
como um bom amigo, ou até mes-
mo um psicólogo . 

 


