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A família Cooperfértil está há 102    
dias sem acidentes de trabalho. 

Vamos bater nosso recorde anterior 
que é de 947 dias. 

 

• Chuvas em outubro dificultaram a colheita nas lavouras de cana-de-açúcar 

• Óleo de fruta pode ser usado como inseticida 

• Confraternização de final de ano 

• Carne: produção brasileira deve crescer 4% em 2018 e 2% em 2019 

• Bingo !!! 

• Aniversariantes do mês Página 3 

Curiosidades 

Variedades 
Página 4 

Cooperfértil Informa 

Página 2 

• Cardápio do Mês  

• Feriados do Mês 

• Frases Interessantes 

• Expressões baseadas em animais 

• Fique por dentro 

• Bill Gates exibe vaso sanitário que não usa 
água nem esgoto 

• Hora do Café • Momento Saúde 

Confraternização de final de ano 

Página 3 

• Jovem de 20 anos cria um sistema de comunica-
ção com pessoas em coma 

• Adeus, cartão: a tecnologia por trás dos pagamen-
tos eletrônicos 

• Natal: o que essa data realmente significa 

    A confraternização de final de ano será no dia 01 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.  
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Frases Interessantes 

Há uma característica em comum nos me-

lhores profissionais que conheci, todos fize-

ram de seu trabalho uma arte.  

(Kléber Novartes) 

Não deixe que as pessoas te façam desistir 

daquilo que você mais quer na vida. Acredi-

te. Lute. Conquiste. E acima de tudo, seja 

feliz!  

(Desconhecido) 

Se a sua vida for a melhor coisa que já te 

aconteceu, acredite, você tem mais sorte do 

que pode imaginar.  

(Daniel Godri) 

O maior risco da vida é não fazer NADA.  

Curiosidades 
Bill Gates exibe vaso sanitário que não usa água nem esgoto 

    Conhecido como cofundador da Microsoft e uma das pessoas mais 

ricas do mundo, Bill Gates tem, também, um vasto trabalho envolvendo 

filantropia e sustentabilidade. Sua mais recente iniciativa nesse sentido 

foi apresentada em Pequim, China; trata-se de um vaso sanitário capaz 

de transformar dejetos humanos em fertilizantes.  O equipamento foi 

financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates e levou anos até ser 

completamente desenvolvido, com peças fabricada em diversos países. Ele trabalha 

sem água nem esgoto e separa os dejetos sólidos dos líquidos. “O vaso sanitário 

atual simplesmente manda os dejetos embora na água, enquanto esses vasos sani-

tários não têm o esgoto”, explicou o ex-executivo da Microsoft em entrevista 

à Reuters. “Eles recebem os dejetos líquidos e sólidos e fazem um trabalho químico 

neles, o que inclui queimá-los na maioria dos casos.”  

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

 De onde vem a expressão “ovelha negra”? 

    Você é - ou conhece alguém que é - 
a ovelha negra da família? Receber 
esse apelido popular não é nada agra-
dável. A ovelha negra é aquele cuja 
conduta inadequada destoa da família 
ou de um grupo social. Normalmente, 
o dono dessa alcunha tem um com-
portamento desagregador, desajusta-
do ou violento. Segundo o professor 
Ari Riboldi, no seu livro O Bode Expia-
tório, a expressão tem origem no fato 
de que "nas religiões pagãs antigas, 
todo o animal preto era visto como 
força das trevas". Muitas vezes, inclu-
sive, os animais dessa cor eram sacri-
ficados em homenagem aos deuses. 
Com o passar dos anos, a expressão 
"ovelha negra" ganhou o uso que tem 
hoje e passou a classificar qualquer 
pessoa que se destacava de forma 
negativa em um grupo.   

Feriados do Mês 
25 - Natal: O Natal é comemorado anual-
mente em 25 de dezembro, dia em que se 

celebra o nascimento do Menino Jesus. Esta 

é uma celebração cristã, mas que com o 

passar do tempo foi disseminada para fora 

do âmbito religioso.  

Jovem de 20 anos cria um sistema de comunicação com pessoas 
    Um jovem de 20 anos desenvolveu dentro do seu quarto, um 

sistema capaz de ler mentes de pessoas que estão em coma. Ele 

é morador do interior do Mato Grosso do Sul (MS), Luiz Fernando 

da Silva Borges. O sistema lê as reações do cérebro da pessoa 

em coma ao ouvir algumas perguntas. O jovem disse a revista EPOCA, que buscou 

inspiração em uma pesquisa do neurocientista britânico Adrian Owen, numa maté-

ria publicada na revista Science em 2006.  Como funciona o sistema, uma vez colo-

cada na cabeça do paciente. Cada pensamento ativa um dos lados do cérebro, 

codificando as respostas com sim para positivas ou não para negativas. Permitindo 

assim ao paciente responder as perguntas dos médicos ou de familiares. O sistema 

foi batizado de Hermes Braindeck e já ganhou alguns prêmios e o maior deles foi o 

prêmio Intel International Science and Engineering Far (prêmio internacional de 

ciência e engenharia da Intel), nos anos de 2016 e 2017.  

Fonte: https://blogdoshimatani.wordpress.com 

Adeus, cartão: a tecnologia por trás dos pagamentos eletrônicos 
    Neste exato momento, milhares de pessoas compram algo pela internet. A novi-

dade é a forma como essas compras vêm sendo realizadas nos últimos tempos. 

Até o popular cartão de crédito já está se tornando coisa do passado. Cada vez 

mais, os consumidores estão deixando o dinheiro de lado e optando por meios ele-

trônicos de pagamento. A tendência, agora, são os “pagamentos invisíveis”, realiza-

dos por meio de celulares ou dispositivos móveis, que tornam a experiência de 

compra muito mais simples e segura. Gigantes da tecnologia já perceberam esse 

movimento e vêm lançando suas próprias plataformas de pagamento, também co-

nhecidas como e-wallets. Na China, por exemplo, 50% das compras online já são 

realizadas por meio de e-wallets.  

Fonte: https://exame.abril.com.br 

Natal: o que essa data realmente significa 

    Comemorado no dia 25 de dezembro e  em sua véspera, na 

noite do dia 24, o Natal é a data em que se comemora o nasci-

mento de Jesus Cristo. Conforme registros religiosos, essa data 

existe e é comemorada, pelo menos, há 1.600 anos, pelo menos 

de forma parecida como é hoje em dia.  O que significa “natal”?  
Aliás, antes de mais nada, a palavra “natal” se refere ao local de 

nascimento ou ao próprio nascimento de alguém. Uma pessoa 

que nasceu em São Paulo, por exemplo, tem como “cidade natal” a cidade de São 

Paulo. Mas, como você já deve ter percebido a diferença, quando a palavra Natal é 

escrita com “N” maiúsculo está referindo à festa religiosa cristã. Ceia de Natal: O 
momento da família reunida ao redor da mesa farta envolve muitas tradições popu-

lares e tem também origem na festa pagã que comentamos acima. No cristianismo, 

ela represente o banquete eterno e a união da família.  

Fonte: https://segredosdomundo.r7.com 



 3 

Cooperfértil Informa 

05/12 

José Nilson da Silva  

Chuvas em outubro dificultaram a colheita nas lavouras de cana-de-açúcar 
    As chuvas em outubro dificultaram a colheita nas lavouras de cana-de-açúcar em São Paulo, interrompendo a produ-

ção do cristal em diversas unidades de processamento. Com isso a oferta disponível para o mercado ficou restrita, tendo 

em conta que as usinas priorizaram o atendimento de contratos negociados anteriormente. Do lado comprador, a de-

manda por maiores quantidades do cristal foi pontual no correr de outubro.  

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

Óleo de fruta pode ser usado como inseticida 
    Pesquisadores da Universidade Federal do Tocantins (UFT), campus Gurupi, desenvolveram um óleo da fruta noni que pode ser 

utilizado como repelente e inseticida. De acordo com a coordenadora do projeto, a pesquisadora Talita Ferreira, o óleo é desenvolvi-

do a partir da polpa da fruta.  Nesse cenário, Talita informou que os mosquitos morrem poucos minutos após entrarem em contato 

com o composto. A descoberta brasileira foi apresentada durante I Unitec (Feira Tecnológica Universidade Empresa), realizada entre 

os dias 21 e 22 de  novembro  na UFT, em Palmas.   

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

Confraternização de final de ano 
    A confraternização de final de ano será no dia 01 de dezembro das 11:00hs às 17:00hs aqui na COOPER-

FERTIL. 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 : To-

dos 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 pessoas nele indicadas.  

20/12 

Valdemar Pires  

31/12 

Regiane de Brites 
Araujo  

Carne: produção brasileira deve crescer 4% em 2018 e 2% em 2019 
    A produção brasileira de carne bovina deve aumentar 4% em 2018 e 2% em 2019, de acordo com previsão do Rabobank. A desa-

celeração esperada se deve principalmente ao crescimento significativo do abate de fêmeas em 2018, diz o banco. Segundo o Rabo-

bank, o consumo doméstico de carne bovina no Brasil deve continuar se recuperando em 2019. Em 2017 e 2018, houve melhora 

modesta do consumo após uma recessão em 2015 e 2016.  

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

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 ai do lado”. 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 rodada 

deverão ser devolvidas para realizarmos o sorteio do Lixão, serão 5 prêmios sorteados a cada intervalo entre as seis rodadas.  
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Hora do Café! 

Momento Saúde 

Cardápio do Mês 
 

Relógio e a Sogra 

A mulher comenta com o ma-

rido: Querido, hoje o relógio 

caiu da parede da sala e por 

pouco não bateu na cabeça 

da mamãe. 

Marido:  Maldito relógio. Sem-

pre atrasado.  
 
 

3 sinais de uma fratura na coluna que você não pode ignorar 
1. Dor súbita e severa nas costas: O 
incômodo é agudo e pode ser incapa-

citante com o aumento da cifose – 

popularmente conhecida como cor-

cunda. “No entanto, é possível que ela 

ocorra sem qualquer sintoma em 60% 

dos pacientes”, afirma o reumatologis-

ta. Por isso, a melhor forma de identifi-

cá-la é por meio de uma radiografia 

simples.  

2. Perda de mais de três centíme-
tros de altura: “Partindo da premissa 
de que cada vértebra tem, em média, 

de 3 a 4 centímetros de altura, uma 

perda desse tamanho na estatura dá 

indícios de ser uma fratura”, explica 

Pinheiro. Curiosamente, alguns indiví-

duos se queixam apenas da redução 

da altura e não de alguma dor. 

3. Costas curvadas: Quando as vér-
tebras quebram para frente, aumen-

tam a cifose, deixando as costas cur-

vadas. Portanto, ter corcunda não é 

uma característica normal do  enve-

lhecimento. 

Não deixe para ir ao médico de última 

hora 

De acordo com a IOF (Fundação Inter-

nacional de Osteoporose), uma em 

cada cinco mulheres com fratura na 

coluna terá outra dentro de doze me-

ses. Portanto, não negligencie incô-

modos nas costas, principalmente se 

eles persistirem ao longo do tempo. E, 

de jeito nenhum, tome medicamentos 

por contra própria – isso pode masca-

rar problemas graves.  

“Os especialistas mais indicados para 

cuidar desses casos e fazer o diferen-

cial entre um quadro mais leve ou 

outro mais grave são reumatologistas, 

ortopedistas, fisiatras, clínicos e geria-

tras”, conclui Pinheiro.  

Uma jovem saiu da igre-

ja gritando: 

- Aleluia, aleluia! Ontem 

eu estava nos braços do 

capeta, hoje estou nos 

braços de Jesus! 

O bebum ia passando e 

gritou: 

- E pra amanhã, já tem 

compromisso? 

 O maior ponto 
- Qual seu maior ponto 

forte? 

- Mudar de assunto. 

- Como assim? 

- Também adoro lasa-

nha. 

- Que lasanha? 

- Com café é uma delí-

cia... 
 

Bêbado Esperto 

Um dia eu eu tava procu-

rando minha touca, então 

eu disse: 

- Pai, não estou encontran-

do minha toca. 

E ele respondeu: 

- Não esquente a cabeça 

com isso. 
 

Procurando a Touca 


