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A família Cooperfértil está há 478 

dias sem acidentes de trabalho. 

Vamos bater nosso recorde anterior 

que é de 947 dias. 
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Frases Interessantes 

Entre as dificuldades se esconde a oportu-
nidade.  

(Albert Einstein) 

Concentre-se em aprender e não em acre-
ditar. 

(Albert Einstein) 

Imagine uma nova história para sua vida e 
acredite nela.  

(Paulo Coelho) 

Pessimismo leva à fraqueza, otimismo ao 
poder.  

(William James) 

A esperança é um alimento da nossa al-
ma, ao qual se mistura sempre o veneno 

Curiosidades Feriados do Mês 

01 - Ano Novo: O Ano-Novo é a comemora-
ção de um novo ano que se inicia, e é cele-
brado na passagem de 31 de dezem-
bro para o 1º de janeiro. 

Também chamado de Réveillon, termo em 
francês que significa "despertar”.  

Os anúncios da área de saúde da GE mostram como a tecnologia aju-

     A área de saúde é uma das mais beneficiadas com os 
avanços tecnológicos: novos equipamentos, exames mais pre-
cisos e cirurgias com o auxílio de máquinas são alguns dos 
exemplos de novidades que fazem a diferença na vida da equi-

pe clínica e dos pacientes. Porém, um campo ainda pouco explorado nesse setor é 
o da análise de dados: mesmo com um número incrível de informações sendo gera-
das, apenas um número muito pequeno delas é considerado para estudo.  Com o 
objetivo de aproveitar  as oportunidades que se escondem em um amontoado de 
números, a área de inteligência artificial começa a ser explorada neste campo, e um 
dos exemplos mais interessantes é a parceria entre a divisão de Healthcare 
(cuidados com a saúde, em tradução livre) da GE e a tecnologia de IA da NVIDIA, 
mais famosa pela produção de placas de vídeo, que conta com uma área totalmente 
dedicada ao desenvolvimento de soluções que usem esse recurso.   

O Dia Mundial da Paz  
    Inicialmente chamado simplesmente de Dia da Paz, é comemorado em 1 de ja-
neiro, tendo sido criado pelo papa Paulo VI em 1967. Em 8 de de-
zembro de 1967, o papa Paulo VI escreveu uma mensagem pro-

pondo a criação do Dia Mundial da Paz, a ser festejado no dia 1 

de janeiro de cada ano. Mas o papa não queria que a comemora-
ção se restringisse apenas aos católicos – para ele, a verdadeira celebração da paz 
só estaria completa se envolvesse todos os homens, não importando a religião. “A 
proposta de dedicar à paz o primeiro dia do novo ano não tem a pretensão de ser 
qualificada como exclusivamente nossa, religiosa ou católica. Antes, seria para de-
sejar que ela encontrasse a adesão de todos os verdadeiros amigos da paz”, dizia, 
em sua mensagem. No texto, expressava seu desejo de que esta iniciativa ganhas-
se adesão ao redor do mundo com “caráter sincero e forte de uma humanidade 
consciente e liberta dos seus tristes e fatais conflitos bélicos, que quer dar à história 
do mundo um devir mais feliz, ordenado e civil”. Portanto, O Dia da Paz Mundial é 
um dia a ser celebrado pelos "verdadeiros amigos da Paz", independente de credo, 
etnia, posição social ou econômica. 

Dia do Fico  
    O Dia do Fico ocorreu em 9 de janeiro de 1822. Esta data ficou 
conhecida por este nome, pois D. Pedro I, então príncipe regente 
do Brasil, não acatou ordens das Cortes Portuguesas para que 
deixasse imediatamente o Brasil, retornando para Portugal.  As 
Cortes de Portugal estavam preocupadas com os movimentos que 
ocorriam no Brasil em direção à emancipação política. Viam no 

retorno de D. Pedro uma maneira de recolonizar o Brasil, enfraquecendo as ideias 
de independência. Os liberais do Partido Brasileiro recolheram cerca de 8 mil assi-
naturas, exigindo a permanência de D. Pedro no Brasil. Diante deste contexto, D. 
Pedro declarou: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da Nação, estou pron-

to! Digam ao povo que fico". Então esta data (9 de janeiro de 1822) passou a ser 

conhecida como o Dia do Fico. Importância histórica da data: Este fato histórico 
foi importante, pois fortaleceu a posição brasileira de buscar a independência, dis-
tanciando cada vez mais da influência portuguesa.  

Renda do brasileiro cresce mais do que gastos pela 1ª vez em 3 anos, 

    Pela primeira vez em três anos, a renda do brasileiro cresceu mais 
do que os gastos. É o que mostra um estudo divulgado no dia 
18/12/2017 pela Nielsen. De 2016 para 2017, a renda média mensal 
por família cresceu 11%, para R$ 3.460, enquanto os gastos médios 
subiram apenas 1%, para R$ 3.148, o que indica que o consumo está 
mais consciente. Com isso, a relação renda/gasto, que estava em equilíbrio em 
2016, ficou em 9,9% neste ano. “Com a crise, o consumidor aprendeu a planejar 
suas compras, economizar por meio do gerenciamento de seus gastos, fazer op-
ções inteligentes quanto à escolha de produtos e canais”, diz em nota Ricardo Al-
varenga, especialista em entendimento do consumidor da Nielsen.  

Fonte: https://g1.globo.com 

 
Expressões  baseadas em Animais 

Por que dizemos “lágrimas de 

crocodilo”: De acordo com o 
professor Ari Riboldi, em seu 
livro O Bode Expiatório, a ori-
gem da expressão é biológica. 
Mas não tem a ver com fingi-
mento. Quando o crocodilo está 
digerindo um animal, a passa-
gem deste pode pressionar com 
força o céu da boca do réptil, o 
que comprime suas glândulas 
lacrimais. Assim, enquanto ele 
devora a vítima, caem lágrimas 
de seus olhos. São lágrimas na-
turais, mas obviamente não sig-
nificam que o animal se emocio-
ne ou sinta pena da sua presa.   
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Cooperfértil 

Cooperativa Central de Fertilizantes  

CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO  
 Em 02 de Dezembro realizamos nossa tradicional confraternização de final de ano. Nesse ano fizemos a festa nas de-
pendência da Cooperfértil para que todos os Colaboradores pudessem trazer Esposas, Filhos e Convidados para conhecerem 
o seu local de trabalho. 

 Ótimo Lugar, com área para estacionamento, diversos brinquedos para nossas crianças e um delicioso Buffet que tinha 
como principal atração a  FAMOSA COSTELA  DE CHÃO. 

 De quebra foram sorteados 42 brindes, desde uma TV de 32 polegadas, Forno Microondas, Bicicleta, Forno Elétrico, 
etc... Este ano também inovamos e  convidamos para participar dessa confraternização todos os Colaboradores da Cooper-
fertil, das Transportadoras, Sindicato,  Portaria, Segurança do Trabalho, Terceiros, enfim foi uma festa maravilhosa para co-
memorarmos e encerrarmos 2017 e nos prepararmos para os novos desafios que deveremos enfrentar em 2018 com muito 
profissionalismo e principalmente com o respeito e a fraternidade que vivemos no dia a dia nesta família que se chama Coo-

GANHADORES DO BINGO 
1. Aspirador de Pó - Rogério Dias - Cooperfértil 

2. Fritadeira Air Fryer - Luis Carlos Gadioli - Cooperfértil 

3. Forno Elétrico Fast - Cicero Domingos da Silva - Cooperfértil 

4. Bebedouro Eletrônico - Eduardo Marques de Paula - Sintracamp 

5. Churrasqueira Elétrica - Sandre Reginaldo Gerke - Cooperfértil 

6. Micro Ondas - Antonio Carlos Paletta - Cooperfértil 

7. Panela de Arroz - Rubens Galvão Ferreira - Sintracamp 

8. Forno Elétrico Lenoxx - Moises Baeta da Silva - Cooperfértil 

9. Grill Multi Funcional - Carlos Otávio B. Rodero - Cooperfértil 

10. Bicicleta Caloi - Oswaldo Gerke - Cooperfértil 

11. Jogo de Panela Brinoxx - Gustavo Lazarim Ferreira - Cooperfértil 

12. TV Lcd 32 - Evandro Rogério - Sintracamp   

13. Arvore de Natal - Valdeni Pereira - Sintracamp 

14. Pipoqueira - Achilles Antonio Polido - Cooperfértil 

15. Sanduicheira e Grill Mondial - João Soares de Brito Filho - Coopefé-
til 

16. Cafeteira Mondial - João Paulo de Freitas - Cooperfértil 

17. Caixa de Ferramenta - Alex Fabiano Massambani - Cooperfértil 

18. Batedeira Mondial - Mosair Ribeiro Nascimento - Sintracamp 

19. Escorredor de louças - Antonio Carlos Paletta - Cooperfértil 

20. Espremedor Mondial - Mosart Ferreira da Cunha - Cooperfértil 

21. Kit Churrasco Mundial - Aparecido João Locatti - Cooperfértil 

22. Caixa Termica Soprano - Regiane de Brites Araujo - Cooperfértil 

 

23.Panela de Pressão - Geraldo José Pereira - Cooperfértil 

24.Garrafa Termica 1L - Amarildo Cassimiro da Silva - Cooperfértil 

25.Liquidificador Mondial - Rubens Galvão Ferreira - Sintracamp 

26.Conjunto de Jarra e Copos - Eduardo Marques de Paula - Sintra-
camp 

27.Ventilador - Marcio Bezerra da Cruz - Sintracamp 

28.Colcha de Casal - Abimael Alves dos Santos - GAC 

29.Sanduicheira e Grill Ultra - Alexandre Franchi Soulat - Sintracamp 

30.Pratileira Multi Uso - Sandre Reginaldo Gerke - Cooperfértil 

31.Garrafa Termica 1L - Leônidas Talão Junior - Cooperfértil 

32.Edredon de Casal - Celina Alonso Garrido - Cooperfértil 

33.Conjunto de Potes c/ trava - Unicasa - Bartolomeu José da Silva - 
Cooperfértil 

34.Serra Tico Tico - José Marcio Teixeira de Souza - Cooperfértil 

35.Liquidificador Mondial - Aureni Caetano Bonfim - Cooperfértil 

36.Conjunto pote Hermetico - c/ 11 peças - José Maria Pereira - Sin-
tracamp 

37.Furadeira Goodyear - Celia de Fatima Almeida - Cooperfértil 

38.Jogo de Xícara de chá - Samuel Elias Vieira - Cooperfértil 

39.Assadeira c/ Grelha - Edilson Mendes - Irmãos Rodrigues 

40.Jogo de Frigideiras Tramontina - Roberto Alves Cardoso - Cooper-
fértil 

41.Piscina de mil litros - Giselle Adriana Pinto - Cooperfértil 

42.Faqueiro Brinox - Michel Henry Barbosa dos Santos - Sintracamp 
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Cooperfértil Informa 

03/01 

Gustavo Aparecido 

CAMPANHA ACIDENTE ZERO 2017 

    No último dia 07 de dezembro, foi realizado no refeitório com a presença dos funcionários, mais um 
sorteio da nova fase da campanha de Acidente Zero referente ao mês de novembro 2017. Neste reinício 
da campanha o sortudo que levou para casa o prêmio em dinheiro de R$ 468,50 reais foi o GUSTAVO 
APARECIDO DA COSTA, 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 GUSTAVO e a todos vocês por mais esta grande conquista.  

Brasil abre mercado ao trigo russo e EUA saem perdendo 
    Os EUA saem como grandes perdedores após a decisão do Brasil de abrir seu mercado para o trigo da Rússia, o 
maior exportador do grão. Com a concorrência maior, é improvável que os EUA, segundo maior exportador mundial, 
consigam ampliar as remessas para o Brasil em meio à escassez na Argentina, maior fornecedora da América do Sul, 
segundo a consultoria AgResource, com sede em Chicago. Antigamente, os carregamentos americanos para o Brasil 
ajudavam a respaldar os contratos futuros do trigo negociados em Chicago. "O trigo russo agora pode entrar no Brasil 
e novamente o trigo norte-americano compete com outra fonte", disse Matt Ammermann, gerente de risco de commo-

dities da INTL FCStone, em relatório enviado por e-mail. Com a expansão da produção de trigo na Rússia, estima-se que o país te-
nha ampliado sua participação no mercado global de exportação para 18 por cento nesta safra, ante menos de 1 por cento no início 
do século.  

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

Tabela de pagamento do IPVA 2018 - SP  
     A guia para pagamento do IPVA SP é disponibilizada nos 
sites do Detran e da Secretaria da Fazenda do Estado de São 
Paulo. 

Caso o proprietário não tenha acesso à internet, deverá procu-
rar o Detran ou o Ciretran de sua cidade e solicitar a guia, fa-
zendo o pagamento em qualquer agência bancária. O IPVA é 
um imposto obrigatório.  

Faça a reserva para o pagamento e livre-se de problemas no 
futuro. 

Veja a tabela de pagamento do IPVA 2018 SP.  

Fonte: https://ipva2018.me 

Mês Janeiro Fevereiro Março 

Parcela 
1º parcela ou cota 

única com desconto 

2º parcela ou cota 

única sem desconto 
3º parcela  

Placa Dia do Vencimento Dia do Vencimento 

Dia do Vencimen-

to 

Final 1 09/01/2018 09/02/2018 09/03/2018 

Final 2 10/01/2018 15/02/2018 12/03/2018 

Final 3 11/01/2018 16/02/2018 13/03/2018 

Final 4 12/01/2018 19/02/2018 14/03/2018 

Final 5 15/01/2018 20/02/2018 15/03/2018 

Final 6 16/01/2018 21/02/2018 16/03/2018 

Final 7 17/01/2018 22/02/2018 19/03/2018 

Final 8 18/01/2018 23/02/2018 20/03/2018 

Final 9 19/01/2018 26/02/2018 21/03/2018 

Final 0 22/01/2018 27/02/2018 22/03/2018 

Campinas adia fim do pagamento das passagens de ônibus com dinheiro para 2018 

Secretaria Municipal dos Transportes de Campinas (SP) adiou para 17 de fevereiro de 2018 a retirada do dinheiro para o pagamento 
de passagens das linhas municipais. A decisão foi publicada na edição do dia 18/12/2017 do Diário Oficial do Município. A retirada 
deveria acontecer em dezembro de 2017. A pasta dos Transportes alega que não conseguiu viabilizar ainda a implantação de um 
aplicativo de celular que funcione igualmente nos sistemas Android, Windows e IOS. Noventa por cento dos usuários utilizam os car-
tões da Família Bilhete Único, segundo a administração municipal. A medida de retirar o dinheiro dos ônibus foi imposta pelo Ministé-
rio Público do Trabalho, que entrou com uma ação judicial em maio contra as concessionárias por acúmulo de função dos motoristas. 
Desde que cerca de 2 mil cobradores foram demitidos, os condutores dos veículos também recebem o pagamento pelas viagens. 

10/01 

Cicero Domingos 

11/01 

Leônidas Talão 

18/01 

José Fernando 

22/01 

 Robson Rodolfo 
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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! 
 

O caipira no médico 
O caipira vai a uma consulta e o 
médico pergunta: 
- O que senhor tem? 

O caipira responde: 
- Uma muié, uma vaca e uma gali-
nha... 
- Não é isso... O que o senhor está 
sentindo? 
- Ah, tá! Vontade de largá a muié, 
vendê a vaca e comer a galinha 
com quiabo! 
 

Último sorriso 
Um senhor morre e o seu 
melhor amigo vai ao veló-
rio. Para fazer bonito re-
solve dizer algumas pala-
vras... 

mas sua dentadura cai 
sobre o caixão e para 
não pagar mais mico ain-
da, diz: 

- Vai amigo, leva meu 
último sorriso. 
 

Nome na latinha 

E no supermercado: 

- Olha, filho! Uma latinha 
com o seu nome! 

- Eu te odeio, pai! 

- Não diga isso, Mucilon. 
 

Afta na Boca – Causas 
As aftas não são contagiosas, mas 
as suas causas não estão comple-
tamente esclarecidas. Parecem 
ser provocadas por desbalanços 
no sistema imune. Alguns dos gati-
lhos conhecidos são:  Traumas 
locais, como mordidas acidentais, 
Estresse psicológico, Poucas ho-
ras de sono,  Comidas, como cho-
colate, café, refrigerantes, tomate 
e abacaxi, Drogas, como anti-
inflamatórios, Rapamicina, Meto-
trexato, Aspirina. Algumas pesso-
as que tenham o costume de dei-
tar pouco tempo depois da última 
refeição, podem apresentar aftas 
recorrentes.  

Como limpar os ouvidos 
Não é recomendado limpar os ou-
vidos com cotonete ou outro objeto 
pontiagudo como a tampa da ca-
neta ou clip de papel, por exemplo, 
porque podem empurrar a cera 
para mais profundo ou até mesmo 

romper o tímpano. - Passar o can-
tinho da toalha ou um disco de 
algodão molhado em toda orelha 
depois do banho, porque isso irá 
remover a sujeira acumulada na 
parte externa do ouvido, de forma 

segura. -  Usar o cotonete apenas 
na parte de fora da orelha e não 
introduza no canal auditivo. 

Tratamento para Ansiedade 
Os tratamentos mais comuns e 
mais conhecidos para amenizar a 
Ansiedade, também são os mais 
caros: sessões com psicólogos, ou 
outros especialistas na área. Mas 
sendo realista, isso vai te tomar 
muito tempo e provavelmente, o 
especialista irá te indicar um medi-
camento. Por isso, é preciso que 
você passe com algum profissio-
nal, compre o remédio recomenda-
do e mantenha contato próximo 
com o profissional, para sempre 
estar a par de sua situação. 


