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A família Cooperfértil está há 659 

dias sem acidentes de trabalho. 

Vamos bater nosso recorde anterior 

que é de 947 dias. 

 

- Campanha Acidente Zero 

- Valor da Produção Agropecuária deve ser de R$ 552 

bi em 2018 

-Rabobank vê plantio recorde de soja na safra 2018/19 

no Brasil 
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Variedades 
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• Cardápio do Mês  

- Informativo Online 
- Frases Interessantes 
- Ditos Populares 
- Fique por dentro 

 
 

• Hora do Café • Momento Saúde 

 

- Saque do fundo PIS/Pasep é liberado a to-

das as idades 

- Aniversariantes do Mês 

SIPAT 2018 

Página 3 

- Brasil poderá comemorar a Semana Nacional da 

Agricultura Familiar 
- Férias escolares: cuidados para garantir a segu-

rança das crianças 
- Revolução Constitucionalista de 1932 

 Na semana de 25 a 29 de junho realizamos a 28ª Semana de Prevenção 

de Acidentes do Trabalho “SIPAT”. Foram apresentadas varias palestras 

com o tema central de: “A Favor da Qualidade de Vida”. As palestras fo-

ram ministradas no refeitório no período da manhã com profissionais da 

área Médica, presidente da Cipa, Grupo teatral e Roseg Segurança do 

Trabalho. Os colaboradores foram bastante receptivos e mostraram mui-
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Frases Interessantes 

Eu sei que não sou nada e que talvez nunca 
tenha tudo. Aparte isso, eu tenho em mim 

todos os sonhos do mundo. 
(Fernando Pessoa) 

 
Só é lutador quem sabe lutar consigo mes-

mo. 
(Carlos Drummond de Andrade) 

 
Não importa o que você diz, importa como 

você diz! 
(Toledo,Luciana) 

 
A amizade é um amor que nunca morre. 

Curiosidades 

Feriado do Mês 

09/07/2018 - Revolução Constitucionalista 

Brasil poderá comemorar a Semana Nacional da Agricultura Familiar 

   A Comissão de Educação aprovou projeto de lei 
que inclui no calendário oficial a Semana Nacional 
da Agricultura Familiar, a ser celebrada na sema-
na em que cair o 24 de julho. Nesta data, em 
2006, foi sancionada a Política Nacional de Agri-
cultura Familiar. A relatora da proposta (Projeto de 
Lei da Câmara  4/2017), senadora Regina Sousa 
(PI), disse que a agricultura familiar emprega pelo 
menos cinco milhões de famílias no país e é res-

ponsável pela maioria dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. O projeto, 

que já passou pela Câmara dos Deputados, segue agora ao Plenário do Senado.  

  As Paredes tem Ouvidos  

Outra das expressões populares 
muito usadas no Brasil, dizer que 
as paredes têm ouvidos quer dizer 
que alguém pode estar ouvindo a 
conversa. Em alemão, francês e 
chinês existe ditados bem pareci-
dos com este e com o mesmo 
sentido, como: “As paredes têm 
ratos e ratos têm ouvidos”. Há 
quem diga também que essa foi 
uma expressão usada para se 
referir à rainha Catarina de Médi-
cis, esposa do rei da França Hen-
rique II, que era perseguidora dos 
huguenotes e chegou a fazer fu-
ros nas paredes do palácio para 
ouvir o que as pessoas das quais 
suspeitava estavam dizendo. 

Férias escolares: cuidados para garantir a segurança das crianças 

-Mantenha fósforo, álcool, facas, objetos cortantes, produ-
tos de limpeza e sacos plásticos fora do alcance.  
-Use as bocas de trás do fogão e vire o cabo das panelas 
para o centro ou para trás.  
-Fique atento para que as plantas que mantém em casa 
não sejam tóxicas ou venenosas.  
-Se tiver piscina em casa, instale uma cerca ao seu redor. -Mantenha medicamentos 
e demais produtos que ofereçam perigo de intoxicação, em um armário trancado. 
 -Em hipótese alguma deixe uma criança sozinha na banheira. O vaso sanitário deve 
estar sempre tampado.  
-Em relação aos brinquedos, veja se eles têm o selo do Inmetro, e se a criança se 
encaixa na idade indicada.  
-Os brinquedos devem estar sempre em locais de fácil acesso para as crianças, evi-
tando que elas se machuquem ao tentar pegá-los.  
-Esteja atento as quinas de móveis, use sempre proteção para evitar acidentes.  
-O mesmo vale para as tomadas elétricas, use vedação.  
-A cozinha, devido aos objetos que abriga, é considerada o lugar mais perigo-

so da casa. 

Revolução Constitucionalista de 1932 

Também conhecida como Revolução de 1932 ou Guerra Paulista, foi 
o movimento armado ocorrido no estado de São Paulo, entre julho e 
outubro de 1932, que tinha por objetivo derrubar o governo provisório 
de Getúlio Vargas e a convocação de uma Assembleia Nacional 
Constituinte. O golpe de estado decorrente da Revolução de 1930 
derrubou o então presidente da república, Washington Luís e impediu 
a posse do seu sucessor eleito nas eleições de março de 1930, Júlio 
Prestes, depôs a maioria dos presidentes estaduais (atualmente se 

denominam governadores), fechou o Congresso Nacional, as Assembleias Legislati-
vas Estaduais e as Câmaras Municipais, e, por fim, cassou a Constituição de 1891. 
Getúlio Vargas, candidato derrotado nas eleições presidenciais de 1930 e um dos 
líderes desse movimento revolucionário, veio a assumir a presidência do governo 
provisório nacional em novembro de 1930, colocando fim ao período denominado 
República Velha, porém, sob a promessa de convocação de novas eleições e a for-
mação de uma Assembleia Nacional Constituinte para a promulgação de uma nova 
Constituição. Contudo, nos anos subsequentes, essa expectativa deu lugar a um 
sentimento de frustração, dado a indefinição quanto ao cumprimento dessas pro-
messas e acumulado ao ressentimento contra o governo provisório, principalmente 
no estado de São Paulo, com o fato de Getúlio Vargas governar de forma discricio-
nária por meio de decretos, sem respaldo de uma Constituição e de um Poder Legis-
lativo. 

Fontes: Portal Revista Crescer; Portal ONG Criança Segura e Portal Criança em Foco.  

Fonte: http://www12.senado.leg.br 

Informativo Online  
    Use o aplicativo QR 

Code para escanear a 

imagem abaixo e ser 

direcionado ao nosso 

site para encontrar 

todos os informativos 

mensais.  
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Cooperfértil Informa 

08/07  

 Anderson Vagner da 

Silva 

Campanha Acidente Zero 

    No último dia 08 de Junho, foi realizado no refeitório com a presença dos funcioná-
rios, o nono sorteio da campanha de Acidente Zero referente ao mês de maio 2018. O 

sortudo que levou para casa o prêmio em dinheiro de R$ 477,00 reais foi o  
ALEX FABIANO MASSAMBANI.  

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 Alex e a todos vocês por mais esta grande conquista. 

Valor da Produção Agropecuária deve ser de R$ 552 bi em 2018 

O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de 2018 está estimado em R$ 552 bilhões, 2,3% abaixo do 
montante de 2017. As lavouras participam com R$ 377 bilhões e a pecuária, com R$ 174,9 bilhões. As la-
vouras tiveram queda de 0,5% e, a pecuária, de 6 %. O valor da pecuária (31,7% do VBP) é o menor dos 
últimos seis anos, e as lavouras (68,3% do VBP) apresentam o segundo maior valor desde 1989. Entre vinte 
produtos das lavouras, os que apresentam os maiores aumentos do valor da produção em relação ao ano 
passado são: algodão (32,3%); cacau (27,6%); café (9,1%); e soja (8,9%). Nesse grupo, o algodão é um 

destaque pelo aumento de produção e também pelos preços recebidos pelos produtores. O café tem desempenho determinado es-
pecialmente pelo aumento de 24,2% (café arábica) na safra deste ano. Os maiores decréscimos do valor da produção vêm ocorren-
do no arroz (-21,1%); feijão (-26,3%); laranja (-20,8%); e uva (-31,3%). Para o feijão, arroz e laranja, as quedas de preços são a prin-
cipal causa do decréscimo no faturamento neste ano, observa José Garcia Gasques, Coordenador Geral de Estudos e Análises do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Todas as atividades que fazem parte da pecuária apresentam valor me-

nor que em 2017. Suínos e aves apresentam as maiores quedas, de 13% e 11,3%, respectivamente.   
Fonte: https://portaldbo.com.br 

Rabobank vê plantio recorde de soja na safra 2018/19 no Brasil 
O Brasil, maior exportador global de soja, deve semear 36,4 milhões de hectares na safra 2018/19, a 
partir de setembro, alcançando um novo recorde de plantio, estimou o Rabobank em relatório. Conside-
rando a previsão da instituição e o plantio de soja estimado pelo governo brasileiro para a safra 
2017/18, a área plantada cresceria 3,6 por cento na temporada 2018/19. O avanço ocorre diante de um 
cenário de preços futuros da soja em Chicago superiores aos observados neste mesmo período do ano 

passado. Em maio deste ano, o contrato em Chicago para março do ano que vem apresentou média de 10,30 dólares/bushel, 11% 

acima dos 9,30 dólares/bushel vistos em maio de 2017 (considerando o contrato de março/18), observou o Rabobank. O Rabobank 

manteve a estimativa de produção do milho segunda safra 2017/18 do Brasil em 60,5 milhões de toneladas, 10% inferior ao verifica-
do no ano passado, em meio a fatores negativos com a seca. Dessa forma, a safra total no Brasil deve atingir 85,5 milhões de tonela-
das no ciclo 2017/18, 13% abaixo do volume produzido na temporada 2016/17, quando foi registrado um recorde. No café, o Rabo-
bank disse que continuam positivas as perspectivas para a safra cuja colheita recém começou. A estimativa do Rabobank permane-

Saque do fundo PIS/Pasep é liberado a todas as idades 

O presidente da Republica Michel Temer sancionou dia 13/06/2018 a lei que estende o saque das cotas do Fundo PIS/Pasep para 
cotistas de todas as idades que trabalharam entre 1971 e 1988.  A medida é válida apenas até 28 de setembro. 
Até a sanção da lei, a idade mínima para sacar o dinheiro era de 70 anos, mas já estava em vigor uma medida 
provisória que reduz esse limite para 60 anos. O texto sancionado pelo presidente já havia sido aprovado pela 
Câmara e pelo Senado. Para saber se tem direito, pode ser consultado pelo telefone  
0800-726-0207. O banco também oferece o aplicativo Caixa Trabalhador como opção.  
Atenção: é preciso informar o número do NIS. Ele pode ser encontrado no Cartão do Cidadão, na carteira de 
trabalho ou no extrato do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) 

14/07 
Carlos Otavio Barianni 

Rodero  

11/07 
Marcos Gonsalves dos 

Santos  

23/07 
Manoel Joaquim dos 

Santos  
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Hora do Café! 

Momento Saúde 

Cardápio do Mês 

 

O Pedreiro Português 

Um pedreiro português, no meio da 
obra, liga para casa e diz para a 
esposa, todo ofegante: 
- Ora pois, Mulher, tu nem queiras 
saber... Escapei de uma boa, caí 
de uma escada de quinze meitros 
de altura. 
- Ai meu Deus, Manoel. E tu estais 
muito machucado? 

- Não... Nem um pouquinho. Eu 
ainda estava no primeiro degrau. 

 

Rapaz Apaixonado 

O rapaz apaixonado diz a sua na-
morada: 
-Eu não posso ser rico, não ter di-
nheiro, apartamentos de luxo ou 
empresas como o meu amigo Car-
los Eduardo, mas te amo muito, te 
adoro meu amor, você é minha vi-
da...  Ela observa, com lagrimas 
nos olhos, o abraça e diz bem  
baixinho no ouvido dele: 
-Se você me ama de verdade, me 
apresenta esse Carlos Eduardo... 

Hora do remédio 

O médico perguntou: 
- Por que você tomou a 
medicação às seis da 
manhã se eu disse pra 
você tomar às nove? 
 
Eu respondi: 
- Doutor, era para ver se 
eu pegava as bactérias 
de surpresa! 

Vida após casamento 

A esposa estava lavando 
a louça, enquanto seu 
marido tomava uma cer-
veja sentado no sofá. 
De repente o marido se 
vira para esposa e per-
gunta: 
- Amor, o que você fazia 
antes de casar comigo? 

E a mulher, sem pensar 
duas vezes, responde:- 

Cardiologista Miguel Moretti, do Hospital São Luiz  dá 6 dicas para evitar um infarto 

Siga uma dieta equilibrada 
Alimentar-se bem não significa 
comer muito. É importante que a 
alimentação contemple frutas, ver-
duras, legumes e carboidratos, 
pois isso reflete no colesterol. Uma 
dieta balanceada auxilia o organis-
mo a equilibrar proteínas e nutrien-
tes. 
Vá ao médico regularmente 
Não só quem tem histórico de do-
enças cardiovasculares na família 
precisa buscar orientação médica. 
Com exames de rotina é possível 
analisar os níveis de açúcar e co-
lesterol no organismo. 

Evite o tabagismo 
As substâncias do cigarro des-
troem o endotélio, camada de pro-
teção das veias, e oxidam as arté-
rias, deixando-as suscetíveis ao 
contato da gordura do organismo, 
o que ocasiona a formação de de-
pósito de gordura em locais inade-
quados. 
Atenção com diabéticos e hiper-

tensos 
O ideal é seguir as dietas e os tra-
tamentos indicados. Controlar o 
peso e o consumo de alimentos 
gordurosos é o melhor a fazer nes-

Consuma gordura saudável 
As gorduras fazem parte da nossa 
alimentação, porém é preciso 
atenção para consumir somente as 
gorduras saudáveis, que podem 
ser encontradas no azeite, no cho-
colate meio amargo, na castanha-
do-pará e também no abacate. 
São as chamadas gorduras poli 
saturadas, de origem vegetal. 
Alerte seu médico sobre os ca-

sos de infarto na família 
É importante fazer um acompa-
nhamento mais aprofundado, pois 
a chance de desenvolver a doença 
é muito maior. 
 



1- " Em Caso de Acidente o EPI Pode Ser a Sua Segurança " 
2- " Respeite Sua Vida, Trabalhe com Segurança Usando EPI's " 
3- " Acidente Zero ? Impossível Sem A Segurança dos EPI's " 
4- " Segurança Não Ocorre ao Acaso, Previna-se Usando EPI's "  
5- " Para ter Segurança no Trabalho, use os EPI's Corretamente " 
6- " A Regra é Clara: EPI é Igual Segurança " 
7- " Esteja Sempre Pronto para Atuar, Independente do Momento; Priorize Segurança " 
8- " Para Sua Proteção, EPI é a Solução " 
9- " Sempre Atentos Devemos Ficar, para Acidentes Evitar "  
10- " EPI é Obrigação Usar, para Acidentes Não Causar "     
11- " Uso de EPI'S Garantia de Futuro Seguro "     
12- " EPI's, Uso Consciente de Quem Respeita a Vida "    
13- " Quando Não Utilizar os EPI's, Joga Fora Sua Vida "    
14- " Profissional Prudente e Sábio, Não Deixa os EPI's de Lado "   
15- " Uma Empresa com Acidente Zero só Depende de Você "   
16- " Segurança no Trabalho é Atitude e Responsabilidade "    
17- " Seja Responsável e faça da Segurança um Hábito Saudável "    
18- " O Trabalho com Qualidade é Conquistado Agindo com Responsabilidade 
19- " A pressa não Encurta o Tempo, Encurta a Vida "    
20- " Comece com Segurança para Terminar Bem o Dia "    
21- " Não Destrua em um Segundo, o que Demorou Anos pra Conseguir"  
22- " Não Espere o Acidente Acontecer "      
23- " Segurança no Trabalho é Atitude é Responsabilidade "    
24- " Funcionário Inteligente Previne Acidentes " 
25- " Não Lamente o Acidente que já Aconteceu Comemore o Acidente que Voce foi 
Capaz de Evitar "  
26- " O Futuro só Chegara no Presente a Segurança voce Adotar "  
27- " Quem Usar EPI's com Segurança Não Perde a Esperança " 
28- " Quem Usar EPI's Corretamente Nunca Sofre Com Acidente " 
29- " Seu Funcionário de Confiança é Aquele que Trabalha com EPI's de Segurança " 
30- " Segurança EPI's Hoje e Sempre Sua Família Agradece por Ser Inteligente e Pru-
dente "  
31- " Faça seu Dia Feliz, use EPI's e a Segurança para um Novo Dia "  
32- " Use EPI's e Evite não Deixe de Usar, Fazendo Assim a Segurança é Certa "  
33- " Antes de Começar a Trabalhar use EPI's eles Caminharão com Voce em Seguran-
ça " 
34- " EPI's são Sinonimo de Proteção e Segurança Seja Otimista Use-os " 
35- " EPI's e Segurança, Garantindo Saúde e Proteção ao Funcionário "  
36- " A Segurança e a Prevençao de Acidentes, Visando Qualidade de Vida Para os 
Funcionários " 
37- " Empresa que se Preocupa com o Funcionário Investe em Segurança e Proteção "  
38- " A Segurança Aliado com os EPI's, Fazem a Combinação Perfeita para Evitar 
Acidentes "  
39- " Seja Inteligente use EPI's de Segurança Diariamente " 
40- " Segurança que Eu Quero e Usar os EPI's "  
41- " Salário Seguro é Usar os EPI's de Segurança "  
42- " Segurança do Trabalho é Usar os EPI's Corretamente "  

43- " O Trabalho com Segurança Gera mais Segurança no Trabalho, pois isso é Impor-
tante usar os EPI's no Trabalho para Nossa Segurança " 
44- " Todo Trabalho deve ser Planejado e Excutado com Segurança " 
45- "Usar Equipamento de Segurança no Trabalho e Essencial para Nossa Segurança " 
46- " Vamos Sempre Garantir Nosso Direito de Segurança em Nosoo Trabalho "  
47- " EPI's São Parça Da Segurança " 
48- " Sem EPI's Não Existe Segurança " 
49- " EPI's e Segurança Andam Lado a Lado " 
50-"Nunca é Demais Lembrar, Tenha um Comportamento Seguro para Acidente Evitar " 
51- " Um Trabalho bem Executdo tem como Segurança bom Resultado " 
52- " Quando tiver dúvidas sobre a Prevenção, tem Sempre a Razão " 
53- " Segurança no Trabalho não basta apenas Conhecer, é Preciso Viver " 
54- " Use Sempre os EPI's e Trabalho com Segurança a Combinação Perfeita Porque 
todo Cuidado e Pouco Quando o que Esta em Jogo e a Sua Vida " 
55- " Orientar os Nossos Colegas de Trabalho para Usarem os EPI's " 
56- " Evitar Brincadeira Durante a Jornada de Trabalho "  
57- " Evitar Passar em Lugares que não Tenham Proteção, para não Acontecer Aciden-
te " 
58- " Trabalhar com Segurança faz Parte da Nossa Vida "  
59- " EPI e Segurança Sempre Salvando Vidas "  
60- " EPI e Segurança, Amigos Eternos "  
61- " EPI e Segurança Dupla Inseparável " 
62- " Antes de Executar Qualquer Trabalho Lembre-se que Uma Dupla Não Pode Fal-
tar : " EPI's e Segurança " Imprescindível para a Saúde do Trabalho " 
63- " Respeite a Vida Trabalhe com Segurança "  
64- " Viva com Segurança, Trabalhe com Confiança " 
65- " Você Usando EPI's, Você Esta Fazendo a Sua Segurança "  
66- " Usando os EPI's Você esta Mantendo Sua Segurança "  
67- " Priorize a Vida, e Pratique a Segurança "  
68- " Não Basta Falar; é Preciso Praticar com Segurança " 
69- " Segurança, não se Nasce com Ela, se Adquire Através dos Atos Seguros "   
70- " Seja Prudente, Sua Família não Quer Você Ausente "  
71- " Seja Feliz ao Acordar e ao se Deitar, )Pratique Segurança todos os Dias " 
72- " Siga a Reta da Segurança para não Entrar na Curva do Acidente "  
73- " Comportamento Seguro a Sua Melhor Segurança no Trabalho! Pense Nisso " 
74- " Onde Há Educação, Saúde, Trabalho e Segurança para Todos, Há Ordem e Pro-
gresso "  
75- " Pare, Pense e Pratique a Segurança no Trabalho " 
76- " EPI no Armário não Protege o Operário " 
77- " Porque se Arriscar ? Segurança em Primeiro Lugar "  
78- " Importante Usar EPI's para Segurança da Vida " 
79- " Não Deixe de Usar EPI's Fazendo Isso não Faltará a Segurança para Você "  
80- " EPI's Vamos Executar o Nosso Trabalho com Segurança " 
81- " Usar EPI's e Proteger a Sua Segurança a Si Mesmo "  
 
 
 

Entre os dias 25 e 29 de junho de 2018 realizamos a SIPAT/2018 (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Traba-
lho). A Cooperfértil inovou e lançou um desafio a todos os seus colaboradores visando valorizar esse tema que é de ex-
trema importância para todos (empresa e colaboradores).  O tema escolhido foi: A Favor da qualidade de vida, que 
deveria ser abordado em frases com no máximo 10 palavras. As Frases foram avaliadas por uma comissão julgadora. 
Confira os ganhadores.  

A Administração da Cooperfértil agradece a todos os colaboradores pela participação 

Informativo Cooperfértil - Julho 2018 

Bartolomeu José da Silva  

"EPI's e Segurança, Garantindo Saúde 

e Proteção ao Funcionário"  

Cicero Domingos da Silva  

"Seja Inteligente use EPI's de Segurança 

Diariamente" 

Celina Alonso Garrido  

"Respeite Sua Vida, Trabalhe com 

Segurança Usando EPI's" 



Palestras 

Dia 25/06  - Teatro Coloque a Vida em Primeiro 
Lugar - SESCOOP  

Dois palhaços, LELÉ e DACUCA, invadem o local 
das apresentações e tentam se passar por palestran-
tes, mas só arrumam confusão. Utilizando uma lingua-
gem lúdica, humorada e muita interatividade com a pla-
teia eles ressaltaram a importância de observar os com-
portamentos e posturas inseguras. Incentivar o relato 
de todo e qualquer acidente e incidente e motivar a 
busca pelo cumprimento da meta de : ACIDENTE ZE-
RO.  

Dia 26/06 - Conscientização e Utilização dos EPI’s - 
ROSEG  

Uma básica apresentação em power point que abordou, 
importância e conscientização do uso correto dos EPI's. Os 
EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) são fundamen-
tais para proteger a saúde e integridade física do trabalha-
dor, porém, mesmo com toda proteção oferecida muitas ve-
zes o trabalhador não quer usá-los dentro do ambiente orga-
nizacional.  

Na semana de 25 a 29 de junho realizamos a 28ª Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho “SIPAT”.  
Foram apresentadas varias palestras com o tema central: “A Favor da qualidade de vida”. As palestras foram mi-

nistradas no refeitório no período da manhã com profissionais da área Médica e Segurança do Trabalho. 
Os colaboradores foram bastante receptivos e mostraram muito interesse durante as palestras.  
Agradecemos a participação de todos os colaboradores, palestrantes e da equipe que organizou o evento, e espe-

ramos que cada colaborador seja um multiplicador deste tema entre colegas, amigos e familiares, e lembre-se: 

     “Priorize a Vida, Pratique Segurança“. 

Informativo Cooperfértil 

Dia 28/06  - Obesidade – UNIMED – Dra. Adriana Celeste Gebrin  

Obesidade é uma condição médica em que se verifica acumulação excessiva 
de tecido adiposo ao ponto de poder ter impacto negativo na saúde. Uma pes-
soa é considerada obesa quando o seu índice de massa corporal (IMC) é supe-
rior a 30 kg/m2, e com excesso de peso quando o seu IMC é superior a 25–
30 kg/m2.O IMC é calculado dividindo o peso da pessoa pelo quadrado da sua altura. A obesida-

de aumenta a probabilidade de ocorrência de várias doenças, em particular de doenças cardiovasculares, diabetes do 
tipo 2, apneia do sono obstrutiva, alguns tipos de cancro, osteoartrite, e depressão. 

Dia 29/06 - Depressão – UNIMED – Dra. Adriana Celeste Gelbrin 

Depressão é um termo utilizado na psiquiatria para designar um transtorno de humor, uma síndrome em que a prin-
cipal queixa apresentada pelos pacientes é o humor depressivo e às vezes irritável, durante a maior parte do dia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


