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A família Cooperfértil está há 629 

dias sem acidentes de trabalho. 

Vamos bater nosso recorde anterior 

que é de 947 dias. 

 

- Campanha Acidente Zero 

- Treinamento de Primeiros Socorros  

- AgroTech Conference discute tecnologia no agro 

- Dia dos jogos do Brasil na Copa do Mundo 2018 Rús-

sia 
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• Cardápio do Mês  

- Informativo Online 

- Frases Interessantes 

- Expressões baseadas em animais 

- Fique por dentro 

- Veja como será o futuro do trabalho segundo a 

• Hora do Café • Momento Saúde 

- Criação de porcos usa alta tecnologia para ga-

rantir leitões de qualidade 

- Campanha do Agasalho 2018 

- Como funciona o cartão de crédito digital no 

Brasil 

- 05 de Junho — Dia Mundial do Meio Ambi-

ente 

- Aniversariantes do Mês 
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Copa da Rússia 2018 
    A Copa do Mundo FIFA de 2018  será realizada na Rússia entre os dias 

14 de junho e 15 de julho. A competição contará com a participação de 32 

seleções nacionais. Ao todo, serão realizadas 64 partidas. Será a 21ª edi-

ção deste que é o mais importante campeonato internacional de futebol do 

mundo. A cerimônia de abertura e o primeiro jogo, assim como a final, 

ocorrerão no Estádio Olímpico Luzhniki em Moscou.  O Bra-

sil foi a primeira seleção a se classificar para a Copa do 

Mundo de 2018, excluindo a Rússia, que, por ser sede, já 

havia garantido a sua vaga. Simule a posição dos países 

nos oito grupos da Copa do Mundo aproximando o leitor de 

QR-CODE  do seu celular na imagem ao lado. 



 2  

Frases Interessantes 

O ser capaz mora perto da necessidade.  

(Pitágoras) 

A dúvida é o princípio da sabedoria.  

(Aristóteles) 

 A vida é maravilhosa se não se tem medo 

dela.  

(Charles Chaplin) 

Todos desejam viver muito tempo, mas nin-

guém quer ser velho.  

(Jonathan Swift) 

Acredita que vale a pena viver, e a tua con-

vicção ajudará a criar esse fato.  

(William James) 

Curiosidades Informativo Online  
    Use o aplicativo QR 

Code para escanear a 

imagem abaixo e ser 

direcionado ao nosso 

site para encontrar 

todos os informativos 

mensais.  

Veja como será o futuro do trabalho segundo a Microsoft 
    O futuro do trabalho é um dos assuntos abordados pela Mi-

crosoft na conferência Build, que acontece em Seattle, nos Esta-

dos Unidos. Se depender dos esforços da companhia, uma sala 

de reunião no futuro será assim: totalmente tecnológica.  A Mi-

crosoft imagina uma realidade em que as conversas sejam 

transcritas automaticamente e atribuídas corretamente a cada 

pessoa. Os comandos de voz darão acesso a informações disponíveis em qualquer 

lugar através da nuvem. E as assistentes virtuais serão encarregadas de organizar 

tudo o que for falado na reunião. Ninguém vai precisar anotar nada! Os óculos de 

realidade aumentada são um capítulo à parte. O HoloLens mostra como será possí-

vel criar cenários, mapas e projeções 3D para ilustrar explicações - uma ajuda mais 

do que bem-vinda para quem trabalha com assuntos de difícil compreensão. Parece 

empolgante, não é mesmo? Um futuro ainda distante, é verdade, mas perfeitamente 

possível.  

 Expressão “agora é que a porca 

torce o rabo”?  

De acordo com o professor 
Ari Riboldi, no seu livro "O 
Bode Expiatório", a frase pro-
vavelmente vem de um antigo 
modo de apartar porcos no 
chiqueiro, cena comum em 
nosso meio urbano ou rural. A 
maneira mais prática de domi-
nar o animal era pegá-lo pela 
cauda.  Ele reagia, torcendo o 
traseiro de um lado para o ou-
tro. Se o homem resistisse e 
não largasse a cauda, após 
várias voltas, o porco acabava 
indo para o lugar desejado. 
Cabe lembrar que chiqueiro é 
o lugar de guardar os chicos, 
nome que os portugueses da-
vam aos porcos.  

Criação de porcos usa alta tecnologia para garantir leitões de qualida-
 Na região de Concórdia, oeste de Santa Catarina, existem muitos 

frigoríficos e granjas onde se criam suínos. Santa Catarina é o prin-

cipal produtor brasileiro e é na região que fica também a primeira 

central de sêmen do país, criada há mais de 40 anos. A tecnologia 

e a genética buscam qualidade e sanidade para os leitões que ain-

da vão nascer. Porco nessa região é sinônimo de higiene e de limpeza. Toda a equi-

pe do Globo Rural, para poder chegar perto de grandes machos reprodutores,  tive-

ram que tomar um banho com sabonete bactericida e depois colocar uma roupa 

apropriada. Hoje cerca de 85% da produção de suínos de Santa Catarina é feita 

através da inseminação artificial. Isso garante maior controle na criação de um reba-

nho mais saudável.  

Fonte: http://g1.globo.com 

Campanha do Agasalho 2018 

    A Campanha do Agasalho é uma iniciativa do Fundo Social 

de Solidariedade do Estado de São Paulo - FUSSESP, tendo 

como parceiros todas as Secretarias de Estado, empresários e 

a sociedade civil. 

    O FUSSESP, com o apoio dos diversos segmentos da socie-

dade, planeja estratégias, estabelece locais de arrecadação e coordena ações para 

ajudar milhares de famílias carentes a enfrentar o inverno com mais segurança, dig-

nidade e calor humano. As doações são encaminhadas às entidades assistenciais, 

hospitais, albergues da Capital e de todos os Municípios do Estado de São Paulo. 

Para outras informações acesse: http://www.campanhadoagasalho.sp.gov.br 

 

Fonte: http://www.campanhadoagasalho.sp.gov.br 

Como funciona o cartão de crédito digital no Brasil 

    Os cartões de crédito digitais são a nova febre entre usuários de 

smartphone. Sem anuidade, eles atraem a público jovem, que faz 

tudo pelo celular e não quer pagar nenhuma tarifa só para ter um 

cartão. O jeito fácil de solicitar online, sem necessidade de ir a uma 

agência física ou enviar documentos em papel, é outro fator decisi-

vo para a crescente adesão ao serviço. Quando se trata de cartão de crédito digital, 

o erro mais comum é confundi-lo com cartão de crédito virtual. Embora tenham no-

mes praticamente iguais, os serviços são diferentes. A diferença do cartão digital 

para o tradicional está principalmente na forma de solicitar, que é toda online. Além 

disso, a já mencionada ausência de taxas de manutenção é uma característica co-

mum a todos os serviços. Mas a aparência e forma de utilização é a mesma do ve-

lho cartão com anuidade, pedido na agência bancária.  

Fonte: https://www.techtudo.com.br 
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04/06 

Moises Baeta da 

Campanha Acidente Zero 
    No último dia 08 de Maio, foi realizado no refeitório com a presença dos funcionários, o oitavo sor-

teio da campanha de Acidente Zero referente ao mês de abril 2018. A sortuda que levou para casa o 

prêmio em dinheiro de R$ 477,00 foi a REGIANE DE BRITES ARAUJO.  

    Ela 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 a Regiane e a todos vocês por mais esta grande conquista. 

11/06 

Sebastião dos 
Santos Baeta  

21/06 

Paulo Afonso da 

24/06 

Diego Fernandes 

27/06 

 Edemilson Aníbal 

28/06 

 Sergio Henrique 

05 de Junho — Dia Mundial do Meio Ambiente 

    Em 1972, em Estocolmo, a (ONU) instituiu o Dia Mundial do Meio Ambiente, que passou a ser comemora-

do todo dia 05 de junho. Esta data, tem como objetivo chamar a atenção de todas as esferas da população 

para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais. Atualmente existe 

uma grande preocupação em torno do meio ambiente e dos impactos negativos da ação do homem sobre 

ele. A destruição constante de habitat e a poluição de grandes áreas são alguns dos pontos que exercem 

maior influência na sobrevivência das espécies. “A proteção e o melhoramento do meio ambiente humano é 

uma questão fundamental que afeta o bem-estar dos povos e o desenvolvimento econômico do mundo inteiro, um desejo urgente 

dos povos de todo o mundo e um dever de todos os governos.” (Declaração de Estocolmo sobre o ambiente humano - 1972). 

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

AgroTech Conference discute tecnologia no agro 
    Cada vez mais, vem crescendo a importância e o número das 

jovens empresas de tecnologia (as startups) voltadas para o agro-

negócio. Maior agregador desse tipo de empresa, a StartSe reúne 

grandes players e startups do agronegócio, no dia 5 de junho, 

para o maior evento realizado no país sobre as tecnologias e so-

luções criadas para o desenvolvimento do setor.  A ideia é discutir 

como a tecnologia e a implantação de novos processos de inova-

ção irão impactar o segmento e transformar os modelos de negó-

cios. O agronegócio tem sido o grande motor da economia brasi-

leira nos últimos anos. Para manter o ritmo de crescimento, é 

preciso entender o avanço tecnológico como algo positivo e in-

vestir no desenvolvimento de novas agrotechs, afirma Pedro En-

glet, CEO da StartSe.  

Fonte: http://www.canalrural.com.br 

Dia dos jogos do Brasil na Copa do Mundo 2018 

    A seleção brasileira de futebol fará sua estreia no mundial de 

Futebol da Rússia no dia 17/06/2018, domingo às 15h. O se-

gundo jogo será na sexta feira 22/06/2018 às 09:00h, neste dia, 

o início dos trabalhos na Cooperfertil será às 12h, (não será 

servido almoço neste dia). O terceiro jogo do Brasil na Copa da 

Rússia, será no 

dia 27/06/2018 

às 15:00h, nes-

te dia a empre-

sa dispensara 

os funcionários 

às 14:00h.     

Treinamento de Primeiros Socorros  

    A Cooperfertil promoveu no último dia 21/05/2018, em suas dependências, o treinamento de Primeiros Socorros para os colabora-

dores das áreas de produção e administrativa. O objetivo é capacitar e habilitar esses 

profissionais para que, em caso de necessidade, estejam preparados para dar o pri-

meiro atendimento para posterior encaminhamento aos profissionais da área da saú-

de. Neste curso foram explicados os procedimentos básicos em caso de acidentes 

com lesões, sangramentos, picadas de escorpiões / cobras / aranhas, queimaduras e 

mal súbito, diversas situações que podem acontecer em qualquer lugar, casa, trabalho 

na rua e principalmente informações do que não deve ser feito nestas situações. Estar preparado para uma situ-

ação dessas pode fazer a diferença entre um susto ou algo mais grave.      

30/06 

 Genildo Lins San-
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Hora do Café! 

Momento Saúde 

Cardápio do Mês 

 

Delegacia 

Na Delegacia 

- Seu delegado meu mari-

do saiu de casa ontem a 

noite, disse que ia comprar 

arroz e até agora não vol-

tou. 

O que eu faço doutor ? 

Sei lá, faz macarrão 
 
 

Doido no Hospício 

O doido estava no hospício, escre-

vendo uma carta, quando o médico 

chegou, viu e pensou: 
"Poxa, esse cara deve estar bom. 

Está até escrevendo carta". Aí ele 

chegou pro doido e perguntou: 
- Pra quem é essa carta? 
- Ah é pra mim mesmo, doutor, eu 

nunca recebo cartas de ninguém. 
- E o que esta escrito nela? 
- Como é que eu vou saber, ainda 

não recebi!!! 
 

Vivo nos Destroços 

O cara pergunta ao amigo: 
- Você sabia que encontra-

ram um vivo nos destroços 

do avião da Air France? 
O amigo responde: 
- Sério? 
- Sim, e ele tinha 10 reais 

de crédito! 
 
 
 

Susto no hospital 
O menino de 10 anos acorda 

chorando depois da cirurgia, a 

mãe tinha ido no banheiro então 

ele chama a enfermeira. 
__ Enfermeira, quero ir pra mi-

nha casa, quero a minha mãe... 
__ Que história e essa de quero 

minha mãe? Você já é um ho-

mem! 
O menino fica indignado, pensa 

um pouquinho e pergunta assus-

tadíssimo: 
__ Meu Deus enfermeira... Quan-

to tempo eu passei dormindo??? 
 
 

5 Cuidados que você deve ter com a saúde no inverno 
NÃO DESCUIDE DA SUA ALIMEN-

TAÇÃO: Não é porque os termôme-

tros marcam abaixo dos 18 graus 

que você deve entrar embaixo do 

cobertor e devorar uma caixa de 

chocolates inteira sozinho. O ideal é 

consumir muitos alimentos que pos-

suem Vitamina C, como laranjas e 

brócolis.  

NÃO SE ESQUEÇA DE RENOVAR 

O AR DOS AMBIENTES DE CASA: 
Geralmente, no inverno fechamos 

todas as janelas por causa do frio, 

não é mesmo? Saiba que, apesar 

desse nosso costume, é muito im-

portante abri-las para renovar o ar 

do espaço.       

FIQUE SEMPRE AGASALHADO: 
Dentro de casa ou no escritório, 

costuma estar uma temperatura 

agradável. Mas quando saímos, 

geralmente é um frio de bater os 

dentes! Contudo, as variações brus-

cas de temperatura de um espaço 

para o outro não são boas para a 

sua saúde. Por isso, na estação 

mais fria do ano, tenha sempre com 

você um bom agasalho.  

TOME VACINAS: Na época do in-

verno, gripes e resfriados são muito 

comuns. Por isso, de forma alguma 

podemos ignorá-los. 

A melhor forma de combatê-los é se 

vacinando contra a gripe.  

NÃO SE ESQUEÇA DO FILTRO 

SOLAR: Não é porque, no inverno, 

o sol não dá as caras todos os dias, 

que devemos nos esquecer do filtro 

solar. Até mesmo nos dias mais 

frios os raios solares nocivos conse-

guem ultrapassar as nuvens nubla-

das e queimar a nossa pele. Portan-

to, faça chuva ou faça sol não saia 

de casa sem antes aplicar um bom 

filtro solar com, no mínimo, FPS 30.  


