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A família Cooperfértil está há 82     

dias sem acidentes de trabalho. 

Vamos bater nosso recorde anterior 

que é de 947 dias. 

Proclamação da república 

No dia 15 de novembro comemoramos a instalação da República no 

Brasil, uma forma de governo na qual o povo exerce a sua soberania 

por meio da escolha do chefe da nação. Este foi um capítulo muito im-

portante na história do Brasil, já que hoje vivemos em um regime de-

mocrático. Em 15 de novembro de 1889, o marechal Deodoro da Fonseca declarou o 

fim do período imperial. 
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Confraternização 2016 

Santos de Devoção 

01/11 - Dia de todos os Santos 
03/11 - Santo Huberto - Caçadores 
04/11 - São Carlos Borromeu - Catequistas  
05/11 - São Martinho de Porres - Sindicalistas 
06/11 - São Leonardo de Noblac - Prisioneiros  
08/11 - São Godofredo - Sapateiros 
11/11 - São Martinho - Comissários  
13/11 - Santo Estanislau Kostka - Jovens 
15/11 - Santo Alberto Magno - Cientistas 
20/11 - Santo Edmundo - Inglaterra 
22/11 - Santa Cecília - Músicos 
23/11 - São João de Capistrano - Juízes 
25/11 - Sta. Catarina de Alexandria - Bibliotecários  
26/11 - São Tiago Alberione - Internet 
30/11 - Santo André - Peixeiros 

Frases Interessantes 

“O importante não é vencer todos os dias,      

mas lutar sempre.” 
(Waldemar Valle Martins) 

“Pequenas oportunidades são muitas vezes o 

começo de grandes empreendimentos.” 
(Demóstenes ) 

“Pequenas coisas só afetam as                         

mentes pequenas.” 
(Benjamin Disraeli) 

“O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa 

sempre tudo o que diz.” 
(Aristóteles) 

“Entre as pequenas coisas que não fazemos e as 

grandes que não podemos fazer, o perigo está 

em não tentarmos nenhuma.” 
(Confúcio) 

“A nossa vida é aquilo que os nossos             

pensamentos fizerem dela.” 
(Marco Aurélio) 

I n f o r m a t i v o  C o o p e r f é r t i l

Curiosidades Feriado 

A confraternização de final de ano já está confirmada, será no dia 11 de Dezembro, 

venha se divertir e festejar em um dia de muita alegria. Estaremos todos juntos para 

celebrar nossas conquistas e nos divertir com os amigos. Teremos sorteio de brindes, 

muita música e Buffet no local. Esperamos que seja uma grande festa! Contamos 

com a sua presença!!! Não percam!!! 
Detalhes sobre o evento serão divulgados no informativo de   

Dezembro e nos quadros de avisos. 

Dia da bandeira 

02/11 - Finados: é o dia da celebração da 

vida eterna das pessoas queridas que já 

faleceram. 
15/11 - Proclamação da República: foi um 

levante político-militar que instaurou a for-

ma republicana federativa presidencialis-

ta de governo no Brasil. 
20/11 - Consciência Negra: é uma data para 

se lembrar da resistência do afro descen-

dente à discriminação e sua influência na 

cultura do país. 

Eliminatórias copa do mundo 2018 na Rússia 

O Dia da Bandeira é comemorado todos os anos em 19 de no-

vembro. Foi essa a data, em 1889, que aconteceu a institui-

ção da bandeira republicana nacional como bandeira oficial do 

Brasil. No dia 19 de novembro de 1889 o Brasil trocou a antiga 

bandeira imperial pela bandeira da República. A nova bandeira 

foi adotada pelo decreto nº 4 no dia 19 de novembro de 1889. O desenho da ban-

deira brasileira é de Décio Vilares. No dia 11 de maio de 1992 a bandeira brasi-

leira passou a ter 27 estrelas, no lugar de 22. 

Dia de finados 

Proclamação da república 

No dia 15 de novembro comemoramos a instalação da República no Brasil, uma 

forma de governo na qual o povo exerce a sua soberania por meio da escolha do 

chefe da nação. Este foi um capítulo muito importante na história 

do Brasil, já que hoje vivemos em um regime democrático. Em 15 

de novembro de 1889, o marechal Deodoro da Fonseca declarou o 

fim do período imperial. Naquele mesmo dia se formou um governo 

provisório. Assim, o marechal se tornou o primeiro presidente da 

história do Brasil. Ciente de que não conseguiria de forma alguma 

reverter tal situação, D. Pedro II apenas aceitou a vontade do povo 

e retornou para Portugal. 

Manuel Deodoro da Fonseca – Proclamador da República e 1º Presidente do Brasil 

Finados, ou dia de Finados é o dia criado pa-

ra honrar e lembrar as pessoas que já faleceram. 

Esta homenagem é feita no dia 2 de Novembro. A 

palavra finado é um adjetivo que qualifica algo ou 

alguém que finou, que chegou ao fim, que está 

morto. Por esse motivo, o Dia de Finados também 

é conhecido como Dia dos Mortos. Nesse dia as pessoas vão aos cemitérios levar 

flores, acender velas e rezar pelos entes queridos que já morreram. No Brasil, o 

dia de Finados é feriado nacional. 

Faltando 8 rodadas para    

sabermos quem serão os 4 

classificados para a Copa do 

Mundo em 2018 na Rússia, o 

Brasil lidera com 21 pontos. 

Mas não tem nada garantido,         

o Brasil vai ter que suar muito 

a camisa para ser a única se-

leção a participar de todas as 

edições desta competição. 

Vale muito a sua torcida !!!!!     
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I n f o r m a t i v o  C o o p e r f é r t i l 

 Agricultura de precisão e o uso de tecnologias no campo já é uma realidade e tem sido motivo de investi-

mento por parte de produtores rurais que entendem esse universo importante para manter a competitividade. 

Para se ter ideia, recursos da chamada Agricultura 4.0 (em referência a Industria 4.0, baseada na produção 

digital), permitem vantagens como criar valor agregado ao produto, reduzir custos operacionais e agilizar a 

produção. Diversas empresas estão trabalhando para conectar o campo com a internet, afirma o especialista 

em soluções integradas da John Deere Brasil, Mauricio Menezes. “ Com isso, o cliente fica no negócio dele, 

que é produzir, e gente de confiança dele toca a gestão da fazenda”. O desafio, porem, está na conectividade. Um dos nossos gar-

galos, de acordo com Menezes. Este será o grande desafio, integrar o campo com a tecnóloga digital.  

Dia 01 - Roberto Alves 

O agronegócio vai forçar o desenvolvimento da Agricultura 4.0 

Dia 06 - Nelson Carvalho  

O Dia da Consciência Negra é uma data celebrada no Brasil no dia 20 de Novembro. Este dia está incluído na 

semana da Consciência Negra e tem como objetivo uma reflexão sobre a introdução dos negros na sociedade 

brasileira. O dia 20 de Novembro foi escolhido como uma homenagem a Zumbi dos Palmares, data na qual 

morreu, lutando pela liberdade do seu povo no Brasil, em 1695. Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, foi 

um personagem que dedicou a sua vida lutando contra a escravatura no período do Brasil Colonial, onde os 

escravos começaram a ser introduzidos por volta de 1594. Um quilombo é uma região que tinha como função lutar contra as doutri-

nas escravistas e também de conservar elementos da cultura africana no Brasil. 
Em 2003, no dia 9 de Janeiro, a lei 10.639 incluiu o Dia Nacional da Consciência Negra no calendário escolar. A mesma lei torna 

obrigatória o ensino sobre diversas áreas da História e cultura Afro-Brasileira. São abordados temas como a luta dos negros no Bra-

sil, cultura negra brasileira, o negro na sociedade nacional, inserção do negro no mercado de trabalho, discriminação, identificação 

de etnias etc. 

Consciência Negra  

Dia 09 - Amarildo Cassimiro  Dia 13 - Matheus Camilo 

Dia 18 - Luis Carlos Dia 20 - Willian Leonidio  Dia 27 - Gustavo Lazarim  

Senna ganha museu a céu aberto em São Paulo 

O tricampeonato mundial de Ayrton Sen-

na completa 25 anos no próximo dia 20. Para 

comemorar a data, será lançada a "Ayrton 

Senna Parade" o primeiro museu a céu aberto 

sobre a trajetória do piloto. 
Serão 11 esculturas inéditas, assinadas por Rafael Sanches e fei-

tas em aço. A organização fica por conta da BB Editora e do Insti-

tuto Ayrton Senna. 
As obras estarão de 20 de outubro a 15 de novembro em 11 pon-

tos distintos de São Paulo e cidades próximas. Em seguida, a cole-

ção ficará exposta no Autódromo de Interlagos, onde permanecerá 

por tempo indeterminado. 

Chegou a hora de decidir o que fazer com o 13º salário, um 

dinheiro muito bem-vindo numa época tão cheia de despe-

sas... A vontade que se tem é de gastar tudo em um monte de 

presentes e pequenos luxos, não é mesmo? Mas esta não é a 

opção mais sábia. Veja, a seguir, algumas dicas para usar 

bem o seu 13º salário. 

Pague as dívidas 
Mesmo que não seja possível quitar todas elas, escolha pri-

meiro as mais caras, como as do cheque especial, de finan-

ceiras e dos créditos rotativos 

de cartões de loja e de crédito. 

Lembre-se das despesas de janeiro 
Se não tiver dívidas para pagar, ou se sobrou algum dinheiro, "Janeiro é o mês dos Impostos: IPTU e 

IPVA, de escola (material escolar e uniformes) e do ihhh, não tenho mais dinheiro..."  
Adiante prestações 
Ainda assim sobrou dinheiro? Então veja se não tem nenhuma prestação pela qual está pagando juros. Se tiver, uma boa providên-

cia será adiantar o pagamento destas parcelas. 
Faça um pé-de-meia 
E se, para você, o céu estiver de Brigadeiro - nenhuma dívida e dinheiro sobrando -, não será a hora de começar um pé-de-meia?  
"Mesmo que seja pouco, é importante que a pessoa guarde uma parte do seu salário, para que não comprometa seu patrimônio em 

um momento de necessidade." 
Mas não deixe de reservar também um pouco do seu 13º salário para as alegrias da vida. Afinal, com as contas em ordem, dá para 
comemorar muito mais, não é mesmo? 

Dicas para usar bem o 13º salário 
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Hora do Café! 

Momento Saúde 

Cardápio de Novembro 

Novembro Azul Outubro Rosa 

Depois de o mês de outubro ser marcado pela 

campanha de mobilização para prevenção do 

câncer de mama, conhecida como Outubro Rosa, 

agora é a vez dos homens. O mês de novembro é 

internacionalmente dedicado às ações relaciona-

das ao câncer de próstata e à saúde do homem. 
O câncer de próstata é o sexto tipo mais comum no mundo e o de 

maior incidência nos homens. As taxas da manifestação da doença 

são cerca de seis vezes maiores nos países desenvolvidos. 
Cerca de três quartos dos casos no mundo ocorrem em homens 

com mais de 65 anos. Quando diagnosticado e tratado no início, 

tem os riscos de mortalidade reduzidos. No Brasil, é a quarta causa 

de morte por câncer e corresponde a 6% do total de óbitos por este 

grupo. 
Faça o exame e previna-se! 

O câncer de mama é um dos tipos de câncer mais 

comum em mulheres do mundo todo, respondendo 

por 25% dos novos casos de câncer a cada ano. 
Por isso, é muito importante que as mulheres co-

nheçam os sintomas da doenças. 
Quanto mais cedo se tem o diagnóstico, melhores as chances de 

sucesso no tratamento. 
Consulte sempre seu médico, em especial se apresentar uns dos 

sintomas abaixo: 

• Nódulo endurecido nas mamas ou axilas; 
• Dor na mama ou mamilo; 
• Abaulamento de uma parte da mama; 
• Inversão do mamilo; 
• Inchaço, vermelhidão ou retração na pele; 
• Secreção incomum pelos mamilos. 

A visita 

Dois motoristas de táxi se encontraram. 
- Ei, que Idea idiota é essa de pintar seu carro de um lado vermelho 

e do outro lado verde? 
- Idiota nada, precisa ver como as testemunhas se contradizem 

quando fujo de algum acidente.   

O bêbado e a bicicleta 

Um bêbado saiu da igreja e o padre falou: 
- Vai com Deus meu filho e que São Pedro, Santa Luzia, San-

to Antônio e Nossa Senhora te acompanhe. 
O bêbado saiu e pegou sua bicicleta, logo mais adiante caiu e 

disse: 
- Eu sabia que tanta gente na bicicleta não ia 

dar certo. 

Taxista 

A Conversa dos Malucos 

O caipira vai visitar o compadre. Como a porta está aberta, ele 

vai entrando e encontra o compadre no quarto, assistindo à 

televisão. 
- E aí, cumpadi, firme? 
- Não, futebor.  

Dois loucos conversando:  
- Imagina o seguinte: você está perdido numa floresta com um jaca-

ré morto de fome que vai te comer e você só tem uma pinça, uma 

caixa de fósforos vazia e um binóculo, o que você faz?  
- Não sei, responde o outro maluco. 
- Pega o binóculo vira ele ao contrário e aponta pro jacaré, aí ele vai 

ficar pequeno, depois pega ele com a pinça e bota ele dentro da 

caixa de fósforos.  


