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A família Cooperfértil está há 417 

dias sem acidentes de trabalho. 

Vamos bater nosso recorde anterior 

que é de 947 dias. 

     

         Confraternização de Final de Ano 

   Reserve Esta Data - Dia 02/12/2017  - Sábado - Aqui na Cooperfertil 
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Cientistas criam cola cirúrgica capaz de fechar feridas em menos de 

um minuto 

Comemore sua Profissão 

Frases Interessantes 

O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas 
pensa sempre tudo o que diz.  

(Aristóteles) 

É fazendo que se aprende a fazer aquilo 
que se deve aprender a fazer.  

(Aristóteles) 

A persistência é o caminho do êxito. 
(Charles Chaplin)  

As pessoas não carecem de força, care-
cem de determinação.  

(Victor Hugo) 

Não espere por uma crise para descobrir 
o que é importante em sua vida.  

(Platão) 

Curiosidades 

    Os dias em que feridas graves exigiam que o paciente fosse costura-
do podem estar chegando ao fim. Pesquisadores da Universidade de 
Sydney, da Universidade Northeastern e da Faculdade de Medicina de 
Harvard desenvolveram uma cola cirúrgica capaz de fechar feridas des-

se tipo em menos de 60 segundos.  Segundo o artigo publicado pelos cientistas, a 
cola, que recebeu o nome de MeTro, é uma espécie de gel. Ela é feita com uma pro-
teína humana modificada para reagir a luz ultravioleta. Ela é aplicada a uma ferida e, 
em seguida, exposta a esse tipo de luz,. a luz agiliza a secagem da cola, o que, por 
sua vez, faz com que a ferida se feche.  

Fonte: https://olhardigital.com.br 

05 - Dia do Designer Gráfico  

07 - Dia do Radialista  

09 - Dia do Hoteleiro  

18 - Dia do Conselheiro Tutelar  

20 - Dia do Biomédico  

Feriados do Mês 
02 Finados: A celebração de Finados é 
bastante importante para algumas religiões, 
principalmente para a Igreja Católica, que 
considera esta data como um momento es-
pecial de homenagem a todos os entes que-
ridos que já morreram.  

15 Proclamação da Republica: A Procla-
mação da República do Brasil foi decretada 
em 15 de novembro de 1889, sendo este o 
momento em que o regime republicano foi 
instalado no país. 

20 Consciência Negra: O Dia da Consciên-
cia Negra é comemorado em todo território 
nacional. Esta data foi escolhida por ter sido 
o dia da morte do líder negro "Zumbi", que 
lutou contra a escravidão no Brasil.   

Apple Watch salva a vida de americano ao detectar embolia pulmonar 

    Apesar de a nova versão do gadget apresentar alguns contratem-
pos para os usuários, o Apple Watch continua sendo mais um produto 
da Maçã que deu certo e que deixa a empresa cada vez mais próxima 
do seu projeto de um ecossistema tecnológico de saúde para o consu-
midor. Prova disso é que um norte-americano de 28 anos acabou ten-
do a sua vida salva graças ao vestível. Graças ao longo histórico de informações 
capturadas pelo relógio e ao recente update para o watchOS 4 – que aprimora ainda 
mais a leitura e a análise cardíaca –, o rapaz foi notificado que seus batimentos es-
tavam mais altos do que o normal e pôde ir ao médico para confirmar suas suspei-
tas.  

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

Calendário PIS-Pasep 2017-2018 
    Começou a ser pago no dia 19/10 o abono salarial PIS do calendário 2017-2018, 
ano-base 2016, para os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em outubro. 
No caso do Pasep, que é pago para servidores públicos por meio da Banco do Bra-
sil, o pagamento começou para quem tem final da inscrição 3. O PIS é pago 

na Caixa Econômica. 
De acordo com o calen-
dário, quem nasceu nos 
meses de julho a de-
zembro receberá o PIS 
ainda no ano de 2017. 
Já os nascidos entre 
janeiro e junho recebe-
rão no primeiro trimes-
tre de 2018. Em qual-
quer situação, o recurso 
ficará à disposição do 

trabalhador até 29 de junho de 2018, prazo final para o recebimento.  

Fonte: https://g1.globo.com 

Kia volta a investir no Brasil e aportará R$ 165 milhões em 2018 

    O investimento previsto para 2018 contempla 25 novas concessionárias (R$ 50 
milhões); R$ 45 milhões para publicidade e marketing; R$ 30 milhões em softwares 
e equipamentos; R$ 5 milhões em estoques de peças originais para os lançamen-
tos de novos modelos e treinamento de colaboradores, além de R$ 35 milhões em 
um centro tecnológico. "Seguramos os investimentos nos últimos anos para conse-
guirmos sobreviver", destaca. O aporte deve resultar em 1,3 mil novos empregos 
diretos na importadora e na rede, totalizando 4 mil postos de trabalho. "Com as 
cotas do Inovar-Auto, não tínhamos nem carros para todos os concessionários", 

lembra Gandini. Retomada: O presidente da Kia avalia que o Brasil precisa manter 
as reformas prometidas pela atual equipe econômica para garantir a recuperação 
do País. 
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Cooperfértil Informa 

01/11 

Celia de Fatima 

Almeida  

Campanha Acidente Zero 2017 

    No último dia 06 de outubro, foi realizado no refeitório com a presença dos funcionários. O 
primeiro sorteio da nova fase da campanha de Acidente Zero referente ao mês de setembro 
2017. Após conseguirmos a marca de 365 dias (UM ANO) sem acidentes de trabalho em 
09/09/2017.  Neste reinício da campanha o sortudo que levou para casa o prêmio em dinhei-
ro de R$ 468,50 reais foi o Alessandro Santos Silva, 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 Alessandro e a todos vocês por mais esta grande conquista.  

Finados 02/11  

    Dia de Finados ou 
Dia dos Mortos é come-
morado anualmente em 
2 de novembro a data é 

celebrada pela Igreja Católica em mui-
tos países, homenageando os entes 
queridos que já morreram. Neste dia, o 
movimento nos cemitérios é intenso, 
pois muitas pessoas vão deixar flores 
ou fazer orações nos túmulos de fami-
liares ou amigos.  

Confraternização de final de ano  

     A confraternização de final de ano já está confirmada, será no dia 02 de Dezem-

bro. 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 Brin-
des, Brinquedos para as Crianças, muita Música e um super Buffet com Costela de 
Chão no local. Será uma grande festa! Contamos com a sua presença!!! Não percam!!! 

E será aqui na COOPERFERTIL  

Máquinas flexíveis para o tamanho da produção, fa-

    Segundo dados do MAPA (Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to)  pequenas propriedades representam quase 
4,4 milhões de famílias agricultoras ou 84% 

dos estabelecimentos rurais brasileiros. Dessa forma, a adoção 
de recursos tecnológicos certamente tem representado um 
avanço significativo para a agricultura familiar, que precisa de 
máquinas e implementos que se destinem às suas necessida-
des específicas.Assim a Industria tem desenvolvido máquinas 
flexíveis e de fácil condução para facilitar o trabalho desses 
pequenos produtores. 

Proclamação da República 15/11  

    A Proclamação da 
República Brasilei-
ra aconteceu no dia 15 
de novembro de 1889. 

Resultado de um levante político-militar 
que deu início à República Federativa 
Presidencialista. Fica marcada a figura 
de Marechal Deodoro da Fonse-
ca como responsável pela efetiva pro-
clamação e como primeiro Presidente 
da República brasileira em um governo 
provisório (1889-1891). 

Consciência Negra 20/11  

    O Dia da Consciência Negra é 
comemorado em todo território 
nacional. Esta data foi escolhida 
por ter sido o dia da morte do 

líder negro "Zumbi", que lutou contra a escravi-
dão no Brasil. A celebração relembra a impor-
tância de refletir sobre a posição dos negros na 
sociedade. Afinal, as gerações que sucederam  
a a época de escravidão sofreram diversos ní-
veis de preconceito. A data foi estabelecida pelo 
projeto Lei n.º 10.639, no dia 9 de janeiro de 
2003.  

01/11 

Roberto Alves 

Cardoso  

06/11 

Nelson Carvalho 

dos Santos  

09/11 

Amarildo Cassi-

miro da Silva  

18/11 

Luis Carlos 

Gadioli  

20/11 

Willian Leonidio 

de Almeida  

25/11 

Achilles Antonio 

Polido  

27/11 

Gustavo Lazarim 

Ferreira  
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Hora do Café! 

Momento Saúde 

Cardápio do Mês 

 

Fogo no Hospício 

No hospício, o doido telefona pro 
corpo de bombeiros e avisa: 

- Tá pegando fogo no hospício. 

Rapidamente os bombeiros che-
gam ao local: 

- Onde é o fogo? 

O doido: 

- Vocês vieram tão rápido que 
ainda nem deu tempo de botar. 

Marido Pobre 

A esposa diz para o marido: 

- Se eu soubesse que você era 
tão pobre, nem teria me casado 
com você... 

O marido responde: 

- Mas não foi por falta de aviso. 
Eu sempre te disse: VOCÊ É 
TUDO O QUE TENHO! 

Ele Engoliu Uma Bala  

A mãe pergunta o médico: 

- Doutor! Doutor! Meu filho en-
goliu uma bala! O que eu faço? 

O médico responde: 

- Só não aponte o menino para 
ninguém! 

Smartphone do Caipira 

O caipira ganhou um smar-
tphone na loteria, o curioso 
vai lá e pergunta: 

- Já sabe o que cê vai fazer 
com o prêmio? 

O caipira responde: 

- Bom, o fone vou ficar para 
mim e o smart vou dar pra 
minha irmã passar nas zu-
nha. 

O coração do brasileiro está em risco 

    Alimentos ricos em carboidratos, 
refrigerantes, exagero nas bebidas 
alcoólicas, além de excesso de itens 
gordurosos, levam à deposição de 
gordura no fígado e promovem alte-
rações do metabolismo dos açúca-
res. Resultado: obesidade e o diabe-
tes, duas das principais causas de 
infarto e morte precoce por origem 
cardíaca. Mas é preciso mais do que 
ficar de olho na dieta. Fazer exercí-
cios físicos – após avaliação médica 
– é outra prática que ajuda o cora-
ção a trabalhar. Sem falar que auxi-
lia muito no controle da pressão ar-
terial. Cuidar da saúde é uma res-
ponsabilidade de todos – com nós 
próprios, nossas famílias e a socie-
dade.   

O que é osteoporose e seus sintomas 

A osteoporose é uma condição mais 
comum em mulheres acima dos 45 
anos que deixa os ossos frágeis e 
porosos. A estrutura do nosso es-
queleto vive em constante renova-
ção. Ganhamos massa óssea até os 
20 anos de idade e perdemos com 
maior velocidade depois dos 40. 
Dois tipos de células – os osteoclas-
tos e os osteoblastos – estão envol-
vidos no ciclo de renovação dos os-
sos. A osteoporose é silenciosa e 
não apresenta sintomas. Em geral, o 
problema só é detectado em estado 
avançado, com a deformação de 
ossos que provoca dor crônica ou 
quando aparece uma fratura. A in-
gestão de cálcio é imprescindível 
para a renovação óssea: o ideal é    
1.200 MG - ao dia. 

Musculação e seus benefícios  

A musculação é o exercício físico 
ideal para quem quer "ganhar" mais 
músculos, ou seja, aumentar a mas-
sa muscular. Dentre os benefícios 
da musculação pode-se citar: Me-
lhora a postura corporal, Diminui a 
quantidade de gordura no corpo, 
Ajuda a controlar a diabetes, Dimi-
nui a osteoporose, fortalecendo os 
ossos, Diminui as dores nas costas, 
Melhora a circulação sanguínea, 
Gera bom humor, Beneficia a fun-
ção cardíaca e respiratória. Os es-
pecialistas garantem que, em rela-
ção à musculação, não é preciso 
exagerar, o ideal é que tenha algu-
ma continuidade.  Os especialistas 
recomendam treinar 3 vezes por 
semana, 1 hora de cada vez, todas 
as semanas.   


