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A família Cooperfértil está há 386 
dias sem acidentes de trabalho. 

Vamos bater nosso recorde anterior 
que é de 947 dias. 

 

 

Encarte Especial 

- Argentina cria soja não transgênica resistente a herbicidas  

- Novo relatório do USDA vem positivo para trigo 

- Conta de luz vai variar conforme o horário a partir de janeiro de 2018 

- O Código de Trânsito Brasileiro pode pregar peças nos motoristas mais desinformados. 

- Aniversariantes do Mês 
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• Cardápio do Mês  

- Feriado do Mês 

- Frases Interessantes 

- Comemore sua Profissão 

- Fique por Dentro 

- Clima exigirá mais cautela no plantio da safra 
2017/2018 

 

• Hora do Café • Momento Saúde 

- Metade das mulheres perde emprego após li-
cença-maternidade 

- Caneta descobre câncer em tecido humano em 
apenas 10 segundos 

- Por que é tão difícil um furacão como o Irma 
atingir o Brasil? 

- Aplicativos e drones: o futuro já é realidade na 
agricultura 
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Clima exigirá mais cautela no plantio da safra 2017/2018 

Comemore sua Profissão 

Frases Interessantes 

O que o homem superior busca está em si 
mesmo; o que o homem inferior busca 

está nos outros.  

(Confúcio) 

Nenhum problema pode ser resolvido pelo 
mesmo estado de consciência que o cri-

ou.  

(Albert Einstein) 

O sábio envergonha-se dos seus defeitos, 
mas não se envergonha de os corrigir. 

(Confúcio)  

O mundo não está ameaçado pelas pes-
soas más, e sim por aquelas que permi-

tem a maldade.  

(Albert Einstein) 

Nossa maior fraqueza está em desistir. O 
caminho mais certo de vencer é tentar 

mais uma vez.  

(Thomas Edison) 

Curiosidades 

    Segundo meteorologista, mapas apontam para um atraso na regula-
rização das chuvas entre setembro e novembro. O produtor rural terá 
que ser mais cuidadoso no plantio da safra 2017/2018. A previsão do 
tempo para os próximos meses indica um atraso na regularização das 

chuvas entre os meses de setembro e novembro, alertou o meteorologista Celso 
Oliveira, da Somar, em entrevista transmitida pela página da Globo Rural no Facebo-
ok. A situação deve ser bem diferente da registrada na mesma época no ano passa-
do, quando os agricultores, de um modo geral, puderam acelerar o plantio da primei-
ra safra. “Este ano, não deverá ser tão favorável, como foi visto no ano passado. 
Não quer dizer que vai ser muito ruim, mas o produtor terá que ter muita cautela no 
plantio da safra. Não vai ser tão tranquilo. Estamos trabalhando com uma situação 
de atraso na regularização de chuvas”, disse Oliveira. 

03 - Dia do Dentista 
07 - Dia do Compositor Brasileiro 
12 - Dia do Engenheiro Agrônomo 
12 - Dia do Corretor de Seguros 
14 - Dia do Meteorologista 
15 - Dia do Professor 
16 - Dia do Chefe 
17 - Dia do Eletricista 
18 - Dia do Médico 
19 - Dia do Profissional de Informática 
25 - Dia do Sapateiro 
30 - Dia do Ginecologista 
30 - Dia do Balconista 

Feriado do Mês 

12/10 - Nossa Senhora Aparecida: Esta é 
a data que homenageia a padroeira do Bra-
sil, a mãe do menino Jesus, conhecida tam-
bém por Santa Maria. Devido à importância 
que esta santa possui no país, foi construído 
um santuário dedicado à sua imagem no 
estado de São Paulo.   

Metade das mulheres perde emprego após licença-maternidade 

    Metade das mulheres que tiram licença-maternidade não está mais no 
emprego um ano após o início do benefício. É o que mostra estudo da 
FGV EPGE (Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Ge-
tulio Vargas). No total 247,5 mil mulheres tiraram licença-maternidade no 
período. Desse grupo, 5% tiveram o desligamento do emprego no quinto 
mês após a licença, e 15%, no sexto. Após quatro meses de licença, as mães têm 
direito a um mês de estabilidade no emprego, o que pode explicar o baixo percentual 
de desligamento no quinto. 

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br 

Caneta descobre câncer em tecido humano em apenas 10 segundos 
    Um dos recursos no combate ao câncer é remover pedaços de tecidos 
já contaminados pela doença, mas uma caneta inteligente pode tornar 
esse processo bem mais simples. De forma bem específica, ela pode re-
solver a questão e identificar câncer em um pedaço de tecido em apenas 

10 segundos. Um estudo publicado nesta semana na Science Translational Medicine 
detalha o equipamento chamado de MasSpec Pen. O aparelho se parece com uma 
caneta convencional que se conecta a um espectrômetro e utiliza uma gotícula de 
água para avaliar ou não a presença de células cancerígenas em um tecido.  

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

Por que é tão difícil um furacão como o Irma atingir o Brasil? 
    Segundo meteorologistas ouvidos pela BBC Brasil, as chances de 
que isso aconteça por aqui são mínimas - a explicação é que a for-
mação de um furacão depende de uma série de fatores que só foi 
registrado uma vez no país. "Por enquanto, é quase impossível que 
um furacão atinja o Brasil, a não ser que as mudanças climáticas também tenham 
alguma influência", diz Michael Pantera, meteorologista do Centro de Gerenciamen-
to de Emergência de São Paulo. A meteorologista Bianca Lobo, do Climatempo, 
explicou que um dos principais "combustíveis" para a formação de um furacão são 
as águas quentes do mar - que precisam estar acima de 27°C."No Brasil, nós não 
temos isso. As maiores temperaturas são registradas no mar do Nordeste, onde 
não passam de 26°C". 

Fonte: http://g1.globo.com 

Aplicativos e drones: o futuro já é realidade na agricultura 

    Os drones geram economia de até 80% na aplicação de produtos, porque atuam 
em áreas menores, exatamente onde há pragas. Nos casos em que a infestação 
está espalhada em toda a cultura, numa área maior, o controle deve ser feito com 
avião, por ser mais rápido e, nesse caso, mais eficiente. Ou seja, o drone não subs-
titui o avião agrícola, nem as imagens de satélites no monitoramento da lavoura. Na 
verdade, essas tecnologias se complementam . 

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



Informativo Cooperfértil - Outubro 

Cooperfértil 

Cooperativa Central de Fertilizantes  

PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA – OUTUBRO ROSA 

    No ano de 2007 nascia nosso 
mascote da CIPA, na época foi 
realizado um concurso entre os 
funcionários para escolher seu 
nome. Várias ideias surgiram e 
o nome vencedor foi “ FERTI-
NHO “. O FERTINHO tem o for-
mato de um saco de adubo e 
seu lema é “ SEGURANÇA e 

VIVER BEM “. Ele tem nos acompanhado desde então 
trazendo dicas de Segurança e Bem-Estar.   

FERTINHO ESTÁ COMPLETANDO 10 ANOS  

COMPLETAMOS 365 DIAS SEM ACIDENTES DE TRABALHO NO ÚLTIMO DIA 10/09/2017. 

    A Família Cooperfértil completou em 10/09/2017, 365 dias sem acidentes de trabalho, mais do que nunca, 
precisamos trabalhar juntos para ultrapassar nosso recorde que é de 947 dias. É com grande alegria, que 
mais uma vez nos dirigimos aos funcionários e seus familiares para compartilharmos juntos, a marca de 365 

dias sem acidentes de trabalho. Essa, sem dúvida alguma, é uma data a ser mui-
to comemorada pois representa a consciência de cada um e o empenho de todos 
quando o assunto é Segurança no Trabalho. 

    Utilize os EPI´S, incentive seus companheiros e ainda seja premiado por isso... 
Nossa campanha “ Acidente Zero Premiada” estará de volta a partir de Outu-
bro !!!! Usar os EPI´S faz muiiiiito bem à saúde. Lembre-se, para participar do 
sorteio, você não pode ter sido flagrado não utilizando EPI’s ou descumprir as 
normas de segurança.  

 

    O primeiro sorteio vai rolar no dia 06/10/2017 às 11:30 no refeitório. 

Fabrica em Foco 
    Com inicio do segundo semes-
tre,  o transbordo de matéria prima 
dentro da área de produção se in-
tensifica, feita  as reformas das pás 
carregadeiras  fizemos a reforma 
do nosso caminhão basculante 
para melhorar e otimizar esse 
transporte. 

           Eleições CIPA 2017 / 2018 
    A Cooperativa Central de Fertilizantes - 
Cooperfértil realizou no último dia 25/09 as 
11:30 da manhã a eleição para escolha dos 
representantes dos Empregados para o 
período 2017/2018 da CIPA – Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes.  

Parabéns para os novos eleitos.  

Estavam aptos a votar nesse dia 62 colaboradores e den-
tre os candidatos foram eleitos: 

. Titulares dos empregados: 

Sebastião dos Santos Baeta  – 21 votos 

Giselle Adriana Pinto   – 19 votos 

. Suplentes dos empregados: 

Raimundo Dias da Silva – 11 votos   

Manoel Joaquim dos Santos – 06 votos  

Tivemos ainda 04 votos em Branco, 01 voto Nulo, 
que perfazem o total de 62 colaboradores votan-
tes.                                                        

   Cada ano vem aumentando a adesão ao movimento 
mundial "Outubro Rosa", que visa chamar atenção, 
diretamente, para a realidade atual do câncer de mama 

e a importância do diagnóstico precoce. O importante é, na rea-
lidade, focar este sério assunto nos 12 meses do ano, já que a 
doença é implacável e se faz presente não só no mês de outu-
bro. No entanto, este mês é representativo para a causa, tor-
nando-se especial e destacado dos demais. Para 
alertar sobre este assunto várias ações são realiza-
das, inclusive iluminar monumentos famosos na 
cor rosa como foi feito com o Cristo Redentor.    



Informativo Cooperfértil 

Encarte Especial de Outubro - 2017 

    Como já está definido em nosso acordo coletivo no mês de setembro de cada ano é realizada a eleição para renovação 
de nosso banco de horas, sendo esse ano realizado no dia 11/09/2017. O Sindicato da nossa categoria, SINTRACOOP, este-
ve presente nesta assembleia representado por dois de seus diretores, João Rodrigues e Ângelo José Pereira Junior, nesta 
oportunidade os mesmos aproveitaram para explicar aos colaboradores da COOPERFERTIL, que esse modelo de compen-
sação de horas trabalhadas, está sendo implantado em várias cooperativas no Estado. O Banco de Horas é de suma impor-
tância para uma empresa com as características da COOPERFERTIL, pois temos sazonalidade, ou seja, temos o período de 
Safra e de Entressafra. Sem prejuízos aos nossos colaboradores pois os mesmos terão suas horas compensadas na en-
tressafra sem a necessidade de demissões neste período de menos trabalho principalmente no operacional. 

    Fica dessa forma resguardado o bom atendimento as nossas cooperativas associadas, bem como ficam resguardados 
os empregos de nossos funcionários durante a entressafra. O controle desse Banco de Horas é feito individualmente, sen-
do fornecido um extrato mensal a cada colaborador que deverá negociar previamente com seu superior imediato a ocasião 
que irá usufruir do mesmo. 

    O resultado da votação foi assinado pelas partes e posteriormente homologado junto ao Ministério do Trabalho. 

Estavam aptos a votar 59 Colaboradores sendo o resultado final de: 

52 votos SIM, a favor da renovação do Banco de horas. 

04 votos NÃO, contra a renovação do Banco de horas.  

ELEIÇÕES BANCO DE HORAS 2017 

12 DE OUTUBRO - FERIADO NACINAL -  NOSSA SENHORA APARECIDA PADROEIRA DO BRASIL 
    No ano de 1717, três pescadores, levados por necessidades históricas e econômicas, saíram a pescar, 
numa época escassa de peixes. Por ação misteriosa de Deus, chegando ao “Porto de Itaguassu”, a primeira 
coisa que caiu em suas redes foi o corpo de uma imagem quebrada, na altura do pescoço. Num segundo 
lance de rede, pescaram a cabeça da mesma imagem. Juntando as duas partes viu- se que se tratava da 
Senhora da Conceição. Depois do encontro da Imagem, a pesca de peixes foi abundante e os pescadores 
intuíram a presença e ação de Deus naquele singular evento. 

    Por assim ter aparecido, o povo chamou-a de “Aparecida”, nome consagrado pela devoção popular, che-
gando a ser proclamada Rainha em 1904, e Padroeira do Brasil em 1930. 

    A Imagem milagrosa de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada no rio Paraíba do Sul no ano de 1717.                  
Portanto, em 2017 o encontro da Imagem completa 300 anos. O Santuário Nacional de Aparecida promoveu 
o Jubileu “300 anos de bênçãos”, com uma programação de festividades que se encerrou em 12/09/2017.  

HORÁRIO DE VERÃO 2017-2018 
    Amado por uns, odiado por outros, o horário de verão tem um papel importante na economia de energia 
elétrica durante períodos críticos. Horário de verão é o hábito de adiantar uma hora no relógio em relação ao 
fuso horário local durante um determinado período do ano. Costuma ser usado no verão, quando os dias 
são mais longos por causa do movimento de translação da Terra. O objetivo é aproveitar a luz do dia por 
mais tempo e assim economizar energia elétrica com a diminuição do uso de energia artificial. Hoje é adota-
do em todos os países da Europa, alguns países da África, em parte da Austrália, do México, do Canadá, 

dos Estados Unidos e do Brasil. 

Não se esqueça, no dia 14 para o dia 15 de outubro de 2017, você deve adiantar o seu relógio em uma hora. 
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05/10 

Irineu Salioni 

Argentina cria soja não transgênica resistente a herbicidas  

    A startup argentina Bioheuris desenvolveu uma variedade de soja com resistência a herbicidas que, por utilizar o mé-
todo de edição genômica, não é considerada um organismo geneticamente modificado (OGM) pelas autoridades regu-
latórias do país vizinho. De acordo com os criadores, a chamada “Super Soja” possui resistência a três modos de ação 
diferentes de controle de plantas daninhas. “Basicamente, o que fazemos é modificar a proteína sobra a qual atua o 
herbicida, com o que obtemos resistência”, explica Carlos Pérez, gerente-geral da Bioheuris. A startup tem apenas dois 

anos de atividades e é sediada em Rosario, que já vem sendo apontada por muitos com o “Vale do Silício” da biotecnologia argenti-
na. De acordo com o engenheiro agrônomo Javier Preciado Patiño, a novidade mostra que a agricultura “vai deixando para atrás a 
era da transgenia para avançar com tudo no que é a ultima palavra em tecnologia: a edição genômica”, chamada também de 
CRISPR, do inglês Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats.  

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

Novo relatório do USDA vem positivo para trigo 
    De acordo com a Consultoria Trigo & Farinhas, os dados do novo relatório de oferta e demanda do USDA 
(Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) foram “promissores” para o trigo. As disponibilidades globais para 
2017/18 foram reduzidas com as 1,7 milhões de toneladas de aumento sendo compensadas pela redução nos estoques 
iniciais. O aumento da produção se refere à Rússia, que expandiu em 3,5 milhões de toneladas para um recorde de 81,0 
milhões de toneladas. Esta mudança está baseada nas excelentes condições de desenvolvimento das plantas e na atuali-
zação dos resultados de colheita. A produção da Austrália para 2017/18 foi reduzida em 1,0 milhões de toneladas devido às condi-
ções de seca e a da União Europeia em 0,7 milhões de toneladas. Além disso, a Austrália contribuiu para a redução dos estoques 
mundiais.  

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

Conta de luz vai variar conforme o horário a partir de janeiro de 2018 
    Clientes que mudarem o horário de maior consumo de energia da noite para o dia poderão pagar uma conta de luz 
mais barata a partir do ano que vem. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu manter o início da vigência 
da tarifa branca em janeiro de 2018. A estimativa é que seja possível gastar entre 10% e 20% a menos.  A tarifa branca 
é um regime tarifário que considera o horário do consumo para definir o preço da energia. Atualmente, o consumidor 
paga o mesmo valor em qualquer horário do dia, seja manhã, tarde, noite e madrugada. Com a tarifa branca, a energia 

fica mais cara por três horas no momento em que a rede é mais demandada: dias de semana, no início da noite, normalmente entre 
18h e 21h. Uma hora antes e uma hora depois do horário de ponta, o custo será intermediário; e nas demais horas do dia, ela será 
mais barata. Nos fins de semana, o valor será um só.  

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

O Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) pode pregar peças nos motoristas mais desinformados. 

    É de extrema importância conhecer a legislação de trânsito de forma ampla, mas infelizmente não é isso que sempre acontece. 
Existem algumas leis que são desconhecidas por grande parte dos condutores e, claro, são de grande importância para a educação 

no trânsito. 1. É proibido transportar objetos no colo, 2. Cuidado com o braço para fora, 3. Não dirija com apenas uma mão, 4. Não 
transporte objetos no banco de trás, 5. Jamais dirija com a capacidade física limitada, 6. Use um calçado que ofereça segurança, 7. 

Não use fones de ouvido, 8. Mas também não exagere no volume, 9. Não ande muito devagar, velocidade mínima = metade da velo-
cidade máxima, 10. É proibido deixar o carro sem combustível, 11. Dar banho nos pedestres também é proibido, 12. Pense bem 
antes de buzinar sem motivo. 

 

 

14/10 

Alex Fabiano 

14/10 

Samuel Elias 

25/10 

José Antonio 
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Hora do Café! 

Momento Saúde 

Cardápio do Mês 

 

Mulheres no céu  

Chegaram 100 mulheres no céu 
e Deus disse:  

- Quem já mexeu no celular do 
marido escondido chegue mais 
perto. 
 

Noventa e nove mulheres se 
aproximaram, só uma ficou. 

E Deus disse:  

- Tragam a surda também! 

Bêbado e o carro 

O bêbado atravessa a rua com 
o farol fechado e um carro pas-
sa e buzina "BIBI"... 

 
O bêbado olha para o carro e 
diz:  

 
"EU TAMBÉM BIBI E MUITO..." 
 

Chocolate grande vilão.  

    Mito: Apesar de rico em açúcar, 
existem substâncias no cacau que 
diminuem a inflamação e ajudam a 
proteger os dentes da erosão, expli-
ca a especialista. 

Ajudando o velhinho 

Joãozinho entra em casa esba-
forido: 

- Mãe, mãe, me dá um real pra 
eu dar pro tio ali na rua!! 

Orgulhosa, ela dá o dinheiro ao 
filho e pergunta: 

- Pra qual tio você vai dar o 
dinheiro, meu anjo? 

- Pra aquele ali que está gritan-
do "Olha a pipoca quentinha!" 

Suado no baile 

O homem, suado, convida 
uma mulher para dançar ...  
Depois de um tempo, incomo-
dada pelo excesso de suor, 
ela diz: 
- Você sua, né? 

E o homem responde: 
- Vou ser seu também, prin-
cesa!! 
 

Ficar sem comer emagrece 

    Mito: Não se alimentando você 
pode deixar seu metabolismo mais 
lento, dificultando a eliminação de 
peso .  

Comer fibras emagrece 

    Verdade: As fibras formam géis 
em contato com a água e causam 
dilatação do estômago, o que reduz 
a sensação de fome.  

Queijos prejudicam os Dentes 

    Mito: Além de serem ricos em 
cálcio e fósforo, substâncias impor-
tantes para o fortalecimento dos 
dentes, eles contam também com a 
caseína, que é uma proteína com 
ação reparadora no esmalte dentá-
rio.   

Batata doce auxilia na redu-

ção de gordura abdominal 

Verdade: A batata doce é um ali-
mento de baixo índice glicêmico. 
Quando consumidos elevam lenta-
mente a glicose sanguínea, e com 
isso , o organismo produz insulina 
aos poucos.  

Pimenta melhora o humor 

    Verdade: A pimenta é considera-
da um alimento termogênico – 
quando se ingere algo apimentado 
tem-se um gasto energético aumen-
tado. Além do efeito emagrecedor, 
as pimentas podem trazer felicida-
de.   


