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A família Cooperfértil está há 11    

dias sem acidentes de trabalho. 

Vamos bater nosso recorde anterior 

que é de 947 dias. 

 

•Motocicletas para uso rural entram na linha de crédito Pronaf 

•Soja terá novo recorde no Brasil em 2018/19, mas destaque será algodão 

•Sistema de irrigação gera própria energia  

•Feacoop Fatura mais de R$600 milhões  

•Aniversariantes do mês 
Página 3 

Curiosidades 

Variedades 
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Cooperfértil Informa 
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• Cardápio do Mês  

• Feriado do Mês 

• Frases Interessantes 

• Expressões baseadas em animais 

• Fique por dentro 

• Pagar boleto vencido acima de R$ 800 ficou 

bem mais fácil 

• Hora do Café • Momento Saúde 

Feacoop Fatura mais de R$600 milhões  

Página 3 

• Baterias e energias renováveis podem revolucio-

nar o mercado de eletricidade 

• O futuro é hoje: carros autônomos começarão a 

ser usados para entregas 

• Dia da Independência do Brasil - 7 de Setembro  

   Todas as ações realizadas na Feacoop 2018 culminaram em um dos resultados 

mais expressivos do evento nos últimos anos. Segundo o presidente executivo da 

Coopercitrus, Fernando Degobbi, o faturamento de mais de R$ 600 milhões na 19ª 

edição da Feira é resultado de um conjunto de oportunidades oferecidas aos coo-

perados como dinâmicas de campo com inovações tecnológicas, boas práticas 

agrícolas e orientação técnica em todos os momentos, além de condições comerci-

ais diferenciadas.  
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Frases Interessantes 
Toda ação humana, quer se torne positiva 

ou negativa, precisa depender de motivação. 

(Dalai Lama) 

O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem 
perder entusiasmo.  

(Winston Churchill) 

Eu faço da dificuldade a minha motivação. A 
volta por cima, vem na continuação.  

(Charlie Brown Jr) 

Pedras no caminho? Eu guardo todas. Um 
dia vou construir um castelo.  

(Nemo Nox) 

Você precisa fazer aquilo que pensa que 

Curiosidades 
Pagar boleto vencido acima de R$ 800 ficou bem mais fácil 

    Já é possível pagar boleto vencido com valor acima de R$ 800 em 
qualquer banco. Só que eles precisam estar registrados na nova Plata-
forma de Boletos de Pagamento e Cobrança Registrada desenvolvida 
pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Se isso não foi feito 
por parte do credor, o responsável para pagar o boleto vencido terá de 
procurar o credor para emissão de novo boleto ou procurar o banco 

indicado. Ao informar o número para pagar o boleto vencido seja na internet bank ou 
em um caixa de uma agência bancária, automaticamente será feito o cálculo dos 
juros, correção monetária e multa.  Outras vantagens deste sistema são a redução 
do risco de fraudes na emissão de todo tipo de boleto, o pagamento em duplicidade 
e a informação do CPF ou no CNPJ do pagador e do beneficiário no corpo docu-
mento.  

 Expressão “fazer de gato-sapato”? 

    Fazer alguém de gato-
sapato é humilhar, desprezar, 
maltratar essa pessoa. Mas de 
onde vem essa expressão? 
Segundo nos conta o profes-
sor Ari Riboldi, no seu livro O 
Bode Expiatório, a origem se-
ria a situação mais humilhante 
que poderia acontecer com 
um gato, ou seja, ser subjuga-
do sob as patas de um cão, 
seu costumeiro e antigo rival. 
O gato "sob a pata" ficaria, 
depois, sopata, como aconte-
ceu com o "sob o papo" que 
virou sopapo e "sob o pé", 
que se transformou em sopé. 
Mas a expressão não vingou e 
o que se popularizou foi "gato
-sapato". 

Feriado do Mês 
07 - Dia da Independência do Brasil: 

A Independência do Brasil é o feriado em 
que se celebra a emancipação brasileira do 
reino de Portugal. O Dia da Independência 
do Brasil se comemora no dia 7 de setembro 
de 1822, data que ficou conhecida pelo epi-
sódio do "Grito do Ipiranga".  

Baterias e energias renováveis podem revolucionar o mercado de ele-

    Apesar de a ex-presidente Dilma Rousseff ter virado piada quando falou em públi-
co sobre a possibilidade de “estocar vento”, ela não estava completamente equivo-
cada. Armazenar ar comprimido em momentos em que a energia está mais barata 
para liberá-lo mais tarde e fazer girar turbinas de vento quando é necessário é um 
conceito bastante estudado e considerado possível. Usando baterias químicas, é 
possível armazenar uma boa quantidade de eletricidade durante todo o dia para que 
isso seja utilizado durante a noite ou mesmo em dias nublados. É possível também 
escalar essa aplicação de baterias em âmbito doméstico para toda uma cidade, por 
exemplo, ou mesmo toda uma rede elétrica. Atualmente, o Brasil conta com uma 
matriz elétrica um tanto diferente do que tínhamos nos anos 2010. Até 2011, a ener-
gia gerada por hidroelétricas — que apesar de causarem um impacto ambiental con-
siderável, produzem energia renovável — representava mais de 80% de toda a pro-
dução de eletricidade do nosso país.  

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

O futuro é hoje: carros autônomos começarão a ser usados para en-

    Quando se trata de carros autônomos, há controvérsias. Diante dos 
relatos de acidentes que envolvem esse tipo de veículo, a falta de se-
gurança é o que mais se discute sobre o assunto. Apesar disso, o de-
senvolvimento dessa tecnologia não para, e observações são feitas 
para aprimorar ainda mais os sistemas dos veículos e tornar os aciden-
tes mais raros. Seguindo esse raciocínio, a varejista Kroger e a Nuro — startup de-
senvolvedora de veículos autônomos  começarão a testar um novo sistema de en-
tregas com um veículo autônomo. O veículo utilizado na fase iniciais de testes será 
um Toyota Prius modificado, que terá um motorista a bordo somente para casos 
eventuais. As entregas serão feitas somente no mesmo ZIP Code (equivalente a 
CEP) da Kroger, a uma taxa fixa de US$ 6 cada, utilizando o site ou o app da Kro-
ger. Apesar de não ser a pioneira quando se trata de veículos autônomos, é a pri-
meira vez que há a chance de uma mercearia fazer entregas completamente autô-
nomas.  

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

Dia da Independência do Brasil - 7 de Setembro  

    Independência do Brasil deu os primeiros passos às mar-
gens do riacho Ipiranga, hoje atual cidade de São Paulo. O 
Príncipe Regente Dom Pedro ordenou aos soldados que o 
acompanhavam que jogassem fora os símbolos portugue-
ses que levavam nos uniformes. Em seguida, gritou 

"independência ou morte" e a partir desse momento, simbolicamente, o Brasil não 
era mais uma colônia de Portugal. Logo após a Independência, o Brasil continuou a 
ser uma monarquia, forma de governo onde os poderes são exercidos por um rei 
ou Imperador. A primeira nação que reconheceu a independência do Brasil foi os 
Estados Unidos. Portugal apenas admitiu a independência em 1825, após o paga-
mento de uma indenização de aproximadamente 2 milhões de libras. 

Fonte: https://www.calendarr.com 
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Cooperfértil Informa 
Motocicletas para uso rural entram na linha de crédito Pronaf 

     Comemorado no dia 27 de julho, o Dia do Motociclista teve um sabor especial este ano, principalmente no meio rural. 
É que as motocas entraram na lista de itens que podem ser financiados por meio do Programa de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar (Pronaf – Mais Alimentos), do governo federal. Desde o dia 1º de julho deste ano, os produtores inscritos 
no Programa podem financiar os veículos de duas rodas, com taxas de juro subsidiadas, que variam entre 2,5% a 5,5% 
ao ano. Mais, com prazo de até 10 anos e três anos de carência para pagar. A medida vai ao encontro de uma tendência 

no campo, que é substituir o uso do cavalo pela motocicleta em algumas atividades. A novidade foi anunciada em maio, com a assi-
natura de um acordo de cooperação técnica entre o governo federal e a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ci-
clomotores, Motonetas, Bicicletas e similares (Abraciclo). 

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

Soja terá novo recorde no Brasil em 2018/19, mas destaque será algodão 

    Produtores voltarão a ampliar a área de soja na safra 2018/19 do Brasil para um recorde, mas o crescimento 
do plantio de algodão deverá ser um dos principais destaques da nova temporada, avaliou um analista da con-
sultoria IEG FNP. O plantio de soja no maior exportador global da oleaginosa deverá crescer 3,7 por cento, para 
36,45 milhões de hectares, enquanto a lavoura do algodão aumentará 14,3 por cento ante 2017/18, para 1,35 
milhão de hectares, o que traz a perspectiva de a produção da pluma atingir um recorde de 2,3 milhões de toneladas. O Brasil é um 
dos principais exportadores globais de algodão, ficando atrás de Estados Unidos e Índia em 2017/18, segundo dados do Departa-
mento Agricultura dos EUA (USDA). Segundo ele, a colheita da safra 2017/18 de algodão está evoluindo bem, tendo atingido 50 por 
cento do total esperado, com produtividades “extraordinárias”.  

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

Sistema de irrigação gera própria energia  

    Cientistas da Estação Agrícola Experimental (EEA) do Instituto Nacional de Tecnologia Agrícola (INTA), na Ar-
gentina, desenvolveram um sistema de irrigação inteligente que é capaz de gerar a sua própria energia. De acordo 
com Aquiles Salinas, diretor e especialista em irrigação do EEA, o sistema visa estabilizar os rendimentos dos pe-
quenos agricultores.  O pesquisador salienta que o sistema é multitarefa e, através de sensores e dispositivos, per-
mite uma economia de entradas na lavoura e consequentes menores custos para o produtor, além de não gastar 
energia. Nesse cenário, o sistema consegue também aplicar seletivamente agroquímicos e fertilizantes.   

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

Feacoop Fatura mais de R$600 milhões  

   Todas as ações realizadas na Feacoop 2018 culminaram em um dos resultados mais expressivos do evento nos últimos anos. Se-
gundo o presidente executivo da Coopercitrus, Fernando Degobbi, o faturamento de mais de R$ 600 milhões na 19ª edição da Feira 
é resultado de um conjunto de oportunidades oferecidas aos cooperados como dinâmicas de campo com inovações tecnológicas, 
boas práticas agrícolas e orientação técnica em todos os momentos, além de condições comerciais diferenciadas. Conseguimos rea-
lizar negócios acima dos R$600 milhões, o que demonstra que, a cooperativa apesar de problemas climáticos que a região viveu 
neste período, de uma oscilação do dólar, entre outros fatores, está com uma estratégia correta e bem sucedida. A Feacoop (Feira 
de Agronegócios Coopercitrus) reuniu na EECB (estação experimental de Citricultura de Bebedouro), SP, de 30 de julho a 02 de 
agosto, mais de 10 mil pessoas, de 450 cidades localizadas nos Estados de São Paulo e Minas Gerais, que conheceram nos estan-
des, dispostos em mais de 104 mil m² e160 expositores de máquinas, implementos e insumos.  

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

05/09 

William José Dias  

09/09 

José Marcio Teixeira 

23/09 

Maria Lucia Marques 

24/09 

 Raimundo Dias da 
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Hora do Café! 

Momento Saúde 

Cardápio do Mês 

 

Joãozinho e a Professora 

Professora chega para o 

Joãozinho e diz: 

Joãozinho qual é o tempo 

da frase?:Eu procuro um 

homem fiel. 

Então joãozinho responde: 

É tempo perdido. 

 

ALGUNS ALIMENTOS QUE ATRAPALHAM O SEU SONO 
    O que você come pode influenciar 
- e muito! - sua noite de sono. A lista 
abaixo revela alguns alimentos que, 
se forem consumidos perto da hora 
de dormir, podem te impedir de ter 
um bom descanso. 

Bala e chiclete de menta: 
Estes docinhos agem como estimu-
lantes no corpo. Por isso, evite co-
mê-los à noite!  

Hambúrguer: Apesar de deliciosas, 
comidas gordurosas como hambúr-
gueres e pizzas demoram mais para 
serem digeridas, e por isso atrapa-
lham o sono.  

Suco de laranja: Comidas e bebi-
das ácidas, como o suco de laranja, 

podem causar refluxo em algumas 
pessoas, então mantenha distância 
deles no período da noite.  

Carnes processadas ou defuma-
das: Com altos níveis de sódio, es-
se tipo de carne vai te deixar com 
sede durante toda a noite, e por 
conta disso, matê-lo acordado.  

Comidas apimentadas: A pimenta 
pode ser um tempero gostoso para 
a comida, mas não é exatamente a 
coisa mais relaxante do mundo. Evi-
te esses alimentos, que também 
podem ser difíceis de digerir, perto 
da hora de dormir.  

Café: Todo mundo sabe que café te 
deixa acordado, mas não custa lem-

brar. A cafeína não oferece energia 
ao corpo, mas sim o estimula, para 
te manter alerta.  

Molho de tomate: Comidas que 
levam molho de tomate, ou a base 
de tomate, podem causar refluxo e 
azia, o que atrapalha bastante a 
noite de sono. Por isso, evite pratos 
com essa composição antes de dor-
mir.  

O Boletim 

Joãozinho chega em casa 
e diz ao seu pai 
– Pai, hoje recebi o meu 
boletim  
– Então cadê ele? — disse 
o pai. 
– Emprestei! 
- Pai: Mas por quê? 
– Joãozinho: Por que meu 
amigo queria assustar o 
pai dele. 

A Professora 

A professora preocupada 
com as histórias que ouvia 
a respeito do Joãozinho 
fala para o garoto: 
– joãozinho vamos con-
versar sobre sexo? 
e ele: 
- sim professora, a se-
nhora quer aprender o 
que?  

O Vovô 

O Joãozinho aproxima-
se da cama do avô e 
pede: 

— Vovô! Feche os 
olhos, um pouquinho! 

— Mas por quê? 

— Porque a mamãe fa-
lou que quando o se-
nhor fechar os olhos, 
nós vamos ficar ricos!    


