
Informa�vo Cooperfér�l - Abril 2017 

  
C

o
o

p
e

rf
é

r	
l 
- 

C
o

o
p

e
ra

	
v
a

 C
e

n
tr

a
l 

d
e

 F
e

r	
li

za
n

te
s 

- 
In

fo
rm

a
	

v
o

 C
o

o
p

e
rf

é
r	

l 
- 

A
n

o
 6

 -
 N

º 
6

3
 

A família Cooperfértil está há 203   

dias sem acidentes de trabalho. 

Vamos bater nosso recorde anterior 

que é de 947 dias. 

1º lote de restituições do Imposto de Renda 2017 sairá em 16 de junho 

 O pagamento do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2017 será feito no dia 16 de junho, 

informou a Secretaria da Receita Federal por meio de publicação no "Diário Oficial da União". Ao to-

do, serão sete lotes de restituição, sendo o primeiro em junho e os outros em meados de cada mês, 

até dezembro. "O valor a restituir será colocado à disposição do contribuinte na agência bancária in-

dicada na respectiva Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física", informou o Fisco.  
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Comemore sua Profissão 

14/04 - A Sexta-Feira Santa, também cha-
mada de "Sexta Feira da Paixão", é a sexta
-feira que ocorre antes do domingo de Pás-
coa, e é o dia em que os cristãos relem-
bram a morte de Jesus Cristo na cruz. 

16/04 - A Páscoa é uma celebração cristã 
comemorada anualmente ao domingo. A 
palavra Páscoa significa “passagem”, uma 
referência ao episódio da libertação do po-
vo hebreu do cativeiro egípcio, narrado no 
Velho Testamento da Bíblia Sagrada. 

21/04 - O Dia de Tiradentes é comemorado 
em 21 de abril, e é considerado um feriado 
nacional no Brasil. Esta data homenageia a 
figura do herói nacional Joaquim José da 

Frases Interessantes 

"Se você quer ser bem sucedido, precisa 
ter dedicação total, buscar seu último 
limite e dar o melhor de si."  

(Ayrton Senna ) 

Tudo o que um sonho precisa para ser 
realizado é alguém que acredite que ele 
possa ser realizado.  

(Roberto Shinyashiki ) 

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

(Platão ) 

O medo é um preconceito dos nervos. E 
um preconceito, desfaz-se - basta a sim-
ples reflexão.  

 (Machado de Assis )  

A sabedoria começa na reflexão.  

Curiosidades 

Cliente colhe frutas direto do pé 
Imagine fazer a feira colhendo as frutas diretamente do pé. É um 
diferencial que pode atrair muita gente que quer garantir um alimen-
to fresco e um hábito raro nas cidades. O sistema "colha e pague", 
implantado há cinco anos na propriedade de Miguel e Maria Trentin, 

mais que triplicou a comercialização de determinadas culturas. Os clientes podem 
colher morango, caqui, maçã e pêssego. O Preço pode ser metade do cobrado em 
mercados, como os próprios clientes colhem os produtos que vão levar, e como a 
maioria deles já tem suas próprias embalagens, o custo por quilo pode sair até 50% 
mais barato que nos mercados da cidade.  

Feriados 

07/04 - Dia do Corretor 

07/04 - Dia do Jornalista 

10/04 - Dia da Engenharia 

19/04 - Dia do Exercito Brasileiro 

21/04 - Dia da Policia Militar 

25/04 - Dia da Contabilidade 

Ele faz prótese com Temas Infantis 

Crianças brasileiras que nasceram sem um braço ou o perderam por 
acidente estão recebendo próteses com desenhos de super-heróis 
ou princesas, a uma fração do custo normal. O engenheiro mecatrô-
nico e empreendedor Thiago Jucá, 26, de São Paulo, usa uma im-
pressora 3D para fabricar as próteses em plástico ABS. Enquanto 
uma prótese importada custa até R$ 370 mil, segundo ele, o preço de sua produção 
vai de R$ 800 a R$ 1.500. Para quem não consegue pagar, o empresário doa. 

Semana Santa e Coelhinho da Pascoa 
Páscoa é uma das datas comemorativas mais importantes entre as cul-
turas ocidentais. O termo “Páscoa” tem uma origem religiosa que vem 
do latim Pascae. A Páscoa entre os cristãos: Entre os primeiros cristãos, 
esta data celebrava a ressurreição de Jesus Cristo. O festejo era reali-

zado no domingo seguinte à lua cheia posterior ao equinócio da Primavera (21 de 
março). Entre os cristãos, a semana anterior à Páscoa é considerada como Semana 
Santa. A História do coelhinho da Páscoa e os ovos: O Coelho representa a fertili-
dade, se reproduz rapidamente e em grandes quantidades. Mas o que a reprodução 
tem a ver com os significados religiosos da Páscoa? Tanto no significado judeu 
quanto no cristão, esta data relaciona-se com a esperança de uma vida nova. Já os 
ovos de Páscoa (de chocolate, enfeites, joias), também estão neste contexto da 
fertilidade e da vida.  

A rede de agências bancárias está encolhendo no Brasil e deixando 
cidades do interior sem atendimento presencial. Com foco na expan-
são de canais digitais, os bancos vêm fechando agências em diversos 
municípios. Nos últimos 2 anos, mais de 100 cidades deixaram de ter 
qualquer dependência bancária, segundo dados do Banco Central. Entre os princi-
pais motivos para o encolhimento da presença bancária no país está a reestrutura-
ção dos bancos, que entraram na onda de corte de custos e perderam o interesse 
em manter agências pouco rentáveis. Mas o fechamento de agências também foi 
motivado pela ocorrência de assaltos violentos que se propagou também pelo inte-
rior do país.  

Cresce o número de cidades sem dependências bancárias 

Profissionais de saúde têm sido vítimas constantes de violência no am-
biente de trabalho. Uma pesquisa realizada pelo Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) e pelo Conselho Regional 
de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) mostrou que 75% 
dos médicos e enfermeiros do estado já sofreram algum tipo de violên-

cia no ambiente de trabalho. Em primeiro lugar, foram relatados casos de violência 
verbal, seguidos de agressão psicológica e, por fim, física. No geral, os principais 
agressores foram familiares ou acompanhantes de pacientes, seguido pelos pró-
prios pacientes, durante o atendimento.  

75% dos médicos e enfermeiros de SP sofrem violência no trabalho  

Ostentar um padrão de vida para amigos e familiares nas redes 
sociais e declarar outro no Imposto de Renda pode sair caro 
para o contribuinte, e a Receita Federal tem reforçado cada vez 
mais a fiscalização em sites e redes sociais em busca dessas 
inconsistências financeiras. Segundo Vilela, o contribuinte não precisa se preocupar 
com o que posta nas redes sociais. "A única questão é declarar corretamente. Se 
declarar corretamente, pode fazer o que quiser na internet," ressalta. Omitir as in-
formações pode sair caro para o contribuinte. A multa é de 75% do imposto devido, 
além da cobrança de 27,5% de IR sobre o bem.  

Receita Federal vasculha redes sociais em busca de sonegadores 
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Cooperfértil Informa 

Taxa de desemprego aumentou novamente. Em janeiro, a taxa de desemprego nacional atingiu 
12,6 %. - Em janeiro, houve destruição líquida de 40 mil empregos formais (segundo Caged). Em 
dados dessazonalizados, a média móvel de três meses melhorou de -81 mil para -57 mil. Espera-
mos que a destruição deva continuar até o segundo semestre deste ano. As admissões, que costu-
mam reagir antes da criação líquida de empregos, mostraram a quarta alta consecutiva na margem, 

indicando que as contrações na população ocupada devem continuar se atenuando nos próximos meses.  

Como Anda Nosso Emprego 

1º lote de restituições do Imposto de Renda 2017 sairá em 16 de junho 

 O pagamento do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2017 será feito no dia 16 de junho, informou a Secre-
taria da Receita Federal por meio de publicação no "Diário Oficial da União". Ao todo, serão sete lotes de restituição, 
sendo o primeiro em junho e os outros em meados de cada mês, até dezembro. O prazo de entrega do IR este ano co-
meçou em 2 de março e vai até 28 de abril. Veja abaixo o cronograma de restituições do Imposto de Renda 2017 

1º lote: 16 de junho 2º lote: 17 de julho 3º lote: 15 de agosto 4º lote: 15 de setembro  

5º lote: 16 de outubro 6º lote: 16 de novembro 7º lote: 15 de dezembro 

A 6ª Turma manteve a justa causa aplicada a um serralheiro de Maringá, no Noroeste do Paraná, que, mesmo ad-
vertido várias vezes, não cumpriu a regra de segurança da empresa que vedava o uso do telefone celular durante o 
horário de expediente. O autor do processo trabalhou em uma pequena serralheria de Maringá por quase dois anos, 
entre julho de 2013 e abril de 2015. A execução do serviço envolvia manipulação de máquinas de corte, de polimen-

to e soldas, além de produtos químicos com algum grau de toxicidade. Por conta do risco, e como forma de não haver distrações, era 
norma da empresa que não se utilizasse o celular durante o expediente. Para a relatora do processo, desembargadora Sueli Gil El-
Rafihi, o estabelecimento de normas de segurança para os funcionários é um dever do empregador. "Inclui-se no poder diretivo do 
empregador o estabelecimento de regras e padrões de conduta a serem seguidos pelos seus empregados durante os horários de 
trabalho, dentre os quais a lícita proibição do uso de aparelho celular", destacou. No processo, o reclamante argumentou que a dis-
pensa com justa causa foi aplicada por perseguição, após ter cobrado o pagamento de adicional de periculosidade.  Em documentos 
a microempresa comprovou que, além de alertar informalmente o ex-empregado, ainda aplicou advertência formal e suspensão disci-
plinar, pelo mesmo motivo.  

Confirmada demissão por justa causa por uso excessivo de celular no trabalho 

Março é o mês da contribuição sindical dos trabalhadores. Todos os empregados, sindicalizados ou não, são obrigados 
a contribuir com o equivalente a um dia de trabalho. O desconto é feito pela empresa diretamente na folha de paga-
mento entregue em abril. O recurso recolhido dos trabalhadores é usado para duas finalidades. A principal é a transfe-
rência às instituições sindicais, que usam o dinheiro para manter suas atividades. Uma pequena parte é destinada ao 
Ministério do Trabalho. Em nossa Convenção Coletiva está previsto a devolução deste valor em julho, quando se comemora o dia do 
Cooperativismo.  

Contribuição Sindical 

Os relatórios apresentaram apenas boas notícias. Os números são de impressionar. O Brasil está prestes a fazer histó-
ria com a safra que começa a sair dos campos. A expectativa da Conab dá conta de uma colheita recorde de 219,14 
milhões de toneladas, o que representa um aumento de quase 5% em relação a última vez que o brasil bateu recorde 
na produção, há dois anos. Qualquer descuido na terra ou qualquer alteração no clima pode comprometer o resultado 

da produção. Desta vez, o sucesso da safra tem relação com o investimento correto na adubação, na aplicação de defensivos e tam-
bém com o clima.  

Novas previsões da safra de grãos  

A Petrobras aumentou em 9,8%, em média, os preços do gás liquefeito de petróleo para uso residencial, vendido em 
botijões de até 13 kg (P-13). O reajuste entrou em vigor a partir das 0h de 21/03/2017.  

O último reajuste realizado pela companhia ocorreu em 1º de setembro de 2015. A revisão dos preços não se aplica ao 
GLP destinado a uso in- dustrial  

Petrobras aumenta preço do botijão de gás em 9,8% 

01/04 
Giselle Adriana 

Pinto 

09/04 
Ithiel Parada 

Junior  

16/04 
José Aparecido 

de Camargo  

23/04 
Mosart Ferreira 

da Cunha  
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Hora do Café! 

Momento Saúde 

Cardápio do Mês 

Por Que Comer Maça Verde Todas as Manhãs 

Sem Comer 

Elimina os radicais livres e previne doenças. As maçãs ver-
des são ricas em flavonoides e vitaminas C, poderosos antioxi-
dantes naturais que nos protegem contra os danos causados por 
radicais livres. 
Ajuda a controlar a diabetes. A maçã é rica em pectina, um 
tipo de fibra solúvel que contribui para retardar a absorção da 
glucose no intestino, por isso, resulta de grande ajuda para pes-
soas com diabetes. 
Ajuda a perder peso. Você está tentando perder alguns qui-
los? Então, não deve deixar de incluir a maçã em sua dieta, já 
que além de ser muito pobre em calorias, são altamente sacian-
tes. 
Melhora a saúde e higiene oral. Você já comeu fora de casa e 
não levou escova de dente?, coma maçã! Ela ajudará a eliminar 
as bactéria e limpa os dentes, eliminando deles a maior parte dos 
resíduos e bactérias que acabam danificando a placa. 

Um mendigo se aproxima de uma senhora cheia de sacolas de 
compras que ia andando na rua e fala: 

— Madame, eu estou sem comer há 4 dias.  

E a madame: 

 

Brincadeiras 

O assaltante aborda o Joaquim no meio da rua. 
- Pare! - grita. 
- Impare! - grita de volta o Joaquim estendendo três dedos. 
- Mas eu estou te roubando - explica o assaltante. 
- Então não brinco mais!  

Fim da Vida 

No consultório, paciente recebe a 
notícia que tem apenas mais 
cinco minutos de vida e diz, de-
sesperadamente: 
- Doutor, o que o senhor pode 
fazer por mim??? 
E o médico responde: 
- Um Miojo...  

Empréstimo 

O sujeito chega para o amigo e dispara: 
- Ô João, me empresta mil Reais? 
- Não posso, só tenho setecentos. 
- Não tem problema, você fica me devendo trezentos!   

Confissão 

Não falo com a minha esposa 
há mais de um ano 
- Por que? - pergunta um ami-
go  
- Porque não gosto de inter-
rompê-la...  
 

Três Alternativas Para Substituir o Arroz 

Você viu que as propriedades do arroz integral são as que 
valem mais do que as do arroz branco. Agora é o momento de 
conhecer algumas boas substituições que você 
pode fazer com outros cereais. 

 

Cevada Perolada. É uma espécie bastante 
semelhante ao arroz. 

Cuscuz. Algo como o arroz da cultura gastro-
nômica árabe, junto com o trigo bulgur. 

Quinoa. A quinoa para emagrecer parece ser 
ótima. O importante é lavá-la sempre antes e 
depois do cozimento. 


