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A família Cooperfértil está há 192    

dias sem acidentes de trabalho. 

Vamos bater nosso recorde anterior 

que era de 947 dias. 

IPTU 2016 

A Prefeitura de Campinas iniciou a distribuição dos carnês de IPTU (Imposto 

Predial e Territorial Urbano). São mais de 455,2 mil carnês, sendo 272,2 mil 

para imóveis residenciais; 94,4 para comerciais e 88,6 para terrenos. O venci-

mento da cota única e/ou primeira parcela do IPTU dos imóveis não residen-

ciais será em 11 de Fevereiro; dos residenciais e terrenos, no dia 12 de Feve-

reiro. O imposto pode ser parcelado em até 11 vezes. Quem pagou o IPTU 

rigorosamente em dia em 2015, tem direito a um desconto de 3% já lançado no carnê. 
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Santos de Devoção 
01/02 - Santa Brígida - Terapeutas 
03/02 - São Brás - Animais Selvagens 
05/02 - Santa Águeda - Amas de Leite 
08/02 - São Jerônimo Emiliano - Crianças Órfãs 
09/02 - Santa Apolônia - Dentistas  
11/02 - Nossa Senhora de Lourdes - Enfermos 
12/02 - Santa Eulália - Marinheiros 
14/02 - São Valentim - Amor 
18/02 - Fra Angélico - Artistas 
23/02 - Policarpo de Esmirna - Dores de ouvido 
27/02 - Santa Honorina - Barqueiros 
27/02 - São Baldomer - Chaveiros 

Frases Interessantes 
“A verdadeira motivação vem de realização, de-
senvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e 

reconhecimento.” 
(Frederick Herzberg) 

“Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem    
perder o que, com frequência, poderíamos     

ganhar, por simples medo de arriscar.” 
(William Shakespeare) 

“O sucesso é alcançado e conservado por aque-
les que não deixam de tentar.” 

(Autor desconhecido) 

“Quanto maiores são as dificuldades a vencer, 
maior será a satisfação.” 

(Cícero) 

“Nossa maior fraqueza está em desistir. O cami-
nho mais certo de vencer é tentar mais uma vez.” 

(Thomas Edison) 

“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende 
o que ensina.” 

(Autor desconhecido) 

“Nenhum trabalho de qualidade pode ser feito 
sem concentração e auto sacrifício, esforço e 

dúvida.” 
(Max Beerbohm) 

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 

Declaração do IR 2016 
09/02- Carnaval originou-se da expressão 
latina “carne, vale!”, Isto é, “adeus, carne”, 
“rejeitar a carne”. Depois dele se inicia a 
Quaresma, por isso - segundo o preceito 
católico - era o período de dizer adeus à 
carne (comidas, festas, luxúria…) 

Dia 1º de Março de 2016, os contribuintes começarão a entregar à 
Receita Federal as declarações do IR referente a 2015. O prazo 
final de entrega será em 29 de Abril, uma sexta-feira. 
Apesar de faltar 30 dias  para o início da entrega, os contribuintes 
já podem ir se preparando para prestar contas ao leão. É que   
alguns valores já estão definidos, como a tabela para calcular o imposto e as princi-
pais deduções (despesas com educação, dependentes etc.) permitidas para quem 
usa o modelo completo. 
As empresas e os bancos terão até 29 de Fevereiro de 2016 para encaminhar as 
informações salariais e bancárias referentes a 2015. Enquanto aguarda essas infor-
mações, o contribuinte já pode começar a juntar os documentos para fazer a declara-
ção sem problemas. 
No próximo Informativo estaremos prestando maiores detalhes a respeito!  

A Prefeitura de Campinas iniciou a distribuição dos carnês de IPTU 
(Imposto Predial e Territorial Urbano). São mais de 455,2 mil     
carnês, sendo 272,2 mil para imóveis residenciais; 94,4 para     
comerciais e 88,6 para terrenos.  
O vencimento da cota única e/ou primeira parcela do IPTU dos imóveis comerciais 
será em 11 de Fevereiro; dos residenciais e terrenos, no dia 12 de Fevereiro. O im-
posto pode ser parcelado em até 11 vezes. 
Quem pagou o IPTU rigorosamente em dia em 2015, tem direito a um desconto de 
3% já lançado no carnê. Além disso, quem optar pelo pagamento da cota única tem 
direito a mais 5% de desconto. Ou seja, o contribuinte que não está em débito com 
a municipalidade e que vai pagar à vista este ano, irá usufruir de 8% de desconto. 
Para o IPTU de 2016, não houve aumento para a maioria dos contribuintes, apenas 
o reajuste da UFIC (Unidade Fiscal de Campinas) de 10,97%, referente ao INPC do 
IBGE. De acordo com a Secretaria de Finanças, houve alteração no valor do impos-
to apenas para imóveis que tiveram revisão nos dados cadastrais (mudança de ter-
reno para construção e vice e versa; novos condomínios e novos loteamentos etc).  
A previsão de arrecadação de IPTU para este ano é de R$ 521 milhões. O paga-
mento pode ser feito nas agências bancárias credenciadas e também nas lotéricas. 

IPTU 2016 

Sumaré ganha Pronto Atendimento da Unimed  

Localizada na Rua Fioravante Mancino, no Jardim 
Vista Alegre com investimento total de R$ 12 milhões, 
essa é a maior obra do ano da Unimed Campinas. As 
obras foram realizadas pela Construtora GHA, de 
Campinas. 
De funcionamento ininterrupto, serão oferecidos 24 
leitos, sendo 12 de observação de adultos, seis pedi-
átricos, dois de isolamento e quatro leitos de suporte a pacientes críticos, uma sala 
de emergência, nove consultórios e 16 poltronas para inalação e medicação. 
O serviço terá 103 funcionários, sendo em sua maioria de moradores de Sumaré 
como contrapartida ao Município, além de médicos para atendimento adulto e pediá-
trico, além de um laboratório de análises clínicas para demanda interna e uma uni-
dade de rádio-imagem, com raio x, ultrassonografia e tomografia. 
Segundo o gerente administrativo da Unimed Campinas e coordenador da obra, Ro-
gério Pim, a unidade facilitará o atendimento de urgência e emergência aos milhares 
de conveniados. 
“Esta unidade em Sumaré será uma facilitadora, para que os clientes do convênio 
não precisem se deslocar para outras cidades mais longes para receber esse atendi-
mento de urgência e emergência. A capacidade será de 500 pessoas por dia, em 
uma área coberta de 4,5 mil m² e área total de 11 mil m². 

                    Horário de Verão 2015-2016 

O horário de verão termina na noite de sábado, 20 de fevereiro  
de 2016 para domingo, 21 de fevereiro de 2016 neste dia, os 
relógios devem ser atrasados em uma hora da 00:00 para as 
23:00 horas. Uma hora a mais, portanto, uma hora de sono a 
mais! 
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Cooperfértil Informa 

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

Dia 06 - Fátima Maria 

Dia 05 - Genivaldo Vicente 

IPVA 2016 

Dia 18 - Milton dos Santos  

    Chuvas na região de Campinas em 2015 

No ano de 2015 as chuvas acumuladas em Campinas foram acima da média esperada. Este ano mais chuvoso foi influenciado pelo 
El Ninho, que é um fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento fora do normal das águas superficiais e subsuperficiais do 
Oceano Pacífico Equatorial. Essa mudança de temperatura, provoca uma modificação da circulação geral da atmosfera. 

Estes fatores influenciaram fortemente o clima na região de Campinas, por exemplo, no mês 
de setembro foi batido o recorde histórico de chuvas para o mês. Segundo dados do Cepagri 
da Unicamp, o município acumulou 148,3 milímetros para o mês, esta é a maior marca desde 
que as medições começaram, em 1988. Este fenômeno deve influenciar o clima até março de 
2016. 

Aqui na Cooperfértil, temos feito medições diárias de quantidade de chuva desde de janeiro de 
2014, o nosso pluviômetro, que está localizado no jardim em frente ao refeitório, constatamos 
que no ano passado foi um ano bem chuvoso, conforme quadro ao lado, foram quase 400 mm 
de chuva a mais na Cooperfértil em relação à média da região de Campinas. 

Controle Pluviométrico   Ac. do Ano 

2014  
Campinas 1.373 

Cooperfértil 1.331 

Campinas 1.475 

Cooperfértil 1.859 
2015 

Todos os proprietários de veículos do estado de São Paulo deverão pagar o IPVA conforme a tabela abai-
xo. Nos casos em que o pagamento não é realizado, o automóvel fica impedido de circular. Além disso, o 
proprietário, quando está em situação irregular referente ao IPVA 2016 SP, fica sujeito às penalidades apli-
cadas pelo DETRAN. Antes de pagar o IPVA, você deverá fazer a consulta IPVA 2016 SP. O procedimento 
todo pode ser realizado pela internet, sem precisar enfrentar filas ou burocracias.  

Veja o que você deve fazer abaixo: 

• Vá até o site da Secretaria da Fazenda SP: 
www.ipva.fazenda.sp.gov.br/ipvanet/; 

• Selecione “Consulta de débitos do veículo”; 
• Informe a placa do automóvel e o número do 

RENAVAM ou CHASSI; 
• Clique em “Enviar”. 

Para efetuar o pagamento IPVA 2016 SP, basta 
escolher a sua opção de pagamento, que pode 
ser integral com desconto de 5%, ou dividida em 
parcelas. Feito isso, imprima o boleto e pague-o 
até a data de vencimento em qualquer banco ou 
Lotéricas. Evite atrasos no pagamento, pois, 
após o vencimento, são cobradas taxas adicio-
nais. 

Automóveis, caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e similares 

Mês Janeiro Fevereiro Março 

Parcela 
1ª Parcela ou cota 

única com desconto 
2ª Parcela ou cota 

única com desconto 
3ª Parcela 

Placa Dia do vencimento Dia do vencimento Dia do vencimento 

Final 1 11/1 11/2 11/3 

Final 2 12/1 12/2 14/3 
Final 3 13/1 15/2 15/3 

Final 4 14/1 16/2 16/3 

Final 5 15/1 17/2 17/3 

Final 6 18/1 18/2 18/3 

Final 7 19/1 19/2 21/3 

Final 8 20/1 22/2 22/3 

Final 9 21/1 23/2 24/3 

Final 0 22/1 24/2 25/3 

Redução na conta de energia elétrica 

  A conta de luz pode ser reduzida em, aproximadamente, 10% a partir de fevereiro, conforme indicam as 
projeções para o preço da energia elétrica em 2016. 

A geração de energia poderia começar a ficar mais barata logo no segundo mês do ano, de acordo com 
as previsões feitas pela CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica). 

Os cálculos indicam que todas as usinas termelétricas, que produzem eletricidade mais cara, poderão ser 
desligadas no próximo mês, com a exceção das nucleares por questões técnicas elas não podem parar de funcionar e de algumas 
no Nordeste. 

Como consequência, a cor da bandeira tarifária (encargo adicional que encarece a conta de luz) poderia mudar para verde a partir do 
próximo mês. Essa alteração anularia o encargo adicional que é cobrado hoje. 

Atualmente, a cor da bandeira é vermelha, que eleva o custo para o consumidor em R$45 por MWh (megawatt-hora). Essa arrecada-
ção extra é direcionada para o pagamento das térmicas. 

Isso ajudou a encarecer a conta de luz que, de um modo geral, subiu 51,3% nos 12 meses encerrados em novembro, segundo o 
IBGE. 
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Hora do Café! 

Momento Saúde 

Cardápio de Fevereiro 

Zika vírus Meditação 
Vírus transmitido principalmente pelo mos-

quito Aedes Aegypti e seus semelhantes, o 

mesmo que transmite a dengue, chikun-

gunya e febre amarela. Pode causar febre, 

dor de cabeça, no corpo e articulações, 

diarreia, náuseas, mal-estar, erupção cutânea, coceira, fotofo-

bia e conjuntivite. 
O tratamento com medicamentos visa diminuir os sintomas e a 

doença tende a desaparecer sozinha. No entanto, gestantes 

infectadas apresentam risco aumentado de gerarem filhos com 

microcefalia - má-formação em que o cérebro do feto não cres-

ce normalmente. A melhor maneira de prevenir o contágio é 

combater os criadouros dos mosquitos Aedes Aegipty, que se 

desenvolvem em focos de água parada. 

Meditar é uma ótima maneira de nos livramos do stress e termos 

mais harmonia e energia para o dia a dia. Veja como começar: 
- Escolha um local tranquilo e silencioso; 
- Sente-se em uma postura confortável, com a coluna reta e sem 

apoio; 
- Respire lentamente, estabelecendo um ritmo constante de inspira-

ção e expiração; 
- Não tente resistir às ideias que surgem na sua mente, mas não se 

fixe em nenhuma, apenas observe; 
- Se quiser, você pode se concentrar no som de um relógio ou na 

chama de uma vela; 
- Comece com 2 minutos diários e depois aumente a frequência e a 

duração. O mais importante é manter a regularidade. 

Joãozinho recebe o boleto de sua escola e o pai diz: 
- Meu Deus, mas como é caro estudar nesse seu colégio! 
E Joãozinho responde: 
- E olha, pai, que eu sou o que menos estuda na minha turma. 

Custo da Escola 

Uma mulher de meia idade se levanta no meio do voo e grita: 
- Por favor, tem algum médico aqui? 
Um cara sério se aproxima dela rapidamente e diz: 
- Eu sou! Qual é o problema? 
E ela diz: 
- Você quer namorar com a minha filha? 

Médico no Avião 

Joãozinho e o Vovô  

Loucos Tomando Banho 

Dois loucos estavam tomando banho e um deles disse: 
- Duvido que você consegue subir pela água do chuveiro e 

encostar no mesmo. 
O outro respondeu: 
- Eu não. Acha que sou bobo? Eu sei que quando eu chegar lá 

em cima, você vai desligar o chuveiro e eu caio. 

Comparação das Sogras 

Dois amigos, sentados no bar tomando uma e conversando: 
- Sabe, minha sogra é do tipo que eu posso chamar de anjo! 
- Você tem sorte, a minha sogra continua viva! 

Joãozinho estava passeando com o avô pela pracinha, em um  

sábado, até que o avô de Joãozinho avista a professora do garoto. 
- João, se esconde, meu filho, sua professora está lá! - o avô diz. 
- Na verdade, vovô, quem tem que se esconder é o senhor! - reba-

te o menino. 
- Mas por que eu, se foi você que faltou na escola ontem? - per-

gunta o avô. 
- Porque eu falei que eu fui no enterro do senhor.  


