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A família Cooperfértil está há 145    

dias sem acidentes de trabalho. 

Vamos bater nosso recorde anterior 

que é de 947 dias. 

Indústria de fertilizantes já está otimista para a safra 2017/18 

Expectativas de recuperação nas margens de produtores de grãos e de culturas perenes sustentam projeções 

otimistas para a  indústria de fertilizantes ao longo de 2017. Se as apostas se confirmarem, estará garantida 

uma nova alta dos insumos na safra  2017/2018. Ainda não há consolidação sobre o desempenho integral da 

cadeia de fertilizantes em 2016, no entanto, a Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda) mostra que, 

no acumulado do ano até novembro, as entregas ao mercado nacional cresceram 11,4% na variação anual, para 

31,4 milhões de toneladas. 
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Os 10 carros mais roubados do Brasil 

Comemore sua Profissão 

01. Dia do Publicitário 

02· Dia do Agente Fiscal 

05· Dia do Datiloscopista 

07· Dia do Gráfico 

09· Dia do Zelador 

10. Dia do Atleta Profissional 

Frases Interessantes 

As espécies que sobrevivem não são as mais 

fortes, nem as mais inteligentes, mas sim  

aquelas que se adaptam melhor às mudanças. 

 (Charles Darwin)  

 

Quanto maior o conhecimento menor o ego, 

quanto maior o ego menor o conhecimento. 

(Albert Einstein)  

 

Trate bem as oportunidades. Elas são reserva-

das e não aparecem pra qualquer um. Algu-

mas se ofendem fácil e podem nunca mais 

voltar.  

(Jufras Menhal)  

 

Nem tudo que se enfrenta pode ser modifica-

do, mas nada pode ser modificado até que 

seja enfrentado.  
(Albert Einstein)  

 

Não há invenção mais rentável que a do  

conhecimento. 

 (Benjamin Franklin)  

 

Você pode descobrir mais sobre uma pessoa 

em uma hora de brincadeira do que em um 

ano de conversa. 

 (Platão)  

Curiosidades Feriado 

A Susep (Superintendência de Seguros Privados) divulga o IVR 

(Índice de Veículos Roubados), que é obtido pela divisão entre o 

número de ocorrências de roubo e furto e o total de unidades segu-

radas daquele modelo. Confira na galeria abaixo os 10 carros naci-

onais em produção mais visados pelos criminosos. Para evitar dis-

torções no indicador, foram considerados apenas os modelos com 

mais de 10 mil unidades seguradas. 

1. Fiat Weekend Carros segurados: 56.227 Sinistros: 922 IVR: 1,64% 

2. Fiat Siena (acima de 1.0) Carros segurados: 42.569 Sinistros: 698 IVR: 1,64% 

3. Volkswagen Voyage Carros segurados: 116.050 Sinistros: 1.899 IVR: 1,636% 

4. Fiat Siena (apenas 1.0) Carros segurados: 72.822 Sinistros: 1.128 IVR: 1,549% 

5. Fiat Palio (acima de 1.0) Carros segurados: 74.327 Sinistros: 1.118 IVR: 1,504% 

6. VW Gol (acima de 1.0) Carros segurados: 87.132 Sinistros: 1.132 IVR: 1,299% 

7. Fiat Palio (apenas 1.0) Carros segurados: 221.352 Sinistros: 2.859 IVR: 1,292% 

Governo reduz seguro DPVAT em 37% 

28/02- 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 

Para carros de passeio, os proprietários vão pagar R$ 63,69, contra 

R$ 101,10 do ano passado. Para motos, o valor vai cair de R$ 286,75 

para R$ 180,65. Nas outras categorias, os valores de 2017 agora vão 

variar de R$ 66,66 a R$ 246,23, de acordo com informações publica-

das no Diário Oficial da União. A resolução da Susep 

(Superintendência de Seguros Privados), órgão que regula o DPVAT, 

também alterou a distribuição dos recursos que são arrecadados com este seguro 

obrigatório, administrado por um consórcio de seguradoras nacionais, denominado 

Seguradora Líder, que recebe uma remuneração de até 2% do faturamento pelo 

serviço. A queda dos valores ocorre depois que o TCU (Tribunal de Contas da Uni-

ão) apontou que os recursos arrecadados dos proprietários de veículos estavam 

pagando despesas suspeitas e a administração tinha baixa eficiência, fazendo o 

custo ficar mais caro de que deveria. Em 2015, o DPVAT arrecadou R$ 8,6 bilhões, 

segundo o TCU. Com esses recursos são pagas indenizações para quem sofre aci-

dentes de trânsito, além de recursos que são destinados ao SUS e ao Denatran. 

Para o TCU, o modelo adotado pela Susep, órgão estatal responsável pela fiscaliza-

ção das seguradoras, estimula a ineficiência da Seguradora Líder já que ela tem 

mais lucro se aumenta as despesas de gestão do seguro. De acordo com o órgão 

de controle, do valor arrecadado em 2015, R$ 4,3 bilhões foram destinados à opera-

cionalização do seguro e R$ 3,4 bilhões foram gastos com o pagamento de indeni-

zações às vítimas de acidentes. Uma outra parte fica retida para pagar um possível 

aumento de custo com indenizações de acidentes no futuro. Para o TCU essa reser-

va deveria ser reavaliada pois pode estar acima do necessário, onerando ainda 

mais o DPVAT. Ao analisar os gastos da Seguradora Líder nos últimos anos, o rela-

Planos  de celular ficarão mais caros em 2017 

Uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinou que a assi-

natura de um plano de telefonia é considerada um serviço e, por-

tanto, as operadoras devem recolher o ICMS (Imposto sobre Circu-

lação de Mercadorias e Serviços) sobre o valor mensal. Com isso, 

o preço dos planos deve ter um aumento de até 20% na conta. O aumento irá variar 

de estado para estado, dependendo da alíquota de ICMS aplicada. As operadoras já 

começaram a informar para seus clientes os novos preços dos planos. Na Claro, o 

plano controle deverá sofrer um aumento em seu valor proporcional de 7,85%. Os 

clientes cujo plano custava R$ 31,90, por exemplo, agora deverão pagar R$ 35,70. 

Já na Vivo, o plano controle de 1,5GB, que custava R$ 39,99, deverá custar agora 

R$ 45,95. A Oi afirmou que "o aumento do ICMS foi definido por cada Estado e en-

trou em vigor em Janeiro. A Tim ainda não divulgou detalhes sobre o aumento. 
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Expectativas de recuperação nas margens de produtores de grãos e de culturas perenes sustentam  

projeções otimistas para a  indústria de fertilizantes ao longo de 2017. Se as apostas se confirmarem, estará ga-

rantida uma nova alta dos insumos na safra  2017/2018. Ainda não há consolidação sobre o desempenho integral 

da cadeia de fertilizantes em 2016, no entanto, a Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda) mostra que, 

no acumulado do ano até novembro, as entregas ao mercado nacional cresceram 11,4% na variação anual, para 

31,4 milhões de toneladas. O departamento de Pesquisa e Análise Setorial do Rabobank Brasil acredita que o seg-

mento de adubos  deve fechar 2016 com 33 milhões de toneladas entregues, um recorde. "Projetamos um ganho 

de 3% em 2017, para cerca de 34 milhões de toneladas de fertilizantes entregues, quebrando o recorde do ano passado", estima o 

analista do Rabobank, Victor Ikeda. O cenário ainda deve ser impactado positivamente por uma demanda para o plantio da safrinha 

de grãos e pelas culturas perenes, principalmente, cana-de-açúcar, café e a citricultura. A cana porque teve seus subprodutos 

(açúcar e etanol) bem remunerados nos mercados interno e externo. O café também contou com cotações em alta provenientes da 

quebra de safra e baixos estoques. Já os citros foram favorecidos por preços domésticos. "Na verdade, todos os perenes tiverem os 

indicadores internos a seu favor. As melhoras no humor da indústria e do próprio produtor sugerem uma retomada nos investimentos 

da lavoura e aí entram os fertilizantes, esclarece o especialista. Em se tratando de uma onda de otimismo para este ano, Ikeda con-

Indústria de fertilizantes já está otimista para a safra 2017/18 

A partir de janeiro de 2017, a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) tem novas cores e itens de seguran-

ça. Uma das principais alterações é a troca da tinta azul esverdeada da tarja que fica no topo do docu-

mento, acima da foto de identificação do cidadão, para a cor preta. A impressão continua em alto relevo e 

a tarja passa a ter o mapa do Estado responsável pela emissão da CNH, do lado direito. No alto do lado 

esquerdo, sob o brasão da República, a imagem do mapa do Brasil passa a ser impressa com tinta espe-

cial de segurança, que também dificulta a falsificação. Todo o fundo do documento vai ficar mais amarela-

do e alguns elementos gráficos, como números, poderão ser conferidos com o uso de luz ultravioleta. O documento ganhará brasões 

da República impressos que só serão vistos com o uso de luz negra. Na parte de baixo, o documento ganha uma holografia com a 

sigla CNH impressa repetidas vezes. Além disso, aparecem novos fios de micro letras que também servem para dificultar falsifica-

ções. Os itens de controle de segurança incluem mais elementos em relevo e em micro impressão. O documento ganhará um código 

numérico de validação composto pelos dados individuais de cada CNH. Esse código vai permitir aos agentes de trânsito validar a 

Novo modelo de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) 

Fim do  Horário de Verão 

O horário de verão termina na noite de sábado 18 de fevereiro 2017 para domingo 19 de fevereiro 2017 neste dia os relógios devem 

ser atrasados em uma hora das 00:00 para às 23:00 horas. Uma hora a mais, portanto, uma hora de sono a mais! O horário de verão 

foi adotado pelo Distrito Federal e pelos estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. A medida afeta principalmente o consumo de 

energia no horário de pico, entre 18h e 21h. Na temporada passada, entre o fim de 2015 e o início de 2016, a 

adoção do horário de verão reduziu a demanda por eletricidade em 2,6 mil megawatts(MW), ou 4,5% do consu-

mo médio dessas regiões. A queda no consumo permitiu ao país poupar água dos reservatórios de hidrelétricas 

nessas regiões. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o Brasil também economizou R$ 162 

milhões ao reduzir a necessidade de uso das usinas termelétricas, que têm energia mais cara. 

Importação de fertilizantes registra aumento de 21% em dezembro de 2016 

O volume de fertilizantes importado pelo Brasil em dezembro apresentou aumento de 21% em relação ao mês anterior. Em novem-

bro, 1,94 milhão de toneladas foram descarregadas nos portos brasileiros e no mês de dezembro foram importadas 2,35 milhões de 

toneladas. Os insumos intermediários nitrogenados apresentaram alta de 106%, já os fosfatados e  

potássicos tiveram queda de, respectivamente, 7% e 15%. Em relação a dezembro de 2015 houve um 

aumento de 45% na importação. Em 2016 foram movimentadas nos portos do país 20,22 milhões de 

toneladas, aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano anterior. O principal porto de entrada 

em dezembro foi o Porto de Rio Grande com 28% das importações de fertilizantes, seguido pelo Porto 

de Paranaguá com 23% do volume e pelo Porto de Santos com 19%. 

06/02  

Fátima Maria da 

Silva 

05/02  

Genivaldo V. 

 dos Santos 

18/02  

Milton dos Santos 

20/02  

David dos Santos 

20/02  

Jesica Soriano de 

Lima 
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Hora do Café! 

Momento Saúde 

Cardápio do Mês 

Rúcula: Opção Fantástica para sua Saúde Benefícios Da Caminhada 

Você costuma consumir rúcula?  A rúcula, membro da mesma famí-

lia do brócolis, repolho e outros vegetais crucíferos, também possui 

um perfil nutricional bastante atrativo. Ela é boa fonte de betacaro-

teno, vitamina C, vitamina K e minerais como o potássio, ferro, 

manganês, magnésio, zinco e cobre. Suas folhas apresentam pro-

priedades digestivas, diuréticas e são amplamente reconhecidas 

como um potente alimento anticâncer, pois apresentam diversos fito 

químicos, que desempenham um papel antioxidante vital no corpo. 

Eles ajudam a livrar o corpo de toxinas e substâncias cancerígenas. 

Se fizermos uma comparação nutricional entre a 

rúcula e a alface, veremos que a rúcula contém 

cerca de oito vezes mais cálcio, cinco vezes mais 

vitamina A, vitamina C e vitamina K, além de qua-

tro vezes mais ferro que a mesma quantidade de 

alface. 

Um dos exercícios mais práticos e fáceis de fazer é também um 

dos que mais apresentam benefícios à saúde. Podendo ser prati-

cada a qualquer hora do dia e em qualquer lugar, andar não exi-

ge habilidades esportivas avançadas. Para quem é sedentário e 

está hesitante em começar um exercício físico, a caminhada po-

de ser de grande ajuda. Dez minutos do exercício por dia pode 

causar uma grande mudança no organismo em questão de se-

manas. 

- Melhora a Mente 

- Melhora a Respiração 

- Evita e Trata a Depressão 

- Afasta a Osteoporose 

- Melhora a circulação 

Tempo Verbal 

O Curioso 

Um vizinho pergunta para o outro: - Que festa foi aquela que 

teve aqui ontem? - Foi um casamento. - Que bom! E os noivos, 

estão bem? - O noivo está no cemitério, e a noiva no hospital. - 

Que horror! O que houve? Muita bebida? - Não. O noivo é covei-

ro e a noiva enfermeira.  

Joãozinho 

O Celular 

O condenado à morte esperava a hora da execução, quando 

chegou o padre: Meu filho, vim trazer a palavra de Deus para 

você. Perda de tempo, seu padre. Daqui a pouco vou falar com 

Ele, pessoalmente. Algum recado? 
 - O que aconteceu com você, Porque suas orelhas estão com  

curativo? 

- Eu estava passando roupa e o celular tocou, e sem querer atendi 

o ferro ao invés do celular... 

- Nossa! - Isso explica uma orelha, mas eu vi que as duas orelhas 

Irritado com seus alunos, o professor lançou um desafio. 

 - Aquele que se julgar burro, faça o favor de ficar de pé. 

Todo mundo continuou sentado. Alguns minutos depois, Joãozinho 

se levanta. - Quer dizer que você se julga burro? - Perguntou o 

professor,indignado. - Bem, para dizer a verdade, não! Mas fiquei 

com pena de ver o senhor aí, em pé, sozinho!!!  

O Recado 

A professora para o Joãozinho, qual o tempo verbal da frase: 

'Isso não podia ter acontecido'?  

-  Preservativo imperfeito, professora! 

 


