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A família Cooperfértil está há 114    

dias sem acidentes de trabalho. 

Vamos bater nosso recorde anterior 

que é de 947 dias. 

IPVA ficará 4,8% mais barato em 2017 para carros de SP  

Os donos de carros no Estado de São Paulo pagarão IPVA (Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores) 4,8% mais barato, em média, em 2017. Essa média inclui motos, auto-

móveis, utilitários, caminhões, micro-ônibus e ônibus. Considerando apenas os automóveis, a 

queda será de 5,3%. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Fazenda do Estado de 

São Paulo, que deve enviar os avisos de vencimento a partir de 15 de dezembro.  

 

• IPVA ficará 4,8% mais barato em 2017 para carros de SP  

• Mercado brasileiro de fertilizantes reage e cresce 10% sobre 2015 

• Brasil precisa investir US$ 300 bilhões para recuperar rodovias 
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Três municípios estão entre os que mais sofrem com chuvas  

Comemore sua Profissão 

08/01 - Dia do Fotógrafo 
09/01 - Dia do Astronauta 
14/01 - Dia do Enfermo 
15/01 - Dia Mundial do Compositor 
20/01 - Dia do Farmacêutico 
25/01 - Dia do Carteiro 

Frases Interessantes 

“Sabe ganhar aquele que também sabe per-

der.” 

(Walysson dos Reis) 

Vire a página. Dê um ponto final nas coisas 

que te fazem mal. A vida é um  
círculo, não um quadrado. Tenha pressa de 

ser feliz, por que nós não sabemos  
quanto tempo nos resta.  
(Padre Fábio de Melo) 

A vida não oferece promessas e garantias, 
apenas possibilidade e oportunidades.  

(Frases do Bem) 

Não existe falta de tempo, existe falta de 

interesse. Porque quando a gente quer 

mesmo, a madrugada vira dia. Quarta-feira 

vira sábado e um momento vira oportunida-

de.  
(Pedro Bial) 

Um amigo se faz rapidamente, já a amizade 

é um fruto que amadurece lentamente. 

(Aristóteles) 

O único lugar onde o sucesso vem antes do 

trabalho é no dicionário. 

Curiosidades Feriado 

Sumaré, Americana e Santa Bárbara estão entre as cinco cida-

des da RMC (Região Metropolitana de Campinas) com mais 

ocorrências relacionadas a chuvas extremas. As informações 

constam na tese de doutorado realizada pela pesquisadora do 

Instituto de Geociências da Unicamp (Universidade Estadual 

de Campinas), Marina Sória Castellano. Ela aponta no estudo 

que alagamentos, inundações, desalojamentos e outros impactos que ocorrem após 

chuvas intensas têm sua origem em problemas sociais e não necessariamente no 

fenômeno climatológico. 

A pesquisadora analisou matérias de jornais das 19 cidades que compõem a RMC, 

para construir seu banco de dados com mais de 40 tipos de ocorrências relacionadas 

a chuvas. A Defesa Civil de Campinas foi a única que possuía um banco de dados 

com as ocorrências. A cidade teve, durante o período analisado, 22.349 ocorrências 

relacionadas às chuvas. Sumaré aparece em segundo lugar, com 4.126 registros. 

Americana e Santa Bárbara tiveram, respectivamente, 2.258 e 2.211 ocorrências, 

Países e as médias de idades de vida   

01/01 - O Ano Novo é também chamado 

de Réveillon, termo em francês que significa 

"despertar", o Ano Novo é celebrado no 

dia 1º de Janeiro. 
Nesta mesma data também se comemora 

o Dia da Confraternização Universal e o Dia 

Mundial da Paz. 

As diferentes condições de vida que os países proporcionam aos seus 

cidadãos, influenciam grandemente na esperança média de vida que 

têm ao nascer. A informação aqui apresentada é baseada nos dados 

da Organização Mundial de Saúde. O país com a maior esperança 

média de vida é o Japão com 84 anos; 
seguido por: Espanha, Andorra, Austrália, Suíça, Itália, Singapura e  
San Marino, todos com 83 anos. 
Depois temos: Canadá, Chipre, França, Islândia, Israel, Luxemburgo, Mónaco, Nova 

Zelândia, Noruega e Suécia, todos com 82 anos. Do lado oposto, o país com menor 

esperança média de vida, segundo a OMS, é a Serra Leoa com 46 anos. O Brasil 

esta em 58º lugar com a  expectativa média de vida em  75,5 anos, segundo o IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).  

Todos juntos na luta contra a Dengue 
Já estamos na estação mais quente do ano, aliada ao nível de chuvas maior e à 

água parada são uma combinação perfeita para o aumento da proliferação do mos-

quito da dengue. E apesar da temporada de verão ainda nem ter começado, os cui-

dados são fundamentais, já que a doença tem seu pico na estação mais quente.  
Para evitar que isso aconteça e que a doença se prolifere, a principal dica é eliminar 

os criadouros, evitando jogar lixos em locais impróprios e tomando alguns cuidados 

de prevenção, checando os locais que acumulam água, como vasos de flores, su-

portes para velas e material descartável, copos plásticos e garrafas pet.  
Confira mais algumas dicas importantes para proteger a sua casa e a de seus vizi-

nhos: 
- Mantenha recipientes, como caixas d’água, barris, tambores tanques e cisternas, 

devidamente fechados, com tampas adequadas; 
- Faça a higienização das caixas d’água e cisternas periodi-

camente; 
- Mantenha o terreno limpo, grama aparada, sem acúmulo 

de objetos como vidros, potes, garrafas, latas e pneus; 
 - Limpe as calhas, removendo folhas, galhos e sujeiras que 

possam impedir a água de correr; 
- Não deixe acumular água sobre a laje; 
- Mantenha as lixeiras bem fechadas, usando sacos plásticos e mantendo-os fora do 

alcance de animais até o recolhimento dos serviços de limpeza urbana; 
- Lembre-se de separar o lixo reciclável; 
- Coloque areia nos pratinhos de plantas, lavando-os periodicamente com escova; 
- Troque a água de vasos de plantas aquáticas semanalmente, aproveitando para 

limpar por dentro com escova e sabão; 
- Dentro de casa também é preciso vistoria. Lave bem com água e sabão os recipi-

entes utilizados para guardar água; 
- Na lavanderia verifique se tem água parada em baldes, máquina de lavar e tan-

ques.  
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Cooperfértil Informa 

Os donos de carros no Estado de São Paulo pagarão IPVA (Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores) 4,8% mais barato, em média, em 2017. Essa média inclui motos, auto-

móveis, utilitários, caminhões, micro-ônibus e ônibus. Considerando apenas os automóveis, a 

queda será de 5,3%. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Fazenda do Estado de São 

Paulo, 

que deve enviar os avisos de vencimento 

a partir de 15 de dezembro.  

 

Lembrando que este deve ser o último 

ano em que os proprietários de carros do 

Estado de São Paulo irão receber o aviso 

de vencimento do IPVA por correio, se-

gundo informações da Secretaria de Es-

tado da Fazenda. O IPVA havia caído 

3,3% em 2016 em média, e, em 2015, 

havia registrado queda de 4,2%. Os con-

tribuintes podem pagar o imposto em 

uma única parcela no mês de janeiro, 

com desconto de 3%, ou parcelar em 

03/01  
Gustavo  

IPVA ficará 4,8% mais barato em 2017 para carros de SP  

O mercado brasileiro de fertilizantes dá sinais de recuperação e acumula um crescimento de 10% neste 

ano em relação a 2015. O dado é do departamento de Pesquisa e Análise Setorial do Rabobank Brasil, 

que aponta aumento significativo da demanda e projeta a manutenção da tendência de recuperação 

para o próximo ano. No ano passado, o segmento amargou retração pela primeira vez nos últimos 15 

anos, resultado da grande volatilidade cambial verificada no período. Já em 2016 houve maior oferta de 

crédito por parte dos próprios fornecedores, bem como a manutenção do financiamento via instituições financeiras. “Todos os 

integrantes do setor agrícola dependem do produtor rural, que desempenha um papel fundamental nessa engrenagem. Como 

os bancos mantiveram sua participação, sem crescimento na oferta de crédito, o setor busca alternativas de financiamento”, 

Mercado brasileiro de fertilizantes reage e cresce 10% sobre 2015 

Para atingir um patamar mínimo necessário, o Brasil precisaria investir nada menos que US$ 300 bi-

lhões em sua malha rodoviária nos próximos 15 anos. A projeção é do estudo “Infraestrutura Rodoviá-

ria no Brasil”, elaborado pela Bain & Company e divulgado pela Datagro. Esse investimento deveria ser 

focado na construção de 20 mil quilômetros de rodovias, aumentando a densidade do País para 4,2 

km por cada mil km² de território. Com isso seriam conectadas 22 capitais e cinco fronteiras comerci-

ais. Nos últimos três anos o Brasil construiu cerca de três mil quilômetros de rodovias – uma densida-

de de 1,7 km por cada mil km² de território de estradas. Para se ter uma ideia da defasagem, este número é seis vezes menor 

do que o dos Estados Unidos (10,6 km por cada mil km²), que é um dos maiores concorrentes do Brasil no agronegócio. Fica 

também muito abaixo da China, que tem 10,9 km por cada mil km² de território. “Em grande parte, isso depende das conces-

sões, já que locais com maior PIB per capita e corredores com potencial de pedágio representam mais de 70% da malha pro-

Brasil precisa investir US$ 300 bilhões para recuperar rodovias 

05/01  
Francisco 

 F. de Medeiros 

10/01  
Cicero  

Domingos 

11/01 
Leônidas  

Talão  

22/01  
Robson 
Rodolfo 
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Hora do Café! 

Momento Saúde 

Cardápio de Janeiro 

Aids Benefícios de Pedalar 

Doença infectocontagiosa que leva à perda 

progressiva da imunidade, deixando o por-

tador incapaz de se defender de infecções. 

A transmissão se dá através do contato do 

vírus com mucosas ou ferimentos, mais 

comumente por contato sexual ou comparti-

lhamento de seringas. 

Não há cura, porém tratamentos podem permitir ao paciente convi-

ver com a doença por muitos anos. 

Os efeitos colaterais, no entanto, podem ser diversos e graves, ata-

cando fígado e rins, e ainda causando outras doenças secundárias. 

Evite a AIDS com o uso de preservativos e seringas descartáveis. 

Por precaução, caso acredite que você possa ter se infectado, faça 

Pedalar, além de uma atividade ambiental-

mente consciente, também é uma forma 

divertida de ter uma vida saudável! 

- Melhor oxigenação do cérebro, reduzindo 

stress, ansiedade e depressão; 

- Queima de colesterol ruim e triglicérides, auxiliando na redução 

e manutenção do peso; 

- Liberação de endorfinas e serotonina, proporcionando relaxa-

mento e sono tranquilo; 

- Controle da glicemia e do diabetes, prevenindo problemas car-

díacos; 

- Tonificação dos vasos sanguíneos e redução da pressão arteri-

al; 

O Avião 

Um oficial iraquiano chama os oito sósias do Saddam e diz: Tenho 

boas e más notícias. A boa notícia é que Saddam está vivo. Todos 

os sósias comemoram. A má notícia é que ele perdeu um braço.  

O Louco  
O louco estava com um balde d água e uma vara de pescar, o 
psiquiatra perguntou a ele: 
- O que você está pescando? 
- Idiotas.  
- Quantos você já pegou?  
- Três, com o Senhor! 

Loiras no Parque 

Viagem ao Oriente 

Alguns professores de uma faculdade de engenharia foram  
convidados a entrar em um avião. Após sentarem, eles foram 

informados de que o avião havia sido construído por seus  
alunos. Todos eles levantaram e correram desesperadamente 

para fora do avião levando tudo que havia pela frente no peito. 

Somente um professor permaneceu sereno e sentado em seu 

lugar. Perguntaram a ele o motivo de tanta calma e ele disse: 

"Se isso foi construído pelos meus alunos, não vai nem dar a 

Dois amigos conversam sobre as maravilhas do Oriente. Um deles 

diz: Quando completei 25 anos de casado, levei 

minha mulher ao Japão. Não diga? E o que pensa 

fazer quando completarem 50? Volto lá para buscá-
la.  

Os Sósias 

Um belo dia, duas loiras passeavam no parque e uma disse para a 

outra: Olha, um passarinho morto! A outra olha rapidamente para o 

céu e pergunta: - Onde?  


