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A família Cooperfértil está há 172   

dias sem acidentes de trabalho. 

Vamos bater nosso recorde anterior 

que é de 947 dias. 

Veja o calendário de saque do dinheiro das contas inativas do FGTS 

O saque do dinheiro das contas inativas do FGTS começa em março para pessoas que nasceram em 

janeiro e fevereiro, segundo executivos da Caixa, que administra o fundo. O calendário completo, 

que seguirá até julho, foi anunciado oficialmente pelo governo terça-feira (14/02), em Brasília.  A Cai-

xa já informou que estuda abrir algumas agências aos sábados para diluir o movimento e também 

transferir automaticamente o dinheiro das contas inativas para os correntistas do banco. 

• Veja o calendário de saque do dinheiro das contas inativas do FGTS 

• Quem plantar trigo neste ano pode se dar bem, aponta T&F 

• 5 dicas para usar bem o dinheiro de conta inativa  

• Demanda por fertilizantes volta a crescer e deve seguir ritmo em 2017 
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Entrega de Material Escolar 2017 

Comemore sua Profissão 

     Use o aplicativo QR 
Code para escanear a 
imagem ao lado e ser 
direcionado ao nosso 
site para encontrar todos 
os informativos mensais. 

 

Frases Interessantes 

O otimismo é a fé em ação. Nada se pode 
levar a efeito sem otimismo.  

 (Helen Keller) 

 
Sua tarefa é descobrir o seu trabalho e, 
então, com todo o coração, dedicar-se a 

ele. (Buda) 
 

É mais fácil obter o que se deseja com um 
sorriso do que à ponta da espada.  

(William Shakespeare )  
 

Procure ser uma pessoa de valor, em vez 
de procurar ser uma pessoa de sucesso. O 

sucesso é consequência...  
(Albert Einstein)  

 
Com organização e tempo, acha-se o se-

gredo de fazer tudo e bem feito.  
 (Pitágoras )  

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

ples reflexão.  
 (Machado de Assis )  

Curiosidades 

Como todo começo de ano, a Cooperfértil 

entrega a seus funcionários um KIT contendo 

material escolar . 

 

Os kit’s são divididos em configurações para atender 
as crianças no pré-escolar, ensino fundamental da 1ª 

ao 5ª ano e 6ª ao 9ª ano . 

 

Azul planeja elevar 13 % da capacidade operacional em 2017 

A Azul planeja elevar sua capacidade operacional em 2017, medi-
da em termos de assentos-quilômetro disponíveis (ASK), em 
aproximadamente 13% em relação a 2016, de acordo com infor-
mações contidas no prospecto preliminar da oferta de ações pro-
tocolado nesta terça-feira, 7, na Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM). A estimativa, segundo a empresa, tem como base a introdução de 10 aero-
naves Airbus 320neo na frota – esse modelo possui 56 assentos a mais que os avi-

Velocidade e farol desligado lideram multas em estradas federais  

Excesso de velocidade e faróis desligados de dia nas rodovias 
dominaram a lista de infrações de trânsito registradas em 2016 
no sistema Renainf, ligado ao Departamento Nacional de Trânsi-
to (Denatran).  Ele inclui as multas em estradas federais, dadas 
pela Polícia Rodoviária Federal, pela Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT) e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT), além daquelas cometidas fora do estado de origem do veículo, 
em estradas ou nas cidades. Nº de multas sobe 18%. O Renainf computou 19,3 mi-
lhões de infrações no ano passado, 18% a mais do que em 2015. A multa pelo farol 
desligado não constava entre as mais frequentes nos últimos anos, mas disparou 
por causa da exigência de usar as luzes também durante o dia nas rodovias, que 
passou a valer em julho passado e acabou ficando suspensa entre setembro e outu-

A força-tarefa da Saraiva para entregar pedidos na volta às aulas 

Para apaixonados por livros e artigos de papelaria, o centro de 
distribuição da Saraiva, em Cajamar, São Paulo, é quase um 
parque de diversões. O estoque, em algumas partes, mais pare-
ce uma biblioteca, com prateleiras recheadas de títulos. De lá, 
saem cerca de 150.000 produtos todos os dias. Em dezembro, o 
número salta para próximo de 200.000, por causa da venda aquecida de materiais 
escolares. Para dar conta de tudo, a empresa contrata funcionários temporários e 

Por que é proibido sorrir em fotos oficiais para documentos? 

Segundo o diretor de identificação civil do Detran, Luiz Antônio 
Abrantes, o único órgão responsável pela emissão de documen-
tos de identidade no Estado do Rio, em entrevista ao jornal O 
Globo, conta que “o objetivo é garantir nas carteiras de identida-
de e de habilitação o perfeito reconhecimento fisionômico dos 

portadores“. A regra se aplica em cidadãos que queiram tirar carteira de motorista 
ou registro geral (RG). É preciso que as pessoas não sorriam e deixem adornos de 
fora pois o objetivo é que todos saiam bem na foto, parecendo-se consigo mesmo. 
Ainda de acordo com Luiz Antônio, “Sobre a cor do cabelo, a previsão é a de que 
não deverá ser utilizada coloração que descaracterize a pessoa ou que não seja 
condizente com a relevância do documento. As cores que descaracterizam o usuá-
rio são aquelas que não se mostram naturais, como por exemplo cabelos na cor 

Informativo Online 

03- Dia do Meteorologista   

12- Dia do Bibliotecário 

14- Dia do Vendedor de Livros 

19- Dia do Carpinteiro e do Marceneiro 

25- Dia do Especialista de Aeronáutica 

28- Dia do Diagramador  
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Cooperfértil Informa 

1 - Saque todo o dinheiro, mesmo que não esteja precisando dele. São poucas as oportunidades que o governo oferece de retirar 
recursos do FGTS.  

2 - Coloque em dia as prestações atrasadas do carro, da casa ou o aluguel. Dê prioridade ao pagamento das dívidas que possuem 
algum bem como garantia.   

3 - Pague as dívidas, mas renegocie juros menores com o banco primeiro. Quitar empréstimos em geral, especialmente o cartão de 
crédito e o cheque especial, é uma recomendação unânime dos especialistas.  

4 - Monte uma reserva de emergência. Se depois de pagar todas as contas, ainda sobrou dinheiro, guarde para uma situação ines-
perada.  

5 dicas para usar bem o dinheiro de conta inativa  

A análise realizada por Victor Ikeda, do departamento de Pesquisa e Análise Setorial do Rabobank Brasil, inclui pers-
pectivas promissoras para 2017. Para 2017, “os preços no próximo ano vão ficar próximos da estabilidade, voltaremos 
a ter uma boa demanda por fertilizantes. Nos últimos 15 anos, com exceção de 2015, o mercado de fertilizantes cres-

Demanda por fertilizantes volta a crescer e deve seguir ritmo em 2017 

Quem plantar trigo neste ano pode se dar bem, aponta T&F 

Aproxima-se a época na qual os agricultores começam a tomar as decisões sobre a área utilizada para o plantio 
de trigo para a próxima safra de 2017/18. O assunto é igualmente relevante para o setor de insumos e para cerea-
listas e cooperativas, porque determinará o aumento ou redução dos volumes de venda destes produtos no inver-
no.  Na avaliação da Consultoria Trigo & Farinhas, há razões para acreditar que o preço do trigo pode subir no 
médio e longo prazo. “Quem plantar trigo neste ano pode se dar bem”, afirma o analista Sênior da T&F, Luiz Car-

los Pacheco. “A maioria dos fatores que influenciam os preços, tanto no mercado nacional como no mercado internacional apontam 
leve tendência de alta nos preços para 2017. Por outro lado, os preços dos insumos tendem a permanecer inalterados ou até cair. 

Veja o calendário de saque do dinheiro das contas inativas do FGTS 

O saque do dinheiro das contas inativas do FGTS começa em março para pessoas que nasceram em janeiro e fevereiro, segundo 
executivos da Caixa, que administra o fundo. O calendário completo, que seguirá até julho, foi anunciado oficialmente pelo governo 
terça-feira (14/02), em Brasília. 
A Caixa já informou que estuda abrir algumas agências aos sábados para diluir o movimento e também transferir automaticamente o 
dinheiro das contas inativas para os correntistas do banco. 
Outra medida para diminuir o movimento nas agências é elevar o valor que pode ser sacado com o cartão do cidadão, nas lotéricas. 
O governo também anunciou no final do ano que passará a dividir com os trabalhadores parte do lucro do 
FGTS. A medida poderá elevar o rendimento dos atuais 3% ao ano, para perto dos 5%.     

Calendário 

A partir de 10 de março: trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro 

A partir de 10 de abril: trabalhadores nascidos em março, abril e maio 

Entrega da declaração do Imposto de Renda de 2017 começa em 2 de março 

Os contribuintes terão entre 2 de março e 28 de abril para entregar a declarações do Imposto de Renda de 2017, 
referente ao ano de 2016, conforme cronograma divulgado nesta sexta-feira pela Receita Federal.  

Já está disponível no site da Receita o carnê-leão (para profissionais liberais) e o programa de ganho de capital, 
que apura lucro e respectivo IR em casos de venda de bens e direitos de qualquer natureza, inclusive no recebi-
mento de parcelas relativas a vendas a prazo, efetuada em anos anteriores, com tributação adiada.  

O programa para declaração do Imposto de Renda está disponível para download, também no site da Receita.  

A Receita informa também que está disponível a tabela de reajuste do salário de contribuição para aplicação das alíquotas do IR 

13/03 

Elza Aureliano 
Andricioli  

08/03 

Francisco Gerlano 
de Oliveira  

16/03 

Jordana da Costa 
Lima Bianchi  

18/03 

Nicolas Alexandre 
Gomes 

27/03 

José Aparecido 
Pereira da Silva  
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Hora do Café! 

Momento Saúde 

Cardápio do Mês 

Alimentos que ajudam a melhorar o seu ânimo 

O Ladrão Azarado 

Banana: Além de ser fácil de comer e transportar contém muita 
fibra, magnésio e um aminoácido chamado triptófano, precursor 
do neurotransmissor serotonina, da melatonina e da vitamina B3. 

 

Cereais integrais (pão, arroz, massa): Estes alimentos estimulam 
a secreção da insulina, um hormônio que aumenta a disposição 
do triptófano para formar a serotonina. 

 

Chocolate amargo: Ao contrário do que se pensa, o chocolate 
amargo contêm altos níveis de triptófano. 

 

Pimenta: Contêm uma substância chamada capsaicina, respon-
sável por estimular as terminações nervosas da sua boca – ao 

Um homem rindo muito conta para o amigo: 
- Hoje às 03:30 da manhã entrou um ladrão lá em casa... 

O amigo diz: 
- Caramba, cara!!!! Um ladrão entrou na sua casa e você está 
rindo??E o que ele levou? 

E o homem responde: 

 

O Garoto e a Vizinha 

O garoto apanhou da vizinha, e a mãe furiosa foi tomar satisfa-
ção: Por que a senhora bateu no meu filho? Ele foi mal-educado, 
e me chamou de gorda. E a senhora acha que vai emagrecer 
batendo nele?  

Guardando Segredo 

No escritório, o sujeito cochicha 
com o amigo: - Jeremias, você é 
capaz de guardar um segredo? 
- Claro! Amigos são pra essas 
coisas! Pode falar... 
- Cara, é que eu tô precisando de 
mil reais emprestados... 
- Pode ficar tranquilo! Vou fingir 

Eletricista 

Um eletricista vai até a UTI de um hospital, olha para os pacientes 
ligados a diversos tipos de aparelhos e diz-lhes: Respirem fundo: 
vou trocar o fusível.  

Chegando Atrasado 

Joãozinho chega atrasado na 
aula novamente. A professora 
fala: 

- Chegou atrasado de novo, 
Joãozinho 

Ele responde: 

- Mas a senhora disse que 

Benefícios Semente de abóbora 

Para quem trabalha sob muita pressão, 
as sementes de abóbora podem ser alia-
das, pois os altos níveis de ácido fólico, 
carotenoides e magnésio são excelentes 
para o coração. "O magnésio, por exem-

plo, age como um relaxante dos vasos sanguíneos e, assim, 
reduz a pressão arterial elevada e restringe doenças como 
derrames e ataques cardíacos", explica Alfredo Cury. 
 
Isabel Jereissati ainda aponta que o zinco, junto com o ferro, 
são os minerais em maior concentração no cérebro, sendo, 
portanto, essencial para as comunicações nervosas e para a 
manutenção da atividade cerebral.  


