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Palavra do PresidentePág-01
Prezados, parem para pen-

sar!
Tudo é energia. O elã vi-

tal, o humor, o pensamento 
a ação e a força de vontade, 
nada mais são do que diferen-
tes traduções dessa energia 
vital da vida. 

Portanto, lhes pergunto: 
como estamos lidando com 
ela? Temos vivido de forma 
enriquecedora? Qual a har-
monia de minha energia ao 
pensar, sentir e agir?

Nossos cérebros estão em 
constantes mudanças, trans-
formando moléculas quími-
cas, os neurotransmissores, 
operando uma troca de íons, 

sódio, potássio, cloro, etc., produzindo correntes eletromagné-
ticas numa energia de pensamento.  

Isto é fantástico! Nossos pensamentos e lógicas, produtos 
de partículas numa onda de energia com rapidez semelhante à 
velocidade da luz.

Agenda de Cursos Oferecidos pela 
OCEMG

Região Metropolitana

Região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba 

Região Sul e Sudoeste de Minas

Confira os cursos que a OCEMG está oferecendo aos coope-
rados nas regições abaixo:

A importância do Livro CaixaPág-02

O Livro caixa é a possibilidade 
do cooperado (a) restituir o IR que 
foi retido na fonte e que está inclu-
so no percentual de custos já apre-
sentado. Como há de convir é mais 
uma redução e benefício. 

Aprenda a organizar os documentos e 
evite estresse para o próximo IR

Evite desde já o estresse de declarar o Imposto de Renda em cima 
da hora e sem achar os comprovantes necessários. Separe uma pasta 
para guardar todos os documentos deste ano que terão de ser usa-
dos na sua declaração em 2015. Por exemplo, venda ou compra de 
carro, imóvel, pagamentos de escolas, de médicos, dentistas, entre 
outros.

Os lindos filhinhos de alguns dos 
nossos cooperadosPág-03

Comitiva CoopernacPág - 
04 e 05

A Comitiva Coopernac esteve presente nas reuniões de seus coope-
rados em diversas regiões.
Confira!

EntretenimentoPág - 
06 e 07

As melhores piadas, charges, 
tirinhas e curiosidades!

Veja os cooperados admitidos nos 
meses de Maio, Junho e Julho

Pág - 
08 e 09

Atenção,
Representantes inadimplentes

O Core-MG esclarece que a anuidade é uma 
contribuição corporativa, constitucionalmente 
prevista como “espécie tributária”. Como tal, 
caso não seja liquidada, deverá ser levada à exe-
cução fiscal. 
Para evitar uma incômoda cobrança judicial, a 
entidade faz um alerta a todos sobre a impor-
tância de se realizar esse pagamento.

Página 10

Balanço PatrimonialPág - 
11e 12
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Prezados, parem para pen-
sar!

Tudo é energia. O elã vi-
tal, o humor, o pensamento 
a ação e a força de vontade, 
nada mais são do que diferen-
tes traduções dessa energia 
vital da vida. 

Portanto, lhes pergunto: 
como estamos lidando com 
ela? Temos vivido de forma 
enriquecedora? Qual a har-
monia de minha energia ao 

pensar, sentir e agir?
Nossos cérebros estão em 

constantes mudanças, trans-
formando moléculas quími-
cas, os neurotransmissores, 
operando uma troca de íons, 
sódio, potássio, cloro, etc., 
produzindo correntes eletro-
magnéticas numa energia de 
pensamento.  

Isto é fantástico! Nossos 
pensamentos e lógicas, pro-
dutos de partículas numa 
onda de energia com rapidez 
semelhante à velocidade da 
luz.

“No princípio, Senhor, fir-
maste os fundamentos da ter-
ra e os céus são obras das tuas 
mãos” Hebreus, 1:10.

Deus pensou em tudo, 
toda a engrenagem se intera-
ge no  cosmos. 

Analisem: A vida é um so-
pro, Ele criou a energia que 
se materializa no encontro do 
espermatozóide com o óvulo, 
que se multiplica, transfor-
mando o micro em macro, e 
nove meses depois nasce um 
ser. Trinta ou quarenta anos 

depois, esse ser estará trans-
formando o mundo com seu 
talento, através da arte, da ci-
ência, agricultura, política..... 
Estará, inexoravelmente, liga-
do a tudo que o antecedeu e 
a tudo que o sucederá. O tem-
po é uma dimensão e não um 
simples conceito.

Temos que entender que 
conceitos e preconceitos re-
gem a nossa vida como or-
questra sem maestro, tocando 
desafinado. Por preconceito, o 
ansioso vive um futuro anteci-
pado que não existe e faz do 
presente um dissabor. Já o de-
primido, por falta de energia, é 
refém do passado, das culpas 
e angústias que o torturam e 
contaminam seu presente. 

Deus e natureza se fun-
dem. Nossa fé é a sua percep-
ção: dinâmica, em constante 
mutação e evolução. A crise 
de nossos tempos é a não per-
cepção da natureza. Ela nos 
guia nos ensina e desvenda 
todos os mistérios. Todas as 
respostas sempre estiveram e 
estão presentes, desde o iní-

cio dos tempos.
Neste contesto, não há 

vida e nem morte, começo 
nem fim, apenas conceitos, 
preconceitos e ilusão. 

Portanto, desapegue dos 
males. Siga um objetivo nes-
te mundo de oportunidades 
sem fim, pois, somos parte 
e simultaneamente o todo, 
sincronizados no movimento 
universal, em constante trans-
formação. 

Perdas, culpas, remorsos 
são tragédias psicológicas que 
devem ser suportadas e ven-
cidas a cada instante e para 
não ser contaminado destes 
males, não há melhor recei-
ta senão ocupar o seu tempo 
labutando, buscando os seus 
objetivos e com amor susten-
tado pela força, não se deter 
diante dos obstáculos seja 
eles quais forem, pois, a ener-
gia vital da vida, está aí à nos-
sa volta, temos somente que 
saber lidar com ela e viver de 
forma enriquecedora, aman-
do a Deus sob todas as coisas!

Um grande abraço!
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 Data                  Curso                                                                                                         Local 
04 e 05/09 Gestão Financeira aplicada às cooperativas                                       Belo Horizonte
08 e 09/09 Fidelização de Clientes                                                                       Belo Horizonte
10/09  Palestra: Orientações Básicas sobre Cooperativismo                       Belo Horizonte
18 e 19/09 Responsabilidade Social e a Competitividade nas Cooperativas      Belo Horizonte
24/09  Palestra: Orientações Básicas sobre Cooperativismo                   Belo Horizonte
25 e 26/09 Formacoop - mód. V - Marketing e Visão de Mercado                       Belo Horizonte

Agenda de Cursos oferecidos pela OCEMG
Região Metropolitana

Data               Curso                                                                                                                                   Local
09 e 10/09 Cooperativismo Básico                                                                                                      Patrocínio
11 e 12/09 Formacoop - Mód. 2 - História, Doutrina e Bases Legais do Cooperativismo            Uberlândia
25 e 26/09 Construindo Equipes de Alto Desempenho                                                           Prata
29 e 30/09 Análise de Crédito - Básico                                                                                        Carmo Paranaíba

Região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba 

Região Sul e Sudoeste de Minas
Data               Curso                                                                                                                                   Local
04 e 05/09 Formacoop - Mód. 2 - História, Doutrina e Bases Legais do Cooperativismo Varginha

Região Sul e Sudoeste de Minas
Data               Curso                                                                                                                                   Local
16 e 17/09 Gestão de Cooperativas                                                                                                      Governador Valadares 
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A Importância do Livro Caixa
O Livro caixa é a ferramen-

ta que possibilita o cooperado 
(a) restituir o IR que foi retido 
na fonte e que está incluso no 
percentual de custos já apre-
sentado. Como há de convir 
é mais uma redução e bene-
fício. 

Neste caso é imperioso o 
preenchimento do seu Livro 
Caixa, direito instituído por lei 
e que se feito com presteza e 
organização redunda em aus-
piciosa economia ao seu favor 
por ocasião das informações 
obrigatórias contidas na de-
claração de ajuste anual.

As despesas necessárias 
para o preenchimento do li-
vro caixa são: (combustível, 
manutenção do veículo usado 
para prestação de serviços, 
telefone, fixo e celular, hotéis, 
pedágio, estacionamento, 
aluguel de sala, funcionários, 
caso haja, material de escri-
tório, e etc., que deverão vir 
com notas ou cupons fiscais 
identificados com nome ou 
CPF).

Preferencialmente que 
seja enviada mensalmente, 
para evitar acúmulos, atrasos 
e possíveis esquecimentos.

Simulação
   R$ 4.198,52        IRRF (Pago à Receita Federal)

Aprenda a organizar os documentos e evite estresse para o próximo IR

   R$ 2.938,96        70% Restituição IRRF
   R$ 1. 259,56       Valor realmente pago de IRRF

Evite desde já o estresse de 
declarar o Imposto de Renda 
em cima da hora e sem achar 
os comprovantes necessários. 
Separe uma pasta para guardar 
todos os documentos deste ano 
que terão de serão usados na sua 
declaração em 2015. Por exem-
plo, venda ou compra de carro, 
imóvel, pagamentos de escolas, 
de médicos, dentistas, entre ou-
tros.

Muitas despesas são dedu-
tíveis do IR, como gastos com 
saúde, educação, contribuições 
previdenciárias, com dependen-
tes, doações a determinadas en-
tidades, pagamento de pensão 
alimentícia, livro-caixa etc. Tudo 
isso deve ser guardado num lu-
gar só para facilitar.

Os informes de rendimentos 
são essenciais para facilitar a de-
claração de IR. Nesses documen-
tos, empregadores, outras fontes 
pagadoras, Previdência Social e 
bancos, por exemplo, resumem 
tudo o que foi pago a você, as 
contribuições feitas, saldo de 
contas etc.

Ou seja, servem para com-

pilar os dados que certamente 
você teria trabalho para juntar se 
tivesse que procurar um por um.

Os documentos são obriga-
tórios. Caso não os receba até o 
final de fevereiro (as declarações 
começam a ser enviadas sempre 
em março), entre em contato 
com o responsável e exija expli-
cações.

Confira os papéis que facili-
tam o preenchimento da decla-
ração:

Gerais: CPF; título de eleitor; 
comprovante de endereço; docu-
mento ou anotação com sua pro-
fissão; cartão do banco para in-
formar o número da agência e da 
conta para restituição ou débito; 
cópia da declaração do IR 2013, 
que facilita o preenchimento da 
declaração deste ano. O progra-
ma importa dados parciais da 
declaração do IR 2013, que você 
deve conferir e complementar.

Informes de Rendimentos: 
dos bancos (com os saldos das 
contas e os rendimentos das apli-
cações financeiras); do emprega-
dor (que contém informações 
dos rendimentos, contribuições 

para o INSS e Imposto Retido na 
Fonte); de gestoras e corretoras 
(com valores do saldo em conta 
e em cada aplicação, bem como 
rendimentos anuais). Todos de-
vem ser entregues até o dia 28 
de fevereiro.

Recibos e notas fiscais de 
despesas com educação: esses 
documentos são válidos tanto 
para os contribuintes, quan-
to para seus dependentes. São 
considerados os gastos com es-
cola, faculdade, pós-graduação 
e ensino técnico. É fundamental 
guardar o comprovante de todos 
os meses, contendo o nome e o 
CNPJ da instituição de ensino.

Recibos e notas fiscais de ser-
viços médicos e odontológicos: 
devem conter a razão social da 
empresa ou o nome completo 
do profissional, seu CNPJ ou CPF, 
o endereço do estabelecimento, 
o serviço realizado, bem como o 
nome completo do paciente e o 
valor. Entram na lista de despe-
sas médicas: consultas, interna-
ções, gastos com plano de saúde, 
exames, e outras despesas com 
saúde, de modo geral.

Comprovante de aluguel: é 
válido tanto para quem mora de 
aluguel, quanto para o proprietá-
rio que recebe a renda dos alu-
guéis.

Comprovantes de contribui-
ção previdenciária para empre-
gados domésticos com carteira 
assinada: trata-se do carnê do 
INSS ou do comprovante online, 
para quem paga pela internet. 
Para poder comprovar a dedu-
ção, o contribuinte deve reunir 
os comprovantes de todos os 
meses em que ocorreu a contri-
buição.

Outros comprovantes: rela-
ção de compra e venda de ações, 
inclusive com a apuração mensal 
do imposto; outras rendas rece-
bidas em 2013, como heranças, 
doações, resgate do FGTS, in-
denização por ação; recibos de 
compra e venda de bens, como 
carros, por exemplo; documen-
tos da aquisição de dívidas ou 
empréstimos no ano passado.

Fonte: http://economia.uol.com.br/
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Parabéns aos mais novos Papais 
e Mamães Corujas.

Vocês estão recebendo uma das 
maiores bênçãos de Deus: um fi-
lho! Começa agora uma nova vida, 
com um sentimento de carinho e 
união, que só um bebê tão deseja-
do poderia trazer.

A chegada de um bebê sempre 
traz muita alegria e felicidade... 

Que vocês sejam muito felizes 
nessa nova fase e que o baby tenha 
muita saúde, sempre! 

Parabéns!!!

O Cooperado Márcio Antônio Sodré, sua 
esposa Patricia Helena  e a sua linda filhi-
nha Luiza, que nasceu dia 16  de Junho de 
2014

O Cooperado José Agostinho de Souza 
e sua esposa Janaina  babando na filhinha 
Vitória, que nasceu dia 17 de Abril de 2014

A Cooperada Jardilene Alves Ri-
beiro e a sua linda Lázara Cristina, 
que nasceu dia 07  de Julho de 2014

Vejam que lindo está o Otávio 
que nasceu dia 26 de Junho. Ele 
é filho do cooperado Vivaldo Ba-
tista Silva e Christiely Silva Costa

Quem não pode ficar de fora é 
o Bernardo que nasceu dia 25 de 
Abril. Filho do cooperado Danilson 
Bessa Costa e sua esposa  Camila 
Conceição Bessa Costa.
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Reunião da Coopernac com seus Cooperados em Vila Velha/ES
A Comitiva Coopernac for-

mada pelas funcionárias Gra-
ciana Costa e Lidiane Amâncio 
no dia 30 de Maio de 2014 es-
teve na cidade de Vila Velha-ES, 
em reunião com os cooperados 
que prestam serviços à repre-
sentada Rio Branco Alimentos.

Foram discutidos diver-

sos assuntos relacionados ao 
mercado, valores, produtos, 
concorrência, entre outros.

A importância de acessar 
os e-mails e o site da Coope-
rativa diariamente, para que 
estejam sempre atualizados 
com as informações que lhes 
são enviadas pela Coopernac, 

como: Relatórios de comis-
são, recibos de pagamento, 
contas de telefones, editais de 
convocações de reuniões e as-
sembleias, tabelas de preços, 
promoções e etc...

A necessidade da elabora-
ção do livro caixa mensalmen-
te a fim de contabilizar todas 

as despesas para adiquirir 
uma restituição de Imposto 
de Renda, satisfatória.

E na ocasião foi feito um 
sorteio de brindes aos coo-
perados presentes, que gerou 
um momento de descontra-
ção. 

Roberto Vieira da Silva, Graciana Costa e Eli Matos 
Dias.

Reginaldo Ferreira da Rocha e Lidiane Amâncio Fagun-
des.

Márcio Menegueli, Graciana Costa e Romildo Borges 
Barcelos.

Luciano de Vasconcelos Cavalcanti,seu filho (Taciano 
Mulinari de Cavalcante) e Graciana Costa.

Lidiane Amâncio, Luiz Alberto Rigo e Graciana Costa. Lidiane Amâncio, Kátia Moreira Penzuti e Graciana 
Costa.

Lidiane Amâncio, Carlos Eduardo da Silva e Graciana 
Costa.

José Maria Almeida, Graciana Costa e Reginaldo Fer-
reira da Rocha.

Janilson Paes Toledo, Graciana Costa e Ademar Rezende 
Bauser.

Graciana Costa, Nice Lana de Oliveira e Cleber Magno 
Nunes.

Graciana Costa e Marcos Antônio Tristão Gusman. Ao 
fundo: Márcio Meneguelle e Luciano Vasconcelos.

Graciana Costa e João Paulo Izidoro. Graciana Costa e Edilson Rodrigues Pereira. Eduardo Coradini, Graciana Costa, Márcio Dalcim Le-
mos e Vitor Sopeletto.

Eduardo Casagrande e Graciana Costa.

Edmilson Cuogo, Luiz Alberto Rigo, Graciana Costa e 
Niltar Guimarães de Andrade.

Antônio Carlos da Costa Brandão e Graciana Costa.

André Luiz M. Dias, Graciana Costa, Niltar Guimarães 
Andrade e Antônio Marcos de Almeida Barroso.

04



Edição 53 - Maio Junho e Julho 2014 Pag:

Reunião da Coopernac com seus Cooperados em Carangola/MG
A Comitiva Coopernac forma-

da pelos funcionários Graciana 
Costa e Hélio Aleixo no dia 27 de 
Junho de 2014 esteve na cidade 
de Carangola-MG, em reunião 
com alguns cooperados  da Zona 
da Mata e Vertentes, que pres-

tam serviços à representada Rio 
Branco Alimentos. 

Na reunião foram discutidos 
assuntos relacionados à Insti-
tuição, como apresentação da 
proposta do plano de saúde,  re-
ajuste do seguro de vida, confec-

ção do livro caixa, a importância 
de acessar os e-mails e o site da 
Cooperativa diariamente, para 
que estejam sempre atualizados 
com as informações que lhes são 
enviadas pela Coopernac, como: 
Relatórios de comissão, recibos 

de pagamento, contas de telefo-
nes, editais de convocações de 
reuniões e assembleias, tabelas 
de preços, promoções e etc...

 E para finalizar o evento foi 
realizado um sorteio de brindes 
aos cooperados presentes.

Fabiano Lopes de Carvalho e Graciana Costa. Lucas Batista Cunha, Mateus Oliveira Ferraz e Graciana 
Costa.

Jorge Luiz Couto, Graciana Costa, Djalma Grimald Jú-
nior e Janderson Fernandes Zanan.

Graciana Costa e Janderson Fernandes Zanan.

Reginaldo Ferreira Soares e Graciana Costa. Pedro Reis Mendes e Graciana Costa. Marcos Osmar Rocha Torrezani e Graciana Costa. José do Carmo Corrêa e Graciana Costa.

Isaias Faria Silveira e Graciana Costa. Graciana Costa e Flávio Clécio Ribas de Oliveira. Graciana Costa e Everton de Assis Soares.

Reunião da Coopernac com seus Cooperados 
em Visconde do Rio Branco - MG

Foi realizado no dia 11 de Ju-
lho de 2014 na sede da Cooper-
nac, a reunião com os cooperados 
da Zona da Mata I que prestam 
serviços à representada Rio Bran-
co Alimentos, participou do even-

to nosso funcionário Hélio Aleixo.
Na reunião foram discutidos 

assuntos relacionados à Institui-
ção, confecção do livro caixa, a 
importância de acessar os e-mails 
e o site da Cooperativa diariamen-

te, para que estejam sempre atu-
alizados com as informações que 
lhes são enviadas pela Coopernac, 
como: Relatórios de comissão, re-
cibos de pagamento, contas de 
telefones, editais de convocações 

de reuniões e assembleias, tabe-
las de preços, promoções e etc...

 E para finalizar o evento foi 
realizado um sorteio de brindes 
aos cooperados presentes.

Hélio Aleixo, Jorge,  Alex Pereira e Elias Batista. Carlos José Antonucci, Alexandre Orlando, Marcelo Sa-
lermo, Wagner Carmanini de Almeida e Hélio  Aleixo.

Gustavo Saraiva, Moreira e Hélio Aleixo.

Equipe Zona da Mata IAntônio Araújo Caldeira Neto e Hélio Aleixo

Alexandre Orlando, Hélio Aleixo e Marcelo Salermo
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Porque Rir é o Melhor Remédio

Um casal de carro na estrada. A mu-
lher de repente se vira e diz:

- Quero o divórcio. Estou tendo um 
caso com seu melhor amigo, ele é muito 
melhor na cama, e resolvi largar você e 
ficar definitivamente com ele.

O cara não diz nada, mas começa a 
acelerar até os 80 Km/h. A mulher con-
tinua:

- E quero ficar com a casa, com a guar-
da das crianças e os cartões de crédito.

O cara calado e acelera até 90km/h. 
Ela prossegue:

- E quero também o barco, a casa de 
campo e as jóias.

Ele chega a 100km/h ainda sem dizer 
nada. Ela vai em frente e diz:

- O título do clube, o dinheiro dos in-
vestimentos e o carro também.

110km/h, 120km/h... Como ele ainda 
não fala nada, ela pergunta:

- E você? Não vai dizer nada?
Ele finalmente responde, enquanto o 

carro vai chegando perto dos 130km/h:
- Não, não quero nada. Tenho tudo 

que preciso... E o que eu tenho você NÃO 
tem e nunca terá.

Ela dá uma risadinha, olha pra ele e 
pergunta:

- É mesmo? E o que é que você tem?
Ele dá um sorriso, acelera mais ainda 

e diz:
- Airbag.

A LOIRA E O TIGRE !

A loira liga para o celular do namora-
do:

- Mor, oi, sou eu... Tô com um proble-
ma enorme.

- O que houve querida? 
- Eu comprei um quebra-cabeça, mas 

é muito difícil.. As peças não encaixam...
- Meu amorzinho, eu já te ensinei a 

montar vários tipos de Quebra-cabeças, 
né?

Primeiro você tem que achar os canti-
nhos... Esqueceu? ?

- Eu sei, lembrei que você disse isso, 
mas é que eu não consigo encontrar os 
cantos...

- Ok... Qual é a figura? Deve estar de-
senhada na caixa... Pergunta o namorado.

- É um tigre... Responde, apreensiva.
- Tigre? Não me lembro desse quebra-

cabeças. .. Se acalma. To indo praí. 
Chegando lá, ela o leva até a cozinha e 

mostra o quebra-cabeça sobre a mesa. O 
namorado dá uma olhada, balança a ca-
beça, chora, dá um soco na parede. Conta 
até 10, três vezes e, após longo e pensati-
vo silêncio, não agüenta e explode:

- Bota os Sucrilhos de volta na caixa!!!

caipira na loja de ferragens
O caipira entra na loja de ferragens e pede uma 

tomada.
- Você quer uma tomada macho ou fêmea? – per-

gunta o balconista.
- Sei não, seu moço! Eu queria uma tomada pra 

acender a luz e não pra fazer criação!

Indiana Jone
Uma negra, uma ruiva e uma Loira na entrevista 

de emprego foram perguntadas:
— Quantos “t”s tem Indiana Jones?
A negra respondeu: — Nenhum.
A ruiva no mesmo sentido: — Nenhum.
A loira pede um tempo…
Depois de algum tempo a Loira responde:
— 22!
O entrevistador curioso pergunta:
— Como você chegou nesse número?
A Loira então explica:
— Tã-tã-tã-tãããããã-tã-tã-tããã-tã-tã-tã-tããã-tã-tã-

tã-tã-tã-tã-tã-tã-tãããã-tã-tã…

O Caipira e o Touro da Vizinha
O caipira leva a sua vaca para cruzar com o tou-

ro da vizinha. Depois de ajudá-los no que podiam, os 
dois ficam ali, encostados na cerca, olhando os ani-
mais transarem. O caipira muito do malandro, olha 
com malícia para a vizinha e comenta:

- Cumadre, eu tô doidinho pra fazer aquilo que o 
seu touro tá fazendo na minha vaca!

E ela, muito esperta diz:
- Entonces vai lá, cumpadre! A vaca não é sua?
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Você Sabia????
Por que morremos?

Dizem que a morte é a única certeza da vida! Mesmo com essa 
certeza, nem sempre paramos para pensar no envelhecimento como 
um caminho trilhado para a morte. Isso acontece porque todos nós 
sabemos que a vida é um processo natural, com começo, meio e fim.

Os seres humanos morrem por causa de uma perda progressiva 
e constante da capacidade de adaptação do organismo. Isso significa 
que o corpo humano passa por um processo de desaceleração da 
multiplicação e da respiração celular. Esse efeito faz com que as célu-
las tenham menos capacidade de reposição.

Com o envelhecimento, todas as estruturas do corpo perdem essa 
reposição celular, dificultando a integridade dos cromossomos na di-
visão celular. Esse processo é visto nos tecidos e também nos órgãos 
humanos.

A perda da capacidade de divisão normal das células é chamada 
de senescência celular. Esse fenômeno se intensifica principalmente 
após os 80 anos de idade. Por isso, existe um aumento crescente e 
significativo da taxa de mortalidade neste período da vida.

Alguns estudos sugerem que as pessoas que alcançam os 90 ou os 
100 anos de idade passam um processo de sobrevivência seletiva que 
só existe para uma elite biológica, ou seja, pessoas com uma grande 
resistência genética.

A longevidade também está relacionada ao estilo de vida, à in-
teligência e à classe social das pessoas. De uma forma geral, o enve-
lhecimento das células ainda é um mistério para a ciência, e muitos 
pesquisadores acreditam que existe um limite natural para a vida. 
Esse limite estaria justamente na perda de capacidade da multiplica-
ção celular.

Sou pavio curto?
As pessoas de pavio curto são aquelas que perdem o eixo facil-

mente, e são naturalmente incomodadas com tudo e com todos. A 
personalidade de uma pessoa de pavio curto também envolve carac-
terísticas como impulsividade, forte reação negativa, irritabilidade 
exagerada e raiva.

Também é comum ouvir que pessoas com pavio curto apresen-
tam mau humor, falta de paciência, pessimismo, afastamento social e 
dificuldades de relacionamento. Se você se familiarizou com algumas 
destas características, saiba que você tem grandes chances de ser um 
exemplo clássico de pavio curto.

Quem tem essa personalidade, normalmente, fica frustado quan-
do suas expectativas não são alcançadas, apresenta grande ansieda-
de e tem atitudes egoístas. Estas pessoas podem ter acessos de raiva 
e ira, podendo até desenvolver um lado agressivo.

A irritabilidade excessiva da pessoa com pavio curto pode refletir 
também no aspecto físico, causando problemas de saúde como en-
xaqueca, problemas gástricos, estresse e problemas dermatológicos.

Aquelas pessoas apontadas como pavio curto são negativas, bus-
cam o alívio imediato da raiva e falam sem pensar. No fundo, estas 
pessoas são extremamente inseguras e vulneráveis.

Para saber se você pode ser considerado um pavio curto, basta 
fazer uma auto-análise. Você é uma pessoa autoritária e está sempre 
criticando os outros? Você tem explosões de raiva e age por impulso? 
Você se considera uma pessoa chata e impaciente? Se você respon-
deu sim para a maioria das perguntas, é muito provável que você seja 
um cidadão ou cidadã de pavio muito curto.

Estas características podem tornar a vida de uma pessoa insupor-
tável. Por isso, é importante buscar uma terapia para tentar resolver 
questões referentes a própria personalidade e trabalhar a tolerância 
e a paciência.

Deixe de lado a tensão e fique atento ao próprio comportamento. 
Analise os efeitos negativos do seu comportamento e tente mudá-lo. 
Esta atitude facilitará sua adaptação social e evitará que a sua postura 
prejudique suas relações afetivas e profissionais.

150 pessoas é o número máximo de 
amigos que você conseguirá ter

Um estudo do antropólogo Robin Dunbar afirma que, mesmo 
com o advento das redes sociais, como o Facebook, ninguém é capaz 
de ter mais do que 150 amigos. Pela pesquisa, o limite de expansão 
do nosso círculo social não ultrapassa essa marca.

A explicação é simples:  nosso cérebro não consegue processar a 
existência próxima de mais do que 150 amigos. Esse é o número de 
pessoas com quem podemos manter um relacionamento significati-
vo, seja na sociedade ou no Facebook.

O diretor do Instituto de Antropologia Cognitiva e Evolutiva da 
Universidade de Oxford afirma que esse dado não é nenhuma surpre-
sa. Para a Antropologia Evolutiva, o estudo é genérico.

A maneira pela qual nosso mundo social é construído é parte in-
tegrante da nossa herança biológica. Todas as pessoas se encaixam 
em um padrão, com círculos sociais que se desenvolvem em camadas 
dentro um agrupamento natural de 150 membros.

Claro que nós podemos conhecer muito mais do que 150 pesso-
as durante a vida, mas para a pesquisa este é o número de pessoas 
com quem você pode ter um relacionamento envolvendo confiança 
e comprometimento.

Essa afirmação está relacionada ao tamanho do cérebro humano. 
Com o passar dos anos, o cérebro do homem diminuiu de tamanho e, 
consequentemente, as comunidades também se tornaram progressi-
vamente menores. Essa é uma estratégia evolutiva.

Hoje, a Internet ajuda o homem a manter relacionamentos signi-
ficativos, a manter contato com um número maior de pessoas, mas é 
preciso atenção para saber diferenciar relacionamentos verdadeiros 
de contatos superficiais.

Amar também mata
Será que alguém pode realmente morrer por amor? Na ideia ro-

mântica, é comum ouvirmos histórias de casais apaixonados e crimes 
passionais, mas na realidade o amor pode trazer outros prejuízos, 
segundo um estudo recente.

Médicos do coração identificaram uma nova doença cardíaca que 
pode desencadeada por um evento altamente estressante, como por 
exemplo, a perda de um amor ou um ente querido. A chamada sín-
drome do coração partido pode levar a um ataque cardíaco caracteri-
zado por dores no peito e falta de ar.

No caso de problemas cardíacos ocasionados por estresse emo-
cional, a câmara principal de bombeamento do coração mostra uma 
anormalidade: ela não se contrai, e aparece parcialmente ou comple-
tamente paralisada.

Esse problema foi verificado no Japão nos sobreviventes de terre-
motos. O nome dado a essa doença é Takotsubo.

Em muitos desses casos, os doentes foram identificados e trata-
dos como se eles estivessem tendo um ataque cardíaco. Em casos 
graves, as pessoas precisam ser internadas e receber um acompanha-
mento adequado, além de um tratamento intensivo.

Nos casos mais extremos, o coração pode parar – e se tornar re-
almente uma parada cardíaca. Uma curiosidade é que nesses casos o 
coração incrivelmente se recupera, e volta ao normal várias semanas 
ou meses depois do problema.

Curiosamente, mais de 90% das pessoas que sofrem desta condi-
ção são mulheres de meia-idade ou idosas, todas na pós-menopausa. 
Isso pode acontecer graças a uma sensibilidade excessiva à adrenalina.
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Cooperados Admitidos em Maio

Wilier Deivson Felix e Kézia. Uelton Batista Cardoso da Silva e Kézia.Aline Ribeiro Rangel e Kézia.

Giliane e Rudã Lino Gonçalves.Carlos Alberto de Carvalho e Kézia.Antônio de Oliveira Pereira e Kézia. André Luiz Muylaert Caetano Paes e Kézia.

Sinval e Antônia Marisa Dantas.

Marcelo Adalto Florentino e Kézia.Luciano Magno Alves dos Santos e Kézia.

Kézia e Wilaner Soares Moreira.

Kézia e Alessandro Batista dos Santos. João Veloso Santos e Kézia.

Jose Henrique Nogueira Franco e Kézia.

Giovani Cardoso dos Reis e Kézia.Fábio de Fátima Domingos e Kézia.Diones dos Reis de Oliveira e Kézia .

Marcelo Rodrigues de Oliveira e Kézia.

Cooperados Admitidos em Junho

Kézia e Wagner Rodrigues Salomão. Kézia e Victor Junio Dias Pereira.Kezia e Vicente Julio Alves de Azevedo. Rodrigo Valle Quick e Kézia.

Rodolfo Farias de Almeida e  Kézia Reginaldo Geraldo Drummond e Kézia. Mauro Antônio de Morais e Kézia. Luis Gustavo Brizida Humberto e Kézia.
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Wander Rosa de Castro.Marlon  Farias Fernandes.

Lucas Henrique do Nascimento e Kézia. Júlio César Stephano e Kézia. Kézia e Junio Rodrigues Vieira. Kézia e Henry Favalessa Bernardina.

Gustavo Vieira Gonçalves e Kézia. Elton de Oliveira e Kézia. Kézia e Daniel Carvalhais Lauar. Cristiano dos Santos Marinho e Kézia.

Arthur Antunes Lima Borges.Sinval e Angelita da Silva Perico.

Cooperados Admitidos em Julho

Vanderson Rodrigues de Lacerda e Kézia. Valério Barbosa da Silva e Kézia.Delva Guimarães Monteiro e Kézia.

Sinval e Samir Espires Miguel. Rumenick de Menezes Capucho e Kézia. Kézia e Rodolfo Vieira Gonçalves Matos. Rafael Silva de Castro e Kézia.

Leonardo Faria de Oliveira e Kézia. Josiene Amália Pessata Barbosa e Kézia. Isadora Silva Mota e Kézia. Helder Pessata de Almeida e Kézia.

Marcelo Mendonça Silva.

Sinval e Josué Borges de Carvalho.

Sinval e Milton Rodrigues de Oliveira FilhoEmmanuel José Pinto da Silva e Kézia. Emidio Duarte Braga e Kézia. Adriano da Costa Fraga e Kézia.
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Representante em débito com Core-MG deve procurar entidade
e evitar cobrança judicial

Profissionais podem ir à sede em BH, procurar delegacias do interior ou fazer 
contato por e-mail ou telefone

Como amplamente divul-
gado, o prazo para o paga-
mento da anuidade de 2014 
do Core-MG expirou-se em 
abril último. Os

profissionais que não rea-
lizaram o pagamento em dia 
devem procurar a entidade a 
fim de regularizar a situação.

Os inadimplementes têm 
três opções de contato com o 
Core-MG. Eles podem se diri-
gir, pessoalmente, à sede da 
entidade,

em Belo Horizonte, à ave-
nida Bias Fortes, 382, no bair-
ro de Lourdes. Eles têm tam-

bém como opção dirigir-se a 
uma das delegacias da entida-
de no interior de Minas (veja 
abaixo quadro com as cidades 
e os respectivos endereços 
em seis cidades-

-polo do Estado). A tercei-
ra opção para os profissionais 
é fazer o contato por telefone 
ou pela internet

(vide contatos também 
abaixo). Uma vez acionado, o 
Core-MG providencia a emis-
são do título para quitação da 
anuidade em atraso.

Delegacias do Core-MG no interior de Minas
• Juiz de Fora - Rua Fernando Lobo, 102 - salas 502 e 503 - Edifício 
Europa Central Tower - Centro - Telefax: (32) 3215-4142

• Governador Valadares - Rua Israel Pinheiro, 2801 - sala 717 - Cen-
tro CEP 35010-130 - Fone: (33) 3272-2116

• Montes Claros - Rua Corrêa Machado, 1025 - sala 602 - Edifício 
Premier Center CEP 39400-090 - Fone: (38) 3216-0112

• Varginha - Avenida Rio Branco, 371 - sala 501- Edifício Júlia Noemi 
- Centro

• CEP 37002-010 - Fone: (35) 3221-3671

• Divinópolis - Avenida 1° de Junho, 200 - sala 403 - Centro - Fone: 
(37) 3221-5213

• Uberlândia - Rua Coronel Antônio Alves Pereira, 400 - Loja nº 11 - 
Edíficio Executivo - Centro - CEP 38400-104 Fone: (34) 3235-3543

Atenção,
Representantes
inadimplentes

O Core-MG esclarece que a anui-
dade é uma contribuição corpora-
tiva, constitucionalmente prevista 
como “espécie tributária”. Como 
tal, caso não seja liquidada, deve-

rá ser levada à execução fiscal. 
Para evitar uma incômoda cobran-
ça judicial, a entidade faz um aler-
ta a todos sobre a importância de 

se realizar esse pagamento.
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Rua Governador Benedito Valadares - Nº25  Sala 301 - Visconde do Rio Branco - MG  / Telefone: (32) 3551-4343  / 
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Magno Silva Ferreira

Diretor Financeiro
Alex Pereira Medeiros
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Eder Braz Franco
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Sandro Marques Moraes
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- Lecimar Souza
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- Kézia Moreira 
Setor:  Cadastro
E-mail: kezia@coopernac.com.br
Tel: (32)9119-1715
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