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Ao iniciar 2014, faça-o com 
novos hábitos.

Meus companheiros!
Vivemos sempre na expectativa de 

melhores resultados. 
A representação comercial é uma ati-

vidade diferente das demais, ela nos 
consome tempo e preocupação, pois, 
a responsabilidade é muito grande. 

Além do mais, somos reféns de nossos clientes, temos 
que usar da psicologia sempre. 

As pessoas não são iguais. Cada um carrega um sentimen-
to diferente.  Veja mais...

Veja alguns dados que mostram a força 
do cooperativismo.

Para milhões de brasileiros do interior do país, as 
cooperativas de eletrificação rural são a única fonte de 
luz, a oportunidade de as pessoas terem contato com ge-
ladeira, televisão e demais eletrodomésticos.
DEPUTADO EDINHO BWZ (SC)
No Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília
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A Comitiva Coopernac, formada pelas funcionárias, 
Lecimar, Graciana e Cida. Estiveram presentes em reuni-
ões e confraternizações de cooperados que se realizaram 
em suas regiões neste mês de Janeiro. Confira!
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  Maricá - RJ06
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Nessa edição, o Expresso Coopernac, ho-
menageia Maricá - RJ. 

Cidade onde reside o cooperado Dilson 
Guimarães Barroso.

Conheça os cooperados admitidos em Janeiro / 2014

Representante comercial: você 
tem olhado para o futuro?

Dia após dia o merca-
do cresce e o consumidor 
fi ca mais exigente e precisa 
de técnicas e argumentos 
mais convincentes para ser 
conquistado. Munido de 

informações sobre produto 
que está comprando e com 
mais recursos à disposição 
para negociar, atualmente, 
é o consumidor muitas vezes 
quem dita as regras...

Pág.

07
Pág.

Entretenimento08-09
Pág.

 - Piadas 
 - Charges
 - Curiosidades!!!

Edital de Convocação10
Pág.

Saiba quem precisa declarar 
o Imposto de Renda em 201410

Pág.

INSS 2014. Fique por dentro.11
Pág.

Balanço Patrimonial12 e 13
Pág.

      Tudo o que um sonho precisa para 

ser realizado é alguém que acredite 

que ele possa ser realizado.
Roberto Shinyashiki
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Palavra do Presidente

Ao iniciar 2014, faça-o 
com novos hábitos.

Meus companheiros!
Vivemos sempre na expec-

tativa de melhores resulta-
dos. 

A representação comer-
cial é uma atividade dife-
rente das demais, ela nos 
consome tempo e preocu-
pação, pois, a responsabili-
dade é muito grande. 

Além do mais, somos re-
féns de nossos clientes, te-
mos que usar da psicologia 
sempre. 

As pessoas não são iguais. 
Cada um carrega um senti-
mento diferente. 

É muita difi culdade ao nos-
so redor!  

Mas, a despeito de tudo, 
devemos pensar nos hori-
zontes que podemos atin-
gir.

Não deixar que nada e 
nem ninguém atrapalhe a 
trajetória. O que importa é 
vencer a batalha.

Elimine comportamentos 
sabotadores que nos impe-
dem de conquistar sonhos, 
objetivos e projetos para 
este ano.

Agentes considerados sa-
botadores, como:

A Desmotivação
Com a rotina do dia a dia é 

normal fi carmos desmotiva-
dos e sem ânimo para conti-
nuar. 

É preciso converter essa 
conduta negativa em uma 
força motivadora, para fa-
zer de 2014 um ano diferen-
te e muito mais promissor 
do que o anterior.

Temos que procurar, por 
exemplo, identifi car as cau-
sas deste mal e começar a 
trabalhar nesses fatores. 

Porque não realizar ativi-
dades que nos tragam pra-
zer e bem-estar. 

Se possível, sempre ter 
um bom relacionamento in-
terpessoal com os nossos 
colegas cooperados, fami-
liares e clientes, evitando 
focar toda a nossa atenção 
apenas nos problemas.

Lembrar de que todas as 
experiências pelas quais 
passamos têm um fator po-

sitivo. 
Por isso é primordial, iden-

tifi car e tirar proveito ape-
nas do que for bom nestas 
situações.

A Ansiedade
A ansiedade é um agente 

considerado difi cultador e 
presente na vida de muitos 
profi ssionais. 

A causa deste mal pode 
estar ligada às preocupa-
ções, à improdutividade ou 
mesmo ao cansaço. Este 
comportamento, se não tra-
balhado, adequadamente, 
pode prejudicar não somen-
te a saúde física como tam-
bém o lado psicológico dos 
profi ssionais.

Por esse motivo, para evi-
tar a ansiedade, procure le-
var a vida de maneira mais 
leve e pegue menos “pesa-
do” com você mesmo. Re-
laxe, descanse e mantenha 
hábitos saudáveis que se 
tornarão um diferencial po-
sitivo para sua vida.

A Desorganização
Se você é daqueles pro-

fi ssionais que sentem difi -
culdade em se organizar no 
seu cotidiano, é importante 
criar uma rotina, pensem 
nisto.

Fazer uso de uma agenda 
e segui-la ou mesmo, criar 
outras planilhas de tarefas, 

estas providências são de 
suma importância neste pro-
cesso de organização.

A Falta de foco
Se seu maior sabotador 

foi a falta de foco, é hora de 
avaliar isso rapidamente e 
não deixar para depois. 

Para ter foco no que real-
mente é importante, uma 
ótima dica é separar sua 
prestação de serviços por 
ordem de prioridades.

Afasta-se do que te desvia: 
como conversas paralelas, 
ligações pessoais ou mesmo 
as redes sociais. Deixe estas 
atividades para os momen-
tos de intervalo.

Devemos ser profi ssionais 
em tudo e entender que 
anomalias ocorrem a cada 
momento e muitas vezes 
não há como prever, neste 
sentido, a nossa sobrevivên-
cia está na força e na nossa 
capacidade em administrar. 

Olhe o que você já fez, 
se arrependa de algum ou 
outro ato e que ele sirva de 
experiência para condução 
dos seus negócios. 

Um grande abraço e que 
continuemos irmanados na 
busca de melhores dias e 
que as difi culdades sejam 
aplacadas por nossa vonta-
de de caminhar em frente!  

Magno
Presidente

A Força do Cooperativismo
Veja alguns dados e depoimentos que mostram a força do cooperativismo.
Para milhões 

de brasileiros do in-
terior do país, as 
cooperativas de ele-
trificação rural são a 
única fonte de luz, a 
oportunidade de as 
pessoas terem con-
tato com geladeira, 
televisão e demais 
eletrodomésticos.

“

“

DEPUTADO EDINHO 
BWZ (SC)
No Plenário da Câmara dos De-
putados, em Brasília

O cooperativis-
mo é a união de pes-
soas voltadas para um 
objetivo comum, sem 
visar ao lucro. Como 
o próprio nome já diz, 
tem como sua maior 
fi nalidade libertar o ho-
mem do individualismo, 
através da cooperação 
entre seus associados, 
satisfazendo, assim, as 

suas necessidades.

“

“

RENATO KREIMEIER
Presidente da Cooperativa 
Languiru

Quando dize-
mos que o coopera-
tivismo movimenta 
cerca de R$200 bilhões 
anualmente, isso signi-
fi ca que se as coopera-
tivas fossem um país, 
seria um dos maiores 
PIBs da América Latina.

Isso dá uma 
ideia clara da importân-
cia que tem o setor e o 
Sistema OCB.

“

“

RENATO KREIMEIER
Presidente da Cooperativa 
Languiru

As cooperativas 
têm a responsabilidade 
de dar uma face humana 
à economia global valori-
zando as pessoas. Com 
esse foco, nós queremos 
ser o modelo de negó-
cios líder em sustentabi-
lidade econômica, social 
e ambiental, o mais co-
nhecido e preferido das 
pessoas. E tudo isso man-
tendo um crescimento rá-
pido e intenso.

“

“

MÁRCIO LOPES DE FREITAS
Presidente do Sistema OCB, em visita 
à cooperativa Sicredi Alto Uruguai RS/
SC. em Frederico Westphalen (RS)

Vejo nas cooperati-
vas uma renovação, e nós 
precisamos disso. Temos 
de reconhecer a nossa es-
sência com um capital for-
te. Também precisamos 
resgatar a nossa orientação 
social. Da mesma forma, há 
a necessidade de juntar es-
forços e conquistar marcos 
legais. Para isso, temos de 
reforçar a participação ativa 
dos associados.

“

“

RAMON IMPERIAL
Presidente da Aliança Cooperativa Inter-
nacional (ACI) Américas, durante confe-
rência da ACI Américas, no Guarujá (SP)
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Comitiva Coopernac em Vila Velha (ES) 
No dia 10 de Janeiro de 

2014 a Comitiva Coopernac, 
formada pelas funcionárias 
Graciana e Cida, estiveram 
na reunião dos cooperados 
da cidade Vila Velha - ES. 

Foram discutidos assuntos 
relacionados à instituição e 

sobre a situação do merca-
do de vendas. 

Houve um debate maravi-
lhoso onde contamos com a 
participação de todos. 

Na oportunidade foi reali-
zado um sorteio de brindes 
aos cooperados.

Michel Acre Gonçalves, Graciana Costa e Márcio 
Dalcim Lemos

Márcio Menegueli e Cida

Roberto Vieira da Silva, Graciana e Edimilson Cuogo Luiz Alberto Rigo, Cida e Carlos Eduardo da Silva

Luciano de Vasconcelos Cavalcante, Graciana e 
Márcio Menegueli

João Paulo Izidoro, Roberto Vieira da Silva e 
Graciana.JPG

Janilson Paes Toledo e Cida

Graciana Costa e Roberto Vieira da Silva Graciana Costa e Eduardo Coradini Graciana Costa e Eduardo Casagrande

Graciana Costa e Edmilson Francisco Lacerda Graciana Costa e Carlos Eduardo da Silva Edurdo Augusto Sodré, Graciana e Marcos Antônio 
Tristão Gusmão

Eduardo Casagrande, Graciana Costa e Eduardo 
Coradini

Cooperados do Estado do Espírito Santo Cida e Niltar Guimarães de Andrade Cida e Nice Lana de Oliveira

Cida e Eduardo Augusto Sodré

Antônio Marcos de Almeida Barroso e Graciana CostaAndré Luiz Matos Dias, Cida e Eli Matos Dias

Marcos Antônio Tristão Gusmão e Cida
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Comitiva Coopernac em Rio Pomba (MG) 
No dia 17 de Janeiro de 

2014 a Comitiva Coopernac, 
formada pelas funcionárias 
Graciana Costa e Lecimar 

Souza, estiveram na reunião 
dos cooperados da cidade 
Rio Pomba - MG. 

Na oportunidade o Padre 

Eduardo apresentou uma 
bela palestra com o tema: 
Motivação Pessoal e Profi s-
sional, que foi muito apre-

ciada e absorvida por todos 
os presentes.

Ronaldo Barbosa Coelho, Lecimar Souza,Gladstone José 
Martins, Plínio César Dafl on Vieira e Graciana Costa

Lecimar Souza, Ronaldo Luiz Lucide, Graciana Costa 
e Cristiano de Souza

Lecimar Souza, Renato Eustáquio Alves e Graciana 
Costa

Lecimar Souza, Paulo César Campos Mota e Graciana 
Costa

Lecimar Souza, Mário Antônio Rodrigues dos Reis e 
Graciana Costa

Lecimar Souza, José Tibúrcio Bastos Netto e 
Graciana Costa

Lecimar Souza, Jeferson Soares Bento e Graciana 
Costa

Lecimar Souza, Gladtone José Martins e Graciana 
Costa

Lecimar Souza, Deimerson Prates Pereira e Graciana 
Costa

Graciana Costa, Mário Antônio Rodrigues dos Reis e 
Lecimar Souza

Graciana Costa, Michelle Aparecida Turchetti e 
Lecimar Souza

Graciana Costa, Marcos Henrique Bizarro Fortini e 
Lecimar Souza

Graciana Costa, Jeferson Soares Bento e Lecimar 
Souza

Cooperados da Representada Soma Rações Cooperados da da Representada SomaCooperados da Representada Soma Rações

Tabela deAnuidade Core-MG 2014
Confi ra os valores, prazos e descontos oferecidos pelo 
Core-MG; os boletos foram encaminhados via correios.

Até 31 de Janeiro (desconto 20%)
Até 28 de Fevereiro (desconto de 15%)
Até 31 de Março (desconto de 10%)
Até 30 de Abril

R$ 248,00
R$ 263,50
R$279,00
R$310,00

O Conselho Regional dos Repre-
sentantes Comerciais no Estado de 
Minas Gerais (Core- -MG) já divulgou 
a tabela com os prazos e os valores 
da anuidade de 2014. As datas são 
as mesmas dos anos anteriores, e 
os reajustes, como vem ocorrendo 
nos últimos 10 anos, ocorrem ape-
nas em função da atualização infl a-
cionária do ano. Os boletos já foram 
enviados pelos Correios e podem 
ser pagos em toda a rede bancária 
nacional, assim como na sede da 
entidade, em Belo Horizonte, e nas 

delegacias regionais do Core-MG. A 
entidade informa que estão manti-
dos os benefícios gerados pela nova 
legislação que, desde 2010, estabe-
leceu um desconto de 20% para pa-
gamento à vista, em substituição ao 
percentual anterior de apenas 10%. 
Estão mantidos também os novos 
prazos de paga- mento, gerando 
mais comodidade e vantagens para 
os fi liados da entidade. 

Confi ra os valores e prazos na ta-
bela ao lado.

Anuidada Core-MG
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Comitiva Coopernac em Coimba (MG) 
No dia 25 de Janeiro de 

2014 foi realizada  uma con-
fraternização dos coopera-
dos  da Cerealista Pereira 

Ltda. 
A Comitiva Coopernac, for-

mada pelas funcionárias Gra-
ciana Costa e Lecimar Souza, 

estiveram presente. 
Aproveitando o momento 

as funcionárias sortearam 
brindes entre os cooperados. 

Com certeza foi um dia de 
muita descontração e ale-
gria, onde todos aproveita-
ram muito.

Lourival Caetano dos Santos Silva e Graciana Costa Lecimar Souza, Lourival Caetano dos Santos Silva, 
Funcionária Cerealista e Graciana Costa

Lecimar Souza, Lourival Caetano dos Santos Silva, 
Funcionária Cerealista e Graciana Costa

Lecimar Souza, Leojúnio Ambrósio de Paula e 
Graciana Costa

Lecimar Souza, Eduardo Francisco Fontes e Graciana 
Costa

Lecimar Souza Graciana Costa e Eder Braz Franco Lecimar Souza e Fabrício dos Santos Flores Lecimar Souza e Eder Braz Franco Lecimar Souza e Adair Luiz Pereira

Graciana Costa, Eduardo Francisco Fontes e Lecimar 
Souza

Graciana Costa, Arcendino Henrique Laia e Lecimar 
Souza

Graciana Costa e Adair Luiz Pereira

Eduardo Francisco Fontes, Lecimar Souza e Graciana 
Costa

Éder Braz Franco e Lecimar Souza

www.facebook.com/coopernac
Para estreitar a co-

municação com  nossos 
cooperados, criamos 
nosso facebook, onde 

colocaremos fotos dos 
eventos, divulgação de 
notícias e matérias dire-
cionadas aos cooperados. 

Aproveite nosso canal 
de comunicação agora 
mesmo.
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Divisa litorânea com Niterói 
e com 46 Km de costa, é o pri-
meiro município da Costa do Sol 
que passa por um momento de 
mudança estrutural.

Novos negócios aportam no 
município ou se consolidam no 
seu entorno, causando efeitos 
imediatos.

Conjugar os fatores que vin-
culam desenvolvimento e sus-

tentabilidade é o objetivo da 
Prefeitura de Maricá que, atra-
vés da Secretaria de Turísmo, 
pensa que a atividade turística 
do ponto de vista da interdisci-
plinariedade e investe em proje-
tos que começam a estruturar o 
turísmo local, visando atrair tu-
rístas e investidores, garantindo 
assim, o desenvolvimento local 
integrado e sustentável, ofere-
cendo maior qualidade de vida 
e melhores produtos turísticos.

O município oferece recur-
sos naturais em abundância e 
de beleza singular são 9 praias 
oceânicas, Recanto de Itaipua-
çu, Itaipuaçu, Francês, Zacarias, 
Barra, Guaratiba, Ponta Negra 
- com seu histórico Farol - da 
Sacristia e Jaconé e várias lacus-
tres, tais como: Araçatiba, Bo-
queirão, Jacaroá, Gamboa, das 
Amendoeiras, Saco da Lama, 
Ponta da Preguiça e Guaratiba. 
Além das praias, um dos pontos 
altos do Turísmo em Maricá, é 
fundamental destacar outros 
patrimônios naturais e culturais 
que saltam aos olhos de qual-

quer pessoa que visite o muni-
cípio.

A Pedra do Elefante, no Par-
que Estadual da Serra Tiririca, 
com seus 412 metros de altura 
proporciona, aos seus visitan-
tes, uma vista panorâmica e es-
tonteante de toda Maricá, além 
das praias oceânicas de Niterói, 
Pão de Açucar, Corcovado e Co-
pacabana.

Outros patrimônios naturais 
a serem visitados e desfrutados 
são: a Pedra de Itaocaia, que 
emoldura a fazenda de mesmo 
nome, onde Darwin se hospe-
dou; a Pedra do Macaco e seu 
entorno, que nos brinda com 
uma excelente área para a práti-
ca de esportes de aventura, por 
exemplo, escalada e rapel; a Pe-
dra do Silvado, berço da Laélia 
Tenebrosa, órquidea endêmica 
da região; a Serra do Camburi 
com sua vista panorâmica e fan-
tástica, onde se pratica Vôo Li-
vre e o Pico da Lagoinha, ponto 
culminante de Maricá e da Re-
gião dos Lagos, com seus 890 
metros de altura, repleto de 

magnífi cas cachoeiras e trilhas.
Reunindo maravilhas natu-

rais e um patrimônio cultural 
imaterial inestimável, o Espraia-
do merece ser visitado, princi-
palmente no primeiro domingo 
do mês, quando as fazendas da 
região estão abertas para visi-
tação, num evento chamado 
Espraiado de Portas Abertas, 
onde se pode comprar e apre-
ciar a bela tapeçaria desenvolvi-
da por Madeleine Colaço.

Além dos patrimônios natu-
rais e culturais, Maricá é uma ci-
dade hospitaleira, habitada por 
um povo maravilhoso, que se 
moderniza a cada dia, contudo, 
sem perder as características de 
uma cidade bucólica, que atrai e 
cativa seus visitantes.

Venha se apaixonar por Ma-
ricá, um paraíso esperando por 
você.

Sacristia

Ponta da Preguiça Ponta Negra

Pedra do Elefante Lagoa Araçatiba Farol de Ponta Negra

Canal de Ponta Negra Boqueirão

Barra de Maricá

Cooperado Dilson Guimarães Barroso

Cidade Homenageada  / Maricá - RJ
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Cooperados Admitidos em Janeiro

Wagner Wagner Batista dos SantosReinaldo  Ribeiro dos Santos e Giliane

Giliane e Marco Antonio Santos Moraes Giliane e Marcelo Augusto dos Santos Giliane e Luiz Cláudio de Assis Fabiana Lima Almeida Gomes e Giliane

Giliane e Eduardo Montico Martins Giliane e Ednaldo dos Santos Martins Danilson Bessa Costa

Carlos Mágno de Almeida Sena e Giliane Aléx Miquellito Celestino e Giliane

Giliane e Aerton Alves dos Santos

Representante comercial: você tem olhado para o futuro?
Dia após dia o mercado cresce 

e o consumidor fi ca mais exigente 
e precisa de técnicas e argumentos 
mais convincentes para ser con-
quistado. Munido de informações 
sobre produto que está compran-
do e com mais recursos à disposi-
ção para negociar, atualmente, é 
o consumidor muitas vezes quem 
dita as regras, no caso do mercado 
varejo. No atacado, ou B2B, as em-
presas querem cada vez mais ven-
das personalizadas e consultivas, 
que exigem bastante preparação 
e foco.

Do outro lado, encontramos o 
representante comercial. Respon-
sável pelas vendas de equipamen-
tos ou produtos de um fabricante 
em uma determinada região, em 
geral, o representante comercial 
atua no mesmo segmento de negó-
cios (por exemplo, alimentos, pro-

dutos de limpeza, entre outros). 
É cada vez mais visto como espe-
cialista no setor em que atua. Mas 
apenas isso não basta.

É essencial, para todos os tipos 
de representante comerciais, visu-
alizar o futuro do seu mercado e 
antecipar estratégias e tendências. 
Ter essa visão de futuro é funda-
mental para acompanhar o desen-
volvimento do novo comprador e 
as necessidades das empresas que 
você atende.

Ferramentas online, como as 
redes sociais e o E-mail Marketing, 
quebraram barreiras regionais, am-
pliando a área de atuação da repre-
sentação comercial. Mas há mais 
mudanças à vista e o setor de re-
presentação comercial deve estar 
à frente de seu tempo, construindo 
um futuro promissor.

Confi ra algumas dicas para 
atender esse novo mercado:

1. Use a tecnologia como um 
aliado

Já existem soluções voltadas 
para representantes comerciais 
tirarem o máximo dos dados que 
colhem no dia a dia. Softwares de 
gestão podem ser verdadeiros in-
vestimentos e uma ferramenta de 
trabalho para torná-lo mais pro-
dutivo e atender ainda melhor os 
clientes.

2. Liste evidências e qualidades 
de sua oferta

É importante apontar dados 
que comprovem a efi ciência e a 
qualidade de seu produto, pois 
o cliente buscará evidências que 
deem segurança na hora da com-
pra.

3. Reúna boas referências do 
seu produto

Informe ou disponibilize depoi-
mentos de clientes que você aten-
deu e mostre os benefícios que seu 
produto oferece. Casos de uso e 
exemplos de sucesso ajudam muito 
nesse ponto.

4. Mostre seu grau de expertice 
e inove

Aponte para o cliente as quali-
fi cações do seu produto: posição 
em rankings de concorrentes, cer-
tifi cações, troféus ou prêmios de 
performance. E além de tudo isso, 
inove e surpreenda o cliente, ante-
cipando adequações e projetando 
as vantagens que seu produto po-
derá trazer para aquela pessoa ou 
empresa.

Fonte: http://blog.meuspedidos.com.br/
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www.facebook.com/coopernac
Para estreitar a comu-

nicação com  nossos co-
operados, criamos nosso 
facebook, onde coloca-

remos fotos dos eventos, 
divulgação de notícias e 
matérias direcionadas aos 
cooperados. 

Aproveite nosso canal 
de comunicação agora 
mesmo.
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Porque Rir ainda é um Ótimo Remédio

Babaca!
Duas loiras estavam conversando em um bar quando começaram 
a falar sobre fi lhos (já que as duas tinham fi lhos pequenos)e uma 
delas falou:
- Ai amiga meu fi lho já ta andando faz 6 meses
E a outra loira burra responde:
-Nosaaaaaaaa entao ele já deve tá bem longe eim

Rapidinhas

Altas horas da madrugada, o cara chega em casa, caindo de bêbado 
e, assim que põe o pé para dentro da porta, a mulher lhe enfi a o reló-
gio no nariz e berra: -Olha ai... quatro e trinta e cinco! E ele, sem tirar 
os olhos do relógio: -Por este preço... até que é bonitinho!

O cara entrou na loja de animais e pediu ao dono.
— Eu quero comprar um papagaio, mas quero um que não fale pa-
lavrão.
O dono da loja foi aos fundos, trouxe um e disse ao homem.
— Esse aqui é perfeito, ele é surdo, não vai aprender a dizer nenhum 
palavrão.
O cara levou o papagaio embora.
Passado uns dois meses, o cara voltou com o papagaio e disse ao 
dono.
— Eu trouxe seu papagaio de volta, você me enganou, você me dis-
se que ele não falava palavrão porque ele é surdo, e agora toda vez 
que eu chego em casa, ele me chama de corno e fi lho da puta.
O dono olhou bem pra ele e respondeu:
— É, meu amigo, ele é surdo, mas ele enxerga muito bem.

O solteirão, cansado de viver sozinho, resolveu colocar um anúncio 
na seção de classifi cados do jornal de maior circulação da cidade: 
“Procura-se uma Esposa”, era o título…
Durante a semana, ele recebeu mais de uma centena de cartas. Mas, 
para a sua decepção, eram todas de homens e diziam a mesma coi-
sa:
-“Pode fi car com a minha!”
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Você Sabia?

Cigarro Eletrônico Pode Causar Danos aos Pulmões

Uma pesquisa realizada pela Universidade de Atenas, na 
Grécia, descobriu que cigarros eletrônicos usados para substituir 
os tradicionais podem causar danos aos pulmões.

E para chegar a esta conclusão, os cientistas contaram com 
32 voluntários, sendo que oito nunca haviam fumado e 24 eram 
fumantes.

 Desses, 11 não apresentavam problemas nos pulmões e 13 
tinham asma ou Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, mal que 
destrói os alvéolos pulmonares.

 Cada um dos voluntários usou os cigarros eletrônicos. E a 
partir deste ponto os pesquisadores fi zeram uma série de testes e 
mediram a capacidade pulmonar dos indivíduos. Os resultados fo-
ram apresentados em um congresso da Sociedade Europeia para 
Saúde Respiratória, realizado em Viena, na Áustria.

Em quase todos os casos, o cigarro eletrônico aumen-
tou a difi culdade de respiração. Em pessoas que nunca usa-
ram fumo, a resistência das vias aéreas teve crescimento va-
riando de 182% a 206%.

 Em fumantes que não apresentavam doenças, a resis-
tência das vias aéreas cresceu de 176% a 220%. Já em pacien-
tes com asma ou Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica que 
fumam rotineiramente, segundo estudos, o cigarro eletrôni-
co não provocou alteração pulmonar.

Porque tossimos sem estarmos doentes?

A tosse é uma forma que nosso organismo encontra para 
eliminar substâncias estranhas das vias respiratórias e/ou do pul-
mão.

Ao contrário do que acontece quando estamos resfriadas 
ou gripadas que é comum a tosse se manifestar como uma forma 
de proteção. O ato de tossir é um refl exo por estimulação da farin-
ge, laringe, a traqueia e os brônquios.

A origem da tosse como reação à um resfriado está na 
estrutura celular. Estes canais são como sensores de tosse 
no nosso organismo que funcionam sob uma lógica de ação 
e reação. Assim, alguns tipos de alterações ambientais tais 
como ar poluído, mudanças de temperatura, fumaça, inala-
ção de substâncias tóxicas são reconhecidos por estes ca-
nais que ativam o mecanismo de tosse. E quando tomamos 
xarope, o medicamento inibe os receptores que geram a tos-
se acalmando essa reação do organismo.

 A tosse nem sempre é uma reação ruim, algumas ve-
zes, ser um mecanismo de defesa contra qualquer problema 
que afete as vias respiratórias. Quando engasgamos, a tosse 
evita o líquido ingerido que deveria ir para o esôfago, seja 
desviado para o aparelho respiratório.

Como minimizar o risco de ataque cardíaco?

Beber água antes de dor-
mir, simples assim…

Segundo pesquisas, cerca 
de 90% dos ataques de coração 
ocorrem de manhã cedo e pode 
ser minimizado se tomarmos um 
ou dois copos de água, antes do 
repouso da noite.

Já sabemos que a água é 
de suma importância para nosso bem estar e qualidade de vida, 
mas nunca soubemos sobre as horas especiais para bebê-la, pois 
então…

Bebendo água na hora correta, maximizas a sua efetividade 
no corpo humano:

1 copo de água depois de acordar – ajuda a ativar os órgãos 
internos

1 copo de água 30 minutos antes de uma refeição – ajuda a 
digestão

1 copo de água antes de tomar um banho – ajuda a baixar a 
pressão sanguínea

1 copo de água antes de ir para a cama – evita um derrame 
cerebral ou ataque de coração

A dica é beber sempre muita água.

Curiosidades do mundo

Vamos conhecer agora algumas curiosidades sobre esse nosso imen-
so planeta Terra, e sobre as diversas sociedades que nele habitam.
1 – O Sol libera mais energia em um segundo do que todas as fon-
tes de energia que a humanidade já consumiu em toda a sua exis-
tência.
2 – Na Austrália, é considerado ilegal vestir calça cor de rosa depois 
do meio-dia de domingo.
3 – Pesquisadores acreditam que o clima tropical favorece o nasci-
mento de bebês do sexo feminimo.
4 – No Japão, o ato de dar gorgeta é considerado falta de educa-
ção.
5 – Na China, é preciso ser inteligente para ter o direito de frequen-
tar uma escola.
6 – Pesquisadores afi rmam que a poluição ajuda a reduzir o nasci-
mento de bebês do sexo masculino no mundo todo.
7 – A única seleção de futebol que nunca perdeu um jogo para o 
Brasil é a Noruega.
8 – A cada um minuto, 50 bíblias são vendidas no mundo.
9 – Existem cerca de 850 episódios perdidos do seriado Chaves, 
sucesso em vários países da América Latina.
10 – O Japão é um país com território menor do que o Rio de Janei-
ro. Entretanto, é uma nação muito mais rica do que o Brasil, país 
que tem dimensões continentais, mas que continua atrasado em 
muitas questões econômicas e sociais.
11 – Os relâmpagos matam mais do que outros fenômenos natu-
rais, como vulcões, furacões e terremotos.
12 – Os russos atendem ao telefone dizendo “Estou ouvindo”.
13 – 15% das mulheres norte-americanas mandam fl ores para si 
mesmas no dia dos namorados, o Valentine’s Day.
14 – Se as doenças do coração, o câncer e o diabetes fossem erradi-
cados do mundo, a expectativa de vida do homem seria 99,2 anos.
15 – O Oceano Atlântico é mais salgado que o Oceano Pacífi co.

1
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVOCACÃO PARA 17ª ASSEMBLeIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA NACIONAL DOS RE-

PRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ N.º 02.218.486/0001-64, 
NIRE Nº 31400021990, A REALIZAR-SE EM 21.03.2014.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores Cooperados da Cooperativa Nacional dos Representantes Comerciais Autônomos Ltda., CNPJ nº 

02.218.486/0001-64, CONVOCADOS para a 17ª Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se na Câmara Municipal de Visconde do 
Rio Branco/MG, localizada na Galeria Éden Clube, nº 13, Centro, na cidade de Visconde do Rio Branco/MG, CEP: 36.520-000, 
no dia 21 de março de 2014, em primeira Convocação às 14:00 h., com a presença de 2/3 (dois terços) do  número  de  Coope-
rados em condições de votar; em  2ª Convocação, às 15:00 h., com a presença da metade mais um dos Cooperados, e em 3ª 
Convocação às 16:00 h., com a presença de no mínimo 10(dez) Cooperados, sendo nesta data o número de Cooperados com 
direito a voto de 684, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

1-Prestação de contas dos órgãos de administração do exercício de 2013, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, 
compreendendo: Relatório da Gestão, Balanço Patrimonial, Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes 
da   insufi ciência das contribuições para cobertura  das  despesas  da  sociedade e do parecer do Conselho Fiscal. Plano de 
atividades da sociedade para o exercício de 2014; 

2- Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insufi ciência das contribuições para a cobertura 
das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios; 

3-Fixação do valor dos honorários para os conselheiros administrativos, designados para as funções de Presidente, Dire-
tor-secretário, Diretor-Financeiro, bem como o da cédula de presença para os demais conselheiros e membros do Conselho 
Fiscal, pelo comparecimento às respectivas reuniões;

4- Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
5-Qualquer assunto de interesse social excluídos, os enumerados no artigo 26 do Estatuto. 

Visconde do Rio Branco, 10 de Fevereiro de 2014.

Magno Silva Ferreira
- Presidente -

Saiba quem precisa declarar o Imposto de Renda em 2014
Receita ainda não divulgou regras, mas especialistas preveem requisitos.

Renda anual de R$ 25.661,70 ou mais obrigará declaração, dizem os cálculos.
O prazo para a declaração do 
Imposto de Renda (IR) em 
2014 ainda não foi divulgado 
pela Receita Federal, mas, 
como em todo ano, deve 
ocorrer entre os meses de 
março e abril. Apesar de as 
regras ainda não terem sido 
divulgadas, especialistas 
ouvidos pelo G1 esclarecem 
que as normas costumam 
não mudar de um ano para o 
outro. Confi ra abaixo quem 
precisa declarar o IR e quais 
são as principais dúvidas dos 

contribuintes.
As respostas foram dadas 
por Silvinei Toff anin, diretor 
da Direto Contabilidade, Ges-
tão e Consultoria; e Ricardo 
Gutterres, supervisor da área 
de IR da empresa de contabi-
lidade Coad.
Precisa declarar o IR em 2014 
quem:
- recebeu rendimentos tribu-
táveis com soma anual igual 
ou superior a R$ 25.661,70 
(valor estimado pelos espe-
cialistas, ainda a ser confi r-

mado pela Receita);
- recebeu rendimentos isen-
tos, não tributáveis ou tri-
butados exclusivamente na 
fonte, cuja soma foi superior 
a R$ 40 mil.
Ganho de capital e opera-
ções em bolsa de valores
- obteve, em qualquer mês, 
ganho de capital na aliena-
ção de bens ou direitos (re-
cebimento de algum valor 
na venda de bem ou direito), 
sujeito à incidência do impos-
to, ou realizou operações em 

bolsas de valores, de merca-
dorias, de futuros e afi ns;
- optou pela isenção do IR 
incidente sobre o dinheiro 
recebido na venda de imó-
veis residenciais, desde que 
o valor da venda tenha sido 
destinado à aquisição de 
imóveis residenciais no país, 
no prazo de 180 dias após o 
contrato de venda.
Atividade rural
- obteve receita bruta anual 
em valor igual ou superior 
a R$ 128.308,50 (valor esti-
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mado por especialistas, a ser 
confi rmado pela Receita);
- pretende compensar, no 
ano calendário de 2013, preju-
ízos de anos anteriores ou do 
próprio ano-base (supondo 
que na atividade rural o con-
tribuinte tenha tido prejuízo, 
esse valor pode ser usado no 
ano seguinte para ser abatido 
na base de cálculo do IR)
Bens e direitos
- tinha, em 31 de dezembro 
de 2013, a posse ou proprie-
dade de bens ou direitos (in-
clusive terras) de valor total 
superior a R$ 300 mil.

Condição de residente no 
Brasil
- tornou-se residente no Bra-
sil em 2013 e continuava na 
mesma condição em 31 de 
dezembro de 2013.
Dúvidas mais frequentes
Os especialistas Toff anin e 
Gutterres listaram dúvidas 
mais frequentes sobre quem 
precisa declarar o IR:
1) O fato de o contribuinte 
ter sofrido retenção do im-
posto na fonte no decorrer 
do ano o obriga a entregar a 
declaração?
Não. A retenção na fonte no 
decorrer do ano-calendário 
não obriga o contribuinte a 

entregar a declaração, desde 
que ele não se encontre nas 
demais condições de obriga-
toriedade (listadas acima). 
Mas o contribuinte deve en-
tregar o documento para re-
ceber a restituição.
2) A idade desobriga o contri-
buinte de entregar a declara-
ção?
Não. A obrigatoriedade da 
entrega da declaração de 
ajuste anual independe da 
idade do contribuinte.
3) Está obrigado a entregar 
a declaração o brasileiro que 
está morando no exterior e 
que tenha bens e direitos no 
Brasil e fonte de renda?

Não. O fato de ter bens no 
Brasil e/ou fonte de renda 
no Brasil não obriga o con-
tribuinte da entrega da de-
claração de ajuste anual. Es-
tão obrigados a entrega da 
declaração de ajuste anual 
apenas os residentes e domi-
ciliados no Brasil.
4) Os que constam como de-
pendentes em declaração de 
outra pessoa física precisam 
fazer a declaração?
Não, desde que não se en-
quadrem em nenhuma das 
hipóteses de obrigatorieda-
de enumeradas acima.

Quando os trabalhadores 
começarem a receber seus sa-
lários em fevereiro, já terão o 
desconto das novas contribui-
ções ao INSS (Instituto Nacio-
nal do Seguro Social). 

Na sexta-feira (10), o Minis-
tério da Previdência Social di-
vulgou as novas faixas salariais 
e as alíquotas de descontos 
dos salários neste ano. Com a 
alteração, aumentou o valor 
máximo do salário a ter o des-
conto de 8%, que passou de R$ 
1.247,70 para R$ 1.317,07.

O desconto do INSS para 

quem ganha o teto passou de 
R$ 457,49 para R$ 482,93.

A nova tabela de descontos 
da contribuição previdenciária 
muda também os pagamentos 
dos trabalhadores autônomos 
e prestadores de serviços, que 
fazem os recolhimentos por 
conta própria, pelo carnê, e das 
empregadas domésticas.

No Estado de São Paulo, os 
salários das domésticas, se-
guem o mínimo regional, de R$ 
810 neste ano. Por isso, o valor 
do mínimo que será desconta-
do de seus salários para o INSS, 

é de R$ 64,80. A alíquota para 
os patrões continua a mesma, 
de 12% sobre o salário. Para o 
piso, eles recolherão R$ 97,20.

TETO
Os trabalhadores com car-

teira assinada que contribuem 
pelo teto do INSS também te-
rão um novo desconto. O va-
lor passará a ser de R$ 482,93, 
pois o teto passou a ser de R$ 
4.390,24.

O autônomo poderá pagar 
de R$ 144,80 a R$ 878,05 nes-
te ano. Esse mínimo e máximo 
correspondem a 20% do valor 

do salário mínimo e do teto. 
Com esse pagamento, o autô-
nomo tem direito à aposen-
tadoria por tempo de contri-
buição e por idade, que serão 
calculadas pela média das 80% 
maiores contribuições.

Eles também podem pagar 
11% do mínimo, para ter a apo-
sentadoria por idade no valor 
do salário mínimo.

(FERNANDA BRIGATTI)
Fonte: Folha Uol

INSS 2014. Fique por dentro.

11



Edição	51	-	Janeiro	de	2014 12



Edição	51	-	Janeiro	de	2014

Rua Governador Benedito Valadares - Nº25  Sala 301 - Visconde do Rio Branco - MG  / Telefone: (32) 3551-4343  / 
Site: www.coopernac.com.br / Horário de Funcionamento: Segunda-feira à Sexta feira / de 7:15 às 11:00 e 12:30 às 17:30

Presidente 
Magno Silva Ferreira

Diretor Financeiro
Alex Pereira Medeiros
Diretor Secretário
José Antônio Ceribeli
Conselheiros: 
Gilberto Luiz Machado Bonisson
Eder Braz Franco

CONSELHO FISCAL

Efetivos
Cristiano de Souza            
Sandro Marcos Moraes    
Helvécio Antônio Ribeiro Maitan  

Suplentes
Nilton Moreira Junior
Luciano Antônio Moreira
Alexandre da Silva Capute

Funcionários

- Lecimar Souza
Setor: Administrativo
E-mail: lecimar@coopernac.com.br
Tel: (32)9102-2897

- Kézia Moreira 
Setor:  Cadastro
E-mail: kezia@coopernac.com.br
Tel: (32)9119-1715

- Sinval L. Lacerda
Setor: Agente de Negócios
E-mail: sinval.lacerda@uol.com.br
Tel: (11)8684-7234
 

- Graciana Costa
Setor: Financeiro
E-mail: graciana@coopernac.com.br
Tel: (32)9119-1904

- Maria Aparecida Juvenal
Setor: Fiscal
E-mail: cida@coopernac.com.br
Tel: (32)9102-3272

- Lidiane Amâncio
Setor: Financeiro
E-mail: lidiane@coopernac.com.br
Tel: (32)9127-1192

 - Ruimar Reis
Setor: Financeiro
E-mail: ruimar@coopernac.com.br
Tel:(32)9145-0042

- Ítalo Andrade
Setor: Marketing / T.I.
E-mail: italo@coopernac.com.br
Tel: (32)9138-5800

- Amélia Paiva
Setor: Recepção
E-mail: coopernac@coopernac.com.br
Tel:(32)9119-1866

PRODUÇÃO/ PROJETO GRÁFICO VISUAL: 
Ítalo Andrade

REPORTAGEM/ REDAÇÃO:                              
Ítalo Andrade  & Associados da 

Coopernac 
FOTOGRAFIA: 

Arquivos Coopernac / Banco de Imagens 
Associados da Coopernac 

TIRAGEM: Online

 

13


