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Inicialmente, quero externar os mais 
sinceros agradecimentos aos coopera-
dos que se fizeram presentes na nossa 
Assembleia Geral Ordinária, ocorrida em 
21 de Março de 2014, pela afetuosa par-
ticipação, o apoio e o espírito cooperati-
vista que envolveu e contaminou a todos 
naquele evento, recheado de entreteni-
mento, informações importantes e de-
cisões de matérias de extrema urgência 

para Copernac pois, afinal de contas, são elas que determi-
nam o caminho a ser seguido pelo... 
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veja se seu ir 2014 caiu na 
malha  fina da receita e saiba 
corrigir os erros

entregou o ir com erro? 
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Março de 2014 na cidade de Visconde do Rio Branco, na 
Câmara municipal da cidade, situada na Galeria Eden Clube 
N°13 na Praça 28 de setembro.
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De acordo com pesquisa divulga-
da pelo SEBRAE, as mulheres são a 
maioria entre os novos empreen-
dedores, somando 52% ao lado de 
uma parcela de 48% formada por 
homens.
Ainda, segundo SEBRAE com base 
em outro levantamento divulgado 

recentemente, as mulheres preferem setores de serviços e comér-
cio, para empreender. De cada 10 mulheres empreendedoras do 
Brasil, 7 atuam neste dois seguimentos.

No dia 1 de Fevereiro de 2014 a Comitiva Coopernac, for-
mada pelas funcionárias Graciana e Giliane, esteve presente 
na reunião dos cooperados do Norte de Minas.
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nio, você é o único que pode cuidar bem 
dela para que ela não vá à falência”.

Todo ser humano precisa cuidar 
bem de si, pois a partir do momento 
que o ser humano começa a cuidar de 
si, ele se vê mais estimulado a buscar a 
concretização de seus sonhos.

Qualquer pessoa pode ser seu próprio consultor financeiro, 
basta ter disciplina e determinação. A afirmação é do diretor 
da Apo divinesiaogeo Investimentos, Paulo Bittencourt. Com 
os recursos de informação disponíveis pela internet e outros 
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Palavra do Presidente

Inicialmente, quero ex-
ternar os mais sinceros agra-
decimentos aos cooperados 
que se fizeram presentes 
na nossa Assembleia Geral 
Ordinária, ocorrida em 21 
de Março de 2014, pela afe-
tuosa participação, o apoio 
e o espírito cooperativista 
que envolveu e contaminou 
a todos naquele evento, re-
cheado de entretenimento, 
informações importantes e 
decisões de matérias de ex-
trema urgência para Coper-
nac pois, afinal de contas, 
são elas que determinam o 
caminho a ser seguido pelo 

Conselho de Administração 
visando sempre, o bem co-
mum e a satisfação de seus 
cooperados

O Padre Eduardo, Teólo-
go, Filósofo e Pedagogo, com 
especialização em Filosofia 
da Linguagem, Psicopedago-
gia e Psicologia do Trabalho 
no setor privado e  Mestre 
em Literatura e Linguagem, 
foi o principal palestrante da 
tarde, apresentou temas de 
grande interesse dos coope-
rados.    Foi muito feliz em 
destacar o quanto é impor-
tante sermos éticos, hones-
tos e profissionais. 

Ele ressaltou que deve-
mos evitar criar dificuldades, 
mas, ao  contrário, escolher 
como ferramenta o diálogo 
mais simples e sobretudo o 
conhecimento, para conse-
guir alcançar os objetivos. 

Temos que estar atentos 
e conectados com o nosso 
tempo, estudar muito, pois, 
o representante comercial 
especializado em vendas, 
deve conhecer o seu produ-
to e tudo o que orbita em 
torno dele, enfim, entender 

a linguagem do mercado e 
criar argumentos positivos 
que irão trazer o interesse 
do cliente.

Ele abordou também a 
satisfação pessoal e a vida 
em família!

Paulo Coelho, escritor 
brasileiro muito famoso, 
acrescenta:

“Podemos acreditar que 
tudo que a vida nos ofere-
cerá no futuro é repetir o 
que fizemos ontem e hoje. 
Mas, se prestarmos aten-
ção, vamos nos dar conta 
de que nenhum dia é igual 
a outro. Cada manhã traz 
uma benção escondida; uma 
benção que só serve para 
esse dia e que não se pode 
guardar nem desaproveitar. 
Se não usamos este mila-
gre hoje, ele vai se perder. 
Este milagre está nos deta-
lhes do cotidiano; é preciso 
viver cada minuto porque 
ali encontramos a saída de 
nossas confusões, a alegria 
de nossos bons momentos, 
a pista correta para a deci-
são que tomaremos. Nunca 
podemos deixar que cada 

dia pareça igual ao anterior 
porque todos os dias são 
diferentes, porque estamos 
em constante processo de 
mudança”.

Companheiros coope-
rados, é uma satisfação es-
tarmos sempre unidos, nos 
esforçando para buscar e 
manter a trilha que nos leva 
ao sucesso, que traz resulta-
dos e com eles as benesses 
e os recursos para a nossa 
sobrevivência. 

É emocionante aprender 
com a vida e não desviar dos 
bons costumes. Nada paga a 
satisfação pessoal do dever 
cumprido, de amanhecer e 
participar das lutas e a noite, 
poder descansar para no ou-
tro dia recomeçar. 

Que Deus com sua imen-
sa misericórdia, nos proteja 
e ilumine os nossos cami-
nhos, nos concedendo sabe-
doria e serenidade para que 
a labuta diária se traduza em 
felicidade.

Um grande abraço!

imPosto de renda 2014
veja se seu ir 2014 caiu na malha fina da receita e aPrenda corrigir os erros

O processamento dos 
dados da declaração de Im-
posto de Renda pela Recei-
ta Federal é muito rápido. 
Após algumas horas do en-
vio da declaração, já é possí-
vel conferir se o documento 
tem problemas, afirma o su-
pervisor regional do Imposto 
de Renda da Receita Federal 
em São Paulo, Valter Koppe.

O auditor diz que assim 
que a declaração é enviada 

à Receita, ela passa por um 
processo de descompacta-
ção do arquivo. Feito isso, 
começam os cruzamentos 
com os demais dados envia-
dos ao Fisco, como a compa-
ração com os números for-
necidos por empresas, INSS, 
convênios médicos, bancos, 
administradoras de cartão 
de crédito, entre outros.

Se o contribuinte infor-
mou um dado errado ou 

omitiu informações, como 
não incluir rendimentos de 
dependentes, automati-
camente a declaração fica 
presa. Basta um número di-
gitado errado para cair na 
malha.

Para acompanhar o an-
damento da declaração pela 
internet e conferir se o do-
cumento caiu na malha, bas-
ta acessar o Centro Virtual 
de Atendimento da Receita 

Federal (e-CAC) e informar 
seu CPF, código de acesso e 
senha.

Se constatar que está 
com problemas na declara-
ção de IR e caiu na malha 
fina, há duas maneiras de re-
solver estas pendências:

1) Se a declaração tiver 
erro ou informações incom-
pletas:

Se a declaração apresen-
ta informações incorretas ou 

01



Edição 52 - FEv. Mar. abril 2014 Pag:

incompletas, o contribuinte 
deve, o quanto antes, provi-
denciar a retificação do do-
cumento, enviando um novo 
formulário com os dados 
corrigidos. É possível seguir 
este procedimento utilizan-
do a retificação online ou 
utilizando o próprio progra-
ma da declaração.

Mas é preciso ficar aten-
to, pois não é possível retifi-
car a declaração depois que 
a Receita convocou a pessoa 
para prestar esclarecimen-
tos. Portanto, quanto antes 
providenciar as correções, 

melhor.
2) Documento gerou dú-

vida, mas não há erro:
Por outro lado, se a de-

claração foi retida na malha 
fina, mas o contribuinte está 
com tudo em dia e o docu-
mento foi preenchido cor-
retamente, basta aguardar 
o Termo de Intimação ou a 
Notificação de Lançamento 
da Receita Federal, ou agen-
dar atendimento para a en-
trega da documentação que 
comprova o acerto das infor-
mações declaradas.

Para as declarações do IR 

2014, só é possível agendar 
atendimento a partir de ja-
neiro de 2015.

Auditor aconselha a 
acompanhar sempre a de-
claração

Valter Koppe, da Receita, 
diz que o contribuinte deve 
acompanhar constantemen-
te a situação da declaração. 
“Os cruzamentos vão sendo 
feitos a todo instante e uma 
declaração que não estava 
em malha pode ficar retida, 
bem como uma declaração 
que estava presa pode ser 
liberada, assim que a fonte 

pagadora corrija um dado 
equivocado, por exemplo.”

Mesmo uma declaração 
que já foi processada pode 
voltar a ser alvo de análise 
da Receita.

O limite de prazo para ve-
rificar cada declaração é de 
5 anos. Passado esse perío-
do, nem a Receita pode co-
brar débitos em atraso nem 
o contribuinte pode exigir 
o pagamento de restituição 
que ficou para trás.

Fonte: Sophia Camargo Site UOL

entregou o ir com erro? veja como fazer uma declaração retificadora

Entregou a declaração e 
percebeu que cometeu um 
erro? O caminho para con-
sertar esse erro é fazer e 
enviar uma declaração reti-
ficadora.

Essa declaração pode ser 
feita a qualquer tempo, ex-
ceto se a Receita autuar ou 
chamar para explicações. 
Nesse caso, o contribuinte 
perde o direito de retificar a 
declaração.

Por isso, ao notar um 
erro, é importante fazer a 
retificação o mais rápido 
possível para evitar cair na 
malha fina ou ser autuado 
pela Receita.

Como fazer?
Para fazer a retificação, 

é preciso entrar no próprio 
programa em que foi feita a 
declaração original.

Na ficha Identificação do 
Contribuinte, responda à 
pergunta “Que tipo de de-
claração você deseja fazer?” 
clicando em “Declaração Re-
tificadora”.

Nesse caso, será obriga-
tório informar o número do 
recibo da declaração ante-
rior. Se perdeu esse número, 
deverá procurar um posto 

da Receita Federal.
Se a retificação for rea-

lizada dentro do prazo de 
entrega do IR --ou seja, até 
30 de abril--, o contribuinte 
poderá até mesmo mudar o 
modelo escolhido: passar da 

declaração completa para 
simplificada, ou vice-versa.

Se entregar a retificadora 
depois do prazo, porém, terá 
de manter o modelo escolhi-
do anteriormente.

Retificadoras demais cha-
mam a atenção da Receita

A Receita considera, para 
fins de restituição, a declara-
ção retificadora entregue, e 
não a declaração original.

Sendo assim, é melhor 
fazer a retificadora o quan-
to antes, não só para não 
correr risco de ser chamado 
pela Receita, como também 
para garantir uma restitui-
ção mais rápida, se for o 

caso.
O prazo máximo para fa-

zer uma declaração retifica-
dora é de 5 anos.

O contribuinte também 
pode fazer quantas decla-
rações retificadoras quiser, 
mas o contabilista Sebastião 
Luiz Gonçalves dos Santos 
diz que fazer declarações re-
tificadoras demais pode cha-
mar a atenção da Receita, 

que pode prender a declara-
ção na malha fina.

Retificadora online é só 
para quem tem certificado 
digital

Para quem tem certifica-
do digital, é possível fazer a 
declaração retificadora on-
line, que permite alterar as 
declarações do Imposto de 
Renda pela internet, sem 
necessidade de instalar o 
programa da declaração e o 
Receitanet.

Para fazer a retificação 
online, é necessário acessar 
o Portal e-CAC (Centro Virtu-
al de Atendimento ao Con-
tribuinte), da Receita Fede-
ral, por meio do certificado 
digital.

Até o momento da publi-
cação deste texto, a Receita 
ainda não tinha definido a 
data para que o contribuin-
te possa fazer a retificadora 
online do IR 2014.

Fontes: Receita Federal e Sebas-
tião Luiz Gonçalves dos Santos, mem-
bro do Conselho Regional de Contabili-
dade de São Paulo
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17ª assembleia geral ordinária cooPernac
A 17ª Assembleia Geral 

Ordinária Ocorreu no dia 21 
de Março de 2014 na cidade 
de Visconde do Rio Branco
-MG, na Câmara municipal 
da cidade, situada na Galeria 
Eden Clube N°13 na Praça 28 
de setembro.

Foram discutidos todos 
os itens da pauta, do edital 
de convocação: 

A – As contas, o resulta-
dos do exercício 2013, de-
monstrações financeiras, o 
balanço patrimonial, cuja 
cópia está transcrito nas 
páginas 13/14 deste jornal. 
Foram aprovadas por unani-
midade dos presentes:

B – O orçamento para 
2014 foi discutido e também 
aprovado.

C – Houve umas so-
bras líquidas na razão de 
R$103.212,44. Os coope-
rados decidiram que estas 
sobras seriam distribuídas, 
apuradas e divididas por co-
operado, que se encontra-
vam inscritos até o mês de 
31 de Dezembro 2013, com 
total de 684, o valor a ser 
distribuído individualmente 
é de R$150,89.

D – Discursaram, na oca-
sião o Presidente Magno Sil-
va Ferreira, os colaborado-
res diretos Lecimar Souza e 

Helder Roberto da Silva, que 
expuseram maiores detalhes 
sobre a gestão da entidade e 
se colocaram a disposição 
para quaisquer esclareci-
mentos. Houve trocas de in-
formações e perguntas que 
foram respondidas a con-
tento.

E – O palestrante da 
tarde, foi o Padre Eduardo 
Inácio de Abreu, Teólogo, 
Filósofo e Pedagogo, com 
especialização em Filosofia 
da Linguagem, Psicopedago-
gia e Psicologia do Trabalho 
no setor privado e  Mestre 
em Literatura e Linguagem. 
Conhecido pelo seu espírito 

motivador, pela sua inteli-
gência e capacidade e sobre 
tudo por ser um admirador 
da atividade de Represen-
tantes Comerciais.

F – Tivemos sorteios 
de brindes, almoço e coffe   
Breack, numa confraterni-
zação que se destacou pela 
alegria e pelo sentimento de 
companheirismo que pairou 
naquele ambiente.

A Cooperativa somente 
chega neste patamar de su-
cesso porque conta com a 
colaboração e união de todos 
os seus cooperados que defi-
nem com sabedoria os cami-
nhos que ela deve seguir. 

Alessandro Kilson Cruz de Almeida, Marcelo Rodrigues 
do Nascimento, Func. Ruimar, Lidiane, Amélia, Leonar-
do José da Silva e Cida.

Alex Cerqueira Cézar, José Luiz Badaró Cordeiro e Alex 
Pereira Medeiros.

Alexandre Orlando de Oliveira, Cida, Amélia e José 
Antônio Ceribelli.

Adalmir Antônio Vilas Boas, Marco Aurélio Rodrigues 
Carvalho, Giliane, Romanízio de Souza e Leandro 
Pereira Barcelos.

Marco Aurelio Morais Mendes, Cida, Joel Rodrigues 
Pereira Júnior.

Cida, Adelmo Guedes de Moraes,Giliane, Alex Cerquei-
ra Cézar, José Luiz Badaró Cordeiro, Graciana, Ruimar, 
Hélio e  Fernando Henrique da Silva (sentado).

Carlos Francisco Vieira Martins e Sinval Lacerda.Amélia, Lidiane, Maurely Venâncio Cruz Pena e Ruimar 
de Barros.

Fernando José da Silva, Giliane Mara e Luiz Carlos 
Nerys.

Felipe Rodrigues Coelho, Cida, Marcelo Francisco de 
Oliveira.

Graciana Costa, Ednaldo dos Santos Martins e Lecimar 
Souza.

Cooperado Carlos Francisco Vieira Martins e Cida

Giliane, Ruimar, Sebastião Ivan Pena, Maurely Venân-
cio Cruz Pena, Lidiane e Amélia.

Giliane, Maria Aparecida de Souza Pereira e Adair 
Luiz Pereira.

Giliane, Luis Gustavo Caetano Júnior, Marcelo Francis-
co de Oliveira, Cida, Sandro Marcos Moraes e Rodrigo 
Miguel Rodrigues.

Lecimar Souza, Gilmar do Nascimento, Cida, Ruimar, 
Amélia, Fernando H. da Silva, Sandro M. Moraes, Kátia 
Ap. de Freitas Teixeira, Lidiane e Leonardo J. da Silva.
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Weliton Manhães Caraline, Henrique Novaes de 
Andrade e Marcelo Barbosa de Oliveira.

Wagner Carmanini, Marcelo de Oliveira, Reinaldo 
Balbino, func.Cida, Gilberto Luiz, Alexandre Orlando, 
Carlos José, José Antônio, Gustavo Saraiva.

Silvia Helena Anselmo e Cida. Sandro Marcos Moraes, Graciana, Marco Aurélio 
Rodrigues de Carvalho e Lecimar Souza.

Sandro Marcos Moraes e Lecimar Souza. Auditório da 17ª AGO Ruimar, Adelmo Guedes de Moraes, Giliane e Alex 
Cerqueira Cézar.

Ruimar de Barros e Gustavo Saraiva.

Romanízio de Souza, Marco Aurélio Rodrigues de 
Carvalho, Adalmir Antônio Vilas Boas e Leandro 
Pereira Barcelos.

Rodrigo Miguel Rodrigues,Cida e Cesar Roberto da 
Silva.

Reinaldo Costa Balbino, Wagner Carmanini Dutra e 
Alexandre Orlando de Oliveira.

Maurely Venâncio Cruz Pena e Giliane.

Marco Aurélio Moraes Mendes, Ruimar, Henrique 
Novaes de Andrade e Joel Rodrigues Pereira Júnior.

Luiz Carlos Dornelas, Ana Augusta Rodrigues, Giliane 
e Hélio.

Lecimar Souza, Alex Cerqueira Cézar, Giliane Mara e 
Graciana.

Lecimar Souza e Sandro Marcos Moraes.

Kátia Aparecida de Freitas Teixeira, Giliane, Sinval 
Leme e Carlos Francisco Vieira Martins.

José Antônio Cerinele, Cida, Adelmo Guedes de Moraes, 
Giliane, José Luiz Badaró Cordeiro, Alex Cerqueira Cézar, 
Graciana, Fernando Henrique da Silva, Ruimar e Hélio.

José Antônio Ceribeli e Giliane Mara.

Igor Vieira de Almeida, Giliane, Sinval e Cida, Waldir 
Donizeth de Paula.

Henrique Novaes de Andrade, Graciana, Joel Rodrigues 
Pereira Júnior e Marco Aurélio Morais Mendes.

Graciana, Sinval, Giliane, Airton Luiz Pereira e Ruimar.Graciana Costa, Kátia Aparecida de Freitas Teixeira e 
Lecimar Souza. 

04

Auditório da 17ª AGO



Edição 52 - FEv. Mar. abril 2014 Pag:

Graciana, Alex Cerqueira Cézar, José Luiz Badaró 
Cordeiro, Lecimar e Gustavo Saraiva Moreira.

Graciana Costa, Silvia Helena Anselmo e Lecimar 
Souza.

Graciana Costa, Leandro Pereira Barcelos e Lecimar. Graciana Costa, Airton Luiz Pereira e Lecimar Souza.

março: o mês das mulheres!
elas estão à frente dos negócios

De acordo com pesquisa 
divulgada pelo SEBRAE, as 
mulheres são a maioria en-
tre os novos empreendedo-
res, somando 52% ao lado 
de uma parcela de 48% for-
mada por homens.

Ainda, segundo SEBRAE 
com base em outro levan-
tamento divulgado recen-
temente, as mulheres pre-
ferem setores de serviços e 
comércio, para empreender. 
De cada 10 mulheres empre-
endedoras do Brasil, 7 atu-
am neste dois seguimentos.

Neste contexto, quere-
mos parabenizar as nossas 
cooperadas. 

Elas atuam no seguimen-
to de representação comer-
cial por conta de terceiros, 
que a bem pouco tempo 
era restrito somente aos ho-
mens. 

Não podemos esquecer 
também, das mulheres que 
trabalham na Cooperativa 
“Coopernac”, lideradas pela 
competente Lecimar Souza. 
A Lecimar, Graciana, Lidia-
ne, Ruimar, Amélia, Kézia e 

Giliane. Os nossos agrade-
cimentos e os nossos para-
béns, pela eficiência e pela 
responsabilidade na condu-
ção dos serviços.

Destacamos uma publi-
cação da revista Conexão 
Comércio do mês de Março/
Abril 2014, Edição 15,  que 
teve como título “Elas estão 
à frente dos Negócios” 

 A empresa MB Dist Co-
mercial Ltda. Sediada na 
cidade Juiz de Fora – Minas 
Gerais, há muito, vem se no-
tabilizando pelo sucesso e 
pelo crescimento que vem 
experimentando a cada dia.

A empresa prioriza a ven-
da a varejo do seu vasto mix 
de produtos. A frente da MB 
Dist, encontramos a sócia 
e diretora administrativa 
“Margarida Maria de Olivei-
ra”. 

Margarida, atua no ramo 
há 14 anos. 

Superação e empreende-
dorismo, segundo ela, cami-
nham juntos. 

Destacou, no conteúdo 
de sua entrevista, que no 
passado as mulheres sofriam 
muito quando assumiam 
cargos de destaque em qual-

quer segmento. Era um pre-
conceito muito grande!

A sociedade vem se trans-
formando, fazendo justiça às 
mulheres, cuja capacidade 
de administrar adequada-
mente, inclusive quando há 
conflitos, é inequívoca, pois, 
elas procuram a resolução 
dos problemas com mais in-
teligência e usando o bom 
senso e atingindo os resulta-
dos, sobre tudo. Razão pela 
qual, vêm, ganhando espaço 
e rompendo barreiras. 

Margarida é o exemplo a 
ser seguido.

Queremos destacar ao fi-
nal, que ela consegue enxer-
gar o futuro no presente, e 
conduz a MB Dist Comercial 
na linha reta, com solidez e 
responsabilidade, buscando 
a seu tempo, com tranquili-
dade e sem otimismos utópi-
cos, maiores sucessos.

Margarida Maria de Oliveira
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comitiva cooPernac em montes claros - mg
No dia 1 de Fevereiro de 

2014 a Comitiva Coopernac, 
formada pelas funcionárias Gra-
ciana e Giliane, esteve presente 
na reunião dos cooperados do 
Norte de Minas.

Foram discutidos assuntos 
relacionados à instituição e so-

bre a situação do mercado de 
vendas.

Houve um debate mara-
vilhoso onde contamos com 
a participação de todos. Na 
oportunidade foi realizado um 
sorteio de brindes aos coope-
rados.

Ricardo Edilson dos Montes e a Funcionária Graciana 
Costa.

Ricardo Edilson dos Montes e Marcilio Alves da Costa.

Nilce Maria de Miranda Barbosa, Jaqueline e a funcio-
nária Graciana Costa.

Neli Vitor dos Santos e as funcionárias Graciana Costa 
e Giliane Rodrigues.

Mario Elcio Rodrigues Ventura e a Funcionária 
Graciana Costa.

Luiz Claudio Barbosa e as funcionárias Graciana Costa 
e Giliane Rodrigues.

Luciano Ramos Cruz e a funcionária Graciana Costa. Jose Garcia Carneiro Silva e a funcionária Giliane 
Rodrigues.

Jaqueline Bastos Silva e a funcionária Giliane Rodri-
gues.

Jacinto Ribeiro dos Reis e a funcionária Graciana Costa. Iraide Aparecida Pereira Ribeiro Reis e a Funcionária 
Graciana Costa.

Iraide Aparecida Pereira R. Reis, Nilce Maria de Miran-
da Barbosa e funcionária Graciana Costa.

Fabiana da Silva Farnezi e a Funcionária Graciana 
Costa.

Fabiana da Silva Farnezi, Luiz Otavio Batista de 
Almeida, Diogo Soares de Oliveira e a funcionária 
Graciana Costa.

Emmerson Costa Silva, Anderson Leandro Souza e as 
funionárias Graciana Costa e Giliane Rodrigues.

Emmerson Costa Silva e a Funcionária Graciana Costa. Anderson Leandro Souza, Ricardo Edilson dos Montes, 
Eduardo Ribeiro e a funcionária Graciana Costa.

Diogo Soares de Almeida.

cooPernac online

entre no nosso site e tenha acesso a notícias atualizadas, fo-
tos, jornais, e-mails, recibos de Pagamentos, atas e muito mais...

www.cooPernac.com.br
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sócio gerente da emPresa aic consultoria
Qualificação: Gestor Comercial a mais de 20 anos com carreira em vários segmentos como telefonia, alimentos e bebidas. 

Pós Graduado em Gestão de Negócios com sólida experiência no mercado de bens de consumo.

Tenho verificado que a 
Cooperativa Coopernac, é 
uma sociedade cooperativa 
muito preocupada em trans-
mitir para seus cooperados 
o quanto é importante o se-
guimento de representação 
comercial por conta de ter-
ceiros se unirem para buscar 
melhores condições, cami-
nhando com eficiência cujo 
destino, invariavelmente, 
será o sucesso.

Tenho uma experiência de 
anos, a fio, com vendas. E nes-
te império, eu cheguei à con-
clusão que não importa o tipo 
de negócio que você possui, 
porém, o relevante é quem 
representa a sua marca. 

Portanto, o representante 

rePresentante comercial e seus horizontes.    Por carlos otto 

comercial autônomo, 
é o ente e o meio para 
conseguir atingir os ob-
jetivos que a empresa 
almeja, pois, a cada 
interação, cria oportu-
nidades de fidelizar e 
de concluir vendas im-
portantes e de acordo 
com a sua conveniência 
e necessidades.

Os grandes repre-
sentantes comerciais 
compartilham qualida-
des semelhantes. É pri-

mordial atentar-se para estas 
características do profissio-
nal em potencial:

Ambição
As pessoas que realmen-

te se destacam em vendas, 
querem não só alcançar seus 
objetivos, mas aumentá-los. 
Quanto mais vontade eles 
têm para fazer bem feito, 
mais bem-sucedido serão.

Confiança
Pessoas que exalam con-

fiança podem conversar com 
os executivos tão facilmente 
quanto com seus pares.

Vontade de aprender
A profundidade e a am-

plitude do conhecimento 
adquiridos ao longo da vida 
vem a ser muito útil quan-

do se está falando com os 
clientes, pois eles podem ter 
uma conversa inteligente so-
bre praticamente qualquer 
assunto e mostrar interesse 
genuíno em aprender sobre 
coisas novas.

Sociabilidade
Quando você está em 

uma festa ou evento, você 
pode facilmente escolher as 
pessoas sociáveis na sala – 
elas são as únicas que estão 
rindo, brincando e se diver-
tindo. Pessoas sociáveis exa-
lam positividade. Elas são 
amigáveis, fáceis de conver-
sar, e prestam atenção em 
você quando você fala com 
elas.

Utilidade
Atendimento ao cliente e 

vendas andam de mãos da-
das. Pessoas úteis tendem a 
ser criativas solucionadoras 
de problemas. Além disso, 
os representante comerciais 
que vão além para ajudar os 
clientes merecem destaque. 
Eles ajudam a construir um 
tremendo senso de lealdade 
entre a clientela.

Senso de humor
Muitos representantes 

comerciais, notadamente, 
os mais bem-sucedidos são 

hilários. Eles estão cheios de 
histórias engraçadas e ado-
ram fazer os outros rirem. E 
é muito difícil encontrar al-
guém que não goste de estar 
perto de pessoas divertidas.

Receptividade
Quando representantes 

comerciais são receptivos re-
cebem feedback dos clientes, 
saem em ação. Eles sabem 
que consertar ou melhorar 
a situação, prontamente, é 
fundamental para manter os 
clientes satisfeitos.

Credibilidade
Os representantes co-

merciais podem ter todas as 
qualidades acima, mas se os 
clientes não confiarem neles, 
não se sairão bem. É impor-
tante que os clientes acredi-
tem que vão fazer o que di-
zem.

Quero crer que todas as 
qualidades aqui numeradas 
hão de completar um grande 
profissional, mas, não pode-
mos deixar de destacar que 
nada disso adianta se não 
formos honestos e éticos em 
tudo que fizermos, tanto no 
trato comercial, quanto na 
vida particular.

Um abraço a todos.

Carlos Otto

faça Parte da nossa rede social!

www.facebook.com/cooPernac
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cooPerados admitidos em fevereiro

Weder Pereira.

Weder Norato da Costa.Sinval e Waldir Donizeth de Paula.

Giliane e Victor Diego Braga Alves.Tatiane Cristina Pereira e Kézia. Rubens Rezende Maciel e Kézia. Roney Luiz Batista Siega e Kézia.

Romulo Bento da Silva e Kézia. Osmar Ribeiro dos Santos e kézia. Mônica Costa Miranda de Araújo e Kézia. Marcelo de Jesus Pereira e Kézia.

Kézia e Luiz Eduardo Biondini Correia. Luis Carlos Candeia Coelho e Kézia. Jorge Agostinho dos Santos e Kézia. Kézia e Fábio Bezerra Granja.

Kézia e Fernando dos Santos.

Fabiana Lima Almeida Gomes e Giliane.

Carlos Savino Filho e Kézia. Andréa Monteiro Medeiros e Kézia. Kézia e Alison Antônio Barbosa.

Alekssander Barbosa Prata e Kézia.
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cooPerados admitidos em março

cooPerados admitidos em abril

Graciana e Weliton Manhaes Caraline. Wanderley Martins da Silva e Kézia. Patrick Marcelo Martins e Giliane. Ozéias do Prado Gonçalves e Kézia.

Luciano Lazaro Costa de Queiroz e Kézia. Lucas Eduardo Marques da Rocha e Kézia. Giliane e Leonardo de Oliveira Junqueira Fonseca. Karine Corrêa Gonçalves e Kézia.

Júlio César Xavier e Kézia. José Adelcio da Silva e Kézia. Giliane e Hélio Sérgio Freitas dos Santos. Kézia  e Grace Kelli Garcone Vieira.

Francislei Gomes Tonoli e Kézia. Elizeth Aparecida Martins Lourenço e Kézia. Edimar Alves da Cruz e Giliane. Kézia e Cláudio Pereira Fraga.

Carlos Francisco Vieira Martins e Sinval. Bruno Renan Rodrigues de Moraes e Giliane. Kézia  e Aloízio Carlos de Moura.

Yata Anderson da Silva Almeida e Kézia. Welerson Oliveira de Moraes e Kézia. Thiago Tome de Souza e Kézia. Staling da Silva Chaves e Kézia.
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Sinval e Wlademir de Souza Ribeiro

Sidnei Cerqueira Nascimento e Kézia. Sebastião Lucas Gomes da Silva e Kézia. Samirys Cristina de Souza e Kézia .

Rodrigo da Silva Mendes.

Kézia e Rodrigo Viana Martins

Luily Maria de Araújo e Kézia. Lohan Sant’Anna da Camara e Kézia. Kézia  e Jorge José Pinto Herica Fiochi de Lemos e Kézia.

Halley Fernando Barbosa Nunes e Kézia. Felipe Almeida de Aquino Cruz e Sinval Kézia  e Dilson Tomaz dos Santos

Danilo Ananias de Araújo e Kézia. Artur Costa da Silva Neto e Kézia. Anderson da Silva Stoltzenburg e Kézia.

Alexssandro Ribeiro da Silva

Kézia  e Alexandre Ladeira Magalhães.

Sinval e Agnaldo MarretoAdemir Michelli Pedroso e Sinval.

rendimento da nova PouPança em 12 meses volta a acomPanhar a inflação

O rendimento da nova poupan-
ça voltou a acompanhar o índice ofi-
cial de inflação no primeiro quadri-
mestre de 2014, depois que o governo 
aumentou a taxa básica de juros de 
7,25% ao ano, em abril do ano passa-
do, para os atuais 11%.

A caderneta rendeu 6,4% no pe-
ríodo de 12 meses de maio do ano 
passado a abril de 2014, para depó-
sitos que foram feitos depois que 
o governo mudou as regras da pou-
pança, em 4 de maio de 2012.

Para quem já tinha dinheiro 
aplicado antes das novas regras, o 
rendimento de maio de 2013 a abril 
deste ano foi de 6,6%. No mesmo in-
tervalo, o IPCA, indicador oficial de 

preços, registrou uma alta de 6,28%.
O rendimento anual da nova 

poupança vinha perdendo para a in-
flação desde maio do ano passado, 
e continuou com essa defasagem 
até dezembro. Isso ocorreu porque 
a taxa básica de juros, a chamada 
Selic, estava mais baixa, enquanto a 
inflação estava acelerando.

Os depósitos feitos antes da 
mudança de regras, diferentemen-
te, já estavam rendendo acima da 
inflação desde agosto do ano pas-
sado.

Em janeiro deste ano, a cader-
neta passou a ficar ligeiramente aci-
ma do índice oficial de preços, ape-
sar de a inflação permanecer perto 

do teto da meta do governo, que é 
de 6,5% ao ano.

O rendimento da poupança 
atualmente depende da taxa bási-
ca de juros. Até 3 de maio de 2012, a 
caderneta rendia 0,5% ao mês mais 
TR (Taxa Referencial, calculada pelo 
Banco Central a partir da remunera-
ção que os bancos cobram uns dos 
outros).

A partir de 4 de maio daquele 
ano, o governo determinou que, 
quando a Selic for de 8,5% ao ano 
ou menos, a poupança deve render 
70% da taxa básica de juros mais TR. 
Com a Selic superior a 8,5%, a pou-
pança rende os 0,5% mensais mais 
TR.

Vale lembrar que a regra nova 
só vale para os depósitos feitos 
a partir de 4 de maio de 2012. Para 
quem já tinha dinheiro na poupança 
antes disso e não sacou, continuam 
valendo as normas antigas.

Esses dados mostram o de-
sempenho passado da poupança 
e a inflação. Evidentemente, não 
há garantias de que tal tendência 
continuará, considerando que parte 
dos analistas projeta um aumento 
da inflação. Se isso de fato ocorrer, 
a poupança pode voltar a perder 
poder de compra, e o investidor de-
verá se arriscar mais se quiser um 
retorno maior.

Fonte: www.uol.com.br

Por Sílvio Guedes Crespo
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motivação em vendas
Padre eduardo inácio de abreu
Teólogo | Psicopedagogo | Professor | Palestrante | Conferencista

“A sua vida é o seu maior 
patrimônio, você é o único que 
pode cuidar bem dela para que 
ela não vá à falência”.

Todo ser humano precisa 
cuidar bem de si, pois a partir 
do momento que o ser humano 
começa a cuidar de si, ele se vê 
mais estimulado a buscar a con-
cretização de seus sonhos. 

Só quem está bem consigo 
mesmo torna-se um bom Re-
presentante Comercial. O Re-
presentante Comercial é aque-

le que apresenta o seu produto 
de uma maneira convincente. 
Ele sabe cuidar para que o pro-
duto seja aceito como algo que 
represente as necessidades do 
consumidor. O bom Represen-
tante Comercial é aquele que 
vai ao encontro de todos os 
varejistas, levando em consi-
deração o potencial dos peque-
nos estabelecimentos que no 
somatório, representam uma 
boa venda.

O Representante Comercial 

tem que estar motivado para 
ser bom em seu ofício. Ele tem 
que estar motivado emocional-
mente, psiquicamente, espiri-
tualmente, sexualmente, eco-
nomicamente e afetivamente.

Caso uma destas dimensões 
não estejam bem, possivel-
mente será mais difícil ser um 
Representante Comercial dife-
renciado. Vender é uma arte, 
que exige do representante 
de vendas uma habilidade de 
convencimento que seja capaz 

de garantir a boa qualidade do 
produto vendido.

Por isto, Representante 
Comercial; cuide bem de si 
mesmo, resgate seus sonhos, 
sua garra e não perca tempo. 
“O tempo é precioso e quem 
‘mata’ o tempo, não é um as-
sassino e sim um suicida”.

O Representante Comercial 
deve aproveitar bem o tempo 
para se ocupar com vendas, 
deixar de ‘correr atrás’, pois é 
preciso sair na frente. Quem 
corre atrás já está perdendo. O 
Representante Comercial deve 
estar estimulado a superar to-
das as metas estabelecidas e 
esforçar para ser um campeão 
em vendas diante de um mer-
cado que é totalmente compe-
titivo.

8 dicas Para se tornar seu PróPrio consultor de investimentos
Sophia Camargo Do UOL, em São Paulo

Qualquer pessoa pode ser seu próprio consultor financeiro, basta ter disciplina e determinação. A afirmação é do diretor da Apogeo 
Investimentos, Paulo Bittencourt. Com os recursos de informação disponíveis pela internet e outros meios de comunicação, o próprio inves-
tidor pode se informar sobre a melhor opção de investimento para si.

1° Analise a situação 
Faça um orçamento do-

méstico, somando todas 
despesas e receitas. Se tiver 
compulsão por consumo e 
não conseguir guardar di-
nheiro, procure ajuda mé-
dica. A doença do consumo 
compulsivo se chama onio-
mania. Cerca de metade dos 
brasileiros faz compras por 
impulso

 2º: Defina quanto deve 
poupar 

Aos 25 anos, sem filhos, 
economize 15% da sua renda; 
aos 40, com filhos, poupe 30% 
; aos 55, perto da aposentado-
ria, economize metade de tudo 
o que ganha

3º : Corte gastos 
Corte gastos que impe-

dem a poupança. Se mora 

numa casa com condomínio 
muito alto, procure outra 
com uma taxa menor, ou 
mesmo mude para uma cida-
de com custo de vida menor, 
para reduzir os gastos em ge-
ral, por exemplo

4º : Saiba para que está 
poupando 

É fundamental saber o 
objetivo de seu investimento 
para não gastar em bobagens. 
Separe os investimentos em 
curto, médio e longo prazo. 
O dinheiro de curto prazo 
vai para despesas imediatas 
como condomínio e aluguel. O 
investimento de médio prazo 
é o realizado em até três anos, 
como troca do carro ou MBA. 
No longo prazo, está a apo-
sentadoria ou a compra da 
casa própria.

5º: Descubra seu perfil de 
risco 

Você é conservador (não 
aceita correr muitos riscos), 
moderado (que aceita correr 
mais riscos em troca de um 
rendimento maior da carteira) 
ou arrojado (aceita até mesmo 
perder parte do patrimônio 
principal na busca por uma ren-
tabilidade maior)?

6º: Divida os investimentos 
10% em fundos DI; 15% em 

fundos/papéis ligados à infla-
ção; 60% em fundos multimer-
cado sem renda variável; 15% 
em renda variável do tipo divi-
dendos (classe mais compor-
tada de ações que investe em 
empresas que dão lucro). Se for 
conservador, retire os fundos 
multimercado e renda variável. 
Se for arrojado, aumente a ren-

da variável
7º: Escolha onde investir 
Avalie rankings de rentabi-

lidade, leia sobre os tipos de 
investimento, conheça os ris-
cos antes de decidir aplicar. O 
mesmo esforço gasto quando 
vai comprar um carro ou uma 
casa deve ser usado para deci-
dir onde investir o dinheiro

8º: Reavalie de 6 em 6 me-
ses 

Depois de decidir onde 
aplicar, reavalie a carteira de 
investimento periodicamente, 
de preferência, de seis em seis 
meses. Se as circunstâncias da 
vida mudarem, a carteira deve 
mudar também: casamento, 
filhos, desemprego. Em tem-
pos difíceis, diminua a expo-
sição ao risco, seja qual for o 
perfil.
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Porque rir ainda é o melhor remédio

o mineiro limPo
O mineiro entra no boteco e lê na placa:
Sanduíche de queijo – 2 reais
Sanduíche de pernil – 5 reais
Acariciar órgão sexual – 10 reais
Então ele rapidamente vê quanto tem na carteira, vai até o bal-

cão e chama uma das três lindas garotas que estavam no balcão:
— Posso ajudar? — pergunta uma delas com um sorriso mali-

cioso.
— É você quem faz as carícias no órgão sexual por dez reais?
— Sou eu sim, querido… Você vai querer?
— Vou querer que você vá lavar essas mãos, porque eu quero 

um sanduíche de queijo!

joãozinho e a Profundidade do rio
O Gaúcho chega na beira do rio com seu gado e pergunta para o 

Joãozinho, que está em cima da cerca:
— Esse rio é fundo, guri?
O Joãozinho responde:
— Acho que não, a criação do meu pai passa com a água no 

peito.
Então o tropeiro mete o gado na água, e lá pelo meio do rio toda 

a tropa se afoga. Desesperado ele pergunta:
— O teu pai cria o quê, guri filho da puta?
— PATO, TCHÊ!

sogra sincera
Um guarda manda o sujeito parar o carro.
- Seus documentos, por favor. O senhor estava a 130km/h e a 

velocidade máxima nesta estrada é 100.
- Não, seu guarda, eu estava a 100, com certeza. A sogra dele 

corrige:
- Ah, Chico, que é isso! Você estava a 130 ou mais!
O sujeito olha para a sogra com o rosto fervendo.
- E sua lanterna direita não está funcionando…
- Minha lanterna? Nem sabia disso. Deve ter pifado na estrada…
A sogra insiste:
- Ah, Chico, que mentira! Você vem falando há semanas que 

precisa consertar a lanterna!
O sujeito está fulo e faz sinal à sogra para ficar quieta.
- E o senhor está sem o cinto de segurança.
- Mas eu estava com ele. Eu só tirei para pegar os documentos!
- Ah, Chico, deixa disso! Você nunca usa o cinto!
O sujeito não se contém e grita para a sogra:
- CALA ESSA BOCA! O guarda se inclina e pergunta à senhora:
- Ele sempre grita assim com a senhora?
Ela responde:
- Não, seu guarda ele é um amor de pessoa. E só grita assim 

quando ele bebe. !

ajuda aos hermanos
O presidente da Argentina liga para o presidente do Brasil:
— Nossa maior fábrica de camisinhas pegou fogo! E essa é a forma pre-

ferida de controle de natalidade de meu povo. É um desastre!
— O povo brasileiro gostaria de poder ajudá-lo no que for possível — 

responde nosso presidente.
— Preciso de sua ajuda . Você poderia me enviar urgentemente, um 

milhão de camisinhas? Pela nossa amizade, pelo Mercosul!
— Certamente! Fique tranquilo, que eu vou cuidar disso agora!
— Ah, mais um favorzinho, por favor.
— Pois não?
— As camisinhas precisam ter elasticidade para 27cm de comprimento 

e 10cm de diâmetro. Pode ser?
— Sem problemas — confirma nosso presidente.
Imediatamente o presidente da Johnson & Johnson do Brasil:
— Preciso de um favor: envie um milhão de camisinhas para a Argen-

tina!
— Considere-o feito, Senhor Presidente! — responde o presidente da 

empresa.
— Ótimo! Só que precisam ter elasticidade para 27cm de comprimento 

e 10cm de diâmetro. Pode ser?
— Pode deixar! Algo mais, Senhor Presidente?
— Sim — responde ele. — Mande imprimir, em cada uma: “MADE IN 

BRAZIL, TAMANHO P”.

o bêbado e a viagem
Cinco bêbados estavam na estação de trem, se escorando um 

no outro com aquela camaradagem clássica de bebum.
Quando o trem apontou, todos ficaram muitos agitados, se po-

sicionado rapidamente na porta de cada vagão naquele tumulto 
para conseguir entrar.

Pois bem, quatro dos cinco amigos bêbados conseguiram entrar 
e um ficou de fora.

Vendo aquela cena, o guarda do terminal resolveu perguntar.
— E agora, todos os seus amigos foram e só você ficou?
O bêbado respondeu:
— Pois é seu guarda, o pior é que só eu ia viajar, eles vieram 

apenas me acompanhar.

mate leão
O português chega em casa com a caixinha de mate leão em 

baixo do braço, a esposa vira e fala:
- Querido lhe pedi veneno para matar ratos e você me trás um 

mate leão.
- Pô, se mata até leão você acha que não vai mata um rato.
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