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Companheiros!
Adorei o texto de 

Wewerton Ferrari. 
A vida é uma bata-

lha, portanto, comba-
ter o bom combate é 
o que importa. 

Jamais podemos 
ser seduzidos pela preguiça, pela indife-
rença, pela maldade e pela desmotiva-
ção. 

Pág. 01

Palavra do Presidente

Promover a formação, capacitação e 
aperfeiçoamento dos cooperados é função 
permanente do Sistema Ocemg. Desde 2002, 
mais de um milhão de pessoas já foram bene-
ficiadas pelo Sistema em cursos, treinamen-
tos, seminários, congressos, palestras, além 
de atividades culturais e de monitoramento.

Pág. 01

Cursos OCEMG

No dia 6 de Setembro, a Coopernac e demais cooperativas da cidade de Visconde do Rio 
Branco, a Prefeitura Municipal e as secretarias de Saúde, Edução e Esporte, realizaram um 
grande evento na Praça 28 de Setembro, voltado ao público infantil, jovem e adulto, foram 
apresentadas palestras sobre transito, meio ambiente, famílias e drogas, alimentação saudá-
vel e castração de animais. 

Pág. 
02/03

Dia C (Dia de Cooperar)

A Comitiva Coopernac representada por 
seus funcionários, esteve presente nas cidades:  
Governador Valadares - MG, Belo Horizonte - MG, 
Barbacena- MG, Campinas - SP e São José dos 
Campos - SP, em reuniões com nossos cooperados                                                        

                                                              

Pág. 05 a 07

Comitiva Coopernac

Manutenção Preventiva Veicular
Ao optar pela preventiva, seu mecânico pode deter-

minar junto com você as 
prioridades de manuten-
ção, ou seja, com deter-
minada quilometragem o 
que realmente precisa ser 
substituído de imediato e 
o que pode esperar mais 

alguns milhares de quilômetros ou alguns meses. Dessa 
forma, os custos com a manutenção preventiva se tor-
nam extremamente baratos a médio e longo prazo.

Pág. 08

Veja quem são os novos cooperados que fo-
ram admitidos nos meses de: Agosto, Setembro e 
Outubro de 2014.

Pág. 09 e 10

Novos Cooperados

Como ja é costume, o Expresso Coopernac a 
cada edição homenageia uma cidade junto à seus 
Cooperados.

Nesta edição homenageamos São João Del 
Rei, uma bela cidade histórica com vários pontos 
turísticos, onde moram os cooperados (as) Tatia-
ne da Silva Cruz de Carvalho, Luiz Otávio Clemente 
e Osmar Calzavara Filho.

Pág. 11

Cidade Homenageada

As melhores piadas, charges 
e tirinhas...

Hora de Humor

Pág. 12

O Livro caixa é a possibilidade do cooperado (a) res-
tituir o IR que foi retido na fonte e que está incluso no 
percentual de custos já apresentado. Como há de convir 
é mais uma redução e benefício. 

A Importância do Livro Caixa

Pág. 13

Balanço Patrimonial
Pág. 15 a 17

Com a crescente competitividade em todos os 
ramos do mundo dos negócios, não basta apenas atrair 
novos clientes, é necessário fidelizá-los

Como fidelizar seus Clientes.

Pág. 14
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Companheiros!
Adorei o texto de Wewerton Ferrari. 
A vida é uma batalha, portanto, com-

bater o bom combate é o que importa. 
Jamais podemos ser seduzidos pela 

preguiça, pela indiferença, pela maldade 
e pela desmotivação. 

Muitas vezes você se encontra no 
caminho das trevas, mas, Deus lhe dá 
forças, portanto, o desejo Dele é que fi-
quemos bem, com luta é claro, mas, que 
busquemos o equilíbrio.

Nesta linha o texto abaixo, nos faz re-
fletir:

Seja Feliz, sempre! 

01

Região Metropolitana  
Data                    Curso                                                                                                                                Local 
5                    Palestra de Orientações Básicas sobre Cooperativismo                                        Belo Horizonte
13 e 14                    Formacoop - Mód. VII - O Desafio da Liderança                                                          Belo Horizonte
19                    Palestra de Orientações Básicas sobre Cooperativismo                                        Belo Horizonte
20 e 21                    Contabilidade Básica para membros do Conselho de Adm. Fiscal e Comitês           Belo Horizonte

Região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba   
Dat a                     Curso                                                                                                                                 Local
06 e 07                     Formacoop - Mód. IV - Planejamento Est. o Caminho para a Excelência                 Uberlândia
10                     Desoneração da Folha de Pagamento - Aspectos Legais e Práticos                      Uberaba
17 e 18                     Qualidade no Atendimento - A Relação com o Cliente                                        Patos de Minas
21 e 22                     Administração do Tempo com Foco em Resultados                                        Monte Carmelo

Região Sul e Sudoeste de Minas  
Data                     Curso                                                                                                                                Local
03 e 04                     Formacoop - Mód. IV - Planejamento Est.e o Caminho para a Excelência    Varginha

Região Central Mineira  
Data                     Curso                                                                                                                                Local
19                     Palestra de Orientações Básicas sobre Cooperativismo                                         Luz
 
Região Vale do Rio Doce  
Data                    Curso                                                                                                                                Local
25 e 26                    Responsabilidade Social e a Competitividade nas Cooperativas                        Gov. Valadares

Para maiores informações, acesse o site da OCEMG: www.minasgerais.coop.br

Afirme somente se tiver certeza; acre-
dite somente se lhe derem fatos; gaste so-
mente se souber de onde tirar os fundos; 
coma somente se tiver fome; durma so-
mente se tiver sono e, em caso de dúvida, 
fique na sua e siga seu próprio nariz. Abrace 
muito, beije mais ainda e ria, já que a vida 
é de graça. Peça: sempre haverá alguém 
quem lhe dará o que você está precisando. 

Despeça-se do que já passou, quem 
vive de passado é museu. Pare de se pre-
ocupar. Suas desgraças nunca serão do 
tamanho que você pensa. Nem seus êxi-
tos. Perdoe-se por suas burrices e fracas-
sos. Se você não se perdoar, vai ser inútil 
pedir desculpas ou dizer “sinto muito” a 
quem quer que seja. 

Reze para agradecer, nunca para pedir. 
Você já recebeu mais do que suficiente 
para crescer e ser feliz. Não perca tempo 
em discussões inúteis. Ao invés de brigar, 
cante uma canção do Roberto, tome um 
banho frio ou vá dar uma volta de bicicle-
ta no parque. Desista de fazer a cabeça 
dos outros, o que eles pensam de você 
não é da sua conta. 

Cuide de si mesmo como se estivesse 
cuidando do seu melhor amigo. Expresse 
a sua individualidade. Transe a sua sexua-
lidade. Apoie-se em seus talentos e virtu-
des. Concentre-se em seus objetivos. 

Pare de fumar, e faça ginástica 3 ve-
zes por semana, no mínimo. Mude algo 
em si mesmo todos os dias. Abra-se com 
alguém. Faça alguma coisa que sempre 
desejou fazer, que pode fazer, mas que 
tinha vergonha. Cometa erros novos. 
Simplifique sua vida. Deixe bagunçado. 
Pare de frescura. Acredite no amor; nada 
no mundo é mais digno de crédito. AME, 
não é vexame nenhum. 

Nunca pense que o amor é uma “água 
morna”, onde há amor, há respeito pelas 
diferenças; onde as diferenças são acei-
tas, existem pontos de vista contrários; e 
onde existem pontos de vista contrários, 
há conflitos e desentendimentos. Não se 
intrometa na vida dos outros, nem julgue 
as pessoas de jeito nenhum. 

Deixe-as ser como são e curta o me-
lhor de cada uma. Grandes amizades não 
se perdem em pequenas disputas. Se se 
perderem, é porque não eram nem ami-
zades, muito menos grandes.

Leia o que está escrito, ouça o que é 
dito e, se não compreender, pergunte. 
Não tenha vergonha de perguntar o que 
não sabe. É assim que se aprende.

SEJA FELIZ ! ! !
Fantástico, não?
Tenham todos um bom caminho e 

uma boa caminhada!

Palavra do Presidente

Promover a formação, ca-
pacitação e aperfeiçoamento 
dos cooperados é função per-
manente do Sistema Ocemg. 
Desde 2002, mais de um mi-
lhão de pessoas já foram be-
neficiadas pelo Sistema em 
cursos, treinamentos, semi-
nários, congressos, palestras, 
além de atividades culturais e 
de monitoramento.

Além de auxiliar na im-
plantação de sistemas de au-
togestão, o Sistema atende 
às principais necessidades de 
formação e qualificação dos 
profissionais das cooperati-
vas, proporcionando educa-
ção continuada e apoio lo-
gístico constante. Confira os 
portfólio de cursos!

Cursos OCEMG



Edição 54 - Ago. Set. Out. 2014 Pág:

Kézia, Ruimar e equipe da Saúde Gilberto, e Kezia e equipe da Saúde

Gabriel, Ítalo, Gilberto e Mirandinha

Lecimar, Amélia, Kézia, Ruimar, Lidiane, Giliane, Graciana, Mirandinha, Gabriel, Ítalo, Gilberto

Membros das Cooperativas Organizadores

Área de Lazer infantil

Quadra de Peteca Tenta Infantil

Dia de Cooperar 2014
O Dia “C” é o Dia de Cooperar, é uma 

iniciativa do Sistema Ocemg que, com o 
apoio e a participação efetiva das coope-
rativas de Minas Gerais, tem o objetivo 
de promover e estimular a integração das 
ações voluntárias de cooperados, colabo-
radores e familiares, em um grande mo-
vimento de solidariedade cooperativista.

No dia 6 de Setembro, a Coopernac 
junto com as demais cooperativas de Vis-

conde do Rio Branco, a Prefeitura Muni-
cipal e as secretarias de Saúde, Edução e 
Esporte, realizaram um grande evento na 
Praça 28 de Setembro, voltado ao públi-
co infantil, jovem e adulto, sendo apre-
sentadas palestras sobre transito,   meio 
ambiente, famílias e drogas, alimentação 
saudável e castração de animais. 

Em parceria com as secretarias do mu-
nicipio, foram prestados vários serviços  

como:  aferição de pressão, teste de gli-
cose, assessoria jurídica, meio ambiente.

Para o público infantil tivemos apre-
sentaçãos de teatros e danças com os 
alunos de algumas escolas da cidade, 
contadores de histórias, tobogan, pula 
pula, quadras de peteca e volei.

Todos os envolvidos participaram do 
evento com muito entusiasmo. 
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Público Dia C 2014Público Dia C 2014

Contadores de Histórias Infantis Área de Lazer infantil Apresentação de dança InfantilApresentação de dança Infantil

Ítalo e Matheus (filho) Amélia, Lecimar, Kézia, Lidiane, Graciana, Giliane e RuimarLecimar, Amélia, Giliane, Ruimar, Giliane e Graciana
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Confira o regulamento na próxima página
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Dica de Saúde

Como já é tradição, em comemoração ao Natal, a Cooperativa, com muita alegria, faz sortear prêmios entre seus parceiros 
cooperados. É um reconhecimento pelo empenho e pela dedicação de todos em elevar o nome da Coopernac, participando de 
suas decisões e contribuindo para que ela caminhe firme e erguida para suportar os desafios futuros.

Para tanto, criou-se um pequeno regulamento que define a participação dos cooperados, cujos critérios adiante informados 
visam à realização mais justa desta distribuição de prêmios.

Data do sorteio:  19/12/2014 às 14 horas na Sala de Reuniões da Coopernac em Visconde do Rio Branco – MG.
 
Serão sorteados:
A –  01 Moto CG Fan 150 / 0KM;
B – 01  TV LED 42”;
C – 01  TV LED 42”;
D – 01 Tablet Samsung Galaxy Tab 3.
 
Regulamento:

1 – 01 Moto CG Fan 150 / 0KM – Ao prêmio da letra A (01 moto CG Fan 150 / 0KM)  somente concorrerão, os cooperados ad-
mitidos que contarem com mais de 2 anos de adesão  junto à Coopernac. Para considerar esta premissa, são aqueles associados 
que foram admitidos na data anterior a  31/12/2012.

 
2 –  2 TV’s de LED 42” e  1 Tablet – Concorrerão aos prêmios das letras B, C, D (02 TV de LED 42”, e 01 Tablet) todos os coope-

rados cuja admissão em ATA se deu até a data 30/11/2014. 
 
3 – O método utilizado para o sorteio será por nome de cooperado, inscrito em uma fita de papel e depositado na urna. Um 

convidado sorteará desta feita e serão conhecidos os ganhadores.
 
4 – Os sorteios serão acompanhados pela diretoria da Cooperativa, os funcionários, por dois fiscais nomeados e pelos coo-

perados que estiverem presentes.
 
5 – Ficam desde já convocados todos os cooperados a participarem do evento que será realizado na Sede da Cooperativa de 

Visconde do Rio Branco, cujo endereço já foi mencionado, ás 14hs.
 A comissão organizadora em votação criou o presente regulamento para que não paire duvidas sobre a transparência na 

realização do sorteio, cujo objetivo principal é agraciar aos cooperados da Coopernac nesta data símbolo de religiosidade.
 

Comissão Organizadora.

Regulamento do Sorteio de fim de ano da Coopernac.

A hortelã é rica em diversos nutrientes. 
A folha possui boas quantidades de vitamina 
A, nutriente que é essencial para os olhos e 
a pele, previne infecções e tem forte ação 
antioxidante. As vi-
taminas do comple-
xo B também estão 
presentes no ali-
mento. Elas agem 
no metabolismo da 
glicose, dos ácidos 
graxos e aminoáci-
dos, ou seja, ajuda 
o organismo a uti-
lizar essas substân-
cias com eficiência. 
Além disso, são 
importantes para o 
desenvolvimento e 
manutenção do sistema nervoso. 

O alimento ainda conta com boas quanti-
dades de vitamina C que melhora a imunida-
de, evita o envelhecimento da pele, previne 

derrames, tem ação antioxidante e propor-
ciona resistência aos ossos. 

O fósforo, importante para a saúde dos 
ossos, o ferro, que ajuda a prevenir a anemia, 

e o potássio, que 
é essencial para 
o funcionamento 
celular, também 
estão presentes 
na hortelã.

Evita a má di-
gestão: A hortelã 
ajuda na digestão 
porque reequili-
bra a produção e 
concentração de 
ácido clorídrico 
estomacal e das 
enzimas digesti-

vas que são essenciais para a digestão dos 
nutrientes. Além disso, ele é fundamental na 
cicatrização da mucosa gástrica e intestinal. 
Portanto, o alimento também ajuda em casos 

de enjoos. 
Reduz os gases: A hortelã, especialmen-

te o chá de hortelã-pimenta, ajuda a reduzir 
os gases. Isto porque esta planta medicinal 
possui propriedades que diminuem os movi-
mentos peristálticos do intestino, evitando a 
expulsão dos gases. 

Melhora a Síndrome do Intestino Irritá-
vel: Pesquisadores da Universidade de Ade-
laide, da Austrália, concluíram que o horte-
lã-pimenta ajuda a aliviar os sintomas da 
Síndrome do Intestino Irritável. Os resultados 
do estudo mostram como a hortelã ativa um 
canal anti-dor no cólon, acalmando a dor in-
flamatória no trato gastrointestinal. 

Ação expectorante: O mentol presente 
na hortelã se destaca pela ação expectorante 
e por isso ajuda no alívio de tosses e conges-
tão nasal. A pessoa pode utilizar como um 
óleo de hortelã que será passado no corpo ou 
pode ingerir o hortelã em si.

Fonte: http://www.minhavida.com.br/

Hortelã evita a má digestão e tem ação expectorante
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Comitiva Coopernac em Governador Valadares - MG
A Comitiva Coopernac representada 

pelas funcionárias Lidiane Fagundes e 
Graciana Costa, esteve presente  na cida-
de de Governador Valadares no dia 08 de 
Agosto em reunião com nossos coopera-
dos que prestam serviços à nossa repre-

sentada Rio Branco Alimentos S/A - Pif 
Paf.  

Foram discutidos assunstos relacio-
nados à Instituição, como apresentação 
da proposta do Plano de Saúde Unimed, 
novas coberturas do seguro de vida, con-

fecção do livro caixa, acesso ao site da 
Coopernac, entre outros.

Na oportunidade foram realizados 
sorteios de brindes.

Winder Lima Martins, Lidiane Aparecida Fagundes, 
Edivan Vieira Gomes e Edirlei Dias de Souza.

Winder Lima Martins e Graciana Costa. Washington Meres Mota, Márcio Ferreira Silva e 
Eriomar Abade Lima.

Aloisio Antônio Pereira e Lidiane Aparecida Fagundes. Vivaldo Batista Silva, Lidiane Aparevida Fagundes e 
Washigton Neres Mota Neto.

Ricardo Glória de Souza e Graciana Costa.

Paulo H. Corrêa, Lidiane, Fagundes, Ricardo B. Santos, Leopol-
do F. Antonucci, Leonardo A. da Silva e André L. P. Martins.

Paulo Henrique Corrêa e Graciana Costa.

Lidiane Aparecida Fagundes e Márcio Ferreira Silva. Lidiane Aparecida Fadundes e Eriomar Abade Lima. Jovânio Rodrigues de Souza, Graciana Costa e Gilvan 
José José Ferreira.

Ivan do Amaral Faria, Luiz Eduardo Biondini, Lidiane 
Aparecida fagundes e Danilo Ananias de Araújo.

Ivan do Amaral Faria, Luiz Eduardo Biondini, Lidiane 
Aparecida fagundes e Danilo Ananias de Araújo.

Graciana Costa e Ricardo Glória de Souza. Graciana Costa e Jovânio Rodrigues de Souza. Graciana Costa e Eriomar Abade Lima.

Gladston Chaves Gusmão e Lidiane Aparecida 
Fagundes.

Eduardo Biondini, Graciana Costa e Danilo Ananias de 
Araújo.

Edivan Vieira Gomes, Vivaldo Batista Silva e Gladston 
Chaves Gusmão.

André Luiz Porto Martins, Paulo Henrique Corrêa, Lidiane Aparecida Fagundes, Ricardo Batista Santos, Leopoldo 
Fernando Antonucci e Leonardo Aparecido da Silva.

André Luiz Porto Martins, Wellington Geraldo Perpétuo, 
Graciana Costa e Leonardo Aparecido da Silva.
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Comitiva Coopernac em Belo Horizonte - MG
Em 22 de Agosto, a Comitiva Coopernac 

representadas pelas funcionárias Lidiane Fa-
gundes e Graciana Costa, esteve em reunião 
com os nossos cooperados de Belo Horizonte 
e região metropolitana  que prestam serviços 

à nossa representada Rio Branco Alimentos 
S/A - Pif Paf.

Foram discutidos assunstos relacionados 
à Instituição, como apresentação da proposta 
do Plano de Saúde Unimed, novas coberturas  

do seguro de vida, confecção do livro caixa, 
acesso ao site da Coopernac, entre outros.

Na oportunidade foram realizados sor-
teios de brindes.

Paulo Henrique Araújo dos Santos, Graciana Costa e 
Júnio Brant.

Neio Lúcio dos Santos Crespo, Romanízio de Souza, 
Graciana Costa e  Marco Aurélio Rodrigues de Carvalho.

Luís Roberto Martins e Graciana Costa. Hérica Aparecida Cota, Graciana Costa e Cristiano 
Pereira dos Santos.

Hamilton Santos da Costa, Paulo Vinícius Rodrigues 
Salvio, Graciana Costa e Helder Silva Araújo.

Graciana Costa e Rita Alves de Souza Martins.

Graciana Costa e Nellington de Barros Carneiro. Graciana Costa e Neio Lúcio dos Santos Crespo.

Graciana Costa e Ednaldo dos Santos Martins.

Graciana Costa e Daniella Carvalho Rodrigues.

Graciana Costa e Daniella Carvalho Rodrigues.

Cláudio de Cássia Rosa, Graciana Costa e Adalmir 
Antônio Antônio Vilas Boas.

Alessandro Batista dos Santos, Lúcio Humberto Pereira Mendes, Graciana Costa, Leandro Pereira Barcelos e Ramon 
Júnio de Souza.

Comitiva Coopernac em Campinas e São José dos Campos - SP
A Comitiva Coopernac representada pelo 

funcionário Sinval Lacerda, nos dias 10 e 11 de Se-
tembro, esteve presente nas cidades de Campinas 
e São José dos Campos - SP, em reunião com os 

nossos cooperados que prestam serviços  à nossa 
representada Rio Branco Alimentos S/A - Pif Paf .

Foram discutidos assunstos relacionados à 
Instituição, onde os cooperados participaram ati-

vamente, contribuindo para o bom andamento da 
reunião.

No final foi realizado sorteios de vários brin-
des.

Waldir D. de Paula, Rafael J. de Oleiveira, Antônio M. 
Filho, Heloisa Helena A. Souza, Luciana F. N. Neves, José 
A. de Araújo.

Sinval e Rafael jesus de Oliveira.Sinval e Paulo Pasqualini Neto. Sinval e Eloisa Helena Aguiar Souza.

Samir Espires Miguel e Sinval. Reunião dos Cooperados. Reunião dos CooperadosEduardo Orion Mocchi.
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Comitiva Coopernac Barbacena - MG
A Comitiva Coopernac representada 

pelos funcionários Hélio Aleixo e Graciana 
Costa, esteve presente na cidade de Bar-
bacena-MG no dia 26 de Setembro em 
reunião com os nossos cooperados que  

prestam serviços à nossa representada Rio 
Branco Alimentos S/A - Pif Paf.  

Foram discutidos assunstos relaciona-
dos à Instituição, cobrança nas anuidades 
do CORE, apresentação da proposta do 

Plano de Saúde Unimed, novas coberturas 
do seguro de vida, confecção do livro caixa, 
acesso ao site da Coopernac, entre outros.

Na oportunidade foram realizados sor-
teios de brindes.

Tatiane da Silva Cruz, Graciana Costa e Kátia de Freitas 
Teixeira.

Roberto José da Silva, Luiz Otavio Clemente, Graciana 
Costa e Leonardo José da Silva.

Marcelo Francisco de Oliveira, Graciana Costa e Robis-
son Correia Teixeira.

Luiz Carlos Dornelas, Ana Augusta Rodrigues e Graciana 
Costa.

Luis Gustavo Caetano Júnior, Graciana Costa e Sandro 
Marcos Moraes.

Graciana Costa, Tatiane da Silva Cruz, Marcelo Rodri-
gues do Nascimento e Kátia Ap. de Freitas Teixeira.

Graciana Costa e Sílvia Helena Anselmo.

Graciana Costa e Rodrigo José de Paulo.

Graciana Costa e Roberto José da Silva.

Graciana Costa e Gilmar do Nascimento.Graciana Costa e Felipe Rodrigues.

Graciana Costa e César Roberto da Silva.

Cooperados Zona da Mata II. Cooperados Zona da Mata II.

Cooperados Zona da Mata II.

Cooperados Zona da Mata II.

Alessandro Kilson Cruz de Almeida e Graciana Costa.JPG

www.facebook.com/coopernac

07



Edição 54 - Ago. Set. Out. 2014 Pág:

Ao optar pela preventiva, seu mecânico pode deter-
minar junto com você as prioridades de manutenção, ou 
seja, com determinada quilometragem o que realmente 
precisa ser substituído de imediato e o que pode esperar 
mais alguns milhares de quilômetros ou alguns meses. 
Dessa forma, os custos com a manutenção preventiva se 
tornam extremamente baratos a médio e longo prazo, 
quando comparados aos custos de uma quebra inespe-
rada e os transtornos que a acompanham.

SEGUEM ALGUMAS DICAS :

1.CUIDADOS COM O ÓLEO 
Verifique o nível do óleo semanalmente. 
Veja como:
Com o motor frio, preferencialmente pela manhã 

antes da primeira partida e estando o veículo em piso 
nivelado retire a vareta do óleo, limpe-a com um pano ou 
papel insira e retire-a novamente.

O nível de óleo deve estar entre as marcas “Min” e 
“Max” gravadas na vareta.

Se necessário complete com o óleo recomendado 
pelo de mesma marca e ou recomendado pelo fabrican-
te.

A maioria dos fabricantes considera normal um con-
sumo de até 1 litro de óleo para cada 1000 quilômetros 
rodados.

2.LIQUIDO DE ARREFECIMENTO
Verifique o nível da água.
Com o motor frio e veículo nivelado, a água deve es-

tar entre as marcas “Min” e “Máx” do reservatório.
Se houver necessidade de completar a água com 

muita frequência, Leve o veículo para um diagnóstico.
Não confie 100% dessas tarefas rotineiras ao fren-

tista do posto de gasolina, muitos motores apresentam 
problemas sérios ocasionados pelo excesso de óleo e/ou 
proporções incorretas de aditivos de radiador, adiciona-
dos sem critérios nos postos de combustível.

3.CORREIA DENTADA
Utilizada em muitos motores, a correia sincronizado-

ra (ou dentada) fica protegida por uma capa, não sendo 
possível examiná-la fora da oficina.

A sua função é manter o sincronismo entre a árvore 
de manivelas e o eixo comando de válvulas.

Se quebrar causará sérios danos nas válvulas e até 
nos pistões.

Sua troca ocorre em média a cada 50.000 quilôme-
tros, dependendo do modelo do carro.

Informe-se no manual do proprietário ou na conces-
sionária da marca do veículo sobre o intervalo de troca e 
siga-o rigorosamente.

4.FILTROS
Tanque, bomba de combustível, mangueiras, filtros, 

carburador ou injeção eletrônica. São os 
componentes que fazem parte deste sis-
tema.

Para manter o sistema de alimentação 
em ordem a troca dos filtros é fundamen-
tal.

Filtro de Ar
Deve ser verificado periodicamente. 

Se estiver muito sujo deve ser substituído. 
Um filtro de ar sujo prejudica o desempe-
nho do veículo, e aumenta o consumo de 
combustível.

Filtro de combustível
Troque nos intervalos recomendados 

pelo fabricante, em média nos veículos a 
gasolina a cada 20.000 quilômetros e nos 
a álcool entre 7.000 a 10.000 quilômetros, 
dessa maneira estará preservando o siste-

ma de alimentação contra as impurezas do combustível.
Ao contrário dos veículos com carburador onde o fil-

tro fica bem visível no cofre do motor, nos veículos com 
injeção eletrônica ele fica geralmente na parte inferior do 
veículo próximo ao tanque e muitas vezes sua reposição 
acaba sendo esquecida. Filtro entupido costuma deixar 
o motorista a pé!

5.VELAS DE IGNIÇÃO
Devem ser trocadas conforme a recomendação do 

fabricante. Em geral a cada 20.000/30.000 quilômetros. 
Carros turbinados de fábrica, com aumento de pres-

são de turbo (com chip instalado), verificar a cada 10.000 
quilômetros.

Velas gastas causam falhas no funcionamento do 
motor, aumento no consumo e na emissão de poluentes.

6.BATERIA
As disponíveis do mercado hoje são do tipo “sela-

das” , ou seja , não é preciso adicionar água , o que não 
significa que estejam totalmente livres de manutenção.

Alguns cuidados evitam que você fique na mão na 
hora de dar a partida:

- Verifique periodicamente se os cabos estão limpos 
e bem fixados aos pólos da bateria.

- Mande testar anualmente as condições de funcio-
namento do sistema de carga e partida; bateria; alterna-
dor e motor de partida.

7.PNEUS E RODAS
Pneus e rodas são equipamentos básicos de segu-

rança.
O estado de conservação e a calibragem correta ga-

rante a aderência na pista e a eficiência nas frenagens.
Use sempre pneus com as medidas indicadas no ma-

nual do veículo. Tamanhos incorretos alteram o compor-
tamento da direção e tornam o veículo inseguro.

Calibre os pneus pelo menos a cada 15 dias ou antes 
de pegar a estrada. Procure fazê-lo sempre com os pneus 
frios, preferencialmente pela manhã.

Calibragem incorreta provoca desgastes irregulares 
na banda de rodagem do pneu, diminuindo sua vida útil. 
Se a pressão for insuficiente o pneu gasta principalmente 
nas bordas; se for excessiva, o desgaste será maior no 
centro.

Não esqueça de calibrar o estepe, que junto com o 
macaco, chave de roda, triângulo e extintor fazem parte 
dos equipamentos obrigatórios por lei.

Os pneus modernos trazem indicadores de desgaste, 
normalmente um triângulo ou as letras TWI impressos 
na lateral. Quando o desgaste atingir a marca TWI está 
na hora de trocá-los.

O limite legal de profundidade dos sulcos dos pneus 
é 1.6mm. Abaixo disso são considerados “carecas”, po-
dendo o veículo ser apreendido pelas autoridades de 

trânsito.
Faça o rodízio, o alinhamento e balanceamento a 

cada 10.000 km, isso aumenta a vida dos pneus e man-
tém o conjunto da suspensão e direção equilibrados, me-
lhorando a segurança e dirigibilidade do veículo.

8.FREIOS
Não brinque com a segurança, verifique regularmen-

te:
- O nível do fluído de freio.
- A espessura das pastilhas a cada 10.000 km.
- A lonas de freio e ajuste do freio de estacionamen-

to a cada 30.000 km.
Troque o fluído a cada 2 anos, ou conforme a reco-

mendação do fabricante. A troca é necessária porque o 
fluído absorve umidade. A presença de umidade diminui 
o ponto de ebulição do fluído, provocando ineficiência 
na frenagem. 

Não se esqueça de poupar os freios; ao descer uma 
ladeira nunca o faça em ponto morto.

Ao trocar as pastilhas o mecânico deve medir a es-
pessura do disco de freio. Se estiver dentro da tolerância 
poderá ser retificado para tirar qualquer imperfeição e 
garantir a durabilidade das novas pastilhas. Se estiver 
fora da medida, deverá ser substituído.

Quando trocar as pastilhas evitar frear bruscamente 
nos primeiros 300 quilômetros para garantir o perfeito 
assentamento das pastilhas e discos de freio.

9.AR CONDICIONADO
Outro equipamento que está se tornando indispen-

sável nos dias de hoje é o ar condicionado.
Para mantê-lo funcionando corretamente, o siste-

ma deve ser ligado pelo menos 15 minutos por semana, 
mesmo nos dias mais frios. Isso é necessário para evitar 
o ressecamento das mangueiras e vedadores do com-
pressor.

Muitos são equipados com um filtro que impede a 
entrada de impurezas externas e requer a troca anual-
mente.

10.SUSPENSÃO
Ruídos e falta de estabilidade nas curvas são os pri-

meiros sinais de problemas! 
Faça uma revisão a cada 30.000 km e mande exa-

minar:
- Amortecedores, molas e batentes quanto a ação e 

vazamentos;
- Folgas nas bandejas, buchas e pivôs;
- Folgas nos terminais e barras de direção.

11.CÂMBIO E EMBREAGEM
Verifique o nível do óleo do câmbio a cada 30.000 

km. Alguns modelos não necessitam troca (Consulte o 
manual do seu veículo). Se perceber vazamentos, provi-
dencie o conserto o quanto antes.

Evite trancos durante as trocas de marchas, você 
pode estragar os anéis sincronizados e quebrar alguma 
engrenagem, e reparo no câmbio custa caro.

Não use o pedal da embreagem como apoio para o 
pé, se fizer isso a vida útil da embreagem estará com-
prometida.

Nas ladeiras use o freio de mão, nunca segure o car-
ro usando os pedais da embreagem e do acelerador, se 
o fizer, estará queimando a embreagem e diminuindo a 
vida útil do conjunto, além de gastar combustível desne-
cessariamente.

Pedal de embreagem muito duro e dificuldade de 
engatar as marchas é sinal de desgaste no conjunto. A 
vida útil varia conforme o modo de conduzir o veículo.

Fonte: http://www.oficinadocarro.com.br/dicas_de_
Manutencao.html

Economize Fazendo a Manutenção Preventiva.
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Cooperados Admitidos em Setembro - 2014

Func. Kézia  e Miguel José de Paiva Neto.Fabiano Risso Klein e a Func. Kézia Danielle Araujo Ferreira e a Func. Kézia Bruno Perazoli França e a Func. Kézia

Cooperados Admitidos em Agosto - 2014

Sandro da Silveira Machado e a func. Kézia

Peterson Guimarães Freitas Vieira e a func. Kézia A func. Kézia e Paulo Ricardo Morth Costa. Marcos Antônio Vieira Grillo e a func. Kézia

Leandro Lacerda do Carmo e a func. Kézia

Kátia Aparecida Soares dos Reis. e a func. Kézia Kendi Leal Okumura. e a func. Kézia José Raimundo Guedes da Mota.

Jorge Almeida de Paula e a func. Kézia

George Crisanto Conceição Dutra. e a func. Kézia

Flávio Silva dos Santos e a func. Kézia

Flávio Guariza da Silva e a func. Kézia Coriolando Francisco de Aguiar. e a func. Kézia

O func. Sinval e Carla Alexandra Lima.

Antônio Luiz Gomes. e a func. Kézia André Felisberto Eugênio de Melo. e a func. Kézia

Wanderson Florencio da Silva. Julio Ferreira Medeiros. Clayton Vaz Barbosa.
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Func. Kézia  e Wesley Roberto de Oliveira.Sergio Jesus Santos.Orlando César dos Santos. Athur Castro Ribeiro e a Func. Kézia

Washington Pereira Bonze e a Func. Kézia Sebastião Luiz Arantes Pereira e a Func. Kézia

Juberto Alves de Lima e a Func. Kézia Jeremias Levy Benedito e a Func. Kézia Cássio Alexandre Rodrigues Leite e Func. Kézia Anderson Oliveira de Lima e a Func. Kézia

Alexandre Ribeiro de Oliveira e a Func. Kézia

Func. Kézia e Ronaldo Natividade Dias. Func. Kézia  e Maxuel Gomes Viana. Luiz Cláudio Flávio e a Func. Kézia Giovani Barbosa Boroni e a Func. Kézia

Douglas Rodrigues Ribeiro e a Func. Kézia Ademar Rezende Bauser e a Func. Kézia

Cooperados Admitidos em Outubro - 2014

Weber Alves Pereira e a func. Kézia Rodrigo Almendro da Fonseca e a func. Kézia Isabella Santos Teixeira e a func. Kézia

Ronei Ferreira Soares e a func. Kézia Matheus Almeida Motta e a func. Kézia Henrique Homem Bernardino Júnior e a func. Kézia Gleiciane Ferreira Pontes e a func. Kézia

Edirlei Dias de Souza e a func. Kézia Carlos Eduardo Guiscem Ribeiro e a func. Kézia Alonso Rodrigues Gonçalves e a func. Kézia Aderaldo da Conceição Borges e a func. Kézia
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Cidade Homenageada - São João Del Rei - MG
Grandiosa, moderna e agitada na área 

contemporânea. Pacata e cultural na sua 
parte histórica, São João del-Rei se inse-
re como uma cidade singular. Dotada de 
uma vasta gama arquitetônica, na qual 
não se restringe apenas ao Barroco. Na 
sua parte histórica (protegida do restan-
te da cidade) é possível observar diversas 
linhas arquitetônicas.

Engana-se quem pensa que o motivo 
primário da fundação da cidade foi a ex-
ploração do ouro. Na época, o então ar-
raial situado ao Sul das Minas Gerais foi 

criado com o objetivo de ser um entrepos-
to entre Paraty-RJ e as cidades da região 
central de Minas Gerais (Ouro Preto, Ma-
riana, Conselheiro Lafaiete entre outras). 
Ou seja, era uma via a qual se escoava a 
produção mineral dessas localidades para 
o litoral e posterior envio a Portugal. Mais 
tardiamente é que se foi encontrado ouro 
em grande quantidade na cidade.

São João del-Rei é conhecida também 
por ser uma cidade universitária devido 
aos centros de ensino presentes no mu-
nicípio, a alta variedade de cursos e a 

enorme expansão da UFSJ e pelo grande 
número de repúblicas estudantis espa-
lhadas pela cidade. Será implantado na 
cidade o segundo curso de Medicina da 
Universidade.

Nasceram, em São João del-Rei o pre-
sidente eleito do Brasil em 1985 Tancredo 
Neves; o cardeal dom Lucas Moreira Ne-
ves; Otto Lara Resende; padre José Maria 
Xavier (compositor sacro); Francisca Pau-
la de Jesus (a “santa” Nhá Chica, que está 
em via de ser canonizada pelo Vaticano), 
dentre outros.

 viagem que leva à charmosa Tiradentes é feita 
a bordo de uma locomotiva a vapor americana do 
início do século 20. O passeio parte da antiga Esta-
ção Rodoviária, inaugurada em 1881, e percorre os 
13 quilômetros que separam as duas cidades em 
cerca de meia hora, margeando o rio das Mortes e 
descortinando a serra de São José. A Maria-Fumaça 
funciona somente nos finais de semana.

Pontos Turisticos:

Vale a pena acordar cedo no domingo em São 
João del Rei. A missa das 9h15, na  igreja de São 
Francisco de Assis, é um belo espetáculo acompa-
nhado por música barroca. Maior atração da cidade, 
a igreja está instalada em meio a um jardim toma-
do por palmeiras imperiais. A fachada traz portada 
esculpida em pedra-sabão, enquanto o interior em 
estilo rococó guarda lustre de cristal Bacarat.

Igreja S. Francisco de AssisPasseio Maria Fumaça Igreja Nossa Senhora do Carmo

Vale a pena acordar cedo no domingo em São 
João del Rei. A missa das 9h15, na  igreja de São 
Francisco de Assis, é um belo espetáculo acompa-
nhado por música barroca. Maior atração da cidade, 
a igreja está instalada em meio a um jardim toma-
do por palmeiras imperiais. A fachada traz portada 
esculpida em pedra-sabão, enquanto o interior em 
estilo rococó guarda lustre de cristal Bacarat.

A edificação desta igreja matriz que é hoje a catedral 
basílica de N. Sra. do Pilar de São João del-Rei. Seu frontispí-
cio neoclássico foi realizado por Cândido José da Silva, sobre 
desenho de Manoel Vítor de Jesus, a partir da terceira déca-
da do século XIX. O interior tem características do barroco 
mineiro em suas pinturas e talhas abundante e ricamente 
douradas a ouro. A capela-mor é admirável pela pujança da 
talha gorda e bem trabalhada, pelas girlandas e pencas de 
flores de modelado robusto e sensível, enxadrezamento flo-
rido e suportes rematados em voluptas e sensualismo das 
figurações de anjinhos e cariátides.

Podem-se também admirar duas famosas telas que 
lembram Leonardo Da Vinci, importadas de Portugal em 
1730, e o sacrário em forma de globo terrestre, circunda-
do de ornamentos e dos símbolos dos 4 evangelistas. No 
trono-mor vêem-se a imagem da padroeira e, nos nichos 
laterais, as de São José e S. João Batista, também padroeiros 
da cidade. A nave da igreja é ampla, tendo nas coxias late-
rais seis altares dedicados a São Miguel, Nossa Senhora do 
Rosário, Nosso Senhor dos Passos, Nossa Senhora da Boa 
Morte, Santa Ana e Nossa Senhora da Conceição. 

O teto, de autoria de Venâncio José do Espírito Santo, é 
considerado a maior superfície pintada do barroco mineiro. 
Nele vemos além de outras figuras em balcões laterais, de 
um lado os 4 evangelistas, representando a importância da 
Bíblia, e do outro, os 4 principais doutores da Igreja Latina 
representando a Tradição.

Ao centro, o medalhão com a efígie da Virgem do Pilar, 
circundada de nuvens e de anjinhos, querubins e serafins. 
Entre tantos anjinhos, destaca-se uma figura alada de tra-
ços femininos, coroada de uma grinalda de flores na qual o 
artista quis homenagear sua própria esposa.

Catedral Nossa Senhora do Pilar Ponte do Presídio

O Memorial Tancredo Neves é um museu 
dedicado a preservar a memoria do primeiro 
presidente do período pós ditadura militar. Na 
casa, o visitante encontra fotos, quadros, do-
cumentos e o busto de Tancredo Neves.
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É hora de Humor!!!

Pena de Morte
Dois homens condenados a cadeira 

elétrica no mesmo dia foram levados a 
sala de execução. O carrasco, voltando-se 
ao primeiro homem, perguntou:

- Você tem um ultimo pedido?
- Sim, eu tenho! - disse o prisioneiro 

- Como eu adoro funk e batidão, queria 
ouvir o último CD da Perlla e o melhor do 
Latino em versão remix antes de morrer.

- Concedido, disse o carrasco.

O carrasco virou-se para o segundo 
condenado e perguntou:

-E quanto a você, qual seu ultimo pe-
dido?

- Por favor, posso morrer primeiro?
Pedindo com Jeitinho
- Fofo?! - diz a mulher ao marido en-

quanto se enrosca nele... 
- Compra um MP3 player aqui pro seu 

docinho?
E o fofo responde:
- E qual é o MP3 Player que você quer 

ganhar? 
- Ah!..Pode ser um daqueles que têm 

carro por fora...

Seguindo a Receita
O sujeito chega no trabalho comple-

tamente bêbado. O chefe chama-o num 
canto e lasca a maior bronca:

- Ô Gonçalves, assim não dá! O senhor 
não pode vir trabalhar neste estado!

- O senhor... hic... está me mandando 
embora do Rio de Janeiro?

- Não, não é nada disso! É que o se-

12

nhor está caindo de bêbado!
- Ah! Foi o oculista que mandou!
- O oculista mandou? O senhor está 

maluco!
- É sim.. - e tirando uma receita toda 

amarrotada do bolso: - Olha aí... o que 
está escrito debaixo dos garranchos... 
pinga três vezes ao dia!

Culpa no Cartório
Um casal estava dormindo profunda-

mente, como inocentes bebês. De repen-
te, lá pelas três horas da manhã, escutam 
ruídos fora do quarto.

A mulher se sobressalta e, totalmente 
espantada, diz para o homem:

- Aaaaaiiiiiii!!!! Meu Deus, deve ser o 
meu marido!

O cara se levanta espantadíssimo e 
peladão, pula como pode pela janela e 
cai em cima de uma planta com espinhos.

Em poucos segundos volta pela mes-
ma janela, todo machucado e grita:

- Desgraçada!!!! Teu marido sou eu!!!

Receita libera consulta ao penúltimo lote de restituição do IR; confira
A Receita Federal liberou nesta se-

gunda-feira (10) a consulta ao sexto e 
penúltimo lote de restituições do 
Imposto de Renda de 2014 (ano-
-base 2013).

Depois desse, falta apenas mais 
um lote de restituições neste ano, 
que será pago em 15 de dezembro.

Neste sexto lote, serão contem-
plados mais de 2 milhões de contri-
buintes, que têm direito a receber, 
juntos, mais de R$ 2 bilhões.

Pra saber se teve a restitui-
ção liberada, o contribuinte pode 
acessar o site da Receita Federal 
(http://zip.net/bsn4Jn) ou ligar 
para o Receitafone, no número 146.

O dinheiro das restituições será de-

positado na outra segunda-feira (17 de 
novembro) na agência bancária indica-

da pelo contribuinte ao fazer a decla-
ração. 

O valor é corrigido pela Selic (taxa 
básica de juros), mas, após cair na con-

ta, não recebe nenhuma atualiza-
ção.

Lotes de 2014 serão pagos até 
dezembro

O pagamento das restituições 
de 2014 será feito em sete lotes. 
O último será pago em dezembro. 

Se sua restituição ainda não foi 
liberada, é importante verificar se 
ficou retida na malha fina. A Recei-
ta tem um sistema para verificar se 
a declaração está com algum pro-
blema e oferece oportunidade de 
corrigi-la.

Fonte: http://economia.uol.com.br/
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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 e atra-
sos.

Simulação
   R$ 4.198,52        IRRF (Pago à Receita Federal)
   R$ 2.938,96        70% Restituição IRRF
   R$ 1. 259,56       Valor realmente pago de IRRF

A Importância do Livro Caixa
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Representantes em débitos com Core devem procurar a entidade e evitar cobrança judicial

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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Investir em fidelização de seu clien-
te irá trazer maiores comissões, além 
de melhorar sua imagem comercial. É 
importante ter em mente que estraté-
gias de fidelização são um investimento 
que fará você se destacar no mercado, 
garantindo a continuidade de suas nego-
ciações.

Mais que clientes satisfeitos você 
deve visar clientes fiéis, que retornam, 
movimentam seu caixa, e te recomen-
dam pelos excelentes produtos ou servi-
ços prestados. Mas como criar um bom 
programa de fidelização de clientes? Para 
responder essa pergunta, reunimos algu-
mas dicas que irão lhe ajudar nesse im-
portante momento para você 
e seu crescimento.

1 - Conheça bem o seu 
cliente

O primeiro passo para a 
fidelidade em longo prazo é 
estar atento às características 
pessoais do seu cliente. Al-
guns valorizam mais o descon-
to no preço à vista, outros as 
condições de parcelamento do 
pagamento. Ter conhecimento 
das preferências individuais 
de seus clientes te possibilita-
rá saber o que eles precisam e 
ofertar de uma maneira que 
não poderão recusar.

Uma boa maneira de saber isso é es-
tar atento no cadastro de seus clientes, 
observando todos os dados registrados, 
ou seja, além de dados pessoais como 
nome, endereço, todas as negociações 
realizados com o cliente, benefícios in-
corporados, formas de pagamento e en-
trega.

Lembre-se que é importante estar 
sempre atento e bem informado. Com os 
dados em mãos você poderá oferecer be-
nefícios diferenciados e que superem as 
expectativas do seu cliente.

2 – Tenha canais de comunicação eficazes
É extremamente importante que seu 

cliente tenha meios fáceis e acessíveis de 
entrar em contato com você. Mantenha 
em funcionamento todos os meios de 
comunicação possíveis, e faça seu cliente 
conhecê-los. Se for um site, é bom que 
tenha botões visíveis de contato, telefo-

Como fidelizar o seu cliente.
Com a crescente competitividade em todos os ramos do mundo dos negócios, não 
basta apenas atrair novos clientes, é necessário fidelizá-los

nes não devem proporcionar grandes pe-
ríodos de espera e as redes sociais devem 
sempre ser acessadas e atualizadas, além 
do e-mail.

Permita que seu cliente possa regis-
trar sugestões ou reclamações, agradeça 
pelo contato e sempre busque oferecer 
o melhor atendimento. São bons canais 
de comunicação que criam vínculos entre 
você e seu cliente.

Outro diferencial reconhecido pelos 
clientes é a qualidade da pós-negociação. 
Portanto, tenha diferencial, valorize a re-
lação com o cliente, o bom atendimento 
na pós-venda é uma porta de entrada 
para negociações futuras.

3 – Mantenha seu cliente bem informado
Se um cliente procura um produto 

indisponível em estoque, avise quando 
chegar, o mesmo vale para novidades 
dentro do que ele costuma comprar, as-
sim com também os lançamentos de no-
vos produtos.

Alguns clientes são formadores de opi-
nião e geralmente têm redes bem cons-
tituídas e repletas de propensos novos 
clientes. Eles poderão se tornar impor-
tantes aliados. Cuidado ao entrar em con-
tato com os clientes pelo telefone, esse 
tipo de contato pode parecer um tanto 
invasivo. É bom deixar esse meio apenas 
para clientes que preferem comprar por 
telefone e que compram com frequên-
cia, ou os que manifestarem desejo de 
serem informados sobre novidades. Uti-
lize o histórico de compras e faça contato 
quando tiver um produto ou serviço que 
se adéquem ao perfil do cliente, basean-

do-se em suas aquisições anteriores.

4 – Honre as suas promessas
Antes de buscar superar as expec-

tativas dos clientes é extremamente 
importante que você cumpra o básico 
acordado por mais simples que seja. 
Entregar no prazo, entrar em contato 
quando combinado, garantir adequa-
ções ou trocas quando necessário são 
exemplos de atos simples e que atri-
buem muito valor à negociação. Você 
deve ter em mente que um requisito 
crucial para a fidelização é o trabalho 
que deve ser feito para facilitar a vida, 
resolver o problema ou simplesmente 

remover os obstáculos para 
o cliente. O que os clientes 
buscam é conveniência, faci-
lite as coisas para eles.

5 – Destaque-se: busque 
diferenciais

Atualmente os produtos, 
marcas e até os pontos de ven-
da estão muito parecidos, as 
vantagens competitivas estão 
sendo criadas através dos ser-
viços agregados e pela experi-
ência na hora da compra. Você 
deve buscar destaque no mer-
cado oferecendo condições di-
ferenciadas. É importante atri-
buir valor aos seus produtos e 

serviços, mostrar que você oferece mais 
que a concorrência. Por isso, seja sincero, 
crie um ambiente agradável para que o 
cliente se sinta à vontade para comprar 
de você. 

Hoje em dia os clientes não estão 
interessados apenas em comprar, eles 
querem receber orientações sobre os 
seus produtos, a maneira de usá-los e 
conservá-los melhor, e até mesmo so-
bre a sua origem, composição e proces-
so de fabricação. Você precisa desco-
brir e apresentar as melhores soluções 
para os problemas individuais de seus 
clientes.

Agora se sente preparado para criar 
uma estratégia de fidelização matado-
ra? Fidelizar seu cliente depende muito 
de você. Aproveite as dicas elas com cer-
teza te encaminharão ao sucesso profis-
sional.
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