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Palavra do Presidente

Todos nós, sabemos que 2016 foi um ano de muita luta devido 
à atual crise política e econômica do país.

Mesmo diante dessa realidade, nossa Cooperativa não se 
deixou abalar e mostrou-se muito mais forte do que qualquer 
crise.

Tivemos um 2016 cheio de compromissos, ao longo de 
todo o ano, estivemos presentes e atuantes na luta para forta-
lecer diariamente a nossa Cooperativa, contando sempre com a 

dedicação e comprometimento de todos os nossos cooperados,  
com a eficiência e competência da nossa diretoria e do nosso qua-

dro de funcionários. 

Comitiva
Coopernac

A Comitiva Coopernac representada pelos(as) funcionários(as) Gra-
ciana e Hélio em Rio Pomba (MG) no dia 07Outubro de 2016, em reu-
nião com nossos cooperados que prestam serviços à nossa represen-
tada Soma Alimentos. 

Cooperados Admitidos

Sorrir é um

ÓtimoRemédio

Entretenimento
As melhores piadas, charges e recei-
tas deliciosas especiais para você.

Balanço 
Patrimonial
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DICAS

CIDADE  
HOMENAGEADA

O Expresso Coopernac homenageia nesta edi-
ção a cidade: Cabo Frio - RJ, onde residem nos-
sos cooperados. Jesus Tadeu Bastos, Nilberto 
Araujo Pereira, Adriana Sarmento Moreira.

Cabo Frio - RJ
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Cooperado 
em Foco

Cantinho 
do Cliente

e

O Cooperado Alexssandro Ribeiro da Sil-
va, que reside em Goiania– Go, foi escolhi-
do para participar do Cooperado em Foco 
nesta Edição do Expresso Coopernac.
Aproveitando a oportunidade, no Can-
tinho do Cliente, ele homenageia sua 
cliente e mãe Sra. Sebastiana Ribeiro 

Imposto de Renda 2017
A declaração do Imposto de Renda 2017 é obrigatória.
A Declaração começa a ser transmitida em 01/03/2017 e encerra dia 28/04/2017

Pág 03

20ª AGO Edital de Convocação
23ª AGE Edital de Convocação
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COMO GERAR VALOR AO SEU CLIENTE
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Palavra do Presidente

Companheiros!

2017: Juntos, seremos ainda mais fortes

Todos nós, sabemos que 2016 foi um 
ano de muita luta devido à atual crise polí-
tica e econômica do país.

Mesmo diante dessa realidade, nossa 
Cooperativa não se deixou abalar e mos-
trou-se muito mais forte do que qualquer 
crise.

Tivemos um 2016 cheio de compro-
missos, ao longo de todo o ano, estive-
mos presentes e atuantes na luta para 
fortalecer diariamente a nossa Coopera-

tiva, contando sempre com a dedicação 
e comprometimento de todos os nossos 
cooperados,  com a eficiência e competên-
cia da nossa diretoria e do nosso quadro 
de funcionários. Assim, com a Cooperativa 
mais forte e sólida, nos dedicamos visando 
proporcionar melhores  condições e opor-
tunidades aos nossos cooperados. Como 
dizia Charles Darwin “Não é o mais forte 
da espécie que sobrevive, nem o mais in-
teligente. É aquele que se adapta melhor 
às mudanças. ”  Esta é uma reflexão antiga 
que se torna absolutamente contemporâ-
nea e que acredito que seja o grande desa-
fio da atualidade.

A Cooperativa além de integrar, re-
presentar e dar suporte ao cooperado 
para fortalecê-lo e valorizá-lo ainda mais, 
estimulará suas qualificações para buscar 
novas soluções. Estimulará, inclusive, com 
ousadia.

A inovação, deve ser, hoje, parte da 
nossa cultura, todos nós devemos ser es-
timulados a pensar de forma inovadora, 
promovendo assim desde pequenas mu-
danças a grandes transformações.

Isso exige uma nova atitude, que pres-
supõe a aceitação da interdependência,  
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Magno Silva Ferreira

Magno Silva Ferreira
Presidente

aceitação de que tudo e todos estão co-
nectados e que tudo se relaciona de forma 
integrada, ou seja, uma atitude nossa po-
derá interferir na vida de outro indivíduo, 
beneficamente ou não. O conceito de valor 
compartilhado é uma realidade.

Portanto, para que o setor de repre-
sentação comercial seja protagonista des-
se futuro e mantenha-se relevante, deve-
mos rever nosso papel, redefinir nossos 
caminhos e sair da nossa zona de conforto 
e a Coopernac estará sempre à disposição 
para encorajar e apoiar todos esses movi-
mentos.

Tenho a convicção de que, com a 
união de todos, 2017 será um ano de no-
vas conquistas, de novos desafios, de co-
lher o que plantamos e, principalmente, de 
que lutaremos ainda mais em prol da Coo-
perativa, afinal de contas, “juntos, somos 
MAIS fortes”.

Que 2017 seja o ano da prosperidade 
e de muita proteção a todos nós.

Um grande abraço a todos! 

Neste caso é muito importante o preenchi-
mento do seu Livro Caixa, direito instituído por 
lei e que se feito com presteza e organização 
redunda em auspiciosa economia ao seu favor 
por ocasião das informações obrigatórias con-
tidas na declaração de ajuste anual.
As despesas necessárias para o preenchimen-
to do livro caixa são: (combustível, manuten-
ção do veículo usado para prestação de ser-

Fique atento ao Livro Caixa

viços, telefone, fixo e celular, hotéis, pedágio, 
estacionamento, aluguel de sala, funcioná-
rios, caso haja, material de escritório, e etc., 
que deverão vir com notas ou cupons fiscais 
identificados com nome ou CPF).

Preferencialmente que seja enviada mensal-
mente, para evitar acúmulos e atrasos.

O livro caixa pode se lançado até 50% 
de despesas em

relação ao valor bruto de comissão,  
com isso a restituição, não ficará mais 

limitada a somente 70%, e sim, podendo 
chegar até 90% de restituição.

Imposto de Renda 2017

Inicialmente é necessário entender quem 
deve declarar Imposto de Renda 2017. 
•  As pessoas físicas residentes no Brasil que 
receberam rendimentos tributáveis superio-
res a R$ 28.123,91 ano ano base;
•  Os contribuintes que receberam rendimen-
tos isentos, não-tributáveis ou tributados ex-
clusivamente na fonte, cuja soma tenha sido 
superior a R$ 40 mil no ano passado;
•  Quem obteve ganho de capital na aliena-

ção de bens ou direitos, sujeito à incidência 
do imposto, ou realizou operações em bolsas 
de valores, de mercadorias, de futuros e asse-
melhadas;
•  Quem tiver a posse ou a propriedade de 
bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor 
total superior a R$ 300 mil, também deve de-
clarar IR neste ano;
•  Contribuintes que passaram à condição de 
residente no Brasil, em qualquer mês do ano 
passado;
•  Quem optou pela isenção do imposto sobre 
a renda incidente sobre o ganho de capital au-
ferido na venda de imóveis residenciais, cujo 
produto da venda seja destinado à aplicação 
na aquisição de imóveis residenciais localiza-
dos no país;
•  Quem teve, no ano passado, receita bruta 
em valor superior a R$ 140.619,55 oriunda de 
atividade rural.
DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA ELABORA-

ÇÃO DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA 
2017
- EXTRATO BANCARIO ESPECIFICO PARA IM-
POSTO DE RENDA (NOS BANCOS EM QUE TI-
VER CONTA)
- COMPROVANTE DE RENDIMENTO DE OU-
TRAS FONTES;
- COPIA DA ULTIMA DECLARACAO (PARA 
QUEM NUNCA FEZ NA COOPERATIVA)
- COPIA DE TODOS OS DOCUMENTOS DOS 
BENS MOVEIS E IMOVEIS ADQUIRIDOS E /OU 
VENDIDOS EM 2016.
- COMPROVANTE DE DESPESA COM INS-
TRUCAO PROPRIA OU  DOS DEPENDENTES, 
PLANOS DE SAUDE, DESPESAS MEDICAS, 
PLANOS DE PREVIDENCIA PRIVADA, ODON-
TOLOGICAS E LABORATORIAIS.
-CARNE DE INSS (GPS) SE TIVER EMPREGA-
DA DOMESTICA.
-PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA SE 
FOR JUDICIAL

A declaração do Imposto de Renda 2017 é obrigatória.
A Declaração começa a ser transmitida em 01/03/2017 e encerra dia 28/04/2017

O Livro caixa é a ferramenta que possibilita o cooperado(a) restituir 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.
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20ª AGO Edital de Convocação
CONVOCACÃO PARA 20ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRE-
SENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA, CNPJ Nº 02.218.486/0001-64, A SE REALIZAR EM 24.02.2017. 

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 20ª Assembleia Geral Ordinária a se realizar no Rotary Club, na Travessa Nestor 
Alvim Gomes, nº 31, Aptº 102, Centro, na cidade de Visconde do Rio Branco/MG, CEP: 36520-000, no dia 17 de março de 2017, 
em primeira convocação às 14:00 h., com a presença de 2/3 (dois terços) do  número  de  cooperados em condições de votar; em  2ª 
convocação, às 15:00 h., com a presença da metade mais um dos cooperados e, em 3ª e última convocação, às 16:00 h., com a pre-
sença de no mínimo 10 (dez) cooperados, sendo nesta data o número de cooperados com direito a voto de 791, para deliberarem 
sobre os seguintes assuntos da ORDEM DO DIA: 1-Prestação de contas dos órgãos de administração do exercício de 2016, acom-
panhada do parecer do conselho Fiscal, compreendendo: Relatório de Gestão, Balanço Patrimonial, Demonstrativo das sobras 
apuradas ou das perdas decorrentes da   insuficiência das contribuições para cobertura  das  despesas  da  sociedade e do parecer 
do Conselho Fiscal; Plano de atividades da sociedade para o exercício de 2017; 2- Destinação das sobras apuradas ou rateio das 
perdas decorrentes da insuficiência 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, Diretor-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 de Adminis-
tração e Conselho de Fiscal bem como de seus respectivos suplentes, mediante voto secreto; 4.a) PROCESSO ELEITORAL: O 
cooperado  interessado em formar chapa, deverá fazê-lo preenchendo os nomes para os cargos respectivos: Conselho de Adminis-
tração: “Presidente, Diretor Secretário, Diretor Financeiro e dois Conselheiros”; Conselho Fiscal: “ Três membros efetivos e três 
suplentes”, enviando requerimento neste fim, para a secretaria da Cooperativa até o dia 15 de fevereiro de 2017. Este requerimento 
será protocolado na sede da entidade, na Rua  Governador Benedito Valadares, n.º 25, sala 301, Centro – Visconde do Rio Branco 
– MG, CEP 36.520-000. Podendo ser enviado via Sedex, neste caso, a data do recibo expedido pelos Correios será o comprovante 
do cumprimento do prazo da protocolização, já citado. Não poderão se candidatar os cooperados que se encontrarem impedidos 
pelo que deliberou o art. 28 e parágrafo do Estatuto Social, bem como por lei pertinente. O voto será secreto. Cada chapa poderá 
nomear um fiscal para verificar a segurança do processo eleitoral. Serão escolhidos três cooperados, podendo admitir não coopera-
dos, dependendo da autorização da assembléia geral no momento, para  dirigir o pleito eleitoral e contagem de votos. O eleito será 
conhecido pela maioria simples de votos, depois de excluídos os brancos e nulos; 5-Qualquer assunto de interesse social, excluídos 
os enumerados no artigo 26 do Estatuto. 

Visconde do Rio Branco/MG, 11 de janeiro de 2017.

Magno Silva Ferreira
- Presidente –

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A 23ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA NA-
CIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA, CNPJ Nº 02.218.486/0001-64, NIRE Nº 
31400021990, A REALIZAR-SE EM 17.03.2017. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores Cooperados da COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔ-
NOMOS LTDA, CNPJ nº 02.218.486/0001-64, NIRE Nº 31400021990, convocados para a 23ª Assembléia Geral Extra-
ordinária, a realizar-se em sua sede social, na Rua Governador Benedito Valadares, n.º 25, 3º andar, sala 301, na cidade 
de Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, CEP: 36.520-000, no dia 17 de março de 2017, em primeira convocação às 
17:00 h., com a presença de 2/3 (dois terços) do  número  de cooperados em condições de votar; em  2ª convocação, às 
18:00 h., com a presença da metade mais um dos cooperados, e em 3ª convocação às 19:00 h., com a presença de no mí-
nimo 10(dez) cooperados, sendo nesta data o número de cooperados com direito a voto de 791, para deliberarem sobre 
o seguinte assunto da ORDEM DO DIA:
1 – Alteração dos Estatutos.

Visconde do Rio Branco/MG, 17 de janeiro de 2017.

Magno Silva Ferreira
-Presidente-

23ª AGE Edital de Convocação



Expresso Coopernac Pág:

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

03

Agradecemos a participação do Sr. 
Matheus Cavalcante dos Santos, co-
locando esta sociedade a sua dispo-
sição e parabenizando-o pelo grande 
trabalho que presta a frente de tão 
prestigioso estabelecimento.

Cooperado EM FOCO

Alexssandro Ribeiro da Silva

O Cooperado Alexssandro Ribeiro da Silva que reside em Goiânia– GO, foi 
convidado para ser homenageado pelo quadro Cooperado em Foco nesta 
Edição do Expresso Coopernac.

DO CLIENTECantinho

Agradecemos a participação da 
Sra. Sebastiana Ribeiro, colocando 
esta sociedade a sua disposição e 
parabenizando-a pelo grande trabalho 
que presta a frente de tão prestigio-
so estabelecimento.

O Cooperado Alexssandro Ribeiro da Silva, através do Expresso 
Coopernac presta uma homenagem à sua cliente e Mãe Sebas-
tiana Ribeiro que participa do Cantinho do Cliente 

Nome: Alexssandro Ribeiro da Silva.
Onde Nasceu: Goiânia.
Data Nascimento: 04/09/1974.
Estado Civil: Divorciado.
Tem filhos? Quais os nomes: 4, Alexs-
sandro Júnior, Arthur, Gabrielle e Gus-
tavo.
Pratica algum esporte: Pratico artes 
marciais.
Qual cantor ou banda preferido(a): Ca-
pital Inicial.

Uma música marcante: A vida é um vai 
e vem.
Se fosse para uma ilha deserta, qual li-
vro levaria? O Monge e o Executivo.
Uma personalidade que admira: Silvio 
Santos.
Um filme interessante: Seriado MacGy-
ver.
O que gosta de fazer nas horas vagas? 
Namorar.
Uma cor: Branca.
Um perfume: Coffe.
Um lugar que já esteve e gostaria de 
voltar: Pantanal.
O que você gostaria de fazer que ainda 
não fez? Viajar para o exterior.
Complete esta frase: Muitas pessoas 
não sabem... Dar valor ao que tem...  
O ser humano ama o que não tem.
Um pensamento:  A vida é uma suces-
são de batalhas.

O que o levou a ser representante co-
mercial? A flexibilidade e o ganho “fi-
nanceiro”.
O que você aprendeu nesse tempo de 
experiência como representante co-
mercial? Que a vida sempre trás novos 
obstáculos e é muito gratificante entre-
gar uma missão cumprida.
Qual a sua opinião sobre a atual situa-
ção política econômica do nosso país? 
A situação atual está muito complicada, 
não sabemos se bom ou ruim. Econo-
micamente visível a crise, mas quem 
trabalha tem para onde correr para ter 
resultados.
O que você sugere para que haja uma 
melhora em nosso país? Baixar os im-
postos seria uma ótima melhoria.

O Buteco do Lula é uma empresa de grande 
nome no mercado da cidade de Goiânia-GO, 
pois, coloca em primeiro lugar o atendimento 
a seus clientes, qualidade nos produtos e ho-
nestidade em seus preços.

A Sra. Sebastiana Ribeiro está à frente dos ne-
gócios desde 1996. Ela é viúva e tem 2 filhos, 
sempre participante da vida da comunidade.
Juntamente com seu estabelecimento é o 
homenageado desta edição do Expresso Co-
opernac.

Qual é o endereço do estabelecimento? 
Av. Henriques Fontes Qd:17 / L:15.
Qual o ramo de atividade que explora? 
Bebidas e salgados.
Quanto tempo está estabelecida? 20 Anos.
Tem sócios? Quem são? Não.
O que tem a dizer sobre nosso Cooperado 
Alexandro, que lhe atende? Cooperado sem-
pre disposto para atender.
Os produtos distribuídos pela representada 
são de boa qualidade? Sim, até hoje, tudo 
bom.
Qual a maior dificuldades, que o comércio 
em geral atravessa? As vendas baixas.

O que o governo deveria fazer para melhorar 
a situação do comerciante no Brasil? Melho-
rar a situação e valores de impostos.
Um pessoa que admira: O filho Alexssandro, 
pessoa alegre, feliz, não se deixa abalar com 
problemas.
Pratica ou gosta de algum esporte? Qual? 
Não pratico, mas gosto de hidroginástica.
Qual cantor ou banda preferida? Roberto 
Carlos.
Uma música marcante: Deixa o coração saber.
Se fosse para uma ilha deserta, qual livro le-
varia? Qualquer um de romance.
Um filme interessante: Titanic
O que gosta de fazer nas horas vagas? Cuidar 
das plantas.
Uma cor: Lilás.
Um perfume: Luna.
Um lugar que já esteve e gostaria de voltar: 
Florianópolis.
Um lugar que gostaria de conhecer: Pantanal.
O que você gostaria de fazer, mas ainda não 
fez? Ter uma floricultura.
Complete a frase, muitas pessoas não sa-
bem... dar valor à vida.
Um pensamento: Viver a vida.
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Comitiva
Coopernac

A Comitiva Coopernac repre-
sentada pelos(as) funcionários(as) 
Graciana e Hélio, esteve presen-
te em Rio Pomba (MG), no dia 
07 Outubro de 2016, em reunião 
com nossos cooperados. A Co-
opernac com o objetivo de pro-
porcionar aos seus cooperados 
maiores oportunidades de conhe-

cimento das análises dos aspectos 
que envolvem o comportamento 
motivado no contexto do traba-
lho a partir de conceitos, teorias 
e vivências diversas sobre moti-
vação e seu processo, ofertou a 
seus associados que prestam ser-
viços através desta, a representa-
da Soma Alimentos, uma Palestra 

sobre o tema: A Motivação Como 
Fator de Desenvolvimento, que 
foi ministrada pelo palestrante 
José Geraldo Nogueira, represen-
tante do Senac de Minas Gerias.

Na oportunidade foram discuti-
dos assuntos diversos sobre a ins-
tituição, sendo realizado ao final 
sorteios de brindes.

04

Michelle Aparecida Turchetti e a funcionária Graciana Costa José Geraldo Nogueira - Palestrante SENAC.

Helder Roberto da Silva

Equipe de cooperados Coopernac

Equipe de cooperados CoopernacEquipe de cooperados Coopernac

Jones Gomes Rodrigues e a funcionária Graciana Costa
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Cooperados Admitidos
Novembro

Wellington Oliveira Vita e Giliane Rodrigues Uebio Henrique Junior e Giliane Rodrigues Tiago Henrique Ferreira da silva e Giliane Rodri-
gues

Sinval Lacerda e Fábio de Assis Souza Sinval Lacerda e Carlos Alberto Villaca Osmair Eduardo de Alvarenga Soares e Sinval 
Lacerda

Nelson Gonzaga Ribeiro e Angelina Teixeira Márcio Vinicius Leme da Silva e Angelina Teixeira

Marcos Paulo Araújo Satler e Giliane Rodrigues

Kézia Moreira e Paulo Roberto da Silva Jr. Julio Gomes Paes Filho e Kezia Moreira

José Alexandre de Oliveira e Sinval Lacerda

Jean Ricardo Nascimento de Castro e Giliane 
Rodrigues

Giules Souza Conte e Giliane Rodrigues

Giliane Rodrigues e Sérgio Roberto Fernandes da 
Silva

Giliane Rodrigues e Ericsson Gabrecht Giliane Rodrigues e Diaime Fernandes Giliane Rodrigues e Darlan Ferreira de Oliveira

Alexandre Augusto Carneiro e Giliane Rodrigues

Cooperados Admitidos
Dezembro

Paulo Ramalho da Silva e Kézia Moreira Josué Xavier de Araújo e Kézia Moreira Jaime Rodrigues Batista e Giliane Rodrigues Henrique Marcos Felix e Kézia Moreira

Giliane Rodrigues e Alan da Silva Siqueira Francisco Almeida Terra Neto e Kézia Moreira Fabrício de Souza Silveira e Kézia Moreira Fabricio Zanela Franco e Giliane Rodrigues
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Sinval Lacerda e Lúcia Agilo de Jesus Pressato

Sinval Lacerda e Luiz Carlos Bernardi
Sinval Lacerda e Jandui Maciel

Sinval Lacerda e Eva Wilma Rossini AraújoSinval Lacerda e Bruno Romis Gonçalves Roberto Espindola dos Santos e Sinval Lacerda

Pedro Luiz Ornelas e Angelina 
Teixeira

Paulo Roberto Sardinha Godoi e Angelina Teixeira Paulo César de Mesquita e Sinval Lacerda Kézia Moreira e Alex Júnior Ferreira Coelho

José Galvão de Souza Filho e Sinval Lacerda

Gracyliano Soares Serrano e Angelina 
Teixeira

Eder Caldeira Soares Lima e Kézia Moreira

Déborah Elaine Martins Mansim e Sinval Lacerda

Brazomar de Oliveira Júnior e Angelina 
Teixeira

Amanda Carvalho Barbosa e Kézia Moreira Alexander Lins de Carvalho e Kézia Moreira

Carlas de Menezes Santos

Angelina Teixeira e Fernando Antônio Porto 
Silveira
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DICAS COMO GERAR VALOR AO SEU CLIENTE

Mostre novos produtos:
Hoje, aproveitando o início de ano, 

nós temos uma informação extrema-
mente importante para passar a você 
que quer aumentar suas vendas em 
2017. Pode parecer óbvio, mas é funda-
mental que você saiba: se você continu-
ar fazendo as mesmas coisas, nada irá 
mudar.

O começo de ano é um período em 
que as pessoas refletem sobre o que fi-
zeram e definem novos objetivos. E isso 
é ótimo! É uma renovação da energia 
para o ano que está vindo! Mas estes 
objetivos serão apenas sonhos se você 
não tiver metas bem definidas e não de-
cidir fazer um ano diferente.

Você quer vender mais? Quer cres-
cer na empresa? Quer ter qualidade de 
vida? Então avalie, faça um planejamen-
to e esteja aberto a novidades.

Reflita sobre o ano anterior com sin-
ceridade.

Antes de começar a despejar seus ob-
jetivos no papel, reflita sobre o ano de 
2016. O que você fez? O que você dei-
xou de fazer? O que poderia ter feito de 
forma diferente?

Para muitas pessoas, 2016 foi um ano 
difícil, que trouxe empecilhos maiores 
para alcançar os resultados. Mas reflita 
com sinceridade sobre qual o verdadei-
ro impacto da crise no seu negócio. Se 
você tivesse feito algo de diferente, o 
resultado poderia ser outro?

Às vezes a gente tenta “se enganar”, 
colocando a culpa em outras pessoas 
ou situações. Então, seja sincero con-
sigo mesmo para ter uma melhor com-
preensão do mercado e se abrir para 
novas oportunidades.

Pense e faça diferente
O mercado está mudando, tem novas 

necessidades e está cada vez mais exi-
gente. O que você tem feito para ofe-
recer uma experiência diferenciada ao 
seu cliente?

A inovação nas vendas também traz 
aumento de resultados. Analise como 
a tecnologia pode ajudar nas suas ven-
das, estude o mercado, ofereça ao seu 
cliente as informações que ele realmen-
te precisa e faça vendas consultivas.

Se você tem medo de inovar, faça al-
guns testes. Comece adotando a nova 
abordagem, tecnologia ou qualquer ou-
tra novidade com alguns clientes, sinta 
a recepção deles e faça as adaptações 
necessárias para atingir as expectativas 
individuais.

O importante é não ficar parado, se 
comprometer em melhorar sempre e 
saber que qualquer mudança depende 
de você.

Defina seus objetivos
Com esse novo pensamento, chegou 

a hora de definir o que fazer para ven-
der mais e melhorar seus resultados.

O ano de 2017 já começa com expec-
tativas positivas no cenário econômico, 
mas ainda com algumas incógnitas de-
vido ao andamento da política brasilei-
ra. Então, aproveite a onda de otimis-
mo para pensar e colocar em prática 
as metas de crescimento, levando em 
consideração todos os aprendizados do 
período de crise.

Não adianta dizer apenas “minhas 
vendas vão crescer 15% em 2017”, você 
precisa saber e definir os passos para 
chegar lá. Isso se reflete na criação de 
metas, por exemplo:

Objetivo: Aumentar em 15% as vendas 
de 2017.

Objetivos:
• Analisar meus clientes inativos e en-

trar em contato com 10% deles a cada 
mês.

• Aumentar em 5% o ticket médio de 
cada cliente ativo fazendo vendas con-

sultivas e reforçando a apresentação de 
novos produtos.

• Participar de 2 eventos de vendas 
por ano para me atualizar em relação às 
novidades em vendas.

• Estudar e selecionar até dia 15/02 
tecnologias que colaborem na organi-
zação das minhas vendas e aumente o 
alcance de mercado.

• Realizar uma campanha de vendas/
fidelização de clientes a cada semestre 
oferecendo benefícios a partir de deter-
minado padrão de compras.

Percebeu a diferença? Claro que este 
é apenas um exemplo e você deve ade-
quar suas metas e objetivos à sua reali-
dade. Porém, é importante notar que as 
metas devem definir um caminho a ser 
seguido para alcançar o objetivo maior.

A hora de começar é agora
Depois que você se abriu a novas 

oportunidades, definiu todos os seus 
objetivos, é hora de colocar a mão na 
massa. Algumas pessoas ainda têm 
a ideia de que no Brasil o ano começa 
somente depois do carnaval. Isso não é 
verdade! A hora de começar é agora!

Aproveite esse espírito de renova-
ção que o mês de janeiro tem, esteja 
à frente de quem quer adiar o começo 
do ano, e acompanhe as pessoas que já 
começaram o ano com toda disposição 
para fazer 2017 melhor. Pode ter certe-
za que um mês vai fazer muita diferença 
no seu resultado!

Para finalizar, seus objetivos e plane-
jamentos não devem ficar guardados 
em uma gaveta para você conferir no 
final do ano se as atingiu ou não. Eles 
devem acompanhar o seu dia a dia, o 
tempo todo, e devem ser readaptadas 
se necessário.

O comprometimento com o seu re-
sultado é o que fará um 2017 realmente 
diferente.
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Cabo Frio foi descoberto por Américo Ves-
púcio em 1503, tendo sido alvo constante de 
ataques piratas franceses e holandeses na ex-
ploração do pau-brasil que era de excelente 
qualidade. Habitada pelos índios tamoios, os 
portugueses procuravam a ajuda deles para a 
exploração do local.

Como o litoral nordestino era muito vigiado 
pelos portugueses, os franceses estavam cada 
vez mais explorando o sudeste do Brasil e Cabo 
Frio era um dos seus pontos preferidos. O fran-
co domínio na região foi estabelecido no ano de 
1556 com a construção de uma feitoria denomi-
nada “Casa da Pedra” na região que hoje é a ci-
dade de São Pedro da Aldeia. E este domínio era 
cada vez maior com a união deles com os índios 
que habitavam a região naquela época.

Em 1575, o governador do Rio de Janeiro, An-
tônio Salema organizou um exército de portu-
gueses e índios catequisados para acabar com 
o domínio franco-tamoio que já vinha durando 
anos em Cabo Frio. A Guerra de Cabo Frio de-
volveu a supremacia portuguesa à cidade. Esti-
ma-se que mais de dez mil índios foram mortos, 
juntamente com os franceses que os apoiavam. 
Os que sobraram se refugiaram para o interior 
do país ou foram escravizados.

Ao final da Guerra de Cabo Frio, os portugue-
ses voltaram para o Rio de Janeiro e a região vol-
tou a ser fonte de contrabando dos franceses, 
holandeses e ingleses.

Somente em 1615 tivemos a fundação da cida-
de de Cabo Frio. Isto porque o rei Felipe II orde-
nou ao governador do Rio de Janeiro na época, 

Constantino Menelau, que fosse a Cabo Frio afu-
gentar de uma vez por todas os corsários. Sendo 
assim, em 13 de novembro de 1615 foi fundada a 
cidade de Nossa Senhora de Assunção do Cabo 
Frio. Para segurança do local foi construído o 
Forte de Santo Inácio no local da “Casa da Pe-
dra” e criou-se uma aldeia para abrigar os índios 
aliados, atualmente onde se localiza a cidade de 
São Pedro da Aldeia.

Atualmente Cabo Frio é um grande centro tu-
rístico com vasta rede de hotéis e pousadas para 
turistas nacionais e estrangeiros aproveitarem 
sua beleza natural. Suas praias são famosas pela 
areia branca e fina. Seu clima tropical onde o sol 
brilha forte o ano inteiro e quase não chove, esti-
mula fortemente este turismo praiano.

Cabo Frio - RJ CIDADE HOMENAGEADA
O Expresso Coopernac homenageia nesta edição a cidade: Cabo Frio- MG, onde residem nossos cooperados, Jesus Tadeu 

Bastos, Nilberto Araujo Pereira, Adriana Sarmento Moreira.

Praia do Forte

Praia do Peró

Praia das Conchas
Praia do Forte, no centro da cida-

de, é a mais conhecida praia de Cabo 
Frio. A praia de águas transparentes e 
cristalinas é um dos mais belos car-
tões-postais do Estado do Rio. Sua 
extensão litorânea é de 7,5km, e a 
areia branca e fina uma característica 
ímpar. Em seu extremo esquerdo fica 
o Forte São Mateus, construção por-
tuguesa do século XVII

Situada no bairro Peró entre o Morro do Vigia e 
a Ponta do Arpoador, é uma das relíquias da Costa 
do Sol. A praia possui 600m de extensão em for-
mato de concha, de onde originou seu nome.

Com águas claras e calmas, é uma das favoritas 
dos turistas e famílias de Cabo Frio. Em sua extre-
midade direita, onde se encontra a Ponta do Ar-
poador, existem piscinas naturais formadas entre 
rochas. Faz limite com a Praia do Peró, à esquerda 
e oferece uma bela vista das ilhas de Cabo Frio.

Praia do Forte, no centro da cida-
de, é a mais conhecida praia de Cabo 
Frio. A praia de águas transparentes e 
cristalinas é um dos mais belos car-
tões-postais do Estado do Rio. Sua 
extensão litorânea é de 7,5km, e a 
areia branca e fina uma característica 
ímpar. Em seu extremo esquerdo fica 
o Forte São Mateus, construção por-
tuguesa do século XVII

Praia das Dunas

Devido às correntes marítimas mais fortes e on-
das maiores, a Praia das Dunas é a mais apropria-
da para a prática de esportes radicais: como surf, 
windsurf, kitesurf e vela. É cercada por dunas de 
areias brancas e finas. O acesso pode ser feito pelo 
bairro Braga ou ainda seguindo até o fim da Praia 
do Forte.

Ilha do Japonês
Um lugar tranquilo e paradisíaco dentro 

do canal de Itajuru, de águas cristalinas e 
cor azul turquesa.

Nos entornos da praia Brava, o peque-
no balneário é um bom lugar para relaxar 
devido o sossego que acolhe os viajantes. 
Na beira das águas do canal, quiosques de 
sapê servem como ponto para comer e be-
ber enquanto se curte o dia e o pôr-do-sol, 
um espetáculo à parte.

As águas rasas são ideais para famílias 
com crianças, que podem se divertir com 
menos preocupação. Durante a maré bai-
xa, é possível atravessar do canal até a ilha, 
enquanto na maré alta é ideal alugar um 
barquinho para fazer o percurso. 
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ENTRETENIMENTO

O rapaz apaixonado diz a sua amada:
- Eu posso não ser rico, não ter dinheiro, aparta-

mentos de luxo, carros importandos ou empresas 
como meu amigo Carlos Eduardo, mas te amo muito, 
te adoro meu amor, você é minha vida...!!

Ela o observa, com lagrima nos olhos, o abraça e 
diz bem baixinho no ouvido dele:

- Se você me ama de verdade, me apresenta esse 
Carlos Eduardo.

Mineirinho chega no bar e pergunta:
- Cê pode me vendê uma pinga fiada?
O dono do bar olha para o homem e apontando 

para um sujeito forte e alto que está sentado numa 
mesa,propõe:

- Aquele homem, de tanto malhar, ficou tão mus-
culoso que seu pescoço parece que ficou pequeno. E 
quem chama ele de “pescocinho”, ele enche de por-
rada. Se você tiver coragem de chamá-lo de “pescoci-
nho”, eu te vendo fiado por um ano!

Mineirinho chega até a mesa e dá uma batida nas 
costas do cara e diz baixinho:

- Meu amigo, cê tá bão?
- Mas eu nem te conheço.
- Uai! A gente pescô junto!
- Não pescamos não!
Aí o mineirinho diz bem alto:
- Pescô siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim uai!!!

Um médico chinês não consegue encontrar um 
emprego em hospitais no Brasil, então ele abre uma 
clínica e coloca uma placa com os dizeres: “Tenha tra-
tamento por R$ 20. Se não ficar curado, devolvo R$ 
100.” 

Um advogado vê a placa, pensa que é uma grande 
oportunidade de ganhar R$ 100 e entra na clínica.

Advogado: “Eu perdi o meu sentido do paladar.”
Chinês: “Enfermeira, traga o remédio da caixinha 

22 e pingue 3 gotas na boca do paciente.”
Advogado: “Credo, isso é querosene!”
Chinês: “Parabéns, o seu paladar foi restaurado. 

Piadas

PICANHA AO FORNO COM SAL GROSSOReceitas

1 peça de Picanha com aproximada-
mente 1 Kg
3 kg de sal grosso

Molho
4 colheres de sopa de manteiga
4 colheres de sopa de azeite
1 cebola (picada)

Ingredientes

Modo de Preparo
Cubra o fundo de uma assadeira com 1 kg do 

sal grosso
Coloque a picanha com a parte da gordura vira-

da para cima
Cubra a carne com o restante do sal, não dei-

xando nenhuma parte da carne exposta
Leve a assadeira para o forno a 200 graus
Retire a camada do sal e corte em fatias colo-

cando o molho sobre a carne
Dica: a picanha pode ser colocada para assar 

congelada

MODO DE PREPARO DO MOLHO:

Aqueça a manteiga junto com o azeite em uma 
frigideira, frite a cebola por alguns instantes e der-
rame sobre a picanha preparada

Bom Apetite !!!

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Deixe 40 minutos assando se gostar de carne 
mal passada. 90min se gostar mais ao ponto e 120 
minutos para uma carne bem passada.

Me dê R$ 20.”
O advogado irritado volta 

depois de alguns dias para 
recuperar o seu dinheiro.

Advogado: “Eu perdi mi-
nha memória não me lembro de nada.”.

Chinês: “Enfermeira, traga o remédio da caixinha 
22 e pingue 3 gotas na boca do paciente.”

Advogado: “Mas aquilo é o querosene de novo. 
Você me deu isso da última vez para restaurar o meu 
paladar.”

Chinês: “Parabéns, você recuperou sua memória. 
Me dê R$ 20.”

O advogado já fumegante paga o chinês, e volta 
uma semana mais tarde determinado a ganhar os R$ 
100.

Advogado: “Minha visão está muito fraca e eu não 
consigo ver nada.”

Chinês: “Bem, eu não tenho nenhum remédio para 
isso, sendo assim tome este R$ 100.”

Advogado: “Mas isso aqui é uma nota de R$ 20!”
Chinês: “Parabéns, sua visão foi restaurada. Me dê 

R$ 20.”

O Joaquim estava caçando perto de um morro no 
Rio de Janeiro.

Logo, ele avista um sujeito voando de asa-delta. Ele 
aponta a espingarda e manda dois tiros.

Fica observando um pouco e diz para o compa-
nheiro de caçada: 

- Oh Manoel, não sei se matei o pássaro, mas que 
ele largou o homem, largou!

A esposa entra no escritório do marido com a mãe 
ao lado e diz:

- Querido, é verdade que seu sócio acaba de mor-
rer?

- É sim, por que?
Você pode botar a mamçae no lugar dele?
- Se ela couber no cachão, por mim ta tudo bem.

Agradecemos ao cooperado Gilberto L. M. Bonisson pela 
participação no nosso Expresso Coopernac, nos enviando 
essas pérolas de piadas...

Por nosso cooperado: Carlos José Antonucci Júnior 
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