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Palavra do Presidente

A Comitiva Coopernac representada pelas funcionárias Graciana, Lecimar, Giliane e Kézia, esteve presen-
te em Barbacena (MG) e Governador Valadares (MG), nos dias 02 e 09 de Junho de 2017, em reunião 
com nossos cooperados prestam serviços à nossa representada Rio Branco Alimentos S/A - Pif Paf. 

Cooperados Admitidos

Sorrir é um

ÓtimoRemédio

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

Balanço 
Patrimonial
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Cantinho 
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O Cooperado Nilton Moreira Júnior que reside 
em Machado – MG, foi convidado para ser home-
nageado pelo quadro Cooperado em Foco nesta 
Edição do Expresso Coopernac.
Aproveitando a oportunidade, no Cantinho do 
Cliente, Sr. Matheus Cavalcante dos San-
tos. Pág 03
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O aprendizado contínuo ajuda 
a vender mais e melhor

Pág 07

Companheiros!

É com muita honra que estou assumindo o cargo 
de Presidente da nossa Coopernac. A nossa cooperativa 
possui um imenso potencial para alavancar as vendas e 
valorizar a nossa categoria, dando-nos todo o suporte 
necessário que precisamos para sermos melhores a cada 
dia em nossa árdua e gloriosa profissão.

Nilton Moreira Júnior

23ª AGO - ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Pág 02

Pág 4

Pág 05 e 06
Eder Braz Franco

Comitiva Coopernac

CIDADE  
HOMENAGEADA

O Expresso Coopernac homenageia nesta edi-
ção a cidade: Alfenas - MG, onde residem nossos 
cooperados, Marcelo Donizzetti da Silva , João 
Bosco Coelho e Lucas Barbosa de Oliveira.

Pág 08

A 23ª Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorreu no dia 17 de Março de 2017 na 
cidade de Visconde do Rio Branco-MG, na sede do Rotary Clube, e contou com a presença 
dos cooperados Coopernac.
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Palavra do Presidente

Companheiros!

É com muita honra que estou 
assumindo o cargo de Presidente da 
nossa Coopernac. A nossa cooperativa 
possui um imenso potencial para ala-
vancar as vendas e valorizar a nossa 
categoria, dando-nos todo o suporte 
necessário que precisamos para ser-
mos melhores a cada dia em nossa ár-
dua e gloriosa profissão.

Lamentavelmente, nosso país en-
contra-se em uma época de dificulda-
des econômicas e políticas, mas tenho 

plena certeza que, juntos, conseguire-
mos ajudar nosso país dar a volta por 
cima. Muitos de nossos companheiros 
não tem noção da importância de nos-
sa profissão, não acreditam em seu 
potencial para fazer de nosso país um 
lugar melhor para se viver.

Somos um povo aguerrido, que 
corremos atrás dos nossos objetivos. 
Somos um povo cheio de esperanças, 
que não deixamos de sonhar, de cor-
rer atrás de nossos sonhos, mesmos 
nas situações mais adversas. Somos 
um povo solidário, que não se conten-
ta em ter uma mesa farta, e ver o pró-
ximo passar necessidade sem tentar 
ajudá-lo.

Meus amigos, nós temos toda a 
essência que precisamos para sermos 
vencedores, obstáculos surgirão, mas 
juntos, com fé em nosso bom Deus, e 
determinados, nós com certeza che-
garemos ao final desta corrida com os 
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Eder Braz Franco
Presidente

objetivos alcançados.
É com esse espírito BRASILEIRO, 

espirito de COOPERADO, que os con-
voco a iniciar esse novo ciclo da nossa 
Cooperativa, buscando sempre dar o 
nosso melhor, para fazer essa entida-
de cada vez maior e mais sólida.

Quero fazer um agradecimento 
especial ao companheiro Magno Silva 
Ferreira e a toda diretoria que desem-
penhou um brilhante papel na gestão 
passada e que nos entrega a Coopera-
tiva em dia com suas responsabilida-
des estabilizadas.

Um grande abraço a todos e fi-
quem sob as bênçãos do nosso bom 
Deus!

“Representação em Debate” e 
“Core Viajante”, no interior

Data Local Horário
25/08 Governador Valadares

Das 17h às 19h
29/09 Varginha
27/10 Divinópolis
24/11 Uberaba

“Representação em Debate”, 
na sece do Core-MG 

Data Local Horário
06/10 (Especial 
em comemora-
ção ao dia Pan 
Americano do 
Representante 

Comercial)

Sede do Core-MG
Das 16:30h 
às 18:30h

“Plantão Jurídico”
Delegacias do Interior

Data Local Horário
25/08 Governador Valadares

Das 12h às 17h
29/09 Varginha
27/10 Divinópolis
24/11 Uberaba

Agenda de Eventos - CORE-MG
O Core-MG promove diversos eventos 
para os Representantes Comerciais e 
está divulgando o calendário com as 
atividades que serão realizadas este 
ano.
Os eventos "Representação em deba-

te" e "Core Viajante" serão realizados 
em divesas cidades de Minas Gerais. 
Na ocasião, os Representantes Co-
merciais também poderão contar com 
atendimento de Plantão Jurídico, além 
disso, o Core-MG promoverá o "Re-

presentação em Debate" na sede da 
Entidade e o evento "Identidade em 
Mãos".
 
Confira os dias e horarios de cada um 
deles abaixo.

Eder Braz Franco
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23ª AGO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A 23ª Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorreu no dia 17 de Março de 2017 na cidade de Visconde do Rio Bran-
co-MG, na sede do Rotary Clube, e contou com a presença dos cooperados Coopernac.

1 - Prestação de contas dos órgãos de adminis-
tração do exercício de 2016, acompanhada do Pa-
recer do Conselho Fiscal, compreendendo: - Relató-
rio 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 2015; 

2 - Eleição dos membros Conselho Fiscal; 
3 - Destinação das sobras apuradas ou rateio das 

perdas decorrentes da insuficiência das contribui-
ções para a cobertura das despesas da sociedade, 
deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os 

fundos obrigatórios; 
4 - Fixação do valor dos honorários para os conse-

lheiros administrativos, designados para as funções 
de Presidente, Diretor-secretário, Diretor-Finan-
ceiro, bem como o da cédula de presença para os 
demais conselheiros e membros do Conselho Fiscal, 
pelo comparecimento às respectivas reuniões

Lecimar Souza, Luzia do Carmos Santos, Lidiane Fagundes, Kézia Moreira e 
Wagner Carmanini de Almeida.

Lecimar Souza, Luiz Carlos Dornelas, Lidiane Fagundes e Kézia Moreira.

Lecimar Souza, Lidiane Fagundes, Wagner Carmanini de Almeida, Kézia 
Moreira e José Antônio Ceribeli.

Lecimar Souza, Lidiane Fagundes, Oneximo Badaró Cordeiro e Kézia 
Moreira.

Lecimar Souza, Lidiane Fagundes, Kézia Moreira, Thadeu Roberto Sette 
Bicalho e João Batista Kloper Barbosa.

Lecimar Souza, Lidiane Fagundes, João Batista Kloper Barbosa, Kézia Morei-
ra e Alex Pereira Medeiros.

Lecimar Souza, Carlos José Antonucci Júnior, Lidiane Fagundes, Kézia Morei-
ra e Thadeu Roberto Sette Bicalho.

Lecimar Souza, Carlos José Antonucci Júnior, Lidiane Fagundes, Kézia Morei-
ra e José Antônio Ceribeli.

Lecimar Souza, Alonso Rodrigues Gonçalves, Lidiane Fagundes, Kézia Morei-
ra e Oneximo Badaró Cordeiro.

Palestrante Mateus Begnami

A Nova diretoria composta por:Gilberto Bonisson (Conselheiro), Eder Braz Franco(Presidente) Braz M. de Oliveira (Diretor secretário),  José 
A. Ceribeli (Diretor Financeiro), Alonso Gonçalves (Conselheiro Fiscal) e a funcionária Lecimar Souza. 

Braz Marques, Oneximo Badaro, Marcos Vincius, Luzia do Carmo, Thadeu 
Roberto, Renato José, Wagner Carmanini, Alex Pereira, Carlos José Anto-
nucci,  Giliane Rodrigues e Lidane Fagundes.

No evento foi oferecido aos cooperados uma palestra motivacional ministrada palestrante Mateus Begname, sorteio de brindes, coffe break além disso, foi 
discutido todos os itens da paula, do edital de convocação
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Cooperado EM FOCO

Nilton Moreira Júnior

O Cooperado Nilton Moreira Júnior que reside em Machado – MG, foi 
convidado para ser homenageado pelo quadro Cooperado em Foco nesta 
Edição do Expresso Coopernac.

Nome: 
Nilton Moreira Júnior.
Onde Nasceu: 
Machado - MG.
Data Nascimento: 
28-05-1977.
Estado Civil: 
Casado.
Nome Esposo(a)/ companheiro(a): 
Franciny da Costa Moreira.
Tem Filhos? Quais os nomes? 
Sim. Ana Clara e Rafael.
 

Pratica ou gosta de algum esporte? 
Sim. Montain Bike (Ciclismo).
Qual cantor ou banda preferida? 
Pink Floyd.
Uma música marcante: 
Wish You Were Here.
Se fosse para uma ilha deserta, qual livro le-
varia? 
A Bíblia.
Uma personalidade que admira: 
Renato Aragão.
Um filme interessante: 
Forest Gump.
O que gosta de fazer nas horas vagas: 
Pedalar.
Um pensamento: 
“Se você julga as pessoas, não tem tempo de 
amá-las. (Madre Tereza de Calcutá)
Uma Cor: 
Azul.
Um perfume: 
Jazz
Um lugar que já esteve e que gostaria de vol-
tar? 
Foz do Iguaçu - PR
O que você gostaria de fazer que ainda não 
fez? 
Conhecer a Europa

Complete esta frase:  MUITAS PESSOAS NÃO SA-
BEM ... 
Que a gratidão é a memória do coração
Um pensamento:
Nenhum homem tem o dever de ser rico ou 
grande ou sábio: mas todos têm o dever de 
serem honrados.
O que o (a) levou a ser representante comercial?
Segui os passos de meu pai que foi um profis-
sional de vendas.
Porque optou por ser cooperado?
Pela facilidade de administrar meus rendi-
mentos.
O que você aprendeu nesse tempo de experi-
ência como representante comercial?
Que você nunca saberá tudo, que todo dia a 
vida lhe ensina algo novo.
Qual a sua opinião sobre a atual situação po-
lítica e econômica do nosso país? 
Prefiro não opinar! 
O que você sugere para que haja uma melhora 
em nosso país?
Quando nossos computadores estão travando, 
estão com vírus e  arquivos corrompidos. Só for-
matando mesmo! É o que temos que fazer com 
o Brasil.

DO CLIENTECantinho
Supermercado Cristal Ltda é uma empresa de 

grande nome no mercado da cidade de Machado, 
estado MG , pois, coloca em primeiro lugar o bom 
atendimento a seus clientes, qualidade nos produ-
tos e honestidade em seus preços. 

O Sr. Matheus Cavalcante dos Santos   está a 
frente dos negócios desde 1994. 

Ele é casado e tem 2  filhos, sempre participante 
da vida da comunidade. Juntamente com seu es-
tabelecimento é o homenageado desta edição do 
EXPRESSO COOPERNAC. 

Qual é o endereço do estabelecimento? 
   Em dois endereços na Rua Irmão Arnaldo Isidoro, 
nº 244 e Travessa Jacarandá, nº 11
Qual ramo de atividade que explora?
   Varejo.
Quanto tempo é estabelecido?
   39 anos.
Tem sócios? Quem são?
  Homero e seus filhos Mateus, Marcelo, Janaína 
e Juliana
O que tem a dizer sobre o nosso cooperado Nilton 
Moreira Júnior , que lhe atende? 
   Um bom relacionamento, onde foi passado de pai 
para filho de ambas as partes onde seu pai Nilton 
Moreira atendia meu pai Homero em meados dos 
anos 80 e hoje Nilton me atende com muito empe-
nho e dedicação.
Os produtos distribuídos pela representada são 
de boa qualidade? 
   São produtos de excelentes qualidades, com bom 
custos x benefícios
  E o atendimento? 

Um bom atendimento.
Qual a maior dificuldade, que o comércio em geral 
atravessa? 
   Os encargos ocultos nos produtos e valores de im-
postos abusivos, falta de segurança.
O que o governo deveria fazer para melhorar a si-
tuação do comerciante no Brasil? 
   Primeiramente lá em cima entre eles teriam que 
se organizarem, posteriormente o reflexo atingiria 
o comércio de modo geral
Uma pessoa que admira? Porque?
   Meu pai Homero Rodrigues Santos pois com mui-
ta determinação e punhos fortes nos conduziu até 
aqui.
Pratica ou gosta de algum esporte? Qual?       
   Futebol
Qual cantor(a) ou banda preferida? 
   Capital Inicial
Uma musica marcante: 
   Passageiros.
Se fosse para uma ilha deserta, qual livro     leva-
ria? 
   A Bíblia.
Um filme interessante: 
   Supremacia Bourne.
O que gosta de fazer nas horas vagas: 
   Cozinhar.
Um pensamento: 
   Não há falta de oportunidades para se ganhar a 
vida com aquilo que você ama, há apenas uma falta 
de determinação para fazer com que isso aconteça.
(Wayne Walter Dyer).
Uma Cor: 
Preto.

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.

O Cooperado Nilton Moreira Júnior, através do 
Expresso Coopernac presta uma homenagem ao 
seu cliente Matheus Cavalcante dos Santos que 
participa do Cantinho do Cliente 

Um perfume: 
   JAZZ.
Um lugar que já esteve e que gostaria de voltar?
   Rio de Janeiro (Maracanã).
Um lugar que gostaria de conhecer: 
   Xangai.
O que você gostaria de fazer que ainda não fez?   
   Curso de Gastronomia.
Complete esta frase:  MUITAS PESSOAS NÃO SA-
BEM... 
   O que acontece no Brasil hoje.
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Comitiva
Coopernac

A Comitiva Coopernac representada 
pelas funcionárias Graciana, Lecimar, 
Giliane e Kézia, esteve presente em 
Barbacena (MG) e Governador Valada-
res (MG), nos dias 02 e 09 de Junho de 
2017, em reunião com nossos coopera-
dos prestam serviços à nossa represen-

tada Rio Branco Alimentos S/A - Pif Paf. 
Nas reuniões foram discutidos assun-

tos relacionados à Instituição, novas co-
berturas do seguro de vida, confecçãodo 
livro caixa, apresentação do sistema de-
tributação Simples Nacional e Lucro Real 
com simulação de custos; apresentação 

da nova lei do INSS que trata sobre as 
mudanças das regras de aposentadoria; 
nova alíquota do INSS.

Aproveitamos a oportunidade para 
sortear brindes aos nossos cooperados 
que estiveram presente.
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02/06 Barbacena - MG

Equipe de cooperados Coopernac

Equipe de cooperados Coopernac.Sandro Marcos Morais, e a funcionárias Graciana Costa e Giliane 
Rodrigues.

Rodrigo José de Paulo, e as funcionárias Graciana Costa e Giliane 
Rodrigues.

Equipe de cooperados Coopernac

Cesar Roberto da Silva, e as funcinárias Graciana Costa e Gilane Rodri-
gues.

Governador Valadares - MG09/06

Wellington Geraldo Perpétuo, Lecimar Souza, Jeremias Levy Benedito, 
Kézia Moreira e Danilo Ananias de Araújo.

Kézia Moreira, Lecimar Souza e Geraldo Rogério Braga.

Geraldo Rogério Braga, Danilo Ananias de Araújo e Marcos Antônio 
Teixeira.

Equipe Vale do Aço, Lecimar Souza e Kézia Moreira. Danilo Ananias de Araújo, Ivan do Amaral Faria, Edivan Vieira Gomes e 
Edirlei Dias de Souza  .

Equipe de cooperados Coopernac da região do Vale do Aço
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Cooperados Admitidos Março

Sinval Lacerda e Atílio Fernandes.

Rudmar Soares de Melo Lopes e Angelina Teixeira. Pedro Henrique Freitas Lopes e Angelina Teixeira.

Eduardo Batista Domingues e Angelina Teixeira.Cláudio Júnio Moraes da Silva e Angelina Teixeira. Augusto César Aragão dos Santos e Angelina Teixeira.

Angelina Teixeira e Paulo Ubiratã Alves.

Angelina Teixeira e Márcia Luz Machado.Angelina Teixeira e Marcus Vinicius Vieira.

Adalci Sousa Almeida e Angelina Teixeira.

Wallace do Prado Antunes e Sinval Lacerda. Vanessa de Castro e Sinval Lacerda.Júlio César Alves Franco e Angelina Teixeira.

Juarez Reis Ferri e Sinval Lacerda.

Cláudio César Gomes e Angelina Teixeira.

Wagner Martinho da Costa e Kézia Moreira. Valdemar Cardoso Loksinger e Kézia Moreira. Sérgio Augusto Bonfim de Macedo e Kézia Moreira.

Ronan Marsus Reis e Kézia Moreira. Magno N. Raach, Kézia Moreira e Thayla Chagas de O. Raach. Kézia Moreira e Jeferson Francisco Cruz. Kézia Moreira e Jander de Azevedo Correia.

Kézia Moreira e Eriko Martins Nacarati. Kézia Moreira e Elson Ferreira Duraes. Kézia Moreira e Edinaldo Santiago Sanches. Kézia Moreira e Bruno de Castro Antonucci.

João Carlos Passos e Kézia Moreira. Guido de Mendonça Miranda e Kézia Moreira. Emmanoel Silva da Costa e Kézia Moreira. Carlos Renato Gonçalves Bonfioli e Kézia Moreira.

Altamiro José de Oliveira e Kézia Moreira.

Alessandro Tadeu Ferreira Maia e Kézia Moreira.
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Abril

Wilmar Sanderson Silva e Sinval Lacerda. Sinval Lacerda e Jair Alves de Almeida. Sinval Lacerda e Edson Yukoo Kufutani. Sinval Lacerda e Anderson Henrique da Silva.

Jonicarle Buzzo e Sinval Lacerda.

Fábio Caetano da Silva e Angelina Teixeira.

Angelina Teixeira e Thiago Dias Faleiro.

Angelina Teixeira e Natanael França Vieira de Araújo.

Rafaela Greiciane Taroco e Giliane Rodrigues. Marlon Douglas Leite Lopes e Giliane Rodrigues. Marcos Antônio Teixeira e Kézia Moreira. Marcone Lopes Lucas e Kézia Moreira.

Kézia Moreira e Marcos Vinicius Souza Mendes. Kézia Moreira e Ademir Alves Silva. John Júnior Moreira e Kézia Moreira. Glauce Almeida Martins e Kézia Moreira.

Giliane Rodrigues e Marcelo Rodrigues Pimenta. Giliane Rodrigues e Elias Barbosa da Silva. Giliane Rodrigues e Daniel Bragatto Cruz.

Giliane Rodrigues e Cleidson José Coelho. Cristophe Cardoso da Cruz e Angelina Teixeira.

Alex Sanders Ferreira da Silva e Kézia Moreira.
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DICAS O aprendizado contínuo ajuda a vender mais e melhor

Uma dúvida de muitos representantes 
comerciais é sobre a necessidade (ou 
não) de fazer algum curso específico para 
exercer a profissão. O Conselho Federal 
de Representação Comercial (Confere) 

não obriga a ter diploma de nível supe-
rior ou certificados em cursos de vendas 
para obter o registro profissional.

Mas, como diz aquele velho ditado, 
“conhecimento é poder”. Por mais que 
não seja necessário, um curso de vendas 
pode ser de grande valia para profissio-
nais em início de carreira, que ainda não 
puderam vivenciar essas técnicas na prá-
tica. Além disso, cursos voltados para o 
seu setor de atuação também ajudam a 
ampliar os conhecimentos sobre o pro-
duto vendido e, consequentemente, a 
vender mais.

Quem desejar ir além, pode procurar 

algum curso universitário voltado para 
gestão de negócios e vendas, como é o 
caso de administração de empresas ou 
marketing. Ou então se especializar na 
área em que atua, como estudar nutrição 
se você revende produtos alimentícios, 
por exemplo.

Conhecimento é diferencial
Uma boa alternativa para quem deseja 

aprender, mas não tem muito tempo (ou 
dinheiro) para fazer cursos é utilizando a 
ampla gama de materiais disponíveis so-
bre vendas na internet. Um exemplo é 
a matéria que você está lendo agora. Tá 
vendo como é fácil aprender algo, mesmo 
quando se tem pouco tempo disponível?

Como manter o foco para atingir os objetivos?

Um dos maiores desafios de todo re-
presentante comercial é conseguir atingir 
os objetivos e conquistar a sua tão mere-
cida comissão. Só que, na prática, muita 
gente tem dificuldades para se organizar 
com a correria do dia-a-dia. Resultado: 
chega a última semana do mês e você 
está naquele desespero para alcançar os 
resultados necessários.

Conheça agora dicas práticas para 
atingir seus objetivos sem passar por 
tanto sufoco:

Saiba quais são os seus objetivos
O primeiro passo é definir, de maneira 

clara e realista, quais são os seus objeti-
vos a serem alcançados.

Em seguida, anote seus objetivos em 
um papel e coloque-o em um lugar visí-
vel, como num post-it colado na tela do 
computador ou na sua agenda. O impor-
tante é você poder olhar para seus obje-

tivos todos os dias, justamente para não 
esquecê-las, mesmo com toda a correria.

Hora de colocar seu plano em prática
Agora pense como você pode colo-

car esses objetivos em prática. Será que 
eu preciso aumentar minha carteira de 
clientes para vender mais? Ou será que 
devo impulsionar o relacionamento com 
os clientes atuais? Analise qual situação 
seria a mais adequada para a sua realida-
de e comece a trabalhar nisso o quanto 
antes!

Por exemplo, se você precisa prospec-
tar mais, reserve um tempo do seu dia 
para entrar em contato com clientes em 
potencial, faça disso sua rotina.

Tenha métricas: saiba quais clientes 
mais compram de você, quais são os 
produtos mais requisitados, sua taxa de 
conversão em vendas, a média de clien-
tes que você prospecta por mês, dentre 

outros dados relevantes. Acompanhe seu 
desempenho frequentemente.

Organização é essencial
Sua mesa parece uma bagunça, com 

milhares de catálogos de produtos? Seu 
tablet está lotado de arquivos diversos 
baixados da internet?

Se você se identificou com essa situa-
ção, é provável que perca um tempo pre-
cioso do seu dia procurando documentos 
e outros dados no meio do amontoado 
de papel e de arquivos no computador.

Organizar sua agenda também é essen-
cial: tenha definido quais as prioridades 
do dia, as visitas que você agenda, tele-
fonemas para fazer… Você vai ver como o 
seu dia pode render mais se você souber 
se organizar.

Motivação para conseguir chegar lá
De nada adianta ter objetivos bem defi-

nidos se você não sente a menor vontade 
de cumpri-los. Por isso, vale a pena se-
guir este mantra todos os dias: ao acor-
dar, mentalize pelo menos cinco coisas 
que você adora dentro da sua prestação 
de serviços, seja o desafio de fechar uma 
venda ou o relacionamento bacana com 
os clientes. Tendo isso em mente, você 
fica mais satisfeito com o seu desempe-
nho e mais disposto a cumprir suas de-
mandas.
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Alfenas é uma famosa Cidade 
Universitária de Minas Gerais, com 
grande importância regional na área 
da educação, devido às duas univer-
sidades que possui e ótimas escolas 
e cursos preparatórios para o vesti-
bular.

Com os universitários e estudan-
tes como maioria na cidade, Alfenas 
possui uma infraestrutura que ofe-

rece muitas opções de moradia e la-
zer, além de uma noite bem agitada, 
com diversas opções para os jovens.

Seu comércio também é bastante 
diversificado, para atender não só a 
todas as necessidades dos estudan-
tes, mas também à população que 
reside ali e ao redor da região.

Com dedicação para recepcionar 

a todos com qualidade, a cidade é 
ótima para aqueles que buscam um 
local de lazer e descanso, mas com 
opções de turismo e bares para des-
contrair à noite.

Quer saber um pouco mais sobre 
esse pedacinho de Minas Gerais? Co-
nheça os principais pontos turísticos 
Alfenas:

Alfenas - MG CIDADE HOMENAGEADA
O Expresso Coopernac homenageia nesta edição a cidade: Alfenas - MG, onde residem nossos cooperados, Marcelo Doniz-

zetti da Silva , João Bosco Coelho e Lucas Barbosa de Oliveira.

Igreja Matriz

Parque e Zoológico Municipal

Praça Getúlio Vargas / Fonte Luminosa

Como toda cidade do interior, um 
dos destaques em Alfenas é a Igreja 
Matriz de São José e Dores, inaugu-
rada em 1883. Sua arquitetura é com-
posta de paredes e piso de pedra, lus-
tres importados e vários candelabros 
para colocação de velas. As torres, 
que hoje completam a obra, foram 
inseridas apenas 125 anos depois da 
construção, em uma das restaurações 
pelas quais a igreja passou.

Suas pinturas são obra de pintores 
cariocas, enquanto o altar-mor foi fei-
to por um grande artesão da época.

Classificada como ponto central de Alfenas, a 
Praça Getúlio Vargas é um local de descanso, com 
árvores podadas em formato retangular, bancos 
para relaxar e globos de iluminação.

Completando o visual da praça, em seu centro 
está uma bela fonte luminosa e um teatro em for-
mato de arena. Nesse teatro, ocorrem sempre di-
versas apresentações, como show e comemorações 
de cunho civil e religioso.

Além disso, a praça conta com um busto em ho-
menagem ao cônego José Carlos Martins e, ao seu 
redor, há diversos estabelecimentos comerciais, 
bancos e hotéis, estrutura completa para atender à 
demanda de seus habitantes e visitantes.

Se estiver viajando com as crianças, ou gostar de passeios ao ar livre, não deixe de 
visitar o Parque e Zoológico Municipal de Alfenas, fundado em 1979. Em seis al-
queires de área há três parquinhos, um teatro de arena para até mil pessoas, piscinas 
alimentadas por fontes naturais e quadras de vôlei, basquete e peteca, para diversão 
dos visitantes. Além disso, a estrutura oferece banheiros, duchas e um restaurante, 
para atender a qualquer necessidade.

O parque todo é cortado por trilhas e avenidas pavimentadas, em um caminho que 
guia os visitantes até as churrasqueiras, perfeitas para reunir os amigos em uma tarde 
ensolarada. Além disso, há também um açude com 240 metros de extensão e até 70 
metros de profundidade, onde é possível passear de pedalinho ou canoa.

Enquanto isso, no zoológico há diversas espécies da fauna nacional, com aves, ma-
cacos, tartarugas, jacarés, jaguatiricas e animais mais domesticados, como lebres e 
ovelhas.

Lago de Furnas
lago de Furnas, um dos maiores da 

América Latina. Suas margens somadas 
ultrapassam 3 mil km, o equivalente a 
quase metade do litoral brasileiro. Alfenas 
vem sendo descoberta como portal de en-
trada para o grande “Mar Doce” de Minas 
Gerais, que permeia terras de 34 municí-
pios. Suas características permitem a na-
vegação de diversos tipos de embarcações, 
inclusive veleiros. A prefeitura Municipal 
construiu neste ano, a primeira rampa 
náutica pública do município, a menos de 
3 km do centro da cidade, onde o turista 
poderá ter acesso ao lago de Furnas e ob-
ter informações sobre distâncias e pontos 
turísticos do lago.
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Um casal de carro na estrada. A mulher 
de repente se vira e diz:
- Quero o divórcio. Estou tendo um caso 
com seu melhor amigo, ele é muito me-
lhor na cama, e resolvi largar você e ficar 
definitivamente com ele.
O cara não diz nada, mas começa a ace-
lerar até os 80 Km/h. A mulher continua:
- E quero ficar com a casa, com a guarda 
das crianças e os cartões de crédito.
O cara calado e acelera até 90km/h. Ela 
prossegue:
- E quero também o barco, a casa de cam-
po e as jóias.
Ele chega a 100km/h ainda sem dizer 
nada. Ela vai em frente e diz:
- O título do clube, o dinheiro dos investi-
mentos e o carro também.
110km/h, 120km/h... Como ele ainda não 
fala nada, ela pergunta:
- E você? Não vai dizer nada?
Ele finalmente responde, enquanto o car-
ro vai chegando perto dos 130km/h:
- Não, não quero nada. Tenho tudo que 
preciso... E o que eu tenho você NÃO tem 
e nunca terá.
Ela dá uma risadinha, olha pra ele e per-
gunta:
- É mesmo? E o que é que você tem?
Ele dá um sorriso, acelera mais ainda e 
diz:
- Airbag.

A LOIRA E O TIGRE !

A loira liga para o celular do namorado:
- Mor, oi, sou eu... Tô com um problema 
enorme.
- O que houve querida? 
- Eu comprei um quebra-cabeça, mas é 
muito difícil.. As peças não encaixam...
- Meu amorzinho, eu já te ensinei a mon-
tar vários tipos de Quebra-cabeças, né?
Primeiro você tem que achar os canti-
nhos... Esqueceu? ?
- Eu sei, lembrei que você disse isso, mas 
é que eu não consigo encontrar os can-
tos...
- Ok... Qual é a figura? Deve estar dese-
nhada na caixa... Pergunta o namorado.
- É um tigre... Responde, apreensiva.
- Tigre? Não me lembro desse quebra-ca-
beças. .. Se acalma. To indo praí. 
Chegando lá, ela o leva até a cozinha e 
mostra o quebra-cabeça sobre a mesa. O 
namorado dá uma olhada, balança a ca-
beça, chora, dá um soco na parede. Conta 
até 10, três vezes e, após longo e pensati-
vo silêncio, não agüenta e explode:

- Bota os Sucrilhos de volta na caixa!!!

caipira na loja de ferragens
O caipira entra na loja de ferragens e pede uma to-
mada.
- Você quer uma tomada macho ou fêmea? – pergun-
ta o balconista.
- Sei não, seu moço! Eu queria uma tomada pra acen-
der a luz e não pra fazer criação!

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

O Caipira e o Touro da Vizinha
O caipira leva a sua vaca para cruzar com o touro da 
vizinha. Depois de ajudá-los no que podiam, os dois 
ficam ali, encostados na cerca, olhando os animais 
transarem. O caipira muito do malandro, olha com 
malícia para a vizinha e comenta:
- Cumadre, eu tô doidinho pra fazer aquilo que o seu 
touro tá fazendo na minha vaca!
E ela, muito esperta diz:
- Entonces vai lá, cumpadre! A vaca não é sua?

ENTRETENIMENTO
Risoto de CamarãoReceitas

4 colheres (sopa) de manteiga sem sal
1 cebola média picada
2 xícaras (chá) de camarões médios já 

limpos (400 g) 1 colher (chá) de salsa pi-
cada meia colher (sopa) de sal

2 xícaras (chá) de arroz arbóreo cru
1 sachê de HONDASHI®
1 xícara (chá) de vinho branco seco (200 

ml) 
5 xícaras (chá) de água fervente (1 L)
meia lata de creme de leite

Ingredientes

Modo de Preparo
    Em uma panela média, coloque 2 

colheres (sopa) de manteiga e leve ao 
fogo alto para derreter. Junte metade da 
cebola e refogue por 2 minutos, ou até 
ficar transparente. Adicione o camarão 
e refogue por 2 minutos, ou até mudar 
completamente de cor.Acrescente a sal-
sa e o sal, mexa e retire do fogo. Reserve.

    
Em uma panela grande, coloque o res-

tante da manteiga e leve ao fogo alto 
para derreter. Junte a outra metade da 
cebola e refogue até ficar transparente.
Adicione o arroz e refogue rapidamente 
até envolvê-lo por completo. Acrescente 
o HONDASHI® e o vinho, e cozinhe por 1 
minuto, para que o álcool evapore.

    
Junte a água, aos poucos, mexendo 

sempre, e cozinhe em fogo médio, por 
20 minutos, até o líquido formado secar 
eo arroz ficar “al dente”.

    Adicione o refogado de camarão e o 
creme de leite, misture bem e sirva em 
seguida.

Gelato de Pêsego

 1 envelope de gelatina em pó sem sabor 
(12g)

1 lata de pêssego em calda
1 lata de Leite Moça
1 lata de Creme de Leite 

Ingredientes

 1 envelope de gelatina em pó sem sa-
boComece o preparo de sua sobremesa de 
pêssego: Junte à gelatina 5 colheres (sopa) 
de água fria e leve ao fogo, em banho-maria, 
para dissolver. Escorra os pêssegos e bata no 
liquidificador com o leite moça, o creme de 
leite, a gelatina dissolvida e meia xícara (chá) 
de água. Despeje o creme de pêssegos em ta-
ças e leve à geladeira por cerca de 4 horas. 
Sirva a seguir.

Se desejar, separe duas metades de pêsse-
go em calda, para decorar o gelado no mo-
mento de servir. Assim, suas sobremesas com 
pêssego ficam mais bonitas.

Ingredientes

Piadas
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Razão Social: COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTONOMOS
LTDA

CNPJ: 02.218.486/0001-64

Balancete: Maio/2017 Folha: 1

Reduzido Normal Nome Saldo
Anterior

Débito Crédito Saldo Atual

1 1 ATIVO 2.126.863,24 8.662.664,39 8.882.231,70 1.907.295,93
2 1.1   ATIVO CIRCULANTE 2.051.084,73 8.662.664,39 8.882.231,70 1.831.517,42
3 1.1.1    DISPONIBILIDADES 1.748.198,79 4.833.440,86 5.033.561,28 1.548.078,37
4 1.1.1.01      CAIXA 366,83 366,83
5 1.1.1.01.00001           Caixa 366,83 366,83
15 1.1.1.02      FUNDO FIXO 1.587,17 937,00 637,89 1.886,28
16 1.1.1.02.00001           Fundo Fixo 1.212,95 18,87 1.194,08

8768 1.1.1.02.00004           Fundo Fixo Fillial 374,22 937,00 619,02 692,20
19 1.1.1.05      BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.746.611,62 4.832.137,03 5.032.556,56 1.546.192,09
20 1.1.1.05.00001           Banco do Brasil 400,00 391.457,21 391.457,21 400,00
21 1.1.1.05.00002           Caixa Economica Federal 5.276,49 897.066,09 897.291,56 5.051,02
22 1.1.1.05.00003           Banco do Bradesco S/A 1.312.356,05 3.402.756,87 3.603.993,79 1.111.119,13
23 1.1.1.05.00004           Banco Itau S.A. 25,58 139.579,04 139.583,04 21,58
24 1.1.1.05.00005           Caixa Econ. Federal / Conta Poupança 258.191,83 831,05 130,54 258.892,34
25 1.1.1.05.00006           Banco Bradesco S.A./Conta Poupança 142.074,35 294,65 66,29 142.302,71
26 1.1.1.05.00007           Banco do Brasil S.A. / Conta Poupança 28.287,32 152,12 34,13 28.405,31
48 1.1.2    DIREITOS DE CURTO PRAZO 302.885,94 3.829.223,53 3.848.670,42 283.439,05
49 1.1.2.00      INGRESSOS DE ATOS COOPERADOS 301.391,32 3.770.838,71 3.789.929,10 282.300,93
50 1.1.2.00.00001           Ingressos Operacionais a Receber 301.391,32 3.770.838,71 3.789.929,10 282.300,93
51 1.1.2.01      CLIENTES 986,88 750,00 236,88

1354 1.1.2.03      CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS 1.000,00 500,00 500,00
1355 1.1.2.03.00001           Adiantamento a Funcionários 1.000,00 500,00 500,00
1361 1.1.2.05      IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 57.384,82 57.384,82
1366 1.1.2.05.00005           I.R./Fonte a Recuperar/Compensar 57.384,82 57.384,82
1403 1.1.2.11      DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 507,74 106,50 401,24
1404 1.1.2.11.00001           Despesas Antecipadas 507,74 106,50 401,24
1433 1.2   ATIVO NÃO CIRCULANTE 75.778,51 75.778,51
1434 1.2.1    ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 6.621,90 6.621,90
1442 1.2.1.02      INVESTIMENTOS 1.000,00 1.000,00
1443 1.2.1.02.00001           Titulos de Capitalizacao 1.000,00 1.000,00
1456 1.2.1.03      DEPOSITOS JUDICIAIS 5.621,90 5.621,90
1457 1.2.1.03.00001           Depósitos Judiciais 5.621,90 5.621,90
1462 1.2.2    IMOBILIZADO 69.156,61 69.156,61
1471 1.2.2.03      VEICULOS 44.668,00 44.668,00
1472 1.2.2.03.00001           Veículos 44.668,00 44.668,00
1474 1.2.2.04      MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 146.188,14 146.188,14
1475 1.2.2.04.00001           Máquinas e Equipamentos 60.644,94 60.644,94
1476 1.2.2.04.00002           Equipamentos de Informatica 82.853,20 82.853,20
7521 1.2.2.04.00004           Máquinas e Equipamentos-filial 02 2.690,00 2.690,00
1478 1.2.2.05      MOVEIS E UTENSILIOS 35.746,42 35.746,42
1479 1.2.2.05.00001           Móveis e Utensilios 35.746,42 35.746,42
1481 1.2.2.06      SOFTWARES DE COMPUT. - LICENÇA DE USO 1.630,75 1.630,75
1482 1.2.2.06.00001           Softwares de Comput.- Licença de Uso 1.630,75 1.630,75
1487 1.2.2.10      ( - )DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (159.076,70) (159.076,70)
1488 1.2.2.10.00001           (-)Depreciação de Móveis e Utensilios (26.822,20) (26.822,20)
1489 1.2.2.10.00002           (-)Depreciação de Maquinas e Equipamentos (33.641,96) (33.641,96)
1490 1.2.2.10.00003           (-)Depreciação de Equipamentos Informatica (82.853,20) (82.853,20)
1491 1.2.2.10.00004           (-)Depreciação Acumulada de Veículos (13.605,14) (13.605,14)
1492 1.2.2.10.00005           (-)Amortização de Softwares de Computadores (1.630,75) (1.630,75)
10823 1.2.2.10.00007           (-)Depreciação Maq. e Equipamentos - Filial (523,45) (523,45)

1502 2 PASSIVO (2.112.565,11) 4.932.008,15 4.700.794,74 (1.881.351,70)
1503 2.1   PASSIVO CIRCULANTE (1.492.466,97) 4.910.988,67 4.697.794,74 (1.279.273,04)
1504 2.1.3    OBRIGAÇOES DE CURTO PRAZO (1.492.466,97) 4.910.988,67 4.697.794,74 (1.279.273,04)
2762 2.1.3.04      OBRIGAÇÕES SOCIAIS (437.034,73) 524.375,94 442.685,52 (355.344,31)
2763 2.1.3.04.00001           INSS a Pagar (18.278,16) 17.889,90 16.788,34 (17.176,60)
2764 2.1.3.04.00002           IRRF-PF - Autonomos a pagar (376.385,54) 457.882,06 369.804,78 (288.308,26)
2765 2.1.3.04.00003           FGTS a pagar (4.160,02) 4.160,02 3.931,93 (3.931,93)
2768 2.1.3.04.00006           Salarios a pagar (30.118,29) 37.608,58 45.409,11 (37.918,82)
2777 2.1.3.04.00015           INSS - Autonomos a pagar (2.926,82) 2.926,82 2.978,45 (2.978,45)
2779 2.1.3.04.00017           IRRF - Funcionarios a pagar (4.633,49) 3.376,15 3.293,84 (4.551,18)
2787 2.1.3.04.00025           PIS Folha de Pagamento a Pagar (532,41) 532,41 479,07 (479,07)
2848 2.1.3.05      HONORÁRIOS DE DIRETORES A PAGAR (4.979,93) 5.248,00 5.248,00 (4.979,93)
2849 2.1.3.05.00001           Honorários de Diretores a Pagar (4.979,93) 5.248,00 5.248,00 (4.979,93)
2850 2.1.3.06      OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (9.979,44) 9.967,08 8.833,26 (8.845,62)
2853 2.1.3.06.00003           PIS a Recolher (1.771,39) 1.771,39 1.569,47 (1.569,47)
2854 2.1.3.06.00004           COFINS a Recolher (8.175,75) 8.175,75 7.243,85 (7.243,85)
2857 2.1.3.06.00007           ISSQN a recolher (19,94) 19,94 19,94 (19,94)
7648 2.1.3.06.00030           Retenção PIS/COFINS/CSLL 4,65% (12,36) (12,36)
2902 2.1.3.08      ALUGUEIS A PAGAR (3.218,00) 3.218,00 3.218,00 (3.218,00)
2903 2.1.3.08.00001           Aluguel de Imóvel a pagar (1.874,00) 1.874,00 1.874,00 (1.874,00)
2904 2.1.3.08.00002           Aluguel de Softwares a pagar (1.344,00) 1.344,00 1.344,00 (1.344,00)
2906 2.1.3.09      HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR (22.882,00) 22.882,00 22.882,00 (22.882,00)

Data C Informática - www.datac.com.br
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   Tel:(32)9145-0042
 

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

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

- Giliane Rodrigues
   Setor: Financeiro
   E-mail:giliane@coopernac.com.br
   Tel:(32)9115-9531
 

- Gabriel Evangelista
   Setor: Office Boy
   Tel:(32)9136-7360
 

- Alenir Vicente
   Setor: Auxiliar de Serviços Gerais
 

- Angelina Teixeira (Anápolis - GO)
   Setor: Cadastro
   E-mail:angelina@coopernac.com.br
   Tel:(62)3702-3605
   Cel:(62)8300-0224
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