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Palavra do Presidente
Meus companheiros!

O texto do Luiz Fernando Veríssimo, nos inspira.
O mais importante na vida é ser feliz, buscar o sus-

tento a prosperidade, mas, fazendo o que gosta, moti-
vando-se a cada momento. 

“O SENTIDO DA VIDA...
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Palavra do Presidente

Meus companheiros!
O texto do Luiz Fernando Veríssimo, nos ins-

pira.
O mais importante na vida é ser feliz, buscar o 

sustento a prosperidade, mas, fazendo o que gosta, 
motivando-se a cada momento. 

“O SENTIDO DA VIDA
Ponha a mão no peito e sinta as batidas do seu 

coração. 
Esse é o relógio da sua vida tiquetaqueando a 

contagem regressiva do tempo que lhe resta. Um dia 
ele parará. Isso é cem por cento garantido e não há  
nada que você possa fazer a respeito. Portanto, não 
dá para perder um  único precioso segundo. 

Vá atrás do seu sonho com energia e paixão, 
ou, então, recue e veja-o escorrer pelo ralo. Se você 
passar o tempo todo em cima do muro, acabará não 
indo a lugar algum no pouco tempo que lhe resta 
(sem falar, claro, no  perigo das farpas em lugares 
inconvenientes). Como dizem: “não se salta  uma 
fenda em dois pulinhos”. 

É preciso coragem e dedicação para viver o 
seus sonhos. (Claro, também é preciso lembrar onde 

acaba a coragem e começa a estupidez). A verda-
de é  que todos nascemos com potencial para a 

grandeza, abençoados com  oportunidades para 
alcançar novas e estonteantes alturas. Mas, 

tristemente, muitos de nós são preguiçosos 
demais, preocupados demais com  o que os 
outros possam pensar, com medo demais 
de mudanças, para abrir suas asas e usar 
todos os seus talentos. 

É importantíssimo fazer o que deixa 
feliz - e da melhor maneira possível. Não im-
porta que seja fazer bolas de neve, prender 

a respiração debaixo d’água, cantar, ou con-
seguir efeitos dramáticos com um secador de 

cabelos. Só o que interessa é que você se sinta 
bem com o que está fazendo. 

Tenha sempre em mente que, faça o que você 
fizer, os enganos são parte da vida e não perca tem-
po se castigando por erros do passado. Não fique 
ruminando se está ou não fazendo a coisa certa. 
Você sempre saberá a  resposta no seu coração. 
Em vez de desanimar-se, lembre-se sempre de que 
rejeição e resistência são inevitáveis quando se faz 
algo muito importante ou especial.  

Quando você se propõe a realizar seus so-
nhos, muitos tentarão detê-lo (incluindo os que 
mais amam você). O que não falta neste mundo são  
pessimistas lamentáveis, que desistem dos seus so-
nhos, para lhe dizer: “não perca seu tempo, você 
nunca conseguirá.” 

Você pode muito bem se ver cercado por 
pessoas que, secretamente, querem ver você fa-
zer menos, ou fracassar por completo, para não se 
sentir diminuídas. “Esqueça isso”, dirão. “Não vale 
a pena.” Por isso, é  importante compreender que 
seguir o seu próprio caminho pode ser  incrivelmen-
te recompensador, mas não é fácil não. Como todo 
mundo, você terá alguns dias melhores que outros. 
De vez em quando, tudo parecerá uma grande zona 
de perigo. 

As pessoas olharão para você com estranheza 
quando  souberem o que você está tentando atin-
gir e você começará a ouvir seus detratores e a ter 

Cursos oferecido pela OCEMG em Agosto 2015
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Região Metropolitana
 Data                  Curso                                                                                                                                                       Local  
05 e 06/08 Auditoria Trabalhista para Recursos Humanos                                                                   Belo Horizonte 
12/08                  Palestra de Orientações Básicas sobre Cooperativismo                                                   Belo Horizonte 
13 e 14/08 Orientações para Atuação do Conselho Fiscal                                                                   Belo Horizonte
18 e 19/08 Lidercoop - Inovação em Mod. de Neg. e Finanças e Gestão de Risco Financeiro Belo Horizonte 
20 e 21/08 Formacoop - mód. VI - Marketing - a visão de mercado                                                   Belo Horizonte 
24 e 25/08 Cobrança e Renegociação                                                                                                     Belo Horizonte 
26/08                 Palestra de Orientações Básicas sobre Cooperativismo                                                   Belo Horizonte 

Região Leste
Data           Curso                                                                                                                                                      Local 
03 e 04/08 eSocial - Passo a Passo (Versão 2.0)                                                                                    Governador Valadares 
05 e 06/08 Formacred - mód. III - Organizacional - Fase I                                                                    Governador Valadares 

Região Triangulo/ Alto Paranaíba
Data           Curso                                                                                                                                                      Local 
13 e 14/08 Formacoop - mód. VI - Marketing - a visão de mercado                                                  Araguari 

Região Zona da Mata
Data Curso                                                                                                                                                                      Local 
11 e 12/08 Formacoop - mód. VII - O Desafio da Liderança                                                                  Manhuaçu 

Região Oeste
Data Curso                                                                                                                                                                      Local 
20 e 21/08 Formacoop - mód. VII - O Desafio da Liderança                                                                  Piumh-í 

Região Norte
Data Curso                                                                                                                                                                     Local 
14 e 15/08 Formacoop - mód. VI - Marketing - a visão de mercado                                                 Montes Claros 

dúvidas. “Porque não continuei vendendo bananas, 
meu Deus?” 

Mas, aconteça o que acontecer, não desista! 
Lembre-se de que todos têm dificuldades.. É 

incrivelmente cansativo passar dias fazendo coisas 
que não nos agradam ou sequer nos interessam. 
Mas, se você perseguir o seu sonho, pelo menos se 
cansará fazendo o  que mais gosta. 

Você pode achar que nada disto significa mui-
to no grande esquema global  das coisas. 

Mas, acredite: significa. Quando você tirar 
tudo que puder da sua vida, saboreando cada gota, 
isto mudará tudo à sua volta, de ordinário para ex-
traordinário. Quando estiver fazendo o que ama, 
você se levantará de manhã cheio de animação para 
enfrentar o começo de cada dia e estará tomado de 
uma alegria sincera, altamente contagiante. 

Do mesmo modo que, ao dar uma boa risada, 
faz outro começar a rir, e  outro, até que estão todos 
rindo tanto que começam a lacrimejar, ter dor de 
estômago e dificuldades em respirar. Mas, melhor 
do que tudo, fazendo coisas que enroscam os seus 
bigodes de fazer (presumindo-se, claro que você te-
nha bigodes), você inspira outros a irem atrás dos 
seus sonhos, e é assim, meu amigo, que se transfor-
ma o mundo! 

Sabe de uma coisa? Mesmo que você cometa 
enganos e esteja errado sobre quase tudo, ainda as-
sim sua vida será uma aventura fantástica e diverti-
da; você dormirá cada noite sabendo que fez o que 
podia e isso fez diferença e acordará a cada dia ante-
cipando o futuro tão belo e excitante quanto puder 
imaginar. 

E sabe de outra coisa? Se você ouvir seu cora-
ção e usar a cabeça, nunca estará errado. “

Luiz Fernando Veríssimo
Qual é o sentido de nossas vidas?
A resposta, companheiros, está dentro de nos. 
Ou nos encontramos, profissionalmente, ou 

nos entregamos à derrota!
Nesta hora, buscar a Deus e amá-lo acima de 

tudo é o caminho. 
Um grande abraços a todos.  
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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.
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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.



Expresso Coopernac Pág:

Comitiva
Coopernac

A Comitiva Coopernac representa-
da pelas funcionárias Graciana, Kézia e 
o presidente Magno, esteve presente 
nas cidades de Varginha (MG),  Juiz de 
Fora (MG) e Rio Pomba MG), nos meses 
de Abril, Maio e Junho em reunião com 
nossos cooperados que prestam servi-

ços à nossas representadas Rio Branco 
Alimentos S/A - Pif Paf,  Jotaha Distri-
buidora e R. de Alimentos Aurora Ltda e 
Master Alimentos Ltda. 

Nas reuniões foram discutidos assun-
tos relacionados à Instituição, como apre-
sentação da proposta do Plano de Saúde 

Unimed, novas coberturas do seguro de 
vida, confecção do livro caixa, acesso ao 
site da Coopernac e o novo Plano odonto-
lógico com a Dental Uni.

Nas oportunidades foram realiza-
dos sorteios de brindes.

Confira abaixo as fotos dos eventos!
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www.facebook.com/coopernac

Ricardo Ribeiro de Souza, Graciana Costa e Janaína de 
Fátima Aureliano Campos.

Ramon Rezende Cobra e Graciana Costa. Palestrante Padre Eduardo.

Márcio Martins Ferreira, Sedres Valério Vaz e Luiz 
Martins.

Luis Gustavo Brizida Humberto, Graciana Costa, Luciano 
de Souza Pimenta e Ramon Rezende Cobra.

Janaína de Fátima Aureliano Campos e Graciana Costa. Graciana Costa e Sedres Valério Vaz.

Graciana Costa e Goerdes Lopes da Silva. Goerdes Lopes da Silva, Graciana Costa e Juliano de 
Souza Pimenta.

Equipe de cooperados do Sul de Minas II. Equipe de cooperados do Sul de Minas II.

Eliane Moreira de Souza Pimenta, Rubens Rezende 
Maciel, Graciana Costa e Rodrigo Humberto.

Rossini Vieira, Kézia Moreira e José Henrique. Kézia Moreira e Rossini Vieira Benedito Kézia Moreira e José Henrique Nogueira Franco.Equipe dos Cooperados de Juiz de Fora e região.

Equipe Coopernac na cidade de Varginha - MG Representada: Rio Branco Alimentos S/A - Pif Paf 09/04/2015

Equipe Coopernac na cidade Juiz de Fora - MG Representada: Jotaha Dist. R. de Alimentos Aurora Ltda 11/04/2015



Expresso Coopernac Pág: 04

Vinicius Santos Rodrigues e Kézia Moreira. Rafael Marcos Xavier e Kézia Moreira. Paulo José Alves da Cruz e Kézia Moreira.

Marivone Fernandes da Silva e Kézia Moreira. Marcos Bezerra da Silva e Kézia Moreira. Lucas Roberto Fonseca de Almeida e Kézia Moreira. Kézia Moreira e Roberto Rodrigues Araújo.

Kézia Moreira e Fabiana Nunes Alves. Kézia Moreira e André Cerqueira de Moraes. José Antônio Xavier da Costa e Kézia Moreira. André Luís Tito de Almeida e Kézia Moreira.

Alexandro Vieira Lopes Couto e Kézia Moreira.

Kézia Moreira e Orlando Silva Santos.Angelina Teixeira e Walter Martins de Almeida.Angelina Teixeira e Célio Marques 
Pereira.

Wender Alves Miranda e Giliane Rodrigues. Wanderson Viana de Oliveira e Kézia Moreira. Rômulo de Souza Rodrigues e Kézia Moreira.Pablo Júnior Soares Coelho e Kézia Moreira.

Cooperados Admitidos Abril

Cooperados Admitidos Maio

Equipe Coopernac na cidade de Rio Pomba - MG Representada: Master Alimentos Ltda 29/05/2015

Ney Negromonte e Magno Silva Ferreira Magno Silva Ferreira e José Adauto Miranda Equipe de Cooperados Coopernac 

Equipe de Cooperados Coopernac 

Equipe de Cooperados Coopernac 
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Tiago Leandro de Assis e Angelina Teixeira. William Lucas Heleno e Sinval Lacerda.

Sinval Lacerda e Fernando Primo Azevedo.Luis Fernando Noronha de Souza e Giliane Rodrigues.Giliane Rodrigues e Crisitiano de Jesus de Souza.

Crisitiano Ferreira Moreira e Giliane Rodrigues.

Arasson Alcio da Fonseca e Giliane Rodrigues.

Márcio de Souza e Kézia Moreira. Magno de Carvalho Garcia e Kézia Moreira. Luiz Sérgio Almeida Fialho e Kézia Moreira.

Helenilton Pereira Santos e Giliane Rodrigues. Giliane Rodrigues e Marinea de Almeida Moura. Giliane Rodrigues e Adriano Machado Simões. Elizabete Gonçalves Chuvas e Kézia Moreira.

Carlos Augusto da  Silva Cabral e Kézia Moreira.

Cooperados Admitidos Junho

Sinval Lacerda e Marcelo Siqueira da Costa.

Angelina Teixeira e Renato Gontijo Oliveira.

Sueli Soares de Pinho Oliveira e Kézia Moreira. Orimar Domingues Pereira e Kézia Moreira. Maica Alexandra Soares Brasil e Kézia Moreira.

Kézia Moreira e Welerson Acipreste. Kézia e Ivosmar Vitorino de Oliveira. Joaquim Cândido Ferreira Neto e Kézia Moreira. Giovanni D’Auria e Kézia Moreira.

Fillipy Moyses Porto e Kézia Moreira. Edilane Cristina Duque e Kézia Moreira. Daniel de Oliveira da Silva e Kézia Moreira. Charles Novaes Santos e Kézia Moreira.

André Lontra Moreira e Kézia Moreira. Amilton Cerqueira da Silva e Kézia Moreira. Alcir Carneiro da Silva e Kézia Moreira. Adriana Sarmento Moreira e Kézia Moreira.

Adalberto Pereira da Silva Souza e Kézia Moreira.
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Circulares
A Cooperativa, através de cartas circulares informa, ordenadamente todos os benefícios que vêm sendo adquiridos e outros assuntos de 

interesse dos cooperados (as). Portanto seguem na integra as circulares de números 001, 002, 003, para a apreciação de todos.
Magno Silva 

Presidente

CIRCULAR Nº 001/2015

ASSUNTO: Mudança de alíquota de INSS/CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL -  ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO 05/2015

COOPERNAC  - COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA, por este ato vem à presença dos Srs. 
Cooperados (as), com a finalidade de expor e informar o que segue: 

Em razão da edição e publicação no DOU do ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO n.º 05/2015 em 25/05/2015, ficou determinado que a 
alíquota da CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL, calculada, anteriormente, na razão de 11% sobre as comissões recebidas pelos cooperados passa, 
a partir da competência JUNHO-2015, a ser apurada com o percentual incidente de 20% (vinte por cento). 

Portanto, em vista ao exposto, a COOPERATIVA descontará sobre as comissões creditadas aos cooperados, a partir de JUNHO de 2015, 
20% (vinte por cento) de INSS a título de contribuição individual da atividade autônoma de representação comercial em conformidade com 
o referido. 

Entretanto é bom que se diga que os tetos máximos e mínimos de aposentadoria permaneceram os mesmos, ou seja: Teto máximo: R$ 
4.663,75 (20%  valor da contribuição = R$ 932,75), Teto mínimo R$ 788,00 (20% valor da contribuição = R$ 157,60).

Que fique entendido, também, que a contribuição individual é base de cálculo para aposentadorias e demais benefícios concedidos pela 
previdência social (INSS), portanto, o não pagamento deste acréscimo citado, ficará, o cooperado em débito e consequentemente, não con-
seguirá requerer qualquer daqueles benefícios.   

Sem mais,  atenciosamente,
Visconde do Rio Branco, 18 de junho de 2015

COOPERNAC - COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA
Magno Silva Ferreira

Presidente

CIRCULAR Nº 002/2015

 ASSUNTO:  CONTRATAÇÃO DO PLANO ODONTOLÓGICO 
 
COOPERNAC  - COOPERATIVA NACIONAL DOS  REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA, por este ato vem à presença dos 

Srs. Cooperados (as), com a finalidade de expor e informar o que segue: 
A Cooperativa firmou contrato com a empresa Dental Uni, que estará disponibilizando serviços dentários junto a dentistas em todas as 

regiões de atuação dos seus cooperados. 
Trata-se de um plano dentário, totalmente gratuito, entretanto, somente para os cooperados. Os recursos serão suportados, exclusi-

vamente, pela taxa de administração.
Os procedimentos que os cooperados deverão seguir para o uso do beneficio serão os seguintes:
a) Foi encaminhado o cartão de identificação do beneficiário, que é de suma importância para se habilitarem aos atendimentos.
b) Anexo ao cartão seguiu também uma relação contendo todos os procedimentos abrangidos pelo plano. 
c) Basta que o cooperado apresente a referida carteira junto ao dentista de sua preferência e que esteja já credenciado, que os pro-

cedimentos serão liberados de forma on line, diretamente no consultório do cirurgião dentista.  No site www.dentaluni.com.br, “guia de 
beneficiário da DentalUni”,  consta uma relação de nomes de alguns profissionais, já credenciados.

d)  Caso o profissional da área e de sua preferencia ainda não esteja credenciado, o cooperado poderá solicitar daquele dentista os 
seus dados: Nome, endereço completo com Cep, número de telefone, e-mails, número de habilitação junto ao CRO(Conselho Regional de 
Odontologia) e encaminhar, referidos dados para a Cooperativa no e-mail kézia@coopernac.com.br, para que esta possa fazer o cadastro 
daquele profissional no plano.

e) Os procedimentos detalhados que devem ser seguidos para que o cooperado se utilize de todos os serviços, estão relacionados na 
capa de “veja como é fácil utilizar seu plano”, que seguiu junto ao cartão de identificação.

f) Qualquer dúvida o cooperado poderá se valer dos telefones: Nas capitais: 4007-2400 e nas demais regiões 08006434300, podendo 
também se comunicar com a Cooperativa através do telefone (32) 3551-4343 e falar com a Kézia.

Portanto, é mais um serviço que a Cooperativa buscou em prol de seus cooperados sendo uma prova do poder do cooperativismo que 
faz com que a Cooperativa seja uma entidade de sucesso.

Sem mais, 
atenciosamente,

Cooperativa Nacional dos Representantes Comerciais Autônomos Ltda
Magno Silva Presidente

Presidente
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 CIRCULAR Nº 003/2015
 
        ASSUNTO:  CONTRATAÇÃO DE NOVO PLANO DE SEGURO VIDA 

         COOPERNAC  - COOPERATIVA NACIONAL DOS  REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA, por este ato vem à presença dos Srs. Coo-
perados (as), com a finalidade de expor e informar o que segue: 
A Cooperativa mantém um seguro vida em prol de seus cooperados cujos recursos são advindos da taxa da administração. 
Com o intuito de melhorar as condições do plano de seguro, após cansativas negociações, a Cooperativa vem comunicar que contratou nova apólice, 
junto á seguradora Porto Seguro que garantiu melhores coberturas e condições para tranquilidade dos cooperados. 
Em vista ao exposto segue adiante as referidas novas coberturas e explicações a mais detalhadas para conhecimento de todos.

 

Das descrição das coberturas contratadas:
 Morte natural
Garante ao(s) beneficiário(s), indenização no valor do capital contratado, no caso da morte do Segurado titular. 
 Morte acidental 
Garante ao(s) beneficiário(s), indenização no valor do capital contratado, no caso da morte do Segurado titular, causada, exclusivamente, por aciden-
te pessoal coberto. 
 Invalidez permanente total ou parcial por acidente
Garante ao segurado titular, indenização no valor do capital contratado proporcional, caso haja a perda, redução ou impotência funcional definitiva, 
total ou parcial, de um membro ou órgão em virtude de lesão física, causada, exclusivamente, por acidente.
 Invalidez funcional permanente total por doença
Garante ao segurado, indenização no valor do capital contratado, no caso de invalidez permanente total consequente de doença, que acarrete a 
perda da sua existência independente.
 Morte do cônjuge
Garante ao segurado titular, indenização no valor do capital contratado, no caso da morte do Segurado Cônjuge.
 Morte do filho
Garante ao segurado titular, indenização no valor do capital contratado, no caso da morte do Segurado Filho.
 Assistência funeral familiar
Serviço exclusivo que providencia os detalhes do funeral para o segurado titular, cônjuge, filho(s) e enteado(s); este(s) últimos até 21 anos de idade, 
ou 24 anos de idade cursando nível superior, ou ainda, filho(s) civilmente incapaz, garantindo tranquilidade para você e sua família, através da Segura-
dora.
 Cesta básica
Garante ao(s) beneficiário(s), indenização no valor do capital contratado, no caso de morte do segurado titular, 12(doze) unidades no valor de R$ 
250,00; ou valor contratado integral.
Qualquer dúvida que ainda paire a respeito entre em contato com a Cooperativa no telefone (32) 3551-4343 ou pelo telefone grande São Paulo 0800 
727 9393 e demais localidades 0800 727 2746.
A Cooperativa continua no caminho certo na busca de melhores resultados em prol de seus cooperados, este é mais um serviço de sucesso.
Atenciosamente,

Cooperativa Nacional dos Representantes Comerciais Autônomos Ltda
Magno Silva Ferreira

Presidente

CIRCULAR Nº 004/2015

 ASSUNTO:  CONSTITUIÇÃO DE FILIAL NA CIDADE DE ANAPÓLIS - GO 

 COOPERNAC  - COOPERATIVA NACIONAL DOS  REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA, por este ato vem à presença dos 
Srs. Cooperados (as), com a finalidade de expor e informar o que segue: 

Como houve maior número de adesão de cooperados na região do Triângulo Mineiro, Parte do interior do estado de São Paulo, Goiás e 
Distrito Federal, a diretoria, após detidas analises, achou por bem constituir uma filial na cidade de Anápolis estado de Goiás, pois, entendeu 
que será um grande ponto de apoio para melhorar o atendimento dos cooperados daquela região. O endereço e telefone da filial para o 
conhecimento de todos os cooperados situa-se: Avenida Mato Grosso, n.º 142, sala 12, Bairro Jundiaí

Anápolis, GO.  Cep: 75.113-170.  
O escritório da filial já esta todo estruturado, estando a frente do atendimento a funcionária contratada Angelina Teixeira 
Convidados os cooperados que visitem a filial, assim como também, podem usa-la, pois, ela é um braço da entidade no estado de Goiás 

e região. 
É mais um serviço que a Cooperativa disponibiliza em prol de seus cooperados.
Atenciosamente,

Cooperativa Nacional dos Representantes Comerciais Autônomos Ltda
Magno Silva Ferreira

Presidente
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O gerente de vendas recebeu o seguinte fax de um 
dos seus representantes:

Seo gomis, o criente de belzonte pidiu mais cuatru-
centa pessa. Faz favor toma as providenssa. 

Abrasso, nirso.
Aproximadamente uma hora depois recebeu ou-

tro:
Seo gomis, os relatorio di venda vai xega atraza-

do proque to fexando umas venda. Temo que manda 
treiz miu pessa. Amanha to xegando. 

Abrasso, nirso.
No dia seguinte:
Seo gomis, num xeguei pucausa de que vendi maiz 

deis miu em beraba. 
To indo pra brazilha.
Abrasso, nirso.
Mais um dia e:
Seo gomis, brazilha fexo 20 miu. 
Vo pra frorinoplis e de lá pra sum paulo no vinhão 

das cete hora.
Abrasso, nirso.
E assim foi o mês inteiro. O gerente, muito preocu-

pado com a imagem da empresa, levou ao presidente 
as mensagens que recebeu do vendedor. O presiden-
te, um homem muito preocupado com o desenvolvi-
mento da empresa e com a cultura dos funcionários, 
escutou atentamente o gerente e disse: deixa comigo 
que eu tomarei as providências necessárias. E tomou. 
Redigiu de próprio punho um aviso que afixou no mu-
ral da empresa, juntamente com os faxes do vende-
dor. Dizia assim:

A parti de oje nois tudo vamo fazê feito o nirso.
Si pricupá menos em iscrevê serto mor di vendê 

maiz.
Acinado, o prezidenti.

Fax de um representante
 comercial à seu gerente

Pai Vingativo
A mulher chega para o marido e fala:
- Amor, temos que avisar ao nosso filho para 

não se casar com aquela bruxa que ele namora.
Marido Responde:
- Não vou dizer nada, quando foi a minha vez, 

ninguém me avisou.

A mulher comenta com o marido: Querido, 
hoje o relógio caiu da parede da sala e por pou-
co não bateu na cabeça da mamãe... Maldito 
relógio. Sempre atrasado...

Quase na Hora

O condenado à morte esperava a hora da 
execução, quando chegou o padre: Meu filho, 
vim trazer a palavra de Deus para você. Perda 
de tempo, seu padre. Daqui a pouco vou falar 
com Ele pessoalmente. Algum recado?

Encontro Marcado

Dois amigos se encontram depois de muitos 
anos. Casei, separei e já fizemos a partilha dos 
bens. E as crianças? O juiz decidiu que ficariam 
com aquele que mais bens recebeu. Então fi-
caram com a mãe? Não, ficaram com nosso 
advogado.

Separação Justa

Um baiano deitado na rede pergunta pro 
amigo: Meu rei... tem aí remédio pra picada de 
cobra? Tem não, meu lindo. Por que, você foi 
picado? Não, mas tem uma cobra vindo na mi-
nha direção.

Baiano Ágil

Coisas que aprendi com a mamãe

 Arroz de Panela de PressãoReceitas

2 xícaras (chá) de arroz cru
1 cebola picada
2 dentes de alho picado
4 batatas cortadas em rodelas grossas
2 gomos de linguiça calabresa defu-
mada, cortadas em rodelas
4 xícaras (chá) de água fria
1 cubo de caldo de galinha
1 tomate sem pele e sem semente 
picado
Sal a gosto (se for necessário)
2 colheres de sopa de óleo
Temperos (salsinha, cebolinha, e oré-
gano) a gosto
Queijo ralado a gosto

Ingredientes Modo de Preparo
Coloque na panela de pressão o 

óleo, a cebola, e o alho, e refogue até 
que a cebola fique transparente. Re-
tire do fogo e coloque por cima desse 
refogado os ingredientes na seguinte 
ordem, formando camadas: batata, 
linguiça, arroz, tomate, temperos, 
caldo de galinha esfarelado, sal, e por 
último, a água fria.

Tampe a panela e leve ao fogo. 
Quando a panela começar a chiar, 
abaixe o fogo para médio, e conte 
10 minutos. Apague o fogo e deixe a 
pressão sair sozinha. Não force a saí-
da da pressão, pois esse tempo com 
a pressão na panela desligada é ne-
cessário para o preparo da receita. 
Abra a panela e coloque o arroz em 
um refratário. Polvilhe com o queijo 
ralado e sirva a seguir, acompanhado 
de uma salada verde!
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Dicas Exclusivas
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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Balanço Patrimonial Levantado em: 31/12/2014 COOP. NACIONAL REP. COM. AUT. LTDA                                                        

ATIVO 1.977.381,25
 ATIVO CIRCULANTE                                            1.868.987,89
 DISPONIBILIDADES                                 1.444.445,74
   FUNDO FIXO                                                                       594,78
     Fundo Fixo                                                                                 594,78
  BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                               1.443.850,96
    Banco do Brasil                                                                                             16.044,00
     Banco do Bradesco S/A                                                                                                                952.593,55
      Caixa Econ. Federal / Conta Poupança                                                                                                                           218.105,34
    Banco Bradesco S.A./Conta Poupança                                                                                  232.540,17
    Banco do Brasil S.A. / Conta Poupança                                                                                24.567,90
  DIREITOS DE CURTO PRAZO                                                                                           424.542,15
   INGRESSOS DE ATOS COOPERADOS                                                                                                349.370,30
    Ingressos Operacionais a Receber                                                                                               349.370,30
 CLIENTES                                                     4.131,11
   CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS                                                                                                                                          69.980,65
   Contas a Receber de Coop.-Palm-Tops                                                                               69.980,65
  DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                                                                                              1.060,09
  Despesas Antecipadas                                                           1.060,09
 ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                       108.393,36
 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                                                                       33.454,07
 INVESTIMENTOS                                                                                     0,00
  Titulos de Capitalizacao                                                                       1.000,00
 DEPOSITOS JUDICIAIS                                                                       32.454,07
  Depósitos Judiciais                                                                       32.454,07
 IMOBILIZADO                                                                                 74.939,29
  VEICULOS                                                                                      44.668,00
  Veículos                                                       44.668,00
 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                         129.514,49
  Máquinas e Equipamentos                                                                       46.661,29
  Equipamentos de Informatica                                                                       82.853,20
 MOVEIS E UTENSILIOS                                                                       31.463,42
  Móveis e Utensilios                                                                       31.463,42
    SOFTWARES DE COMPUT. - LICENÇA  DE USO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1.630,75
   Softwares de Comput.- Licença de Uso                                                                                              1.630,75
  DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                                                                                                                   -132.337,37
  Depreciação de Móveis e Utensilios                                                                       -20.108,03
  Depreciação de Maquinas e Equipamentos                                                                       -23.073,85
  Depreciação de Equipamentos Informatica                                                                       -82.853,20
  Depreciação Acumulada de Veículos                                                                       -4.671,54
  Amortização de Softwares de Computadores                                                                       -1.630,75
PASSIVO -1.977.381,25
 PASSIVO CIRCULANTE                                                                       -1.231.549,68
 OBRIGAÇOES DE CURTO PRAZO                                                                       -1.231.549,68
 OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                                                       -491.342,26
 INSS a Pagar                                                                       -13.035,26
 IRRF-PF - Autonomos a pagar                                                                       -436.918,53
  FGTS a pagar                                                                       -4.326,73
   Contrib. Sindical de Empregados a Pagar                                                                                          -36,20
  Salarios a pagar                                                                       -29.061,06
  INSS - Autonomos a pagar                                                                       -2.610,81
  IRRF - Funcionarios a pagar                                                                       -4.810,58
  PIS Folha de Pagamento a Pagar                                                                       -543,09
 HONORÁRIOS DE DIRETORES A PAGAR                                                                       -4.310,29
  Honorários de Diretores a Pagar                                                                       -4.310,29
 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                                                       -14.707,75
  PIS a Recolher                                                                       -1.859,53
  COFINS a Recolher                                                                       -8.582,45
  IRRF-PJ a recolher                                                                       -385,20
  ISSQN a recolher                                                                       -2.686,45
  Cofins a Recolher - Retenção de 3%                                                                       -770,40
  PIS a Recolher - Retenção de 0,65%                                                                       -166,92
  Contrib. Social a Recolher - Retenção 1%                                                                       -256,80
 ALUGUEIS A PAGAR                                                                       -2.483,00
  Aluguel de Imóvel a pagar                                                                       -1.448,00
  Aluguel de Softwares a pagar                                                                       -1.035,00
 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PAGAR                                                                       -3.500,00
  Honorários Advocatícios a Pagar                                                                       -3.500,00
 REPASSE A PAGAR AOS COOPERADOS                                                                       -149.500,76
  Dispendios Operac a Pagar aos Cooperados                                                                       -149.500,76
 CARNÊS DE INSS DE COOPERADOS A PAGAR                                                                       -264.330,74
  Carnês de Inss de Cooperados a Pagar                                                                       -264.330,74
 CONTAS A PAGAR DE TERCEIROS                                                                       -301.374,88
  Contas a Pagar de Cooperados                                                                       -299.298,58
  Pensão Judicial de Cooperados a Pagar                                                                       -2.076,30
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                       -745.831,57
 CAPITAL/RESERVAS/OUTRAS                                                                       -745.831,57
 CAPITAL SOCIAL                                                                       -216.936,42
 Capital Social                                                                       -216.936,42
 FUNDOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA                                                                       -26.415,17
   Fundos de Assistência Técnica                                                                                             -26.415,17
  FUNDOS DE RESERVA                                                                       -52.890,70
  Fundos de Reserva                                                                       -52.890,70
 RESERVA ESPECIAL                                                                       -531,45
  Reserva Especial                                                                       -531,45
 SOBRAS/PERDAS LÍQUIDAS                                                                       -449.057,83
  Sobras Líquidas no Exercício                                                                       -449.057,83

COOP. NACIONAL REP. COM. AUT. LTDA
CNPJ: 02.218.486/0001-64

NIRE: JUCEMG - Nº: 31200540814
Endereço: RUA R GOV. BENEDITO VALADARES, 25,, 0 - CENTRO
Cidade: VISCONDE DO RIO BRANCO - CEP: 36.520-000 - UF: MG
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E-mail: graciana@coopernac.com.br
Tel: (32)9119-1904
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Setor: Fiscal
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