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Palavra do Presidente

Queridos Companheiros,
Quero iniciar, fazendo um breve e sincero agradeci-

mento a um grupo especial de pessoas. 
Àquelas que elegeram o trabalho como legítimo ins-

trumento de ascensão social, a busca do conhecimento 
para o enriquecimento da alma e das relações interpes-

soais e a determinação para seguir adiante apesar do ta-
manho dos desafios que o Brasil impõem. 

Pág 01

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 Pág 02

Comitiva
Coopernac

A Comitiva Coopernac representada pelas funcionárias Lidiane, Ilma, Lecimar, 
Graciana e Sinval, esteve presente nas cidades de  Pouso Alegre(MG), Ilhéus(BA), 
Duque de Caixias(RJ), e São Paulo(SP) nos meses de Janeiro, Feveriro, Março e 
Abril de 2016, em reunião com nossos cooperados que prestam serviços à nossas 
representadas Rio Branco Alimentos S/A - Pif Paf. 

Em um mundo cada vez mais 
competitivo, as empresas buscam 
profissionais que façam a diferença. E 
isso também vale para representantes 
comerciais.                                 Pág: 06

Na representação, 
a proatividade faz a 

diferença

Cooperados Admitidos

Sorrir é um

Ótimo
Remédio

Entretenimento

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

Balanço 
Patrimonial
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Palavra do Presidente
Queridos Companheiros,

Quero iniciar, fazendo um breve e sincero 
agradecimento a um grupo especial de pesso-
as. 

Àquelas que elegeram o trabalho como 
legítimo instrumento de ascensão social, a bus-
ca do conhecimento para o enriquecimento da 
alma e das relações interpessoais e a determi-
nação para seguir adiante apesar do tamanho 
dos desafios que o Brasil impõem. 

Obrigado aos que, pelo senso do dever cí-
vico, deixam todos os dias as suas famílias, os 
seus afazeres pessoais e adiam projetos impor-
tantes para todos os dias buscarem represen-
tar a Marca de suas pastas, e nossa Coopera-
tiva da melhor e mais honrosamente possível.

O reconhecimento aos prestadores de 
serviços, que empreendem, geram oportuni-
dades e recolhem os seus impostos deve ser 
carregado de gratidão, uma das virtudes que, 
ao lado do pensar, fazem do homem um ser di-
ferenciado na natureza. 

Esse singelo gesto de exaltação também 
precisa evidenciar que essa atitude perseveran-
te é a única saída disponível e possível para fazer 
com que o Brasil, mesmo com todas as suas atu-
ais dificuldades, possa, lenta e consistentemente, 
cumprir a sua missão de virar um país honrado, 
competitivo, justo e no qual nós, pelo contínuo 
fortalecimento de nossa instituição, a Coopernac, 
sintam fazer parte de um projeto único e especial.

Desde sempre percebi, apoiado no exemplo 
dos meus pais e de pessoas do meu convívio, que 
o sucesso não brota do acaso e que as conquistas 
fáceis não garantem resultados duradouros. 

É a perseverança que molda o caminho 
dos bem-sucedidos, não apenas no campo ma-
terial, mas principalmente em suas relações 
familiares e em suas convicções particulares. 

O Brasil precisa cada vez mais cultivar e va-
lorizar os bons exemplos, entender a essência 

do gesto simples, despretensioso e carregado 
de afeto e de sinceridade. É a comunhão dos 
bons exemplos, aliada ao trabalho e ao com-
partilhamento de virtudes, que fará florescer o 
ambiente de harmonia, de compreensão e de 
altruísmo que um país precisa para ser verda-
deiramente grande.

A família, a célula fundamental de qual-
quer sociedade, precisa ser carinhosamente 
preservada e protegida. É dela que brota a vida 
e que em primeira instância são forjados ho-
mens e mulheres de caráter, pautados na ética, 
no trabalho e no respeito ao próximo. 

Muitos me perguntam o que é a Cooper-
nac e para o que ela serve. Em poucas palavras 
e, com base no que pude aprender nos últimos 
anos, posso afirmar o seguinte: a Coopernac é 
uma entidade que atua pelo irrestrito respeito 
ao seu quadro associado, pela defesa da livre 
iniciativa e por avanços sociais e econômicos à 
sua comunidade. Com cautela, zelo e respon-
sabilidade, as sucessivas diretorias da entidade 
honraram com muito trabalho e empenho a 
confiança que as representadas sempre nela 
depositaram.

E é com este sentimento que deposito 
toda a minha confiança nesta diretoria que 
assume a responsabilidade de juntos, darmos 
continuidade a ascensão de resultados positi-
vos à nossa Cooperativa.

Um grande abraço a todos! 
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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.
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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 atendimen-
to a seus clientes, qualidade nos produtos e 
honestidade em seus preços.

A Sra. Sebastiana Ribeiro está à frente dos 
negócios desde 1996. Ela é viúva e tem 2 fi-
lhos, sempre participante da vida da comu-
nidade.
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 representa-
da pelas funcionárias Lidiane, Ilma, Le-
cimar, Graciana e Sinval, esteve presen-
te nas cidades de  Pouso Alegre(MG), 
Ilhéus(BA), Duque de Caixias(RJ), e São 
Paulo(SP) nos meses de Janeiro, Feveri-
ro, Março e Abril de 2016, em reunião 

com nossos cooperados que prestam 
serviços à nossas representadas Rio 
Branco Alimentos S/A - Pif Paf. 

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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08/01/ e 09/01 Cidade: Campinas e São Paulo (SP) / Rep:  Rio Branco Alimentos S/A - Pif Paf

Samir Espires, Josué Borges, Sinval Lacerda, Djalma Braz, Pablo CazzolaEquipe Cooperados Coopernac da cidade de São Paulo. Equipe de Cooperados Coopernac da Cidade de Campinas e região.

15/01 Cidade: Duque de Caixias (RJ) / Rep:  Rio Branco Alimentos S/A - Pif Paf

As funcionárias Ilma e Lidiane e os cooperados Marcelo Silva Cruz, Anderson 
D. de Matos Ferreira, Eduardo Leônidas e Cristian Nair de Ouza.

Os Cooperados Lucio Martins Palitot, Eduardo Araújo da Silva, F ernando 
Santos de Oliveira e as funcionárias Lidiane e Ilma.

As funcionárias Lidiane, Ilma e os cooperados Cláudia Maria Silva de Souza, 
Juberto Alves de Lima, Alex Sato

A funcionária Lidiane e o cooperado Alex Sato.
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18/03 Cidade: Pouso Alegre (MG) / Rep:  Rio Branco Alimentos S/A - Pif Paf

Os Cooperados Tássio Henrique de Carvalho, Juliano Borges Noronha e  a 
funcionária Graciana.

Equipe cooperados do Sul de Minas e a funcionária GracianaEquipe cooperados do Sul de Minas e a funcionária Graciana

01/04 Cidade: Ilhéus(BA) / Rep:  Rio Branco Alimentos S/A - Pif Paf

Equipe cooperados Sul da BA Cooperado Salviano Júnior Araújo Martins e Lecimar Souza.

Lecimar Souza e o cooperado Paulo Sérgio Brito das Neves Lecimar Souza e o cooperado Jazon Pires dos Santos Neto.

Cooperado Carlos Estevam do Carmo e Lecimar Souza

Lecimar Souza e o cooperado Argentino Honório da Silva Neto.

Cooperada Marisnei Martins e Lecimar Souza. Lecimar Souza e a cooperada Silvanete Lucas M. Leocadio.

O Livro caixa é a ferramenta que possi-
bilita o cooperado(a) restituir o IR que 
foi retido na fonte e que está incluso 
no percentual de custos já apresen-
tado. Como há de convir é mais uma 
redução e benefício.

Neste caso é imperioso o preenchimen-
to 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 contidas na 
declaração de ajuste anual.

Fique atento ao Livro Caixa
As despesas necessárias para o preen-
chimento do livro caixa são: (combus-
tível, manutenção do veículo usado 
para prestação de serviços, telefone, 
fixo e celular, hotéis, pedágio, estacio-
namento, 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 
mensalmente, para evitar acúmulos e 
atrasos.

O livro caixa pode se lança-
do até 50% de despesas em

relação ao valor bruto de 
comissão,  com isso a res-

tituição, não ficará mais 
limitada a somente 70%, e 
sim, podendo chegar até 

90% de restituição.
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           RUA BERNARDO GUIMARÃES, N°2004    -   LOURDES - BHTE/MG   CEP: 30140-082        

BHTE/MG.FONE: (31) 3071-3400   FAX (31) 3071-3434   www.sircom.org.br     

   

                 O SIRCOM 
 

O Sindicato está atuando a mais de 
39 anos em favor da classe. 

 
Buscamos oportunidades, ampliamos
os serviços e nos atualizamos sempre 

para melhor atendê-lo. 
 
O SIRCOM oferece DESCONTOS em 

vários estabelecimentos: 
Laboratórios, clínicas médicas, 

clínicas odontológicas, farmácias, 
serviços contábeis, hotéis, escolas e 
cursos de informática, idiomas etc. 

Relação de redes conveniadas: 
www.sircom.org.br  

 
 

LAZER 
 

Você e sua família necessitam de 
descanso e lazer para conseguir 

suportar as pressões do dia-a-dia.  
 

No SESC, contamos com as colônias 
de férias e os clubes em todo o 
Estado de Minas Gerais, Rio de 

Janeiro (Grussaí) em igualdade ao 
Comerciário. 

 
O condomínio MARATAÍZES que 

está localizado na cidade de 
MARATAÍZES/ES, tem estrutura 
para receber você e sua família 
proporcionando descontração e 

descanso. 
Chalés, Casas ou apartamentos com 

descontos. 
_________________________ 

DOCUMENTAÇÃO PARA ASSOCIAR: 
 FOTO 3X4 TITULAR; 
 RG E CPF ESPOSA; 
 CERTIDÃO CASAMENTO ou 

DECLARAÇÃO UNIÃO ESTAVEL; 
 RG E CPF FILHOS(ATÉ 18 ANOS); 
 CERTIDÃO NASCIMENTO FILHOS 

MENORES; 
 FILHOS ACIMA 18 ATÉ 21 ANOS 

– APRESENTAR DECLARAÇÃO 
DA FACULDADE 

 ESPOSA E FILHOS PAGAM 
METADE DO VALOR. 

 

 

   REPRESENTADAS 
 

 
 
          INDICAÇÕES   
 

Informe o seu segmento e seu e-mail 
para que possamos mantê-los em 

nosso banco de dados. 
 
Quando da solicitação das Empresas 
por Representantes, automaticamente 
seu nome estará incluído no envio da 
informação. 
 
Seu SINDICATO está trabalhando para 

o seu bem estar! 
 

 
 
 

Declaração de Imposto de Renda 
PESSOA FÍSICA? O SIRCOM oferece 

este serviço gratuitamente. 
Agende o seu horário. 

 
 

        
 
 

 
 

O SIRCOM oferece uma Videoteca que 
conta com mais de 270 títulos, 

voltados a orientar novas formas para 
o representante conquistar e manter 

novos clientes. 
Os DVDs estão gratuitamente à 

disposição dos associados na sede do 
Sindicato. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

           SAÚDE 
 
O Sindicato mantém convênio com a 
Unimed oferecendo descontos em 
todo o Estado de Minas Gerais. 
 
Planos 

UNIPART / UNIFÁCIL / UNIMAX.  
 

Confira a tabela com os descontos 
na sede do Sindicato ou através do 

site: www.sircom.org.br 
 

.                                                                
ASSESSORIA JURÍDICA 

 
O SIRCOM oferece gratuitamente 

aos seus Associados à prestação dos 
serviços de assessoria jurídica. 

 
 A quem atua na região 

metropolitana de BH, e que envolva 
representação comercial. 

 
Cobrança do pré-aviso, indenização 

rescisão indireta, etc. 
 
 

CONSULTAS MÉDICAS 
CO-PARTICIPATIVAS 

 
O Sircom arcará com 60% do valor das 

consultas, em clínicas credenciadas:  
 

HOSPITAL PHD PACE - Tel: 3343-6600 
Belo Horizonte/MG  

OTORRINO CENTER - Tel: 3292-2666 
Belo Horizonte/MG    

L&L MEDICAL CENTER - Tel: 3238-2666 
Belo Horizonte/MG 

CENTRO INTEGRADO DE APOIO - Tel: (32)3212-1614 
Juiz de Fora/MG 

CLÍNICA VITAE CENTER - Tel: (31)3395-1108 
Contagem/MG 

 
Atendimento nas especialidades: 

Clínico Geral, Psiquiatria, Pediatria, 
Urologia, Ginecologia, 

Dermatologia, Ortopedia, 
Oftalmologia, Otorrinolaringologia. 

 
FAÇA PARTE DE UMA GRANDE CLASSE, QUE 
UNIDA ALCANÇARÁ GRANDES OBJETIVOS. 

 
 

 

VALOR ASSOCIAÇÃO 2016 
 

TITULAR = R$180,00 
DEPENDENTE = R$90,00 (por 

pessoa) 
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Na representação, a proatividade faz a diferença
Em um mundo cada vez mais competitivo, as empresas buscam 

profissionais que façam a diferença. E isso também vale para re-
presentantes comerciais. Apesar de muitos trabalharem de for-
ma autônoma, isso não significa que não devem prestar contas e 
entregar resultados diferenciados às representadas. Muito pelo 
contrário.

Quem “trabalha por conta” deve conquistar a confiança e ser 
lembrado como um profissional de qualidade pelos clientes e 
pelas representadas. Isso garante vendas, resultados, relaciona-
mentos e, por consequência, contratos mais duradouros. Nessa 
situação, a proatividade faz a diferença.

É comum as representadas, e até mesmo os clientes, não te va-
lorizarem como representante da forma que você gostaria. Mas o que você está fazendo para ser valorizado? Ao invés 
de ser reativo, seja proativo, antecipe-se aos problemas e surpreenda!

Proatividade na representação comercial
A seguir, levantamos algumas atitudes que podem ser realizadas por representantes comerciais para demonstrar 

iniciativa e surpreender os seus clientes e representadas:
• Ao invés de apenas suprir a demanda do cliente, identificar os seus problemas e sugerir novas soluções. Isso 

pode ser feito estudando o perfil do cliente, suas últimas compras, suas principais considerações das últimas 
conversas, etc. Com esses dados, é possível oferecer um determinado produto que é interessante para o público 
do cliente; sugerir alguma modificação no layout para intensificar as vendas; compartilhar conteúdos que sejam 
de interesse do cliente, entre outros.

• Anotar o aniversário do cliente ou do seu estabelecimento e enviar alguma lembrança ou ligar para dar as feli-
citações.

• Colocar-se à disposição para sanar alguma dúvida específica sobre o produto ou serviço que necessite de con-
tato com a representada ou algum esforço extra. E levar a resposta ao cliente, mesmo que seja para dizer que 
tentou de diversas formas, mas não encontrou a solução.

• Ligar uma ou duas semanas após a venda para perguntar como está a aceitação dos produtos e as vendas do 
cliente.

Para ter uma atitude proativa, é 
comum partir da ideia que “a em-
presa também é minha, e os resulta-
dos dos clientes também são meus”. 
Essa é uma postura positiva, mas que 
deve ser adotada com cuidado. É im-
portante estar alinhado com a sua 
cooperativa, ou com o cliente, para 
não passar por cima da autoridade 
de outra pessoa, ou até mesmo atra-
palhar processos internos.

Imagine, por exemplo, que você 
teve a ideia de aumentar as vendas 
de determinado produto com algu-
mas ações promocionais, como pan-
fletos, brindes e divulgação nas redes 
sociais. A representada, porém, já foi 
decidido que esse produto sairá de 
linha em breve porque não traz uma 
boa imagem para a marca. Se isso 

Proatividade na representação comercial
for feito sem o alinhamento com a 
indústria, o seu esforço será em vão 
e, ao invés de ajudar, vai atrapalhar o 
trabalho da representada, passando 
uma má impressão aos gestores.

Quando alguma ação pode impac-
tar os planos da empresa, o ideal é 
fazer uma pesquisa com informações 
importantes já levantadas, elaborar 
um esboço do projeto, e sugerir ao 
gestor. Construindo a ideia em con-
junto com a representada ou o clien-
te.

Lembre-se:
Ser proativo transmite credibilida-

de, criatividade e comprometimen-
to, tanto para o cliente quanto para 
a representada, e ainda fortalece o 
relacionamento com esses públicos. 

De qualquer forma, seja apresentan-
do os relatórios do próprio sistema, 
pensando em soluções criativas ou 
compartilhando sugestões estraté-
gicas, vale lembrar que o principal 
fator para começar a ser proativo e 
obter os benefícios deste comporta-
mento sempre será a atitude!

Agora, queremos saber de você! 
Você se considera uma pessoa pro-
ativa?

Quais outras atitudes do represen-
tante comercial podem ser tomadas 
para conquistar a admiração e o res-
peito do cliente e da representada?

Fonte: http://blog.meuspedidos.
com.br/na-representacao-proativi-
dade-faz-diferenca/
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Cooperados Admitidos
 Janeiro

William Martins França e Angelina Teixeira. Vinicius Costa Guimarães e Kézia Moreira. Sinval Lacerda e Paulo Pasqualini Neto.

Sinval Lacerda e Karina Simioni Silva Lopes. Silvio José Batista e Angelina Teixeira. Ronaldo de Moura Souza e Angelina Teixeira. Alekssander Barbosa Prata e Kézia Moreira.

Wellfany Rodrigo Nascimento Rocha e Kézia Moreira. Rodrigo Almeida de Azevedo Vidal e Kézia Moreira. Kézia Moreira e Luiz Cláudio de Moura. Kézia Moreira e José Maria Soares Júnior.

Kézia Moreira e Jorge Moraes. Júlio Cezar Vieira de Farias e Kézia Moreira. João Rodrigues de Faria e Kézia Moreira. Felipe Augusto Pena de Oliveira e Kézia Moreira.

Angelina Teixeira e Marcelo da Silva Guimarães.

Adriana Amorim Quadros Silva e Kézia Moreira.

 Fevereiro

Sinval Lacerda e Robson Almeida da Silva.Sinval Lacerda e Marcelo Rocha Fernandes.Sinval Lacerda e Luciana Masiero Nunes.

Sinval Lacerda e Arlei Henrique Ferreira. Rafael Aparecido Carvalho Costa e Sinval Lacerda. Kézia Moreira e Abel Antunes da Silva Júnior.Ezequiel Inacio Nadler e Sinval Lacerda.

Adilson Francisco dos Santos e Sinval Lacerda.
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Viviane Augusta C. da Conceição e Kézia Moreira. Roberto da Silva Fuly e Kézia Moreira. Kézia Moreira e Mário Marques de Oliveira.

Kézia Moreira e Leandro Martins da Silva.Kézia Moreira e Igor de Souza Dias.Kézia Moreira e Fernando José de Carvalho.Kézia Moreira e Antônio Henrique Dias Machado.

Higor Aprigio Gomes Ribeiro e Angelina Teixeira.Fábio Luis dos Santos Souto e Kézia Moreira.Edvam Meneses dos Reis e Kézia Moreira. André Luís Pacheco Ferreira e Sinval Lacerda.

André da Silva Antunes e Kézia Moreira.

 Março

Vanderson Santana Caramelo e Sinval Lacerda.

Sinval Lacerda e Wellington Roberto Cardoso.

Sinval Lacerda e Vinicius Vieira Junqueira.

Sinval Lacerda e Raquel da Silva Martins.

Sinval Lacerda e Pedro Augusto de Oliveira Machado.

Sinval Lacerda e Lucas Afonso Cardoso Jacinto. Sinval Lacerda e José Arlindo Barbosa Silva.

Maurilio da Silva Gonçalves e Kézia Moreira.

Kézia Moreira e Tiago Luiz Gomes.

Kézia Moreira e Patrick Vieira de Carvalho.

Kézia Moreira e Everton Vital de Rezende.

Kézia Moreira e Débora Márcia Andrade Bianchini.

Jader Pires de Figueiredo e Kézia Moreira.

Helison Pereira Lordello Conceição. Helder José Borba Campos e Kézia Moreira.

Graciana Costa e Edgar Melo dos Santos.

Flávio Alberto Pereira e Kézia Moreira.

Edison da Conceição e Kézia Moreira.

Daniel Moraes da Silva e Angelina Teixeira.

Angelina Teixeira e Manuel Balduino Gomes de Freitas.
jpg
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Sinval Lacerda e Márcio Lessandro Faria Machado.

Ronaldo dos Santos Oliveira e Kézia Moreira. Paulo Henrique de Azevedo Santos e Angelina.

Kézia Moreira e Vinicius Rodrigues Pinto da Silva. Kézia Moreira e Emerson Gualberto de Sousa. Graciana Costa e Valdiney Lima da Silva.

O cara finalmente conseguiu conven-
cer a garota mais bonita do bairro a 
sair com ele. 
Quando eles entraram no carro, a 
gata foi colocar o cinto de segurança 
e deixou escapar um sonoro peido.
- Me desculpe. - disse ela, constrangi-
da - Eu espero que isso fique só entre 
nós dois...
- Não sei não! - disse o rapaz, abrindo 
a janela - Se você não se importa, eu 
prefiro que se espalhe um pouco!

O homem vai no motel com a aman-
te, chegando se depara com o carro 
do sogro em uma das suítes.
Como não se dava muito bem com 
o sogro, resolveu disfarçadamente ris-
car toda a pintura do carro.
No dia seguinte ele vai na casa do 
sogro, vê o carro todo riscado e finge 
surpresa:

ENTRETENIMENTO
Curtinhas

Cartas à redação
Recebemos um e-mail da Cooperada Nice Lana, que deixou toda a equipe Coopernac, motivada e com a sensação de que estamos 

no caminho certo.
Boa tarde!!!!

Quero deixar aqui meus agradecimentos a toda Equipe Coopernac pelos anos que trabalhamos juntos. Pois sempre encontrei aí 
comprometimento, atenção, disponibilidade e carinho. 

Não quero citar nomes, para não esquecer ninguém (rsrs). Mas saibam que todos vocês foram de grande importância para a 
realização do meu trabalho e principalmente para me ajudar atravessar o momento mais difícil da minha vida. 

Tenham certeza de que o amor disponibilizado por vocês vale a pena.

Um grande abraço a todos e muito obrigada por tudo!!!!!

Nice Lana

Agradecemos às palavras de carinho da nossa querida cooperada, e firmamos que sempre tentaremos fazer o nosso melhor para 
atender aos nossos cooperados com atenção e profissionalismo.

- O que aconteceu, sogro?
O sogro responde:
- Ontem emprestei o carro pra sua 
mulher ir na igreja e riscaram ele 
todinho
Duas loiras estavam viajando, cada 
uma em seu Fusca, de repente o Fus-
ca da frente quebra e as duas param 
no acostamento.
A loira abre o capo dianteiro do Fusca 
e assustada fala para a amiga:
- Amiga, você não vai acreditar, mas 
roubaram o meu motor...
A outra corre para o seu Fusca, abre a 
tampa traseira e responde aliviada:
- Não esquenta, eu tenho um motor 
reserva no meu porta-malas......

O homem, muito do machista, con-
versa com Deus:
- Ó senhor, por que fez minha mulher 
tão bonita?

- Para que você possa amá-la. - res-
pondeu Deus.
O sujeito pergunta:
- Mas senhor, por que a fez tão burra?
O Todo Poderoso respira fundo e 
responde:
- Para que ela possa amar você.

Durante um congresso sobre saúde 
alimentar, o orador faz uma pergunta:
- Qual o alimento que causa sofri-
mento extremo, durante anos, depois 
de ser comido?

Depois de um longo silêncio, do meio 
da plateia, um idoso levante a mão e 
responde:
- BOLO DE CASAMENTO!!
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Receitas Especiais

Tempo de preparo: 2 horas
Rendimento: 8 porções
Nível de dificuldade: médio
Para preparar o recheio: Ingredientes:
2 colheres (chá) de azeite / 1 cebola picada
1 pão francês em cubos  / ½ xícara de espinafre cozido, espremido e picado / ½ xícara de pimentão 

amarelo e vermelho picado / ½ xícara de cogumelos em conserva picados / 6 azeitonas verdes picadas 
(30 g) / Tomilho fresco

Modo de preparo:
Numa caçarola em fogo médio, aqueça o azeite e cozinhe a cebola por 2 minutos, até ficar transparen-

te. Acrescente o pão, o espinafre, os pimentões, os cogumelos, as azeitonas e o tomilho. Cozinhe por 5 
minutos. Espere amornar.

Para o Lombinho: Ingredientes:
1 peça de lombinho de porco sem gordura (800 g)
½ xícara de vinho branco / 4 colheres (sopa) de molho de soja / 1 colher (sopa) de mostarda Suco de 1 limão / ½ colher (chá) de sal /  ¼ de colher (chá) de 

pimenta em pó / 2 colheres (chá) de farinha de trigo (reserve)
Modo de preparo:
Abra o lombinho em um pano de prato bem grande. À parte, numa tigela, misture o vinho, o molho de soja, a mostarda, o suco de limão, o sal e a pimenta. 

Acrescente o lombinho, envolva no tempero e deixe por 30-45 minutos.
Retire o lombinho do tempero. Espalhe o recheio sobre o lombinho aberto e vá enrolando como um rocambole. Prenda com um barbante culinário. Arrume 

em uma assadeira, regue com o tempero e cubra com papel-alumínio.
Preaqueça o forno a 200ºC. Asse por 1 hora. Retire o papel e deixe dourar por 15 minutos. Espere amornar, corte em 16 fatias e arrume numa travessa.
Para o molho:
Transfira o caldo da assadeira para uma panela e adicione a farinha e 1 xíc. de água. Leve ao fogo, deixe engrossar e sirva. Para cada fatia do lombinho, sirva 

uma colher de sopa do molho. Se quiser, enfeite a travessa com rodelas de limão.

Lombinho Recheado Light

Pavê JK de Chocolate ao Rum
Ingredientes:
1 lata de leite condensado / 3 gemas / 1 lata de leite (use a lata de leite condensado como medida) / 1 

colher (chá) de amido de milho / Algumas gotas de essência de baunilha
Modo de preparo:
Leve ao fogo o leite condensado já misturado com o leite e as gemas. Quando levantar fervura, acres-

cente o amido dissolvido num pouquinho de leite. Por último, acrescente a baunilha. Está pronto o creme. 
Como fazer o recheio: Ingredientes:
1 pacote de biscoitos champagne
1 xícara (chá) de leite
6 colheres (sopa) de achocolatado em pó
50ml de rum
Modo de preparo:
Numa panela, misture o leite, o achocolatado e o rum e deixe ferver. Desligue e passe rapidamente 

os biscoitos, deixando que se molhem por alguns segundos de ambos os lados. 
Para a cobertura: Ingredientes:
3 claras em neve em ponto de suspiro
5 colheres (sopa) de açúcar refinado
1 lata de creme de leite gelado e sem soro
Modo de preparo:
Creme de chantily caseiro: Bata as claras em neve em ponto de suspiro, então acrescente o açúcar e bata novamente até endurecer. Misture com muitas 

delicadeza o creme de leite.
Para montar o pavê:
Numa travessa de vidro retangular ou redonda, coloque uma camada do creme, uma camadas dos biscoitos molhados no rum e chocolate, mais uma ca-

mada do creme e outra de biscoitos. Por cima de tudo, acrescente o chantily caseiro e leve à geladeira. Deixe descansar durante a noite e sirva no dia seguinte.
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Razão Social: COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS  AUTONOMOS
LTDA

CNPJ: 02.218.486/0001-64

Balancete: Março/2016 Folha: 1

Reduzido Normal Nome Saldo
Anterior

Débito Crédito Saldo Atual

1 1 ATIVO 1.836.583,55 8.363.789,51 8.638.236,39 1.562.136,67
2 1.1   ATIVO CIRCULANTE 1.756.670,92 8.363.789,51 8.638.236,39 1.482.224,04
3 1.1.1    DISPONIBILIDADES 1.281.243,33 4.733.362,49 4.784.109,43 1.230.496,39
4 1.1.1.01      CAIXA 1.079,00 1.079,00
5 1.1.1.01.00001           Caixa 1.079,00 1.079,00
15 1.1.1.02      FUNDO FIXO 481,44 880,00 638,70 722,74
16 1.1.1.02.00001           Fundo Fixo 386,11 176,12 209,99

8768 1.1.1.02.00004           Fundo Fixo Fillial 95,33 880,00 462,58 512,75
19 1.1.1.05      BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.280.761,89 4.731.403,49 4.782.391,73 1.229.773,65
20 1.1.1.05.00001           Banco do Brasil 66,44 391.398,00 294.627,23 96.837,21
21 1.1.1.05.00002           Caixa Economica Federal 4.740,00 897.203,17 871.373,56 30.569,61
22 1.1.1.05.00003           Banco do Bradesco S/A 803.368,25 3.306.085,11 3.480.827,34 628.626,02
23 1.1.1.05.00004           Banco Itau S.A. 135.258,12 135.258,12
24 1.1.1.05.00005           Caixa Econ. Federal / Conta Poupança 237.465,71 459,36 80,66 237.844,41
25 1.1.1.05.00006           Banco Bradesco S.A./Conta Poupança 208.779,11 830,00 186,74 209.422,37
26 1.1.1.05.00007           Banco do Brasil S.A. / Conta Poupança 26.342,38 169,73 38,08 26.474,03
48 1.1.2    DIREITOS DE CURTO PRAZO 475.427,59 3.630.427,02 3.854.126,96 251.727,65
49 1.1.2.00      INGRESSOS DE ATOS COOPERADOS 470.562,31 3.565.000,58 3.796.730,34 238.832,55
50 1.1.2.00.00001           Ingressos Operacionais a Receber 470.562,31 3.565.000,58 3.796.730,34 238.832,55
51 1.1.2.01      CLIENTES 4.104,03 11.142,32 3.000,00 12.246,35
53 1.1.2.01.00002           Adiantamento de Repasse aos Cooperados 4.104,03 11.000,00 3.000,00 12.104,03
218 1.1.2.01.00167           Seguros Diversos a Receber 142,32 142,32
1361 1.1.2.05      IMPOSTOS A RECUPERAR 54.284,12 54.284,12
1366 1.1.2.05.00005           I.R./Fonte a Recuperar/Compensar 54.284,12 54.284,12
1403 1.1.2.11      DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 761,25 112,50 648,75
1404 1.1.2.11.00001           Despesas Antecipadas 761,25 112,50 648,75
1433 1.2   ATIVO NÃO CIRCULANTE 79.912,63 79.912,63
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 73.290,73 73.290,73
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 138.012,29 138.012,29
1475 1.2.2.04.00001           Máquinas e Equipamentos 52.469,09 52.469,09
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 34.401,42 34.401,42
1479 1.2.2.05.00001           Móveis e Utensilios 34.401,42 34.401,42
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 (145.421,73) (145.421,73)
1488 1.2.2.10.00001           (-)Depreciação de Móveis e Utensilios (23.382,06) (23.382,06)
1489 1.2.2.10.00002           (-)Depreciação de Maquinas e Equipamentos (28.162,93) (28.162,93)
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 (9.138,34) (9.138,34)
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 (254,45) (254,45)

1502 2 PASSIVO (1.656.639,09) 4.593.594,54 4.485.063,15 (1.548.107,70)
1503 2.1   PASSIVO CIRCULANTE (1.205.583,39) 4.393.043,63 4.292.821,06 (1.105.360,82)
1504 2.1.3    OBRIGAÇOES DE CURTO PRAZO (1.205.583,39) 4.393.043,63 4.292.821,06 (1.105.360,82)
2762 2.1.3.04      OBRIGAÇÕES SOCIAIS (403.245,68) 490.045,80 439.659,51 (352.859,39)
2763 2.1.3.04.00001           INSS a Pagar (14.073,30) 14.641,04 16.496,93 (15.929,19)
2764 2.1.3.04.00002           IRRF-PF - Autonomos a pagar (341.410,59) 421.051,72 372.415,25 (292.774,12)
2765 2.1.3.04.00003           FGTS a pagar (3.616,92) 3.616,92 3.820,53 (3.820,53)
2766 2.1.3.04.00004           Contrib. Sindical de Empregados a Pagar 1.506,58 (1.506,58)
2768 2.1.3.04.00006           Salarios a pagar (38.327,26) 44.918,51 38.423,29 (31.832,04)
2777 2.1.3.04.00015           INSS - Autonomos a pagar (2.277,18) 2.277,18 2.788,34 (2.788,34)
2779 2.1.3.04.00017           IRRF - Funcionarios a pagar (3.089,37) 3.089,37 3.731,03 (3.731,03)
2787 2.1.3.04.00025           PIS Folha de Pagamento a Pagar (451,06) 451,06 477,56 (477,56)
2848 2.1.3.05      HONORÁRIOS DE DIRETORES A PAGAR (4.151,36) 4.396,00 4.396,00 (4.151,36)
2849 2.1.3.05.00001           Honorários de Diretores a Pagar (4.151,36) 4.396,00 4.396,00 (4.151,36)
2850 2.1.3.06      OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (16.657,93) 16.657,93 13.437,51 (13.437,51)
2853 2.1.3.06.00003           PIS a Recolher (2.963,15) 2.963,15 2.381,49 (2.381,49)
2854 2.1.3.06.00004           COFINS a Recolher (13.676,07) 13.676,07 10.991,58 (10.991,58)
2856 2.1.3.06.00006           IRRF-PJ a recolher 11,15 (11,15)
2857 2.1.3.06.00007           ISSQN a recolher (18,71) 18,71 18,71 (18,71)
2860 2.1.3.06.00010           Cofins a Recolher - Retenção de 3% 22,31 (22,31)
2861 2.1.3.06.00011           PIS a Recolher - Retenção de 0,65% 4,83 (4,83)
2862 2.1.3.06.00012           Contrib. Social a Recolher - Retenção 1% 7,44 (7,44)

Data C Informática - www.datac.com.br
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