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Regulamento
DA COOPERFAMILYBRASIL
Quem somos
Art. 1º Somos um grupo de empreendedores que por meio do cooperativismo visa a aquisição
de bens e serviços. Criando um patrimônio comum pela aquisição e criação de franquias em
todo o Brasil.

Nossos Valores
Art 2º Nossos valores são baseados na transparência com gestão séria e responsável,
comprometimento com nossos associados e os serviços prestados, Ética, Qualidade,
Desenvolvimento pessoal e melhoria contínua dos processos internos.

Objetivo
Art 3º Adquirir 60 franquias em todo Brasil até 2025, gerando uma receita de mais de 3 milhões
de reais mensais para a distribuição entre os cooperados.

CADASTRO
Art 4º A plataforma onde são realizadas todas as operações da Cooper Family Brasil funciona no
endereço eletrônico https://cooperfamilybrasil.com onde todo interessado, maior e capaz, pode
efetuar o cadastro, recebendo acesso ao seu Escritório Virtual, por usuário e senha, sendo pessoal e
intransferível.
Art. 5º Cada participante deverá obrigatoriamente possuir uma conta na Carteira Digital Wallet Family
e uma conta bancária de sua titularidade.
Art. 6º A cota entra na ordem de recebimento após efetuado cadastro, pagamento da entrada.
Art. 7º É proibida a transferência ou venda de cotas ou subcotas, salvo em caso de falecimento do
titular, seus sucessores devem entrar em contato com a diretoria da cooperativa, demonstrando seu
interesse em permanecer com aquela cota, após 30 dias a cota poderá ser excluída do sistema.
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DO INVESTIMENTO
Art. 8º A Cooperfamilybrasil tem características de investimento à médio e longo prazo
e trabalha em duas frentes, o recebimento das contribuições de todos os associados e na
compra das franquias variadas em todo Brasil.
Art. 9º O valor da contribuição é de R$ 50,00 (cinqueta reais) mensais, a partir de 01/01/2021,
por cada cota contratada.
Art. 10 As contribuições são liberadas para todos os associados de forma automática, sempre
no primeiro dia útil do mês e com prazo final dia 30 de cada mês, mínimo de 25 dias, terminando
sempre em dia útil, prazo este que pode ser acompanhado pelo relógio regressivo dentro de
cada cota e prorrogado em caso de interesse da cooperativa.
Art. 11 A celeridade dos recebimentos depende da assiduidade nos pagamentos das
contribuições, manutenção do grupo fechado, quantidade de Cotas e Subcotas e número de
franquias adquiridas.
Art. 12 Quem não efetuar o pagamento da contribuição na data prevista ficará impossibilitado
de receber distribuição do lucro das franquias, somente retornando a condição de apto a
receber após a regularização da pendência. Sanlientamos que valores de contribução para a
cooperativa, são de única e exclusiva finalidade para compra de franquias e pagamentos de
custos admistrativos (aluguel, energia, água, internet, ti, funcionários.)
Art. 13 - Cada associado pode adquirir no máximo 10 cotas (dez), sendo 1 (uma) cota principal
e até 9 (nove) subcotas.

DOS MICROGRUPOS DE FRANQUIAS
Art. 14 Microgrupos são investimentos criados com critérios de aplicação e retirada previsto
em regulamentos próprios, que visam a aquisição de franquias e o recebimento de lucro sobre
o valor investido.
Art 15 Os microgrupos são criados dentro da carteira digital parceira e são administrados
pela CooperFamilyBrasil, dando a possibilidade para que todos que desejam investir possam
adquirir cotas dos investimentos e receber seus rendimentos dentro do prazo estipulado em
cada grupo.
Art 16 Toda e qualquer franquia adquirida, após o pagamento do lucro dos investidores, é de
propriedade da Cooperativa e deve ter a integralidade de seus lucros direcionada a distribuição
entre os cooperados.
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DA DISTRIBUIÇÃO
Art. 17 A distribuição de lucros será realizada mensalmente das sobras do lucro apurado:

DISCIPLINA
Art. 18 No caso de descumprimento das normas deste regulamento o associado poderá ser
desligado da cooperativa perdendo assim suas posições. As infrações devem ser analisadas
pela Diretoria ou Conselho de Ética, se houver.
Art. 19 Após a análise da infração pode ser aplicada advertência, retirada de grupos ou exclusão.
Art. 20 Motivos de exclusão:
a) O não pagamento de contribuição por três meses consecutivos;
b) Qualquer tipo de falsificação;
c) Tentar denegrir a imagem da Cooper Family Brasil por mensagens, áudios, vídeos ou por
qualquer outro meio de divulgação, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis;
d) Atitudes desrespeitosas de um associado com outro ou de um associado com moderadores,
líderes ou diretores, utilizando expressões sobre gênero, raça, cor, religião, opção sexual ou
qualquer outra atitude preconceituosa, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis;
e) Fazer propaganda de outros negócios dentro dos grupos fechados oficiais da Cooper Family
Brasil ou criar grupos paralelos sem a devida autorização da Diretoria;
f) Possuir 3 (três) advertências sinalizadas na sua cota.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 21 Ninguém é obrigado a indicar pessoas e nem remunerado por indicar pessoas, salvo
participação opcional de outras formas de ganhos cujo regulamento faça tal ressalva.
Art. 22 Os recebimentos são oriundos das contribuições que são pagas mensalmente por todos e
beneficiam os associados conforme sua posição de cadastro que pode ser acompanhada dentro
da cota.
Art. 23 As contribuições devem ser pagas independentemente dos recebimentos, todo começo
de mês, rigorosamente no prazo marcado no relógio dentro da cota.
Art. 24 Desde já fica autorizado o desconto automático de cotas pendentes diretamente na
carteira digital Wallet Family, cadastrada pelo titular da cota.
Art. 25 É proibido a venda de saldo entre as carteiras Wallet Family, para o pagamento de cotas
na Cooper Family Brasil.
Art. 26 Quando da inscrição na cooperativa, o associado está automaticamente autorizando o
uso de sua imagem em material de publicidade que demonstre seus ganhos, sem qualquer ônus
e tem o dever de enviar vídeo demonstrando seus ganhos, quando solicitado pela diretoria.
Art. 27 Se por qualquer hipótese o associado abandonar a cooperativa ou perder suas posições
pelo descumprimento de normas deste regulamento, não haverá devolução dos valores.
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Anexos
ANEXO I
CONHECENDO O SISTEMA
01

02

03

04

01

Se você já é cadastrado clique aqui para acessar sua cota.

02

Aqui você pode assistir nossos vÍdeos.

03

Se você não possui cadastro clique aqui e siga os passos.

04

Leia ou baixe nosso Regulamento.
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Se você possui conta Wallet basta clicar no botão:

Digitar o número de sua conta e aguardar a liberação.
Você receberá um email de confirmação.

01

02
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Se você não possui conta Wallet efetue seu cadastro:
Clicando no botão:
Após aprovação do cadastro você receberá um email de confirmação e
já pode acessar sua cota, pode acessar também sua carteira digital Wallet
Family com a mesma senha e CPF utilizados na Cooper Family Brasil.

01

02
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03

04
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Após a liberação do seu cadastro você tem acesso
ao sistema com CPF e senha cadastrados, clique no botão:

Obs: você precisa ter no minímo o saldo de R$ 20,00 (vinte) reais, para
efetuar sua ativação.
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Após efetuar o primeiro pagamento você está
ativo e tem acesso a todos os recursos da sua cota.

06
02

03

01

04

05

01

Aqui você pode acompanhar seu nível, posição, e status da suas
cotas além de criar subcotas.

02

Durante o período de pagamentos basta clicar no
botão e efetuar sua contribuição até a data limite
marcada no relógio.

03

Aqui você pode acompanhar a situação dos seus
recebimentos.

04

Aqui você pode acompanhar o gráfico do pagamento
da contribuição de todos os associados em tempo real.

05

A possível distribuição dos valores arrecadados e a possibilidade da
sua cota receber naquele mês.

06

Outros recursos

i
PERFIL
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RELATÓRIOS

CONFERÊNCIAS

BATE PAPO

TICKETS
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NOTIFICAÇÕES

COTAS

Relatórios
01

02

01

Relatório Pessoal: pode acompanhar por período as suas últimas
posições, pagamentos e recebimentos.

02

Relatório Cooper Family: aqui você tem o levantamento das
contribuições pagas e pendentes e como aconteceu a
distribuição no período.

Cotas

01

01

Clicando no ícone
você tem acesso aos totais de cotas
e subcotas existentes no sistema em tempo real.
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Encerrado o período de pagamentos em dia e hora informados
será realizada a distribuição dos valores levantados.
Se você está em dia com sua(s)
contribuição(ões) estará apto a receber.

Caso não tenha efetuado o pagamento ficará impossibilitado de receber
distribuição, podendo a qualquer tempo regularizar a situação.

Obs: Após o terceiro mês de inadimplência a cota poderá ser excluída.
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Após o término de cada período de distribuição, caso tenha sido
contemplado, deve verificar seus recebimentos, clicar no botão
CONFIRMAR e passar para o próximo nível.

FAÇA SEU CADASTRO AGORA E
VENHA FAZER PARTE DESSA FAMÍLIA.
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contato@cooperfamilybrasil.com

