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CRITÉRIO
Conceito

Finalidade

Legalização

Constituição

Legislação

Patrimônio / Capital

Representação

Forma de Gestão

Abrangência / Área de Ação

Tributação

Fiscalização

Dissolução

ASSOCIAÇÃO

Sociedade de pessoas sem fins lucrativos

Representar e defender os interesses dos associados. Esti-
mular a melhoria técnica, profissional e social dos associados. 
Realizar iniciativas de promoção, educação e assistência 
social.

Aprovação do estatuto em assembléia geral pelos associa-
dos. Eleição da diretoria e do conselho fiscal. Elaboração da 
ata de constituição. Registro do estatuto e da ata de constitui-
ção no cartório de registro de pessoas jurídicas da comarca. 
CNPJ na Receita Federal. Registro no INSS e no Ministério 
do trabalho.

Mínimo de duas pessoas.

Constituição (art. 5o., XVII a XXI, e art 174, par. 
2o.). Código Civil

Seu patrimônio é formado por taxa paga pelos associados, 
doações, fundos e reservas. Não possui capital social. A inexis-
tência do mesmo dificulta a obtenção de financiamento junto 
às instituições financeiras.

COOPERATIVA
Sociedade de pessoas sem fins lucrativos e com especificidade 

de atuação na atividade produtiva/comercial

Viabilizar e desenvolver atividades de consumo, produção, prestação 
de serviços, crédito e comercialização, de acordo com os interesses dos 
seus associados. Formar e capacitar seus integrantes para o trabalho e 
a vida em comunidade.Buscar sempre novos clientes com escopo de 
alargar o campo de atuação de seus cooperados; fornecer-lhes cursos 
de capacitação profissional; prestar-lhes assistência direta, quando 
necessária, e trabalhar na defesa de seus interesses.

Aprovação do estatuto em assembléia geral pelos associados. 
Eleição do conselho de administração (diretoria) e do conselho fiscal. 
Elaboração da ata de constituição. Registro do estatuto e da ata de 
constituição na junta comercial. CNPJ na Receita Federal. Inscrição 
Estadual. Registro no INSS e no Ministério do trabalho. Alvará na 
prefeitura.

Mínimo de 20 pessoas físicas

Lei 5.764/71. Constituição (art. 5o. XVII a XXI e art. 174, par 
2o.) Código civil.

Possui capital social, facilitando, portanto, financiamentos 
junto às instituições financeiras. O capital social é formado por 
quotas-partes podendo receber doações, empréstimos e processos 
de capitalização.

Pode representar os associados em ações coletivas de seu 
interesse. É representada por federações e confederações.

Nas decisões em assembléia geral, cada pessoa tem direito 
a um voto. As decisões devem sempre ser tomadas com a par-
ticipação e o envolvimento dos associados.

Área de atuação limita-se aos seus objetivos, podendo ter 
abrangência nacional.

A associação não tem como finalidade realizar atividades de 
comércio, podendo realiza-las para a implementação de seus 
objetivos sociais. Pode realizar operações financeiras e bancá-
rias usuais.

Os associados não são responsáveis diretamente pelas 
obrigações contraídas pela associação. A sua diretoria só 
pode ser responsabilizada se agir sem o consentimento dos 
associados.

Os dirigentes não têm remuneração pelo exercício de suas 
funções; recebem apenas o reembolso das despesas realizadas 
para o desempenho dos seus cargos.

Pode representar os associados em ações coletivas do seu inte-
resse. Pode constituir federações e confederações para a sua repre-
sentação.

Nas decisões em assembléia geral, cada pessoa tem direito a um 
voto. As decisões devem sempre ser tomadas com a participação e o 
envolvimento dos associados.

Área de atuação limita-se aos seus objetivos e possibilidade de 
reuniões, podendo ter abrangência nacional.

Realiza plena atividade comercial. Realiza operações financeiras, 
bancárias e pode candidatar-se a empréstimos e aquisições do governo 
federal. As cooperativas de produtores rurais são beneficiadas do crédito 
rural de repasse

Os associados não são responsáveis diretamente pelas obrigações 
contraídas pela cooperativa, a não ser no limite de suas quotas-partes 
e a não ser também nos casos em que decidem que a sua responsabi-
lidade é ilimitada. A sua diretoria só pode ser responsabilizada se agir 
sem o consentimento dos associados.

Os dirigentes podem ser remunerados por retiradas mensais 
pró-labore, definidas pela assembléia, além do reembolso de suas 
despesas.

 Escrituração contábil simplificada.

Deve fazer anualmente uma declaração de isenção de 
imposto de renda.

Pode ser fiscalizada pela prefeitura, pela Fazenda Esta-
dual, pelo INSS, pelo Ministério do Trabalho e pela Receita 

Definida em assembléia geral ou mediante intervenção 
judicial, realizada pelo Ministério Público.

As possíveis sobras obtidas de operações entre os asso-
ciados serão aplicadas na própria associação.

A escrituração contábil é mais complexa em função do volume de 
negócios e em função da necessidade de ter contabilidades separadas 
para as operações com os sócios e com não-sócios.

Não paga Imposto de Renda sobre suas operações com seus as-
sociados. Deve recolher o Imposto de Renda Pessoa Jurídica sobre 
operações com terceiros. Paga as taxas e os impostos decorrentes das 
ações comerciais.

Pode ser fiscalizada pela prefeitura, pela Fazenda Estadual (nas 
operações de comércio), pelo INSS, pelo Ministério do Trabalho e 
pela Receita Federal.

Definida em assembléia geral e, neste caso ocorre a dissolução. 
No caso de intervenção judicial, ocorre a liquidação, não 
podendo ser proposta a falência.

Após decisão em assembléia geral, as sobras são divididas de acordo 
com o volume de negócios de cada associado. Destinam-se 10% para o 
fundo de reserva e 5% para o Fundo Educacional (FATES)

Resultados  Financeiros

Operações

Responsabilidades

Remuneração

Contabilida-

D I F E R E N Ç A S   E N T R E   C O O P E R A T I V A S   E   A S S O C I A Ç Õ E S 
Este é um assunto que sempre gera algum tipo de polêmica. É provável que em vários momentos do seu trabalho você deve se ver diante das seguintes 

perguntas: É melhor montar uma cooperativa ou uma associação? Quando montar uma ou outra?Quais vantagens entre uma e outra?Essas dúvidas são co-
muns e pertinentes uma vez que os dois tipos de organização se baseiam nos mesmos princípios doutrinários e, aparentemente, buscam os mesmos objetivos. 
A diferença essencial está na natureza dos dois processos. Enquanto as associações são organizações que tem por finalidade a promoção de assistência social, 
educacional, cultural, representação política, defesa de interesses de classe, filantrópicas; as cooperativas têm finalidade essencialmente econômica. Seu 
principal objetivo é o de viabilizar o negócio produtivo de seus associados junto ao mercado.

A compreensão dessa diferença é o que determina a melhor adequação de um ou outro modelo. Enquanto a associação é adequada para levar adiante uma 
atividade social, a cooperativa é mais adequada para desenvolver uma atividade comercial, em média ou grande escala de forma coletiva, e retirar dela o 
próprio sustento. Vamos destacar no entanto que, se a questão é atividade econômica, o modelo mais adequado é a Cooperativa.



PALAVRA DO PRESIDENTE

Ser Representante
Posso ser representante comercial  da Coopernac na 

minha cidade/estado? 

Sim! A Coopernac tem a política de acatar representantes 
comerciais nos estados ou nas cidades. Caso você tenha interesse 
em representar a Coopernac pode fazer contato por intermédio 
do e-mail: contato@coopernac.com.br.

V PERGAMINHO

Viverei hoje como se fosse o meu último dia. Como esse dia é 
muito precioso, tamparei seu conteúdo de vida para que nenhuma 
gota se derrame na areia.

Não desperdiçarei um só segundo pensando no passado nem 
tampouco no futuro porque não posso transportá-los para o meu 
dia de hoje. Este dia é tudo o que eu tenho e estas horas são agora 
a minha eternidade.

Este dia é uma outra oportunidade para que eu me torne a pessoa 
que poderei  ser. Este será o meu dia de vencer! Não o desperdiçarei 
com sentimentos negativos: a dúvida,  enterrarei sob a fé; o medo, 
derrotarei com confiança.

Viverei hoje como se fosse meu último dia. E se for, será meu 
maior monumento. Farei deste o melhor dia da minha vida. E, se 
não for,  cairei de joelhos e agradecerei aos céus.

José Lúcio do Nascimento

Companheiros!
Existe um provérbio que me influencia muito, qual seja: ”Ninguém tropeça em montanhas, tropeçamos sim em pequenas pedras que encontramos no caminho!”.
Portanto, como podemos perceber são os pequenos problemas que nos causam grandes transtornos. 
Precisamos a cada dia nos adaptar ao meio em que vivemos, usando sempre de bom senso para tudo e para todos.
A nossa cooperativa tem ajudado a muitos cooperados no sentido de portarem-se de maneira adequada para resolução de algum ou outro problema profissional.
Neste império, a entidade, pela sua forma original vem logrando êxito no sentido de completar as necessidades de seus cooperados.
Ao longo de sua trajetória, o cooperativismo se firmou como importante instrumento de inclusão social e de lá pra cá cresceu muito. Somos cerca de 800 milhões de cooperativistas 

no mundo de força motriz de uma revolução em prol da cidadania. Por meio do trabalho sério e profissional, as cooperativas atuam em diversas áreas, oferecendo ao mercado produtos 
e serviços com qualidade. Esse setor, hoje mais do que nunca, apresenta-se como o caminho da tão desejada inclusão social dos cidadãos.

A Ocemg surgiu quando o sistema cooperativista mineiro começava a mostrar sua força como agente econômico. Assumiu desafio de imprimir um caráter cada vez mais empre-
sarial às cooperativas. Foi bem sucedida.

Nosso sistema tem hoje 830 cooperativas registradas e regulares que congregam 900 mil associados e 30 mil empregados. Algumas dessas cooperativas figuram entre as maiores 
e melhores empresas do país.  A contribuição para a geração de riquezas pode ser medida pela expressiva participação no Produto Interno Bruto de Minas, para o qual elas contribuem 
com 6,5%, o correspondente a R$13,3 bilhões. Esses números são significativos se comparados a outros setores da economia. 

Podemos dizer que atualmente as cooperativas são as únicas empresas capazes de reduzir o impacto da concentração de riquezas e as únicas que nos remetem a uma real política de 
justiça social. Nossa responsabilidade torna-se ainda maior, principalmente, quando o público envolvido é tão grande. Necessitamos aprimorar os conhecimentos dessa imensa massa 
humana, conscientizando-a da importância do cooperativismo como doutrina e como fator diferencial de condição de vida. Os números não mentem e nos levam a uma realidade que 
esta mudando a cada dia. Temos orgulho em dizer que o cooperativismo mineiro é parte integrante de uma economia em crescimento e expressivo vetor no desenvolvimento social 
do país. 

Companheiros haja o que houver, não abandone a nossa cooperativa, ao contrário participem ainda mais do seu sucesso e do seu futuro. 
A nossa causa é importante e imperiosa, o nosso meio de condução é  a união e a solidariedade. Vamos buscar a cada dia estes objetivos.

PRESIDENTE: José Lúcio do Nascimento
DIRETOR FINANCEIRO: Alex Pereira Medeiros
DIRETOR SECRETÁRIO: Carlos José Antonucci Júnior
CONSELHEIRA: Sílvia Helena Anselmo
CONSELHO FISCAL  
  
EFETIVOS: Márcio Antônio Sodré da Silva
                                                   Magno Silva Ferreira 
    Adílio Antônio de Almeida
SUPLENTES: Éder Bráz Franco
        Cacilda Duarte Guimarães
                  Rogério Tarden
PRODUÇÃO/ PROJETO GRÁFICO VISUAL:                               

 Kassilene Aparecida Teixeira
REPORTAGEM/ REDAÇÃO:                                 

    Kassilene Aparecida Teixeira 
   &

  Associados da Coopernac 
  

FOTOGRAFIA: Arquivos Coopernac
          Banco de Imagens 
          Associados da Coopernac 
TIRAGEM: 800 exemplares 
IMPRESSÃO: Suprema Gráfica e Editora 

Expediente Coopernac
Cooperativa Nacional dos Representantes Comerciais Autônomos 

Ltda.
Rua Governador Benedito Valadares, n.º 25 - Sala 301 - Centro

Visconde do Rio Branco – MG 
Telefax. (32) 3551-4343

 Site: (em reconstrução para melhor lhes servir!)

 E-mail coopernac@coopernac.com.br

Cooperado que estava em uma região pequena do  interior( Patrocínio do 
Muriaé- MG), mas apesar disso sempre conseguiu mostrar um excelente ser-
viço. E quando surgiu uma oportunidade de ir para uma região  com potencial 
de crescimento mais abrangente, não pensou duas vezes e agarrou-a. Indo 
para Campinas - São Paulo, onde esta fazendo um excelente trabalho abrindo 
novos clientes e aumentando as vendas dos antigos. E além disso ainda arruma 
tempo para ajudar os seus companheiros ensinando-os a trabalhar com pocket 
e dando dicas de como oferecer produtos . 

7  MODOS  DE  ENFRENTAR  AS  DIFICULDADES  DA  VIDA

1 - TENHA  A CONVICÇÃO DE QUE DEUS ESTÁ NO CONTROLE DE TUDO
2- NÃO TENHA MEDO DE SITUAÇÕES NOVAS
3 - TIRE PROVEITO DAS DIFICULDADES
4 - NÃO ESCUTE PALAVRAS DE DESÂNIMO E DÚVIDA
5 - LEMBRE-SE DE QUE VOCÊ PRÓPRIO É UMA SOLUÇÃO
6 - ESTEJA SE FORTALECENDO INTERIORMENTE CADA MANHÃ
7 - AGRADEÇA  A DEUS PELA OPORTUNIDADE DE LUTAR E VENCER

“A NOSSA VISÃO DA VIDA DETERMINARÁ O NOSSO SUCESSO OU FRACASSO.

Uma Homenagem ao nosso Cooperado Gilson

Cuidado Juscelino, sabemos que você é ótimo em 
artes marciais, mesmo assim é bom previnir aciden-Rodolfino Lucas aproveitando o momento de folga na 

Bahia, aproveita muito você merece...

COOPERATIVISMO. VOCÊ PARTICIPA. TODOS 
CRESCEM. 
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Admitidos

IMAGEM DO MÊSCHEGOU O VERÃO!
I N F O R M A Ç Õ E S  A O  C O N S U M I D O R 

D u r a n t e  o  v e r ã o ,  o  c o n s u m i d o r  d e v e  t o -
mar certos cuidados na hora de se expor ao sol 
Preferência para horários em que seja menor a intensidade 
dos raios solares para se expor ao sol. Não é recomendável a 
exposição ao sol entre 10 e 16 horas; Não é aconselhável per-
manecer por longos períodos na mesma posição, como dormir 
por exemplo. O ideal é mudar de posição freqüentemente; 

Durante a exposição solar, não é aconselhável a utilização 
de produtos como perfumes ou outros produtos não específi-
cos, como receitas para descoloração dos pêlos. Eles devem 
ser evitados pois, em geral, promovem queimaduras e podem 
aumentar os casos de alergia, além de não protegerem contra 
os efeitos das radiações solares; 

Verificar qual é o fator de proteção mais adequado para o 
seu tipo de pele. Em caso de dúvida ou, se possível, sempre, 
devem ser utilizados os produtos com FPS mais elevados; O 
mormaço também ocasiona queimaduras. A brisa, por oferecer 
uma sensação refrescante, pode levar a pessoa a esquecer os 
efeitos nocivos do sol; A eficiência de um protetor solar está 
relacionada diretamente a sua utilização correta, ou seja, o 
usuário deve estar atento às instruções da embalagem quanto 
ao tempo de reaplicação do produto, levando em consideração 
fatores como a transpiração e o contato direto da pele com 
qualquer superfície que propicie a remoção do produto. 

O l h a  q u e  g a t i n h a  a  G a b r i e l a  f i -
l h i n h a  d o  Funcionário Rodolfo e   Meiriely 
aproveitando a piscina. Mas tome cuidado com o 
sol!Não esqueça do filtro solar ele é indispensável 
para os dois.

Cooperada Hérica e a Funcionária Emiliane Os Cooperados Norberto, Kleverson, Tânia e a Funcionária Emiliane Os Cooperados Simone, Rodrigo e a Funcionária 

O Cooperado Juliano e a Funcionária Emiliane O Cooperado Rogean e a Funcionária Emiliane O Cooperado Antônio Marcos e sua esposa Izaura 
Maria e a Funcionária Emiliane 

O Cooperado Wellington, a Funcionária Emiliane e o Cooperado A Funcionária Emiliane e o Cooperado AlanO Cooperado  Gean Carlos e a Funcionária Emiliane

Estiveram na Cooperativa os seguintes representantes comerciais que por indicação estão sendo admitidos.

Aos Cooperados ora admitidos, os votos de sucesso e que se empenhem para desenvolver o sistema cooperativista 
 e a Cooperativa que estão abraçando.



PIADAS

Assaltante Bonzinho
Os bandidos invadiram um banco e fizeram uma fila 

de refens, que eles pretendiam matar. Então, o assaltante 
fala para a primeira pessoa da fila:

- Como é o seu nome? Quero saber quem eu vou 
matar.

E a mulher, trêmula:
- É, er... Margarida...
O marginal pensou e respondeu:
- Margarida é o nome da minha mãe. Então, vou deixar 

você fugir!
Aí, o meliante foi falar com o próximo da fila:
- E você? Como é seu nome?
- Olha, meu nome é Pedro. Mas o pessoal lá de casa 

Tomada 
O caipira entra numa loja 

de material para construção e 
pede:

- Ei, moço... cê tem aí uma 
tomada?

- Você quer uma tomada 
macho ou fêmea? - pergunta o 
balconista.

- Sei não, seu moço! Eu que-
ria uma tomada pra acender a 

Um sujeito vai visitar um amigo deputado e aproveita
para lhe pedir um emprego para o filho que tinha
acabado de completar o supletivo do Primeiro grau.
Eu tenho uma vaga de assessor, só que o salário não
é muito bom..
- Quanto é doutor?
- Pouco mais de dez mil reais!
- Dez mil? Mas é muito dinheiro para o garoto! Ele
não vai saber o que fazer com tudo isso não doutor!
Não tem uma vaguinha mais modesta?
- Só se for para trabalhar na Assembléia. Meio
período. E eles estão pagando cinco mil!
- Ainda é muito, doutor! Isso vai acabar estragando
o menino!
- O Senhor não tem um emprego que pagasse uns mil ou
até mil e duzentos reais?
- Ter eu até tenho. Mas aí é só por concurso e é
para quem tem curso superior em Engenharia,
Administração, Medicina, Economia, Direito ou
Contabilidade, etc. E ainda tem que ter bons
conhecimentos em informática, além de Inglês,
Francês e Espanhol fluentes...

Deputado

Visita da sogra  

A sogra vai visitar a filha e o genro. Ela toca a campai-
nha e o genro abre a porta e exclama:- Sogrinha! Quanto 
tempo que a senhora não aparece! Quanto tempo vai 
ficar conosco desta vez?A sogra, querendo ser gentil:- 
Oh, meu genro, até vocês ficarem cansados de mim!O 
genro responde:- Sério? Não vai nem mesmo tomar um 

 Notícia Ruim 

Um médico liga para o seu paciente:
— Olá Marcos, tenho uma notícia ruim e uma péssima 

para te dar!
— Então diz logo, doutor! — responde Marcos ago-

niado.
— A ruim é que você tem apenas 24 horas de vida!
— E qual é a péssima doutor?
— É que eu estou tentando te ligar desde ontem, mas 

seu celular só dava caixa postal! 

O portuga no ônibus  

O portuga entra no ônibus, completamente vazio 
e senta-se num lugar qualquer. De repente começa a 
chover e aí ele percebe que havia se sentado debaixo 
de uma goteira.Mas continua ali, firme e forte, com 
a água pingando sobre a sua cabeça.Depois de al-
gum tempo, intrigado, o cobrador lhe pergunta:- Ei, 
cara! Por que você não troca de lugar?- Bem que eu 
gostaria! Mas vou trocar com quem?

ANIVERSARIANTES DE 
NOVEMBRO 

 
Funcionários: 

Ivanira Enói do Carmo
Emiliane Purgato

Cooperados: 
Aldesandre Camargo
André Luiz Andrioli
Antônio Araujo Caldeira Neto
Antônio Luiz de Oliveira
Cacilda Duarte Guimarães
Cláudio Magela da Silva
Djair de Castro Nahim
Eloison de Castro Monteiro
Felipe de Andrade de Amorim
Gesielton Freitas de Oliveira
Goerdes Lopes da Silva
Henrique Cláudio Vaz Marques Silva
Iran Pires Pereira
Jorge Elias Batista
Jorge Luiz de Oliveira
José Miranda de Souza
Leonardo Tadeu Venâncio Dellareti
Lucivaldo Rodrigues Carvalho
Luiz Eugênio Barreto Marinho
Márcio Augusto Rodrigues Pires
Marcos Vinícius Silva de Oliveira
Marisnei Martins
Norberto de Sá Cardoso
Péricles Diragitch de Sá
Richard Braga Gouveia
Roberto Vieira da Silva
Robisson Correa Teixeira
Rosalvo de Cássia Dornelas Ferrão
Salviano Júnior Araujo Martins
Samarone Almeida de Freitas
Sebastião Ivan Pena
Sedres Valério Vaz
Silvanete Lucas Mendes Leocádio
Tássio Henrique de Carvalho

Você tem tudo para chamar 
a atenção aonde estiver. Aguarde 
boas novidades na área sentimental. 
Aproveite! Cor: laranja.

O romance promete esquentar, 
afinal, você estará mais extrovertida. 
Mas pegue leve com seu lado domi-
nador. Cor: preto

Na paixão, a fase não poderia 
ser melhor para declarar seus 
sentimentos. Não tenha medo de se 
abrir com o gato. Cor: preto.

Sua segurança emocional pode 
depender diretamente das suas 
finanças. Vai desejar ficar juntinho 
do gato agora. Cor: branco.

A Lua vai realçar as suas maiores 
qualidades, como a sua capacidade 
de direcionar os holofotes para a sua 
direção. Cor: azul.

O campo afetivo pode deixar a 
desejar. Não deixe que o egoísmo ou 
o orgulho se transforme no seu pior 
obstáculo. Cor: azul.

Os amigos e a sua vida social 
podem ocupar maior espaço na sua 
agenda. Invista na cumplicidade a 
dois. Cor: verde.

Sua popularidade e seu charme 
estarão em destaque e agitarão a pa-
quera. Terá disposição para sair e se 
divertir. Cor: azul-claro.

O clima é de total entusiasmo 
no setor sentimental. Aproveite 
para curtir a companhia da sua alma 
gêmea. Cor: marrom.

Resolva tudo que for preciso de 
uma vez por todas. Não deixe que 
o orgulho a impeça de ser feliz com 
quem ama. Cor: rosa.

Cuide bem das suas amizades 
se quiser mantê-las. O companhei-
rismo vai marcar o lance com o seu 
príncipe. Cor: laranja.

Poderá deixar uma paquera em 
segundo plano, mas invista no visual. 
Porém, um romance estável receberá 
proteção. Cor: azul-claro.

JOGO DOS 7 ERROS

STROGONOFF DE FRANGO

• 2 peitos de frango cortados em tirinhas finas  
• 2 tomates maduros sem pele e sem sementes ou 3 
colheres (sopa) de catchup  
• 1 cebola picada  
• sal a gosto  
• 1 lata de creme de leite  
• 100 g de champignon fresco picado • 4 colheres (sopa) 
de conhaque  
• 1 colher (sopa) de mostarda • 1 colher (sopa) de 
manteiga

INGREDIENTES:

Em uma frigideira grande, derreta a manteiga 
e doure a cebola, junte 
o frango picado e mexa 
bem, até ficarem doura-
dos. Tempere com o sal e 
reserve, despeje o conha-
que e incline levemente 
a frigideira para que o 
conhaque incendeie. Junte os champignons, os 
tomates, o catchup, a mostarda, misture e deixe 
ferver por cerca de 5 minutos. Incorpore delica-
damente o creme de Leite, misture ao molho e 
retire do fogo sem deixar ferver. Sirva a seguir, 
acompanhado de batata palha.

MODO DE PREPARO:

BOM APETITE!
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VOCÊ SABE QUE DIA É HOJE?

Dia Nacional do Doador de Sangue

.: SAUDAÇÕES :.
Toda sauda-

ção deve base-
ar-se em pensa-
mentos de paz e 
alegria.

Pense no seu 
contentamento 
quando alguém 
lhe endereça pa-
lavras de afeto e 
simpatia, e faça 
o mesmo para com os outros.

Mobilize o capital do sorriso e ob-
servará que semelhante investimento 
lhe trará precioso rendimento de cola-
boração e felicidade.

Uma frase de bondade e compreen-
são opera prodígios na construção do 
êxito.

Auxilie aos familiares com a sua pa-
lavra de entendimento e esperança.

Se você tem qualquer mágoa rema-
nescendo da véspera, comece o dia, à 
maneira do Sol: - esquecendo a sombra 

 Faça sua parte como cidadão!!!  
A doação de sangue é um ato voluntário e altruísta que 

SALVA VIDAS.
 Doar sangue é seguro e quem doa uma vez, 

não é obrigado a doar sempre. No entanto, é muito im-
portante que pessoas saudáveis doem regularmente. 
 A data é um reconhecimento ao empenho dos 
doadores voluntários de sangue e também pretende moti-
var a população a ajudar os que precisam de transfusões.  
 O Ministério da Saúde esclarece que doar sangue 
não afeta a saúde. No momento da doação, são retirados, em 
média, 450 mililitros de sangue. 

“Uma pessoa adulta tem em seu corpo em torno de cinco 
litros de sangue. A quantidade retirada não afeta a saúde do 
doador e a recuperação é imediata após o ato”. 

Quem pode doar 
Podem doar sangue todas as pessoas que: 
· Estejam documentadas (com carteira de identidade 

ou outro documento equivalente); 
· Tenham boas condições de saúde; 
· Tenham entre 18 e 60 anos; 
· Pesem, no mínimo, 50 quilos; 
· Não tenham ingerido bebidas alcóolicas nas 24 horas 

que antecedem a doação; 
· Tenham dormido, pelo menos, seis horas nas últimas 

24 horas; 
· Não sejam usuários de drogas; 
· Não tenham doença hematológica, cardíaca, renal, 

pulmonar, hepática, diabetes, hipertireoidismo, hanseníase, 
tuberculose, câncer, sangramento anormal ou epilepsia; 

· Nunca tenham tido doenças de chagas ou malária; 
· N ã o  t e n h a m  c o n t r a í d o  s í f i l i s ,  h e p a t i -

te e não tenham tido contato com o inseto barbeiro. 

Impedimentos temporários 
Para não comprometer a saúde, uma pessoa não deve 

doar sangue se: 
· Estiver grávida ou em período de amamentação; 
· Tiver feito alguma cirurgia importante há menos de 

seis meses; 
· Tiver realizado um parto normal ou tido um aborto 

há menos de três meses; 
· Tiver feito uma doação há menos de 60 dias, se for 

homem, ou há menos de 90 dias, se for mulher.

Doador universal 
O-

Receptor Universal
AB+

Brasileiras e brasileiros... olhai os livros 
por um instante! Celebremos o dia do livro. 
Pensemos com carinho nesse objeto subje-
tivo, nessa fonte da eterna inquietude, nesse 
micro-universo feito de papel e letras. 

Como protetor da memória e vetor da 
criatividade, o livro é ao mesmo tempo 
depósito de palavras e um mecanismo 
para o intercâmbio de idéias. Peça única 
e, ao mesmo tempo, objeto reproduzível, 
criadora de sentido e geradora de recei-
tas, obra original e espelho da sociedade, 
constitui um patrimônio que, partindo das 
raízes próprias de uma determinada tradição 
cultural, não pára de crescer, por meio da 
interação com outras tradições, na relação 
e no diálogo permanente com o Outro. 
Proteger e enriquecer o patrimônio cultural 
da humanidade é manter uma sinergia da qual 
o livro é, essencialmente, um dos melhores 
artífices.

DIA DO LIVRO

“Um país se faz com homens e 
livros”.

Monteiro Lobato 

O dia da bandeira é um dia em homenagem à bandeira do Brasil. A celebração 
acontece no dia 19 de Novembro, data em que a bandeira foi instituída. No dia 
ocorrem comemorações cívicas, acompanhadas do canto do Hino à Bandeira. A data 
foi adotada pelo decreto nº 4 no dia 19 de novembro de 1889, quatro dias após a 
Proclamação da República. 

 
A bandeira nacional foi desenhada por Décio Vilares. Essa fica hasteada na Praça 

dos Três Poderes em Brasília, simbolizando a pátria.

As quatro cores representadas na bandeira simbolizam as famílias reais descendentes de D. Pedro I, 
idealizador da bandeira do Império.

DIA DA BANDEIRA

01- Dia de Todos os Santos
02- Dia de Finados
03- Dia do Cabeleireiro
03- Instituição do Direito e Voto da Mulher (1930)
04- Dia do Inventor
05- Dia da Ciência e Cultura
05- Dia do Cinema Brasileiro
05- Dia do Radioamador e Técnico Eletrônica
07. Dia do Radialista
08- Dia Mundial do Urbanismo
09- Dia do Hoteleiro
10- Dia do Trigo
12- Dia do Diretor de Escola
12- Dia do Supermercado
14- Dia Nacional da Alfabetização
15- Proclamação da República
16- Semana da Música/ Dia do NÃO Fumar
17- Dia da Criatividade
19- Dia da Bandeira
20- Dia do Auditor Interno
20- Dia Nacional da Consciência Negra
21- Dia da Homeopatia
21- Dia das Saudações
22- Dia do Músico
23- Dia Internacional do Livro
25- Dia Nacional do Doador de Sangue
26- Dia do Ministério Público
27- Dia do técnico da Segurança do Trabalho/Dia Nacional 

e   Mundial do Combate ao Câncer
28- Dia Mundial de Ação de Graças



HOMENAGEM AOS MÚSICOS

Olha o Rodrigo Eugênio Machado no último show da Banda 
Eclipse, filho do nosso amigo Celso Fernando Machado.

Esta foi a banda que  o 
Elson Tomaz Sangi fez parte, 
atualmente não existe,  mas  to-
dos integrantes continuam na 
carreira solo. Desejamos que 
todos consigam atingir o sucesso 
esperado. 

Banda “A Parceria é Fina”
A banda contou com a presença inusitada da canto-

ra Fernanda Gravatá, noiva do nosso amigo Leonardo 
Spinelli, esta festa deve ter ficado muito animada.

Este é o nosso Top  Dj Ri-
cardo Godoy, intitulado “ O 
ORIGINAL” que abala as noites 
de Jõao Molevade e região, com 
seus rítmos variados e dançantes, 
preparem-se para aproveitar o 
fim de semana na companhia 

O Dia Nacional de Combate ao Câncer foi criado em 1988 para ampliar o conhecimento da população sobre o trata-
mento e, principalmente, sobre a prevenção da doença.

Ele explica que todas essas modalidades de câncer que registram o maior número de casos e de óbitos são preveníveis 
e que o Brasil conseguiria reduzir consideravelmente a marca apenas adotando medidas simples. 

A maioria dos cânceres que estão relacionados à dieta pode ser prevenida, assim como pode ser prevenida a totalidade 
dos cânceres causados por tabagismo e pelo uso de bebida alcóolica.

Exames específicos conduzidos regularmente por profissionais de saúde também são importantes quando o assunto 
é prevenção. Nesses exames simples podem ser detectados câncer de mama, de colo de útero, reto, próstata, testículo, 
língua, boca e pele, entre outros. 

O auto-exame de mama e de pele também é um importante aliado e pode resultar num diagnóstico precoce da doença. 
A prática do sexo seguro entra na lista das medidas mais importantes para combater o câncer de colo de útero, prevenindo 
80% dos casos. 

Principais Fatores de Proteção

Qualquer pessoa está sob o risco de desenvolver o câncer. Como a ocorrência aumenta com a idade, a maioria dos 
casos acontece com os mais velhos. Entretanto, o surgimento do câncer está relacionado à exposição ao risco e é nesse 
aspecto que cada pessoa pode contribuir para evitá-lo.

O câncer de mama é o mais temido entre as mulheres e representa uma das principais causas de morte das mesmas 
nos países ocidentais.

O tabagismo é o principal fator de risco para o câncer de pulmão, sendo responsável por 90% dos casos. 

Nos últimos anos também aumentaram as chances de cura de câncer de mama, linfomas, leucemias, câncer infantil 
e de ovário. Com os novos medicamentos, a sobrevida dos paciente

Dia Nacional de Combate ao Câncer DIA 01 DE DEZEMBRO
Dia Mundial da Luta contra Aids

Mas você sabe o porquê dessa 
data?

Em outubro de 1987, a Assem-
bléia Mundial de Saúde decidiu, 
com o apoio da ONU (Organização 
das Nações Unidas), transformar o 
1º de dezembro em Dia Mundial de 
Luta Contra a Aids. O objetivo deste 
dia é estabelecer o entrelaçamento 
de comunicação, promover troca 

de informações e experiências e de criar um espírito de 
tolerância social.

O Dia Mundial da Luta Contra a Aids dá a ocasião 
de se falar da infecção por HIV e da Aids, de se ocupar 
das pessoas infectadas pelo HIV e das doenças da Aids, 
e de se saber mais sobre esta doença. 

A escolha dessa data seguiu critérios próprios das 
Nações Unidas e no Brasil foi adotada a partir de 1988, 
por uma portaria assinada pelo Ministro da Saúde. 

E o laço vermelho?
O laço vermelho é visto como símbolo de solidarie-

dade e de comprometimento na luta contra a Aids. O 
projeto do laço foi criado, em 1991, pela Visual Aids, 
grupo de profissionais de arte de Nova York, que queriam 
homenagear amigos e colegas que haviam morrido ou 
estavam morrendo de Aids. 

Por sua ligação ao sangue e à idéia de paixão, o laço 
vermelho foi inspirado no laço amarelo que honrava os 
soldados americanos da Guerra do Golfo. O ator Jeremy 
Irons usou o laço pela primeira vez, na cerimônia de 
entrega do prêmio Tony Awards, em 1991. Ele se tornou 
símbolo popular entre as celebridades nas cerimônias de 

DIA DO NÃO FUMAR
“Segundo a Organização Mundial da Saúde, o vício é considerado como a principal causa de morte evitável 

em todo o mundo.
A combinação alcatrão + monóxido de carbono + nicotina é responsável por 90% dos casos de câncer no 

pulmão, e 30% de outros tipos, como boca, faringe, pâncreas, rim e colo de útero”. Entretanto, o médico enfatiza 
que mesmo sendo menos freqüente, outras situações também podem causar a neoplasia pulmonar maligna como 
o contato com alguns produtos químicos, por exemplo, o cromo, fatores genéticos, enfisema pulmonar, bronquite 
crônica e até mesmo má alimentação.

Sintomas - Muitas vezes óbvios, entre os sintomas estão a tosse persistente, rouquidão, dor torácica persistente 
ou aguda, escarro com sangue, e falta de ar.

Dentre as dificuldades para largar o vício, o especialista destaca não somente a dependência química, que pode levar a crises de 
abstinência severas, como também o próprio condicionamento provocado pelo ato de fumar. “A pessoa cria aquele ritual de acordar, 
tomar um café e fumar, almoçar e fumar”.

Portanto, se você é fumante, aproveite o dia 16 de novembro para refletir. A única maneira eficaz de prevenção do câncer é abolir 
o cigarro definitivamente.
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O Cooperado Antônio Paulo  e Rodolfo

O Cooperado Fernando

Rodolfo e Cooperado Edmilson, que está 
reculperado do acidente de motoRodolfo e Cooperado Rivas

Representantes na 22ª Convenção Capixaba de Supermercados - ACAPS 2008 

Rodolfo e o Cooperado Márcio de Campo Os Cooperados João Paulo  e  André
Rodolfo e o Cooperado Eduardo Rodolfo e o  Cooperado Rodrigo de Var-

Os Cooperados André e Antônio Felício Os Cooperados André, Éder, Rodolfo, Antônio Costa e Antônio Felí-

Rodolfo e Cooperado Éder

Os Cooperados Edson Ricardo, Rodolfo e Luciano

O Cooperado Márcio, sua esposa Cooperada 
Kátia e Cooperado José

Cooperado José 
MariaO Cooperado Brandão e 



Cooperados da Zona da Mata III

Cooperados da Zona da Mata III.

Cooperado Antô-
nio Paulo

 Cooperado Marney e  Rodol-

Cooperado Adelmo e Rodolfo Cooperado Américo e  Rodol- Cooperado Eloilson e Rodolfo Cooperado Flávio e  Rodolfo 

Rodolfo e Cooperado Djalma 
recebendo brinde de sorteio Rodolfo e Cooperado Juscelino 

Cooperado Luiz Augusto e Rodolfo

Rodolfo e Cooperado José Maria Rodolfo e Cooperado Marcelo Rodolfo e Cooperado Ruy

Rodolfo e Cooperado Sérgio

Rodolfo preparando a apresentação
Cooperada Maurely e Rodolfo Cooperado Sebastião Ivan e Rodolfo
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Movimento da Secretaria

                                                       
COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES

COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA

CNPJ : 02.218.486/0001-64
NIRE : 31400021990 Data: 29/09/1997

R GOV. BENEDITO VALADARES 25 APTO 301-CENTRO
Visconde Rio Branco/MG

BALANCO PATRIMONIAL EM 30/06/2008

                                           A T I V O

     C I R C U L A N T E

       DISPONIVEL
          FUNDO FIXO                                           1.497,18 
            Fundo Fixo                                         1.497,18 
          BANCOS CONTA MOVIMENTO                             558.307,58 
            Banco do Brasil S/A                               36.441,44 
            Caixa Economica Federal                            2.980,45 
            Banco Bradesco S/A                               374.765,84 
            Caixa Econ. Federal/Conta Poupanca               111.187,66 
            Banco Bradesco S.A./Conta Poupanca                21.107,37 
            Banco do Brasil S.A./Conta Poupanca               11.824,82 
       REALIZAVEL A CURTO PRAZO
          CLIENTES                                           207.550,27 
            Repasse aos Cooperados a Receber                 203.668,10 
            Adiantamento de Repasse a Cooperados               3.882,17 
          CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS                       81.322,76 
            Contas a Receber de Coop.-Palm-Tops               81.322,76 
          RECEITA TAXA DE ADMINISTRACAO A RECEBER             19.071,05 
            Receita Taxa de Administracao a Receber           19.071,05           867.748,84 

     A T I V O   R E A L I Z A V E L   A   L O N G O   P R A Z O

       CREDITOS
          INVESTIMENTOS                                        1.956,25 
            Titulos de Capitalizacao                           1.956,25 
          DEPOSITOS JUDICIAIS                                 10.261,23 
            Depositos Judiciais                               10.261,23            12.217,48 

     A T I V O   P E R M A N E N T E

       ATIVO IMOBILIZADO
          MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                             85.776,91 
            Maquinas e Equipamentos                           15.050,86 
            Equipamentos de Informatica                       70.726,05 
          MOVEIS E UTENSILIOS                                 18.106,92 
            Moveis e Utensilios                               18.106,92 
          SOFTWARES DE COMPUTADORES-LICENCA DE USO             1.248,85 
            Softwares de Computadores-Licenca de Uso           1.248,85 
          DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA (-)              (53.425,89)
            Deprec. de Moveis e Utensilios                    (4.988,39)
            Deprec. de Maq. e Equipamentos                    (4.578,94)
            Depreciacao Equipamentos de Informatica          (42.740,10)
            Amortizacao Softwares de Computadores             (1.118,46)           51.706,79 

     TOTAL DO ATIVO                                                               931.673,11 

           P A S S I V O   C I R C U L A N T E

       EXIGIVEL
          OBRIGACOES SOCIAIS                                 159.993,60 
            INSS a Pagar                                       4.004,07 
            IRRF-PF - Autonomos a Pagar                      124.613,70 
            FGTS a Pagar                                         765,57 
            Contrib. Sindical Empregados a Pagar                  13,73 
            Salarios a Pagar                                   8.626,87 
            Ferias a Pagar                                     9.620,21 
            13º Salario a Pagar                                3.782,66 
            INSS a Pagar S/ Provisao de Ferias                 2.674,27 
            INSS a Pagar S/ Provisao de 13º Salario            1.051,51 
            FGTS a Pagar S/ Provisao de Ferias                   769,62 
            FGTS a Pagar S/ Provisao de 13º Salario              302,62 
            INSS Autonomo a Pagar                              1.981,07 
            IRRF - Funcionarios a Pagar                           88,97 
            Rescisoes Contratuais a Pagar                      1.698,73 
          HONORARIOS DE DIRETORES A PAGAR                      1.107,30 
            Honorarios de Diretores a Pagar                    1.107,30 
          OBRIGACOES TRIBUTARIAS                               4.202,90 
            PIS a Recolher                                       636,44 
            COFINS a Recolher                                  2.937,40 
            IRF-PJ a Recolher                                     80,24 
            ISSQN A Recolher                                     548,82 
          EMPRESTIMOS A PAGAR                                 75.060,23 
            Emprestimos a Pagar                               75.060,23 
          ALUGUEIS A PAGAR                                     1.427,59 
            Aluguel de Imovel a Pagar                            830,00 
            Aluguel de Softwares a Pagar                         597,59 
          HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR                        13.068,02 
            Honorarios Contabeis a Pagar                      13.068,02 
          HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR                      2.004,39 
            Honorarios Advocaticios a Pagar                    2.004,39 
          ADIANT. DE REPASSES AOS COOP. A PAGAR                1.795,92 

  Adiant. de Repasses aos Coop. a Pagar                 1.795,92 
          REPASSE A PAGAR AOS COOPERADOS                     185.427,38 
            Repasse a Pagar aos Cooperados                   185.427,38 
          CARNÊS DE INSS DE COOPERADOS A PAGAR               101.262,10 
            Carnês de Inss de Cooperados a Pagar             101.262,10 
          CONTAS A PAGAR DE TERCEIROS                         36.591,47 
            Contas a Pagar de Cooperados                      36.591,47 
          SEGUROS DIVERSOS A PAGAR                                26,49 
            Seguros Diversos a Pagar                              26,49           581.967,39 

     P A S S I V O   E X I G I V E L   A   L O N G O   P R A Z O

       EXIGIVEL A LONGO PRAZO
          FINANCIAMENTOS A TERCEIROS                          25.446,31 
            Financiamentos Junto a Terceiros                  25.446,31            25.446,31 

     P A T R I M O N I O   L I Q U I D O

       CAPITAL
          CAPITAL SOCIAL                                      94.734,26 
            Capital Social                                    91.350,86 
            Capital Social a Pagar                             3.383,40 
          FUNDOS DE ASSISTENCIA TECNICA                        3.732,05 
            Fundos de Assistencia Tecnica                      3.732,05 
          FUNDOS DE RESERVA                                   13.905,70 
            Fundos de Reserva                                 13.905,70 
          RESERVA ESPECIAL                                    94.474,91 
            Reserva Especial                                  94.474,91 
          SOBRAS/PERDAS LIQUIDAS                             117.412,49 
            Sobras Liquidas no Exercicio                     117.412,49           324.259,41 

     TOTAL DO PASSIVO                                                             931.673,11 

                      

P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%
P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%
                  DEMONSTRAÇAO DAS SOBRAS OU PERDAS LIQUIDAS-2º TRIMESTRE 2008
               COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA
                                   CNPJ : 02.218.486/0001-64                          
P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%
P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%P%

       “ATOS COOPERATIVOS”                                                   

       INGRESSOS                                                             
          Receita de Taxa de Administraçao.................       277.578,66 
          Receita de Aplicaçoes Financeiras................         2.202,29 
          Sub-total........................................                         279.780,95 

       (-)DISPENDIOS                                                         
          ISS..............................................        (1.261,39)
          Pis-Programa de Integraçao Social................        (1.818,58)
          Cofins-Contrib. Financ. Seg. Social..............        (8.393,42)
          Imposto de Renda Retido na Fonte P. Fisica.......        (4.833,75)
          Comissoes Sobre Vendas...........................        (5.400,00)
          Salario..........................................       (27.605,97)
          13º Salario......................................        (1.582,74)
          Ferias...........................................        (1.557,00)
          Rescisoes Contratuais............................        (3.338,44)
          FGTS.............................................        (2.862,91)
          INSS.............................................        (9.027,18)
          INSS - Autonomos.................................        (3.561,09)
          Carnês de INSS de Cooperados.....................       (13.405,33)
          Serviços Prestados P.Juridica....................        (7.056,01)
          Serviços Prestados P. Fisica.....................        (5.142,93)
          Aluguel Imovel...................................        (2.490,00)
          Copias e Autenticaçoes...........................        (2.232,29)
          Brindes e Donativos..............................        (4.459,36)
          Conservaçao Manut. Equip. e Instalaçoes..........       (12.815,43)
          Correios.........................................        (6.463,31)
          Depreciaçao e Amortizaçao........................        (4.177,91)
          Viagens..........................................       (29.788,20)
          Lanches e Refeiçoes..............................           (45,81)
          Honorarios Contabeis.............................       (38.302,64)
          Material de Consumo..............................        (4.147,24)
          Despesas Gerais..................................          (788,14)
          Aluguel de Softwares.............................        (1.792,77)
          Jornais/Revistas/Boletins........................          (990,00)
          Seguros Diversos.................................       (12.302,49)
          Festas e Eventos.................................        (2.733,88)
          Despesa com Exames Medicos.......................           (28,00)
          Honorario de Diretores...........................        (3.510,00)
          Despesa com Condominio...........................          (243,16)
          Desp. Compra de Bens de Natureza Permanente......          (739,30)
          Despesas com Graficas............................          (374,00)
          Despesa com Assessoria/Consult./Auditoria........       (10.927,41)
          Energia Eletrica.................................        (1.158,10)
          Telefone.........................................        (7.178,94)
          Honorarios Advocaticios..........................       (13.564,22)

          IOF/IRF s/Aplic. Financ./Emprestimos.............                            (63,72)
          Sub-Total........................................                       (258.928,22)

          RESULTADO OPERACIONAL...............................                       20.852,73 

          SOBRAS OU PERDAS LIQUIDAS...........................                       20.852,73 

               Reconhecemos a exatidäo do presente demonstrativo,
          realizado em 30 de Junho de 2008.

                            Visconde Rio Branco, 30 de Junho de 2008

Bartolomeu Bueno da Silva, o “Anhangüera”, abriu em 1722 a primeira estrada no “Sertão da 
Farinha Podre”, quando por lá passou com destino a Goiás. A estrada ficou conhecida durante muitos 
anos por “Estrada do Anhangüera” e depois por “Estrada de Goiás” e “Estrada Real”.

A primeira “bandeira” que perlustrou terras do atual Município de Uberlândia teve a chefia do 
Sargento-Mor Antônio Eustáquio da Silva e Oliveira e contou com a participação de Januário Luís da 
Silva, Pedro Gonçalves da Silva, José Gonçalves Heleno, Manuel Francisco Ferreira e outros. Esse 
primeiro devassamento, com vistas à ocupação da terra, deve ter-se processado entre 1810 e 1812.

Seguiu-se a concessão das primeiras sesmarias, nas bacias dos rios Uberaba-legítimo (Uberabinha) 
e Abelhas (atual Araguari), aos povoadores que se constituíram nos troncos das famílias Peixoto, 
Pereira, Carrejo, Rezende, Barbosa e outras.

Daí em diante, de muitos pontos do Julgado do Desemboque, de Minas Gerais e Goiás, estabe-
leceu-se corrente imigratória quase contínua, em grande parte composta de conhecidos ou parentes 
daqueles sesmeiros.

Em 1846, por iniciativa de Felisberto Alves Carrejo e Francisco Alves Pereira da Rocha, erigiu-se 
uma capela, sendo primeiro padre José Martins Carrejo, filho de Felisberto Alves Carrejo.

O lugar escolhido para o arraial chamava-se São Pedro. Consta que esse topônimo se originou de 
uma inscrição, em que se lia “29 de junho” (dia do Santo), gravada em relevo na superfície de tronco 
secular, às margens de um córrego afluente do rio Uberabinha. Segundo a tradição, chamava-se Uberaba 
esse rio ou “Uberaba-legítimo”. Uberaba, em idioma indígena, significa água que brilha.

Em 1929, através de um plebiscito, Uberabinha passou a chamar-se Uberlândia, nome sugerido 
por João de Deus Faria. Ao longo do caminho do desenvolvimento procurou-se reavivar a memória 
recuperando alguns elementos do núcleo urbano.

ATA DA 259ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA 
NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 02.218.486/0001-64, realizada 
em 05/09/2008. ORDEM DO DIA 1- Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. Único, do 4º); Geraldo Magela de 
Souza; Luiz Otávio Clemente. 2- Outros assuntos de interesse da sociedade. Verificou-se que não havia mais assuntos a 
serem tratados na presente reunião. Nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente, encerrou a reunião, agradecendo a presença de 
todos e mandando que se lavrasse a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, secretário, pelo pre-
sidente e demais conselheiros que assim o desejarem.  Carlos José Antonucci Júnior, José Lúcio do Nascimento, Alex Pereira 
Medeiros e Sílvia Helena Anselmo.

ATA DA 260ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA 
NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 02.218.486/0001-64, realizada 
em 12/09/2008. ORDEM DO DIA. 1- Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. Único, do 4º); Luiz Carlos Peron, 
Gabriela Siqueira Menegueli, Kleverson Gonçalves Azevedo, Tânia Mara Santos. 2- Outros assuntos de interesse da so-
ciedade. Verificou-se que não havia mais assuntos a serem tratados na presente reunião. Nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente, 
encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos e mandando que se lavrasse a presente ata que, depois de lida e aprovada, 
será assinada por mim, secretário, pelo presidente e demais conselheiros que assim o desejarem.  Carlos José Antonucci Júnior, 
José Lúcio do Nascimento, Alex Pereira Medeiros e Sílvia Helena Anselmo.

ATA DA 261ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA 
NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 02.218.486/0001-64, realizada 
em 19/09/2008. ORDEM DO DIA. 1- Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. Único, do 4º). Paulo Emar Pereira, 
Antônio Carlos Maldonaldo, Fabiano Passos da Silva, Alexsandro Motta Borges, Norberto de Sá Cardoso, João Bosco 
Radaelle, Max Moreira de Albuquerque, Antônio Carlos Ghimbuth, José Jacob Daur, Manoel Luiz Rampinelli Pereira, 
Davi Teodoro Cavalheiro, Anderson Teixeira de Moraes. 2- Outros assuntos de interesse da sociedade. Verificou-se que 
não havia mais assuntos a serem tratados na presente reunião. Nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente, encerrou a reunião, 
agradecendo a presença de todos e mandando que se lavrasse a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por 
mim, secretário, pelo presidente e demais conselheiros que assim o desejarem. Carlos José Antonucci Júnior, José Lúcio do 
Nascimento, Alex Pereira Medeiros e Sílvia Helena Anselmo.

ATA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NACIO-
NAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 02.218.486/0001-64, realizada em 
26.09.2008. ORDEM DO DIA: 1-Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. Único, do 4º.). Carlos Alberto Fonseca 
Pinto, Rogério Borrasca. 2-Demissão de Cooperados (art. 8º); Márcio Correa do Nascimento, Wesley Marcos Araújo. 
3- Outros assuntos de interesse da sociedade. a) O Presidente informou as despesas com viagens ocorridas no período 
de 01/09/2008 a 30/09/2008, b)- Liberação de verba para compra de remédios para os cooperados. Por solicitação de 
um cooperado desta Cooperativa, após as análises de praxe, foi liberada pelos conselheiros, verbas para serem usadas na 
compra de remédios, cujo sentido é o de aplacar e minimizar problemas de saúde do referido cooperado enfermo. Todos 
ficaram sensibilizados pelo drama por que passa esses cooperados, por esta razão tornou-se primordial esta providência. 
A Cooperativa não medirá esforços nesta hora, pois, no infortúnio é que o cooperado precisa de mais auxílio e proteção. 
Nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente, encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos e mandando que se lavrasse 
a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, secretário, pelo presidente e demais conselheiros que 
assim o desejarem.  Carlos José Antonucci Júnior, José Lúcio do Nascimento, Alex Pereira Medeiros, Sílvia Helena Anselmo. 

CERTIDÃO
CERTIFICO, sob a responsabilidade do cargo, que esta cópia foi extraída do livro n.º 02 de Atas de folhas 

soltas das reuniões do Conselho de Administração da Cooperativa Nacional dos Representantes Comerciais Autô-
nomos Ltda. constante de fls 35v.

Visconde do Rio Branco, 12 de setembro de 2.008.

-Carlos José Antonucci Júnior -
-Secretário-
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