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pequenas hemorragias cerebrais
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pirina as micro-hemorragias são inofensivas, embora visíveis em res-
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Coopernac Online
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Esta  carta 
é do Apóstolo 
Paulo aos Roma-
nos, onde  Paulo 
reflete sobre 
o ser humano, 
dominado pelo 
pecado e inca-
paz de salvar-se 
pelo seu próprio 
esforço.  Afirma 
como o salmista 
(cf.SL 14. 1-3; 
53. 1-3), que 

todos, tantos Judeus quanto gentios, ‘’pecaram e 
carecem da glória de Deus “(3.23); que somente 
Deus pode salvar os pecadores e que o faz por sua 
graça,” mediante a redenção que há em cristo Je-
sus” (3.24).

O tema da fé  e sua importância para a recon-
ciliação do pecador com Deus se estende de 3.21 a 
4.25. Em uma linguagem jurídica magistralmente 
utilizada, o apóstolo introduz termos como “lei”, 
“mandamento”, “transgressão”, “justificação”, 
“graça”, e “adoção”. Mas os apresenta sob a nova 
luz da liberdade e paz oferecidas em Cristo ao peca-
dor que se arrepende, com quem Deus quis esta-
belecer um definitivo relacionamento de amor e de 
vida (5.1---8.39). 

Romanos 1. 1—17 
1  ¶ Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para 

apóstolo, separado para o evangelho de Deus. 
2  O qual antes prometeu pelos seus profetas nas 

santas escrituras, 
3  Acerca de seu Filho, que nasceu da de-

scendência de Davi segundo a carne, 
4  Declarado Filho de Deus em poder, segundo 

o Espírito de santificação, pela ressurreição dos 
mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, 

5  Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, 
para a obediência da fé entre todas as gentes pelo 
seu nome, 

6  Entre as quais sois também vós chamados 
para serdes de Jesus Cristo. 

7  A todos os que estais em Roma, amados de 
Deus, chamados santos: Graça e paz de Deus nosso 
Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 

8  ¶ Primeiramente dou graças ao meu Deus por 
Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o 
mundo é anunciada a vossa fé. 

9  Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, 
no evangelho de seu Filho, me é testemunha de 
como incessantemente faço menção de vós, 

10  Pedindo sempre em minhas orações que 
nalgum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça 
boa ocasião de ir ter convosco. 

11  Porque desejo ver-vos, para vos comunicar 
algum dom espiritual, a fim de que sejais confor-
tados; 

12  Isto é, para que juntamente convosco eu seja 
consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. 

13  Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que 
muitas vezes propus ir ter convosco (mas até agora 
tenho sido impedido) para também ter entre vós al-
gum fruto, como também entre os demais gentios. 

14  Eu sou devedor, tanto a gregos como a bár-

baros, tanto a sábios como a ignorantes. 
15  E assim, quanto está em mim, estou pronto 

para também vos anunciar o evangelho, a vós que 
estais em Roma. 

16  ¶ Porque não me envergonho do evangelho 
de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de 
todo aquele que crê; primeiro do judeu, e também 
do grego. 

17  Porque nele se descobre a justiça de Deus 
de fé em fé, como está escrito: Mas o justo viverá 
da fé.

 
Com temor, toda honra e glória seja dada a 

nosso senhor Jesus cristo; assim escreveu minhas 
mãos.

Que possamos amar com pureza e verdade, 
como Jesus nos ensinou.

Amar o amor(Jesus) de Deus é renegar a si 
mesmo.

A presença de Deus se faz no instante que lan-
çamos em Seu amor(Jesus) o desejo de amar o 
amor(Jesus) de Deus.

Amar o amor(Jesus) de Deus é seguir as veredas 
e suas graças farão presente em seu amor.(Jesus)

O amor(Jesus) de Deus está em nós e as profe-
cias manifestam seu esplendor.

Amar o amor(Jesus) de Deus é renegar a se 
mesmo.

OBS. Jesus é o próprio amor.

Subscrevo
Nellington de Barros Carneiro
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Palavra do Presidente
São palavras do presidente José Lú-

cio por ocasião da 12ª Assembleia Ger-
al Ordinária ocorrida em 27 de Março 
de 2009. 

 “Tomou novamente a palavra o 
presidente da presente assembléia, que 
na oportunidade também agradeceu ao 
cooperado Beckenbauer Reis De As-
sis que presidiu com galhardia e trans-
parência todo o processo. Parabenizou 
aos novos membros do Conselho de 
Administração e Conselho Fiscal pela 
vitória nas eleições, porém, os adver-
tiu e lembrou que os cargos que ora 

assumem são de tamanha responsabilidade, que eles devem se 
preparar, pois, o caminho que trilharão serão árduos porque hav-
erá, por certo, incompreensões, injustiças e dificuldades de toda 
sorte, vindas  dos próprios cooperados, das representadas e dos 
órgão fiscalizadores. Mas, disse que tem a certeza que o presi-
dente Magno Silva Ferreira saberá conduzir a entidade, pois, se 
trata de um homem íntegro e de visão e que seus pares o seguirão 
e enfrentarão os problemas  que se apresentarem”.

O presidente José Lúcio quando proferiu essas palavras estava 
no calor da Assembléia Geral. Ele enfatizou com muita proprie-
dade a união dos cooperados de nossa Cooperativa, inclusive, no 
tocante a presença nas Assembleias. 

Realmente,  o novo presidente Magno Silva Ferreira e os de-
mais membros do conselho de administração e conselho fiscal, 
terão pela frente caminhos íngremes, haja vista que a situação 
econômica mundial não favorece maiores investimentos por falta 
de recursos ocasionando preocupações, pois, nada será fácil. Mas, 
temos que ser motivados, porque do contrário e se o desânimo 
nos dominar o fundo do poço não terá fim. 

Vamos todos colaborar com a entidade, o conselho de admin-
istração, notadamente com o nosso presidente que se apoiado 
poderá trazer auspiciosos resultados!   

Para que servem os amigos? 
Para uma vida mais longa

Estudos mostram que pessoas com mais amigos vivem mais. Ter boas companhias 
também ajuda a combater depressão.

Na jornada por uma saúde melhor, muitas pessoas se voltam a médicos, livros de 
auto-ajuda ou suplementos de ervas. Porém, elas ignoram uma poderosa arma capaz 
de ajudá-las a combater doenças e a depressão, acelerar a recuperação, retardar o en-
velhecimento, e prolongar a vida: seus amigos.

Recentemente, pesquisadores estão começando a prestar atenção na importância 
da amizade e das redes sociais para a saúde em geral. Um estudo australiano de 10 
anos descobriu que pessoas mais velhas com um grande círculo de amigos tinham 
uma chance 22% menor de morrer durante o período do estudo, em relação àque-
les com menos amigos. Um grande estudo de 2007 mostrou um aumento de quase 
60% no risco de obesidade entre pessoas cujos amigos ganhavam peso. No ano pas-
sado, pesquisadores de Harvard relataram que laços sociais fortes poderiam promover 
saúde cerebral conforme envelhecemos.

“No geral, o papel da amizade em nossas vidas não é terrivelmente bem aprecia-
do”, disse Rebecca G. Adams, professora de sociologia da Universidade da Carolina 
do Sul, em Greensboro. “Há várias expectativas em famílias e no casamento, mas 
muito pouco na amizade. A amizade tem um impacto mais forte em nosso bem-estar 
psicológico do que as relações familiares”.

O motivo exato pelo qual a amizade tem um efeito tão grande não está inteira-
mente claro. Enquanto amigos podem assumir pequenas responsabilidades e buscar 
remédios para uma pessoa doente, os benefícios vão muito além da assistência física; 
na verdade, a proximidade não parece ser um fator.

Pode ser que pessoas com fortes laços sociais tenham, também, melhor acesso a 
serviços e atendimento de saúde. Além disso, entretanto, a amizade claramente pos-
sui um profundo efeito psicológico. Pessoas com amizades fortes apresentam menor 
probabilidade de contrair resfriados, talvez por terem níveis mais baixos de estresse.

No ano passado, pesquisadores acompanharam 34 estudantes da Universidade da 
Virginia, levando-os à base de uma colina bastante íngreme e equipando-os com pe-
sadas mochilas. Em seguida pediram que os estudantes avaliassem o grau de declive. 
Alguns participantes ficaram ao lado de amigos durante o exercício, enquanto outros 
ficaram sozinhos.

Os estudantes que estavam com amigos deram estimativas mais baixas do grau 
de inclinação da colina e, quanto mais 
tempo de amizade os participantes 
tivessem entre si, menos íngreme ela 
parecia.

“Pessoas com redes de amizades 
mais fortes se sentem como se hou-
vesse ali alguém para ajudá-las”, disse 
Karen A. Roberto, diretora do centro 
de gerontologia da Virginia Tech. “A 
amizade é um recurso subestimado. A 
mensagem consistente desses estudos é 
que amigos tornam sua vida melhor”.
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Pensando em oferecer maior conforto e segurança aos cooperados, desenvolve-
mos um sistema online onde cada cooperado terá acesso às suas informações. 

Para acessar sua área restrita no nosso site, entre em www.coopernac.com.br, 
em seguida clique no link LOGIN, que está localizado na parte inferior/esquerda 
do site.  

Logo abrirá uma página onde você fará o seu primeiro login, para isso informe 
nos campos Usuário e 
Senha o seu CPF. Após o 
primeiro acesso à sua área 
restrita, por questões de 
segurança recomendamos 
que altere a sua senha no 
link ALTERAR SENHA. 
Após alterada a senha para 
entrar em sua área restrita 
novamente, digite no cam-
po usuário o seu CPF e no 
campo SENHA, a senha 
que você cadastrou.

Agora vamos conhecer o que nosso sistema oferece:

1)Mensagens Recebidas: Nesta opção você poderá verificar as mensagens 
enviadas pelos funcionários, esta mensagem poderá ser enviada somente a você 
ou para todos os cooperados, lembrando que as mensagens enviadas a você são 
mensagens restritas onde somente você terá acesso a elas.

2)Lidas: Após você ler uma mensagem recém chegada, automaticamente ela 
irá para a sessão de mensagens lidas para uma maior organização de mensa-
gens.

3)Enviadas: Local onde ficarão armazenadas todas as mensagens que você 
enviar aos funcionários da Coopernac.

4)Enviar mensagens: Para mantermos uma comunicação mais estreita, 
disponibilizamos no sistema uma opção onde o cooperado poderá enviar 
mensagens para a área administrativa, para tirar dúvidas, enviar sugestões e 
críticas.

5)Conta de Telefone: Nesta Opção o cooperado tem o acesso a sua última con-
ta de telefone totalmente detalhada. Recomendamos que você imprima esta conta 
para maior segurança, pois só estará disponível no sistema à última conta.

6)Demonstrativo de Pag. Sintético: Para maior agilidade e conforto, agora você 
poderá acessar seu recibo de pagamento pelo nosso sistema clicando neste link, após 
clicar neste link você deverá escolher a data do pagamento e clicar no botão buscar, 
assim será visualizado todo o relatório de pagamento na data selecionada.

7)Balancete Analítico: 
8)Alterar Senha: Para ter uma maior segurança em seus dados, recomenda-

mos que após o primeiro acesso à sua área administrativa, você altere sua senha. 
Para isso basta clicar no link Alterar Senha, depois digite a nova senha com no 
mínimo 6 caracteres, depois confirme-a no campo abaixo e clique no botão en-
viar.

9)Home: Este link leva você à página principal do sistema.
10) Neste item, mostrará o nome do cooperado logado no sistema.
11)Sair: Recomendamos que após o término de suas operações no sistema, 

antes de fechar a janela do navegador, clique em sair.
12) Caso o cooperado tenha algum conteúdo exclusivo referente à sua repre-

sentada, será exibido um link neste local para acessá-lo.

Coopernac Online

Caros Amigos,

 Gostaria de 
agradecer imensa-
mente todo apoio 
e dedicação desta 
Cooperativa.

É uma grande honra fazer parte 
desta família, que me acolheu como 
um grande filho há muito tempo!

Emoção  maior foi ser  home-
nageado, no informativo do mês de 
novembro/08! 

Virei sensação!

Dicas de Economia
     

1 – Redução dos desperdícios
Dados do desperdício no Brasil: 25% da energia elétrica; 30% da água 

potável; 30% dos alimentos e 20% do material de construção. É muita fonte 
de economia, não acha? 

2 – Não rasgue dinheiro
O pior gasto é aquele que não gera benefício algum. Organize-se. Pague 

suas contas em dia. Concentre o vencimento das suas contas mensais para 
o mesmo período, de preferência na data do recebimento da sua principal 
fonte de receita. Sempre que possível use a opção de débito e pagamento 
automático diretamente com seu banco. 

3 – Pague apenas pelo consumo
Cancele ou negocie redução de valor pelos serviços adicionais que você 

não utiliza no telefone fixo ou celular, na tv a cabo, na internet e similares. 
Evite manter-se associado em clubes que você pouco freqüenta. Contrate 
seguros apenas de acordo com suas necessidades e hábitos de vida. 

4 – Programe-se para viajar
Quem planeja melhor e com mais antecedência as viagens, geralmente 

consegue obter melhores tarifas e condições. Sempre que possível, viaje em 
baixa temporada. É mais fácil encontrar passagens aéreas baratas no meio 
da semana do que nas segundas e sextas-feiras, e no meio do dia ou da noite 
do que no início ou final do horário comercial. 

5 – Mantenha o controle
Saber o quanto se gasta e em que se gasta é meio caminho para evitar 

problemas financeiros. Não se descuide das pequenas contas. Muitas vezes 
é na soma dos pequenos gastos que se descobrem os grandes rombos – e 
as grandes oportunidades para economizar. Faça um orçamento pessoal e 
doméstico e procure acompanhá-lo com regularidade. 

6 – Peça, solicite e exija descontos
Não há vergonha alguma em pedir descontos. Se você for um bom cli-

ente, peça desconto. Se você deseja economizar e melhorar de situação 
financeira, solicite descontos. Se você for mal-atendido, exija desconto. 
Há muitas lojas e empresas que estão dispostas a dar descontos, só falta o 
cliente pedir. O comércio disputa ferozmente a preferência dos clientes. É 
comum a existência de convênios com empresas, cartões de crédito, asso-
ciações, clubes, condomínios e vários tipos de entidades para ter o privilé-
gio da sua presença como consumidor. Descubra se você é beneficiário de 
algum convênio antes de pagar qualquer conta. 

Em vários momentos da min-
ha vida, sendo bons ou ruins, esta 
Família, sempreme apoiou incondi-
cionalmente!

Vale ressaltar que a presteza para 
solução dos nossos problemas é de 
forma ímpar.

Sinto-me muito seguro, pois por 
trás de todos nossos esforços, há 
uma Cooperativa solidificada que 
nos transmite competência!

Um grande abraço a todos e con-
tem com este cooperativado sem-
pre.
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É um dos medicamentos mais consumi-
dos no mundo e tem uma infinidade de apli-
cações. Mas nem tudo são flores. Um estudo 
conduzido por cientistas holandeses alerta 
que, para pessoas mais velhas, a aspirina, 
ou drogas similares, pode causar minúscu-
las hemorragias cerebrais -- inofensivas, é 
verdade, mas visíveis em imagens de res-
sonância magnética. 

O estudo foi feito por Meike Vernooij e 
seus colegas do Centro Médico da Univer-
sidade Erasmus MC, em Rotterdam, Holan-
da. Eles analisaram 1.062 indivíduos, com 
idade média de 69 anos, que passaram por 
exames cerebrais de ressonância magnética 

cerebral em 2005 e 2006. 
 Entre esses pacientes, 362 estavam to-

mando drogas contra coagulação -- a as-
pirina, ácido acetil-salicílico, é um deles. 
Desses, 245 estavam tomando aspirina ou 
um medicamento similar, chamado car-
basalato de cálcio. 

Os resultados mostraram que a probabil-
idade de um paciente que tomava aspirina 
ou carbasalato de cálcio ter micro-hemor-
ragias cerebrais era maior do que a dos que 
não tomavam essas drogas. E o risco ficava 
ainda maior se as doses consumidas eram 
altas. 

Fonte: www.g1.com.br

Cientistas encontram elo entre aspirina e 
pequenas hemorragias cerebrais

E-mail à Cooperativa
É gratificante para nós funcionários da Cooperativa ver nosso trabalho 

reconhecido pelos cooperados, como este e-mail enviado pelo cooperado 
Juscelino Batista.
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Ao começo da exploração pelos 
portugueses do que viria a ser o atu-
al estado do Rio de Janeiro, algumas 
missões foram enviadas na direção das 
montanhas da Serra da Estrela. Naque-
le lugar, encontraram-se poucos índios 
dispersos, e o único recurso mineral 
apurado por ali foram algumas pedras 
de coloração esbranquiçada e consid-
eradas sem valor.

A história da cidade começa a fig-
urar-se mais propriamente em 1822, 
quando Dom Pedro I, a caminho de Mi-
nas Gerais pelo Caminho do Ouro hos-
pedou-se na fazenda do padre Correia 
e ficou encantado com a região. Tentou 

comprar as terras, porém sem sucesso. 
Por fim, adquiriu uma fazenda vizinha, 
a fazenda do Córrego Seco, que reno-
meou Imperial Fazenda da Concórdia, 
onde pretendia construir o Palácio da 
Concórdia. Hoje, a propriedade corre-
sponde, com alguns acréscimos, à área 
do primeiro distrito de Petrópolis.

Os planos do primeiro imperador 
não foram concluídos, mas Dom Pedro 
II continuou com os planos e em 1843 
assinou um decreto pelo qual determi-
nava o assentamento de uma povoação 
e a construção do sonhado palácio de 
verão, que ficou pronto em 1847. A 
partir de então, durante o verão, a ci-

dade tornava-se a capital do Império 
com a mudança de toda a corte. Pedro 
II governou por 49 anos, e em pelo me-
nos 40 verões permaneceu em Petróp-
olis, eventualmente por até cinco me-
ses.

Independentemente da época do 
ano, era em Petrópolis que moravam 
os representantes diplomáticos es-
trangeiros. Entre 1894 a 1903 foi capi-
tal do Estado do Rio, em substituição 
a Niterói. Também neste período, foi 
eleito o único governador fluminense 
cuja base política era Petrópolis (Her-
mogênio Silva). O sanitarista Oswaldo 
Cruz foi nomeado seu primeiro prefeito 

em 1916.
A importância política da cidade 

perdurou por décadas, mesmo depois 
do fim do Império. Todos os president-
es da república, de Prudente de Morais 
a Costa e Silva, passaram pelo menos 
alguns dias na cidade imperial durante 
seus mandatos. O mais assíduo dentre 
eles foi Getúlio Vargas, cujas estadias, 
durante o Estado Novo, duravam até 
três meses.

Como consequência da transferên-
cia da capital do Brasil para Brasília, 
Petrópolis perdeu consideravelmente 
sua importância no contexto político 
do país.

História da Cidade

Palácio Rio Negro
Em 1889, menos de três meses antes da Proclamação da República, o senhor Manoel 

Gomes de Carvalho, Barão do Rio Negro, comprou dos herdeiros da família Klippel o ter-
reno onde seria erguido o seu palácio de verão. Em fevereiro de 1896, o Palácio e a casa ao 
lado, pertencentes a um dos filhos do Barão, foram vendidos ao Estado do Rio de Janeiro 
para servir de residência oficial do governante. Em 1903, o Palácio foi incorporado ao 
Governo Federal e passou a ser residência oficial de verão dos presidentes da República. 
Desde então, por ali passaram Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da 
Fonseca, Wenceslau Brás, Epitácio Pessoa, Artur Bernardes, Washington Luiz, Getúlio 
Vargas, Gaspar Dutra, Café Filho, Juscelino Kubitschek, João Goulart e Costa e Silva. No 
verão de 1996/1997, quando o Palácio estava completando 100 anos na função de residên-
cia oficial do governo, a tradição foi reinventada. Através de um gesto ritual, a presidência 
da República voltou a se instalar no Palácio Rio Negro.

O seu mais assíduo freqüentador foi o Presidente Getúlio Vargas, que nos 18 anos que 
esteve à frente do País, não deixou de passar um só verão em Petrópolis.

Palácio de Cristal
Localizado na antiga praça da Confluência foi construído nas Oficinas da Socie-

dade Anônima de Saint-Sauvers Les Arras, na França em 1879, para a Associação 
Hortícola de Petrópolis, da qual era presidente o Conde D’Eu, marido da Princesa 
Isabel, destinado a servir de local para exposições e festas. Foi inaugurado em 
1884. 

A sua mais bela festa foi realizada no domingo de Páscoa de 1888, na qual a 
princesa Isabel junto a seus filhos, entregou cartas de alforria a escravos, a maioria 
indenizando os seus senhores com notável campanha desenvolvida na cidade.

Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, integra o 
conjunto arquitetônico e paisagístico da Praça da Confluência.

Conhece-se pelo nome de Palácio de Cristal não apenas o pavilhão, produto da 
Revolução Industrial que acontecia na Europa, como o próprio logradouro, total-
mente ajardinado e com repuxos.

Catedral de São Pedro de Alcantara
No seu interior existem obras esculpidas em mármore de Carrara, destacando-se a Capela Imperial que está situada à direita 

na entrada principal da Catedral, em mármore, ônix e bronze onde está o sepulcro com relíquias dos Santos Mártires, São Magno, 
Santa Aurélia e Santa Thecla.

No local existem pertences e fragmentos de sítios caros a D. Pedro II, como por exemplo a cruz central, que é de granito preto 
da Tijuca. No centro da capela está a lápide de mármore de Carrara, pesando quase três toneladas, com as estátuas jacentes do 
Imperador D. Pedro II e Dona Teresa Cristina. Ao fundo, nas laterais, as estátuas jacentes da Princesa Isabel e do Conde D’Eu.

Em frente à Capela Imperial encontra-se o batistério com a pia batismal proveniente da antiga Igreja Matriz (1848). O padroe-
iro da igreja é São Pedro de Alcântara, venerado como protetor da monarquia, instituído por D. Pedro I como patrono do Império 
Brasileiro. Sua festa é celebrada no dia 19 de outubro e não deve ser confundida com a de São Pedro Apóstolo, festejado no dia 
29 de junho.

D. Pedro II - O último Imperador do Brasil
Ajustado aos pilares de elevação da torre acha-se o órgão projetado e construído no Rio de Janeiro pelo artista Guilherme Bern-

er (introdutor da indústria do órgão no Brasil). Foi doação feita pela Sra. Olga Rheingantz de Porciúncula. funciona por sistema 
eletropneumático e é acionado por um grupo motor-ventilador-dínamo de 2HP. Todo mobiliário do templo é de época, trabalhado 
a mão em jacarandá. Em frente a Capela Imperial encontra-se o batistério. A simples pia batismal é proveniente da antiga Igreja 
Matriz (1848). O tampo de bronze é moderno (1934), já que o original no transporte para a nova igreja caiu e quebrou. Ao lado do 
batistério há uma imagem de Santo Antônio dos Pobres, esculpida por Denis Cross.

O padroeiro escolhido para a Catedral foi São Pedro de Alcântara, venerado como protetor da monarquia e que fora instituído  
como patrono oficial do Império Brasileiro por D. Pedro I.  Sua festa é celebrada no dia 19 de outubro e ele não deve ser confun-
dido com São Pedro Apóstolo, festejado no dia 29 de junho. 

Principais Pontos Turísticos
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Porque rir é o melhor remédio...

Rapidinhas
O pai da Malu Mader é o Malu Fader.
Eu não matei, mandei o Maurício Mattar.
Você não tem, mas o Frankstein.
Eu não vou furar. O Juca Kfouri.
Aquilo todo mundo vê... Até o Clodovil.
Todo mundo só morre uma vez, mas a Alanis Morissete.
Eu pulo da barranco. O Luciano do Valle.
Você já morou nos EUA? A Marylin Monroe.
Você faria papel de trouxa? A Betty Faria.
Eu acordo mais tarde. E o Edir Macedo.
Ninguém queria pagar a conta. A Cássia Kiss.
Eu pinto paredes. E o Jânio Quadros.
O marido da Ilda Furacão é o Tony Tornado.
O Pateta usa o teclado. E o Mickey Mouse.
Eu escovo os dentes 4 vezes ao dia. E o Joãozinho Trinta.
Você já esteve na Europa? A Adriana Esteves.
Eu fumo. E o Celso, Pitta.
Eu gosto de chá gelado. E o Clark Kent.
Eu fujo. O Chiquinho Scarpa.
Você riu dessas piadas? Não? O Damon Hill.

Perguntas Cretinas...
Se você se acha muito inteligente, respoda a essas perguntas 
Como se escreve zero em algarismos romanos??? 
Por que os Flintstones comemoravam o Natal se eles viviam numa época antes de Cristo?? 
Por que os filmes de batalhas espaciais têm explosões tão barulhentas, se o som não se propaga 

no vácuo??? 
Se depois do banho estamos limpos porque lavamos a toalha???
Como é que a gente sabe que a carne de chester é de chester se nunca ninguém viu um chester??? 
Se Deus está em todo lugar, por que as pessoas olham para cima para falar com ele??? 
Por que a palavra “Grande” é menor do que a palavra “Pequeno ??? 
Por que “Separado” se escreve tudo junto e “Tudo Junto” se escreve separado??? 
Se o vinho é líquido, como pode existir vinho seco??? 
Por que as luas dos outros planetas tem nome, mas a nossa chamada só de lua??? 
Por que quando a gente liga para um número errado nunca dá ocupado???
Por que as pessoas apertam o controle remoto com mais força, quando a pilha está fraca???
O instituto que emite os certificados de qualidade ISO 9002, tem qualidade certificada por quem???
Quando inventaram o relógio, como sabiam que horas eram, para poder acertá-lo???
Se a ciência consegue desvendar até os mistérios do DNA, porque ninguém descobriu ainda a 

fórmula da Coca-Cola???
Como foi que a placa “É Proibido Pisar na Grama” foi colocada lá??? 
Por que quando alguém nos pede que ajudemos a procurar um objeto perdido, temos a mania de 

perguntar: “Onde foi que você perdeu???” 
Por que tem gente que acorda os outros para perguntar se estavam dormindo??? 
Se o Pato Donald não usa calças, por que ele amarra uma toalha na cintura quando sai do banho???

Vendedor Esperto
Um vendedor de aspirador de pó bate na porta de uma casa. A mulher abre a porta e ele, mais do 

que depressa, se introduz na casa, descarregando no tapete um saco de bosta de vaca. Ele diz:
- “Olha, dona, se este aspirador de pó não conseguir tirar toda esta sujeira e deixar seu carpete 

como novo eu juro que como isso tudo!
A mulher, depois de se refazer do susto, responde:
- “O senhor quer o que? Catchup ou pimenta?”
- “Como assim?” - diz o vendedor intrigado.
- “É que eu acabei de mudar e a luz ainda não foi ligada.”

A cana
O bêbado estava levando a maior dura do delegado:
- Quer dizer que voce estava na briga com esses pilantras.
- Quem!? Eu!?? De jeito nenhum doutor eu sou da paz.
- Então porque os policiais te trouxeram pra cá?
- Eles trouxeram!!???, não mesmo eu é que quis vir.
- Como assim, você quis ser preso??
- Não doutor, tava a maior briga no boteco, o camburão chegou e o policial gritou:
- É cana pra todo mundo!!!, aí eu falei
Tô dentro!!!!!!!!!!!!

Vertical
1 – via pública / 2 – Antigo Grupo de Rock
3 – Tipo de carro / 5 – Abundância
6 – Funcionário de Fábrica /  9 – Clube gaúcho
10 – Tipo de Ceral / 13 – o que se foi

Caça-Palavras

Adílio Antônio de Almeida
Alexsandro Motta Borges
Aloysio Manoel Cyrino Filho
Carlos Antônio Simôes
Dirsenio Francisco dos Santos
Eder Luciano de Souza
Edson Clarindo Martinez
Eliana Cordeiro e Silva Ferreira
Emmerson Costa Silva
Eugênio Melo Diniz
Fernando Antônio Socorro
Geraldo Rodrigues Rezende
Gleidson Henrique Amorin
Gleison Henrique Amorin
Idelsio Vieira dos Santos Junior
Jekson Vicentini
João Batista Kloper Barbosa
José Ademir Pereira da Silva
José Lage Fernandes
José Willian Monteiro de Mello
Juliano Borges Noronha
Katia Moreira Penzuti
Leonardo de Oliveira Rodrigues
Luis Gustavo Caetano Junior

Sopraram velinhas em...

Adilson Barbosa
Adriana Maria Andrade
Anderson Tercete Magalhães
Braz Evangelista Ribeiro da Silva
Carlos Alberto Fonseca Pinto
Celso Antônio Campos Teles
Epaminondas Albino de Souza
Fernando José da Silva
Gedeão da Silva Gomes
Hélio de Oliveira Gomes
Jahn Carlos Rangel Amaral
Jorge Rodrigues Fernandes
José do Carmo Corrêa
José Eduardo Rodrigues
José Henrique Pimenta dos Santos
Juliano de Souza Pimenta

Janeiro

Fevereiro

Aos aniversariantes desejamos saúde, paz, sucesso e felicidade!!

Parabéns!!!

Charges

05

Luiz Carlos Caravelos
Luiz Carlos Galito
Luiz Jorge Lopes
Manoel Luiz Rampineli Pereira
Márcio Domingos Marcos
Márcio Guilherme Silva Lage
Márcio Menegueli
Mário Santiago de Araújo
Nelson Barcelos Lima
Patrícia de Souza Ribeiro
Paulo Araújo da Silva
Raquel Rodrigues de Albuquerque
Renato Cunha Santos
Ricardo Donizete Borghi
Ricardo Guimarães Tossige
Ricardo Ribeiro de Souza
Roberto Carlos Batista
Rodrigo Luiz Caldeira Carrasco
Sérgio Augusto de Oliveira Portes
Sérgio Luiz Leite
Sidney dos Santos Silva
Ubiraci Pereira da Veiga
Valéria Nogueira de Souza 

Júlio Flávio Campos Motta
Leonardo Maia de Castro
Marcelo de Paula Neves
Márcio Antônio de Oliveira
Moises Affonso de Osório
Monica de Oliveira Souza Nasser
Paulo Márcio Ferreira
Rafael da Cruz Santos
Rafael Naves de Moura
Renato Francisco Mor Lopes
Ronaldo Silva
Samuel Pereira Madeira Junior
Sinival Fernandes
Tarcisio Ribeiro Filgueiras
Teodorico Torres Neto
Ulisses da Silva Silveira
Walter de Leiros Pereira

Adair Luiz Pereira
Alexandre Fernandes de Souza
Beckenbauer Reis de Assis
Carlos José Antonucci Junior
Celso Nunes de Jesus
Davis Agostinho Lourenço Silva
Diego Barbosa de Castro
Dimas José de Souza Marques
Domingos Claudio do Carmo
Edimilson Valente da Silva
Edmara Cristina P. da Silva Cruz
Edson Mota
Felipe Gonçalves Lopes
Franck Delmon Moura Vieira
Gilberto Luiz Machado Bonisson
Gilson do Carmo Soares Pereira
Giovanni Oliveira Pinto
Jacinto Ribeiro dos Reis
Jecilea Pereira Barbosa
João Carlos Santos da Silva
João Reinato Moreira da Silva
José Jacob Daur
José Maria Bartori Machado
Josiany Viquetti Antônio
Josué Salvino de Oliveira
Lúcio Humberto Pereira Mendes
Marcelo Tomazini
Márcio Martins Ferreira
Marco Aurélio Rodrigues Carvalho

Maria Antonieta Vigorito Magalhães
Mauro Corrêa Pinto
Roberto José da Silva
Robson do Carmo
Rodrigo do Nascimento Ribeiro
Rodrigo Jesus Pereira
Rossini Vieira Benedito
Ruy Carlos Manhães de Salles
Sandro Tesch Medeiros
Thiago José Souto Alves
Valdeci Gomes Barreto
Valdir Prando 
Vladimir Garcia
Wagner Carmanini de Almeida
Wagner Ponzo de Souza
Washington Luiz Figueiredo Silva
Willian Gomes Vieira

Março

Horizontal
4 – Certo continente / 7 – Medo extremo
8 – Monumento do Egito / 11 – Estado do Brasil
12 – Adicionar / 14 – Acessório de informática
15 – Local de diversão
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Coopernac em Foco
2º Encontro Motivacional dos Cooperados Coopernac

O 2º Encontro Motivacional dos Cooperados, em conjunto com a 12ª Assembléia Geral Ordinária da Cooperativa foi realizada no dia 27 de Março de 2009, no auditório do CAEF 
(Av. São João Batista, Centro) em Visconde do Rio Branco, Minas Gerais.

Estiveram presentes, prestigiando e cumprindo com os seus deveres para com a entidade, muitos cooperados de regiões, as mais diversas, contribuindo para que o evento fosse 
coroado de êxitos.

Os trabalhos tiveram inicio às 11h: 00 com um almoço.
Logo em seguida, a abertura oficial no auditório. 
O presidente José Lúcio, apresentou-se com um emocionante discurso, explicando o seu trabalho e sua experiência adquirida pelo tempo que presidiu a Cooperativa, Aproveitando 

a oportunidade, agradeceu aos demais diretores, os empregados, colaboradores e os cooperados que entenderam e tributaram-lhe o necessário crédito, durante sua gestão. 
Conclamou ao novo presidente, que seria eleito nesta assembléia, que continuasse trilhando os caminhos possíveis, na busca de melhores resultados para entidade, com principal 

objetivo em auxiliar seus associados, tudo fazendo para que eles consigam atingir o sucesso, minimizando o impacto de seus problemas. 
Logo em seguida foi exibido o balanço  patrimonial, demonstração do resultado do exercício de 2008, parecer do conselho fiscal, relatório de gestão e plano de atividades para o 

ano de 2009, conforme preceitua o edital de convocação, visando à devida discussão e censura dos cooperados.
Por fim foi posta em votação o parecer favorável do Conselho Fiscal, que depois de analisado e discutido, foi aprovado por unanimidade dos cooperados presentes.
Dando continuidade, foi apresentada uma video-palestra, cujo tema emocionou os ouvintes.
 Josias Soares Baldez, professor do Centro de Formação de Condutores Master, estudioso das normas de trânsito, realizou uma ampla explanação sobre o tema. Disse que embora 

a situação das estradas seja precária, o motorista não age com diligência ao dirigir.  Enfim, foi muito interessante e produtiva a presença do profissional na reunião.
Houve a votação para eleição dos membros do conselho de administração e conselho fiscal, sagrando eleita a chapa 2, tendo a frente como presidente o cooperado Magno Silva 

Ferreira, com os seguintes membros:
Diretor Secretário: Alexandre Orlando de Oliveira
Diretor Financeiro: Alex Pereira Medeiros
Conselheiros: Gilberto Luiz Machado Bonisson
Alberto Valente de Queiroz
Para o conselho fiscal foram eleitos:
EFETIVOS: Márcio Antônio Sodré da Silva, José Antônio Ceribeli e Ortiz Reis Júnior;
SUPLENTES: Eder Braz Franco, Augusto de Oliveira e Márcio Antônio de Oliveira;
Aos novos conselheiros, espontaneamente os presentes, desejaram sucesso!
Foram sorteados brindes e prêmios.
Apresentação de mágico para abrilhantar e descontrair o público presente. 
A participação dos cooperados, inclusive, usando da palavra foi constante. 
No encerramento foi servido coof-break, onde, a confraternização se solidificou.
A Cooperativa é uma entidade feliz, pois, seus cooperados são participativos e preocupados com os seus desígnios!

Cacilda, Vera, Raquel e Márcia

César R. Clércio e Flávio AlexTerezinha e HélioAdamir, Márcia Bicalho e Thadeu Roberto.Alex P., Jorge Elias e Carlos J. Antonucci

O ex-presidente José Lúcio e o atual presi-
dente Magno

Sinval, Anderson Carlos e InácioAlex Medeiros e Jorge Elias

José Agostinho e GustavoAlexandre e Manoel Jr.Ruy e Luis Gustavo

Almoço...

Rodolfo e Sinval

Micheline e Adalmir

Helenice, José Miranda e Graciana

Adalmir e Helenice

Djalma e Marney

Isaque, Carlos Américo e Ruy

Márcio e José Antônio

Márcio, Cleones e Márcio A. de Oliveira

Márcio, Graciana e Adalmir

Marney, Djalma e Isaque

Djalma

Felipe, Beckembauer, Alberto, Ana e Luiz 
Carlos

Luis Gustavo, Felipe, Beckembauer e Alberto 
Valente
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Curiosidade
Café para combater a dengue

Lucielle Bernardes 
O café pode ser uma arma a mais no 

combate ao Aedes aegypti, o mosquito 
da dengue. A bióloga Alessandra Laran-
ja, do Instituto de Biociências da Uni-
versidade Estadual Paulista (Unesp), 
descobriu, durante a pesquisa da sua 
dissertação de mestrado, que a borra de 

café produz um efeito que bloqueia a 
postura e o desenvolvimento dos ovos 
do Aedes aegypti.

O processo, segundo a autora do 
estudo, é simples. O mosquito pode ser 
combatido colocando-se a borra de café 
nos pratinhos de coleta de água dos va-
sos, no prato dos xaxins e dentro das 

folhas das bromélias. Prati-
camente, esse material é 
produzido todos os dias em 
quase todos os lares e tem 
custo zero. O único tra-
balho, diz a pesquisadora, 
é o de colocá-lo nas plan-
tas. A borra de café também 
pode ser jogada sobre o solo 
do jardim, hortas e quintal. 
Bastam 500 microgramas 
de cafeína da borra de café 
por mililitro de água para 

que haja o bloqueio do desenvolvimen-
to da larva no segundo de seus quatro 
estágios e a redução do tempo de vida 
dos mosquitos adultos. A solução com 
cafeína, totalmente acessível à popula-
ção de baixa renda, pode ser feita com 
duas colheres de sopa de borra de café 
para cada meio copo de água.

Alteração – A pesquisadora da Une-
sp demonstrou, em seu estudo intitulado 
"O efeito da cafeína e da borra de café no 
Aedes aegypti", que a substância altera 
as enzimas esterases, responsáveis por 
vários processos fisiológicos do mos-
quito, como o metabolismo hormonal, a 
transmissão do impulso nervoso, a di-
gestão e a reprodução.

A cafeína também reduziu a lon-
gevidade dos mosquitos adultos, es-
pecialmente das fêmeas, responsáveis 
pela transmissão do vírus da dengue. 

"Quanto maior a concentração de cafeí-
na mais precoce é o bloqueio", explica 
a bióloga.

Na avaliação da orientadora da pes-
quisa, Hermione Bicudo, professora de 
Regulação Gênica do Instituto de Bio-
ciências, o uso da borra de café é impor-
tante, uma vez que, diante do potencial 
extremamente tóxico dos inseticidas or-
ganofosforados granulados –, um risco 
para crianças, animais domésticos e 
plantas –, muitas famílias se recusam a 
usá-los. Para a também bióloga, o uso 
da cafeína no combate à dengue deve 
tornar-se uma prática freqüente, princi-
palmente com a elevação da tempera-
tura, quando as populações do mosquito 
multiplicam-se mais rapidamente.

Fonte: http://www.revistacafeicul-
tura.com.br/

Palestrante Gerônimo Reimundo FerreiraÍtalo Caputo e Anderson

José Miranda

Emiliane

LecimarPaulo Vinícius,     ,Leonardo Tadeu, Luiz Nerys e 
Flamius.

O palestrante Josias S. Baldez

Elaison e José Lúcio Luiz Carlos Nerys e José Lúcio Luiz Gustavo e José Lúcio

Sinval

Sandro Márcio e Gilberto Bonisson

José Lúcio e Manoel José

Pedro Reis e Gilberto Bonisson

Alex Pereira e Marcia Bicalho

Magno e Alexandre Raquel e José Lúcio Beckembauer e José Lúcio Adalmir e José Lúcio

Lucas Roberto e José Lúcio

Sinval e Graciana

Vera, Vinícius e o Mágico RodrigoO Mágico Rodrigo O Mágico Rodrigo e João Batista

Emiliane e Romanizio Márcio A. de Oliveira e Sinval José Lúcio e Roberto José 

Alex P. e Juscelino

Márcio A. de Oliveira

Sandro Márcio, Pedro Reis, Izaque e Miguel. 
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Cooperados Admitidos em Janeiro, Fevereiro e Março 

Cooperado Erdson Santos e a funcionária Emiliane Cooperado Tony Francis e a funcionária Graciana Os Cooperados Rodrigo do Nasc. Ribeiro, Diego Barbosa de 
Castro e Carlos Roberto A. de Assis e a funcionária Emiliane.

Cooperado  Niltar Guimarães de Andrade e a funcionária 
Emiliane

A cooperadas Maria Bernadeth, a funcionária Graciana e a 
coopeada Sheila Shirley.

O nosso cooperado Luiz Carlos Nerys,  a funcionária Emil-
iane e o novo cooperado Flamius Directus. 

Cooperado Rodolfo Louza e a funcionária Graciana

A funcionária Emiliane e o cooperado Marcelo Fonseca 
Ferraz.

A funcionária Emiliane e o cooperado Marco Antônio M. 
Marques

O cooperado Marcelino e a funcionária Emiliane

Os cooperados Celso Antônio Campos Teles, Ivan do Ama-
ral Faria e a funcionária Emiliane

A funcionária Emiliane e o cooperado Anderson Silverio

Os cooperados Arnaldo Loschi, Emerson de Paula e a fun-
cionária Emiliane.

A funcionária Graciana e o cooperado Aubert ClaytonOs cooperados Carlos Eduardo, Janilson e a funcionária 
Graciana.

A funcionária Graciana e o cooperado João ClaudineiA funcionária Emiliane e a cooperada Luciana Vasconce-
los

A funcionária Graciana e o cooperado Luiz Carlos Batista

Os cooperados que ora são admitidos, indicados por outros companheiros  já experientes, devem entender que a Cooperativa é de 
propriedade dos seus próprios cooperados. 

Quando eles são admitidos, vêm na sede da cooperativa, sendo-lhes ministrado na ocasião um treinamento, cujo conteúdo informa-
lhes do funcionamento da entidade, dos seus deveres e obrigações perante o estatuto social, sua designação para qual representada irá 
prestar seus serviços e por fim dão-lhes conhecimento do sistema cooperativista brasileiro onde a Cooperativa está inserida.

A atividade da Cooperativa é representação comercial por conta de terceiros. Neste contexto todos nós cooperados somos profis-
sionais autônomos, devidamente registrados nos conselhos regionais de representação comercial, portanto, aptos em exercerem esta 
nobre atividade.

A Cooperativa, investe  na sua estrutura para garantir  a sustentabilidade de seus cooperados, protegendo-os contra os reveses da 
vida, tanto profissional quanto pessoal.

Benefícios são postos a disposição  dos cooperados que a cada ano podem perceber que são cada vez maiores.
A Cooperativa é constituída pelos seus cooperados e para eles é que é direcionado o seu fundamento e seu objetivo.
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Você sabe que dia é hoje?

Janeiro
01 • Dia Mundial da Paz
05 • Criação da 1ª Tipografia no Brasil
06 • Dia de Reis
06 • Dia da Gratidão
07 • Dia da Liberdade de Cultos
08 • Dia do Fotógrafo
09 • Dia do Fico (1822)
09 . Dia do Astronauta
15 . Dia Mundial do Compositor
20 • Dia do Museu de Arte Moderna do RJ
21 • Dia Mundial da Religião
24 • Dia da Constituição
24. Dia Nacional dos Aposentados
25 • Dia do Carteiro
25 • Fundação de São Paulo
27 • Dia da Elevação do Brasil Vice-Reinado (1763)
30 • Dia da Saudade
30 • Dia da Não-Violência
31 • Dia do lançamento do 1º Satélite • EUA (1958) 
31 . Dia Mundial do Mágico

Fevereiro
01 . Dia do Publicitário
02 • Dia do Agente Fiscal
02 • Dia de Iemanjá
05 • Dia do Datiloscopista
07 • Dia do Gráfico
09 • Dia do Zelador
10 . Dia do Atleta Profissional
11 • Dia da Criação da Casa de Moeda
11 • Dia Mundial do Enfermo
14 • Dia da Amizade
16 • Dia do Repórter
19 • Dia do Esportista
21 • Dia da Conquista do Monte Castelo (1945) 
21 • Data Festiva do Exército
23 • Dia do Rotaryano
24. Carnaval
24 • Promulgação da 1ª Constituição Republicana (1891) 
25 • Dia da criação do Ministério das Comunicações
27 • Dia do Agente Fiscal da Receita Federal
27 . Dia Nacional do Livro Didático

O Dia de Reis, segundo a tradição cristã, seria aquele em que Je-
sus Cristo recém-nascido recebera a visita de “uns magos” que, segundo 
ohagiológio foram três Reis Magos, e que ocorrera no dia 6 de janeiro. A 
noite do dia 5 de janeiro e madrugada do dia 6 é conhecida como “Noite 
de Reis”.

Dia de Reis

Dia Mundial da Paz
O Dia Mundial da Paz, 

inicialmente chamado sim-
plesmente de Dia da Paz foi 
criado pelo Papa Paulo VI, 
com uma mensagem datada 
do dia 8 de dezembro de 

1967, para que o primeiro fosse celebrado 
sempre no primeiro dia do ano civil (1 de ja-
neiro), a partir de 1968, coisa que acontece 
até hoje.

Dia do Fico
O Dia do Fico 
deu-se em 9 de 
janeiro de 1822 
quando o então 
príncipe regente 
D. Pedro de Al-
cântara foi contra 

as ordens das Cortes Portuguesas que exi-
giam sua volta a Lisboa, ficando no Brasil

Dia do Astronauta
Em 9 de janeiro de 1961, o cosmonauta da então União Soviética, Yuri Gagarin, 
inaugurou uma nova fase na corrida espacial com a frase “A Terra é azul”. Era 
o dia 12 de abril e aquela era a primeira vez que um ser humano chegava ao es-
paço. Antes dele, a cadela Laika, também a bordo de uma espaçonave soviética, 
já havia passeado pela órbita terrestre.

Dia do Compositor
Dia 15 de janeiro é comemorado o Dia  do Compositor. Uma re-

flexão mais profunda nos leva a meditar sobre inúmeros aspectos: em 
termos históricos, sociológicos, estéticos, filosóficos.

A música eleva, inspira, comove; mas pode, inversamente, depri-
mir, agitar, conturbar.

Cabe ao compositor traçar caminhos. Sua meta mais sublime será 
a de despertar os mais nobres sentimentos, depurar as energias huma-

nas, infundir o aprimoramento de seus semelhantes.

Dia da Não-Violência
O mês de janeiro encerra com o Dia da Não-Violência, comemorado em 30 

de janeiro. Há uma razão histórica e espiritual para a escolha dessa data. Em 
1948, no dia 30, Mahatma Gandhi, líder indiano fundador do movimento de 
não-violência, foi brutalmente assassinado aos 78 anos. Quando se dispunha a 
orar juntamente com 500 pessoas, recebeu vários tiros disparados por Nathuran 
Vinayak Godse, um hindu fanático que nunca aceitou os sentimentos fraternos 
de Gandhi para com os muçulmanos. Suas últimas palavras foram: He Rama! 

(Oh, meu Deus!).

Dia do Publicitário
Dia 1º de Fevereiro é comemorado o dia do Publicitário, o 

profissional em publicidade se dedica à difusão pública de idéias 
associadas a empresas, produtos ou serviços, especificamente, pro-
paganda comercial. 

Publicidade é um termo que pode englobar diversas áreas de 
conhecimento que envolvam esta difusão comercial de produtos, 
em especial atividades como o planejamento, criação, veiculação e 
produção de peças publicitárias.

10 de Fevereiro - dia do Atleta Profissional
A figura do atleta surgiu já com as primeiras civilizações do Egito e Meso-

potâmia. Existem fontes literárias e iconográficas descrevendo cenas atléticas 
que remontam a 3.000 a.C.

Os Jogos Olímpicos da Antiguidade iniciaram em 776 a.C. em Olímpia, na 
Grécia antiga, e duraram por mais de mil anos. Os competidores eram atletas 
profissionais que chegavam à Olímpia um mês antes do início oficial dos Jogos 
para se submeter a um treinamento moral, físico e espiritual, sob a supervisão 
dos juízes.

24 de Fevereiro - Carnaval 
O entrudo chegou ao Brasil por volta do século XVII e foi in-

fluenciado pelas festas carnavalescas que aconteciam na Europa. 
Em países como Itália e França, o carnaval ocorria em formas 
de desfiles urbanos, onde os carnavalescos usavam máscaras e 
fantasias. Personagens como a colombina, o pierrô e o Rei Momo 
também foram incorporados ao carnaval brasileiro, embora sejam 
de origem européia. 

No Brasil, no final do século XIX, começam a aparecer os 
primeiros blocos carnavalescos, cordões e os famosos “corsos”. 
Estes últimos, tornaram-se mais populares no começo dos séculos 

XX. As pessoas se fantasiavam, decoravam seus carros e, em grupos, desfilavam pelas ruas das 
cidades. Está ai a origem dos carros alegóricos, típicos das escolas de samba atuais.

Dia Nacional do Livro Didático
Dia 27 de fevereiro foi, no Brasil, o Dia Nacional do Livro Didático.
No Brasil os livros didáticos são distribuídos gratuitamente para as esco-

las pelo governo federal desde que o Programa Nacional do Livro Didático 
(PNLD) foi criado em 1985. Contudo, esta distribuição gratuita só envolvia 
o ensino básico até que em 2004 começou a ser ampliado para incluir tam-
bém o ensino médio ou ginasial.

Março
02 • Dia Nacional do Turismo
03 • Dia do Meteorologista
07 • Dia do Fuzileiros Navais
08 • Dia Internacional da Mulher
10 • Dia do Telefone
10 - Dia do Sogro
12 • Dia do Bibliotecário
14 • Dia Nacional da Poesia
14 • Dia dos Animais
15 • Dia da Escola
19 • Dia do Carpinteiro
20 • Início do outono
21 • Dia Internacional Contra a Discriminação Racial 
22 . Dia Mundial da Água
23 • Dia Mundial da Meteorologia
27 • Dia do Circo
30 . Dia Mundial da Juventude
31 • Dia da Integração Nacional
31 • Dia da Saúde e Nutrição 
31 . Aniversário do Golpe Militar - 1964

Dia Internacional da Mulher
O Dia Internacional da Mulher, celebrado em a 8 de Março 

tem origem nas manifestações femininas por melhores condições 
de trabalho e direito de voto, no início do século XX, na Europa 
e nos Estados Unidos. A data foi adotada pelas Nações Unidas, 
em 1975, para lembrar tanto as conquistas sociais, políticas e 
econômicas das mulheres como as discriminações e as violências 
a que muitas mulheres ainda estão sujeitas em todo o mundo.

A escola, depois da família, é o primeiro grupo social a que pertenc-
emos. E grupos sociais são importantes para que aprendamos a interagir 
com pessoas, a conhecer novos comportamentos e a respeitar uns aos 
outros. Além do mais, a escola é fonte de conhecimento e educação, tanto 
formal quanto informal, é um espaço onde o aluno é o protagonista e 

aprende a desenvolver suas atividades, além de ser um laboratório de inclusão social, promoven-
do no jovem o sentido de importância da comunidade.

15 de Março - Dia da Escola

Dia Internacional Contra a Discriminação Racial
O Dia Internacional Contra a Discriminação Racial é comem-
orado todos os anos, no dia 21 de março. A data foi instituida 
pela ONU devido ao Massacre de Sharpeville, ocorrido na ci-
dade de mesmo nome, na África do Sul, em 21 de março de 

1960.

Dia Mundial da Água
O Dia Mundial da Água foi criado pela Assembléia Geral da Organização 

das Nações Unidas através da resolução A/RES/47/193 de 22 de Fevereiro 
de 1993, declarando todo o dia 22 de Março de cada ano como sendo o Dia 
Mundial das Águas (DMA), para ser observado a partir de 1993, de acordo 
com as recomendações da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Am-

biente e Desenvolvimento
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EXPRESSO COOPERNAC

ATA DA 12ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCI-
AIS AUTÔNOMOS LTDA., CNPJ N.º02.218.486/0001-64, NIRE Nº 31400021990, COM SEDE NA RUA GOVERNADOR 
BENEDITO VALADARES, N.º 25, SALA 301, 3º ANDAR, VISCONDE DO RIO BRANCO, MINAS GERAIS, realizada em 
27.03.2009. Aos vinte e sete dias de março de 2.009, às 16:00 h., reuniram-se em terceira convocação, no Auditório do Centro 
de Apoio ao Ensino Fundamental - CAEF, Avenida São João Batista, n°. 165, Centro, Visconde do Rio Branco/MG,  em sua 
12ª Assembléia Geral Ordinária, os sócios, cooperados da Cooperativa Nacional dos Representantes Comerciais Autônomos 
Ltda. Existindo o quorum, com a presença de 67 cooperados, a teor das assinaturas apostas no livro de presenças, o Sr. Presi-
dente, José Lúcio do Nascimento, declarou instalada a 12ª Assembléia Geral Ordinária, convocando o cooperado Carlos José 
Antonucci Júnior, para secretariar a reunião. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente solicitou do secretário que desse 
conhecimento aos presentes da pauta dos trabalhos, conforme Edital de convocação, afixado na sede da Cooperativa e publi-
cado no Jornal, “Voz de Rio Branco”, edição n.º1036, de 15 à 23 de Janeiro de 2009. Tomando a palavra, o secretário leu o 
Edital, assim descrito: CONVOCACÃO PARA 12ª  ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA NACIONAL 
DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ N.º 02.218.486/0001-64, A REALIZAR-SE EM 
27.03.2009. Edital de Convocação:Ficam os senhores Cooperados da Cooperativa Nacional dos Representantes Comerciais 
Autônomos Ltda, CNPJ nº 02.218.486/0001-64, CONVOCADOS para a 12ª Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no Au-
ditório do Centro de Apoio ao Ensino Fundamental - CAEF, Avenida São João Batista, n°. 165, Centro, Visconde do Rio 
Branco/MG, no dia 27 de Março de 2009, em primeira Convocação às 14:00 h. com a presença de 2/3 ( dois terços) do  núme-
ro  de  Cooperados, em condições de votar; em  2ª Convocação, às 15:00 h., com a presença da metade mais um dos Coopera-
dos, e, em 3ª Convocação, às 16:00 h., com a presença de no mínimo 10(dez) Cooperados, sendo nesta data o número de 
Cooperados com direito a Voto de 562, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1-Prestação de contas dos órgãos 
de administração do exercício de 2008, acompanhada do parecer do conselho Fiscal , Compreendendo:Relatório da Gestão, 
Balanço Patrimonial, Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da   insuficiência das contribuições para 
cobertura  das  despesas  da  sociedade e do parecer do Conselho Fiscal. Plano de atividades da sociedade para o exercício de 
2009. 2- Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura 
das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios. 3-Fixação do valor dos 
honorários para os conselheiros administrativos, designados para as funções de Presidente, Diretor-secretário, Diretor-Finan-
ceiro, bem como o da cédula de presença para os demais conselheiros e membros do Conselho Fiscal, pelo comparecimento às 
respectivas reuniões. 4- Eleição dos membros do Conselho de Administração e Conselho de Fiscal bem como de seus respec-
tivos suplentes, mediante voto secreto. 4.a). PROCESSO ELEITORAL; O cooperado  interessado em formar chapas, deverá 
fazê-lo preenchendo os nomes para os cargos respectivos: Conselho de Administração: “Presidente, Diretor Secretário, Diretor 
Financeiro e dois Conselheiros”; Conselho Fiscal: “ Três membros efetivos e três suplentes”, enviando requerimento neste 
fim, para a secretaria da Cooperativa até o dia 31 de janeiro de 2009. Este requerimento será protocolado na sede da entidade, 
na rua  Governador Benedito Valadares, n.º 25, sala 301, Centro – Visconde do Rio Branco – MG, CEP 36.520-000 . Podendo 
ser enviado via sedex, neste caso, a data do recibo expedido pelos correios, será o comprovante do cumprimento do prazo da 
protocolarização, já citado. A secretaria homologará as chapas interessadas e confeccionará cédulas, incluindo o nome do 
presidente como cabeça de chapa. Não poderão se candidatar os cooperados que se encontrarem impedidos pelo que deliberou 
o art. 28 e parágrafo do estatuto social, bem como por lei pertinente. O voto será secreto. Cada chapa poderá nomear um fiscal 
para verificar a segurança do processo eleitoral. Serão escolhidos três cooperados, podendo admitir não cooperados, depen-
dendo da autorização da assembléia geral no momento, para  dirigir o pleito eleitoral e contagem de votos. O eleito será con-
hecido pela maioria simples de votos, após excluídos os brancos e nulos.5-Qualquer assunto de interesse social excluídos, os 
enumerados no artigo 26 do Estatuto. Visconde do Rio Branco, 21 de novembro de 2008. José Lúcio  do  Nascimento –  Pres-
idente – .   Dando continuidade à assembléia, passou a discutir o primeiro  item  da  pauta,  qual  seja:  1-Prestação  de  contas  
dos  órgãos  de   administração do exercício  de 2008, acompanhada do parecer do conselho  fiscal,    Compreendendo:   
Relatório    da    Gestão,   Balanço   Patrimonial, Demonstrativo das sobras  apuradas  ou das perdas decorrentes da   insu-
ficiência das contribuições para cobertura  das  despesas  da  sociedade e do parecer do Conselho Fiscal. Plano de atividades 
da sociedade para o exercício de 2009. Estando a Prestação de contas dos órgãos de administração do exercício de 2008, acom-
panhada do parecer favorável do Conselho Fiscal, compreendendo: Relatório da gestão; Balanço Patrimonial; Demonstrativo 
das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade 
sobre a mesa para apreciação dos cooperados, o presidente abriu as discussões. Os cooperados presentes, já tinham conheci-
mento destas peças contábeis, haja vista que muitos dos companheiros de diversas regiões, já haviam conferido as contas, 
quando reuniram-se na sede da Cooperativa para este fim. Portanto, em respeito as convenções, relativamente ao Balanço do 
exercício já referido, onde apurou-se uma sobra líquida de R$ 41.391,83. Relatório de Gestão: RELATÓRIO DE GESTÃO DO 
EXERCÍCIO DE 2008 DA COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA.
CNPJ n.º 02.218.486/0001-64. Senhores conselheiros de Administração, Senhores membros do Conselho Fiscal, Senhores 
Cooperados. Apresentamos-lhes o Relatório de Gestão do exercício de 2008, para o exame e decisão deste Conselho, do Con-
selho Fiscal e dos cooperados em Assembléia Geral Ordinária. A diretoria, sempre na busca de melhores condições de sobre-
vivência para os seus cooperados, bem como na árdua procura de atingir os seus objetivos, usando os recursos que dispõe, 
consegue a cada ano, melhores e auspiciosos resultados. Segue na íntegra os planos e os orçamentos preestabelecidos, apesar 
das incertezas que a economia brasileira traz no seu bojo, cheia de desmandos e contradições. O interesse da Cooperativa é 
continuar o trabalho junto a suas representadas, investindo na melhora dos relacionamentos e, reivindicando estruturas a bem 
dos negócios. Criação de maiores campos de trabalho para seus cooperados, acolhendo outras representadas, onde quer que se 
situem, no território nacional. O intento de manter as atividades da sociedade, contando com a compreensão de todos os en-
volvidos, com criatividade administrativa, aliada a um trabalho inteligente de união e assiduidade de forma coletiva, onde o 
esforço de cada um possibilitou a manutenção da Cooperativa. Este é, e sempre será o principal caminho que vislumbramos. 
Conseguimos, junto a empresas representadas que apóiam o nosso trabalho, serviços de representação que redundaram em 
receitas para o equilíbrio orçamentário do exercício em comento. Apuração da diferença entre o orçado e o realizado: CONTA, 
ORÇADO, REALIZADO, DIFERENÇA. RECEITA: Receita de Taxa de Administração: R$ 1.294.500,72, R$ 1.203.956,35, R$ 
90.544,37; Receita de Aplic. Financeira:R$ 9.294,88, R$ 8.541,24, R$ 753,64; Total das Receitas: R$ 1.303.795,60,  R$ 
1.212.497,59, R$ 91.298,01; DESPESAS: Salários: R$ 96.729,07, R$ 109.487,08, R$ (12.758,01); 13º Salário: R$ 7.486,11, 
R$8.581,97, R$ (1.095,86); Férias:  R$ 7.719,95, R$10.649,23, R$ (2.929,28); FGTS: R$ 14.025,08, R$ 13.099,13, R$925,95; 
INSS:R$31.829,18, R$ 36.002,27, R$(4.173,09); Rescisões Contratuais: R$8.173,46, R$46.946,79, R$ (38.773,33); Serviços 
P. Jurídica:  R$ 27.427,67,  R$40.430,44,  R$(13.002,77); Aluguel de imóvel:  R$9.834,00,  R$ 10.520,00, R$(686,00); Cópias 
e Autenticações:  R$ 5.276,80,  R$6.470,63,  R$ (1.193,83); Correios:  R$23.416,73,  R$ 31.133,66,  R$ (7.716,93); Desp. de 
Condomínio: R$ 1.103,33, R$ 1.255,32, R$(151,99); Viagens: R$ 119.758,27,  R$ 107.105,15,  R$ 12.653,12; Lanches e Re-
feições:  R$ 1.459,50,  R$ 1.770,16, R$(310,66); Honorários Contábeis: R$161.910,68, R$160.697,20,R$1.213,48; Material 
de Consumo: R$13.232,03, R$19.253,70,  R$(6.021,67); Desp. Gerais: R$ 5.272,52,  R$3.625,42, R$1.647,10; Desp. c/As-
soc./Conselhos: R$1.272,06,  R$1.511,60, R$(239,54); Energia Elétrica: R$5.354,89,  R$5.108,62,  R$246,27; Telefone:  
R$45.228,44,  R$33.712,58,  R$11.515,86; Desp. c/ CPMF: R$51.847,18, R$824,25, R$51.022,93; Desp.Bancárias: 
R$2.585,83, R$3.103,37, R$(517,54); INSS – Autônomos: R$ 14.842,57,  R$16.089,56, R$(1.246,99); Brindes e Donativos:  
R$39.668,90, R$9.286,45, R$30.382,45; Desp IOF/IRF sobre Aplic. Financeiras: R$353,64, R$966,11, R$(612,47); Manuten-
ção Equip. Instalações: R$15.855,80, R$19.644,66, R$(3.788,86); Honorários de Diretores: R$ 28.376,51,  R$14.040,00, 
R$14.336,51; Depreciações e Amortizações: R$16.805,44, R$17.167,56,  R$(362,12); Outras Taxas e Impostos: R$209,42, 
R$512,08, R$ (302,66); Juros/Multas e Correções: R$111,86, R$471,77, R$(359,91); Honorários Advocatícios: R$36.060,86, 
R$50.980,54, R$(14.919,68): Seguros Diversos:R$63.944,43, R$68.646,07, R$(4.701,64); ISSQN: R$3.346,08,  R$4.461,06, 
R$ (1.114,98); COFINS: R$39.713,88, R$36.374,92, R$3.338,96; PIS-Faturamento: R$8.604,70, R$7.881,24, R$723,46; Jor-
nais/Revistas/boletins: R$1.441,00,  R$2.820,00, R$ (1.379,00); Despesas c/ exames Médicos: R$ 1.312,08,  R$423,00,  
R$889,08; INSS-Carnês de Cooperados: R$32.508,11,  R$45.362,48, R$(12.854,37); Imposto de Renda Ret. Fonte-PF:  
R$17.244,25,  R$23.207,11,  R$ (5.962,86); Despesa com Assesoria/Auditoria:  R$50.023,33,  R$47.234,82, R$2.788,51; 
Comissões sobre vendas: R$87.419,62, R$21.600,00, R$65.819,62; Despesas compras de bens de Nat. Permanente: R$1.295,80, 
R$1.240,70, R$55,10; Despesas com cursos, palestras e treinamentos: R$87.678,38, R$1.265,00, R$ 86.413,38; Festas/Even-
tos: R$550,00, R$3.533,88, R$(2.983,88); Contribuição Sindical Patronal:  R$583,25,  R$483,44,  R$99,81; Sub-total: 
R$1.188.892,69, R$1.044.981,02,  R$143.911,67. INVESTIMENTOS: Equip. de Informática:  R$7.000,00, R$3.930,00, 
R$3.070,00; Máquinas e equipamentos:  R$1.000,00,  R$10.474,50, R$(9.474,50); Móveis e utensílios:  R$1.000,00,  
R$7.822,68, R$( 6.822,68); TOTAL:  R$9.000,00,  R$22.227,18, R$( 13.227,18). FORA DO ORÇAMENTO: 
DESPESAS:Serviços Prestados P. Física:  - , R$22.109,76 , R$(22.109,76); Descontos Concedidos:  - ,  R$2,44, R$(2.44); 
Aluguel de Softwares:  - ,  R$7.019,91, R$ (7.019,91); Despesas com Gráficas:  - , R$1.031,00, R$ (1.031,00); Despesas com 
uniformes:  - ,  R$47,32, R$ (47,32);Total:  - ,  R$30.210,43, R$ (30.210,43).  Portanto, o que ficou claro baseado no relatório 
supra mencionado, é que a Cooperativa conseguiu no ano de 2008, apesar de todas as séries de dificuldades, superávit. A 
nossa visão é de que, em 2009, estaremos estruturados para continuarmos um efetivo trabalho, visando um melhor desem-
penho em nossas atividades e maior atenção às nossas empresas representadas, conseguindo desta forma, maiores e melhores 
condições de trabalho. Para isso, necessitamos do apoio e colaboração de todos os segmentos administrativos e dos sócios da 
Cooperativa. Para fazer face às despesas, a instituição obteve uma receita de taxa de administração no valor de R$ 1.203.956,35 
oriunda das comissões recebidas pela Cooperativa em favor de seus cooperados, junto a empresas comerciais e industriais, 
onde quer que se situam no território nacional e na ordem de R$8.541,24, de Aplicações Financeiras. As referidas receitas 
obtidas possibilitaram a cobertura das despesas na ordem de R$1.075.191,45. Em razão do já demonstrado acima, apurou-se 
uma sobra líquida, à disposição da Assembléia Geral Ordinária, antes das provisões para reservas, no montante de R$ 
137.306,14, sendo 10% destinados aos Fundos de Reserva R$13.730,62, 5% destinados ao Fundo de Assistência Técnica 
R$6.865,31, 55% destinados a Reserva Especial R$75.318,38, restando um total líquido de R$41.391,83. À consideração dos 
senhores Membros do Conselho Fiscal e dos senhores Cooperados em Assembléia Geral Ordinária. Visconde do Rio Branco, 
10 de janeiro de 2009. -José Lúcio do Nascimento- Presidente-. Foi feita as provisões para os Fundos de Reserva, de Assistên-
cia Técnica e de Reserva Especial. Os cooperados presentes ouviram atentamente as explicações a respeito de toda movimen-
tação que envolveu as contas da Cooperativa do exercício 2008, ponderando e questionando de maneira firme e democrática. 
Tanto os conselheiros, o corpo técnico- administrativo, quanto os membros do Conselho Fiscal, foram amplamente questiona-
dos. O membro do Conselho Fiscal, conselheiro Márcio Antônio Sodré da Silva fez a leitura do parecer do Conselho elaborado 
em reunião realizada em 30.01.2009: COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS  
LTDA.,  CNPJ  Nº   02.218.486/0001-64.    PARECER   DO   CONSELHO   F I S C A L: CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2008  
E  PREVISÕES PARA 2009: O Conselho Fiscal da Cooperativa Nacional dos Representantes Comerciais Autônomos Ltda., no 
uso de suas atribuições Estatutárias, examinando o Balanço Patrimonial, levantado em 31.12.2008 e suas respectivas demon-
strações financeiras e mutações patrimoniais líquidas, bem como das origens e aplicações dos recursos correspondentes ao 
exercício de 2008, elaborado pelo Conselho de Administração, além do exame do Relatório das atividades do exercício de 
2008 e as Previsões para 2.009, os conselheiros, abaixo assinados, são de PARECER que as demonstrações acima referidas, 
devem ser aprovadas, pois, representam adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a posição patrimonial, finan-
ceira e a aplicação correta de seus recursos, de acordo com as previsões anuais, objetivando atingir os seus fins, cujos lança-
mentos estão de acordo com os princípios gerais de contabilidade, emanados da legislação específica. Referido PARECER, foi 
aprovado em reunião do Conselho realizada em 30.01.2009. Visconde do Rio Branco, 30 de Janeiro de 2.009. Márcio Antônio 
Sodré da Silva, Magno Silva Ferreira, Adílio Antônio de Almeida; aprovaram os atos praticados pela  diretoria  atual. Após os 
debates, todos ficaram satisfeitos,  aprovando por unanimidade  a  Prestação  de  contas  de  2008,  o  Relatório de Gestão, o 
Balanço Patrimonial, os  Demonstrativos  das sobras,  o  Parecer do  Conselho Fiscal e  o Plano  de  Atividades  para o exer-
cício de 2.008.   Continuando  passou-se  ao  item  seguinte,  qual  seja:   2-  Destinação  das sobras apuradas  ou rateio das 
perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro 
caso, as parcelas para os fundos obrigatórios. Em tendo havido sobras, no montante líquido de R$41.391,83, conforme Bal-
anço do exercício de 2008, a presidência propôs que a Assembléia determinasse qual seria o critério de distribuição das 
referidas sobras. O cooperado Alex Pereira Medeiros, tomando a palavra, sugeriu que as sobras deveriam ser distribuídas, 

10

Movimento da Secretaria
considerando o período de associação dos cooperados. Pela proposta do cooperado, o valor a ser distribuído corresponderá e 
será apurado pela média encontrada de acordo com o período em que o cooperado foi admitido e integralizou suas quotas de 
capital. Porém, os cooperados que foram admitidos no segundo semestre de 2008 não terão direito a aludida distribuição das 
sobras, pois, eles não contribuíram substancialmente para sua obtenção. Será considerado ano, para efeito de cálculo, o coop-
erado que foi admitido no primeiro semestre de 2008. O cooperado, Gilberto Luiz Machado Bonisson, usando de muita sensi-
bilidade, explicou aos presentes que esta forma encontrada para repartição destes valores, é mais justa porque prioriza de 
forma igualitária, o cooperado que permanece prestando seus serviços através da entidade, independentemente, do volume de 
seus rendimentos de comissões. Após análises e votações, os cooperados aprovaram a distribuição. Conhecido os valores, es-
tes serão distribuídos para cada cooperado durante o ano. Posto em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade dos 
presentes. Prosseguindo os trabalhos, foi posto à discussão e votação o item 3-Fixação do valor dos honorários para os consel-
heiros administrativos, designados para as funções de Presidente, Diretor-secretário, Diretor-Financeiro, bem como o da cédu-
la de presença para os demais conselheiros e membros do Conselho Fiscal, pelo comparecimento às respectivas reuniões.Foi 
proposto pelo cooperado Sandro Márcio Bonfim de Freitas, que os diretores: presidente, diretor-financeiro, diretor-secretário 
e demais membros terão remuneração, pôr estarem ocupando cargos administrativos, porém, deixando a critério do próprio 
Conselho de Administração a incumbência de determinar os valores de honorários de cada um, mas, com o limite máximo in-
dividualizado de até R$ 2.000,00(dois mil reais). Os membros do Conselho Fiscal, exercerão seus mandatos sem remuneração. 
Posto em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Seguindo, o Presidente passou ao item: 4- Eleição dos membros 
do Conselho de Administração e Conselho de Fiscal bem como de seus respectivos suplentes, mediante voto secreto.4.a). 
PROCESSO ELEITORAL; O cooperado  interessado em formar chapas, deverá fazê-lo preenchendo os nomes para os cargos 
respectivos: Conselho de Administração: “Presidente, Diretor Secretário, Diretor Financeiro e dois Conselheiros”; Conselho 
Fiscal: “ Três membros efetivos e três suplentes”, enviando requerimento neste fim, para a secretaria da Cooperativa até o dia 
31 de janeiro de 2009. Este requerimento será protocolado na sede da entidade, na rua  Governador Benedito Valadares, n.º 25, 
sala 301, Centro – Visconde do Rio Branco – MG, CEP 36.520-000 . Podendo ser enviado via sedex, neste caso, a data do 
recibo expedido pelos correios, será o comprovante do cumprimento do prazo da protocolarização, já citado. A secretaria ho-
mologará as chapas interessadas e confeccionará cédulas, incluindo o nome do presidente como cabeça de chapa. Não poderão 
se candidatar os cooperados que se encontrarem impedidos pelo que deliberou o art. 28 e parágrafo do estatuto social, bem 
como por lei pertinente. O voto será secreto. Cada chapa poderá nomear um fiscal para verificar a segurança do processo 
eleitoral. Serão escolhidos três cooperados, podendo admitir não cooperados, dependendo da autorização da assembléia geral 
no momento, para  dirigir o pleito eleitoral e contagem de votos. O eleito será conhecido pela maioria simples de votos, após 
excluídos os brancos e nulos. Seguindo as determinações estatutárias, o presidente informou que deveria ser eleito um novo 
Conselho Fiscal, com mandato compreendendo o período do ano de 2009 e um novo Conselho de Administração como man-
dato à expirar em 31/03/2013.Como ocorrerá a eleição dos membros do Conselho de Administração sendo formada chapas para 
este fim, nelas foram incluídos os candidatos a membros do Conselho Fiscal. O Presidente, anunciou que foram protocoladas 
2(duas) chapas para concorrer ao pleito: Chapa (01)um: Conselho de Administração:  Presidente: Ricardo  Glória  de  Souza, 
Diretor secretário: Leonardo Aparecido da Silva, Diretor Financeiro: Sandro Márcio B. de Freitas, Conselheiros: Lourenço 
Porto Neto e Eduardo Ribeiro. Conselho Fiscal: Membros Efetivos: Aloísio Antônio Pereira, Betânia Santos Ribeiro e André 
Luiz Porto Martins Membros Suplentes: Gladston Chaves Gusmão, Samuel Pereira Madeira Junior e Pedro Reis Mendes. Re-
querimento protocolado em 21 de Janeiro de 2009, documento que faz parte dos arquivos da assembléia. Chapa 02 (dois): 
Conselho de Administração:  Presidente: Magno Silva Ferreira, Diretor secretário: Alexandre Orlando de Oliveira, Diretor 
Financeiro: Alex Pereira Medeiros, Conselheiros: Gilberto Luiz Machado Bonisson e Alberto Valente de Queiroz. Conselho 
Fiscal: Membros Efetivos: Márcio Antônio Sodré, José Antônio Ceribeli e Ortiz Reis Júnior. Membros Suplentes:Eder Braz 
Franco, José Augusto de Oliveira e Márcio Antônio de Oliveira. Requerimento protocolado em 21 de janeiro de 2009, docu-
mento que faz parte dos arquivos da assembléia. O Presidente, após a leitura dos cooperados candidatos deu início ao pro-
cesso de votação. Convocou o Cooperado Beckenbauer Reis De Assis para presidir o processo. O presidente do processo 
eleitoral, informou aos presentes que o candidato Ricardo Glória de Souza da chapa 01 (um), bem como seus demais membros 
desistiram de concorrer às eleições. Inclusive, a maioria nem compareceu a esta assembléia, estando presente somente o Coop-
erado Sandro Márcio B. de Freitas que confirmou a desistência de todos. Portanto somente a chata 02(dois) concorrerá. O 
Presidente do pleito eleitoral solicitou aos cooperados presentes que assinassem o livro de presenças, preparado para esse fim. 
Após, apesar de estarem as cédulas, que fazem parte hoje do arquivo da assembléia a disposição para o voto, o presidente do 
pleito eleitoral informou que a seu juízo não haveria necessidade de usá-las, haja vista que somente a chapa 02(dois), pelas 
razões expostas estaria concorrendo. Portanto, sugeriu que fosse por aclamação. Os cooperados concordaram e por unanimi-
dade, elegeram a chapa 02(dois) com os seguintes membros: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Presidente: Magno Silva 
Ferreira, brasileiro, solteiro, representante comercial, nascido em 06.09.1979, portador da carteira de identidade n.º MG-
11583143, CPF sob o n.º 044.492.786-74,  residente e domiciliado  na rua Prof. Oséias Maranhão, nº. 162, bairro Oséias Ma-
ranhão, na cidade de Ubá-MG, CEP: 36500-000;  Diretor Secretário: Alexandre Orlando de Oliveira, brasileiro, solteiro, rep-
resentante comercial, portador da carteira de identidade n.º M-4.272.466-SSP-MG e CPF n.º 597.062.956-15,  residente à 
Avenida São João Batista, n.º 43, Visconde do Rio Branco – MG, CEP: 36520-000, Diretor Financeiro: Alex Pereira Medeiros, 
brasileiro, solteiro, representante comercial, nascido em 09/05/1980, portador da carteira de identidade nº MG-11.186.058, 
inscrito no CPF sob o nº 039.942.896-88, residente e domiciliado na Rua Acacio Serpa, nº 459, aptº 301, Bairro: Centro na 
cidade de Leopoldina- MG, Conselheiros: Gilberto Luiz Machado Bonisson, brasileiro, casado, representante comercial, CPF 
nº 578.167.436-53, Identidade nº M-4.124.606, residente e domiciliado à Galeria Éden Clube, nº. 50, Centro, na cidade de 
Visconde do Rio Branco-MG, CEP: 36520-000 e Alberto Valente de Queiroz, brasileiro, casado, representante comercial, na-
scido em 11.05.1964 portador da carteira de identidade n.º MG-3.993.074, inscrito no CPF sob o n.º 501.244.126-53, residente 
e domiciliado na rua São Mateus, nº. 632, Aptº. 201, bairro São Mateus, na cidade de Juiz de Fora – MG, CEP: 36025-001, 
Para o mandato que compreende os anos de 2009 à 2013 e  CONSELHO FISCAL: MEMBROS EFETIVOS: Márcio Antônio 
Sodré da Silva, brasileiro, casado, representante comercial, nascido em 14.08.1979, portador da carteira de identidade n. º 
M-11.538.225, inscrito no CPF sob o n. º 037.374.556-78, residente e domiciliado na rua Messias José Henriques, n. º 71, 
bairro Nossa Senhora das Graças, na cidade de Visconde do Rio Branco-MG, CEP: 36.5200-000, José Antônio Ceribeli,  
brasileiro, solteiro, representante comercial, CPF nº756.824.196-34, Identidade nº M-5.464.359, residente e domiciliado à Rua 
Agenor Nunes de Siqueira, nº 275, Bairro Nova Rio Branco, na cidade de Visconde do Rio Branco, MG, CEP: 36520-000 e 
Ortiz Reis Júnior, brasileiro, casado, representante comercial, nascido em 06/08/1974, portador da carteira de identidade nº 
M-6625319/SSPMG, inscrito no CPF sob o nº 035.414.426-03, residente e domiciliado na Rua Pedro Botaro, nº. 110, Bairro: 
San Rafael, na cidade de Ubá-MG. Para SUPLENTES: Eder Braz Franco, brasileiro, casado, representante comercial, nascido 
em 30/09/1977, portador da carteira de identidade nº M-7.380.288/SSPMG, inscrito no CPF sob o nº 006.601.986-90, resi-
dente e domiciliado na rua José Dias Mendes, nº. 60, Centro, na cidade de Coimbra, CEP: 36550-000; José Augusto de Ol-
iveira, nacionalidade brasileira, casado, vendedor, nascido em Rio do Janeiro/RJ, em  04/06/1960, portador da carteira de 
identidade numero 04944457-3-IFP/RJ, inscrito no CPF, sob o numero 703.985.187-34, residente e domiciliado, na cidade de 
Paracambi -RJ a rua São Judas Tadeu, n.º 114 casa  01, bairro Guarajuba e Márcio Antônio de Oliveira, brasileiro, casado, 
vendedor, CPF nº 131.828.546-15, Identidade nº M-1.644.931, residente e domiciliado à Rua Palestina, 820 , B. São Salvador, 
na cidade de Belo Horizonte, MG. Para o mandato que encerra em março de 2010. Foram eleitos os companheiros apresentados 
que, por certo, irão cumprir suas obrigações de administrar e fiscalizar com seriedade, imparcialidade e perseverança, como é 
prescrito no estatuto social. Tanto os membros do conselho de administração quanto os conselheiros fiscais, declaram sob as 
penas da lei que não estão impedidos de exercer a administração e fiscalização da sociedade, por lei especial ou em virtude de 
condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra 
o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a pro-
priedade. O Presidente do pleito eleitoral agradeceu aos cooperados presentes, parabenizando-os pela maneira ordeira com que 
todos exerceram o seu direito sem traumas ou demandas que maculassem o espírito cooperativista que norteia esta entidade. 
Solicitou ao secretário da assembléia que fosse consignando todo este processo em ata.  Prosseguindo, tomou novamente a 
palavra o presidente da presente assembléia, que na oportunidade também agradeceu ao cooperado Beckenbauer Reis De Assis 
que presidiu com galhardia e transparência todo o processo. Parabenizou aos novos membros do Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal pela vitória nas eleições, porém, os advertiu e lembrou que os cargos que ora assumem são de tamanha re-
sponsabilidade que eles devem se preparar, pois, o caminho que trilharão serão árduos porque haverá, por certo, incompreen-
sões, injustiças e dificuldades de toda sorte, vindas  dos próprios cooperados, das representadas e dos órgão fiscalizadores. 
Mas, disse que tem a certeza que o presidente Magno Silva Ferreira saberá conduzir a entidade, pois, se trata de um homem 
íntegro e de visão e que seus pares o seguirão e enfrentarão os problemas  que se apresentarem. Continuando, colocou em 
discussão o item seguinte da Ordem do Dia, qual seja: 5-Qualquer assunto de interesse social, excluídos os enumerados no 
artigo 26 do Estatuto.  O presidente informou que não havia outro assunto de interesse. Mas, deixou livre a palavra para que 
dela alguém fizesse uso. Como não houve manifestação e não tendo nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu a pre-
sença de todos, encerrando a reunião e mandando que se lavrasse a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada 
pelo secretário, pelo presidente e os demais cooperados que assim desejarem.José Lúcio do Nascimento, Sandro Márcio Bon-
fim de Freitas, Pedro Reis Mendes, Alex Pereira Medeiros, Izaque de Freitas Silveira, Carlos José Antonucci Junior, Marney 
Luzia Gomes, Djalma Grimaldi Júnior, Gilberto Luiz Machado Bonisson, Márcia Vilas Boas Bicalho, Adalmir Antônio Vilas 
Boas, Jorge Elias Batista, Romanízio de Souza, Alberto Valente de Queiroz , Luis Gustavo Caetano Júnior, Rodrigo José de 
Paulo, Ana Augusta Rodrigues, Roberto José da Silva, Silvia Helena Anselmo, Luiz Carlos Dornelas, Felipe Rodrigues Coelho, 
Beckenbauer Reis de Assis, Ruy Carlos Manhães de Salles, Carlos Américo Galaxe Segundo, Luiz Carlos Nerys, Flamius 
Diretus de Araújo Alvim,César Roberto da Silva, Clercio Bernards Cabral, Flávio Alex Ribas, Inácio Tavares Saraiva, Ander-
son Carlos do Nascimento, Leonardo David Spinelli, Nellington de Barros Carneiro, Alan Nogueira de  Oliveira, Cleones José 
Pereira Diniz, Márcio Antônio de Oliveira, Edmar de Albuquerque, José Antônio Ceribeli, Alexandre Orlando de Oliveira, 
Márcio Antônio Sodré da Silva, Hélio De Oliveira, Terezinha Cira Teixeira Gomes, Aubert Clayton dos Santos, Lucas Roberto 
Fonseca de Almeida, Márcia de Almeida Coelho, Manoel José Moreira S. Júnior, Vinícius Bernard Fortes dos Santos, Cacilda 
Duarte Guimarães, Raquel Rodrigues de Albuquerque, Renato Cunha Santos, Luís Augusto Ferreira Paiva, Gustavo Saraiva 
Moreira, Magno Silva Ferreira, José Agostinho de Souza, Marcelo Barbosa de Oliveira, Miguel Álvaro Antonucci, Neio Lúcio 
dos Santos Crespo, Amantino José Ângelo Toledo, Paulo Vinícius Rodrigues Sálvio, Lúcio Humberto Pereira Mendes, Leon-
ardo Tadeu Venâncio Dellareti, Eloilson de Castro Monteiro, Antônio dos Santos Neto, Aquilas Rodrigues Coutinho Neto, 
Sebastião Ivan Pena, Airton Luiz Pereira.  

CERTIDÃO

Certifico que este documento é cópia fiel extraída do Livro de Atas de folhas soltas das Assembléias Gerais dos Cooperados, 
da Cooperativa Nacional dos Representantes Comerciais Autônomos Ltda., constante de fls. 67v à 72.

Visconde do Rio Branco, 27 de março de 2.009.

- Carlos José Antonucci Júnior-
- Diretor Secretário-

José Lúcio do Nascimento
-Presidente-
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O Ministério da Fazenda, juntamente com o Desenvolvimento e Banco Central, fizeram anunciaram algumas novas medidas. Por esse motivo houveram 
algumas alterações no Imposto de Renda 2009.

Confira abaixo tabela do IR 2009:

Imposto de Renda de Pessoas Físicas 2009

SÃO PAULO, 6 de abril de 2009 
- As cooperativas brasileiras vão 
muito bem, distantes das proble-
mas que afetam a economia desde 
que a crise financeira internacional 
tornou-se mais aguda. A afirmação 
é do presidente da Organização das 
Cooperativas Brasileiras (OCB), 
Márcio Lopes de Freitas. O setor 
“não aplica em derivativos [títulos 
podres]”, destacou.

Mário Lopes disse também que, 
como as cooperativas não visam 
lucro e o cliente é o próprio coop-

erado, com reduzida taxa de 
risco, podem oferecer taxas 
de juros bem menores do 
que a média praticada no 
mercado.

Ele ressaltou que o 
sistema cooperativo ainda 
é pequeno, com apenas 2% 
das operações de crédito do 
sistema financeiro nacional, 
e que as cooperativas de 
crédito “não sofreram nen-
hum impacto negativo com 
a crise”.

Isso porque se trata de empreen-
dimentos locais, com sobras de 
poupança aplicadas na região de 
atuação, entre os próprios associa-
dos, explicou. Não houve, portanto, 
reflexo de perda de depósito, aplica-
ções ou diminuição de movimenta-
ção das cooperativas.

Lopes lamenta, no entanto, o fato 
de o setor não dispor de mais recur-
sos para ampliar suas ações acima 
do crescimento médio alcançado nos 
últimos anos, em termos de fatura-

mento: 11,61% em 2006, 6,15% em 
2007 e 15,87% em 2008. Ele con-
sidera “o momento atual adequado 
para as cooperativas ampliarem seu 
leque de negócios”, mas ressalta a 
existência de uma barreira, que “são 
os próprios limites operacionais do 
setor”.

O presidente da OCB observou 
que o setor como um todo trabalha 
para ampliar os limites de investi-
mento, o que depende da própria 
capitalização das cooperativas, que 
só podem atuar no limite proporcio-
nal a seu capital social.

O cooperativismo obedece, por-
tanto, a um ritmo natural de cresci-
mento, com “resultados até sur-
preendentes”, segundo Lopes. Ele 
enumera a existência hoje de 7.682 
cooperativas brasileiras em 13 ra-
mos de atividade, com 7,887 mil-
hões de associados e 4.182 postos 
de atendimento país afora.

Além da regulamentação do 
Sistema Nacional de Crédito Co-
operativo pelo Congresso, na sem-

ana passada, o presidente da OCB 
destaca outra importante medida 
para o setor, aprovada dois dias de-
pois pelo Conselho Monetário Na-
cional (CMN), que permite aos dois 
bancos cooperativos participar dos 
financiamentos no âmbito do pacote 
habitacional do governo, que prevê 
1 milhão de novas moradias.

“Foi uma medida extremamente 
positiva”, afirmou Márcio Lopes, 
ao lembrar que as cooperativas têm 
condição de construir casas com 
custos mais reduzidos, porque os 
próprios usuários acompanham a 
gestão dos negócios. “Temos bons 
exemplos de cooperativismo habita-
cional, em diferentes regiões”, disse 
ele. De acordo com Lopes, um dos 
pólos mais ativos é Águas Claras, no 
Distrito Federal, com vários prédios 
construídos por cooperativas.

As informações são da Agência 
Brasil.

(Redação - InvestNews)

Crise Econômica Mundial não Afeta Cooperativas no Brasil

A prática da democracia tem norteado 
a doutrina cooperativista desde o seu 
surgimento. A solução dos problemas 
e a satisfação do interesse coletivo são 
alcançados com base na troca de idéias 
e nas discussões entre as pessoas. 

No mês de setembro de 1995, a 
Aliança Cooperativa Internacional - ACI 
- completou um século de existência e 
comemorou a data com o Congresso 
Centenário da ACI, em Manchester, na 
Inglaterra. Na ocasião, foi estabelecido 
um conceito de cooperativa e, além dis-
so, foram aprovados os princípios que 
devem nortear o cooperativismo, que, 
na verdade, não fugiram muito daqueles 
apresentados pelos tecelões de Roch-
dale. 

Os princípios que foram aprovados 
em Manchester e que devem nortear a 
prática do cooperativismo nos diversos 
países em que ela existe são: 

1 - Adesão voluntária e livre - As 

Princípios do Cooperativismo
cooperativas são organizações volun-
tárias, abertas a todas as pessoas aptas 
a utilizar os seus serviços e assumir as 
responsabilidades como membros, sem 
discriminações de sexo, sociais, políti-
cas e religiosas. 

2 - Gestão democrática pelos mem-
bros - As cooperativas são organizações 
democráticas, controladas pelos seus 
membros, que participam ativamente na 
formulação das suas políticas e na toma-
da de decisões. Os homens e as mulheres 
eleitos como representantes dos demais 
membros, são responsáveis perante es-
tes. Nas cooperativas de primeiro grau 
os membros têm igual direito de voto 
(um membro, um voto); as cooperativas 
de grau superior são também organiza-
das de maneira democrática. 

3 - Participação econômica dos mem-
bros - Os membros contribuem eqüitati-
vamente para o capital das suas coopera-
tivas e controlam-no democraticamente. 

Parte desse capital é, normalmente, 
propriedade comum da cooperativa. Os 
membros recebem, habitualmente, se 
houver, uma remuneração limitada ao 
capital integralizado, como condição de 
sua adesão. Os membros destinam os 
excedentes a um ou mais dos seguintes 
objetivos: a) desenvolvimento das suas 
cooperativas, eventualmente através 
da criação de reservas, parte das quais, 
pelo menos, será indivisível; b) benefí-
cio aos membros na proporção das suas 
transações com a cooperativa; c) apoio 
a outras atividades aprovadas pelos 
membros. 

4 - Autonomia e independência - As 
cooperativas são organizações autôno-
mas, de ajuda mútua, controladas pelos 
seus membros. Se estas firmam acordo 
com outras organizações, incluindo in-
stituições públicas, ou recorrem a capi-
tal externo, devem fazê-lo em condições 
que assegurem o controle democrático 

pelos seus membros e mantenham a au-
tonomia das cooperativas. 

5 - Educação, formação e informação 
- As cooperativas promovem a educação 
e a formação dos seus membros, dos 
representantes eleitos e dos trabalha-
dores de forma que estes possam con-
tribuir, eficazmente, para o desenvolvi-
mento das suas cooperativas. Informam 
o público em geral, particularmente os 
jovens e os líderes de opinião, sobre a 
natureza e as vantagens da cooperação. 

6 - Intercooperação - As coopera-
tivas servem de forma mais eficaz aos 
seus membros e dão mais força ao mo-
vimento cooperativo, trabalhando em 
conjunto, através das estruturas locais, 
regionais, nacionais e internacionais. 

7- Interesse pela comunidade - As 
cooperativas trabalham para o desen-
volvimento sustentado das suas comu-
nidades através de políticas aprovadas 
pelos membros.

Faixa de Rendimento Alíquota
Até R$ 1.434,59 0% (isento)
De R$ 1.434,60 a R$ 2.150,00 7,5%
De R$ 2.150,01 a R$ 2.866,70 15%
De R$ 2.886,71 a R$ 3.582,00 22,5%
Acima de R$ 3.582,00 27,5%


