
EXPRESSO COOPERNAC

Como todo equipamento, um carro exige alguns 
cuidados básicos para ter uma vida mais longa. Se 
forem bem tratados, os veículos atuais podem rodar 
por muitos anos sem maiores problemas. Além disso, 
essas medidas preventivas, além de representar eco-
nomia e segurança, garantem a valorização de seu 
patrimônio na hora da revenda. Veja algumas dicas 
para conservar e prologar a aparência e a vida de seu 
carro.

Veja na página 03
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Fundado em Abril de 2002

Momento de Reflexão

A ImportâncIa da autodetermInação

O Cooperado Jacinto Ribeiro dos Reis, que reside 
em Pirapora - MG  nos presenteou com um belo 

texto de reflexão, cujo título se enquadra em 
nossas atitudes diárias.

Veja na Página 06

Juiz de Fora é uma cidade de grande importância para a Zona da Mata Mineira, uma das cidades mais desenvolvidas do estado, e destaque por já ter sido moradia 
de importantes pessoas do cenário nacional.

A Coopernac e os cooperados:Agostinho Halfeld, Alberto Valente de Queiroz, Aloysio Manoel Cyrino Filho, Ana Augusta Rodrigues, Beckembawer Reis de Assis, 
Carlos Roberto Alves de Assis, Celcemy Garcia Ferreira, Celso  Nunes de Jesus, Daniel Oliveira Melo, Diego Barbosa de Castro, Felipe Rodrigues Coelho, Georges 
da Costa Ferreira, Geraldo Magela Reis, João Medeiros de Almeida, José Carlos Dias Costa, José Maria Silva de Oliveira, Laurindo Alves Rodrigues, Luiz Gustavo 
Caetano Júnior, Luiz Carlos Dornelas, Márcio Guilherme Silva Lage, Marco Antônio Rodrigues Vargas, Mauro Corrêa Pinto, Paulo Márcio Pereira, Paulo Ribeiro 
Neves, Roberto Carlos Batista, Rodrigo do Nascimento Ribeiro, Sebastião Marques, Sérgio Augusto de Oliveira Portes, Silva Helena Anselmo, Washington Luiz 
Fiqueiredo Silva. Fazem uma homenagem a esta cidade.

Veja na página 04

Atenção para Livro Caixa
O preenchimento do livro caixa, é fato, contribui para que muitos coopera-

dos tenham uma restituição mais substancial. 
Confira na página 03

Nesta sessão citamos dicas importantes de como 
criarmos hábitos que nos proporcionarão uma 
vida mais saudável.

Veja na Página 03

Tenha hábitos para uma vida saudável

Entrevista com o Presidente

O Presidente Magno 
em visita à Cooperativa, 
nos honrou com uma 
entrevista onde fala 
sobre suas espectativas 
e seus planos para uma 

boa administração. 

Cooperado em Foco. O 

Cantinho do Cliente
O Cooperado Sal-

viano Júnior Araújo 
Martins, que reside 
em Eunápolis - BA, 
faz uma homenagem 
ao seu cliente Sr. 
Arilson Eustáquio 

Bronze, do Vipão Supermercados.

Confira na página 02
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Entretenimento
Aqui você encontra as melhores piadas, caça-palavras, 

charges e ainda fica por dentro de quem foram os aniversa-
riantes do mês.

Veja na página 05

Veja na página 06

Homenagem às Mães

No dia 10 de Maio foi 
comemorado um dia muito 
importante, o dia das Mães, e 
o cooperado Ortiz Reis Júnior, 
residente em Ubá - MG fez 
uma bela homenagem a todas 
as mães.

Movimento da 

Secretaria.

Balanço 

Patrimonial
Veja na página 08

O que você pode fazer pelo seu carro
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Cooperado em Foco
1. Nome: Salviano Júnior Araújo Martins
2. Onde nasceu: Nanuque - MG
3. Data nascimento: 03/11/1967
4. Estado Civil: Casado 
5. Nome da Esposa: Marisnei Martins
6. Tem filhos: Sim

7. Qual nome dos filhos: Emilly e Amanda Martins
8. Clube de futebol: Flamengo
9. Cantor preferido: Nenhum em específico
10. Tipo de música preferida: Gospel
11. Prato preferido: Churrasco
12. Atriz ou ator preferido: Morgan Freeman
13.  Personalidade que admira: Meu pai
14. Filme preferido: Filmes épicos
15. Hobby: Futebol
16. O que o levou a ser representante comercial? 
Comecei a trabalhar com venda interna, aí surgiu a oportunidade de 

ser representante, é uma área que gosto muito.
17. Livro de cabeceira: Bíblia
18. Por que optou por ser cooperado? Antes achava que não seria 

muito bom ser cooperando, mas hoje, compreendo que é a melhor opção, 
onde temos uma equipe de pessoas qualificadas para nos defender e nos 
apoiar, além dos custos para abrir e manter uma empresa, que são bem 
maiores.

19. Um pensamento: “Confia no Senhor de todo o teu coração, e não 
te estribes em teu próprio entendimento. 

Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas 
veredas.” PV:3-5,6

Cantinho do Cliente

Por que o senhor se candidatou ao cargo de presi-
dente da Cooperativa?

Na verdade, eu fui influenciado por alguns companheiros 
cooperados que juntos, achavam que a Cooperativa deveria mudar 
alguns aspectos na sua administração.

Não quero aqui, em absoluto, criticar a administração pas-
sada, porque bem sei das dificuldades que a todo o momento se 
asseveram no nosso meio.  

Mas, vamos tentar imprimir algumas mudanças que logo logo 
serão sentidas pelos nossos companheiros.

Vou seguir os fundamentos que sempre norteou a Cooperativa 
com relação a sua saúde econômico/financeiro. 

Podem estar certos que não tomarei atitudes que demandem 
em déficits ou prejuízos para a entidade.

Estou no cargo para no mínimo, melhorar a nossa situação.

O Senhor conhece o funcionamento da Cooperativa e do sistema cooperativista?
Conhecer a fundo não.  Mas, sempre participei das reuniões, das assembléias gerais convocadas pela 

Cooperativa.
Neste sentido tenho uma vaga noção.
A primeira providência que tomei foi a realização de uma auditoria para que eu tenha o conheci-

mento real das contas da entidade.
Estou lendo muito sobre a Lei 5.764, além de consultar os órgãos como a OCEMG, para que eu 

possa administrar dentro das normas e das exigências legais.

Qual é o seu modelo de administração?
Meu modelo é simples: 
Com relação a gastos, vou seguir o que o orçamento prevê.
Não posso ser inconsequente neste aspecto.
Tenho a primazia que segue comigo em minha vida, que é a honestidade. 
Vou procurar conversar seriamente com as representadas, visando quem sabe, uma melhor renego-

ciação dos contratos já existentes.
O meu desejo é de propiciar mais serviços para os nossos cooperados.
A Cooperativa hoje, pelo que já observei é organizada e está preparada para um passo adiante.

O que os cooperados podem esperar do presidente Magno?
Podem esperar: Honestidade, simplicidade e, acima de tudo o respeito às Leis e aos cooperados, que 

tanto sofrem e são os mais injustiçados dentro da cadeia produtiva.

E o mercado. Como o senhor encara a crise mundial que preocupa todos os 
setores produtivos?

Não podemos deixar de preocupar. 
Existe a crise. 
Muitas pessoas já estão desempregadas, este fator acarreta uma redução da produção, pois, se não 

há consumo tudo retrai. 
Porém, alguns lembram que é na crise que se notabiliza o bom profissional. 
Portanto companheiros vamos intensificar os nossos esforços ainda mais, sem se preocupar com os 

obstáculos, porque eles serão debandados se tivermos nossos pulsos fortes.
O mundo não parou. 
Os governos de cada país estão na procura de soluções e providências estão sendo tomadas.
A Cooperativa senhores, não deve nada. Estamos com as contas na normalidade.
As provisões financeiras contabilizadas, estão à disposição.
Podemos dizer que a entidade não será abalada se os cooperados não se abalarem, criando pessimis-

mos e desmotivações. 

Qual é o papel das cooperativas neste momento?
O Sistema Cooperativista pelo que eu já pude constatar, apesar de confessar que ainda sou leigo no 

assunto, é muito importante em qualquer época.
Ele cresce a cada dia, se constituindo em saída para o pequeno produtor rural das cooperativas agrí-

colas, para os criadores de aves e de outros animais para abate e fundamentalmente, para aqueles profis-
sionais autônomos que buscam um lugar, ou um porto seguro para prestar os seus serviços.

Portanto a visão do futuro passa pelo cooperativismo.

As administrações que precederam a sua, se  preocuparam muito em manter 
a Cooperativa sólida, do ponto de vista econômico financeiro. Eles jamais se ar-
riscaram em investimentos duvidosos, que poderiam surtir efeitos em desfavor dos 
cooperados. O Senhor, o que pensa a respeito?

Como já disse anteriormente, vou seguir as orientações e os procedimentos que até aqui foram apli-
cados.

Mas, vou procurar ser mais ousado em favor dos cooperados e da entidade.
Não vou comprometê-la jamais, porém, não vim aqui para me manter no imobilismo.

Quanto às representadas, qual será o seu método de relacionamento?
Será de respeito e de gentileza.
Contudo, não vou medir esforços para buscar melhorias, sob pena de criar situações delicadas ou 

mal interpretadas. 
Vamos sentar-nos à mesa de negociações, pois, a contribuição que a Cooperativa através de seus 

cooperados, emprestam para colocar os produtos das representadas nos seus clientes com segurança, por 
si só representa e muito para as representadas.

O que o senhor tem a dizer aos cooperados e colaboradores da Cooperativa?
Quero pedir:
Aos cooperados, compreensão, apoio e confiança.
Aos colaboradores, isto posto aos demais membros da diretoria, aos empregados e contratados, ain-

da mais empenho e responsabilidade, haja vista que os caminhos que virão terão na sua borda maiores 
desafios e dificuldades.

Que Deus, o Criador, nos proteja!

Entrevista: Presidente Magno Silva Ferreira

O presidente Magno, causou boa impressão quando entrevistado pelo EXPRESSO COOPERNAC. 
É um homem sensato e convicto de suas responsabilidades perante a entidade e seus pares. 
PRESIDENTE! O desejo de toda a comunidade COOPERNAC é que o senhor continue desenvol-
vendo a Cooperativa com solidez e que tenha a sensibilidade em defender seus associados contra 
os revezes do tempo e do mercado. 

O VIPÃO SUPERMERCADOS, é uma empresa de grande nome no mercado em  Porto 
Seguro - Bahia, pois, coloca em primeiro lugar o bom atendimento a seus fregueses, qualidade nos 
produtos e honestidade em seus preços. 

O Sr. Arilson Eustáquio Bronze está a frente dos negócios desde os idos de 1993. Ele é 
solteiro, sempre participante da vida da comunidade. Juntamente com seu estabelecimento é o 
homenageado desta edição do EXPRESSO COOPERNAC. 

Qual é o endereço do estabelecimento? 
Rua 1, Quadra B, Lote 2 S/N, Bairro Mirante Caravelas, Porto Seguro - BA
Qual ramo de atividade que explora? 
Varejo alimentar (Supermercado)
Quanto tempo é estabelecido?
16 anos
Nome dos sócios?
Sivalda Dias dos Santos
O que tem a dizer sobre o nosso cooperado Salviano Júnior, que lhe atende? 
Um representante a altura da Pif Paf
Os produtos distribuídos pela representada são de boa qualidade?
Sim
E o atendimento? 
Ótimo
Qual a maior dificuldade, que o comércio em geral atravessa? 
Inadimplência
O que o governo deveria fazer para melhorar a situação do comerciante no 

Brasil? 
Tornar mais dura a lei contra os caloteiros, e diminuir os impostos.
Uma pessoa que admira? 
Arilson Eustáquio Bronze

Agradecemos a participação do Sr. Arilson Eustáquio Bronze, colocando esta sociedade a 
sua disposição e parabenizando-o pelo grande trabalho que presta a frente de tão prestigioso 
estabelecimento.
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O preenchimento do livro caixa, é fato, contribui para que muitos cooperados 
tenham uma restituição mais substancial. 

NORMAS PARA PREENCHIMENTO DO LIVRO CAIXA:
1. V.S.a. deverá solicitar o preenchimento de seu livro caixa. Para isto, basta 

enviar autorização, devidamente assinada, até o dia 30/06/2009 à Cooperativa.
2. Não sendo enviada esta autorização até aquela data, não será preenchido o 

referido livro caixa.   
3. Todas as despesas necessárias (combustível, manutenção do veículo usado 

para prestação de serviços, telefone, inclusive o celular, hotéis, aluguel de sala, 
funcionários, caso haja, material de escritório e etc., que deverão vir com  notas 
ou cupons fiscais identificados), para execução de sua atividade, delineadas  no 
comunicado 001/2002 e imprescindíveis para o preenchimento do aludido livro 
caixa, deverão ser encaminhadas à Cooperativa até o dia 10 do mês subsequente 
a sua ocorrência. Exemplo: se V.S.a., abasteceu seu veículo no dia 30 de maio de 
2009, a nota fiscal oriunda desta despesa deverá estar na cooperativa até o dia 10 
de junho de 2009.

4. Caso estes documentos não sejam enviados até aquele período,  a Coop-
erativa aguardará assim mesmo, o último dia 30 do mesmo mês, sem prejuízo para 
o cooperado. Exemplo: Se o mesmo cooperado, do exemplo anterior, não enviar 

Atenção para o Livro Caixa

Valores base de cálculo Alíquota % Parcela a deduzir
Até                      R$1.434,59 Isento Isento
De R$1.434,60 até R$2.150,00   7,50 107,59
R$2.150,01 até R$2.866,70 15,0 268,84
R$2.866,71 até R$3.582,00 22,50 483,84
Acima de R$3.582,01 27,50 662,94

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
De conformidade com a legislação pertinente, toda empresa, mesmo sendo cooperativa, tem a obrigação de reter das comissões brutas individuais, pagas a seus 

cooperados o valor do IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, obedecendo a seguinte tabela:
O valor de comissões que seja igual ou inferior a R$1.434,59 mensais, estão isentas da retenção.

Poderá ser deduzido na base de cálculo da comissão p/IRRF, R$144,20 (cento e quarenta e quatro reais, vinte centavos), por dependente. Poderão ser dependentes, os 
filhos menores de 21 anos ou maiores de 21 até 24 anos que estejam cursando universidade, comprovadamente. O cônjuge e outras pessoas, de conformidade com a lei.

aquelas despesas até o dia 10 maio de 2009, poderá fazê-lo até o dia 30 de maio de 
2009, impreterivelmente.

5. Não sendo entregue as despesas mensais por V.S.a. até a última data pre-
vista, será cessado e cancelado definitivamente, o preenchimento do livro, não 
tendo, esta cooperativa nenhuma responsabilidade sobre o fato.

6. É importante a observação detalhada desta correspondência, não entenden-
do,  favor entrar em contato conosco, através do telefone da cooperativa.   

Um grande número de cooperados não cumpriram os prazos e condições pre-
vista no regulamento supra mencionado. 

É de grande importância que todos se atentem por este fato e comuniquem 
com a Cooperativa visando minimizar e procurar soluções para a resolução destas 
anomalias.  

ATENÇÃO: O livro caixa não tem o objetivo de sonegar impostos, mas sim, 
provar ao fisco que o Representante tem gastos para realizar suas vendas, portanto, 
as despesas lançadas no livro caixa devem ser reais ou mais próximas possíveis,“ 
não devendo ultrapassar 30% do rendimento bruto” .

Gastos superiores aos 30%,  supra citados, alertará a Receita Federal para o 
uso de despesas superfaturadas. Podendo o cooperado ser indiciado em crime de 
sonegação fiscal.

Tenha hábitos para uma vida saudável
O QUE ACOntECE QUAnDO 

PARAMOS DE fUMAR 

20 minutos - Pressão arterial e freqüência 
cardíaca voltam ao normal.

8 horas - (CO) e (O2) voltam ao normal.
24 horas - Começa a reduzir o risco de infarto 

agudo do miocárdio.
48 horas - Terminações nervosas começam a 

se regenerar.
72 horas - Respiração fica mais fácil (Brôn-

quio relaxamento), aumenta a capacidade pulmo-
nar.

2 a 3 meses - Aumenta e facilita a circulação 
sanguínea (Caminhar toma-se mais fácil).

1 a 9 meses - Diminuição da tosse, congestão 
nasal, fadiga e falta de ar, movimento ciliar brôn-
quico volta ao normal, limpando os pulmões. Au-
mentando assim a capacidade física.

1 ano - O imenso risco de doenças cardíacas 
coronarianas, cai para metade de quando se era 
um fumante habitual.

5 anos - A possibilidade de desenvolver um 
câncer de pulmão cai pela metade. O risco de um 
derrame cerebral após 5/10 anos sem fumar - é o 
mesmo de quem nunca fumou, o risco de câncer 
de boca, garganta e esôfago também.

10 anos - A morte por câncer de pulmão 
toma-se similar a dos não fumantes. As células 
pré-cancerosas são substituídas. reduz-se a quase 
zero os riscos de câncer na boca, garganta, es-
ôfago.

VOCÊ SABIA?
- A fumaça do cigarro contém Urânio, 

Plutônio, Tório e Polônio-210 (e mais outras 
60 substâncias também radioativas). Fumar um 
maço de cigarros diariamente equivale aproxi-
madamente, a uma radiografia por dia.

- Dois cowboys que faziam a propaganda do 
Malboro, ironicamente, morreram de Câncer do 
Pulmão.

- A nicotina presente no cigarro é utilizada 
como inseticida há, aproximadamente, 300 anos. 
Essa mesma nicotina que é tragada pêlos fuman-
tes é a responsável pelo vício.

- Pesquisas atuais demonstraram que o vício 
causado pelo cigarro é semelhante ao vício causa-
do por outras drogas, como cocaína ou heroína e 
que o abandono do cigarro é tão difícil quanto à 
das demais drogas.

- Quem nunca fumou ou não fuma há muito 
tempo, ao fumar apresenta os sintomas de uma 
intoxicação: tontura, náuseas, tosse, etc. Caso a 
pessoa insista em fumar esses sintomas desapare-
cem. Desse ponto em diante, o vício e todas as 
suas complicações são quase inevitáveis.

- A quantidade de cigarros ninados por dia é 
proporcional ao risco de se ter Câncer. Isso quer 
dizer que, se a pessoa fuma de 1 a 9 cigarros diari-
amente, ela tem 5 vezes mais chance de ter Cânc-
er do que um não-fumante, enquanto alguém que 
fuma mais de 40 cigarros por dia tem uma chance 
20 vezes maior que um não-fumante.

- Os fumantes passivos também têm chance 
de adquirir a doença, sendo que 25% a 46% das 
mulheres que morrem de câncer de pulmão e 
13% a 37% dos homens não são fumantes, mas 
com certeza adquiriram a doença através da con-
vivência com fumantes.

- 80 mil pessoas morrem no Brasil precoce-
mente, a cada ano, em decorrência de doenças 
devidas ao tabagismo. Uma média de 10 pessoas 
por hora.

- 22 anos de vida é o que perdem as pessoas 
que fumam a vida toda, segundo cálculos da Or-
ganização Mundial de Saúde.

- 90% das mortes por câncer no pulmão são 
provocadas pelo fumo, que também é responsáv-
el por 85% das mortes por doenças pulmonares 
como enfisema.

- 25% das mortes provocadas por doenças 
coronarianas (infarto, por exemplo) e cérebro-
vasculares (como derrame) são provocadas pelo 
fumo

“Agora que você já sabe essas informações, 
pense muito antes de acender um cigarro”! 

O que você pode fazer pelo seu carro
Como todo equipamento, um carro exige al-

guns cuidados básicos para ter uma vida mais 
longa. Se forem bem tratados, os veículos atuais 
podem rodar por muitos anos sem maiores proble-
mas. Além disso, essas medidas preventivas, além 
de representar economia e segurança, garantem a 
valorização de seu patrimônio na hora da reven-
da. Veja algumas dicas para conservar e prologar 
a aparência e a vida de seu carro.

ALInHAMEntO 
Junto com o balanceamento e o rodízio de 

pneus, o alinhamento é vital para a segurança, 
conservação e maior economia. Recomenda-se 
executar esses serviços a cada 10000 quilômet-
ros para evitar o consumo prematuro dos pneus, o 
desequilíbrio do carro e o desgaste do sistema de 
suspensão e da direção.

CAMBAGEM 
É o ajuste que determina o ângulo entre o 

chão e a linha vertical da roda. O controle dessa 
inclinação, que pode ser 
positivo ou negativo, 
influencia as caracterís-
ticas de rolamento das 
rodas. Um sinal de 
que existe problema 
na cambagem é o des-
gaste irregular dos 
pneus. Uma checagem 
nas rodas a cada 10000 
quilômetros, incluindo 
aí o rodízio dos pneus, 
é indicada. Oficinas 
especializadas fazem a leitura da inclinação por 
meio de sensores eletrônicos. Havendo necessi-
dade, o acerto é feito apertando ou soltando um 
jogo de parafusos no braço de suspensão da roda 
ou diretamente no eixo. O alinhamento e o bal-
anceamento devem ser incluídos no ajuste para 
que o acerto seja realmente eficiente

CIntO DE SEGURAnÇA 
Peça fundamental para a segurança do mo-

torista e dos passageiros e de uso obrigatório por 
lei. Verifique sempre se os engates e os pontos de 
fixação da peça estão bem conservados e presos. As 
tiras devem estar bem costuradas e sem folgas. Os 
mecanismos também devem ser constantemente lu-
brificados. A manutenção inclui uma limpeza regu-
lar. Um pano umedecido com um detergente suave 
é indicado para manter as tiras limpas.

EQUIPAMEntOS DE EMERGÊnCIA 
Se não tiver estepe, extintor de incêndio e 

o triângulo de sinalização no carro, você pode 
ser multado, já que a legislação o obriga a 
tê-los. Equipamentos como macaco ou chave 
de roda são de apoio, mas não são obrigatóri-
os. Porém, todos são de extrema utilidade e 
nunca podem faltar em um veículo. Cuide 
para que estejam sempre à mão e em plenas 
condições de uso. Estepe: Deve estar sempre 
calibrado e balanceado. Se precisar usá-lo e 
ele estiver murcho, prefira colocá-lo na parte 
traseira, instalando o pneu bem calibrado na 
frente. Extintor: Num incêndio, retire o lacre 
de inviolabilidade, levante a alavanca e ap-
erte o gatilho na direção do fogo. Triângulo: 
Indica que um carro parado está com proble-
mas. Deve ser colocado a uma distância de, 
no mínimo, 50 metros do veículo. Macaco: 
Atenção redobrada às instruções de uso que 
vêm no manual do proprietário. Macaco mal 

colocado pode causar 
acidentes. Chave de 
roda: A melhor é a 
do tipo cruzeta, que 
permite o uso dos pés 
para ajudar a soltar 
os parafusos da roda. 
Há outros itens que 
podem ser bastante 
úteis em emergências 
ou ocasiões imprevis-
tas: luvas de tecido, 
panos para limpar as 

mãos e para forrar o chão (no caso de uma 
troca de pneu) ou os bancos e o porta-malas 
(quando for transportar algum objeto sujo ou 
molhado).

fARÓIS 
A maioria dos motoristas não sabe, mas é 

necessário fazer revisões periódicas dos faróis 
do carro. As lâmpadas devem ser trocadas a 
cada dois anos, aproximadamente. Além disso, 
buracos e depressões nas cidades e estradas 
fazem com que os faróis percam a regulagem de 
fábrica em até três meses. Por isso, recomenda-
se fazer uma revisão completa a cada noventa 
dias. Lembre-se: olhos ofuscados por luz alta 
podem demorar até meio minuto para se recu-
perar. Quanto maior a velocidade, maiores os 
riscos de acidentes.
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A forte presença da imi-
gração sírio-libanesa na 
cidade de Juiz de Fora re-
sultou na construção do 
templo Melquita em 1958. 
Os imigrantes cristãos do 
oriente que moravam na ci-
dade sentiram a necessidade 
de ter um espaço de oração 
próprio e           construiram, 
então, a Igreja Melquita. 
Com uma  arquitetura que 
lembra as linhas de Brasí-

lia, a Igreja Melquita obedece o rito bizantino. Assim, encontramos orações 
em português, grego e árabe.

Conhecido também como 
Morro do Cristo e Morro da 
Liberdade, o Morro do Im-
perador é um dos pontos mais 
altos de Juiz de Fora, situado 
a 923m acima do nível do 
mar. O Morro do imperador 
foi assim denominado porque 
D. Pedro II o escalou em 
1861 para apreciar a vista da 
cidade.

Nas comemorações da 
passagem do século, foi               

construída a capela; e, em 1906, o Monumento do Cristo. Lá, também encontra-se 
a primeira torre helicoidal na América do Sul que proporcionou à extinta TV In-
dustrial o pioneirismo em geração de imagens no interior brasileiro.
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Garcia era filho de Fernão Dias, o célebre desbravador das terras mineiras, e 
chegou ao lado esquerdo do Paraibuna na primeira metade do século XVIII. Lá foi 
construída mais tarde a Fazenda do Alcaide-mor, Thomé Corrêa Vasques, genro 
de Garcia. Depois de abandonada a fa-
zenda passou a se chamar Tapera. Uma 
parte dela existe até hoje e é considerada 
a construção mais antiga de Juiz de Fora 
(rua Alencar Tristão).

Em 1820 era criado o povoado de 
Santo Antônio do Paraibuna. Trinta 
anos depois a Vila passou à cidade e em 
1865 recebeu o nome definitivo de Juiz 
de Fora. Segundo o ex-professor Wilson 
de Lima Bastos (já falecido), o nome da 
cidade é uma menção à casa do Juiz de 
Fora, o qual supõe-se seria Bustamante 
de Sá. O título é de origem portuguesa 
e remonta à época do rei D. Fernando. 
Para ele a designação “de fora” vem de 
“fórum” e não de “fora”, como acreditam 
alguns. Mesmo assim o termo guarda al-
guma relação; os juízes eram estrangeiros 
e nomeados pela Coroa, o que garantia 
uma suposta isenção nas deliberações. A casa do Juiz de Fora foi demolida em 
meados do séc. XX.

Os caminhos se cruzaram e desenharam a história e o destino de Juiz de Fora. 

História da Cidade
Tudo começou com o Caminho Novo, que tornou mais rápida a comunicação entre 
as minas de ouro e o porto do Rio de Janeiro. Em 1835 um engenheiro alemão, 
Henrique Halfeld, construiu a Estrada do Paraibuna, que fazia parte de um projeto 

muito mais amplo que pretendia ligar 
Vila Rica (atual Ouro Preto) ao Rio de 
Janeiro. Esta estrada desempenhou um 
importante papel no desenvolvimento 
da cidade. Por ela passa hoje a Avenida 
Rio Branco, a principal de Juiz de Fora. 
Halfeld é considerado, por estes e outros 
feitos, um de seus fundadores.

Em 1861 é inaugurada, com a presen-
ça do Imperador D. Pedro II, a estrada 
União e Indústria, considerada uma das 
mais modernas do mundo na época. O 
percurso, de 144 Km, ligava Juiz de Fora a 
Petrópolis e servia para escoar a produção 
de café. Foi o café aliás que patrocinou 
muito do pioneirismo dos homens de Juiz 
de Fora. De pequena a cidade foi conduzi-
da ao título de mais importante do estado, 
condição que ostentou por uns 40 anos.

Atualmente a rodovia BR040 faz de 
Juiz de Fora uma das grandes porteiras de Minas. Esta bela cidade, quase na fron-
teira com o Estado do Rio de Janeiro, é por si só uma excelente saudação a todos 
aqueles que procuram a aventura que é conhecer Minas Gerais.

O Museu Mariano Procópio 
é o primeiro museu de Minas 
Gerais e o terceiro do Brasil. 
Fundado em 1915 por Alfredo 
Ferreira Lage, o museu conta 
com um dos principais acervos 
do país constituído por quase 45 mil 
peças. Seu conjunto arquitetônico 
contém dois edifícios: a Villa Fer-
reira Lage, construída entre 1856 
e 1861, e um prédio anexo in-
augurado em 1922 para abrigar 

um museu. Além do conjunto histórico, o museu conta com um acervo natural de 
grande importância ecológica: seus jardins exploram a flora brasileira.

Antes mesmo de Juiz de 
Fora (antiga Santo Antônio 
do Paraibuna) ser elevada à 
categoria de vila, o bispo de 
Mariana autorizou, em dezem-
bro de 1844, a construção da 
capela dedicada àquele santo. 
O templo construído logo teve 
que ser ampliado para poder 
receber os fiéis que o frequen-
tavam. Posteriormente, a igre-
ja foi erguida atrás do prédio 

original. A Catedral Metropolitana de Juiz de Fora está localizada no centro da 
cidade, na Avenida Barão do Rio Branco esquina com Rua Espírito Santo.

Principais Pontos Turísticos
Catedral Municipal Museu Mariano Procópio

Igreja MelquitaMorro do Imperador
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Antônio Carlos da Costa Brandão
Cesar Roberto da Silva
Clarissa Barros Antonucci
Cláudio Bezerra dos Santos
Cristiano de Souza
Daniel Gonçalves Pereira
Daniel Jaffar Siveli
Délcio Batista Ferreira
Douglas Batista Cunha
Edimilson Cogo
Eduardo Francisco Fontes
Eduardo Gagliardi Mascarenhas
Emerson de Paula Felisberto
Fernando Antônio Porto Silveira
Gabriela Siqueira Menegueli
Giovane Zinato Rodrigues
Gladston Chaves Gusmão
Gleisson Mendes de Souza
Helder Silva Araújo
Jair Carlos Pereira Júnior
João Paulo Izidoro
Jorge Antônio Barbosa Dias

José Antônio Clemente
Katiane Alves de Souza
Leonardo Corrêa Teixeira
Luciano de Vasconcelos Cavalcante
Luiz Otávio Clemente
Marcos Antônio de Castro
Marcos Antônio de Jesus
Max Moreira de Albuquerque
Michel Acre Gonçalves
Miguel Álvaro Antonucci
Nellington de Barros Carneiro
Orlando Fernandes de Lima
Roberto de Gusmão Brito
Rodolfino Lucas Mendes Neto
Rodrigo José de Paulo
Rogério Tardem
Romildo Borges Barcellos
Ronaldo Marone Júnior
Silvio Miranda Oliveira
Tânia Mara Santos
Vilmar da Silva Cunha

Aniversariantes do Mês de Abril

Aniversariantes do Mês de Maio
Adalmir Antônio Vilas Boas
Andersom José Santos
Alan Patrick Chaves da Cunha
Alberto Valente de Queiroz
Alex da Costa Dantas
Alex Pereira Medeiros
Alexandre Souza Medeiros
Altivo Salomon Filho
Ana Augusta Rodrigues
Anderson Lima Gonçalves
André das Chagas Souza
Andressa Ferreira Costa
Bernardino de Araújo Neves Júnior
Délio Soares Martins
Edneia Aparecida de Souza
Eduardo André Pereira de Jesus
Elias Riva
Fabiano Passos da Silva
Fábio Olímpio Ferreira
Fábio Pombo Rodrigues
Fernando Vilela Berteli
Francisco Ubiratan Medeiros Dantas
Geraldo Maciel Júnior
Geraldo Magela Reis
Gilmar do Nascimento
Gilson Gonçalves Dias
Herbert Luiz Monteiro Guimarães
Iranildo de Melo Lins
Jafet Xavier das Chagas
Janos Fernandes Campos
João Carlos de Moura
João Fernando Castro

João Medeiros de Almeida
Jobson Luiz Ferreira da Silva
José Geraldo Caetano
Juliano Rodrigues Rosa
Lazaro Marinho de Oliveira
Lorena Garcia Teixeira Batista
Lourival Caetano dos Santos Silva
Luciana Fátima Navarro Neto Neves
Luiz Reinaldo dos Santos
Márcio Augusto Simões
Márcio Luiz Ferreira
Martinho Rodrigues Reis
Maurício Gonçalves Maciel
Maurício Oliva Cunha
Mauro Cecílio Faria
Maximiliano de Abreu Souza
Neli Vitor dos Santos
Nilton Moreira Júnior
Onofre Nery da Silva
Reginaldo Pinheiro de Moais
Ricardo Glória de Souza
Roberto Cesar Santos Magalhães
Rogério Martins Morais
Romanízio de Souza
Ronaldo Pedro Machado
Sandro Márcio Bonfim de Freitas
Sebastião Marques
Sílvio Cesar Santos
Thiago Cerqueira Dias
Thiago Maciel Forasteiro
Valdinei Turini

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

Jacó vai colocar um anúncio no jornal.
- Gostaria de colocar uma nota fúnebre sobre a 
morte da minha esposa - diz ao atendente.
- Pois não, quais são os dizeres?
- Sara morreu.
- Só isso? - espanta-se o rapaz.
- Sim, Jacó não quer gastar muito.
- Mas o preço mínimo permite até 5 palavras.
- Então coloca: “Sara morreu. Vendo Monza 94.” 

Dois caipiras da mesma família, primos, vão servir 
o exército.
Chegando lá são entrevistados pelo sargento:
- Qual o seu nome? - pergunta ao primeiro
- É Tonho.
- Negativo. De agora em diante você será “Anto-
nio”. E o
que você está fazendo aqui?
- Tô dando um tempo.
- Negativo. Você está servindo à Pátria. E o que é 
aquilo? - pergunta apontando para a Bandeira do 
Brasil.
- É a bandeira.
- Negativo. De agora em diante ela é a sua Mãe.
Vira-se para o segundo e pergunta:
- Qual o seu nome?
- É Pedro.
- E o que você está fazendo aqui?
- Servindo à Pátria.
- E o que é aquilo (a bandeira)?
- É minha tia. Mãe de Tonho ...

E lá ia o sujeito atravessando a ferrovia quando, de 
repente, seu pé fica preso no vão de um dos trilhos. 
Gemendo de dor, ele vira daqui, torce dali e nada 
do pé se soltar. 
Nisso ele ouve o apito de um trem se aproximan-
do.
- Ai, Meu Deus! Me ajude! - diz ele, apavorado.
Puxa o pé com toda força e... nada! E ouve outra 
vez o apito.
- Meu Deus, por favor! - pede ele, com os olhos 
lacrimejantes.
- Me ajude a tirar o meu pé que eu prometo que 
vou na missa todos os domingos. 
Puxa de novo e nada! 
E o trem apita, novamente, cada vez mais próx-
imo.
- Por favor, Senhor! Se Você me ajudar a me livrar 
dessa, prometo que nunca mais vou colocar uma 
gota de álcool na boca! 
Força mais um pouco e nada do pé sair! 
Agora, além do apito, ele já podia sentir o trilho 
tremendo.
Desesperado, começou a berrar:
- Senhor! Por favor! Me ajude e eu prometo que 

nunca mais vou transar com ninguém!
De repente, ele puxa e o pé se solta. Segundos de-
pois, o trem passa a toda velocidade.
- Ufa! - fez ele. E levantando a cabeça: 
- Deus, não precisa mais se preocupar, eu consegui 
me soltar sozinho!

A Dona de Casa, buscava gravetos para o fogão 
a lenha, a fim de fazer o almoço para sua famí-
lia, cortando o galho de uma arvore já tombada 
do lado de um rio, mas seu machado caiu dentro 
do rio.
A mulher suplica a Deus que lhe aparece e per-
gunta:
- Por que você esta chorando?
A mulher responde que seu machado havia caído 
no rio. E Deus entra no rio do qual tira um macha-
do de ouro e pergunta:
- É este seu machado?
A nobre mulher responde:
- Não, Deus, não é esse.
Deus entra novamente no rio e desta vez tira um 
machado de prata:
- É este e seu?
- Também não, responde a dona de casa.
Deus volta ao rio e tira um machado de madeira 
e pergunta:
- É este teu machado?
- Sim, responde a nobilíssima mulher. 
Deus estava contente com a sinceridade da mulher, 
e a mandou de volta para casa dando-lhe os três 
machados de presente.
Um dia, a mulher e seu amantíssimo marido esta-
vam passeando nos campos quando ele tropeçou e 
caiu no rio. A infeliz mulher então, suplica a Deus 
que aparece e pergunta:
- Mulher, por que você esta chorando?
A mulher responde que seu esposo caiu no rio. 
Imediatamente Deus mergulha e tira o Thiago 
Lacerda do rio e pergunta:
- É este seu marido?
- Sim, sim... - responde a mulher, e Deus se en-
furece:
- Mulher mentirosa!!! exclama. 
Mas a mulher rapidamente se explica:
- Deus, me perdoe, foi um mal entendido. Se 
eu dissesse que não, então o Senhor tiraria                
Gianechini do rio, depois se eu dissesse que não 
era ele, o Senhor tiraria meu marido, e quando 
eu dissesse sim, o Senhor mandaria eu ficar com 
os três. Mas eu sou uma humilde mulher e não 
poderia cometer trigamia... só por isso eu disse 
“sim” para o primeiro deles...
E Deus achou justo, e a perdoou. 
Moral da história: mulher mente de um jeito que 
até Deus acredita.

Porque rir é o melhor remédio...

Horizontais
8  - Liquido nutritivo vendido em saquinhos de plástico ou 
caixas de longa vida
10 –(?) zero: condição física vigente dentro da cabine de 
uma nave espacial, quando situada na órbita da terra;
11 – Cupim (Zoologia)
12 – São reivindicados pelos casais formados por membros 
do mesmo sexo, em igual medida aos garantidos pela lei 
brasileita aos casais heterosexuais
14 – Roteiros cinematográficos (ingles)
16 – Respostas Editoriais comuns na carreira de um escritor
17 – (?) Modulada: Significado da Sigla AM utilizadas nas 
transmissões radiofônicas;
20 – Fala que acompanha a oferta de um presente inesperado
22 – El Greci, Salvador Dali, Pablo Picasso, Joan Moró e 
Francisco Goya
24 –A Organização Católica que tem a função de vilã no 
romance e no filme “O Código da Vinci”, e que foi tema de 
livros-denúncia de ex membros brasileiros;
25 – “Satisfação (?) ou seu dinheiro de volta”. Antigo ar-
tifício de marketing ainda utilizados em peças modernas de 
publicidade;
27 – Modalidade Oplímpica em que atuam os Brasileiros 
Juliana Veloso, César Castro, Cassius Duran e Hugo Parisi;

Verticais
1 – Tornar-se azedo (o vinho);
2 – Antigo bordão do personagem Bertodo Brecha, do 

programa Escolinha do professor Raimundo que significa, 
“tudo terminado”, “acabou”;
3 – Indivíduo que tem o mesmo nome do outro
4 – Colocar estrume em terra
5 – Estilo musical de Bruno e Marrone, Edson e Hudson, 
caracterizado por uma interpretação moderna de antigo 
ritmo nacional;
6 – Parte da Física aplicada na construção de oleodutos, es-
gotos e emissários submarinos
7 – Aquele que recebeu o primeiro sacramento da Igreja 
Católica;
8 – Torneio internacional vencido pelo time do Barcelona 
em 27/05/2008, que marca uma das maiores conquistas de 
Leonel Messi ;
9 – Formas corriqueiras de manifestação de desrespeito em 
caixas de comentários na web, quando o assunto é polêmico 
e as opniões estão polarizadas;
13 que tiveram sua importância diminuída (por outro fato 
ou pessoa)
15 – Fontes, origens;
 18 – Ponte rústica, feita de pau;
19 – Polígono de 9 lados;
21 – Grupo político que promoveu a instalação da CPI da 
Petrobrás, no momento de maior destaque histórico da em-
presa estatal;
23 – Marco (?): ator do seriado “A Grande Família”;
26 – Componente sonoro essencial à trova e ao soneto clás-
sico; 

Charges...

Caça-Palavras
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Em poca de 
crise mundial!
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Imagem do Mês
Vejam que linda a Amanda, fantasiada de abelhinha comemorando o seu 2º aniversário 

no dia 30 de Maio
Amanda é filha do cooperado Salviano Júnior Araújo Martins e da cooperada Marisnei 

Martins, residentes em Eunápolis  - BA.
Parabéns Amanda! Que você tenha muita saúde e alegrias!

São os votos da Coopernac

Vitrine do Cooperado
Em suas viagens para atender os cooperados, o funcionário Rodolfo registra 

esses momentos, nesta edição vamos mostrar o cooperado Pedro Reis Mendes,     
residente em Manhuaçu - MG.  

Nas próximas edições traremos mais fotos das viagens do Rodolfo.
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Não podemos viver para os outros.
Não podemos ser o que os outros querem que seja-

mos.
Muitas vezes é mais fácil tornarmo-nos o que os 

outros desejam, mas, ao fazê-lo, renunciamos aos 
nossos sonhos.

Realmente somos a nossa felicidade.
Esta é uma verdade tão simples, 

mas é a causa de muito sofrimento 
humano.

Possuímos tudo que precisamos 
para nos tornarmos o que poten-

cialmente somos.
Tudo que precisamos é aceitar isso.
Devemos aceitar-nos como somos, com todo nosso potencial.
Devemos dar impulso em direção à autorealização, de uma forma pací-

fica, paciente e disciplinada.

Momento de Reflexão

Com muita ousadia devemos nos voltar para dentro e livrarmo-
nos da tirania da exterioridade.

Não devemos ser mais simplesmente manipulados por forças po-
derosas. Nós somos a força poderosa.

Mas não devemos ter o desejo de controlar, possuir ou 
dominar.

Devemos determinar o nosso caminho. Influenciar as cir-
cunstâncias bem como estarmos à sua mercê.

Não podemos fugir disso. Ou estaremos nos enganando.

A ImportâncIa da autodetermInação

Agradecemos ao cooperado Jacinto Ribeiro dos Reis, 
por estas palavras de motivação.

Homenagem às Mães

Mãe, houve uma fase em minha vida em que eu a olhava
como alguém que poderia atrasar o ritmo dos meus passos,
impondo-me limites e disciplinas que eu ainda não sabia

entender e - menos ainda - compreender.
Naquele tempo eu estava muito “verde” para isso.

Quando você tentava se fazer ouvir, eu só conseguia
enxergá-la como um farol vermelho impedindo-me de
ir mais rapidamente pelos cruzamentos das avenidas
da vida - coisas que só hoje venho conseguindo ver.

Sabe, mãe?
Este mundo, onde tantas vezes não encontrei apoio,

não era capaz de suportar a minha imaturidade, a minha
ira ou o meu ódio contra tudo e contra todos.
Só mãe é capaz disso e, apenas por isso, eu

responsabilizava você por tudo que me contrariava.
Hoje sei que só eu era o responsável.

Quantas vezes eu me recusei a aceitar seus carinhos!
Eu me achava já “grande demais” para isso.

Só agora eu percebo o quanto perdi.
Naquele tempo eu não era capaz de notar que você

renunciava a si mesma para pôr-me em primeiro lugar.
Eu não percebia do quanto você se privava para que

nada me faltasse.   Suas lágrimas, sempre escondidas,
hoje se fazem perceber nas marcas do seu rosto.
Sei que nessas marcas há muito de mim, Mãe.

Quando eu dormia, lembro que uma Paz
imensa tomava meus sonhos e meu espírito.

Agora sinto que era você orando por mim,
à beira da minha cama, silenciosamente, para

não me acordar, para não me incomodar,
para eu não me zangar com você.

Sei que no seu coração não são guardados rancores
nem mágoas, pois você é minha Mãe, meu Anjo

Guardião em corpo presente.
É isso!

Mães são Anjos Guardiões em forma humana!

Ah, se eu pudesse fazer voltarem os ponteiros de
todos os relógios, se eu pudesse dar uma marcha

a ré para o passado, eu seria tão diferente!
O sentimento de gratidão que hoje me invade faria

com que tudo acontecesse de outra forma.

O que mais posso dar-lhe agora é a expressão de
toda a minha alegria por você ainda estar aqui e
por ter a abençoada chance de poder dizer-lhe:

Mãe, amo você mais do que a tudo neste mundo!

Não lhe peço perdão porque sei que você nem
se lembra do que teria para perdoar.

Mãe é assim e eu não sabia.

Por favor, abrace-me com a força que SÓ você tem
e de que tanto preciso para minha jornada nesta vida.

Naquele tempo eu não sabia, Mãe.

Ortiz Reis Júnior

Mãe eu não sabia

Dia 10 de Maio foi comemo-
rado um dia muito importante, 
o dia das Mães, e o cooperado 
Ortiz Reis Júnior, que reside  
em Ubá - MG, utilizou o EX-
PRESSO COOPERNAC, para 
homenagear todas as mães do 
mundo.

 Muito obrigado Ortiz, em 
nome de todas as mães do 
mundo.

Sua homenagem ficou linda!
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Expediente Coopernac
CONSELHO FISCAL:
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 José Augusto de Oliveira 
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Tel: (32)9102-3272

Graciana Costa
Setor: Financeiro
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Tel: (32)9119-1904

Helenice Ferreira
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E-mail: helenice@coopernac.com.br
Tel: (32)9119-1877

Ítalo Andrade
Setor: Marketing / Suporte Informática
E-mail: italo@coopernac.com.br
Tel: (32)9138-5800

Ivanira E. Carmo
Setor: Recepção
E-mail: coopernac@coopernac.com.br
Tel: (32)9119-1715

Lecimar Souza
Setor: Jurídico
E-mail: lecimar@coopernac.com.br
Tel: (32)9102-2897

Rafael Soares
Setor: Escriturário
E-mail: rafael@coopernac.com.br
Tel: (32)9119-1866

Rodolfo O. Arrighi
Setor: Agente de Negócios
E-mail: rodolfocoopernac@hotmail.com
Tel: (32)9119-1995

Sinval L. Lacerda
Setor: Agente de Negócios
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Presidente:  Magno Silva Ferreira

Diretor Financeiro: Alex Pereira Medeiros

Diretor Secretário: Alexandre Orlando de Oliveira

Conselheiros:  
 Gilberto Luiz Machado Bonisson

 Alberto Valente de Queiroz

Cooperados Admitidos em Abril e Maio de 2009

O Cooperado Eli Matos e a funcionária 
Emiliane

O cooperado Denis Barbosa, a funcionária 
Emiliane e o cooperado Anderson Machado.

Os cooperados Humberto, Henrique Claúdio e 
Fernando Henrique

Os cooperados José Miranda, Wellington Geraldo, 
Adriana e a funcionária Emiliane

A cooperada Vera Lúcia, a funcionária Emil-
iane e a cooperada Cacilda

A funcionária Emiliane e o cooperado Mauro 
Borges

O s cooperados Luiz Corrêa, Celso, Daniella, a funcionária 
Emiliane, e os cooperados  Olzemar e Fernando

O cooperado Carlos Ricardo, a funcionária Lecimar e os coop-
erados Alessandro Kilson, Rogério Souza, Altivo Salomon

A funcionária Emiliane e a cooperada Andréia 
Lirio

A funcionária Emiliane e o cooperado Fran-
cisco Ricardo

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 profissionais 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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ATA DA 279ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES CO-
MERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 02.218.486/0001-64, realizada em 03/04/2009. No dia três do mês de abril de 2009, às 14:30 horas, reuniu-se, em sua 279ª 
Reunião Extraordinária, o Conselho de Administração da Cooperativa Nacional dos Representantes Comerciais Autônomos Ltda., em sua sede social, na Rua Governador 
Benedito Valadares, n.º 25, sala 301, 3º andar, Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, com a presença de quatro de seus membros, conforme assinaturas apostas no 
livro de presença do Conselho de Administração. Presidindo os trabalhos, o presidente Magno Silva Ferreira, agradeceu a presença de todos e em seguida deu por aberta 
á reunião, pedindo ao Diretor secretário titular, Alexandre Orlando de Oliveira, que fizesse a leitura dos termos da Convocação da reunião, feita pessoalmente, assim 
redigida: EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A 279ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NACIONAL 
DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA CNPJ nº 02.218.486/0001-64, A SE REALIZAR em 03/04/2009. Edital de Convocação. Ficam os 
senhores Membros do Conselho de Administração da COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA, CNPJ n.º 
02.218.486/0001-64, CONVOCADOS nos termos do artigo 29, I, c/ art. 31, e dos Estatutos, para a 279ª Reunião Extraordinária, a se realizar na sede social, na rua 
Governador Benedito Valadares, n.º 25, sala 301, 3º andar, Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, no dia 03 de abril de 2.009, às 14:30 h., para deliberarem sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA: 1-Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. Único, do 4º. ); 2- Outros assuntos de interesse da sociedade.  Visconde do Rio Branco, 19 
de março de 2.009. Magno Silva Ferreira - Presidente. Dando início aos trabalhos passou-se a discutir e votar o item: 1- Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. 
Único, do 4º). Estavam sobre a mesa dos trabalhos várias propostas de admissão de cooperados. Colocadas em discussão e votação foram aprovadas por unanimidade, 
ficando assim admitidos os seguintes cooperados: Anderson Machado Duilio , brasileiro, casado, representante comercial, nascido em19/10/1973, portador da carteira 
de identidade nº M-09509082-5/IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 016.572.137-57, residente e domiciliado à rua Lopo Diniz, n°. 362, bairro Vicente Carvalho, na cidade 
de Rio de Janeiro - RJ, CEP: 21371-080; Denis Barbosa Mello Chaves, brasileiro, solteiro, representante comercial, nascido em 01/06/1974, portador da carteira de 
identidade nº M-5262681/SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 008.464.766-30, residente e domiciliado à  rua General Ribeiro da Costa, n° 230 Ap.1109, bairro Leme , na 
cidade do Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22010-050, Francisco Ricardo da Silva, brasileiro, solteiro, representante comercial, nascido em 02/09/1970, portador da carteira de 
identidade nº M-5446251/SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 707.529.746-53, residente e domiciliado à rua Antônio Semião de Carvalho, n°. 55, bairro Novo Horizonte, 
na cidade de Ponte Nova-MG, CEP:35430-000; José Aurelio de Oliveira, brasileiro, casado, representante comercial, nascido em 04/07/1968, portador da carteira de 
identidade nº M-4810375/SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 642.057.116-20, residente e domiciliado à rua Antônio Jacinto de OLiveira, n°15, Cs, bairro Centro, na 
cidade de Bom Jardim de Minas - MG, CEP: 37310-000;  Vera Lucia Duarte Guimarães de Oliveira, brasileira, casada, representante comercial, nascido em25/11/1976, 
portador da carteira de identidade nº M-10752103/SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 041.486.316-00, residente e domiciliado à Rua Maria Amelia Maia, n°. 550, bairro 
São Bernardo, na cidade de Belo Horizonte - MG CEP: 31740-000; Continuando os trabalhos passou-se a discutir e votar o item seguinte, qual seja: 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.Alexandre Orlando de Oliveira, Magno Silva Ferreira, Alex Pereira Medeiros e Gilberto Luiz Machado Bonisson.

ATA DA 280ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES CO-
MERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 02.218.486/0001-64, realizada em 17/04/2009. No dia dezessete do mês de abril de 2009, às 14:00 horas, reuniu-se, em 
sua 280ª Reunião Extraordinária, do Conselho de Administração da Cooperativa Nacional dos Representantes Comerciais Autônomos Ltda., em sua sede social, na Rua 
Governador Benedito Valadares, n.º 25, sala 301, 3º andar, Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, com a presença de quatro de seus membros, conforme assinaturas 
apostas no livro de presença do Conselho de Administração. Presidindo os trabalhos, o presidente Magno Silva Ferreira, agradeceu a presença de todos e em seguida deu 
por aberta a reunião, pedindo ao Diretor secretário titular, Alexandre Orlando de Oliveira, que fizesse a leitura dos termos da Convocação da reunião, feita pessoalmente, 
assim redigida: EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A 280ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NA-
CIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA CNPJ nº 02.218.486/0001-64, A SE REALIZAR em 17.04.2009. Edital de Convocação. 
Ficam os senhores Membros do Conselho de Administração da COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA, 
CNPJ n.º 02.218.486/0001-64, CONVOCADOS nos termos do artigo 29, I, c/ art. 31, e dos Estatutos, para a 280ª Reunião Extraordinária, a se realizar na sede social, 
na rua Governador Benedito Valadares, n.º 25, sala 301, 3º andar, Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, no dia 17 de abril de 2.009, às 14:00 h., para deliberarem 
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1-Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. Único, do 4º. ); 2- Outros assuntos de interesse da sociedade.  Visconde do Rio 
Branco, 01 de abril de 2.009. Magno Silva Ferreira - Presidente. Dando início aos trabalhos passou-se a discutir e votar o item: 1- Admissão de novos Cooperados (art. 
3º e Parág. Único, do 4º). Estavam sobre a mesa dos trabalhos várias propostas de admissão de cooperados. Colocadas em discussão e votação foram aprovadas por una-
nimidade, ficando assim admitidos os seguintes cooperados: Alessandro Kilson Cruz de Almeida, brasileiro, solteiro, representante comercial, nascido em 25/01/1979, 
portador da carteira de identidade nºM-11498456/SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 041.865.746-77, residente e domiciliado à rua Thomaz Gonzaga, n°. 340, bairro 
Boa Morte, na cidade de Barbacena- MG, CEP: 36201-040; Altivo Salomon Filho, brasileiro, solteiro, representante comercial, nascido em 15/05/1975, portador da 
carteira de identidade nº M-280389516/SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 190.617.218-81, residente e domiciliado à  Av. Antonia Pizzinatto Sturion, n° 504, bairro Jardim 
Petropolis, na cidade de Piracicaba – SP, CEP: 13420-640; Carlos Ricardo Puglieri, brasileiro, solteiro, representante comercial, nascido em 01/09/1973, portador da 
carteira de identidade nºM-22084513-X/SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 131.108.078-31, residente e domiciliado à rua Elzira Thiengo Monteiro, n°. 22, bairro Cecap, 
na cidade de Casa Branca- MG, CEP: 13700-000; Erivaldo Jose de Oliveira, brasileiro, solteiro, representante comercial, nascido em 22/11/1977, portador da carteira de 
identidade nºM-5248105/SPTC, inscrito no CPF sob o nº 043.360.676-27, residente e domiciliado à rua Omiri Qd.206 LTB s/n cs.03,  bairro PQ Amazonia, na cidade 
de Goiania - GO, CEP: 74835-590; Marcos Antonio de Castro, brasileiro, solteiro, representante comercial, nascido em 24/04/1968, portador da carteira de identidade nº 
M-1833284/SPTC, inscrito no CPF sob o nº 440.617.811-20, residente e domiciliado à Av. São Carlos,Qd.30-A LT.119,Cs.06 bairro Planalto, na cidade de Goiania-GO, 
CEP: 74330-020; Nelson Matheus Rodovalho, brasileiro, casado, representante comercial, nascido em 15/12/1964, portador da carteira de identidade nºM-6860723/
SSP-MG, inscrito no CPF sob o nº 737.250.566-68, residente e domiciliado à rua Daniel de Carvalho,Nº749  bairro Alcides Junqueira, na cidade de Ituiuaba - MG, CEP: 
38304-086;  Paulo Cesar Carneiro, brasileiro, casado, representante comercial, nascido em 14/03/1967, portador da carteira de identidade nº 2323539/SSP-GO, inscrito 
no CPF sob o nº 397.173.641-68, residente e domiciliado à rua Souza Costa,  nº 299,Apto 101 BL.A bairro Maracana, na cidade de Uberlandia - MG, CEP:38400-232; 
Rogério  Souza Gengo, brasileiro, solteiro, representante comercial, nascido em 01/12/1969, portador da carteira de identidade nº M-26315931/SSP/SP, inscrito no CPF 
sob o nº 090.548.968-33, residente e domiciliado à rua das Palmas,  nº 76, bairro Centro, na cidade de Conchal-SP, CEP:13635-000;  Continuando os trabalhos passou-se 
a discutir e votar o item seguinte, qual seja: 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. Alexandre Orlando de Oliveira, Magno Silva Ferreira, Alex Pereira 
Medeiros e Gilberto Luiz Machado Bonisson.

ATA DA 115ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMER-
CIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 02.218.486/0001-64, realizada em 30.04.2009. No dia trinta do mês de abril de 2009, às 17:00 horas, reuniu-se, em sua 115ª 
Reunião Ordinária, o Conselho de Administração da Cooperativa Nacional dos Representantes Comerciais Autônomos Ltda., em sua sede social, na Rua Governador 
Benedito Valadares, n.º 25, sala 301, 3º andar, Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, com a presença de quatro de seus membros, conforme assinaturas apostas no 
livro de presença do Conselho de Administração. Presidindo os trabalhos, o presidente Magno Silva Ferreira, agradeceu a presença de todos e em seguida deu por 
aberta a reunião, pedindo ao Diretor secretário titular, Alexandre Orlando de Oliveira, que fizesse a leitura dos termos da Convocação da reunião, feita pessoalmente, 
assim redigida: EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A 115ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NACIONAL 
DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA CNPJ nº 02.218.486/0001-64, A SE REALIZAR em 30.04.2009. Edital de Convocação. Ficam os 
senhores Membros do Conselho de Administração da COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA, CNPJ n.º 
02.218.486/0001-64, CONVOCADOS nos termos do artigo 29, I, c/ art. 31, e dos Estatutos, para a 115ª Reunião Ordinária, a se realizar na sede social, na rua Governador 
Benedito Valadares, n.º 25, sala 301, 3º andar, Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, no dia 30 de abril  de 2.009, às 17:00 h., para deliberarem sobre a seguinte ORDEM 
DO DIA: 1-Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. Único, do 4º. ); 2-Demissão de Cooperados (art. 8º);3- Outros assuntos de interesse da sociedade.Visconde 
do Rio Branco, 14 de abril de 2.009. Magno Silva Ferreira – Presidente. Dando início aos trabalhos passou-se a discutir e votar o item: 1-Admissão de novos Cooperados 
(art. 3º e Parág. Único, do 4º.). Não havia sobre a mesa dos trabalhos nenhuma proposta de admissão de cooperados. 2-Demissão de Cooperados (art. 8º); Estava sobre 
a mesa dos trabalhos, um pedido de demissão de cooperado, que alegava motivo de ordem particular e que não poderia ser negada por este conselho. Posta em votação 
foi aprovada por unanimidade, ficando assim demitido o seguinte cooperado: Rodrigo Giori Dias, brasileiro, solteiro, representante comercial, nascido em 02/12/1984, 
portador da carteira de identidade nº M-2286226/SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº 099.215.987-32, residente e domiciliado à rua Miguel da Paixão Vasconcelos, n°. 138, 
bairro Santo Agostinho, na cidade de Castelo - ES, CEP: 29360-000. 3- Outros assuntos de interesse da sociedade. a) O Presidente informou as despesas com viagens 
ocorridas no período de 01/04/2009 a 29/04/2009, pagas ou reembolsadas pela Cooperativa, assim demonstradas: Dia 01/04/2009, cheque n.º 12.626, foi pago a quantia 
de R$ 767,20 para viagens ao Sul de Minas - MG, conforme relatório de viagem; Dia 06/04/2009, cheque n.º 12.663, foi pago a quantia de R$ 687,07 para viagens a 
Campos e Itaperuna - RJ, conforme relatório de viagem; Dia 06/04/2009, cheque n.º 12.551, foi pago a quantia de R$ 1.062,00 para viagem a Cidades Diversas - SP, con-
forme relatório de viagem; Dia 07/04/2009, cheque n.º 12.665, foi pago a quantia de R$ 421,00 para viagem a Belo Horizonte - MG, Dia 08/04/2009, cheque n.º 12.671, 
foi pago a quantia de R$ 309,84 para viagens a Juiz de Fora e Belo Horizonte - MG, Dia 13/04/2009, cheque n.º 12.793, foi pago a quantia de R$602,80 para viagem a 
Belo Horizonte - MG, conforme relatório de viagem; Dia 13/04/2009, cheque n.º 12.675, foi pago a quantia de R$155,64 para viagem a Cataguases e Leopoldina – MG, 
conforme relatório de viagem; Dia 20/04/2009, cheque n.º 12.796, foi pago a quantia de R$788,05 para viagem a cidades diversas em São Paulo, conforme relatório de 
viagem; Dia 22/04/2009, cheque n.º 12.694, foi pago a quantia de R$1.518,38 para viagem ao Vale do Aço - MG, conforme relatório de viagem; Dia 23/04/2009, cheque 
n.º 12.697, foi pago a quantia de R$419,62 para viagem de Belo Horizonte para Visconde do Rio Branco - RJ, conforme relatório de viagem; Dia 27/04/2009, cheque 
n.º 12.806, foi pago a quantia de R$656,30 para viagem a Cidades Diversas em São Paulo, conforme relatório de viagem; Dia 28/04/2009, cheque n.º 12.710, foi pago a 
quantia de R$824,58 para viagem ao Vale do Aço - MG, conforme relatório de viagem; Dia 29/04/09, cheque n.º 12.711, foi pago a quantia de R$518,13 para viagem a 
São Gonçalo - RJ, conforme relatório de viagem; b) Liberação de verba para compra de remédios para os cooperados: João Medeiros de Almeida, Rodney Gomes Maia 
e João Fernando Castro. Por solicitação de um cooperado desta Cooperativa, após as análises de praxe, foi liberada pelos conselheiros, verba no valor de R$ 1.040,68 
para ser usada 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. Alexandre Orlando de 
Oliveira, Magno Silva Ferreira, Alex Pereira Medeiros e Gilberto Luiz Machado Bonisson. 
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Cooperativa Nacional dos Representantes Comerciais Autônomos Ltda. constante de fls 60.
Visconde do Rio Branco, 30 de abril de 2.009.

- Alexandre Orlando de Oliveira -
-Secretário -

ATA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNO-
MOS LTDA.CNPJ  nº 02.218.486/0001-64, realizada em 04.04.2009. Aos quatro dias do mês de abril de 2009, às 17:00 h., reuniram-se, em sua 102ª Reunião Ordinária, 
os membros do Conselho Fiscal, da Cooperativa Nacional dos Representantes Comerciais Autônomos Ltda., em sua sede, na rua Governador Benedito Valadares, 25, sala 
301, 3º andar, Visconde do Rio Branco, Minas Gerais. Estando presentes a totalidade de seus membros, conforme assinaturas no livro de presença do conselho fiscal, o Sr. 
Presidente Márcio Antônio Sodré da Silva, declarou aberta a reunião ordinária, convocando o secretário, José Antônio Ceribeli. Iniciando aos trabalhos, o Sr. Presidente 
solicitou do secretário que desse conhecimento aos membros conselheiros dos assuntos a serem tratados na reunião, conforme Edital de convocação, feito pessoalmente 
a cada membro, assim descrito: CONVOCAÇÃO PARA A 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COOPERATIVA NACIONAL DOS REP-
RESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA., CNPJ Nº 02.218.486/0001-64, A SE REALIZAR EM 04.04.2009. Ficam os senhores Membros do Conselho 
Fiscal da COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA., CONVOCADOS para a 102ª Reunião Ordinária, a se 
realizar em sua sede social, na Rua Governador Benedito Valadares, 25, Aptº 301, 3º andar, Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, no dia 04 de abril de 2.009, às 17:00 
h., para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1- Conferição de saldo de caixa (art. 37, “a” ); 2- Conferência dos Extratos bancários ( art. 37, “b”); 3- Examinar 
os montantes das despesas e inversões realizadas se estão de acordo com os planos e decisões do Conselho de Administração ( art. 37, “ c ”); 4- Verificar se as operações e 
serviços realizados correspondem em volume, qualidade e valor das previsões feitas e as conveniências econômico-financeiras da Cooperativa ( art. 37, “d “); 5- Certificar 
se o Conselho de Administração vem se reunindo regularmente e se existem cargos vagos na sua composição ( art. 37, “e “); 6- Averiguar se existem reclamações dos 
cooperados quanto aos serviços prestados ( art. 37, “f “); 7- Inteirar-se se o recebimento dos créditos estão sendo feitos com regularidade se os compromissos sociais são 
atendidos com pontualidade ( art. 37 “g “); 8- Averiguar se há problemas com empregados ( art. 37, “h”); 9- Certificar-se se há exigências ou deveres a cumprir junto a 
autoridades fiscais, trabalhistas ou administrativas, bem assim, quanto aos órgãos de cooperativismo ( art. 37 “ i ”); 10- Averiguar se os estoques de materiais, equipamen-
tos e outros são corretos, bem como, se os inventários periódicos ou anuais são feitos com observância de regras próprias ( art. 37 “j “); 11- Estudar os balancetes e outros 
demonstrativos mensais. ( art. 37 “l “); 12- Dar conhecimento ao Conselho de Administração das conclusões de seu trabalho, denunciando a este, à Assembléia Geral ou 
às autoridades competentes, as irregularidades constatadas ou não e convocar a Assembléia Geral, se ocorrer motivos para tal ( art. 37 “m “ ). Visconde do Rio Branco, 
18 de março de 2.009. Márcio Antônio Sodré da Silva. -Presidente do conselho fiscal. Terminada a leitura do edital, o Sr. presidente, colocou em discussão e votação, 
item por item da Ordem do Dia: 1- Conferição de saldo de caixa (art. 37, “a” ); Foram conferidos os saldos de caixa, constatando regularidade em tudo. 2- Conferência 
dos Extratos bancários (art. 37, “b”); Postos à disposição deste Conselho, os extratos bancários do período de 01.03.2009 a 31.03.2009, sendo feita uma cuidadosa veri-
ficação e tudo estava dentro da normalidade. 3- Examinar os montantes das despesas e inversões realizadas se estão de acordo com os planos e decisões do Conselho de 
Administração (art. 37, “ c ”); o Conselho examinou cuidadosamente o montante das despesas e inversões realizadas e estão todas de acordo com a previsão de receitas 
e despesas, previstas pelo Conselho de Administração. 4- Verificar se as operações e serviços realizados correspondem em volume, qualidade e valor das previsões feitas 
e as conveniências econômico - financeiras da Cooperativa (art. 37, “d “); As operações e serviços realizados no período de 01.03.2009 a 31.03.2009, correspondem em 
seu volume, qualidade e obedeceram as previsões feitas, dentro das conveniências econômico- financeiras da instituição. 5- Certificar se o Conselho de Administração 
vem se reunindo regularmente e se existem cargos vagos na sua composição (art. 37, “e “); Examinados os livros, verifica-se que o Conselho de Administração vem se 
reunindo regularmente, estando o conselho funcionando com quatro de seus membros. 6- Averiguar se existem reclamações dos cooperados quanto aos serviços prestados 
( art. 37, “f “); Não chegou ao conhecimento deste Conselho nenhuma reclamação de cooperados relativamente à qualidade dos serviços prestados. 7- Inteirar-se se o 
recebimento dos créditos estão sendo feitos com regularidade e se os compromissos sociais são atendidos com pontualidade ( art. 37 “g “); O Conselho de Administração 
não tem descuidado do recebimento dos créditos, bem como, atendido com acuidade compromissos sociais, com rigor e pontualidade. 8- Averiguar se há problemas com 
empregados (art. 37, “h”); Não há nenhum problema com relação aos empregados da empresa. 9- Certificar-se se há exigências ou deveres a cumprir junto a autoridades 
fiscais, trabalhistas ou administrativas, bem assim, quanto aos órgãos de cooperativismo (art. 37 “ i ”); O Conselho não encontrou nos registros da instituição nenhuma 
exigência ou deveres a serem cumpridos junto à autoridades fiscais, trabalhistas ou administrativas, nem, também, com órgãos de cooperativismo. 10- Averiguar se os 
estoques de materiais, equipamentos e outros são corretos, bem como, se os inventários periódicos ou anuais são feitos com observância de regras próprias (art. 37 “j “); 
O controle dos estoques de materiais, equipamentos e outros e os inventários periódicos vêm sendo feitos com rigorosa observância das regras que regulam as matérias. 
11- Estudar os balancetes e outros demonstrativos mensais. (art. 37 “l “); Foi feita criteriosa análise nos balancetes e demonstrativos mensais do período de 01.03.2009 
a 31.03.2009, estando todos de acordo com os princípios  gerais de contabilidade, emanados na legislação específica. Por fim, passou-se ao item 12- Dar conhecimento 
ao Conselho de Administração das conclusões de seu trabalho, denunciando a este, à Assembléia Geral ou às autoridades competentes, as irregularidades constatadas ou 
não e convocar a Assembléia Geral, se ocorrer motivos para tal (art. 37 “m ” ); Na conclusão dos trabalhos do Conselho, não se constatou nenhuma irregularidade que 
merecesse a comunicação ao Conselho e à Assembléia Geral Ordinária. Continuando os trabalhos, o Sr. Presidente colocou em votação, todas as matérias anunciadas 
acima, tendo todas recebidas aprovação por unanimidade. Nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, mandando que 
se lavrasse a presente ata que, depois de lida e aprovada será assinada por mim, secretário, pelo Presidente e demais membros deste Conselho que assim o desejarem. 
Márcio Antônio Sodré da Silva, José Antônio Ceribeli, Ortiz Reis Júnior.

CERTIDÃO
CERTIFICO, sob a responsabilidade do cargo, que esta cópia foi extraída do livro de folhas soltas de Atas de Reuniões do Conselho Fiscal da Cooperativa 

Nacional dos Representantes Comerciais Autônomos Ltda. constante de 89v. a 90.
                           Visconde do Rio Branco, 04 de abril de 2009.

- José Antônio Ceribeli -
-Secretário-

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 31/12/2008

A T I V O
     C I R C U L A N T E
       DISPONIVEL
          FUNDO FIXO                                                                                                         766,42 
            Fundo Fixo                                                                                                             766,42 
          BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                  444.026,22 
            Banco do Brasil S/A                                                                                         51.241,20 
            Banco Bradesco S/A                                                                                       192.527,19 
            Caixa Econ. Federal/Conta Poupanca                                                             130.026,63 
            Banco Bradesco S.A./Conta Poupanca                                                             57.111,37 
            Banco do Brasil S.A./Conta Poupanca                                                             13.119,83 
       REALIZAVEL A CURTO PRAZO
          CLIENTES                                                                                                       222.404,40 
            Repasse aos Cooperados a Receber                                                               213.854,32 
            Adiantamento de Repasse a Cooperados                                                           8.550,08 
          CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS                                                         64.309,41 
            Contas a Receber de Coop.-Palm-Tops                                                            64.309,41 
          RECEITA TAXA DE ADMINISTRACAO A RECEBER                                 25.942,35 
            Receita Taxa de Administracao a Receber                                                        25.942,35                     757.448,80 
     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                                                                                  20.990,01 
            Depositos Judiciais                                                                                           20.990,01                     22.946,26 
     A T I V O   P E R M A N E N T E
       ATIVO IMOBILIZADO
          MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                   91.075,91 
            Maquinas e Equipamentos                                                                               19.079,86 
            Equipamentos de Informatica                                                                          71.996,05 
          MOVEIS E UTENSILIOS                                                                                1 8.417,92 
          SOFTWARES DE COMPUTADORES-LICENCA DE USO                             1.248,85 
            Softwares de Computadores-Licenca de Uso                                                    1.248,85 
          DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA (-)                                (62.442,88)
            Deprec. de Moveis e Utensilios                                                                        (5.870,60)
            Deprec. de Maq. e Equipamentos                                                                     (5.390,99)
            Depreciacao Equipamentos de Informatica                                                    (49.937,95)
            Amortizacao Softwares de Computadores                                                        (1.243,34)                      48.299,80 
     TOTAL DO ATIVO                                                                                                828.694,86 
                                                                       P A S S I V O
     P A S S I V O   C I R C U L A N T E
       EXIGIVEL
          OBRIGACOES SOCIAIS                                                                                   105.042,34 
            INSS a Pagar                                                                                                          3.443,13 
            IRRF-PF - Autonomos a Pagar                                                                            73.873,66 
            FGTS a Pagar                                                                                                            689,48 
            Contrib. Sindical Empregados a Pagar                                                                       13,73 
            Salarios a Pagar                                                                                                      7.697,84 
            Ferias a Pagar                                                                                                       11.238,35 
            INSS a Pagar S/ Provisao de Ferias                                                                       4.040,45 
            FGTS a Pagar S/ Provisao de Ferias                                                                      1.142,55 
            FGTS a Pagar S/ Provisao de 13º Salario                                                                 371,35 
            INSS Autonomo a Pagar                                                                                        2.468,17 
            IRRF - Funcionarios a Pagar                                                                                      63,63 
          HONORARIOS DE DIRETORES A PAGAR                                                        1.107,30 
            Honorarios de Diretores a Pagar                                                                            1.107,30 
          OBRIGACOES TRIBUTARIAS                                                                             3.677,91 
            PIS a Recolher                                                                                                          575,38 
            COFINS a Recolher                                                                                               2.655,62 
            IRF-PJ a Recolher                                                                                                     136,69 
            ISSQN A Recolher                                                                                                    310,22 
          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                                                            13.043,71 
            Honorarios Contabeis a Pagar                                                                             13.043,71 
          HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR                                                      2.000,00 
            Honorarios Advocaticios a Pagar                                                                          2.000,00 
          ADIANT. DE REPASSES AOS COOP. A PAGAR                                                1.717,25 
            Adiant. de Repasses aos Coop. a Pagar                                                                 1.717,25 
          REPASSE A PAGAR AOS COOPERADOS                                                      177.208,79 
            Repasse a Pagar aos Cooperados                                                                       177.208,79 
          CARNÊS DE INSS DE COOPERADOS A PAGAR                                            96.126,99 
            Carnês de Inss de Cooperados a Pagar                                                                96.126,99 
          CONTAS A PAGAR DE TERCEIROS                                                                  1.247,92 
            Contas a Pagar de Cooperados                                                                             1.247,92 
          SEGUROS DIVERSOS A PAGAR                                                                           623,53 
            Seguros Diversos a Pagar                                                                                         623,53           478.283,56 
     P A T R I M O N I O   L I Q U I D O
       CAPITAL
          CAPITAL SOCIAL                                                                                               99.856,04 
            Capital Social                                                                                                      96.472,64 
            Capital Social a Pagar                                                                                           3.383,40 
          FUNDOS DE ASSISTENCIA TECNICA                                                              9.667,36 
            Fundos de Assistencia Tecnica                                                                              9.667,36 
          FUNDOS DE RESERVA                                                                                       27.636,32 
            Fundos de Reserva                                                                                               27.636,32 
          RESERVA ESPECIAL                                                                                         163.497,40 
            Reserva Especial                                                                                                163.497,40 
          SOBRAS/PERDAS LIQUIDAS                                                                           49.754,18 
            Sobras Liquidas no Exercicio                                                                              49.754,18           350.411,30 
     TOTAL DO PASSIVO                                                                                              828.694,86 
Reconhecemos a exatidäo do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2008, estando  de  acordo com a docu-

mentaçäo enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$  828.694,86
(OITOCENTOS E VINTE E OITO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).
                                            Visconde Rio Branco, 31 de Dezembro de 2008

 ────────────────────────────────            ──────────────────────────────
   COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES                     CONCOR CONTABILIDADE LTDA
                 COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA                                           HELDER ROBERTO DA SILVA    

                     JOSE LUCIO DO NASCIMENTO                                                               Tecnico Contabil
                        DIRETOR PRESIDENTE                                                CPF: 284.565.306-97   CRC: 39463 - MG       
                         CPF: 381.440.266-91                                   

 DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS LÍQUIDAS NO ANO BASE DE 2008
COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTONOMOS LTDA
Rua Governador Benedito Valadares, nº. 25, sala  301 Centro - Visc. Rio Branco-MG 36520-000

CNPJ : 02.218.486/0001-64        NIRE: 31400021990

                                                           “ATOS COOPERATIVOS”    
 INGRESSOS    
Receita de Taxa de Administração........................................................................................................................  R$1.203.956,35  
Receitas de Aplicações Financeiras......................................................................................................................  R$8.541,24  
 Sub- total .........................................................................................................................................  R$1.212.497,59  
 ( - )  DISPÊNDIOS:   
 ISSQN .............................................................................................................................................  R$4.461,06  
 Pis Faturamento................................................................................................................................  R$7.881,24  
 Cofins-Contrib. Financ. Seg. Social.................................................................................................  R$36.374,92  
 Imposto de Renda Ret. Fonte - PF....................................................................................................  R$23.207,11  
 Comissões Sobre Vendas ………................................................................................…………….  R$21.600,00  
 Salários.............................................................................................................................................  R$109.487,08  
 13º Salário .......................................................................................................................................  R$8.581,97  
 Férias ...............................................................................................................................................  R$10.649,23  
 Rescisões Contratuais ......................................................................................................................  R$46.946,79  
 FGTS................................................................................................................................................  R$13.099,13  
 INSS.................................................................................................................................................  R$36.002,27  
 INSS - Autônomos...........................................................................................................................  R$16.089,56  
 INSS - Carnês de Cooperados..........................................................................................................  R$45.362,48  
 Serviços Prestados P.Jurídica............................................................................................................  R$40.430,44  
 Serviços Prestados P. Física..............................................................................................................  R$22.109,76  
 Aluguel de Imovel.............................................................................................................................  R$10.520,00  
 Copias e Autenticações.....................................................................................................................  R$6.470,63  
 Brindes e Donativos .........................................................................................................................  R$9.286,45  
 Conservação Manut. Equip. e Instalações .......................................................................................  R$19.644,66  
 Correio..............................................................................................................................................  R$31.133,66  
 Depreciação e Amortização .............................................................................................................  R$17.167,56  
 Viagens ............................................................................................................................................  R$107.105,15  
 Lanches e Refeições ........................................................................................................................  R$1.770,16  
 Honorários Contábeis.......................................................................................................................  R$160.697,20  
 Descontos Concedidos ....................................................................................................................  R$2,44   
 Material de Consumo.......................................................................................................................  R$19.253,70  
 Despesas Gerais ...............................................................................................................................  R$3.625,42  
 Aluguel de Softwares ......................................................................................................................  R$7.019,91  
 Jornais/Revistas/Boletins..................................................................................................................  R$2.820,00  
 Seguros Diversos..............................................................................................................................  R$68.646,07  
 Festas/Eventos ............................................................................................................................ ....  R$3.533,88  
 Despesas com Exames Médicos ......................................................................................................  R$423,00   
 Desp. com Assoc./Conselhos/Federações........................................................................................  R$1.511,60  
 Honorários de Diretores ..................................................................................................................  R$14.040,00  
 Despesa com Condomínio...............................................................................................................  R$1.255,32  
 Desp. Compra de Bens de Nat. Permanente ...................................................................................  R$1.240,70  
 Despesa com Gráficas .....................................................................................................................  R$1.031,00  
 Despesa com cursos/Palestras/Treinamentos...................................................................................  R$1.265,00  
 Despesa com Assessoria/Consult./Auditoria ...................................................................................            R$47.234,82  
  Energia Eletrica ...............................................................................................................................  R$5.108,62  
 Telefone............................................................................................................................................  R$33.712,58  
 Honorários Advocatícios .................................................................................................................  R$50.980,54  
 Despesa com Uniformes ................................................................................................................  R$47,32   
 Contribuição Sindical Patronal ......................................................................................................  R$483,44   
 Outras Taxas e Impostos ................................................................................................................  R$512,08   
 Despesa Com CPMF.......................................................................................................................  R$824,25   
 Despesas Bancarias.........................................................................................................................  R$3.103,37  
 IOF/IRF Sobre Aplicações Financeiras ..........................................................................................  R$966,11   
 Juros/Multas e Correções ...............................................................................................................  R$471,77   
 Sub-total ..........................................................................................................................................  R$(1.075.191,45) 

SOBRAS LÍQUIDAS ANTES DAS RESERVAS......................................................................................R$137.306,14 
 SOBRAS LÍQUIDAS ANTES DAS RESERVAS.   
( - ) PROVISÕES PARA RESERVA:   
 Fundos de Reserva...............................................................................................................................  R$13.730,62  
 Fundos de Assistência Técnica............................................................................................................  R$6.865,31  
 Reserva Especial ................................................................................................................................  R$75.318,38  
 Sub-total..............................................................................................................................................  R$(95.914,31) 

 SOBRAS LÍQUIDAS NO ANO BASE DE 2008....................................................................................... R$41.391,83 
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