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Palavra do Presidente
Lendo alguns editoriais que são publicados na internet, destaquei alguns tópicos que achei interes-

sante passar para nossos companheiros.
O comentário era sobre as vantagens de ser um representantes comercial.
Foi dito:
Resumo da Profissão de Representante Comercial
É o profissional de vendas, atuando como representante autônomo ou como empresa de represen-

tação, responsável pelas vendas de equipamentos ou produtos de um fabricante em uma determinada 
região. Normalmente atuam em um mesmo segmento de negócios (Ex: alimentos, bebidas, calçados, 
etc) podendo vender para empresas varejistas, atacadistas, distribuidores, etc.

Quais são os outros nomes da profissão de Representante Comercial?
Vendedor independente
Representante de Vendas 
Caixeiro-Viajante
Quais são os requisitos para ser um Representante Comercial ?
1. Habilidades Necessárias
Boa habilidade de vendas, boa habilidade de comunicação, saber planejar, saber gerenciar bem o seu 

tempo, ser organizado, habilidade em marketing, conhecer conceitos básicos de contabilidade, saber 
construir relacionamentos de modo a desenvolver uma parceria.

2. Conhecimentos Necessários 
Conhecer o cliente, conhecer a concorrência, conhecer o mercado, conhecer o produto
3.   Qualidades Pessoais
Ser amigável, ser paciente, ser prestativo, ter auto-confiança, ser auto-motivado, ser capaz de trabalhar sob pressão.
4. Requisitos Físicos
Nenhum. Boa apresentação e aparência são importantes.
Como iniciar na profissão de Representante Comercial?
Educação secundária com português e matemática.
Curso superior em administração de empresas é recomendável.
Cursos de técnicas de vendas.
Carteira (carta) de motorista
Outros serviços que envolvem dinheiro e clientes podem ajudar a entrar nesta profissão.
Faço minhas as palavras escritas nesse comentário e vou mais alem:
 O Representante comercial deve qualificar - se a cada dia, visando seu melhor desempenho profissional. 
Hoje, principalmente, o autônomo somente aufere melhores comissões, se estiver preparado para atender as necessidades de seus clientes, 

tento que usar de muita psicologia e bom senso para realizar seus pedidos.
Podemos observar que os produtos se assemelham muito na qualidade e nos preços. O diferencial, portanto, é o atendimento do Representante 

Comercial. 
A Cooperativa, para o ano de 2011, já reservou recursos para investir no treinamento de seus cooperados. 
Para tanto, empreenderá viagens para as diversas regiões que atuam seus pares com a finalidade de levar até eles, mais informações, com uma 

programação em grande estilo e qualidade.
Nas nossas conversas futuras, estarei dando mais detalhes a respeito destes eventos.
O que a diretoria atual mais persegue é cultivar o bom relacionamento entre todos nós e maior aproximação, construindo uma estrutura de 

conhecimento que só trará benefícios no nosso dia a dia. 
Que Deus, o criador ilumine a todos e que Ele dê força e paz para continuar a caminhada!
         Um grande abraço!
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mensalmente das receitas e despesas relativas 
à prestação de serviços sem vínculo emprega-
tício; e é dispensado o seu registro na Receita 
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Livro Caixa e IRPF
O livro caixa é um programa que a Receita Federal disponibiliza para a escrituração mensalmente das receitas e despesas re-

lativas à prestação de serviços sem vínculo empregatício; e é dispensado o seu registro na Receita Federal ou em Cartórios.
A contribuição previdenciária do próprio contribuinte não pode ser lançada no livro Caixa, pois, esta já é dedutível no cálculo 

do IRRF mensal.
A dedução das despesas relacionadas no livro Caixa está limitada ao valor do rendimento recebido, no mês, de pessoa física, 

de pessoa jurídica e do exterior decorrentes da prestação de serviços sem vínculo empregatício.
Considera-se despesa de custeio aquela indispensável à atividade profissional, como aluguel de sala comercial, gastos com 

água, luz, telefone, material de expediente ou de consumo, contratação de pessoal, as despesas com transporte, locomoção, com-
bustível, estacionamento, manutenção de veículo. 

Os tíquetes de caixa, recibos não identificados e documentos semelhantes, não podem comprovar despesas relacionadas no 
livro Caixa. As despesas devem estar discriminadas e identificadas para serem comprovadas como necessárias e indispensáveis 
à atividade profissional.

Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física a partir do exercício de 2011, ano-
calendário de 2010.

ATENÇÃO: RECEITA FEDERAL APERTA O CERCO 
CONTRA OS CONTRIBUINTES 

 
Seguem abaixo, algumas orientações a fim de evitar problemas com o Fisco. 
 
1. O QUE SERÁ CRUZADO: 
 
Todos devem começar a acertar a sua situação com o Leão, pois neste ano o Fisco começa a cruzar mais informações, e no 

máximo em dois anos estará cruzando praticamente tudo. 
 
As informações que envolvam CPF ou CNPJ serão cruzadas on-line com:  
 
CARTÓRIOS: Checar os bens imóveis – terrenos, casas, apartamentos, sítios, construções; 
DETRANS: Registro de propriedade de veículos, motos, barcos, Jet-skis, etc.; 
BANCOS: cartões de crédito, débito, aplicações, movimentações, financiamentos; 
EMPRESAS EM GERAL: Além das operações já rastreadas (Folha de pagamentos, FGTS, INSS, IRRF, etc.), passam a ser 

cruzadas as operações de compra e venda de mercadorias e serviços em geral, incluídos os básicos (luz, água, telefone, saúde), 
bem como os financiamentos em geral. Tudo através da Nota Fiscal Eletrônica. Tudo isso nos âmbitos Municipal, Estadual e 
Federal, amarrando pessoa física e pessoa jurídica através destes cruzamentos e podendo, ainda, fiscalizar os últimos 5 (cinco) 
anos. 

 
2. MODERNIDADE DO SISTEMA: 
 
Este sistema é um dos mais modernos e eficientes já construídos no mundo, e logo estará operando por inteiro. Só para se ter 

uma idéia, as operações relacionadas com cartão de crédito e débito foram cruzadas em um pequeno grupo de empresas varejistas 
no fim do ano passado, e a grande maioria deles sofreram autuações enormes, pois as informações fornecidas pelas operadoras 
de cartões ao fisco (que são obrigados a entregar a movimentação), não coincidiram com as declaradas pelos lojistas. 

Este cruzamento das informações deve, em breve, se estender a um número muito maior de contribuintes, pois o resultado foi 
“muito lucrativo” para o governo.

 
3. FOCO NAS EMPRESAS DO SIMPLES:  
Sua empresa é optante do Simples Nacional? Veja esta curiosidade inquietante: 
 
TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO REAL: Maioria das empresas de grande porte. 
Representam apenas 6% das empresas do Brasil e são responsáveis por 85% de toda arrecadação nacional; 
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TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO: Maioria das empresas de pequeno e médio porte. 
Representa 24% das empresas do Brasil e são responsáveis por 9% de toda arrecadação nacional; 

TRIBUTAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL: 70% das empresas do Brasil e respondem por ape-
nas 6% de toda arrecadação nacional. OU SEJA, é nas empresas do SIMPLES que o FISCO vai focar 
seus esforços, pois é nela onde se concentra a maior parte da informalidade, leia-se, sonegação! 

 
4. INFORMALIDADE DEVERÁ DIMINUIR: 
 
Acredita-se que muito em breve, a prática da informalidade tende a diminuir muito! A recomenda-

ção é de que as empresas devem se esforçar cada vez mais no sentido de ir acertando os detalhes que 
faltam para minimizar problemas com o FISCO. 

 
5. SUPERCOMPUTADOR T-REX E SISTEMA HARPIA: 
 
A Receita Federal passou a contar com o T-Rex, um supercomputador que leva o nome do devastador Tiranossauro Rex, e o 

software Harpia, ave de rapina mais poderosa do país, que teria até a capacidade de aprender com o comportamento dos contri-
buintes para detectar irregularidades. O programa vai integrar as secretarias estaduais da Fazenda, instituições financeiras, admi-
nistradoras de cartões de crédito e os cartórios. 

 
6. DIMOF: 
 
Com fundamento na Lei Complementar nº 105/2001 e em outros atos normativos, o órgão arrecadador - fiscalizador apressou-

se em publicar a Instrução Normativa RFB nº 811/2008, criando a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira 
(DIMOF), pela qual as instituições financeiras têm de informar a movimentação de pessoas físicas, se a mesma superar a ínfima 
quantia de R$ 5.000,00 no semestre, e das pessoas jurídicas, se a movimentação superar a bagatela de R$ 10.000,00 no semestre. 
A primeira DIMOF foi apresentada em 15 de dezembro de 2008. 

 
7. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA JÁ PRONTA PELO FISCO PREVIAMENTE: 
 
O acompanhamento e controle da vida fiscal dos indivíduos e das empresas ficará tão aperfeiçoado que a Receita Federal pas-

sará a oferecer a declaração de Imposto de renda já pronta, para validação do contribuinte, o que poderá ocorrer já daqui a dois 
anos. 

 
8. PRIMEIRA ETAPA JÁ INICIADA EM 2008, 37.000 CONTRIBUINTES: 
 
Apenas para a primeira etapa da chamada Estratégia Nacional de Atuação da Fiscalização da Receita Federal para o ano de 

2008 foi estabelecida a meta de fiscalização de 37 mil contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, selecionados com base em análise 
da CPMF, segundo publicado em órgãos da mídia de grande circulação. 

 
9. CRIAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS DO CONTRIBUINTE: 
 
O projeto prevê, também, a criação de um sistema nacional de informações patrimoniais dos contribuintes, que poderia ser 

gerenciado pela Receita Federal e integrado ao Banco Central, Detran, e outros órgãos. 
 
10. PENHORA ON LINE: 
 
Para completar, já foi aprovado um instrumento de penhora on line das contas correntes. Por força do artigo 655-A, incorporado 

ao CPC pela Lei nº 11.382/2006, poderá requerer ao juiz a decretação instantânea, por meio eletrônico, da indisponibilidade de 
dinheiro ou Bens do contribuinte submetido a processo de execução fiscal. 

 
11. REVISÃO DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES CONTÁBEIS: 
 
Tendo em vista esse arsenal, que vem sendo continuamente reforçado para aumentar o poder dos órgãos fazendários, recomen-

da-se que o contribuinte promova revisão dos procedimentos e controles contábeis e fiscais praticados nos últimos cinco anos. 
 
12. A RECEITA ESTÁ TRABALHANDO MESMO: 
 
Hoje a Receita Federal tem diversos meios (controles) para acompanhar a movimentação financeira das pessoas. Além da 

DIMOF, temos a DIRPF, DIRPJ, DACON. DCTF, DITR, DIPI, DIRF, RAIS, DIMOB, etc.. Ou seja, são varias fontes de infor-
mações. 

 
13. TESTES DO SISTEMA: 
 
Esse sistema HARPIA, já estava em teste há 2 dois anos, e agora está trabalhando pra valer. Com a entrada em vigor da nota 

fiscal eletrônica e do SPED, que começou a valer em 2009, ai é que a situação vai piorar, ou melhor, melhorar a arrecadação. 
 
Todo cuidado é pouco: a partir de agora todos devem ter controle de todos os gastos no ano e verificar se os rendimentos ou 

outras fontes são suficientes para comprovar os pagamentos, além das demais preocupações, como lançar corretamente as recei-
tas, bens, etc. 

 
Fonte: FECOMÉRCIO

Livro Caixa e IRPF
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A História de Nova Venécia pode ser dividida em três períodos. O primeiro (desde antes do século 
XVI até século XIX) abrange a pré-colonização do território, compreendendo a ocupação do mes-
mo por povos indígenas desde os tempos mais remotos, até a chegada dos colonizadores. O segundo 
(1870-1953) inicia-se a partir da colonização do território, com a fundação da Fazenda da Serra dos 
Aymorés (hoje Serra de Baixo) alcançando emancipação política do distrito. Já o terceiro período 
(1954 até hoje) tem início com a instalação do novo município, o desenvolvimento da cidade e 
alcança até os dias atuais.
Ainda, com relação ao segundo período (1870-1953), pode-se estabelecer uma subdivisão em três 
fases distintas, a saber: 1ª Fase (1870-1888) – abrange o período da escravatura ou cativeiro desta-
cando-se a fundação de grandes latifúndios na região e as lutas e resistências do povo africano. A 
2ª Fase (1888-1922) – inicia-se com o fim da escravidão, destaca-se pela criação do Núcleo Colo-
nial de Nova Venécia, o recebimento de inúmeras levas de imigrantes e migrantes, seguindo até o 
efetivo início da construção da Estrada de Ferro São Matheus. Já a 3ª Fase (1922-1953) percorre o 
desenvolvimento do núcleo urbano a partir da construção de grandes obras como a primeira ponte 
e a conclusão da Estrada de Ferro, a colonização das regiões de Guararema, Córrego Grande (hoje 
Vila Pavão) e Santo Antônio do XV, os conflitos advindos do Contestado entre Minas Gerais e 
Espírito Santo, até culminar com a efetiva emancipação política de Nova Venécia.
O presente artigo percorrerá a trajetória da colonização do município ocupando-se com o que iden-
tificamos como Segundo Período (1870-1953) e suas respectivas fases.
Inicialmente, é preciso que se compreenda que, ao falar de “História”, significa que estamos bus-
cando todos os vestígios deixados pelo homem, em diferentes períodos de ocupação, no território 
que compreende atualmente o município de Nova Venécia.
Por ainda não ter sido alvo de intensas pesquisas arqueológicas não é possível datar o início da 
presença humana na região. Apenas, podemos afirmar que grupos humanos já viviam por aqui há 
mais de 500 anos atrás, como atestam os dois únicos sítios arqueológicos catalogados até o presente 
momento, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em Nova Venécia, 

respectivamente o ES-EC Nº 01 e Nº 02 localizados no Córrego da Lagoa, próximos ao rio do Norte 
ou Cotaxé, nos quais foi encontrado material cerâmico.
Segundo fontes históricas, a presença dos índios aymoré ou botocudo, já era conhecida na região 
que hoje compreende nosso município, desde o século XVIII.
Foram estes índios, em especial, a tribo dos GIPOROK (subdivisão dos botocudo) que travaram 
contato com os primeiros colonizadores no final do século XIX.
Em outra oportunidade trataremos de maneira mais detalhada deste povo ancestral que dominou 
estas terras por vários séculos.

Primeira Fase (1870-1888): O início da colonização e a fundação das fazendas de café sob o regime 
escravista
Segunda Fase (1888-1922): Imigrantes e migrantes no Núcleo Colonial de Nova Venécia
Terceira Fase (1922-1953): A Estrada de Ferro São Matheus e o desenvolvimento da Vila de Nova 
Venécia
Por volta de 1953 surgiu um movimento, em prol da emancipação política do distrito de Nova 
Venécia. Naquela época o distrito já superava o da sede de São Mateus em termos demográficos. 
Vários vereadores da câmara de São Mateus eram eleitos pelo distrito de Nova Venécia como os 
que atuavam naquele mandato como: Tito Santos Neves, Darcílio Duarte Santos, Antônio de Car-
valho e o próprio prefeito de São Mateus que era Zenor Pedroza Rocha, primeiro farmacêutico a 
se estabelecer em Nova Venécia em meados da década de 1920. Um abaixo-assinado, com mais 
de duzentas assinaturas, deflagrou o processo que culminou com a aprovação da Lei Municipal Nº 
329 de 28 de Agosto de 1953 que criou o município de Nova Venécia e que foi ratificada pela Lei 
Estadual Nº 767 de 11 de Dezembro daquele ano. Portanto, há 56 anos que serão completados no 
próximo dia 11 de Dezembro.
Como a festa do padroeiro São Marcos, comemorada todo dia 24 de abril, era muito concorrida na 
vila e depois cidade de Nova Venécia, convencionou-se o dia 25 de abril como o dia da cidade.

Dentre os pontos turísticos do município, destacam-se:
APA – ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
A Área de Proteção Ambiental da Pedra do Elefan-
te está situada a cerca de 10 km do centro da ci-
dade, no sentido Nova Venécia a São Gabriel da 
Palha, medindo 2.562 hectares. O Decreto de sua 
criação foi publicado no Diário Oficial do Estado, 
em 2001. Situada em local privilegiado, possuin-
do um cenário invejável, oferece grande diversida-
de de atrativos turísticos entre eles destacam-se

A PEDRA DO ELEFANTE
Principal símbolo de Nova Venécia, medindo 604 me-
tros de altitude, é um monumento paisagístico natural, 
tombado pelo Conselho Estadual de Cultura. Possui 
uma variedade de atividades turísticas: caminhadas, 
trilhas ecológicas, treccking, enduros, escaladas, den-
tre outros, movimentando um enorme fluxo de turistas. 

TURISMO RELIGIOSO
O Santuário Nossa Senhora Mãe dos Peregrinos 
é erguido sobre uma rocha com traços arquitetôni-
cos simples, tendo a capela pertencente a comu-
nidade veneciana, atraindo fiéis de todo o Estado.

GAMELEIRA
Localizada na base do Santuário Nossa Senhora Mãe 
dos Peregrinos, possui mais de 15 metros de altura e 
raízes que ultrapassam 1.80 m de altura. Sua existên-
cia ultrapassa os 100 anos de idade.

FAZENDA SANTA RITA
Na APA, também está localizada a Fazenda Santa Rita 
a qual é pioneira no sistema cama e café, o qual o turista 
mediante reserva desfruta de hospedagem e gastronomia 
típica rural. Nas dependências da Fazenda encontramos 
um mini-museu, o qual possui objetos referentes a pas-
sagem do desbravador Barão de Aimorés pelo município. 
Os interessados em obter maiores informações sobre 
a APA é só entrar em contato com a Secretaria de Tu-
rismo de Nova Venécia, pelo telefone: (27) 3752-9167.

LAJEDÃO
Localiza-se há 24 km da sede do município, pos-
sui infra estrutura básica, grandes belezas natu-
rais. Os turistas usufruem da hospitalidade da famí-
lia receptiva, além de desfrutar de banhos, trilhas, 
jogos e de uma deliciosa gastronomia típica rural. 
Como chegar: Rodovia Nova Venécia a 
Vila Pavão 19 km - Estrada de chão 05 km. 
Horário de Funcionameno: Sábado, Domingo e feria-
dos. Contato: Tel: (27) 3752-2651 - (27) 9967-0571 (Srº 
Luiz Contarato)

CACHOEIRA DA BOA VISTA CÓRREGO DA AREIA 
Localizada há 21km de Nova Venécia, possui uma in-
fra estrutura para entretenimento e lazer dos visitantes. 
É composta de uma cachoeira com piscinas naturais e 
área de recreação. 
Como chegar: Rodovia Nova Venécia à Boa Esperança 
16 km - Estrada de chão 05 km. 
Horário de Funcionamento: Sábado, Domingo e feria-
dos. 
Contato: Pelo telefone (27) 3752 -7278 (Srº Weverson 
Luiz Faé) 

PARQUE AQUÁTICO DOS GRILLOS
De extrema beleza paisagística com destaque para três 
piscinas naturais, infra-estrutura de bar e restaurante 
com áreas para a prática de esportes e lazer. 
Como chegar: Rodovia Nova Venécia a Vila Pavão 16 
km - Estrada de chão 08 km. 
Horário de Funcionamento: Sábado, Domingo e feria-
dos. 
Contato: Pelo telefone (27) 9937 -1864 (Srº Antônio 
Carlos Gobbi) 

Pedra da Fortaleza
Monumento natural localizado no Distrito de Guararema. A Pedra da Fortaleza com seus 964 metros de altitude é o ponto mais alto de Nova Venécia.
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1. Nome: Djalma Grimaldi Júnior
2. Onde nasceu: Carangola   MG
3. Data nascimento: 04/09/67
4. Estado Civil: Casado
5. Nome da Esposa (o): Claudia Elizabeth Grimaldi
6. Tem filhos? Qual o nome deles? Sim, Ana Carolina, Sér-

gio Reis e Maria Gabriela 
7. Pratica Esportes? Quais?  Não
8. Clube de futebol: Flamengo
9. Cantor preferido: Sérgio Reis
10. Tipo de música preferida: Sertaneja
11. Prato preferido: Churrasco
12. Atriz ou ator preferida: Antônio Fagundes
13.  Personalidade que admira: Chico Xavier
14. Filme preferido: Titanic
15. Hobby: Pescar
16. O que o levou a ser representante comercial? 
A liberdade no trabalho e a oportunidade de fazer meu pró-

prio salário
17. Livro de cabeceira: O evangelho segundo o espiritismo
18. Por que optou por ser cooperado? 
Por ter certeza da seriedade da cooperativa
29. Um pensamento:
“Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, 

qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim” (Chico 
Xavier).

Cooperado 
em Foco

O Expresso Coopernac 
convidou o cooperado Djal-
ma Grimaldi Junior para 
participar da matéria Coo-
perado em Foco, que acei-
tou prontamente fazer a 
entrevista e a oportunidade 
de homenagear um de seus 
clientes.

Cantinho 
do Cliente

O Supermercado Sacolão  é uma empresa de grande nome no ramo 
de comércio varejista na cidade de Espera Feliz - MG, pois, coloca 
em primeiro lugar o bom atendimento a seus clientes, qualidade nos 
produtos e honestidade em seus preços. 

Os Srs.Vanilton e Fábio  estão a frente dos negócios desde 2005, 
casados, Vanilton tem 1 filho e Fábio tem uma filha. 

Juntamente com seu estabelecimento, Fabio e seu sócio Entre-
vistado Vanilton são os homenageados desta edição do EXPRESSO 
COOPERNAC. 

Qual é o endereço do estabelecimento? 
Praça Dr José Augusto, 70, centro Espera Feliz - MG
Qual ramo de atividade que explora? 
Comércio de gêneros alimentícios
Quanto tempo é estabelecido?
8 anos
Nome dos sócios?
Fábio e o Vanilton
O que tem a dizer sobre o nosso cooperado Djalma , que lhe 

atende? 
Muito bom 
Os produtos distribuídos pela representada são de boa quali-

dade?
Ótima qualidade
E o atendimento? 
Excelente
Qual a maior dificuldade, que o comércio em geral atraves-

sa? 
A concorrência desleal
O que o governo deveria fazer para melhorar a situação do 

comerciante no Brasil? 
Reduzir a quantidade de impostos
Uma pessoa que admira? 
Vice presidente da república José Alencar

Visita a sede da Cooperativa
A todos os cooperados que acreditam na 
Coopernac e durante esses anos cami-
nham conosco. É com muita satisfação 
que a equipe Coopernac agradece a to-
dos pela confiança em nosso trabalho. 
Os funcionários e diretores da Coopernac 
agradece a cooperada Marize das Graças de 
Oliveira Cunha, pela visita em nossa sede.  

Funcionária Graciana, Marize das Graças de Oliveira Cunha e a 
funcionária Emiliane.
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1º Workshop de Vendas dos cooperados
Coopernac a serviço da representada Jotaha.

Reunião em nossa sede
Nos meses de julho e agosto de 2010, nossa comitiva, composta por Lecimar Souza, Emiliane Purgato, Fabiano da 

Silva, Graciana Costa, Viviane Freitas, Jorge Eduardo, Giliane Rodrigues, receberam na sede da Cooperativa para 
uma reunião os cooperados Gustavo Saraiva Moreira, Carlos José Antonucci Júnior, Gilberto Luiz Machado Bo-
nisson, Alex Pereira Medeiros, Manoel J. M. dos Santos Júnior, José Luiz Badaró Cordeiro, Alex Cerqueira Cézar, 
Wagner Carmanini de Almeida, Ricardo Guimarães Tossige, Reinaldo Costa Balbino, Jorge Elias Batista, Alexandre 
Orlando de Oliveira, José Antônio Ceribeli.

Na reunião foram discutidos assuntos diversos de interesse dos cooperados.
A Coopernac agradece a todos pela presença.  

O cooperado Carlos José Antonucci Jr..

O cooperado Gustavo Saraiva Moreira.

O cooperado Manoel José Moreira Santos Jr..

O cooperado José Luiz Badaró.

O cooperado Gilberto Luiz Machado Bonisson.

O cooperado Alexandre Orlando de Oliveira.

Equipe Coopernac Zona da Mata I. Parabenizamos a todos pelo sucesso!

Reunião em nossa sede

Reunião em nossa sede. O cooperado Jorge Elias, funcionária Lecimar e o cooperado Ricardo.

Reunião em nossa sede. Reunião em nossa sede. Reunião em nossa sede.
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1º Workshop de Vendas dos cooperados
Coopernac a serviço da representada Jotaha.
Reunião na cidade de Viçosa - MG

A comitiva Coopernac composta pelas funcionárias Emiliane Purgato, Giliane M. Rodrigues, reuniu -se na cidade 
de Viçosa - MG com os cooperados Adelmo Guedes de Morais, Marcelo Barbosa de Oliveira, Eloilson de Castro 
Monteiro, Juscelino Batista da Silva, Anderson Matos Tavares, Ruy Carlos Manhães de Salles, Maurely Venancio 
Cruz Pena, Sebastião Ivan Pena, Fabiano Lopes de Carvalho, Isaias Faria Silveira, Pedro Reis Mendes, Marney Luzia 
Gomes, Flávio Clécio Ribas Oliveira, Djalma Grimaldi Júnior, Luis Augusto Ferreira Paiva, Antônio Paulo Teixeira, 
Carlos Américo Galaxe Segundo, José Maria Bartole Machado, Jorge Luiz Couto.

A Reunião foi realizada na cidade de Viçosa - MG, no dia 13 de agosto de 2010. Foi oferecido aos cooperados um 
almoço de confratenização e sorteio de prêmios. A Coopernac fica honrada e grata pela presença dos cooperados! 

A funcionária Giliane Mara Rodrigues, o cooperado Juscelino Batista da 
Silva e a funcionária Emiliane Purgato.

A funcionária Giliane Mara Rodrigues, o cooperado Marcelo Barbosa 
de Oliveira e a funcionária Emiliane Purgato.

A funcionária Giliane Mara Rodrigues, o cooperado Eloilson de Castro 
Monteiro e a funcionária Emiliane Purgato.

A funcionária Giliane Mara Rodrigues, o cooperado José Maria Bartoli 
e a funcionária Emiliane Purgato.

A funcionária Giliane Mara Rodrigues, o cooperado Marney Luzia 
Gomes e a funcionária Emiliane Purgato.

A funcionária Giliane Mara Rodrigues, o cooperado Djalma Grimaldi 
Júnior e a funcionária Emiliane Purgato.

A funcionária Giliane Mara Rodrigues, o cooperado Flávio Clecio 
Ribas Oliveira e a funcionária Emiliane Purgato.

A funcionária Giliane Mara Rodrigues, o cooperado Isaias Faria Silvei-
ra e a funcionária Emiliane Purgato.

A funcionária Giliane Mara Rodrigues, o cooperado Pedro Reis Mendes 
e a funcionária Emiliane Purgato.

A funcionária Giliane Mara Rodrigues, o cooperado Fabiano Lopes de 
Carvalho e a funcionária Emiliane Purgato.

A funcionária Giliane Mara Rodrigues, o cooperado Antônio Paulo 
Teixeira e a funcionária Emiliane Purgato.

A funcionária Giliane Mara Rodrigues, o cooperado Ruy Carlos Ma-
nhães de Salles e a funcionária Emiliane Purgato.

A funcionária Giliane Mara Rodrigues, o cooperado Adelmo Guedes de 
Moraes e a funcionária Emiliane Purgato.

A funcionária Giliane Mara Rodrigues, o cooperado Jorge Luiz Couto e 
a funcionária Emiliane Purgato.

A funcionária Giliane Mara Rodrigues, o cooperado Carlos Américo 
Galaxe Segundo e a funcionária Emiliane Purgato.

A funcionária Giliane Mara Rodrigues, o cooperado Maurely Venancio 
Cruz Pena e a funcionária Emiliane Purgato.

A funcionária Giliane Mara Rodrigues, o cooperado Sebastião Ivan 
Pena.

A funcionária Giliane Mara Rodrigues, o cooperado Antônio Paulo 
Teixeira e a funcionária Emiliane Purgato.
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No dia 10 de setembro de 2010, a comitiva Coopernac composta pelas fun-
cionárias Emiliane Purgato e Giliane Rodrigues, estiveram presente na cidade 
de Patrocínio - MG, em reunião com os cooperados Sérgio Teodoro Pádua, 
Katiane Alves de Souza, Lorena Raquel G. Brazão, Thiago Delanne Nunes 
de Aguiar, Getúlio Rodrigues Soares Neto, Mônica de Oliveira Souza Nasser, 
Orlando Fernandes de Lima, Francisco Ubiratan Medeiros Dantas, Marcelo 
de Morais Barbosa, Renato Rodrigues de Paiva, Dimas da Rocha Borges, 
Humberto Fonseca M. Porto Silveira, Ronan José de Carvalho, Cleiton Silvé-
rio Rios.

Onde foi esclarecidos diversos assuntos institucionais e outros assuntos do 
interesse do cooperado, logo após, os  cooperados foram agraciados  com 
sorteios de brindes.

Agradecemos a presença de todos no evento.  

A funcionária Giliane Rodrigues, a cooperada Mônica de Oliveira Souza Nasser e a 
funcionária Emiliane Purgato.

A funcionária Giliane Rodrigues, o cooperado Getúlio Rodrigues Soares Neto e a 
funcionária Emiliane Purgato.

A funcionária Giliane Rodrigues, a cooperada Lorena Raquel Gonçalves Brazão Alves 
e a funcionária Emiliane Pugato.

A funcionária Emiliane Purgato, o cooperado Renato Rodrigues de Paiva e a funcioná-
ria Giliane Rodrigues.

A funcionária Giliane Rodrigues, o cooperado Humberto Fonseca M. Porto Silveira e a 
funcionária Emiliane Purgato.

A funcionária Giliane Rodrigues, o cooperado Ronan José de Carvalho e a funcionária 
Emiliane Purgato.

A funcionária Giliane Rodrigues, o cooperado Cleiton Silvério Rios e a funcionaria 
Emiliane Purgato.

A funcionária Giliane Rodrigues, o cooperado Dimas da Rocha Borges e a funcionária 
Emiliane Purgato.

A funcionária Giliane Rodrigues, o cooperado Orlando Fernandes de Lima e a funcio-
nária Emiliane Purgato.

A funcionária Giliane Rodrigues, o coopetado Sérgio Teodoro de Padua e a funcionária 
Emiliane Purgato.

Reunião na cidade de Patrocínio - MG

Equipe Coopernac. Parabenizamos a todos pelo sucesso!

A funcionária Giliane Rodrigues, o cooperado Thiago Delanne Nunes de Aguiar e a 
funcionária Emiliane Purgato.

A funcionária Giliane Rodrigues, o cooperado Marcelo de Morais Barbosa e a funcioná-
ria Emiliane Purgato.
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Reunião na cidade de São Paulo

No dia 03 de Setembro de 2010, nossa comitiva, composta por Sinval Lacerda, 
receberam nas Dependências do Sindicato dos Representantes Comerciais e das 
Empresas de Representação Comercial no estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro 
Luiz Antônio, Nª 613 - 1 andar, onde estiveram presentes os cooperados Sidney dos 
Santos Silva, Márcio Assalti Silva, Eliseu Batista, João Sebastião Honório da Silva, 
Adilson Barbosa, João Salvador Castelo, Daniel Dantas, Mário Rodrigues Bueno, 
Nivandro José Feltrin, Carlos W. Molica Hernandez, Heber Francisco, Renato Ri-
beiro dos Santos, Jefferson Torres Carreira, Kerly Chistian Dias, Charles Bueno 
Simões e João Carlos Souza dos Santos.

Na reunião foram discutidos assuntos diversos de interesse dos cooperados, em 
destaque, foram discutidos os produtos para as vendas natalinas no fim do ano.

 A Coopernac agradece a todos pela presença.

O cooperado Charles Bueno Simões.Os cooperados Jefferson Torres Carreira, Renato Ribeiro dos Santos, 
Nivandro José Feltrin e a cooperada Kerly Cristian Dias.

Os cooperados João Carlos Souza dos Santos, Eliseu Batista, Adilson 
Barbosa.

Os cooperados Eliseu Batista, Adilson Barbosa, João Carlos Souza 
dos Santos.

Reunião na cidade de São Paulo. Os cooperados Nivandro José Feltrin, Carlos W. Molica Hernandez, 
Heber Francisco, Renato R. dos Santos, o funcionário Sinval Lacerda, 
o cooperado Jefferson Torres Carreira e a cooperada Kerly C. Dias.

No dia 7 de setembro de 1822, o príncipe português D. Pedro I declarou, 
às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, a Independência do Brasil. Foi 
a partir desta data, com o grito de “Independência ou morte!”, que nosso 
país deixou de ser uma colônia de Portugal e passou a existir como nação. 
Mas, na verdade, a independência brasileira foi resultado de um processo 
que já tinha se iniciado há algum tempo. 

Antes de se tornar independente, o Brasil era uma colônia de Portugal. 
Isso significa que nosso país não tinha liberdade para nada: todos os polí-
ticos e administradores importantes eram portugueses, indicados pelo rei 
de Portugal; tudo que era vendido e comprado aqui era controlado; não 
podiam existir universidades ou jornais. Resumindo: a corte portuguesa 
era “dona” do Brasil, e mandava e desmandava em tudo que acontecia 
por aqui.

Datas Comemorativas
4 de Julho é Dia Internacional do Cooperativismo

 O que é Cooperativismo?

No dia 21 de dezembro de 1844, um grupo de tecelões ingleses se reuniu e fundou uma sociedade. Desco-
briram que juntos podiam defender seus direitos, já que a união faz a força! Juntos, podiam adquirir produtos 
e serviços básicos, cultivando o espírito de cooperação, igualdade e solidariedade. 

Este movimento cooperativista deu tão certo que atualmente existem milhares de cooperativas dos mais di-
versos segmentos. Segue alguns exemplos de cooperativas: Educação, crédito, saúde, agropecuária, habita-
cional, transporte, representantes comerciais etc.. 
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Piadas...
Loira

Três amigas, uma loira, uma ruiva e uma 
morena, trabalhavam juntas numa empresa 
de telemarketing. Elas trabalhavam no expe-
diente noturno e deveriam deixar o serviço 
às 22h00. Repararam, porém, que todo dia a 
chefe das moças, uma coroa muito bem apa-
nhada, ia embora mais cedo, lá pelas 19h30, 
deixando somente as três na empresa. Um 
dia a morena teve uma idéia: - Gente, pra que 
ficar aqui até as dez da noite? A nossa che-
fe nunca fica pra conferir mesmo! Hoje, que 
tal sair depois dela? As outras duas toparam, 
entusiasmadas. Pouco mais tarde, no horário 
de sempre, a chefe foi embora. As três espe-
raram um pouquinho e deram no pé também. 
A morena foi pra uma danceteria, sacudir 
o esqueleto. A ruiva foi pro shopping, fazer 
umas comprinhas. A loira, que estava muito 
cansada, foi pra casa. Lá chegando, ouviu 
um barulho vindo do seu quarto. Sem fazer 
barulho ela se aproximou e... flagrou a chefe 
fazendo amor com o seu marido, na cama do 
casal! A loira, saiu de casa, sem fazer barulho, 
e foi passar o tempo numa choperia lá perto. 
No dia seguinte, empolgadas com a noite que 
tiveram, a ruiva e a morena sugerem à loira: - 
E aí? Vamos repetir a dose? - Estão loucas? 
De jeito nenhum! - reagiu a platinada. - Mas 
por que? - perguntou a morena. - Porque? 
Nem te conto, menina! - responde a loira - 
Ontem, quase que a chefe me pega!

Receita - Culinária
Bolo de Cenoura

1/2 xícara (chá) de óleo
 3 cenouras médias raladas
 4 ovos
 2 xícaras (chá) de açúcar
 2 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo
 1 colher (sopa) de fermento em pó

 Cobertura

 1 colher (sopa) de manteiga
 3 colheres (sopa) de chocolate em pó ou achocolatado
 1 xícara (chá) de açúcar
 Se desejar uma cobertura molinha coloque 5 colheres de
leite

Modo de preparo

1.Bata no liquidificador primeiro a cenoura com os ovos e o óleo, acrescente o açúcar e bata por uns 
5 minutos
2.Depois numa tigela ou na batedeira, coloque o restante dos ingredientes misturando tudo, menos 
o fermento
3.Esse é misturado lentamente com uma colher
4.Asse em forno pré-aquecido (180ºC) por 40 minutos

Para a Cobertura:

1.Misture todos os ingredientes, leve ao fogo, faça uma calda e coloque por cima do bolo
2.Se o seu liquidificador for bem potente, o bolo todo pode ser feito nele

Dicas de Saúde
Conheça alguns dos alimentos que a ciência já comprovou serem capazes de prevenir doenças e a 
quantidade indicada para potencializar seus benefícios

AVEIA
Ajuda a diminuir o colesterol ruim, o LDL. Ganhou o selo de redutor do risco de doenças cardíacas 
da FDA, agência americana de controle de alimentos e remédios
Quantidade recomendada: 40 gramas por dia de farelo ou 60 gramas da farinha 
ALHO
Reduz a pressão arterial e protege o coração ao diminuir a taxa de colesterol ruim e aumentar os 
níveis do colesterol bom, o HDL. Pesquisas indicam que pode ajudar na prevenção de tumores 
malignos
Quantidade recomendada: um dente por dia (para diminuir o colesterol e a pressão arterial) 
AZEITE DE OLIVA
Auxilia na redução do LDL. Sua ingestão no lugar de margarina ou manteiga pode reduzir em até 
40% o risco de doenças do coração
Quantidade recomendada: 15 mililitros por dia ou uma colher (de sopa rasa) 
CASTANHA-DO-PARÁ
Assim como noz, pistache e amêndoa, auxilia na prevenção de problemas cardíacos. Também ga-
nhou o selo de redutora de doenças cardiovasculares da FDA
Quantidade recomendada: 30 gramas por dia ou de cinco a seis unidades 
CHÁ VERDE
Auxilia na prevenção de tumores malignos. Estudos indicam ainda que pode diminuir as doenças do 
coração, prevenir pedras nos rins e auxiliar no tratamento da obesidade
Quantidade recomendada: De quatro a seis xícaras por dia (para reduzir os riscos de gastrite e 
câncer no esôfago)   
MAÇÃ
Ajuda a prevenir tumores malignos, diz o médico Michael Roizen. O consumo regular de frutas va-
riadas auxilia na redução de doenças cardíacas e da pressão sanguínea, além de evitar doenças 
oculares como catarata
Quantidade recomendada: cinco porções de frutas por dia 
PEIXES
Os peixes ricos em ômega 3, como a sardinha, o bacalhau e o salmão, são poderosos aliados na 
prevenção de infartos e derrames. Estudos indicam também que reduzem dores de artrite, melhoram 
a depressão e protegem o cérebro contra doenças como o mal de Alzheimer
Quantidade recomendada: pelo menos 180 gramas por semana (para reduzir o risco de doenças 
cardiovasculares) 
SOJA
Ajuda a reduzir o risco de doenças cardiovasculares, segundo a FDA. Seu consumo regular pode di-
minuir os níveis de colesterol ruim em mais de 10%. Há indicações de que também ajuda a amenizar 
os incômodos da menopausa e a prevenir o câncer de mama e de cólon
Quantidade recomendada: 150 gramas de grão de soja por dia, o equivalente a uma xícara de chá 
(para reduzir o colesterol) 
TOMATE
Auxilia na prevenção do câncer de próstata
Quantidade recomendada: uma colher e meia (sopa) de molho de tomate por dia 
VINHO TINTO
A uva vermelha, presente no vinho ou no suco, ajuda a aumentar o colesterol bom e evita o acúmulo 
de gordura nas artérias, prevenindo doenças do coração
Quantidade recomendada: dois copos de suco de uva ou uma taça de vinho tinto por dia

Momento para Reflexão
Ser Feliz

É O MAIS COMPENSADOR DE TODOS OS SUCESSOS

Sucesso virou uma palavra da moda. Todos querem brilhar e rece-
ber aplausos. Mas qual será o preço disso?
Quando o preço do sucesso é a própria vida, certamente não o 
compensa. Será que é preciso gastar tanta energia para decidir se 
o paletó deve ter dois ou três botoes? A estrada pela qual caminha 
a maior parte da humanidade nao leva à felicidade. O ser humano 
tem vocaçao natural para a felicidade, mas vive correndo atrás de 
miragens e ilusoes, que nao preenchem sua existência.
As vitórias só têm sentido quando levam à felicidade. É preciso sa-
ber lutar como um leão, mas lutar por sonhos que valham
a pena. Lutar para ser admirado pelos outros é tolice. Realize seus 
sonhos com o naturalidade de um rio que sabe por onde corre,e 
não para que alguém o aplauda. Lutar para mimar os filhos é outra 
tolice. Ajude-os a acreditar em si próprios e liberte-os de sua de-
pendência. Lutar para que os pais realizem seus desejos é perda 
de tempo. Seus pais já fizeram a parte deles. Agora é com você. 
Lutar para subjugar o marido ou a esposa também não vale a pena. 
Onde impera o medo, o amor é inócuo. Lutar para que seu antigo 
amor se arrependa da separaçao e volte para você, tampouco dá 
resultado. Liberte seu coraçao e deixe que ele construa seu futuro. 
Lutar para que os outros tenham pena de você também é inútil. 
Você tem grandeza suficiente para dispensar a compaixao. Quan-
do, no final da vida, as pessoas percebem que lutaram por algo 
sem valor, o arrependimento é inevitável. 
Lutar só vale a pena quando a causa é nobre. O valor de uma vitória 
reside no significado da luta. Lutar simplesmente por lutar, para se 
mostrar rebelde, nao conduz a nada. Use sua energia para cons-
truir sua felicidade. A luta é indispensável para realizar as metas da 
alma, ou seja, lutar é saudável quando se constrói a felicidade. O 
mais importante de tudo é poder ter a sensação de que viver vale a 
pena. Viver a plenitude da experiência de brincar com uma criança 
ou saborear uma fruta. Apreciar o contato dos pés descalços com 
um gramado ou com a areia da praia. Perceber o vento batendo no 
rosto ou a água da chuva escorrendo pelos cabelos. Sentir a ale-
gria de um pescador voltando para casa com o alimento para sua 
família. O verdadeiro sucesso é satisfazer sua ânsia de felicidade, 
cumprir sua vocação de ser feliz. E isso você só consegue quando 
se relaciona com sinceridade com as pessoas que ama, quando é 
amigo de seus filhos e, principalmente, quando consegue ser ami-
go de si próprio.
Ser amigo de si próprio é compreender seus erros, é ser seu cúm-
plice para enfrentar os desafios, é motivar-se para superar novos 
obstáculos e, principalmente, desfrutar ao máximo a sensaçao de 
felicidade, sem culpa nem medo. Ser feliz é o mais compensador 
de todos os sucessos. 

O burro morto

Um burro morreu bem em frente duma Igreja. 
Como uma semana depois o corpo ainda estava 
lá, o padre resolveu reclamar com o prefeito.
- Prefeito, tem um burro morto na frente da Igreja 
há quase uma semana!

 E o prefeito, grande adversário político do padre, 
retrucou:

 - Mas, padre, não é o senhor que tem a obrigação 
de cuidar dos mortos?

 - Sim, sou eu! – Respondeu o padre, com sereni-
dade.

 - Mas também é minha obrigação avisar os paren-
tes!

Sapassado, era sessetembro, Ta-
veu na cuzinha tomando um pin-
camei e cuzinhando um kidicame 

cumastumate pra fazer uma macar-
ronada cum galinhassada. Quascai 

de susto quanduvi um barui vinde 

denduforno parecenum tidiguerra. A 

receita mandopó midipipoca denda 

galinha prassá.
O Forno isquentô, o mistorô e o fiofó 

da galinhispludiu!
Nossinhora! Fiquei branco quinein 

um lidileite. Foi um trem doidimais!
Quascai dendapia! Fiquei  sensabê. 

Ópcevê quilocura!
Grazadeus ninguém semaxucô! 
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julho
ANDERSON DA SILVA MIRANDA
RODRIGO PATTA NASCIMENTO SOUZA
AMOS LIMA
SÉRGIO TEODORO DE PADUA
JOSÉ AURÉLIO DE OLIVEIRA
OSMAR DE JESUS COUTINHO
AUBERT CLAYTON DOS SANTOS
CELSO CANDIDO DE OLIVEIRA
KENNER DA SILVA SOUZA PEREIRA
MANOEL JOSÉ MOREIRA SANTOS 
JÚNIOR
RAMON REZENDE COBRA
DENNIS SILVA REIS
RENATO RODRIGUES DE PAIVA
WELLINGTON GERALDO PERPETUO
MÁRCIO MEDEIROS TITONELI
AQUILAS RODRIGUES COUTINHO NETO
ANTÔNIO MARCOS DE ALMEIDA 
BARROSO
DIMAS DA ROCHA BORGES
MÁRIO ANTÔNIO RODRIGUES DOS REIS
MARIA DA GLÓRIA SOARES
FLÁVIO TORRES CUNHA

CLEITON SILVERIO RIOS
MATHEUS PEREIRA BOTARO
TEREZINHA CIRA TEIXEIRA GOMES
CLEONES JOSÉ PEREIRA DINIZ
ANDREIA SANTOS DA SILVA
FERNANDO JOSÉ COELHO JÚNIOR
ELSON TOMAZ SANGI
SÉRGIO LUIZ DE LIMA MACIEL
SAMUEL PORTO
ROSELY FORTES DE ALMEIDA MOTTA
CRISTIANE MARTINS DE SOUZA
MÁRIO RODRIGUES BUENO
LUIZ CARLOS DE JESUS LIMA
ROGERS FERREIRA GOMES
JOSÉ SEBASTIÃO HONORIO DA SILVA
LUIS HENRIQUE AZEVEDO EGGER
ELISANGELA DA SILVA MACHADO 
BORBA
FRANCISCO ANTÔNIO RICARDO NETO
ALAN NOGUEIRA DE OLIVEIRA
EDGAR KUSTER
RICARDO MELLO MEDEIROS
JOSÉ ROBERTO ALVES MARQUES

LUIZ CARLOS NERYS
ALTAIR PAPP
BETÂNIA SANTOS RIBEIRO
GUSTAVO AUGUSTO ELIAS JACINTO
ROMILTON BARROS DE PAULA
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
CLAUDIO HENRIQUE ALVES DA CRUZ
MILTON CARLOS PEREIRA DA COSTA
ORTIZ REIS JÚNIOR
ANTÔNIO ALVES COSTA
GUSTAVO SARAIVA MOREIRA
MÁRCIO ANTONUCCI JÚNIOR
MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA
RITA ALVES DE SOUZA MARTINS
ANA CRISTINA RIBEIRO VILAS BOAS
JEOVANI ELIAS BARALDI
ALEXANDRE ZAMPAOLO PUCHINELI
ELIANE MOREIRA DE SOUZA PIMENTA
LORENA RAQUEL GONÇALVES BRAZÃO 
ALVES
FERNANDO LÚCIO DE BARCELOS
JOSÉ MARIA ALMEIDA
ALEX JÚNIOR FERREIRA COELHO

MÁRCIO ANTÔNIO SODRÉ DA SILVA
PAULO ROBERTO VIEIRA JÚNIOR
JESUS TADEU BASTOS
MARCOS AURÉLIO RODRIGUES 
CASQUILO
JOSÉ ROBERTO LOPES DE ARAÚJO
EDUARDO CASAGRANDE
ANDRÉ LUIS PORTO MARTINS
MÁRCIA VILAS BOAS BICALHO
CELSO FERNANDO MACHADO
FERNANDO HENRIQUE DA SILVA
NEIO LÚCIO DOS SANTOS CRESPO
ANDRÉ NOGUEIRA DE OLIVEIRA
CHRISTIAN MÁRCIO CARDOSO
JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA DAMAS-
CENO
LUCIANO DE SOUZA PIMENTA
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Agosto

Horóscopo
Áries - 21 de março/20 de abril
Fase de muito amor e lazer. Prepare-se para se divertir à beça, mesmo em dia útil. No entanto, a casa e 
a família exigirão mais a sua presença e atenção. Tudo bem, essas coisas não são incompa-tíveis. Trans-
forme seu lar em um lugarzinho gostoso para passar ótimos momentos ao lado da família e dos amigos.

Touro - 21 de abril/20 de maio
Se você anda pensando em reformar a casa, pode começar a arregaçar as mangas, pois a 
fase é propícia para esse tipo de empreitada. Peça ajuda a irmãos e amigos chegados, que to-
dos estarão dispostos a colaborar. Se ainda não tem um amor, abra os olhos a partir do dia 21.

Gêmeos - 21 de maio/20 de junho
A correria e o convívio com gente demais podem deixar a geminiana mais estressada do que de cos-
tume. Relaxe, pelo menos nos fins de semana - aliás, se puder, procure fazer isso longe de casa. 
Além disso, o momento é de entendimento total com irmãos ou pessoas que você considera como tal.

Câncer - 21 de junho/21 de julho
Mais afetuosa do que nunca, a canceriana vai deixar todos encantados e loucos para fi-
car bem pertinho dela. Para completar, as finanças devem dar uma boa melhora-
da - nem que seja porque você vai finalmente conseguir administrar melhor os seus gastos.

Leão - 22 de julho/22 de agosto
O Sol em seu signo aumenta bastante a sua vitalidade e as suas possibilidades de realização, além de trazer 
dose extra de lucidez para resolver o que você quer fazer da vida em um futuro bem próximo. Os nativos do 
signo de Leão, que já costumam se colocar como o centro das atenções de todo mundo, estarão ainda mais 
em evidência nesta fase. Aproveite a posição privilegiada para mostrar todas as suas qualidades a quem real-
mente deve saber delas. Seu sucesso também depende disso. No amor, pode haver certos vacilos e mal-en-
tendidos. O melhor é não tomar nenhuma decisão definitiva agora, para evitar que você se arrependa depois.

Virgem - 23 de agosto/22 de setembro
Pelo menos até o dia 20, é interessante você ficar na sua, recolhida, para recupe-
rar a vitalidade e repensar o que de fato quer da vida. Como se mostrará especialmen-
te sensível aos dramas alheios, aproveite o período para dar bons conselhos a quem precisa.

Escorpião - 23 de outubro/21 de novembro
Sua capacidade de discernir o que ainda interessa e o que não interessa mais para sua vida estará a mil. 
Tire proveito disso. No trabalho, é hora de mostrar ao chefe suas qualidades. O importante é manter a 
autoconfiança e acreditar que, do jeito que você vem encaminhando as coisas, tudo só pode dar certo.

Sagitário - 22 de novembro/21 de dezembro
Neste momento do ano, a sagitariana costuma se sentir especialmente dinâmica, curio-
sa e impaciente, louca para ultrapassar seus limites. No trabalho, a fase é de crescimen-
to, mas isso depende de você. Não tenha medo de inovar e de lutar pelo que quer e de rejeitar.

Capricórnio - 22 de dezembro/20 de janeir
A vida a dois anda um pouco tensa, mas é hora de conversar e pôr um ponto final nas velhas encrencas. 
No escritório, não será fácil trabalhar em equipe. Talvez haja picuinhas ou diferenças de opinião difí-
ceis de ser superadas. Mas a fase é boa para conseguir financiamentos ou mexer com dinheiro grande.

Aquário - 21 de janeiro/19 de fevereiro
Excesso de braveza e irritação podem gerar brigas bobas com seu amor, especialmente nos 
primeiros dias do mês. Deixe as diferenças de lado e seja mais carinhosa. O relacionamen-
to com colegas, clientes ou subordinados ficará melhor do que nunca. Trabalhe em equipe!

Peixes - 20 de fevereiro/20 de março
Você terá energia e disposição de sobra para batalhar por seus objetivos. Só evite discus-
sões ou correrias que possam deixá-la estressada. No amor, a fase é de encontros, até para 
quem ainda não encontrou um amor. É o seu caso? Vá a lugares interessantes e fique esperta.
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Libra - 23 de setembro/22 de outubro

Questões familiares provocam certo peso, pois você sabe que algumas decisões mais eficazes devem ser 
tomadas. É possível que você decida de uma hora para outra mudar de casa. Trabalho exige inovações. 
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o cooperado José Henrique de Oliveira Damasceno, a funcionária 
Emiliane, os cooperados Creuzo Omar Teles e Edilson de Souza.

O funcionário Sinval Lacerda e o cooperado Osmar de 
Jesus Coutinho.

A funcionária Emiliane Purgato e a cooperada Rosaly 
Louzada da Cunha.

o cooperado José Luiz Otávio de Azevedo, funcionária 
Emiliane Purgato e o cooperado Altair Papp.

A funcionária Emiliane Purgato, a cooperada Lorena Raquel 
Gonçalves Brazão Alves, os cooperados Thiago Pereira de Souza e 
Dennis Silva Reis.

O funcionário Sinval Lacerda e o cooperado Paulo César 
Zottini.

A cooperada Meire Pereira da Silva.

O cooperado Anderson da Silva Stoltzenburg e a funcio-
nária Emiliane Purgato.

O funcionário Sinval Lacerda e o cooperado Rivaldo 
Francisco de Souza. 

Os cooperados Marcelo de Rezende, Marcos Bezerra Barbosa, a 
funcionária Emiliane Purgato e o cooperado Leonardo de Carvalho 
Machado.

A funcionária Emiliane Purgado e o cooperado Matheus 
Pereira Botaro.

A cooperada Patrícia da Glória Vivaqua Rocha, seu 
esposo Ramon e a funcionária Emiliane Purgato.

12

Cooperados Admitidos em Julho de 2010

A Funcionária Emiliane Purgato e o cooperado Francisco 
de Assis de Oliveira Coelho.

A funcionária Emiliane Purgato e a cooperada Rossiane 
Batista da Silva.

A funcionária Emiliane Purgato e o cooperado Paulo 
César dos Santos.

O cooperado Helder Dutra Bonin e a funcionária Gracia-
na Costa.

O cooperado Eliseu Batista e o funcionário Sinval 
Lacerda.

O funcionário Sinval Lacerda e o cooperado Eduardo 
Serrano Rosa.

O funcionário Sinval Lacerda e o cooperado Vini-
cius Silveira Ferreira.

O cooperado Adão Carlos Ramos e a funcionária Emiliane 
Purgato.

O cooperado Elder de Souza Ferreira e a funcionária Emia-
liane Purgato.

Cooperados Admitidos em Agosto de 2010

O cooperado Daniel Pereira de Moura e a funcionária 
Emiliane Purgato.

A funcionária Emiliane Purgato, o cooperado Fernando 
José Coelho Júnior e sua esposa.

A funcionária Emiliane Purgato e o cooperado Giovanni 
Adriani da Paixão Santos.

A funcionária Graciana Costa e o cooperado Márcio 
Ferreira Silva.

O funcionário Sinval Lacerda e o cooperado Daniel Dantas.
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O cooperado Glaúcios Moura Bottrel, a funcionária Emi-
liane e o cooperado Antônio dos Santos Filho.

A funcionária Emiliane Purgato e o cooperado Marcos 
Vinicius Costa Gonçalves.

O cooperado Rômulo Lopes de Barros, seu pai e a funcioná-
ria Emiliane Purgato.

O cooperado Ricardo Nascimento de Moraes, Funcionária 
Graciana Costa e o cooperado Luiz Paulo Pereira

A funcionária Emiliane Purgato e o cooperado Gétulio 
Rodrigues Soares Neto.

Ocooperado Charles Bueno Simões e o funcionário Sinval 
Lacerda.

O cooperado Marcelo de Morais Barbosa e a funcionária 
Emiliane Purgato.

O funcionário Sinval Lacerda e o cooperado 
Sidney dos Santos Silva.

Coreminas oferece consultoria 
gratuita nas áreas contábil, 

tributaria e trabalhista

Convênio abrangem interior e facilitam 
a gestão empresarial da categoria

 Na última edição do Jornal do Coreminas 
do Representante Comercial, foi anunciada a 
criação de convênios do Coreminas com diver-
sos escritórios de contabilidade no interior do 
Estado para a prestação de consultoria gratui-
ta para a categoria. O Coreminas ressalta, no 
entanto, que esse serviço é oferecido também 
em Belo Horizonte. 
 Para usufruir do serviço, os profissionais 
da área devem procurar a sede da entidade, à 
Avenida Baias Fortes, 382, no bairro de Lour-
des - Telefone (32)3071-3300.
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ATA DA 129ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE AD-
MINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRE-
SENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 
02.218.486/0001-64, realizada em 25.06.2010. Aos vinte e cinco dias 
do mês de junho de 2010, às 17:00 horas, reuniu-se, em sua 129ª 
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 ter-
mos da Convocação da reunião, feita pessoalmente, assim redigida: 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A 129ª REUNIÃO ORDINÁ-
RIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA 
NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔ-
NOMOS LTDA CNPJ nº 02.218.486/0001-64, A SE REALIZAR em 
25.06.2010. 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 129ª 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 25 de 
junho de 2.010, às 17:00 h., para deliberarem sobre a seguinte OR-
DEM DO DIA: 1-Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. 
Único, do 4º. ); 2-Demissão de Cooperados (art. 8º); 3- Outros assun-
tos de interesse da sociedade.  Visconde do Rio Branco, 15 de junho de 
2.010. 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 admiti-
dos os seguintes cooperados: José Luiz Otávio de Azevedo, brasileiro, 
casado, representante comercial autônomo, nascido em 21/10/1953, 
portador da carteira de identidade nº M-5622933/SSP/SP, inscrito no 
CPF sob o nº 019.771.708-03, residente e domiciliado na Rua Barão do 
Rio Branco nº 112, Bairro Centro, na cidade de Itamogi – MG, CEP: 
37955-000; Altair Papp, brasileiro, separado, representante comercial 
autônomo, nascido em 03/08/1967, portador da carteira de identida-
de nº M-18440380/SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 068.319.508-50, 
residente e domiciliado na Av. Vereador da Costa Rios, nº 122, Bair-
ro São Geraldo, na cidade de Pouso Alegre – MG, CEP: 37550-000; 
2-Demissão de Cooperados (art. 8º); Estava sobre a mesa de trabalho, 
um pedido de demissão de cooperado, que alegava motivo de ordem 
particular e que não poderia ser negada por este Conselho. Posto em 
votação foi aprovado por unanimidade, ficando assim demitido o se-
guinte cooperado: Carlos Roberto Alves de Assis, brasileiro, solteiro, 
representante comercial autônomo, nascido em 20/07/2080, portador 
da carteira de identidade nº M-10768959/SSP/SP, inscrito no CPF sob 
o nº 041.144.906-04, residente e domiciliado na Rua Aroldo Furtado 
Vidal, nº 100 Bl. C AP 404, bairro Previdenciários, na cidade de Juiz 
de Fora – MG, CEP: 36031-330. 3- Outros assuntos de interesse da 
sociedade. a) Despesas com viagens: O Presidente informou as des-
pesas com viagens ocorridas no período de 31/05/2010 a 25/06/2010, 
pagas ou reembolsadas pela Cooperativa, assim demonstradas: Dia 
31/05/2010, cheque n.º 13.973, foi pago a quantia de R$1.822,70, para 
viagem a cidades e bairros diversos de São Paulo; Dia 07/06/2010, che-
que n.º 13.975, foi pago a quantia de R$945,55, para viagem a cidades 
e bairros diversos de São Paulo, conforme relatório de viagem; Dia 
14/06/2010, cheque n.º 14.034, foi pago a quantia de R$1.055,20, para 
viagem a cidades e bairros diversos de São Paulo, conforme relatório 
de viagem; Dia 21/06/2010, cheque n.º 14.041, foi pago a quantia de 
R$1.120,00, para viagem a cidades e bairros diversos de São Paulo, 
conforme relatório de viagem; b)- Liberação de verba para compra 
de flores para cooperados: Os membros conselheiros verificaram que 
havia necessidade de enviar flores ao velório do pai do companhei-
ro Wellington Martins de Souza, falecido recentemente. A verba foi 
destinada dia 14/06/10 foi paga com cheque de n.º 14.009, no valor 
de R$180,00, tal verba também foi destinada ao velório da mãe do 
companheiro Marcos Antônio de Jesus, dia 25/06/2010 foi paga com 
cheque de nº 14.049, no valor de R$ 180,00. Essa atitude tem o objetivo 
de consolar os cooperados que estão passando por esta dor de per-
der seus pais nessa altura. Todos ficaram sensibilizados pelo drama 
por que passa esses cooperados, por essa razão tornou-se primordial 
esta providência. c)- Liberação de verba para compra de remédios 
para cooperados: Por solicitação de um cooperado desta Coope-
rativa, após análise de praxe, foi liberada pelos conselheiros, verba 
para compra de remédios. Tal verba foi destinada ao companheiro: 
Márcio Augusto Simões, paga com cheque de n.º 14.042, no valor de 
R$490,00; Essa atitude tem o objetivo de aplacar e minimizar pro-
blemas de saúde do referido cooperado. Todos ficaram sensibilizados 
pelo drama por que passa esse cooperado, por essa razão tornou-se 
primordial esta providência. Nada mais a ser tratado, o Sr. Presiden-
te, 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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Visconde do Rio Branco, 25 de Junho de 2010. 

 Alexandre Orlando de Oliveira 
(Secretário)
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