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Momento de Reflexão

Atenção para IRPF
 Todas as declarações feitas pela Coo-
pernac foram processadas pela Receita Fede-
ral e não foram encontradas irregularidades.

Espero que tenham gostado, pois, temos que nos in-
teirar a cada dia da evolução de nosso processo coopera-
tivista. 

Um FELIZ NATAL e que o ano de 2011, seja coberto 
de realizações e saúde. 

Que JESUS, na sua imensa grandeza nos proteja!

Confira na página 02
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Aqui você encontra as melhores piadas, caça-palavras, 
charge e Receita.

Homenagem a cidade de Mococa - SP

Cooperado em Foco - Cantinho do Cliente
O Expresso Coopernac convidou o coopera-

do David Baner Aparecido Serra para partici-
par da matéria Cooperado em Foco, que aceitou 
prontamente fazer a entrevista e a oportunida-
de de homenagear um de seus clientes.

Veja na Página 03

Veja na Página 04

 O Município de Mococa está situado geogra-
ficamente a Nordeste do Estado de São Paulo.
 O início da formação do patrimônio do povo-
ado de São Sebastião da Boa Vista; que deu origem a 
cidade de Mococa, ocorreu em 1.839, com a doação 
de 16 alqueires de terra às margens do Ribeirão...

Veja na Página 08

Reunião no estado do Rio De Janeiro

Reunião com os cooperados (as) na cidade de Patrocínio - MG

Veja na Página 09

Confratenização na cidade de Visconde do Rio Branco - MG
Veja na Página 10

Confratenização na cidade de Laje de Muriaé - MG
Veja na Página 11

Aniversariante do Mês
Veja na Página 13

Veja na Página 12

Movimento do Secretaria e Balancete
Veja na Página 16

Veja na Página 05

Visita a sede da Cooperativa

Palavra do Presidente

Tabela da Anuidade 2011 do Coreminas
Veja na Página 06

Reunião na cidade de Vila Velha - ES
Veja na Página 07

O cooperado Nellington de Barros Carneiro e o        
Senhor Ricardo Santos com um ato de solidariedade 
com a visita realizada em dezembro de 2010 na cida-
de de Diamantina MG, foram atendidas ...

Vidas Gerando Vidas

Entretenimento

Veja na Página 15
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Palavra do Presidente
COMPANHEIROS: 
Lendo um editorial, ache interessante seu 

conteúdo.
Portanto, vou transcrever na íntegra o que es-

tava escrito. 
Prestem atenção!
Existe um provérbio que me influencia mui-

to, qual seja: “Ninguém tropeça em montanhas, 
tropeçamos em pequenas pedras que encontra-
mos no caminho!”. 

Por tanto, como podemos perceber são os 
pequenos problemas que nos causam grandes 
transtornos.

Precisamos a cada dia nos adaptar ao meio em que vivemos, usando sempre 
de bom senso para tudo e para todos.

A nossa cooperativa tem ajudado a muitos cooperados no sentido de partici-
parem de maneira adequada para resolução de algum ou outro problema profis-
sional.

Neste império, a entidade, pela sua forma original vem logrando êxito no sen-
tido de completar as necessidades de seus cooperados.

Ao lugar de sua trajetória, o cooperativismo se firmou como importante ins-
trumento de inclusão social e de lá pra cá cresceu muito. Somos cerca de 800 
milhões de cooperativistas no mundo de força motriz de uma revolução em prol 
de cidadania. Por meio do Trabalho sério e profissional, as cooperativas atuam 
em diversas áreas, oferecendo ao mercado produtos e serviços com qualidade. 
Este setor, hoje mais do que nunca, apresenta – se como o caminho da tão dese-
jada inclusão social dos cidadãos.

A OCEMG surgiu quando o sistema cooperativista mineiro começava a mos-
trar sua força como agente econômico. Assumiu desafio de imprimir um caráter 
cada vez mais empresarial às cooperativas. Foi bem sucedida.

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

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

 Espero que tenham gostado, pois, temos que nos inteirar a cada dia da 
evolução de nosso processo cooperativista. 

Um FELIZ NATAL e que o ano de 2011, seja coberto de realizações e saú-
de. 

Que JESUS, na sua imensa grandeza nos proteja!

Presidente:  Magno Silva Ferreira
Diretor Financeiro: Alex Pereira Medeiros
Diretor Secretário: Alexandre Orlando de Oliveira

Conselheiros:  
 Gilberto Luiz Machado Bonisson
 Alberto Valente de Queiroz

CONSELHO FISCAL:
Efetivos:                                 Suplentes:
José Antônio Ceribelli              Neli Vitor dos Santos
Adalmir Antônio Vilas Boas     Mário Rodrigues Bueno
Ortiz Reis Júnior                      Gilson Gonçalves Dias

FUNCIONÁRIOS

- Lecimar Souza
Setor: Jurídico
E-mail: lecimar@coopernac.com.br
Tel: (32)9102-2897
- Emiliane Purgato
Setor:  TIM - Pocket - Cadastro
E-mail: emiliane@coopernac.com.br
            cadastro@coopernac.com.br
Tel: (32)9102-3272
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Setor: Auxiliar de Escritório
E-mail: viviane@coopernac.com.br
Tel: (32)9119-1715
- Sinval L. Lacerda
Setor: Agente de Negócios
E-mail: sinval.lacerda@uol.com.br
Tel: (11)8684-7234
- Graciana Costa
Setor: Financeiro
E-mail: graciana@coopernac.com.br
Tel: (32)9119-1904
- Maria Aparecida Juvenal
Setor: Financeiro 
E-mail: cida@coopernac.com.br
Tel: (32)9119-1877
- Fabiano Silva
Setor: Escriturário
E-mail: fabiano@coopernac.com.br
Tel: (32) 9127-1192
- Jorge Eduardo Barbosa
Setor: Marketing/Tecnlogia da Informação
E-mail: jorgeeduardo@coopernac.com.br
Tel: (32)9138-5800
- Giliane Mara Rodrigues
Setor: Recepção
E-mail: coopernac@coopernac.com.br
Tel: (32)9119-1866

Horário de Funcionamento:
Segunda-feira à Sexta feira

7:30 às 11:00 e 12:30 às 17:50 
PRODUÇÃO/ PROJETO GRÁFICO VISUAL: 

Jorge Eduardo Barbosa
REPORTAGEM/ REDAÇÃO:                              

Jorge Eduardo  & Associados da Coopernac 
FOTOGRAFIA: 

Arquivos Coopernac / Banco de Imagens 
Associados da Coopernac 

TIRAGEM: 800 exemplares

Expediente Coopernac

Cooperativa Nacional dos Representantes 
Comerciais Autônomos Ltda.

Rua Governador Benedito Valadares,  Nº 25 Sala:301 - Centro
Visconde do Rio Branco - MG

Telefax: (32)3551-4343 Site: www.coopernac.com.br 
E-mail: coopernac@coopernac.com.br

Visita a sede da Coopernac

Da esquerda para a direita apresentamos: Alberto Valente de Queiroz, 
Giliane Rodrigues e Fabiano da Silva.

Da esquerda para a direita apresentamos: Douglas Batista, Graciana 
Costa, José do Carmo, Lucas Batista e Viviane Freitas.

Da esquerda para a direita apresentamos: Onofre de Paiva e Emiliane 
Purgato.

 A todos os cooperados que acreditam na Coopernac e durante esses anos cami-
nham conosco. É com imensa satisfação que a equipe Coopernac agradece aos coopera-
dos Alberto Valente de Queiroz, Douglas Batista, José do Carmo, Lucas Batista e Ono-
fre de Paiva, pela visita em nossa sede, e pela confiança demostrada em nossos trabalhos.
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1. Nome: David Baner Aparecido Serra
2. Onde nasceu: Mococa - SP
3. Data nascimento: 05/10/1980
4. Estado Civil: Casado
5. Nome da Esposa (o): Analita Villas Boas Serra
6. Tem filhos? Qual o nome deles? Sim, Matheus e                    

Lavinya 
7. Pratica Esportes? Quais?  Não
8. Clube de futebol: São Paulo Futebol Clube
9. Cantor preferido: Zeca Pagodinho
10. Tipo de música preferida: Pagode e Sertanejo
11. Prato preferido: Strogonoff ao molho branco
12. Atriz ou ator preferida: Fernanda Montenegro
13.  Personalidade que admira: Roberto Justo
14. Filme preferido: O Livro de Eli
15. Hobby: Pescar
16. O que o levou a ser representante comercial? 
Por fazer meu próprio salário e a flexibilidade de horário.
17. Livro de cabeceira: Bíblia 
18. Por que optou por ser cooperado? 
Pela Força e competência que cooperativa tem.
29. Um pensamento:
“Você pode fazer qualquer coisa se tiver entusiasmo”

Cooperado 
em Foco

O Expresso Cooper-
nac convidou o cooperado        
David Baner Aparecido  
Serra para participar da ma-
téria Cooperado em Foco, 
que aceitou prontamente fa-
zer a entrevista e a oportuni-
dade de homenagear um de 
seus clientes.

Cantinho 
do Cliente

Casa de Frangos Santa Cecília,  é uma empresa de grande 
nome no  mercado cidade de Mococa - SP, pois, coloca em primeiro 
lugar o bom atendimento a seus clientes, qualidade nos produtos e 
honestidade em seus preços. 

O Sr. Luiz Carlos  está a frente dos negócios desde 1990, casado e 
tem 2 filho, sempre participante da vida da comunidade. 

Juntamente com seu estabelecimento, o Entrevistado Luiz Carlos 
é o homenageado desta edição do EXPRESSO COOPERNAC. 

Qual é o endereço do estabelecimento? 
Rua José Olimpia da Silva n° 68 - Santa Cecília - SP.
Qual ramo de atividade que explora? 
Restaurante, churrasco e Bifê
Quanto tempo é estabelecido?
20 anos
O que tem a dizer sobre o nosso cooperado David Baner, que 

lhe atende? 
Ótimo Representante Comercial.
Os produtos distribuídos pela representada são de boa quali-

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

sa? 
Nenhuma
O que o governo deveria fazer para melhorar a situação do 

comerciante no Brasil? 
Reduzir a quantidade de impostos
Uma pessoa que admira? 
Minha esposa 
 Agradecemos a participação do Sr. Luiz Carlos, colocando 

esta sociedade a sua disposição e parabenizando-o pelo grande traba-
lho que presta a frente de tão prestigioso estabelicemento.

Capitais em que há catadores nos lixões: 37,4%
Cidades com mais de 50 mil habitantes: 68,18%
Cidades com menos de 50 mil habitantes: 31,67% 

Nas ruas
Capitais em que há catadores nas ruas: 66,67%
Cidades com mais de 50 mil habitantes: 63,64%
Cidades com menos de 50 mil habitantes: 31,67%
 

Lixões
Capitais com lixões: 25,93%
Cidades com mais de 50 mil habitantes (excluídas as capitais): 72,73%
Cidades com menos de 50 mil habitantes: 66,67%
 

Fonte: Pesquisa Água e Vida/Unicef

Índices da Reciclagem
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O Município de Mococa está situado geograficamente a Nordeste do Estado de São Paulo.
O início da formação do patrimônio do povoado de São Sebastião da Boa Vista; que deu origem a cidade de Mococa, ocorreu em 
1.839, com a doação de 16 alqueires de terra às margens do Ribeirão do Campo pelo lavrador português Antonio José Gomes e 
sua mulher Catarina Gomes, para a construção de uma Capela em louvor a São Sebastião e São Francisco das Chagas. Em 1.843 
essa gleba de terra foi permutada, por outra área maior, às margens do Ribeirão do Meio, onde hoje está assentada a cidade. 
Assim começou a ser constituído o patrimônio do futuro povoado, que com outras pequenas doações atingiu uma área de 33 
alqueires, cujo o auto de posse foi julgado por sentença no dia 15 de dezembro de 1.847.

A criação oficial do povoado, aconteceu através da Lei nº. 15 de 25 de fevereiro de 1.841, elevado à Capela Curada pelo Bispo D. 
Manoel Joaquim Gonçalves de Andrade, com o nome de São Sebastião da Boa Vista. A celebração da primeira missa pelo padre 
Manoel Machado de Assunção à 25 de dezembro de 1.846, consolidou historicamente a fundação do povoado cujos fundadores 
são: Venerando Ribeiro da Silva, Gabriel Garcia de Figueiredo, Diogo Garcia de Figueiredo, José Gomes de Lima e José Pereira 
dos Santos.

A construção da Capela impulsionou o desenvolvimento da nova povoação, que teve na lavoura do café introduzida na região 
em 1.845, a principal fonte de sua economia.

O desenvolvimento político-administrativo decorreu historicamente assim: em 5 de abril de 1.856, pela Lei nº. 15, elevou a ca-
pela curada, erguida em 1.841, à categoria de Freguesia, pertencente a Casa Branca. Desmembrado o Município de Casa Branca criou-se o Município de São Sebastião da Boa Vista, 
com sede na Vila desse nome, por Lei Provincial nº. 29, de 24 de março de 1.871.

Pela Lei nº. 20, de 08 de abril de 1.875 que, em seu parágrafo II concede à Vila São Sebastião da Boa Vista os foros de cidade com a denominação de MOCOCA.

A Comarca de MOCOCA foi criada por Lei Estadual nº. 80, de 25 de agosto de 1.892.

Mococa conta atualmente com dois Distritos: MOCOCA (Sede) e os Distritos de IGARAÍ e de SÃO BENEDITO DAS AREIAS.

Segundo a tradição, o topônimo MOCOCA surgiu quando o Capitão-Mor CUSTÓDIO JOSÉ DIAS que no povoado viera caçar e empregou a 
seguinte frase: “Olhem aí para a Mocoquinha”. A etimologia do vocábulo é a seguinte: MU - pequeno; CO - esteio; OCA - casa. Resultando daí a 
expressão MOCOCA = casa de pequeno esteio. 

ASPECTOS GERAIS

Hidrografia - Localizada no vale do Rio Pardo e fazendo divisa com o Estado de Minas Gerais, com suas indústrias, seu comércio, seus estabele-
cimentos de Ensino, suas Igrejas e suas Praças ajardinadas, fazem que MOCOCA seja hoje uma importante cidade Paulista do Estado.
Possui Bacias significativas dos Rios Pardo e Canoas.
- Ao Norte limita-se com o Município de Cássia dos Coqueiros e Minas Gerais.
- A Oeste com os Municípios de Tambaú e Casa Branca pelo Rio Pardo;
- A Leste com os Municípios de Arceburgo e Monte Santo pelo Rio Canoas e Rio das Areias.
- Ao Sul com os Municípios de São José do Pardo e Tapiratiba.
- O clima é temperado (tropical), não estando sujeito a variações de temperatura, existindo duas estações definitivas: Inverno e Verão.

POPULAÇÃO

Atualmente com dados projetados a população do Município oscila entre 80 a 85 mil habitantes.
Temperatura Máxima Absoluta - 34º c (Dezembro)
Temperatura Mínima Absoluta - 2º c (Julho - Agosto)
Média de Temperatura - 25º c
Índice Pluviométrico Anual - 1.500 mm.
Lagos - Usina Limoeiro.
Cachoeira do Rio Pardo - 10m de queda
Rio Pardo - (85 m3/s) regularizado pela Usina CESP.
Umidade do Ar - 69%
Ventos - Do quadrante Nordeste, velocidade média de 2m.por segundo.
Altitude - 640m. em relação ao nível do mar.
Relevo - Ondulado.
Vegetação - Capoeira, mato, campo natural, pasto, culturas anuais e permanentes, mato serrado.
Clima - O clima é temperado (tropical), não estando sujeito a variações de temperatura, existindo duas estações definitivas: Inverno e Verão.
Existe em Mococa um Campo Experimental.
Orografia - O Município de Mococa é pouco acidentado. Possui colinas e maciços de forma tabular com ladeiras suavemente inclinadas. A 
formação geológica está subordinada ao pré-cambiano com granitos gneissificados e gneisses. Fatores Fisiográficos - Superfície - 861 Km² 
(que representa 0,33% da área do Estado).

FONTE: Câmara Municipal de Mococa - http://www.camaramococa.sp.gov.br/cidade2.htm

Homenagem a Cidade de Mococa - SP

Exercícios físicos podem reduzir 
atratividade do cigarro

Um estudo britânico recentemente publicado na revista Addiction indica que a 
prática de exercícios pode ajudar as pessoas a parar de fumar, ao deixar os 
cigarros menos atrativos para o fumante. 

Em estudo com 20 fumantes moderados, os pesquisadores da Universida-
de de Exeter observaram que, após fazerem 
exercícios, os participantes mostravam me-
nos sinais de interesse pelo cigarro.

Na pesquisa, os voluntários ficaram sem 
fumar nas 15 horas que antecederam os tes-
tes. E, durante as duas visitas dos partici-
pantes ao laboratório – uma das quais eles 
tiveram de fazer exercícios em uma bicicleta 
ergométrica –, os pesquisadores mostraram, 
aos voluntários, imagens neutras ou relacio-
nadas ao cigarro, enquanto usavam uma tec-
nologia para avaliar e gravar precisamente o 
movimento dos olhos dos participantes.

As análises mostraram uma diferença de 11% no tempo em que os fu-
mantes passavam olhando as imagens associadas ao tabagismo e no tempo 
que gastavam para começar a prestar atenção nessas imagens. “Os exercícios 
parecem reduzir o poder das imagens relacionadas ao tabagismo de prender a 
atenção visual”, concluíram os autores.

   Fonte: www.uol.com.br

Consumo diário de café retarda 
doenças do fígado

O consumo diário de várias xícaras de café retarda a evolução de doenças do fí-
gado, como a hepatite C, revela um estu-
do de pesquisadores norte-americanos.

As pessoas que sofrem de hepatite C 
crônica e de outras enfermidades hepáti-
cas em estado avançado que consomem 
ao menos três xícaras de café diárias re-
duzem em 53% o risco de evolução da 
doença em relação aos que não fazem o 
mesmo, destaca o estudo realizado pelo 
americano Neal Freedman, membro do 
Instituto Nacional do Câncer (NCI).

A pesquisa analisou 766 pessoas com hepatite C sem resposta a tratamentos com 
antivirais e que bebiam ou não café.

A cada três meses, durante cerca de quatro anos, estes pacientes foram submeti-
dos a biópsias para determinar a evolução da doença.

“Observamos que a evolução das enfermidades era inversamente proporcional 
ao consumo de café”, explicou Freedman.

Uma das hipóteses sobre o papel do café é que ele reduziria os riscos de diabetes 
do tipo 2, frequentemente associada a doenças hepáticas ou inflamações.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), entre 3 e 4 milhões de pesso-
as contraem hepatite C a cada ano, e em 70% dos casos a doença se torna crônica e 
pode provocar cirrose ou câncer de fígado.

Fonte:www.folhaonline.com.br

Dicas de saúde e beleza
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Informação:
 Todas as declarações feitas pela Coopernac foram processadas pela Receita Federal e 
não foram encontradas irregularidades.

Atenção: 
Prezados cooperados,

 Com objetivo de agilizarmos, informamos que já estamos recebendo os documentos necessários para confecção da 
declaração de Imposto de Renda do exercício 2011 ano base 2010.
Aquele cooperado, que quiser adiantar o processo, solicitamos que envie os documentos para a sede da Cooperativa, em 
atenção departamento fiscal que tem como responsável, o funcionário Fabiano, que atende no telefone (32) 9127-1192 
ou (32) 3551-4343

Abaixo documentos necessários:
 - Cópia da última declaração de IRPF, caso não tenha feito através da Cooperativa; 
 - Comprovante de rendimento de outras fontes, se tiver; Comprovante de rendimentos da esposa (o), se tiver; 
 - Cópia dos documentos de bens móveis e imóveis adquiridos ou vendidos em 2010 (no caso de veículos, deve ser envia-
do a cópia do recibo ou extrato expedido pelo DETRAN); 
 - Comprovante de despesa com instrução própria ou  dos filhos, planos de saúde, despesas médicas, planos de previdên-
cia privada, odontológicas e laboratoriais; 
 - Extrato de contas bancárias, para fins de declaração de Imposto de Renda. 
 - Carnê de INSS (GPS) se tiver empregada domestica.

Imposto de Renda Pessoa Física
05

Tabela Progressiva para o cálculo mensal do 
Imposto de Renda de Pessoa Física de 2011

Os efeitos do trânsito
na saúde dos ossos

Todas as vezes que estou no carro, pa-
rado em um congestionamento, sinto uma 
inveja danada de quem está em pé no ôni-
bus ao lado. A afirmação parece exagera-
da, mas, como médico ortopedista, conhe-
ço os prejuízos que o trânsito pode causar 
para a saúde dos ossos quando estam os 
sentados, além do estresse e de outros 
problemas, apesar do conforto aparente. 

Quando sentamos por muito tempo ao 
volante (em média duas horas diárias), 
sofre mos consequências semelhantes às 
de longas viagens de avião, como fadiga 
muscular e des gaste nas articulações. 

A permanência no carro, por mais de 
50 ou 60 minutos, sobrecarrega a muscu-
latura e a estrutura óssea da região lom-
bar das costas, o que provoca as famosas 
lombalgias, cada vez mais frequentes, de 
acordo com o que verificamos em consul-
tórios e hospitais.

Os movimentos repetitivos para mu-
dar as marchas podem causar tendini-
te nos punhos ou bursite na região dos 
ombros. Nos membros inferiores, os 
atos de frear, acelerar e pressio nar a                  
embreagem diversas vezes podem des-
gastar as articulações dos tornozelos ou 
oca sionar dores nas pernas. 

As dicas são: se possível, faça uma 
pausa de alguns minutos, saia do carro 
e estique as pernas; durante o trajeto, 
faça movimentos len tos e graduais com 
o pescoço, para a esquerda e para a direi-
ta, que colaboram para uma lubri ficação 
da articulação na região cervical; tente 
adaptar o modo de sentar e evite movi-
mentos bruscos com as pernas; e, princi-
palmente, pro cure um médico ortopedis-
ta para uma avalia ção adequada.

Alguns pacientes, quando são estimu-
lados a ficar três ou quatro minuto em 

pé, após permanecerem sentados por mui-
to tempo no carro, apresentam melhoras 
significativas dos sintomas dos proble-
mas ortopédicos. 

O mesmo ocorreu com aqueles que 
subs tituíram o carro pela bicicleta ou por 
caminha das. A mudança de hábito durante 
as férias ou a prática de atividades físicas 
regularmente também ajudam a amenizar 
os danos do trân sito à saúde. 

O nosso dia a dia é como participar da 
Cor rida São Silvestre: assim como temos 
de nos preparar fisicamente para a prova, 
devemos nos preparar para enfrentar as 
atividades diá rias, principalmente o desa-
fio do trânsito. 

Dr. Rubens Rodrigues - médico ortopedista 
FONTE: Conselho Federal de Medicina (CFM)
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Anuidade do Coreminas terá descontos 
maiores em 2011 Nova regulamentação 

permite elevar benefícios

Nova regulamentação permite elevar benefícios para a categoria; des-
conto chega a 20% para pagamento em janeiro; o mesmo boleto pode 

ser pago até 30 de abril sem desconto
O Congresso Nacional aprovou, em maio 

de 2010, a Lei 12.246 que regulamenta defin-
tivamente o sistema de contribuição tributária 
da categoria de Representante Comercial em 
todo o país. O novo sistema beneficia toda a 
categoria, e sua aprovação ocorreu graças a 
um trabalho intenso das lideranças do Sistema 
Confere-Cores junto ao Poder Legislativo.

Até o ano passado, no caso do Core-MG, 
o desconto para quem pagasse em janeiro era 

de 10%, e de 5% para quem quitasse em março. 
O prazo final de pagamento era início de abril. 

A partir deste ano, são três opções de paga-
mento com desconto: 20% até 31 de janeiro; 
15% até 28 de fevereiro; e 10% até 31 de mar-
ço. Como se vê, os benefícios garantidos pela 
nova legislação são significativos. Confira os 
valores, descontos e prazos na tabela abaixo. 

Boletos serão enviados pelos Correios com 
opção de desconto

O Coreminas está enviando pelos Correios os 
boletos para pagamento da anuidade. Eles serão 
entregues no domicílio do Representante Comer-
cial ou na sede da empresa. O boleto servirá tanto 
para pagamento até 30 de abril, como para quem 
quer usufruir dos descontos. Para isso, basta con-
sultar o campo de instruções do documento para 
conferir os prazos e os descontos oferecidos. O 

pagamento pode ser feito na rede bancária de 
todo o país ou na sede da entidade, em Belo 
Horizonte, e nas delegacias regionais. Confira o 
endereço e telefone delas no site do Coreminas.

Tabela torna-se progressiva de acordo com 
capital social

Outra novidade estabelecida pela nova 
legislação é a progressividade da tabela das 
anuidades. A partir de agora, os valores das 
contribuições de Pessoas Jurídicas ficam vin-
culados ao capital social das empresas de Rep-
resentação Comercial. Com isso, o pagamento 
das obrigações torna-se mais justo, pois ele só 
será maior para as empresas com capital social 
mais elevado. Os valores constantes da tabela 
abaixo referem-se às empresas que têm capital 
social de até R$ 10 mil. Confira a tabela com-
pleta, para quem tem capital social deste valor, 
no site do Coreminas: www.coreminas.org.br

Nova lei torna mais rígida a cobrança das 
anuidades

Se, por um lado, a nova legislação trouxe 
benefícios para a categoria, como demostrado 
acima, por outro ela permite a adoção de uma 
política mais rígida de cobrança das anui-

dades. A regulamentação do novo sistema em 
um regime de legislação especial faz com que 
o Coreminas - por dever de ofício – passe a 
tomar medidas mais severas contra os filiados 
inadimplentes e os que atuam sem registro. 

Essas medidas preveem a execução fiscal 
dos profissionais em situação irregular – o que, 
por sinal, já começou a ocorrer. O Coreminas 
poderá também fazer uma representação for-
mal junto à autoridade policial por contravenção 
penal contra, especialmente, os que exercem a 
profissão sem o devido registro na entidade.

Regulamentação beneficia também a em-
presa inativa

A nova legislação do segmento estabelece tam-
bém que, a partir de 2011, as empresas de Repre-
sentação Comercial que se encontram sem ativi-
dade – também denominadas inativas – poderão 
manter-se em um regime de regstro suspenso jun-
to ao Coreminas. Para isso, basta realizar o paga-
mento de uma taxa anual de suspensão de registro 
no valor de R$ 80,00. Esta é, portanto, mais uma 
vantagem estabelecida que beneficia o profis-
sional que está eventualmente fora do exercício 
da Representação, mas que tem interesse em vol-
tar ao segmento após certo período de inatividade.
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1º Workshop de Vendas dos cooperados
Coopernac a serviço da representada Jotaha.
Reunião na cidade Vila Velha - ES

A comitiva Coopernac composta pelas funcionárias Emiliane Purgato, Giliane Rodrigues, Gestor José Miranda de 
Souza, reuniram -se na cidade de Vila Velha - ES  com os cooperados Antônio Luiz Felício, Márcio Dalcim Lemos, 
Luciano de Vasconcelos Cavalcante, Eduardo Casagrande, José Maria Almeida, Elson Tomaz Sangi, Antônio Carlos 
da Costa Brandão, Marcos Antônio Tristão Gusman, Eduardo Coradini, Romildo  Borges |Barcellos, Walter Bragatto 
Júnior, Luiz Alberto Rigo, Edgar Kuster, Marcos Antônio Vieira Pedroza, Antônio Marcos de Almeida Barroso, Ja-
nilson Paes Toledo, Carlos Eduardo da Silva e Niltar Guimarães de Andrade.

A Reunião foi realizada no dia 01 de outubro de 2010.

Da esquerda para direita apresentamos: Emiliane Purgato, Carlos 
Eduardo da Silva, Giliane Rodrigues e José Miranda.

Da esquerda para direita apresentamos: Carlos Eduardo da Silva, 
Janilson Paes Toledo e Luiz Alberto Rigo.

Da esquerda para direita apresentamos: Giliane Rodrigues, Antônio 
Luiz Felício e Emiliane Purgato.

Da esquerda para direita apresentamos: José Miranda, Giliane Rodri-
gues, Luiz Alberto Rigo e Emiliane Purgato.

Da esquerda para direita apresentamos: Emiliane Purgato, Marcos 
Antônio Vieira Pedroza e Giliane Rodrigues e José Miranda.

Da esquerda para direita apresentamos: Emiliane Purgato, Romildo 
Borges Barcelos  e Giliane Rodrigues e José Miranda.

Da esquerda para direita apresentamos: José Miranda, Giliane Rodri-
gues, Walter Bragatto e Emiliane Purgato.

Da esquerda para direita apresentamos: José Miranda, Giliane Rodri-
gues, Niltar Guimarões e Emiliane Purgato.

Da esquerda para direita apresentamos: Emiliane Purgato, Edgar 
Kuster e Giliane Rodrigues.

Da esquerda para direita apresentamos: Giliane Rodrigues, Márcio 
Meneguele, Kátia Moreira P. Meneguele e Emiliane Purgato.

Da esquerda para direita apresentamos: Emiliane Purgato, Luciano 
Vasconcelos Cavalcante, Giliane Rodrigues e José Miranda.

Da esquerda para direita apresentamos: Giliane Rodrigues, Eduardo 
Coradini, Emiliane Purgato e José Miranda.

Da esquerda para direita apresentamos: Emiliane Purgato, José Maria 
Almeida e Giliane Rodrigues.

Reunião em Vila Velha - ES Reunião em Vila Velha - ES Da esquerda para direita apresentamos: Emiliane Purgato, Antônio Carlos da Costa 
Brandão, Giliane Rodrigues e José Miranda.

Da esquerda para direita apresentamos: José Miranda, Giliane Rodri-
gues, Antônio Marcos Barroso e Emiliane Purgato.

Da esquerda para direita apresentamos: Giliane Rodrigues, Márcio  
Dalcin Lemos, Emiliane Purgato e José Miranda.
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No dia 15 de outubro de 2010, a comitiva Coopernac composta pelas fun-
cionárias Emiliane Purgato e Lecimar Souza, estiveram presente no estado do 
Rio de Janeiro, em reunião com os cooperados Dennis Silva Reis, José Admir 
Pereira da Silva, Flavio Paiva Ortola, Jorge Rodrigues Fernandes, Marcelo da 
Costa Cortes, Marcos Aurélio Rodrigues Casquilho, Mário Santiago de Araú-
jo, Wander Trindade Scaramelo, Jorge Artur Gonçalves Silva, Alex da Costa 
Dantas, Arydes da Silva Duarte.

Onde foram esclarecidos diversos assuntos dos interesses dos cooperados, 
logo após foi realizado sorteio de brindes.

Agradecemos a presença de todos na Reunião.  

  

Da esquerda para direita apresentamos: Dennis Silva Reis, Emiliane Purgato e José 
Admir Perreira da Silva.

Da esquerda para direita apresentamos: Flavio Paiva Ortola e Jorge Rodrigues 
Fernandes.

Da esquerda para direita apresentamos: Jorge Rodrigues Fernandes e Lecimar Souza.

Da esquerda para direita apresentamos: José Admir Pereira da Silva, Jorge Rodrigues 
Fernandes e Lecimar Souza.

Da esquerda para direita apresentamos: José Admir Pereira da Silva, Marcelo C. 
Cortes e Emiliane Purgato.

Da esquerda para direita apresentamos: Marcelo da Costa Cortes, Lecimar Souza e 
Marcos Aurélio Rodrigues Casquilho.

Da esquerda para direita apresentamos: Mário Santiago de Araújo e Emiliane Purgato. Da esquerda para direita apresentamos: Wander Trindade Scaramelo, Jorge Artur 
Gonçalves Silva, Lecimar Souza e Alex da Costa Dantas.

Da esquerda para direita apresentamos: Wander Trindade Scaramelo, Mário Santiago 
de Araújo e Flavio Paiva Ortola.

Da esquerda para direita apresentamos: Jorge Rodrigues Fernandes, Lecimar Souza e 
Arydes da Silva Duarte.

Reunião com os cooperados no estado do Rio de Janeiro

Equipe Coopernac. Parabenizamos a todos pela presença!

Da esquerda para direita apresentamos: Marcelo da Costa Cortes e Alex da Costa 
Dantas. 

Da esquerda para direita apresentamos: José Admir Pereira da Silva e Marcos Aurélio 
Rodrigues Casquilho. 
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1º Workshop de Vendas dos cooperados
Coopernac a serviço da representada Jotaha.

Reunião com os cooperados na cidade de Patrocínio - MG

A equipe Coopernac composta pelas funcionárias Emiliane Purgato e Graciana Costa agradece aos cooperados Aubert Clayton dos Santos, 
Celso de Freitas, Cleones José Pereira Diniz, Creuzo Omar, Cristian Márcio Cardoso, Cristiane Martins, Daniel Jaffar, Rita Alves de Souza, 
Ana Cristina Ribeiro Vilas Boas, Daniella Carvalho Rodrigues, Edmar de Alburquerque, Emmerson Costa Silva, Eugenio Melo, Fernando 
Henrique da Silva, Gleison, Gustavo Elias, Helder Silva Araújo, Iraide Aparecida P Reis, Jacinto Ribeiro dos Reis, Lázaro Marinho de Oli-
veira, Lucas Roberto Fonseca de Almeida, Luiz Carlos Nerys, Luiz Paulo, Márcia de Almeida, Marcio Antônio, Adalmir Antônio Vilas Boas, 
Marco Antônio gomes de Freitas, Marco Aurélio, Neli Vitor dos Santos, Nilce Maria Miranda Barbosa, Paulo Vinícius, Raquel Rodrigues de 
Alburquerque, Renato Cunha Santos, Romilton Barros de Paula, Silvio César, Tadeu Roberto, Thiago Delane, Wellington Martins de Souza, 
Vinícius, pela presença na reunião promovida pela entidade na cidade de Patrocínio - MG.

A Reunião foi realizada no dia 26 de novembro de 2010, havendo sorteio de prêmios.  

Da esquerda para direita apresentamos: Emiliane Purgato, Christian 
Márcio Cardoso e Graciana Costa.

Da esquerda para direita apresentamos: Emiliane Purgato, Cristiane, 
Wellington Martins de Souza e Graciana Costa.

Da esquerda para direita apresentamos: Emiliane Purgato, Emmerson 
Costa Silva e Graciana Costa.

Da esquerda para direita apresentamos: Emiliane Purgato, Fernando 
Henrique da Silva e Graciana Costa.

Da esquerda para direita apresentamos: Emiliane Purgato, Gleison 
Henrique Amorim e Graciana Costa.

Da esquerda para direita apresentamos: Emiliane Purgato, Gustavo 
Elias e Graciana Costa.

Da esquerda para direita apresentamos: Emiliane Purgato, Creuzo 
Omar Teles e Graciana Costa. Da esquerda para direita apresentamos: Graciana Costa e Helder 

Silva Araújo.

Da esquerda para direita apresentamos: Daniela, Emiliane Purgato e 
Ana Cristina e Rita.

Da esquerda para direita apresentamos: Emiliane Purgato, Eugenio 
Melo e Graciana Costa.

Da esquerda para direita apresentamos: Graciana Costa e Iraide 
Aparecida Pereira Ribeiro Reis.

Da esquerda para direita apresentamos: Emiliane Purgato, Daniel Jaffar 
e Graciana Costa.

Da esquerda para direita apresentamos: Emiliane Purgato, Edmar 
de Alburquerque e Graciana Costa.

Da esquerda para direita apresentamos: Emiliane Purgato, Celso de 
Freitas e Graciana Costa.

Da esquerda para direita apresentamos: Emiliane Purgato, Cleones 
José Pereira Diniz e Graciana Costa.

Da esquerda para direita apresentamos: Silvio César Silvio César e  
Graciana Costa.

Da esquerda para direita apresentamos: Graciana Costa e Paulo 
Vinícius.

Da esquerda para direita apresentamos: Graciana Costa e Raquel 
Rodrigues de Alburquerque.
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No dia 9 de dezembro de 2010, a comitiva Coopernac composta pelos (as)
funcionários (as) Lecimar Souza, Emiliane Purgato, Maria Aparecida, Vivia-
ne Freitas, Giliane Rodrigues, Fabiano da Silva e Jorge Eduardo, estiveram 
presente na cidade de Visconde do Rio Branco - MG, para uma confrateniza-
ção  com os cooperados Gustavo Saraiva Moreira, Carlos José Antonucci Jú-
nior, Gilberto Luiz Machado Bonisson, 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.

Da esquerda para direita apresentamos: Carlos José Antonucci Junior, Jorge 
Elias, Reinaldo Costa Balbino, Gilberto Luiz Machado Bonisson e Alex Cerqueira.

Da esquerda para direita apresentamos: O casal Daniele e  Alexandre Orlando. Da esquerda para direita apresentamos: Emiliane Purgato e Reinaldo Costa 
Balbino.

Da esquerda para direita apresentamos: Alex Cerqueira, Gustavo Moreira. Da esquerda para direita apresentamos: Gilberto Luiz Machado Bonisson e José 
Antônio Ceribelli.

Da esquerda para direita apresentamos: Jorge Elias, Ricardo, Lucas e Wagner 
Camanini.

Da esquerda para direita apresentamos: Alex Cerqueira, José Luiz e Alex 
Pereira Medeiros.

Da esquerda para direita apresentamos: Jorge Elias Batista. Da esquerda para direita apresentamos: O casal Cidinha e Gilberto Luiz 
Machado Bonisson.

Confratenização com os cooperados.

Confratenização na cidade de Visconde do Rio Branco - MG

Equipe Coopernac. Parabenizamos a todos pela presença!

Da esquerda para direita apresentamos: Alex Pereira e o José Antônio. Confratenização com os cooperados.
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1º Workshop de Vendas dos cooperados
Coopernac a serviço da representada Jotaha.

Confratenização na cidade de Laje de Muriaé - MG

A comitiva Coopernac composta pelas funcionárias Lecimar Souza, Graciana Costa, Emiliane Purgato, Giliane 
Rodrigues, reuniu -se na cidade de Laje de Muriaé - MG  com os cooperados 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, 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, Mateus 
Oliveira Ferraz.

Foi realizada uma confratenização no dia 11 de dezembro de 2010. Foi oferecido aos cooperados um sorteio de 
prêmios. A Coopernac fica honrada e grata pela presença dos cooperados! 

Da esquerda para direita apresentamos: Djalma Grimaldi Júnior, Jorge 
Luiz, Fabiano Lopes, Mateus, Antônio Paula.

Da esquerda para direita apresentamos: Eloilson, Maurely Venancio, 
Sebastião Ivan, Carlos Américo Galaxe Segundo e Anderson Matos.

Da esquerda para direita apresentamos: Murely, Graciana Costa,    
Marcelo Barbosa, Lecimar Souza e Giliane Rodrigues.

Da esquerda para direita apresentamos: Lecimar Souza, Giliane Rodri-
gues, Flávio Clecio Ribas Oliveira e Graciana Costa. 

Da esquerda para direita apresentamos: Lecimar Souza, Graciana 
Costa, Maurely Venancio, Eloilson de Castro e Emiliane Purgato. 

Da esquerda para direita apresentamos: Graciana Costa, Maurely 
Venancio, Luis Augusto Ferreira Paiva e Emiliane Purgato.

Da esquerda para direita apresentamos: Adelmo, Graciana Costa, Isaias, 
Giliane Rodrigues, Mateus, Djalma.

Da esquerda para direita apresentamos: Antônio Paula, Mateus, Djalma Grimaldi 
Júnior, Isaias Faria, Pedro Reis Mendes, Fabiano Lopes de Carvalho e Jorge Luiz.

Equipe Coopernac. Parabenizamos a todos pela presença!

Da esquerda para direita apresentamos: Fabiano Lopes, a funcionária 
Graciana Costa e Giliane Rodrigues.

Da esquerda para direita apresentamos: Graciana Costa, Giliane Rodri-
gues e Isaias Faria.

Da esquerda para direita apresentamos: Carlos Américo Galaxe Segun-
do, Graciana Costa  e Giliane Rodrigues.

Da esquerda para direita apresentamos: Maurely Venancio e Anderson 
Matos
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Piadas... Receita - Culinária
Nhoque de arroz 
 
Ingredientes

       4 xícaras (chá) de arroz cozido
 50 g de queijo ralado
 2 ovos
 1/2 colher (chá) de sal
 1 xícara (chá) de farinha de trigo
 6 xícaras (chá) de água
 1 embalagem molho de tomate POMAROLA Natural
 
Para polvilhar 

Queijo ralado
 
Modo de preparo

1. Bata no processador o arroz, o queijo, os ovos e o sal, até obter uma mistura homogênea.
2. Coloque em uma tigela média, junte a farinha de trigo e amasse com a ponta dos dedos até obter 
uma massa homogênea.
3. Divida a massa em 5 porções e faça cordões. Corte os nhoques e reserve.
4. Em uma panela grande, ferva a água em fogo alto, mergulhe aos poucos os nhoques e retire assim 
que subirem. Coloque em uma travessa e reserve.
5. Em uma panela média, aqueça o molho de tomate POMAROLA Natural em fogo médio mexendo 
sempre. Despeje sobre os nhoques reservados, polvilhe o queijo ralado e sirva em seguida.
 
VARIAÇÃO

Se preferir, cozinhe o arroz com cenoura ralada no ralo fino.

DICA

Para se obter 4 xícaras de arroz cozido é necessário cozinhar 2 xícaras (chá) de arroz cru.

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 serenidade.
- Mas também é minha obrigação avisar os parentes!

O Papagaio
O policial atendeu o telefone e foi anotando o pedido de so-
corro: - Por favor, mandem alguém urgente, entrou um gato 
em casa !! - Mas como assim? Um gato em casa? 
- Um gato!!! Ele invadiu minha casa e está caminhando em 
minha direção!!! - Mas como assim? Você quer dizer um 
ladrão? - NÃO ! Estou falando de um gato mesmo, desse 
que faz ‘miau, miau’, e ele está vindo em minha direção!!! 
- Vocês têm que vir agora !!!! - Mas o que tem de mais um 
gato ir na sua direção ? - Ele vai me matar!!! E vocês serão 
os culpados !!! - Quem está falando? - O papagaio!!!

Horizontais:
2 – Defendeu um pênalti na final contra a 
Itália
6 – Capitão da Copa de 1970
11-Foi ídolo de pele e jogou como atacante
12 – Grande rival da Seleção
15 – Goleiro titular da seleção pentacampeã
17 – Ganhou apelido de “Furacão na Copa de 
1994”
20 – O “Rei do Futebol”
21 – Derrotou o Brasil na Final dos jogos Olím-
picos
23 – Foi um dos líderes da seleção de 2002
25 – Eleito o melhor jogador da copa de 1958
27 – Goleiro que foi bicampeão mundial
28 – Teve o seu auge na Copa de 1982
29 – Único jogador a atuar em 3 finais de Copas 
do Mundo
32 – Perdeu a Copa de 1950 para a seleção 
do...
34 – Estádio da final da Copa de 1970.

Verticais
1 – Em apenas 90 minutos foi eleito o melhor 
jogador da posição no mundial
3 – Suposto inventor da “bicicleta”
4 – Fez parte do ataque da seleção de 1970

5 – Destacou-se marcando 1 gol na goleada (7 a 
0) sobre a Venezuela
7 – Foi cortado na véspera da estréia do Brasil 
no Mundial
8 – Declinou a convocação para Seleção que 
disputaria a copa de 1958
9 – Considerando o maior lateral-esquedo do 
Mundo em todos os tempos
10 – País em que o Brasil foi Bicampeão Mun-
dial
13 – Já foi eleita a melhor do mundo pela FIFA
14 – Foi uma das estrelas da seleção de 1982
16 – Foi um dos destaques da seleção tricampeã 
do mundo
18 – Artilheiro da Copa  de 2002
19 – Chamado de “Canhotinha de Ouro”
21 – Jogou no meio campo e hoje e comenta-
rista
22 – Conhecido como “O Anjo de Pernas Tor-
tas”
24 – Uma das melhores atacantes do mundo
26 – Coordenador técnico da seleção tetra-
campeã
30 – Criou uma famosa comemoração na Copa 
de 1994
31 – A Copa de 1958 foi disputada na...
33 – Teve o apelido de “Peito de Aço”

Charges
Sem Fazer Força 

O presidente da empresa chama um de seus funcionários e diz:
- Bem, rapaz, você entrou aqui na empresa como office-boy, e dois meses depois ja 
se tornou chefe de seção. Seu brilhante desempenho o levou a ser promovido a sub-
gerente, e em seguida, a gerente de departamento . Hoje, apenas um ano e meio 
depois de sua chegada na empresa, você já se tornou um de nossos diretores. O mais 
respeitado deles. E para demonstrar que eu me preocupo com o bem estar de meus 
funcionários, eu te pergunto:
- Está motivado em trabalhar conosco, e satisfeito com todas estas promoções?
- Sim, PAPAI.

Caça-palavras
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Outubro
AIRTON LUIZ PEREIRA 
ALEX CERQUEIRA CEZAR 
ALINE FARIA RODRIGUES RIBEIRO 
ANDRE LUIZ MATOS DIAS
ANTÔNIO MARCELLINO FILHO 
CARLOS ALBERTO GONCALVES DOS 
SANTOS 
CARLOS AMÉRICO GALAXE SEGUNDO 
CLAUDIO JOSÉ DA SILVA
CLÉRCIO BERNARDES CABRAL 
DAVID BANER APARECIDO SERRA 
DENIS EDUARDO COSTA 
DOUGLAS DE SOUZA SALES 
EDILER VAZ DE MELO 
ELI MATOS DIAS 
EMERSON GERALDO DE FREITAS 
FÁBIO DA SILVA 
FELIPE VELOSO 
FERNANDA DE OLIVEIRA LAGO 
FLÁVIO PEREIRA RIBEIRO 
GEORGES DA COSTA FERREIRA 
GERALDO MAGELA DE SOUZA 
GERALDO RODRIGUES FILHO 
GLADSTONE JOSE MARTINS 

HÉRICA FIOCHI DE LEMOS 
IRAIDE APARECIDA PEREIRA RIBEIRO 
REIS
JOSÉ LUIZ BADARO CORDEIRO 
JOSÉ LUIZ OTAVIO DE AZEVEDO 
JOSÉ MARIA SILVA DE OLIVEIRA 
JOSÉ MOLICA MIRANDA LANA 
JOSÉ PAULO DE MOURA 
LAURINDO ALVES RODRIGUES 
LEONARDO APARECIDO DA SILVA 
LUCAS BATISTA CUNHA 
LUIS PAULO DE OLIVEIRA 
MARCELO DA COSTA CORTES 
MARCOS ANTONIO TRISTAO GUSMAN 
MÁRIO OKUMURA 
MATEUS OLIVEIRA FERRAZ
ONOFRE DE PAIVA
REGINALDO FERREIRA SOARES
RENATO RIBEIRO DOS SANTOS
RODNEY GOMES MAIA
VANDERLEI MOREIRA CANDIDO
VÂNIA MARIA GIORGI BONICINI
WALTER BRAGATTO JUNIOR
WILKER BATISTA SUCUPIRA

ALDESANDRE CAMARGO
ANDERSON DA SILVA STOLTZENBURG
ANDRÉ LUIZ ANDRIOLI
ANTÔNIO ARAUJO CALDEIRA NETO
CACILDA DUARTE GUIMARÃES
CLÁUDIO EDGAR DOS SANTOS SILVA
ELOILSON DE CASTRO MONTEIRO
FELIPE DE ANDRADE DE AMORIM
FLAMIUS DIRECTUS DE ARAUJO ALVIM
GOERDES LOPES DA SILVA
IRAM PIRES PEREIRA
JORGE ELIAS BATISTA
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA
JOSÉ MIRANDA DE SOUZA
LEONARDO CARRARO ALVAREZ
LEONARDO TADEU VENÂNCIO DELLA-
RETI
LUIZ EUGENIO BARRETO MARINHO

MARCOS VINÍCIUS SILVA DE OLIVEIRA
MARCUS VINÍCIOS GONÇALVES COSTA
MARISNEI MARTINS
NORBERTO DE SÁ CARDOSO
PÉRICLES DIRAGITCH DE SÁ
RAMON JUNIO DE SOUZA
RENATA SOUZA TEIXEIRA
ROBERTO VIEIRA DA SILVA
ROBISSON CORREA TEIXEIRA
ROSALTO DE CASSIA DORNELAS 
FERRÃO
SALVIANO JÚNIOR ARAÚJO MARTINS
SEBASTIÃO IVAN PENA
SEDRES VALÉRIO VAZ
SILVANTE LUCAS MENDES LEOCADIO
TASSIO HENRIQUE DE CARVALHO
WANDERLEI RODRIGUES DE ARAÚJO

Novembro

ALEXANDRE DA SILVA CAPUTE
ALOISIO ANTÔNIO PERREIRA
ANTÔNIO DOS SANTOS PEREIRA
ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR
ARNALDO PELEGRINI DE FÁRIA
BRENO EDUARDO GOES SIMÕES
CARLOS ESTEVAM DO CARMO
CARLOS FERNANDO SILVA
CHARLES BUENO SIMÕES
DÁRIO DIAS DE GODOY
EDILSON DE SOUZA
EDVALDO PANTANO TEIXEIRA
FELIPE RODRIGUES COELHO
FLAVIO ALEX RIBAR
FLÁVIO CLÉCIO RIBAS OLIVEIRA
GABRIEL RICHARDES EVANG DO 
CARMO
GERALDO ANTÔNIO DE PAIVA
GILVAN JOSÉ FERREIRA
GIOVANNI ADRIANI DA PAIXÃO SANTOS

CLÁUCIO DA SILVA SOARES
IVAN DA SILVA BARROS JÚNIOR
JOSÉ ANTÔNIO CERIBELI
LEANDRO BRAZ CHAVES
LEONARDO DE CARVALHO MACHADO
LUCAS ROBERTO FONSECA DE 
ALMEIDA
LUIS AUGUSTO FERREIRA PAIVA
LUIZ CARLOS GOMES
MARCELO GONÇALVES MACHADO
MARCOS ANTÔNIO VIEIRA PEDROZA
NILTAR GUIMARÃES DE ANDRADE
OSVALDO RUY DA SILVA JÚNIOR
RAMON CARLOS DA FONSECA
REINALDO COSTA BALBINO
REJANE ALVES SANTOS MARTINS
RONALDO LUIZ LUCIDE
WELINGTON DA SILVA RIBEIRO
WELLINGTON MARTINS DE SOUZA

Dezembro

Momento de Reflexão

19 de novembro dia da Bandeira

Não existe nada de completamente errado, mesmo um 
relógio parado consegue estar certo duas vezes por dia
É preciso ter confiança na capacidade que cada pessoa 
tem de ensinar a si mesma
As decepções, as derrotas, o desânimo são ferramentas 
que Deus utiliza para mostrar a estrada
O caminho da sabedoria é não ter medo de errar
A essência da criação é o Amor
O amor é a força que nos reúne de volta, para conden-
sar a experiência espalhada em muitas vidas, em muitos 
lugares do mundo
Só aceitando nossos desejos é que podemos ter uma 
idéia de quem somos
O que está dentro é mais difícil de mudar do que aquilo 
que está fora
Toda pergunta que pode ser concebida tem uma resposta
Quanta coisa se perde por medo de perder
Nenhum sentimento, como o amor, envelhece junto com 
o corpo
Os sentimentos fazem parte de um mundo que não 
conhecemos, mas é um mundo onde não existe 
tempo, nem espaço, nem fronteiras
Quando você encontrar uma coisa importante 
na vida, não quer dizer que precise renunciar a         
todas as outras
Valentes são aqueles que tomam decisões com 
medos
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Cooperados Admitidos em outubro de 2010

As funcionárias (os) Emiliane Purgato, Viviane Freitas, Graciana Costa e Sinval Lacerda, tem a honra de admitir os cooperados(as) Adriano Paulo 
de Oliveira, Alessandro Pestana Barbosa, Fábio Forster Dornellas, Antônio Jorge Chaves Neto, Glória Regina Correa, Mateus Oliveira Ferraz, Luiz 
de Paiva Pires, Eduardo Orion Mocchi, Aline Faria Rodrigues Ribeiro, Junio César de Almeida, Amanda Carvalho Barbosa, Deleon Zopelaro Coe-
lho, Francisco Pedrosa Neto, Henrique Dissordi Canaroli, Natanael Lima Favacho, Bruno Barbosa dos Reis, Lucas de Assis Pereira, Renata Souza 
Teixeira, Rigo Alexandre Florêncio, José Antônio de Carvalho, Valdecir Donizete Morais, Maurecy Rodrigues Araújo, Paulo Sérgio Sorensen,  
indicados por outros companheiros já experientes, devem entender que a Cooperativa é de propriedade dos seus próprios cooperados (as).

Quando eles são admitidos, vêm na sede da Cooperativa, sendo-lhes ministrado na ocasião um treinamento, cujo conteúdo informa-lhes do fun-
cionamento 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 (as) somos profissionais autô-
nomos, 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 (as), protegendo-os contra os reveses da vida, tanto 
profissional quanto pessoal.

Benefícios são postos a disposição dos cooperados (as) que a cada ano podem perceber que são cada vez maiores.
A Cooperativa é constituída pelos seus cooperados (as) e para eles é que é direcionado o seu fundamento e seu objetivo

Da esquerda para direita apresentamos: A funcionária Gracia-
na Costa e o cooperado Bruno Roberto Silva dos Santos.

Da esquerda para direita apresentamos: A funcionária Emiliane 
Purgato e o cooperado Paulo Fernando de Freitas Carvalho.

Da esquerda para direita apresentamos: A funcionária Emilia-
ne Purgato e o cooperado Flávio Freire Quintanilha.

Da esquerda para direita apresentamos: O funcionário Sinval 
Lacerda e a cooperada Regina monteiro Rosa.

Da esquerda para direita apresentamos: A funcionária Emiliane Purgato, os 
cooperados (as) Angélica Duarte Machado, Marcelo Rodrigues do Nascimento e 
a funcionária Giliane Rodrigues.

Da esquerda para direita apresentamos: o cooperado Edvaldo 
Pantano Teixeira, a funcionária Emiliane Purgato e o cooperado 
Gustavo Henrique.

Da esquerda para direita apresentamos: A funcionária Emilia-
ne Purgato e o cooperado Ubirajara Palestino Dias.

Da esquerda para direita apresentamos: O cooperado José 
Firmino da Silva e o funcionário Sinval Lacerda.

Da esquerda para direita apresentamos: A funcionária 
Emiliane Purgato e o cooperado Antônio de Castro Lelis.

Da esquerda para direita apresentamos: O cooperado Claúdio 
Edgar dos Santos Silva e o funcionário Silval Lacerda.

Da esquerda para direita apresentamos: O funcionário 
Sinval Lacerda e a cooperada Joice Garcia Hilario.

Da esquerda para direita apresentamos: O cooperado 
Ronaldo Luiz Lucide e a funcionária Emiliane Purgato.

Da esquerda para direita apresentamos: A funcionária Emi-
liane Purgato e o cooperado Adriano Paulo de Oliveira.

Da esquerda para direita apresentamos: A funcionária Viviane 
Freitas e o cooperado Alessandro Pestana Barboza.

Da esquerda para direita apresentamos: O cooperado Antônio Jorge Chaves 

Neto, a funcionária Emiliane Purgato e o cooperado Fábio Forster Dornellas.

Cooperados Admitidos em Novembro de 2010

Da esquerda para direita apresentamos: A funcionária Emiliane 
Purgato e o cooperado Luiz Fernando de Paiva Pires.

Da esquerda para direita apresentamos: A funcionária 
Viviane Freitas e o cooperado Júnio César de Almeida.

Da esquerda para direita apresentamos: O cooperado Mateus Oliveira 
Ferraz, a funcionária Emiliane Purgato e a cooperada Glória Regina. 

Da esquerda para direita apresentamos: O cooperado 
Eduardo Orion Mocchi e o funcionário Sinval Lacerda.

Da esquerda para direita apresentamos: A Cooperada Aline Faria Ribeiro, 

a funcionária Viviane Freitas e a cooperada Amanda Carvalho  Barbosa.
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Da esquerda para direita apresentamos: O funcionário Sinval 
Lacerda e o cooperado Henrique Dissordi Canaroli.

Da esquerda para direita apresentamos: A funcionária        
Viviane Freitas e a cooperado Valdecir Donizeti Morais.

Da esquerda para direita apresentamos: A funcionária 
Viviane Freitas e a cooperada Renata Souza Teixeira. 

Da esquerda para direita apresentamos: O cooperado 
José Antônio de Carvalho e a funcionária Viviane Freitas.

Da esquerda para direita apresentamos: A funcionária 
Viviane Freitas e o cooperado Maurecy Rodrigues Araújo.

Da esquerda para direita apresentamos: A funcionária 
Emiliane Purgato e o cooperado Deleon Zopelaro Coelho.

Da esquerda para direita apresentamos: O funcionário 
Sinval Lacerda e o cooperado Francisco Pedroso Neto.

Da esquerda para direita apresentamos: O funcionário 
Sinval Lacerda e o cooperado Natanael Lima Favacho.

Da esquerda para direita apresentamos: O funcionário 
Sinval Lacerda e o cooperado Rigo Alexandre Florencio.

Da esquerda para direita apresentamos: O cooperado 
Lucas de Assis Pereira e o funcionário Sinval Lacerda.

Da esquerda para direita apresentamos: O funcionário 
Sinval Lacerda e o cooperado Paulo Sérgio Sorensen.

Cooperados Admitidos em dezembro de 2010

Vidas Gerando Vidas
 O cooperado Nellington de Barros Carneiro e o Sr. Ricardo Santos com um ato de solidariedade, visitou no mês de dezembro de 2010 a cidade 
de Diamantina MG. Nesta visita foram atendidas 35 crianças carentes, acompanhadas de seus famíliares. Na oportunidade foram entregues alimentos 
e roupas para as famílias necessitadas. Além deste projeto o Ministério Vidas Gerando Vidas tem alcançado homens que estão encarcerados, levando 
o evangelho e transformando o viver daquelas pessoas.

O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13:10

Amar ao próximo é o principal mandamento.
Alimentar ao próximo é assaciar a própria fome,
Tua alma alimentará de alegria.
Servir e não ser servido é um ensinamento,
É dando que se recebe.
Assistir ao sorriso do próximo traz felicidade,
Ao ver alguém sorrindo tua face se alegra.
Amar ao próximo é dar o pouco que possui,
Porque é no pouco que Jesus nos ensina
O quanto no muito Ele tem para nos dar.

Nellington de Barros Carneiro

Filhos do Presidente Magno Silva Ferreira, Magno Branco Soares 
Ferreira e Mariany Branco Soares Ferreira.

As sementes da vida precisam 
ser semeadas com paz e amor, 

e assim, poder gerar o alimento que
precisamos para viver. 

Viver com alegria, coragem e 
determinação de seguir adiante. 
Viver o presente com sabedoria
e plenitude para que o ontem
seja um sonho de felicidade e

cada amanhã uma visão de esperança.
 

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

Da esquerda para direita apresentamos: A funcionária 
Viviane Freitas e o cooperado Bruno Barbosa dos Reis.
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ATA DA 131ª 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 27.08.2010. Aos vinte e sete dias do 
mês de agosto de 2010, às 17:00 horas, reuniu-se, em sua 131ª Reunião 
Ordinária, o Conselho de Administração da Cooperativa Nacional dos Re-
presentantes Comerciais Autônomos Ltda., em sua sede social, na Rua Go-
vernador Benedito Valadares, n.º 25, sala 301, 3º andar, Visconde do Rio 
Branco, Minas Gerais, com a presença de quatro de seus membros, confor-
me assinaturas apostas no livro de presença do Conselho de Administra-
ção. Presidindo os trabalhos, o presidente Magno Silva Ferreira, agradeceu 
a presença de todos e em seguida deu por aberta a reunião, pedindo ao Di-
retor 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 130ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NACIO-
NAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA 
CNPJ nº 02.218.486/0001-64, A SE REALIZAR em 27.08.2010. Edital de 
Convocação. Ficam os senhores Membros do Conselho de Administração 
da COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMER-
CIAIS AUTÔNOMOS LTDA, CNPJ n.º 02.218.486/0001-64, CONVO-
CADOS nos termos do artigo 29, I, c/ art. 31, e dos Estatutos, para a 131ª 
Reunião Ordinária, a se realizar na sede social, na Rua Governador Bene-
dito Valadares, n.º 25, sala 301, 3º andar, Visconde do Rio Branco, Minas 
Gerais, no dia 27 de agosto de 2.010, 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, 12 de agosto 
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.); Estava sobre a mesa do trabalho uma proposta 
de admissão de cooperado. Colocada em discussão e votação foi aprovada 
por unanimidade, ficando assim admitido o seguinte cooperado: Elder de 
Sousa Ferreira, brasileiro, divorciado, representante comercial autônomo, 
nascido em 06/09/1955, portador da carteira de identidade nº M-5.391.423/
SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 271.701.446-20, residente e domicilia-
do na Rua Ramiro Pereira Barra, nº20 AP.301, Bairro Santa Izabel, na 
cidade de Rio Pomba– MG, CEP.36180-000. 2-Demissão de Cooperados 
(art. 8º); Estavam sobre a mesa de trabalho, vários pedidos de demissão 
de cooperados, que alegava motivo de ordem particular e que não pode-
riam ser negadas por este Conselho. Posto em votação foram aprovados 
por unanimidade, ficando assim demitido os seguintes cooperados: Maiko 
Ribeiro Dumont, brasileiro, solteiro, representante comercial, nascido em 
14/12/1982, portador da carteira de identidade nº. M-10.160.118/SSP/MG, 
inscrito no CPF sob o nº 057.508.546-04, residente e domiciliado à Irmã 
Aloísia, nº. 30, bairro Santa Barbara, na cidade de João Molevade - MG, 
CEP: 35930-150; João Reinato Moreira da Silva, nacionalidade brasileira, 
casado, vendedor, nascido em Santo Ant. Araújo- MG, em  15/03/1974, 
portador da carteira de identidade numero M-5.738.027 - SSP-MG, ins-
crito no CPF, sob o numero 839.213.626-8, residente e domiciliado, na 
cidade de Belo Horizonte -MG a rua Edith Gomes Martins, n.º134, bair-
ro Mantiqueira; 300; Epaminondas Albino de Souza, brasileiro, solteiro, 
representante comercial, nascido em 15/02/1973, portador da carteira de 
identidade nº 35.15.166, inscrito no CPF sob o nº 855.920.486-53, resi-
dente e domiciliado na R: Alcides Quintar, 132 conjunto J Bonifacio, Bair-
ro: Itaquera,CohabII na cidade de São Paulo- SP; Alacir Maria Ribeiro, 
brasileiro, casado , representante comercial, nascido em 12.02.1965, por-
tador da carteira de identidade n.º M-3.421630, inscrito no CPF sob o n.º 
615.834.726-49, residente de domiciliado a rua Araxa, n.º 27 Apto. 101, 
bairro Lourdes, na cidade de Governador Valadares/MG; Miguel Ângelo 
de Souza Bartolini, brasileiro, casado, representante comercial, nascido 
em 26/06/1972, portador da carteira de identidade nº 091587360/IFP, ins-
crito no CPF sob o nº 018.909.407-98, residente e domiciliado à rua Exp 
José Pesst Sobrinho, s/n, qu 18 ca4, bairro Maria Paula, na cidade de São 
Gonçalo- RJ, CEP 24756-340; Eduardo Serrano Rosa, brasileiro, casado, 
representante comercial autônomo, nascido em 05/10/1964, portador da 
carteira de identidade nº M-14047771-8/SSP/SP, inscrito no CPF sob o 
nº 027.688.338-19, residente e domiciliado na Rua Santo Anselmo, nº83 
AP.113, Bairro Vila Paiva, na cidade de São Paulo– SP, CEP.02075-080.
Igor Pimenta Carvalho, brasileiro, solteiro, representante comercial, nas-
cido em 12/04/1985, portador da carteira de identidade nº MG-7984295/
SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 071.031.926-69, residente e domici-
liado à rua Augusta Moreira, 237/202, bairro Santa Amélia, na cidade de 
Belo Horizonte- MG, CEP: 31555-100;3- Outros assuntos de interesse da 
sociedade. a) Despesas com viagens: O Presidente informou as despesas 
com viagens ocorridas no período de 01/08/2010 a 31/08/2010, pagas ou 
reembolsadas pela Cooperativa, assim demonstradas: Dia 02/08/2010, 
cheque n.º 14.130, foi pago a quantia de R$1.169,95, para viagem a cida-
des e bairros diversos de São Paulo; Dia 09/08/2010, cheque n.º 14.150, 
foi pago a quantia de R$893,95, para viagem a cidades diversas, conforme 
relatório de viagem; Dia 13/08/2010, cheque n.º 14.189, foi pago a quan-
tia de R$500,00, para viagem a São Paulo-SP, conforme relatório de via-
gem; Dia 16/08/2010, cheque n.º 14.153, foi pago a quantia de R$821,65, 
para viagem a cidades e bairros diversos de São Paulo, conforme relatório 
de viagem; Dia 23/08/2010, cheque nº14.154, foi pago a quantia de R$ 
1.049,35, para viagem á cidades e bairros diversos- SP; Dia 30/08/2010, 
cheque nº14.158, foi pago a quantia de R$ 961,85, para a cidade e bairros 
diversos de São Paulo. b)- Liberação de verba para compra de remédios 
para cooperados: Por solicitação de dois cooperados desta Cooperativa, 
após análise de praxe, foi liberada pelos conselheiros, verbas para com-
pras de remédios. Tal verba foi destinada aos companheiros: Rodney Go-
mes Maia, paga com cheque de n.º 14.205, dia 19/08/2010 no valor de 
R$251,23 e César Roberto da Silva, paga com cheque de nº14.204, dia 
19/08/2010 no valor de R$125,98. Essa atitude tem o objetivo de aplacar 
e minimizar problemas de saúde dos referidos cooperados. 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. Pre-
sidente, 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. 
CERTIDÃO

CERTIFICO, sob a responsabilidade do cargo, que esta cópia foi extra-
ída do livro n.º 02 de Atas de folhas soltas das reuniões do Conselho de 
Administração da Cooperativa Nacional dos Representantes Comerciais 

Autônomos Ltda. constante de fls. 110 a 110v

Visconde do Rio Branco, 27de agosto de 2010.

 Alexandre Orlando de Oliveira 
(Secretário)

Movimento da Secretaria Balancete Outubro/2010
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